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ملخص
حناول يف القراءة احلالية اس تعراض خلفية مؤمتر ميوخن ل ألمن  ،والهدف الرئيس من املؤمتر فامي يتعلق اب ألزمة
يف سوراي  ،وختلص الورقة من خالل معلية تقيمي نتاجئ املؤمتر  ،ومواقف ا ألطراف اخملتلفة ،أأنه من الصعوبة
مباكن تنفيذ االتفاق ،وذكل لوجود الكثري من الثغرات  ،وأأن املؤمتر أأخفق يف اجياد صيغة تطبيقية مقبوةل وقابةل
للنجاح  ،بقدر ما حاول التغطية عىل االخفاق ادلبلومايس املتكرر ملسار( فيينا)  ،مما يفتح الباب بشلك أأكرب
أأمام التصعيد والتدخل االقلميي ،و خباصة يف ظل تواصل القصف الرويس للمدنيني ،حبيث س يكون فرصة
لعودة واش نطن للضغط حنو تنفيذ حلول أأكرث فعالية.

خلفية املؤمتر
انعقد مؤمتر ميوخن ل ألمن الثاين وامخلسني يوم امجلعة املوافق  12فرباير /ش باط  2016يف مدينة ميوخن ا ألملانية
 ،وملدة  3أأايم  ،يف ظل تطورات خطرية طر أأت عىل ا ألزمة السورية منذ مطلع العام  ، 2016مهنا  :تزايد
كثافة القصف الرويس ادلامع للنظام  ،واخفاق احملاداثت الس ياس ية يف جنيف ،واس تعداد دول مثل تركيا
والسعودية للتدخل العسكري يف سوراي.
وقد مضت أأجندة املؤمتر  3حماور رئيسة يه :
 .1احلرب املس مترة يف سورية.
 .2اس مترار تدفق الالجئني اىل أأورواب.
 .3مس تقبل النظام ا ألمين ا ألورويب .
وقد عرض التقرير الس نوي للمؤمتر حاالت مما أأطلق علهيا " الرصاعات الالحمدودة" مستشهدا ابلرصاع يف
سوراي مكثال عىل ذكل  ،وقد تضمن التقرير عرضا للهتديدات العابرة للحدود اليت ميكن أأن يكون أأخطرها "
تنظمي ادلوةل".
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ووفق التقرير ؛ فانه ال تلوح يف ا ألفق حلول لهذه ا ألزمات ،وذكل بسبب ما أأسامه التقرير سلبية "ا ألوصياء
العاجزين" وسلوك "اخملربني املهتورين" .مشريا اىل رفض واش نطن الدارة ا ألزمات وفشل أأورواب يف بناء
س ياسة خارجية أأمنية مشرتكة  ،وانشغالها ابخلالف حول أأزمة الالجئني وقضااي داخلية أأخرى.
وخيلص تقرير ميوخن ل ألمن بشلك عام  ،واذلي مت عرضه قبل بدء املؤمتر اىل توقع ما ييل :
 .1أأن يشهد العام  2016منوا للمخاطر.
 .2أأن يشهد العام  2016مواهجات عسكرية وحاالت من التحول اجلذري.
1
 .3س يكون العام  2016بداية للمزيد من الال اس تقرار عىل الصعيد ادلويل.

الغرض من املؤمتر فامي يتعلق اب ألوضاع يف سوراي
وفامي اكنت القضية ا ألساس ية اليت حظيت ابالهامتم عىل أأجندة املؤمتر يه القضية السورية ؛ فان الهدف
ا ألسايس أأيضا اكن التوصل اىل وقف اطالق انر فوري  ،وهو ما دعت هل واش نطن ،وقدمت موسكو اليت
مل تتوقف عن القصف أأيضا مقرتحا حوهل ،ووفق أأغلب املتابعني ؛ فان املقرتح الرويس جاء من أأجل حتقيق
مزيد من املاكسب وتعزيز موقع النظام.
ولتحقيق هذا الغرض عُقد اجامتع اجملموعة ادلولية دلمع سوراي 2يف ميوخن يف  11فرباير /ش باط  ، 2016وقد
صدرت عن اجملموعة عدة قرارات من أأمهها :
 .1البدء ابيصال االغاثة االنسانية اىل املناطق احملارصة يف سورية  ،ابلتعاون مع ا ألمم املتحدة  ،مع توفري
عدة ضامانت حول ذكل  ،حيث تبد أأ يف أأس بوع املؤمتر ابيصالها عن طريق اجلو اىل دير الزور  ،ويف
الوقت نفسه اىل لك من الفوعة وكفراي  ،وعن طريق الرب للمناطق احملارصة يف ريف دمشق ؛ وذكل
يف لك من مضااي  ،واملعضمية  ،وكفر بطنا.
 .2س تقوم اجملموعة بوضع صيغ لوقف " ا ألعامل العدائية" يف سوراي  ،يطبق عىل مجيع ا ألطراف خالل
أأس بوع ابس تثناء داعش  ،والنرصة  ،و أأي طرف مصنف يف قامئة الارهاب يف جملس ا ألمن.

 1مايكل كنيغه ،مؤتمر ميونيخ لألمن :نهاية حقبة من االستقرار العالمي؟ 12 ، dw ،فبراير ،2016
http://dw.com/p/1HsDr
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مجموعة اتصال مكونة من  17دولة تمثل طرفا الحرب األهلية وتتكون من الصين ،مصر ،فرنسا ،ألمانيا ،إيران ،العراق ،إيطاليا ،األردن،
لبنان ،عمان ،قطر ،روسيا ،السعودية ،تركيا اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة المتحدة ،الواليات األمريكية المتحدة.
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وسيبد أأ وقف ا ألعامل العدائية يف غضون أأس بوع من مؤمتر ميوخن  ،بعد موافقة احلكومة السورية و املعارضة
 ،وذكل بعد اجراء املشاورات املناس بة يف سورية خالل ا ألس بوع اذلي ييل  12فرباير  2016؛ س يقوم فريق
معل  ISSGبوضع طرق لوقف ا ألعامل العدائية من خالل حتمل مسؤوليات أأخرى :
 .1حتديد ا ألرايض الواقعة حتت س يطرة داعش  ،وجهبة النرصة  ،وغريها من امجلاعات املُدرجة مكنظامت
ارهابية من قبل جملس ا ألمن.
 .2ضامن التواصل الفعال بني مجيع ا ألطراف  ،لضامن الامتثال  ،ورسعة نزع فتيل التوتر.
 .3حل الادعاءات املتعلقة بعدم الامتثال والتجاوب.
 .4يس تدعي عدم الانصياع لقرارات وزراء اجملموعة ادلولية دلمع سورية ،أأو أأي ترصف حيدده الوزراء
حتديد االجراءات املناس بة حبقهم  ،مبا يف ذكل استبعاد تكل ا ألطراف من ترتيبات وقف ا ألعامل
العدائية  ،وامحلاية اليت متنحها هلم.
اضافة اىل عدة نقاط أأخرى مهنا :
 .1عىل الرمغ من أأن معلية وقف اطالق النار ميكن أأن تسهل وصول املساعدات االنسانية  ،اال أأنه ال
يعد رشطا مس بقا لوصول هذه املساعدات ألي منطقة يف سورية .
 .2قرر مجيع أأعضاء  GSSIأأهنم سيبذلون قصارى هجدمه حبسن نية للمحافظة عىل وقف ا ألعامل العدائية
 ،وايصال املساعدات االنسانية ،واختاذ التدابري الالزمة ملنع أأي أأنشطة حمظورة  ،مبوجب قرارات
جملس ا ألمن رمق . 2170,2178,2199,2249,2253,2254
 .3الالزتام ابلتسهيل الفوري للتنفيذ الاكمل لقرار جملس ا ألمن  2254اذلي مت أأخذه ابالجامع يف 18
ديسمرب  3. 2015مبا يف ذكل ضامن الانتقال الس يايس السوري والسلطة  ،استنادا اىل بيان جنيف
 ،والرضورة احلمتية مجليع ا ألطراف املشاركة يف املفاوضات حتت رعاية ا ألمم املتحدة  ،ابالمتثال
وابلرسعة القصوى  ،كام وتعهد أأعضاء  ISSGابلقيام بلك ما من شأأنه تسهيل احراز تقدم رسيع يف
هذه املفاوضات  ،مبا يف ذكل التوصل اىل اتفاق يف غضون س تة أأشهر عىل خطة النتقال س يايس
يؤسس للمصداقية والشمولية واحلمك غري الطائفي  ،ويمت حتديد جدول زمين لعملية صياغة دس تور
جديد  ،و اجراء انتخاابت حرة ونزهية وفقا لدلس تور اجلديد املزمع عقده يف غضون  18شهرا ،
وتدار هذه الفرتة حتت ارشاف ا ألمم املتحدة مبا يريض احلمك وبأأعىل املعايري ادلولية للشفافية واملساءةل
 ،ومع مجيع السوريني  ،مبا يف ذكل املشتتون يف أأحناء العامل  ،و املؤهلون للمشاركة.

Statement of the International Syria Support Group, U.S. Department of State, 11 Feb. 2016,

3

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/02/252428.htm
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وسيتطلب التنفيذ الاكمل لهذه ا ألهداف من املشاركني الرئيسني وا ألعضاء يف  ISSGالعمل بشلك وثيق
4
 ،وفق ا ألبعاد الس ياس ية واالنسانية والعسكرية .

تقيمي نتاجئ املؤمتر
من الوهةل ا ألوىل ال يظهر أأن املؤمتر س يغري ا ألوضاع يف سورية حنو ا ألفضل  ،بل عىل العكس ؛ حيث بدا
واحضا من خالل النظر يف نتاجئ املؤمتر ووفقا ملتابعني ودبلوماس يني غربيني أأيضا  :أأن ما نتج عنه املؤمتر بغض
النظر عن الافتقار للعمق الس يايس التطبيقي هل حول االتفاق وأليات الرقابة يرتك املعارضة السورية لقمة
سائغة للحمةل اجلوية الروس ية” ،ألس باب مهنا  :أأن روس يا ليست حليفا موثوقا يف السعي للسالم يف سورية،
وال تؤمن ابحملاداثت اجلادة” ،وتعطي أأولوية لتدمري املعارضة عىل تدمري داعش  ،وقد تنبأأ البعض بأأن نتاجئ
ميوخن يه خطة متهد لتقس مي سورية  ،وليس اىل حتقيق السالم فهيا.
ويتضح هذا مبارشة عند النظر يف صيغة "وقف ا ألعامل العدائية" اليت ال تلزم روس يا بوقف قصفها اجلوي،
حيث ان روس يا تؤكد منذ تدخلها يف سبمترب املايض أأهنا حتارب االرهاب  ،يف حني أأن معظم قصفها اكن
موهجا ضد املعارضة السورية املعتدةل  ،وهذا يرشع لها املزيد من العمليات ضد املعارضة حبجة اس هتداف جهبة
النرصة اليت تتداخل أأماكن تواجدها مع أأماكن س يطرة املعارضة.
كام مل يمت التطرق اىل رشوط التعامل يف حال تراجعت امجلاعات املصنفة ارهابيا  ،وحلت ماكهنا جامعات
أأخرى من املعارضة أأو غريها.
وتشري اخلارطة التالية اىل أأماكن توزيع القصف الرويس يف سوراي  ،واملوجه يف أأغلبه اىل املعارضة  ،وذكل
فقط يف الفرتة من  26يناير  2016اىل  1فرباير  2016وخباصة يف حلب وادلب.

 4المرجع السابق.
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ويف اجلانب االنساين اذلي شابه كثري من الغموض  ،مل ترش نتاجئ مؤمتر ميوخن اىل فك احلصار عن املدن
والقرى احملارصة  ،بل تناولت فقط معلية ايصال املساعدات  ،أأما فامي يتعلق مبراعاة الروس للوضع االنساين ؛
فان روس يا قد قامت بقصف  22مستشفى و 27مدرسة يف مناطق واقعة حتت س يطرة املعارضة  ،مضن
5
حمافظات حلب وادلب والالذقية ودرعا السورية ،وذكل منذ بدء غاراهتا املس مترة منذ أأكرث من أأربعة أأشهر.
مما س بق ميكن القول  :ان الصيغة احلالية لنتاجئ املؤمتر تشري بوضوح اىل أأنه حماوةل لتغطية الفشل ادلبلومايس
يف جنيف  ،وحماوةل ترقيعية للخروج من املأأزق.

 5محمد مستو ،روسيا استهدفت  22مستشفى و 27مدرسة في سوريا منذ بدء عملياتها الجوية ،األناضول،
http://goo.gl/4j4WNT
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املواقف الس ياس ية
ومما ظهر خالل مؤمتر ميوخن هو احلديث عن تفامق اخلالفات بني روس يا والغرب حول سوراي  ،ولعل هذا ما
أأظهرته بعض الترصحيات  ،مثل ترصحي رئيس الوزراء الرويس دميرتي مدفيديف عن وجود "حرب ابردة
جديدة بني روس يا والغرب" محمال الغرب مس ئولية اعتبار موسكو مصدر هتديد .
ويف الس ياق نفسه ؛ فقد اهتم ا ألمني العام حللف شامل ا ألطليس س تولتنربغ روس يا بتقويض هجود التوصل
حلل سلمي للرصاع يف سوراي  ،وذكل ابس هتداف جامعات املعارضة بدال من عنارص "داعش" ،وقال  :انه ال
ميكن حتقيق سالم دامئ دون وقف هذا.
ومن هجة أأخرى ميكننا تلخيص املوقف ا ألمرييك يف ميوخن من خالل ترصحيات وزير اخلارجية ا ألمرييك جون
كريي ،اذلي أأكد عىل عدة نقاط خالل املؤمتر:
 .1أأن موسكو اس هتدفت حىت الآن ،املعارضة السورية املرشوعة يف غالبية غاراهتا.
 .2دعوة روس يا اىل وقف غاراهتا اجلوية ضد املعارضة السورية ،وربط جناح قرار مجموعة ادلمع ادلولية
لسورية ،بوقف تكل الغارات.
 .3اذا اكنت روس يا والنظام ومن يدمعه يظنون أأهنم قادرون عىل حتدي اجملمتع ادلويل  ،فهم مل يتعلموا
6
من الس نوات امخلس املاضية.
واكن كريي قد قال عش ية املؤمتر  :ان واش نطن س تغتمن املؤمتر كفرصة أأخرية للحلول الس ياس ية  ،ومعلية
اختبار حول جدية الروس وااليرانيني  ،واال س يضطرون لتفعيل اخلطة " ب " دون االشارة اىل تفاصيل
أأخرى  ،ولكن يبدو أأن اخلطة رمبا تعمتد عىل السامح ؛ أأو السامح اجلزيئ لتدخل عسكري تريك سعودي.
أأما وزير اخلارجية الرويس سرييج الفروف فقد انتقد ترصحيات أأدلت هبا واش نطن بعد اجامتع اجملموعة
ادلولية دلمع سورية حول عدم وجود أأفق يف تفعيل التعاون العسكري بني روس يا والوالايت املتحدة  ،فامي
يتعلق بوقف النار  ،وذكر الوزير الرويس أأن هذه الترصحيات تضع موضع الشلك تنفيذ االتفاقات اليت توصلت
7
الهيا اجملموعة.
كام اختلف وزيرا اخلارجية الرويس وا ألملاين يف الآراء حول فرص للتوصل اىل وقف اطالق النار يف سوراي،
8
واليت قال الفروف  :اهنا تساوي  %49يف حني قدرها ش تايامنير بـ.%51
 6الرابط

http://goo.gl/zdqzYF

 7الفروف ناقش مع كيري خطوات محددة للتنسيق العسكري في سوريا 13 ، RT،فبراير ،2016
https://goo.gl/psNp6p

 8المرجع السابق.
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أأما فامي يتعلق ابلتدخل العسكري السعودي ؛ فقد قال وزير اخلارجية الرويس سريغي الفروف  :ان اجامتع
اجملموعة ادلولية دلمع سورية يف ميوخن مل يناقش اماكنية اجراء السعودية ألي معلية عسكرية برية يف سورية ،
وذكل بعد ترصحيات وزير ادلفاع ا ألمرييك أأش تون اكرتر  ،حيث انه يتوقع مشاركة قوات سعودية واماراتية
يف احلرب ضد "داعش" ،ولكن رئيس الوزراء الرويس مدفيديف انتقد السعودية اليت أأعربت عن اس تعدادها
9
الرسال قوات برية اىل سوراي ؛ وقال" :ليس ألحد احلق يف الهتديد ابرسال قوات برية".
أأما عادل اجلبري وزير اخلارجية السعودي ؛ فقد أأكد خالل مؤمتر ميوخن أأنه ال ميكن هزمية تنظمي "داعش"
اال ابزاحة الرئيس السوري بشار ا ألسد عن السلطة مضيفا أأن هذا الهدف سوف يتحقق يف هناية املطاف
 ،محمال ا ألسد مس ئولية قتل  300أألف خشص  ،و أأنه عامل جذب لالرهابيني.
فامي أأمجع لك من وزير اخلارجية الرتيك مولود جاويش أأوغلو  ،ووزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند  ،ووزير
ادلفاع الفرنيس جان ايف لو دراين أأن جناح قرار وقف اطالق النار يف سورية ،واذلي اتفقت عليه مجموعة
دمع سورية يتوقف عىل مدى الزتام النظام السوري وروس يا به ،وقاال  :انه "يتوجب عىل روس يا ايقاف
غاراهتا اجلوية عىل جامعات املعارضة".
أأما موقف املعارضة السورية ؛ فقد جاء عرب ترحيب الهيئة العليا للمفاوضات املنبثقة عن املعارضة السورية
ابتفاق ميونيخ  ،مؤكدة اس تعدادها للمشاركة يف حماداثت جنيف“ 3اذا حتقق االتفاق عىل أأرض الواقع”،
وذكل الرتباط وقف اطالق النار ابالنتقال الس يايس  ،كام مت التأأكيد عىل أأن املعارضة لن تقبل هدنة مقرتحة
اال اذا قبلها قادة الفصائل املسلحة .

خامتة واسترشاف
ابلرمغ من التصعيد الالكيم ضد روس يا من قبل املس ئولني الغربيني ؛ اال أأن نتاجئ املؤمتر وعباراته اليت تتيح
لروس يا أأن تنفذ س ياس هتا احلالية وبغطاء دويل  ،أأو س ياس هتا الغامضة اليت تتعلق ابلشأأن االنساين  ،دون
حتديد اكمل للتفاصيل املتعلقة به توحض أأن ما حدث يف ميوخن هو اس مترار للفشل اذلي صاحب حماداثت
جنيف يف يناير املايض  ،و أأن النتاجئ ستشجع روس يا عىل الاس مترار يف س ياس هتا احلالية  ،والعمل عىل قطع
خطوط امداد املعارضة من هجة  ،وتشجع لك من تركيا والسعودية من هجة أأخرى عىل أأخذ زمام املبادرة ،
والقيام بعمل عسكري مل تتضح معامله جيدا بعد  ،لكنه هيدف اىل منع تفامق ا ألمور اىل ما هو أأكرب  ،وخباصة
أأن الطرفني أأكدا أأهنام لن يتحمال املزيد من التدهور  ،سواء ابلتدخل املبارش أأو غري املبارش  ،وقد أأفادت
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تقارير عن تسلمي تركيا  ،وبمتويل سعودي لشحنات من صوارخي غراد لفصائل يف اجليش احلر يف ريف حلب
10
الشاميل.
وما س بق سيشجع الروس والنظام أأيضا عىل البحث عن خيارات أأخرى ؛ مثل التوجه حنو الرقة  ،أأو املنطقة
بني حامة والرقة ولو شلكيا  ،لرضب داعش  ،وذكل من أأجل حسب ذريعة التدخل من السعودية  ،ولهتدئة
الساحة ادلولية اليت تهتمهم بقصف املعارضة املعتدةل ،وفامي خيص المتدد الكردي ؛ فان وحدات امحلاية الكردية
قد تتقدم يه ا ألخرى حنو مناطق داعش من هجة الرقة أأيضا.
أأما فامي يتعلق يف اخلالف الرويس الغريب احلايل ؛ فان السقف املتوقع لهذا هو احامتل فرض مزيد من العقوابت
عىل روس يا اليت يعتقد أأهنا تعاين اقتصاداي جراء ا ألزمة ا ألوكرانية  ،وبسبب اهنيار أأسعار النفط  ،واملليارات
اليت أأنفقهتا حىت الآن يف سوري’.
أأما يف التفاصيل املتوقعة للخطة ب اليت حتدث عهنا كريي ؛ فرمبا تشمل فرض منطقة حظر جوي  ،أأو
الضغط عىل املليش يات الكردية ملنع مواصةل تقدهما حنو املناطق اليت تعد خطوطا محراء ابلنس بة ألنقرة ،
وس تكون هذه نقطة فاصةل يف موضوع عودة الوالايت املتحدة للعمل بفعالية أأكرب نسبيا يف ادارة أأزمات املنطقة.

رابط تحميل الملف:
http://jusoor.co/wp-content/uploads/2016/02/Munich.pdf
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