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ملخص تنفيذي:

كان للحرب األهلية في سوريا منذ اندالعها تداعيات عبر الشرق األوسط, فقد بدأت في اجتذاب 
القوى اإلقليمية والمقاتلين األجانب حتى بعد الفوضى والتشرد التي حلت بالشعب السوري. أطلق 
بشار األسد العنان لقواته المسلحة ضد االحتجاجات الشعبية في أوائل عام 2011 وذلك بتبني نهج 
عسكري في التعامل مع المشكلة السياسية و اشعال شرارة المواجهات التي سرعان ما تحولت الى 

كابوس دموي وكارثة انسانية. 

وسرعان ما تصاعد الصراع في سوريا بتداخل أولويات القوى األجنبية. في حين دعت االسد كل 
من الواليات المتحدة وتركيا ودول عديدة من الخليج الفارسي للتنحي عن السلطة  وقامت كذلك 
بدعم القوى المناهضة له, تعهدت ايران و روسيا ببقاء األسد في السلطة . حتى أدى الصراع بين 

هذه المصالح االجنبية المتنافسة في سوريا الى ترسيخ العداوات.

عشرة أعوام من هذه العداءات خلفت تأثيرا مدمرا, االمر الذي أرغم أكثر من نصف السكان على 
ترك ديارهم, في حين أصبحت البالد مقسمة الى خليط من السيطرة اإلقليمية التي تم تقسيمها بين 
جهات فاعلة سورية والجهات الداعمة لها. فبدعم من الثقل العسكري لكل من ايران و روسيا و 
حزب هللا فإن نظام األسد يسيطر على قلب البلد. أما فصائل المتمردين: وبدعم متفاوت من تركيا, 
فإنها تسيطر على اقليم ادلب وأجزاء من الحدود السورية-التركي , ومن جهة اخرى, فان المجلس 
الديمقراطي السوري الكردي يتولى ادارة شمال شرق سوريا بدعم من الواليات المتحدة. ومن 

جهة أخرى تظل بقايا ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية باقية في وادي الفرات الجنوبي.

ومع أن هذا التوازن الهش باق كما هو, لم يتم التوصل لصيغة السالم الذي يرضي جميع األطراف. 
لقد فشلت كل المحاوالت المتكررة لصنع السالم في إيجاد أرضية مشتركة , هذه المحاوالت باءت 
بالفشل  بسبب المطالب المتضاربة لجماعات سورية سياسية مختلفة وبسبب األهداف الجغرافية 
والسياسية المتباينة التي تسعى القوى الدولية تحقيقها. يتعين على جميع االطراف ان تدرك بان 
عدم استقرار سوريا له تداعيات في جميع أنحاء المنطقة -وأنه بالضرورة بمكان أن يتم حل النزاع 
السوري من أجل تحقيق التنمية والسالم في الشرق االوسط. ومازال هنالك من القضايا التي ال 
تعقيده  تم  أو  ارتباطا جوهريا-  منها  الكثير  يرتبط  اليوم,  السوري  الصراع  في  معلقا  لها  حصر 
أكثر-  بسبب تدخل بلدان أجنبية وجهات فاعلة غير حكومية في هذا الصراع. إن ما جاء في هذه 
المذكرة السياسية محيط بالضرر الكبير الذي حدث في سوريا , اال انه سوف تركز على أربع 
قضايا رئيسية تتيح للدول االجنبية الفرصة الستخدام نفوذها الذي حصلت عليه بشق األنفس من 
أجل التأثير على عملية السالم على المدى المتوسط, والتخاذ خطوات جادة  نحو تحقيق العدالة 

واالستقرار التي يستحقها الشعب السوري بشدة.
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التوصيات الرئيسية : 

ولضمان إرساء سالم دائم ومقبول من جميع األطراف الفاعلة , نوصي باتخاذ التدابير اآلتية:

االنسانية  المساعدات  إيصال  قنوات  بحماية  التزامه  مضاعفة  الدولي  المجتمع  على  يتعين 
عبر الحدود )وإعادة فتح تلك التي تم إغالقها مؤخرا( لضمان عدم تأثر محادثات السالم في 

المستقبل بأساليب الحصار.

يجب على المجتمع الدولي أ أن يثبت سيطرته من خالل دعم العدالة االنتقالية, وخاصة ببدء 
محاكمة مرتكبي جرائم الحرب من كافة اطراف النزاع وذلك إما من خالل محاكم وطنية 

تحت إشراف القضاء الدولي أو من خالل المحاكم الدولية.

على روسيا , باعتبارها الداعم الرئيسي للنظام,ان تدفع بشار األسد إلى التفاوض بنية حسنة.

العرقية  األطياف  مختلف  من  المحلية  الفاعلة  الجهات  جميع  المفاوضات  تشمل  أن  يجب 
بدائل  عن  فضال  السورية,  الدستورية  اللجنة  مثل  معينة  اليات  خالل  من  وذلك  والسياسية 

اخرى لحل النزاع.

يجب على البيت األبيض تحت رئاسة بايدن  االنخراط من جديد في الشأن السوري, والسعي 
الحثيث الى حوار متعدد األطراف مع جميع الفاعلين الرئيسيين في سوريا بما فيهم إيران.

وفقا لذلك, على الجانب التركي أن يتجاوب مع أي مبادرات تصالحية تطرح من جانب أكراد 
سوريا.

يتعين على المجتمع الدولي ضمان عدم قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية على النهوض من جديد 
وذلك من خالل دعم الجهات المحلية المسلحة باإلضافة إلى تأمين الموارد الالزمة لمعالجة 

الدوافع التي أدت إلى ظهور الدولة اإلسالمية في السابق.

●   

●   

●   

●   

●   

●   

●   
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                                                                                    خلفية البحث:

المختلفة  السياسية  الوالءات  عن  ناهيك  والعرقي،  الديني  التنوع  من  كبير  بقدر  سوريا  تتسم 
وطموحات شعبها. منذ عام 1971 سيطرت اسرة االسد على دفة الحكم, اوال كان حافظ األسد ثم 
من بعده ابنه بشار الذي خلف والده بعد وفاته في عام 2000. وكانت المعارضة ضد نظام األسد 
قد سبقت اندالع الصراع في عام 2011. لعقود طويلة, كان المجتمع الدولي يطالب بإحداث تغيير 
سياسي حتى في مواجهة قمع النظام , األمر الذي تسبب في إحداث فترات طويلة من االضطرابات 
في اوخر السبعينات والثمانينات وحتى في أوائل القرن الحادي والعشرين1. منذ نشأتها في عام 
الى تدخل اجنبي واضح  السورية من اضطرابات سياسية وخضعت  الجمهورية  1946, عانت 
2. بدأ من المكائد الفرنسية المتواصلة مرورا بتفشي نفوذ وكالة المخابرات األمريكية خالل فترة 

األربعينيات والخمسينيات انتهاء بالتجربة الناصرية القصيرة األمد في إنشاء الجمهورية العربية 
المتحدة والتجاوز

 التركي على االسكندرونة. لم تكن سوريا قط في وقت من األوقات خالية تماما من التدخل والتأثير 
األجنبي . ونتيجة النحيازها مع االتحاد السوفيتي أصبحت سوريا الجبهة خالل الحرب الباردة 
المشتركة  العداوة  بعد, جمعت  فيما  وإيران.  وتركيا  العراق  في  بغداد  دول حلف  بذلك  مواجهة 
إلسرائيل والمعارضة للهيمنة األمريكية الملحوظة في الشرق االوسط سوريا مع ايران وحزب 

هللا كجزء من "محور المقاومة".3

ولقد أثبتت المعارضة الداخلية والتدخل األجنبي كارثيتها عند اندالع االحتجاجات في سوريا في 
آذار/مارس 2011. بدأ تسليح االحتجاجات في ذلك الصيف بعد حملة قمع قاسية قام بها النظام, 
و مع وجود فراغ سريع في السلطة حققت المعارضة مكاسب عسكرية و اقليمية. ساعية من أجل 
االستفادة من االطاحة باالسد, انضمت تركيا والعديد من دول الخليج الى النزاع من خالل رعاية 
مليشيات المعارضة الجديدة. من ناحية اخرى,قامت الدول األوروبية والواليات المتحدة , الذين 
للكيانات  الدعم  وبتقديم  مواطنيه  القمعية ضد  االسد  تكتيكات  بشجب  بعد,  عن  الوضع  يراقبون 
المعارضة على اختالفها بما فيهم الجيش السوري الحر مما نتج عن تواجد وفير من القوات التي 
تحارب بالوكالة. وفي غضون هذا, تسابقت كل من ايران وروسيا لتعزيز الدعم للحكومة السورية 
العراق  الدولة االسالمية في  اجنبية غير حكومية مثل  , سعت جهات  النزاع  اشتداد هذا  . ومع 
لالستفادة ايضا من هذا الوضع وذلك بإرسال مبعوثين إلنشاء مجموعات عرفت فيما بعد بجبهة 
النصرة واخرى التي تسمى بالدولة االسالمية.  وشكلت األخيرة تهديدا تهديدا عالميا مما أجبر 

الواليات المتحدة ودول غربية غربية أخرى لالنضمام الى الحملة ضدها.

وبهذا عكس المشهد الجغرافي والسياسي السوري ديناميكيات أوسع للشرق االوسط هيمنت عليها 
وصفهما  كما   , االعداء"4  "االصدقاء  وإيران  روسيا  تقف  جهة,  من  مترابطة.  غير  كتل  ثالث 
الناشط السوري مالك العبدة في جلسة نقاشية عن السياسة كانت قد أقيمت في جامعة ديكن كجزء 
من هذا المشروع, يتحالفون ظاهريا في معارضة المصالح الغربية, إال أنهم يتنافسون على النفوذ 
في الشرق االوسط.   وفي المقابل نجد الواليات المتحدة كالعب مهيمن و كقوة عظمى منفردة 
الى جانب اسرائيل, وفي أعقاب التطورات االخيرة, تنضم اليها عدد من أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي. أما الجانب الثالث فهو لتركيا التي أعادت تاكيد سلطتها مؤخرا خارج حدودها ساعية 
بذلك لتثبيت دورها كزعيمة للعالم اإلسالمي. من الواضح ان هذه الكتل الثالث تدعم جهات فاعلة 
سورية محددة.  ايران و روسيا مستمرتان بدعم نظام األسد. وال زالت الواليات المتحدة تعتبر 
الراعي الرئيسي الدارة المجلس الديمقراطي السوري في الشمال الشرقي السوري, أما تركيا فهي 
يقول  السورية. وكما  التركمانية  السنية, والى حد ما, االقلية  العربية  المليشيات  العديد من  تدعم 
كريستوفر فيليبس, المحلل األكاديمي في العالقات الدولية في جامعة كوين ماري بلندن,  إن الدعم 
اللوجستي والعسكري الخارجي كان مهما الدامة كل من النظام والقوى المعارضة كما أنه ساعد 

على تحديد مدة ومسار الحرب.5

إدامة  فان  مماثل.  نحو  على  واضحة  تبدو  الكتل  لهذه  والخصومات-  -كما  المعنية  المصالح  أن 
مصالح كال من إيران وروسيا قائم من خالل الحفاظ على حكم األسد, أو على األقل اي شخص ال 
يدير وجهه نحو الغرب. تفضل الواليات المتحدة التحول الديموقراطي وترفض نظام االسد اال ان 
دعم واشنطن المؤقت الدارة الشمال الشرقي السوري يعكس عزفها عن التورط في صراع معقد 
في الشرق االوسط. وبالمثل, فإن تركيا ال توافق على وجود األسد, ولكن في حين أنها حذرة من 
تنامي نفوذ ايران و روسيا, تركيا تبقى مستنفرة إزاء تحقيق أي نجاح سياسي لألكراد السوريين.
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التي  في شراسة الحرب االهلية السورية  وإطالة أمدها، وهي الرؤية  العوامل دوراً  لعبت هذه 
انتبه إليها أحد الناشطين المعارضين الرئيسيين في مؤتمر أصدقاء سوريا عام 2012. ففي مقابلة 
البعيد، صراع الطويل  المدى  أجريت معه عام 2020 قال: "أدركت أن هذه سوف يكون على 
األمد، وأن مشاركة مثل هذا العدد الكبير من البلدان جعلتنا أقل أهمية"6. اصبحت الخصومات 
االقليمية والمصالح االجنبية هي التي تسيطر على تحديد مسار الحرب بنفس القدر الذي أصبحت 
عليه المظالم واالهداف التي تسعى القوى السورية المختلفة لتحقيقها. وفي إطار هذه الحسابات 
المعقدة للمخاوف االنسانية المتضاربة مع المصالح الجغرافية-السياسية تبرز الكثير من القضايا 
المهمة باعتبارها نقاطا يمكن ان تتأثر بعوامل اجنبية اذا توفرت لها اإلرادة السياسية. هذه القضايا, 

كما نحاول مناقشته هنا, يجب معالجتها من أجل إحالل سالم دائم.

الالمباالة بمحنة المواطنين السوريين :                     

لمعاناة مواطنيه. حيث وصفت األمم  التامة  الصراع,أظهر نظام األسد عدم مباالته  فترة  طوال 
القانون  بقواعد  الكامل  االلتزام  بعدم  تتسم   " بأنها  المتعددة  الصراع  أطراف  تصرفات  المتحدة 
الدولي"7. يمكن القول أن استجابة بشار األسد العنيفة على االحتجاجات السلمية في عام  
كانت سببا في تحديد نبرة ماكان ليتحول الى ساحة معركة دموية حاقدة ال يحكمها القانون. فالسلوك 
الوحشي الذي  تتبعه القوات الموالية للنظام موثق بشكل جيد وأسفر عن اتهامات متعددة بارتكاب 
جرائم حرب8. ويشمل هذا أيضا القوات الروسية التي ومنذ دخولها ساحة المعركة في سبتمبر/ 
أيلول 2015 كانت عامال رئيسيا في تمكين نظام األسد من استعادة السيطرة على األرض. فقد اتهم 
تقرير صادر من عن األمم المتحدة في عام 2020 روسيا بشن هجمات عشوائية على المناطق 
المدنية في إدلب من بين مواقع اخرى, في حين وثقت تقارير أخرى االستهداف المكثف و المتعمد 
للبنية التحتية المدنية واالنسانية مثل المستشفيات في انتهاك سافر للقانون الدولي9. ورغم انخراط 
نظام األسد وحلفاءه على نحو غير متناظر في هذا العنف, فانه من الجدير بالمالحظة أنه تم اتهام 
النزاع بسلوك قد يرقى الى جرائم حربتتابع حاليا محاكم في هولندا وألمانيا  العديد من أطراف 

قضايا 10تتعلق بهذا الموضوع. 

ذلك  في  بما  والمساعدات  الغذائية  اإلمدادات  تسليح  االسد على  نظام  الصراع عمل  فترة  طوال 
التطعيمات األساسية لألطفال. في تكتيك وصف ب "الجوع أو الركوع", تعمد النظام حصار مدن 
مثل ماديا و درعا و الزبداني التي تسيطر عليها جماعات المعارضة,األمر الذي ادى الى منع 
دخول الغذاء والدواء وغيرها من اإلمدادات من أجل إرغام السكان على الخضوع11. كان لهذا 
التكتيك الفظ آثار مدمرة على المدنيين الذين اضطروا للبقاء بال طعام او دواء وكانوا ايضا عرضة 
لالعتقال او االستهداف من قبل قوات النظام اذا حاول الفرار من المدن المحاصرة. وقد ساهم هذا 
بشكل مباشر في اتفاقيات محلية لوقف اطالق النار وكذلك عمليات نقل للسكان وتكون بذلك قد 

سمحت للنظام باعادة السيطرة على هذه المدن.

ورغم أن هذا التكتيك قد اصبح اقل صراحة اليوم مع انتهاء الصراع, فان النظام يواصل تسليح 
المعابر.  الصراع عبر  مناطق  الى  المساعدات  تسليم  الموافقة على  برفض  المساعدات  شحنات 
ومن بين األمثلة األكثر فظاعة هي ادلب. احد آخر معاقل قوات المعارضة, ومخيم روكان بالقرب 
من تنف، الذي يقطنه نحو عشرة آالف الجئ بالقرب من الحدود األردنية، والذي لم يتلق حتى 
سبتمبر/أيلول 2020 مساعدات ألكثر من عام12. ورغم هذا فإن شمال شرق سوريا ُحِرم أيضاً 
بشكل روتيني من المساعدات األساسية، بما في ذلك اإلمدادات الطبية. وقد تم التأكيد على اآلثار 
المحتملة لهذه السياسة في أبريل/نيسان من هذا العام، عندما تبين أن السلطات في دمشق )حيث 
في  الموارد  إلى  االفتقار  وبسبب  الوقت  ذلك  في   COVID-19 اختبارات  معالجة  يتعين  كان 
الشمال الشرقي( استغرق 11 يوماً إلخطار السلطات الطبية في شمال شرق سوريا بأن مريضاً 
)توفي لألسف آنذاك( قد ثبتت إصابته  بكوفيد-19، األمر الذي يهدد بانتشار المرض بشكل سريع 

بين المجتمعات الضعيفة بالفعل. 

ومع أن عرقلة النظام لمواجهة معاناة مواطنيه ليست بالجديدة ومن غير المرجح ان تتغير, إال أن 
فشل المجتمع الدولي )بما فيهم األمم المتحدة وغيرها من المنظمات التعددية الكبرى( في محاسبة 
السوري في االونة  المستقرة كان هو سمة مميزة للصراع  البدائل  او دعم  سوريا على سلوكها 
االخيرة. والواقع أن قرار مجلس األمن الدولي رقم 2165 كان قد صمم إليجاد الحل لهذه القضية 
السورية  الحدود  عبر  المناسب  وقتها  في  الدولية  المساعدات  وصول  خالل ضمان  من  بالذات 
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مباشرة الى المحتاجين. إال أن تجديد هذا القرار قوبلت بمعارضة شديدة من الصين وروسيا في 
مجلس األمن, االمر الذي ادى الى اغالق المعابر الحدودية الرئيسية. ما يعني ان الثالثة ماليين 
مواطن الذين يعيشون في مدينة ادلب يعتمدون بشكل شبه كامل على معبر باب الهوى الحدودي, 
تعتمد شمال شرق  للحدود, في حين  السوري  الجانب  بنيوية وتحتية محدودة من  قدرة  ذو  وهو 
يتم تسليمها عبر دمشق. وهذا من شأنه أن  التي  المساعدات  سوريا اآلن بشكل شبه كامل على 
يجعل الماليين من النازحين السوريين تحت رحمة نظام األسد الذي أظهر في وقت سابق استعداده 

"لحجب او اعادة توجيه المساعدات االنسانية بما يتعارض مع التزاماته الدولية"13.

 ، االقتصاد  على  وخيمة  آثار  الحرب  من  سنوات  أحدثته  الذي  للدمار  كان   ، نفسه  الوقت  وفي 
والذي تعرض لمزيد من التقويض بسبب الفساد والعقوبات وكوفيد-19. وقد أدى انخفاض العملة 
السورية الى خفض األجور الحكومية الى 16 دوالرا في الشهر الواحد وذلك بحلول منتصف عام 
2020, في حين كان التضخم المتفشي سببا في ارتفاع أسعار السكر إلى كلفة اجر يومين تقريبا14. 
وفي هذه االثناء ينتشر الوباء في سوريا دون فحوصات وسط رقابة مشددة و سوء ادارة حكومية 
وفساد. وتشير إحدى الدراسات التي أجريت في أغسطس/آب 2020 إلى وجود 89 ألف اصابة 
بمرض كوفيد-19 في محافظة دمشق وحدها, ومن المؤكد أن هذا الرقم سوف يرتفع مسببا المزيد 
من الدمار في إطار سيطرة محدودة على العدوى مع قلة أو انعدام االرادة السياسية أو القلق تجاه  
االقتصادي حتى  الدولة وموقفها  السريع في مقدرات  التقلص  العامة. ويتجلى  المواطنين  صحة 
داخل المناطق األكثر والء للنظام متمثال من خالل الطوابير الطويلة للحصول على الخبز و الوقود 
المدعوم في دمشق العاصمة. فضال عن ذلك فإن الحرائق الهائلة التي اندلعت في الجبال الساحلية 
للبالد في تشرين األول 2020 تركت خارج السيطرة حيث احترق حوالي 160.000 فدان من 
الغابات واألراضي الزراعية تحت عجز وعدم اكتراث النظام. يهدد الجوع اليوم أعداد هائلة من 

السوريين او انهم يعتمدون على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم اليومية15.

من  على  الخارج.  من  ديارهم  إلى  للعودة  الساعين  السوريين  على  شروطا  دمشق  تفرض  كما 
التي حددتها  الصرف  ياسعار  الى جنيه سوري  أمريكي  100 دوالر  مبلغ  تحويل  يدخل سوريا 
وزارة الخزانة وهو إجراء يهدف الى تعزيز  مخزون الحكومة من العملة الصعبة, اال ان العديد 
من السوريين فسره على أنه تاشيرة دخول الى بلدهم, وهو محاولة أيضا لمنع المواطنين الغير 
مرغوب بعودتهم الى ديارهم.16 وتعتبر هذه الرسوم باهظة للكثير من الالجئين السوريين الذين 
يقبعون خارج البالد, في غضون ذلك ينتظر بعض السوريين الذين فروا خارج البالد واستجابوا 
الواضح  من  فقط,  نظريا  العائدين مضمونة  إن سالمة  أسوا.  بالعودة مصير  الحكومة  نداء  إلى 
أنها ضمانة جوفاء. هنالك الكثير من التقارير عن سوريون, سواء أكانوا عائدين الى ديارهم من 
االراضي التي يسيطر عليها المتمردون او خارجها, او أنهم يعيشون في المناطق " المتصالحة" 
أو  المضايقات  او  االختفاء  حاالت  عن  أو   , المعارضة  شخصيات  عن  التبليغ  على  يرغمون 
االحتجاز من قبل المسؤولين17. ومن الجدير بالذكر أن سكان إدلب التي تسيطر عليها المعارضة  
يواجهون أيضا ظروفا سلطوية, بما في ذلك االغتياالت المستهدفة المنتظمة للصحفيين والمحللين 

المحليين من قبل الفصائل المسلحة. 

النظام  استعداد  التحرك. وفي ظل عدم  والمؤسسات  االجنبية  الدول  السياق وجب على  هذا  في 
المجتمع  فإن فشل  مفاوضات مجدية،  الدخول في  أو حتى  أي معارضة  لقبول  أو  للتسامح مع  
الدولي المستمر في دعم المبادئ اإلنسانية الدولية والقانون الدولي ومع استمرار التدهور السريع 
للوضع اإلنساني  فإن بدء أي عملية سالم سيكون على أساس من السخرية والمعاناة االنسانية 
فيها  في  بما  االجنبية,  االطراف  جميع  على  يجب  دائم.  لسالم  حال  بالكاد  هذه  وتبدو  والياس. 
المنظمات متعددة األطراف ، التحرك اآلن لحماية كرامة وسبب العيش لجميع من هم داخل البالد. 
المساعدات االنسانية االساسية, ومحاكمة ومعاقبة  ايصال  وان يحاسب كل من يقف في طريق 
العدالة االنتقالية. ولن يتسنى لألحزاب المحلية  اقامة  مرتكبي جرائم الحرب لضمان بدء عملية 
الشعب  احتياجات  تلبية  بعد  إال  السالم  في  متساوين  كشركاء  المفاوضات  طاولة  إلى  الجلوس 

السوري على النحو الالئق، وعندما تكون عملية تسليم المساعدات ومنتظمة ومتسقة.
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االفتقار إلى المشاركة الواسعة في عمليات السالم : 
لم يكن هناك عجز في محاوالت التفاوض من أجل السالم في سوريا. قد تتضمن قائمة مفاوضات 
غير مفصلة الجوالت من المحادثات في جنيف )2012-2017( واالستانة )2015-2016(, و 
تأسيس المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا )2015(, والمنح للجماعات المعارضة في الرياض 
)2015-2017( والمحادثات برعاية روسيا في سوتشي )2018(. فشلت كل هذه المحاوالت في 
إنهاء النزاع, بل وفي حاالت كثيرة أدت إلى ترسيخ االنقسامات او الى تهيئة الظروف التي تحابي 

اطرافا متحاربة دونا عن غيرها.

من  المهمين  المصلحة  أصحاب  استبعاد  هي  اإلخفاقات  هذه  لمثل  الرئيسية  األسباب  بين  من 
المباحثات, فضال عن التأثير الغير مبرر لألطراف الخارجية التي فشلت باستمرار في مراعاة 
مخاوف المحليين او االخذ بعين االعتبار الحقائق المحلية على ارض الواقع السوري.   اشار احد 
الناشطين في مؤتمر الرياض في عام 2015، الذي انتخبت فيه اللجنة العليا للمفاوضات لتمثيل 
المعارضة في محادثات جنيف لعام 2016، إلى أنه بينما تمت دعوة ممثلي المعارضة السورية 
للمشاركة سرعان ما اصبح واضحا  أن تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، من بين دول 
أخرى، دفعت بممثليها إلى االجتماع بهدف إنشاء هيئة تفاوضية تقوم على رؤيتهم الخاصة لتأمين 
مصالحهم في سوريا18. زعمت شخصية معارضة أخرى, من ضمن الذين شاركوا في التحضير 
للجولة األولى من المحادثات في االستانة, أن روسيا ونظام األسد قد هيمنوا على المنتدى ، وأن 

القصد من ذلك كان "ادارة.. . الصراع داخل سوريا، وليس التقليل منه"19.

لقد ثبتت محدودية االتفاقات التي تم التوصل إليها فهي تفتقر المرونة الكافية ونادرا ما تتضمن 
إن  بالصراع.  والمشاركة  المعنية  األطراف  جميع  تشمل  التي  الوجهات  متعددة  ومظالم  أهداف 
جوهر  هو  مشكلة  حل ألي  إيجاد  يجعل  يجعل  األطياف  جميع  من  االحزاب  اشراك  في  الفشل 

المشاكل السياسية التي تزداد صعوبة. 

تمثلت إحدى نقاط الخالف الخاصة في عدم رغبة نظام األسد في الدخول في مفاوضات جوهرية 
مع جماعات المعارضة ، والتي يشار اليها بشكل روتيني ك "إرهابية" أو كأداة لقوى أجنبية20. 
حيث يؤكد االسد استمرار عزمه على "تحرير كل شبر من سوريا" ، وهو الهدف الذي أيده العديد 
من أنصاره داخل سوريا الذين يتجسد موقفهم تجاه السالم في الصرخة الشعبية "األسد أو نحرق 
البالد"21. فقد زعم فالديمير بوتين , الحليف الرئيسي لنظام االسد, ان "السوريون والسوريون 
فقط" هم من يتحتم عليهم تقرير مصير البالد22, اال ان زعمه يبدو الهدف منه ردع التدخل الغربي 
في سوريا وليس كاشارة الى نهج شامل لحل المشاكل السياسية في سوريا. وعلى نفس المنوال, 
المعارضة  فان مناصرو األسد من روسيا وإيران تحاوروا بصورة مباشرة مع شخصيات من 
الستبعاد األسد. أحد شخصيات المعارضة المشاركة في وقف إطالق النار في حلب كانت جزء 
من مناقشات مباشرة مع الروس في حين لم يكن هناك أي شخصية من رموز النظام السوري23. 
وقد علقت قائلة " منذ عام 2017 كان للروس النفوذ الكامل على النظام". وان النظام بدون روسيا 
"ال قيمة له", مضيفا ان ايران و روسيا سعتا لالستفادة من هذه المباحثات بدون مراعاة لمصالح 
الشعب السوري . اال ان شخصية اخرى ,ممن أجريت معهم هذه المقابلة, قريبة من النظام كانت 
قد عارضت هذا التقييم زاعمة أن روسيا كانت " محبطة في أغلب االحيان بسبب تعنت النظام" .

 من جهتها, فرضت تركيا قيودا على أي مشاركة واسعة في المحادثات المتعددة األطراف بشأن 
سوريا ورفضت انقرة مرارا الموافقة على مشاركة األكراد في المفاوضات24, سواء من خالل 

وسيط حزب االتحاد الديمقراطي )PYD( او قوات سوريا الديمقراطية )SDF(, متهما 

كال المجموعتين بأنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني )PKK( ، الذي تخوضه تركيا حربًا ضده 
منذ أكثر من 35 عاًما. تتمسك أنقرة بهذا الموقف بسبب ما تسميه المخاوف األمنية المشروعة، 
ولكنها بهذا تحرم صوت قوى سياسية فاعلة و رئيسية تمثل مجموعة كبيرة ومتنوعة عرقيا  في 

شمال شرق سوريا.

في غضون ذلك, بقيت الواليات المتحدة عازفة بشكل ملحوظ من استخدام ثقلها السياسي والعسكري 
في سوريا خشية التورط في حرب أخرى في الشرق االوسط. اما االن فيدرك صانعو السياسة 
في أميركا فشل هذا النهج. الحظ أحد مسؤولي البيت األبيض أن الدعم الفاتر الذي قدمه الرئيس 
المتحدة لم يكن  آنذاك كان له عواقب مأساوية، وأن دعم الواليات  للمعارضة في سوريا  أوباما 



7

طرق السالم في سوريا

كافياً لقلب النظام أو إنهاء الحرب ولكنه كاف إلشعال الصراع25. والواقع كما زعم أحد النشطاء 
السوريين أن تردد الواليات المتحدة في حسم المسألة هو في حقيقة األمر رسالة الى كل من إيران 
وروسيا للتصرف على النحو الذي يرونه مناسبا26. لم تفعل رئاسة دونالد ترامب الكثير للتوضيح 
او للوصول الى حل , فقد كانت سياسة ترامب تتلخص في ابعاد الواليات المتحدة عن "حروب 
ال نهاية لها"27. وهو هدف لم يحققه قط. في هذه االثناء اتبع ترامب نهجا دبلوماسيا غير مالئما 
في سوريا. كشفت جهات أجنبية  هذا التناقض: لقد أدى انسحاب ترامب المفاجئ من شمال شرق 
للمنطقة في حملة سميت تلطفا " عملية  2019 الى غزو تركي كامل  سوريا في تشرين األول 
نبع السالم" والتي تهدف في جوهرها الى تهجير القوات الكردية وإحداث تغيير ديموغرافي في 
المنطقة على طول الحدود التركية. وفي نهاية المطاف أفادت هذه الحملة   معارض تركيا داخل 
نظام األسد حيث أصبح باستطاعتهم االستيالء على المناصب العسكرية التي كان يشغلها األكراد  
خصوصا بعد حالة التخبط التي تلت الحملة االمر الذي ادى إلى خلق خطوات نحو انفراج النظام 

الكردي )وهو االمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة(.

في  سبباً  شك  أدنى  بال  الدوليون  الفاعلون  كان  المعقدة،  الجيوسياسية  الظروف  هذه  ظل  وفي   
الناجم عن الصراع أصبح  آفاق السالم في سوريا. ورغم هذا فإن اإلجهاد  ــ  ــ وتقويض  تعقيد 
واضحا و ملموسا بين الفاعلين على كافة األطراف. تواجه روسيا وإيران مشاكل اقتصادية داخلية 
وبهذه فهما غير قادرين على االستمرار في دعم النظام السوري الى االبد , السيما وان الموقف 
المالي للنظام )الذي نوقش اعاله( اصبح هشا بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه، اتخذ بعض أنصار 
المعارضة خطوات نحو تطبيع العالقات مع نظام األسد، مع إعادة اإلمارات العربية المتحدة فتح 
سفارتها في دمشق وسط تقارير سرية تفيد  بأن المملكة العربية السعودية تفكر في فعل الشيء 
نفسه.  وفي هذا السياق، فإن الدول األجنبية التي أنهكتها الحرب قد تكون أكثر استعداداً الستخدام 

نفوذها في صياغة سالم دائم ضمن الصراع السوري. 

الفاعلين  قبل  من  وموافقة  فعلية  مشاركة  دون  سالم  هكذا  اقامة  يمكن  ال  أنه  من  الرغم  وعلى 
المحليين )على عكس اتفاقية االستانة(, ولهذا يتعين اآلن على الدول االجنبية ان تستخدم نفوذها 

لتشجيع األطراف المحلية على الجلوس على طاولة المفاوضات إلجراء مباحثات مجدية.

في  المتحدة  الواليات  دور  حان الستئناف  قد  الوقت  فإن  األبيض,  للبيت  بايدن  جو  دخول  ومع 
هنا هو  الرئيسي  والمفتاح  السابقة.  االدارة  ارتكبتها  التي  األخطاء  بايدن إصالح  سوريا, وعلى 
ضمان تمثيل جميع األصوات، اضافة الى التأكيد على  النبرة الصحيحة في المناقشات مع روسيا 
وإيران وتركيا إلعادة بناء عالقات ناجعة يمكن أن تترجم إلى تغيير حقيقي على األرض لصالح 

الشعب السوري.

                                                                                                                                  

العامل الكردي :
التركيبة السياسية لسوريا ،  قبل اندالع الصراع ، كان األكراد يمثلون دائرة غير مؤهلة داخل 
الحرب, مع  مدار  هائل على  بشكل  تحول  قد  المشهد  لكن  الدولي.  المجتمع  لدى  وغير معروفة 
اكتساب الكيانات السياسية الكردية مكانة ديبلوماسية وإقليمية معززة. مما أضاف عامل آخر من 

التعقيد إليجاد حل للصراع وسط التحديات السياسية التي تواجهها سوريا.

في مستهل األمر ارتفعت أسهم األكراد عندما تخلى نظام األسد عن شمال شرق البالد في يوليو/
تموز 2012 من أجل تركيز جهوده العسكرية على مكافحة قوات المتمردين األقرب إلى دمشق. 
الحكم  أشكال  من  شكل  على  والذي حصل   ,)PYD( الديمقراطي  االتحاد  نجح حزب  ذلك  بعد 
الذاتي الفعلي, بإنشاء إدارة مدنية في كل من عفرين وكوباني والحسكة. وعلى الرغم من احتفاء 
األكراد في مختلف انحاء الشرق االوسط بهذه الخطوة إال أنها سببت انزعاجا فوريا لدى انقرة التي 
بدورها كانت حذرة للغاية من ارتباط حزب االتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني وقلقة 
من احتمالية إنشاء منطقة حكم ذاتي لألكراد تمتد من الحدود الجنوبية لتركيا و متاخمة للمنطقة 

الكردية في شمال العراق28. 

وتغيرت الظروف مرة أخرى في أواخر عام 2014 عندما بدأ تنظيم الدولة االسالمية  عبر شمال 
سوريا . أثارت تكتيكات داعش المتعطشة للدماء ، وتطلعاتها إلى إقامة "الخالفة" وامتداد نفوذها 
عالميا على ما يبدو ، تدابير متساوية االهمية من الشجب والخوف من قبل المجتمع الدولي. وفي 
الديمقراطي  التابعة لحزب االتحاد   )YPG( الشعب المرحلة  كانت ميليشيا وحدات حماية  هذه 
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)PYD( هي القوة األكثر فاعلية في مواجهة داعش.حصلت وحدات حماية الشعب التي يقودها 
سوريا  قوات  لتصبح  األخرى  العصابات  حرب  قوات  لتشمل  الحقًا  تطورت  والتي   ، األكراد 
إلى  المتحدة وآخرين من االضطرار  الواليات  وأنقذت  دولي  دعم  ، على   )SDF( الديمقراطية 
األول  أكتوبر/تشرين  في  تأسست  التي  الصلب  العزم  عملية  خالل  ومن  هناك.  جنودها  إرسال 
الواليات  بين  ما  العالقات   الدولة االسالمية، توطدت  تنظيم  بدحر  يتمثل  بهدف صريح   2014
الجوية األميركية، هزمت قوات سوريا  القوة  السورية. وبدعم من  الكردية  المتحدة والجماعات 
الديمقراطية تنظيم الدولة في نهاية المطاف في مارس/آذار 2019، في إطار عملية إنشاء الحكم 
الذاتي في شمال وشرق سوريا التي تضم أكثر من 3 ماليين شخص من مختلف األعراق. ورغم 
أن الهزيمة اإلقليمية التي لحقت بتنظيم الدولة في سوريا كانت موضع ترحيب، فإن مخاوف تركيا 
ازدادت مما ادى الى تحول أهداف أنقرة في سوريا. بينما كانت تركيا ذات يوم من أشد المنتقدين 
سوريا،  في  الكردي  النفوذ  بكبح  اهتماماً  أكثر  اآلن  أصبحت  ولكنها  به  االطاحة  وتعتزم  لألسد 
متهمة األكراد بالسعي إلى إقامة دولتهم وزعمت أن المنطقة الشمالية الشرقية سوف تتحول إلى 
نقطة انطالق لحزب العمال الكردستاني29. قام الجيش التركي بالعديد من الهجمات لضرب قوات 
سورية الديمقراطية منذ عام 2016, وكان آخرها في تشرين الثاني 2019 عندما سحب ترامب 
بناء على طلب من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان،  السورية  الحدود  القوات األميركية من 
لتحويل  السوريين  بالعديد من شركائها  تركيا  استعانت  الهدف،  هذا  أعاله. وفي خدمة  المذكور 
أسلحتها إلى الداخل من أجل محاربة القوات الكردية بدالً من نظام األسد ، مما يسلط الضوء على 
طريقة أخرى قوضت من خاللها مصالح الدول األجنبية نزاهة وتركيز األطراف المتحاربة في 

سوريا. 

يدرك األكراد السوريون ، بما انهم يقطنون مناطق بال منافذ ساحلية وان جيرانهم يفوقونهم بالعدة,  
أن ثرواتهم تعتمد على الدعم الخارجي أو على األقل التقبل.حاولت قوات سوريا الديمقراطية من 
حين آلخر التفاوض على وضعها السياسي مع دمشق ، ال سيما منذ التوغل التركي عام 2019 
، لكن هذه المحادثات لم تحرز تقدًما يُذكر في مواجهة نظام ليس مستعدا للتنازل ولو قليال. ولعل 
األمر األكثر إثارة لالهتمام هو أن زعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قد أشار مؤخًرا 
إلى استعداده للتفاوض مع أنقرة ، قائالً: "نحن منفتحون على أي تفاهم مع تركيا بشأن األمن وما 
عداه"30, شريطة أن تلعب الواليات المتحدة دور الوساطة. تمثل هذه الخطوة انفتاًحا محتمالً هاًما 
في العالقة بين أكراد سوريا وتركيا ، على الرغم من أنها ستتطلب من قوات سورية الديمقراطية 
أن تبتعد بشكل كبير عن فصائل حزب العمال الكردستاني في سوريا ، وهو تحد ال ينبغي التقليل 
منه. ومع ذلك ، من الضروري أن تدرك تركيا أهمية مكانة كوباني ، والتي تم تأكيدها عبر مقابلة 
الدولية ، وبالتالي استهدفت بشكل واضح  بتغطية إعالمية كبيرة مع مجموعة األزمات  حظيت 
سوريا  ألكراد  يسمح  حل  الوصول  أجل  من  الحوار  لبدء  فرصة  اآلن  توجد  الدولي.  الجمهور 
والجماعات األخرى في الشمال الشرقي بدرجة معينة من االستقالل السياسي في حين يعمل أيضا 
على  تهدئة المخاوف األمنية التركية. وال ينبغي لتركيا أن تغفل هذا األمر، فهي حتى اآلن تركت 
مخاوفها الداخلية بشأن سكانها األكراد تعمي بصيرتها عن فرص السالم واالستقرار في سوريا.

                                                                                                    
تنظيم الدولة اإلسالمية: التهديد المستمر

على الرغم من أن الدول األجنبية لعبت بال أدنى شك دوراً محورياً في الصراع السوري، كان 
للجهات الفاعلة األجنبية غير الحكومية تأثير حاسم أيضا. لقد كانوا قناة مركزية للتدخل األجنبي, 
وبسبب ثقلهم الهائل من حيث العدد واألهداف االستراتيجية والسياسية المتباينة ، فقد جعلوا ساحة 
الحرب أكثر تعقيًدا ووحشية. يعتبر تنظيم الدولة االسالمية هو أكثر الجهات الغير حكومية فاعلية 
في سوريا, فبع االستيالء على الموصل, ثاني أكبر مدينة في العراق منتصف عام 2014, اقترح 
التنظيم إعتبار الرقة,التي استحوذ عليها قبل عام, في وادي الفرات  في سوريا, عاصمة "لدولة 
الخالفة". أكسب التقدم الدموي للمجموعة اهتماًما دوليًا واستنكار ، لكنها في الوقت نفسه اجتذبت 
تنظيم  التركية. أدى صعود  الحدود  الذين دخلوا أراضيها عبر  الدوليين  المجندين  ثابتًا من  تدفقًا 
الدولة اإلسالمية إلى تغيير طبيعة الحرب السورية ، مما يشير إلى تحول كبير في ديناميكيات 
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الصراع من خالل فتح جبهة إضافية في الحرب للمعارضة السورية ، التي أصبحت تواجه اآلن 
للواليات  تتبناها  التي  التكتيكات  تغيير  أيًضا  يعني  صعودها  وداعش.  األسد  قبل  من  توغالت 
اال   ، باألسد  اإلطاحة  تحاول  التي  القوات  دعم  على  السابق  في  واشنطن  ركزت  لقد  المتحدة. 
انها حّولت انتباهها إلى مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في رأي مفاده أنه إذا حكم تنظيم الدولة 
اإلسالمية سوريا ، فسيكون تهديًدا أكبر للسكان والمنطقة اوسع من األسد أكثر من أي وقت مضى. 
وقد أدى هذا إلى تضاؤل حظ المعارضة السورية ، حيث تم توجيه الجماعات التي تلقت دعًما 
أمريكيًا في إطار برنامج "التدريب والتجهيز" القليل الحظ لمحاربة داعش فقط. كان ظهور تنظيم 
الدولة اإلسالمية أيًضا عامالً تحوليًا ألكراد سوريا ، الذين ، كما ذكرسابقًا ، حققوا مكاسب إقليمية 
وسياسية كبيرة بينما كانوا يصدون تنظيم الدولة اإلسالمية بثبات بدعم دولي. وهذا بدوره غير 

أولويات تركيا في سوريا والتزاماتها داخل مسرح الصراع. 

الديمقراطية ، بدعم من تحالف دولي ، الرقة ، وادعت الحقًا االنتصار  استعادت قوات سوريا 
على داعش في سوريا في آذار / مارس31 2019. ومع ذلك ، حتى لو تم هزيمة تنظيم الدولة 
ككيان إقليمي وقوة عسكرية ، فإنه لم يتم استئصاله بالكامل32. تستمر خاليا مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلسالمية في مضايقة األهداف العسكرية للنظام وقوات سوريا الديمقراطية على طول قوس من 
المنطقة الممتدة من المنطقة الصحراوية الوسطى إلى دير الزور وجنوب وادي الفرات ، بينما 
يقبع ما يقدر بـ 10.000 رجل وصبي من داعش في سجون مؤقتة في شمال شرق سوريا. على 
الرغم من أن داعش اليوم ال يشكل نفس التهديد العسكري النشط الذي كان عليه في السابق ، إال أنه 
ال يزال يمثل نقطة ضعف كبيرة لسوريا ، ويمكن أن يعاود الظهور بسهولة حين تكون الظروف 
مناسبة. وتشكل السجون المؤقتة نقطة ضعف خاصة في هذا الصدد،  بالنظر إلى أن المجموعة قد 
تعافت سابقًا من شبه الدمار على خلفية العديد من عمليات الهروب من السجون المماثلة في عامي 
الفاعلة المشاركة في  المعقدة بين مختلف الجهات  الواقع ، أدت العالقات  2012 و 2013. في 
المسرح السوري واألهداف االستراتيجية المتباينة إلى تفاقم هذا الخطر. على وجه الخصوص ، 
فإن التوترات بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية ، والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بها والتي 
كان على الواليات المتحدة متابعة الوساطة بينهما  ، تعني أنه لم يتم بذل الجهود الالزمة للقضاء 
على داعش. خالل التوغل التركي في شمال سوريا في عام 2019 ، أفادت التقارير أن بعض 
سجناء تنظيم الدولة تحت حراسة ضعيفة الموارد كانوا قد تمكنوا من الفرار ، مما يسلط الضوء 

على هشاشة الوضع الحالي.

ومع ذلك ، فإن مسألة عودة تنظيم الدولة اإلسالمية يمكن تالفيها إذا تصرف كل من حرض ضدها 
بشكل متماسك ليس فقط لتأمين مرافق السجون الحالية والقضاء على التمرد المنخفض المستوى ، 
ولكن أيًضا للعمل على تحسين ظروف أولئك الذين يعيشون داخل سوريا التي وفرت أرًضا خصبة 
لصعود المجموعة سابقا33. يتحتم على المجتمع الدولي أيًضا االستمرار في دعم الجهات الفاعلة 
المحلية القادرة مثل قوات سوريا الديمقراطية ، التي يمكنها احتواء داعش ولكي يكون هذا ممكناً 

، فإن الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية تصبح أمرا حتميا.
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االستنتاج
ربما تكون المرحلة العسكرية النشطة من الصراع السوري على وشك االنتهاء ، لكن الصراع 
يبدو أبعد عن الحل اآلن مقارنة بما كان عليه عندما بدأت األحداث في ربيع عام 2011 المصيري. 
اليوم ، تواصل الدول األجنبية ممارسة نفوذ ال داعي له على األطراف المتحاربة في سوريا ، بعد 
أن قوضت نزاهتها وأهدافها على مدار سنوات عديدة ، وغالبًا ما ابتعدت عن مساعيها األصلية. 
على الرغم من أنه ال يوجد إنكار الستمرار وجود جمهور سوري حقيقي وحيوي ومجتمع مدني ، 
ال سيما خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام ، غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الجهات الفاعلة 

لصالح األطراف المتحاربة التي لديها التزام مشكوك فيه تجاه الشعب السوري. 

قد يكون من المغري النظر إلى حل الصراع السوري على أنه أمر مستحيل ، لكن يبدو اآلن أنه 
الوقت مناسب لتسخير التعب من الحرب لدى الدول األجنبية التي ساهمت بشكل كبير في جعله 
عسيرا . ال توجد أي دولة من الدول المشاركة حاليًا في الصراع لديها الرغبة للمشاركة المفتوحة 
، حتى تلك الدول مثل روسيا وإيران الذين حصلوا على غنائم اقتصادية وعسكرية كبيرة  نتيجة 
لجهودهم. تخلت دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر تدريجيًا عن المعارضة ، ورغم أن 
إدارة بايدن القادمة قد أكثر تماسكا  وانخراطًا من سابقاتها ، فإنها تواجه أيًضا تحديات كبيرة في 

الداخل ومن المرجح أن تفضل خطوات نحو حل النزاع بدالً من تعقيده.

في هذا السياق ، سلطت هذه المذكرة السياسة الضوء على أربعة مجاالت رئيسية يمكن للمجتمع 
المشاركة من أجل تقريب  الدول األجنبية والمنظمات متعددة األطراف ،  الدولي ، بما في ذلك 
ودائًما  لن تجلب سالًما شامالً  التوصيات وحدها  أيًا من  أن  الرغم من  السالم. على  سوريا من 
لسوريا ، إال أنه إذا تم تحقيق واحدة ، فإنها ستؤدي إلى تحسن كبير في رفاهية ماليين السوريين 
الذين ما زالوا يعانون من حرب تخاض باسمهم. ومع ذلك ، ليس هناك شك أيًضا في أن الحل 
الكامل للصراع السوري يصب في مصلحة كل األطراف المعنية ، بما في ذلك الدول األجنبية. 

وفي هذا الصدد ، حان الوقت للعمل.
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About the Project:

From January 2018 until December 2020, the research team of Professor  
Shahram Akbarzadeh, Dr Dara Conduit and Dr Zahid Shahab Ahmed conducted  
the project, “Assessing the impact of external actors in the Syrian and Afghan  
proxy wars”, facilitated by Carnegie Corporation of New York. The project  
undertook a comparative analysis of the proxy wars in Syria and Afghanistan 
in order to examine the impact that external players have had on the conflicts, 
and to advance new understandings on the evolving role of state and non-state  
actors in the regions. This report draws on a multifaceted research methodology.  
In the project’s initial phase, Deakin University worked in collaboration with  
local partners, Pak Institute of Peace Studies (PIPS), Quaid-i-Azam University 
(QAU) and the Afghan Institute of Strategic Studies (AISS) to gather data through  
archival research and interviews in Kabul, Islamabad and Peshawar. Deakin  
University then spoke to Syrian activists, political and military figures and advisors  
based across the Middle East, Europe and the US. Data collection was led by 
Dr Zahid Shahab Ahmed, Dr Dara Conduit and Dr Niamatullah Ibrahimi. Dr  
Shabana Fayyaz of QAU and Mr Muhmmad Amir Rana of PIPS in Pakistan, and 
Dr Davood Moradian and Dr Omar Sadr of AISS in Afghanistan facilitated the  
Afghanistan data collection, while Dr Dara Conduit led the Syria research,  
through in-person interviews and archival research. 

The project agenda and priorities were established with a gathering of policy 
makers and scholars from across South Asia and the Middle East in Islamabad 
in February 2019. A concurrent conference, organized in collaboration with PIPS, 
on ‘Strategic dimensions of peace and conflict in South Asia and the Middle East’ 
saw experts on Afghanistan and Syria from Australia, Qatar and the UK present  
research papers. Most recently, the project proceeded with four online policy  
dialogues bringing together a range of expert voices from those working on the 
ground and within academic and policy-making circles. Offering their insights on 
Afghanistan were Afghan politicians and political advisors, Indian diplomats and 
policy researchers, advisors to the Pakistani prime minister and members of the 
Pakistani military. Contributors to the Syria policy dialogues included academics 
and practitioners from the UK, Germany and Syria, as well as Syrian civil society 
advocates, development consultants and conflict resolution practitioners. Deakin 
University funded a PhD scholarship for Abbas Farasoo to also work on this  
project. He has also been instrumental in building the project database alongside 
Dr Niamatullah Ibrahimi, Dr Taghreed Jamal Al Deen and Neda Zeyghami from 
Deakin University, Narmeen Fayyaz and Mahnoor Rasheed from QAU, and Hadi 
Ayoobi and Homaira Sidiqee from AISS. Dr William Gourlay collated research data 
and drafted this policy brief.
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