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 مقدمة

 يف ،المسلحةالمعارضة السورية من  وفصائلالنار بين روسيا  إطالق لوقف أنقرةاتفاق إلى  التوصلتّم  إنما 
في  اإلشارة سبقت وقد ،كازاخستان() أستانااجتماع إلى  حتى دعت موسكو ،2016 ديسمبر /األولكانون  29

 - 23 فيع االجتما قد. عُ بها االلتزام حالو  الهدنة سريان اريخمن ت شهرٍ خالل  إلى أّنه سُيعقد أنقرة بنود اتفاق
لمدعومة من المليشيات ا هؤ وحلفاالنظام  هذنفّ ذي الخرق الكبير ال على الرغم من، 2017 يناير كانون الثاني/ 24

 ،الشمالي رعافي ريف د محجةومدينة  ،(الغوطة الشرقيةو وادي بردى، )في محيط مدينة دمشق  خاصة، باإيرانيً 
اق اتف تعوقّ التي  المسلحة فصائل المعارضة وفدعلى  ،الروسي والتركي ،ينالراعي  دعوة . وقد اقتصرت وغيرها

، وفي تفاقالتثبيت وقف إطالق النار وتنفيذ بقية بنود ا هومن ذلك، ف الهدف. أّما ، ووفد النظام السوري أنقرة
 قد حضرتو  المناطق المحاصرة وإطالق سراح المعتقلين واألسرى. إلى يةنسانالمساعدات اإل دخالإ مقدمتها

اعتراض  بوتسبّ  .كازاخستانواقتصر تمثيلها على سفيرها لدى  ،"مراقب"بصفة  األميركية الواليات المتحدة
من  اعلنً اض روسي جرى التعبير عنه متعباالجتماع احضور ل ركيةمياأل دارةلإلموسكو  دعوةطهران على 

ال سيكتفي بإرس هأنّ سابًقا أعلن بعد أن  مستورا، سورية ستيفان دي إلى الكرملين، كما حضر المبعوث األممي
 .عنه لحضور االجتماع لممثّ 

 اإليرانيجدل حول الدور 

ة المعارض يوفد  بين محادثات مباشرة  عقدلم تُ  ولكن  افتتاح االجتماع،  مراسم   هاجميعُ طراف األ تحضر لقد 
 إثارةس محاولة الرو  بددتُ  ولم. المبعوث األممي والراعيين التركي والروسي عبريجري  فاوضكان التوالنظام، بل 

في  أسباب التوتر لتتمثّ . وقد المؤتمر دعق  التوتر التي سادت طوال  ة  حالقبل االجتماع  تفاؤلال منأجواء 
ب )حز ميليشياتها كانت  في حين ،روسيا وتركيا نم كلٍّ جانب  إلى لالجتماع افرض نفسها راعيً  إيرانمحاولة 

 القتحامها محاولة في ؛هالداتوب   بردى وقصف قرى وادي ،األرضفي خرق الهدنة على  مستمرةً ( اتحديدً هللا 
 . عليها والسيطرة
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د جهلا نع تحفظهامع  ،فيها نفسها وجدتة التي عزلال للخروج من حال أستانااجتماع إيران استخدام قد حاولت ل
ي فالمعارضة السورية من حلب  خراجإبدأت باتفاق  ، وقدزمة السوريةسياسي لأل حلّ يجاد إل الروسي - لتركيا

في  المسلحة ت في تسجيل اعتراضها على تمثيل وفد الفصائلاستمر ، و 2016 ديسمبر كانون األول/ منتصف
من  ًءاجز  تقديم نفسها إيران رفض مساعيل اوتأكيدً  .يةً إرهابفصائل  إياها عاّدةً  ،لوقف إطالق النار أنقرةاتفاق 

 وجزء  راع في الص طرف   هانّ ألالنظام  معاتفاق  أليّ  اضامنً إيران  ن ع دّ  عوفد المعارضة  ظتحف  الحل في سورية، 
ت تثبيعمال )األجدول  في اواردً اء ما كان استثنب ،عٍ موضو  أيّ  ا رفض وفد المعارضة مناقشة. كممشكلةمن ال

 المعارضة طائفة من خشية نجاح محاوالت ،(وإطالق المعتقلين ،المناطق المحاصرة غاثةإ و  ،وقف إطالق النار
إلى  هانفس أستاناتحويل أو  ،االلتفاف على دور الهيئة العليا للمفاوضات في أستانا المشاركة فيإلى  ُتدع  لم 

اع جتما أنّ  على الرغم منو . لمعارضةإلى ابالنسبة مرجعية الحل المقبولة  دّ ع  تُ التي  عملية جنيف نمبديل 
وفوري بوقف  قاطعٍ ام يتصل بالحصول على التز ما  فيسيما  والها، أهداف لم يحقق للمعارضة المسلحة أستانا

كبر في مكسبها األ لتمثّ فقد يخص منها تنظيم الدولة،  ااء ماستثنلى األراضي السورية، بكل األعمال القتالية ع
ا ون يصرون على وصمهاإليرانيالروس و  ظلّ بعد أن  ،ه بشرعية تمثيلهائالنظام وحلفامن  ااعترافً  انتزاعها

 في لمشاركةلفصائل المعارضة المسلحة  فيها دعىتُ  مناسبة لأوّ هي  المناسبةهذه  أنّ  وخصوًصا ،رهابباإل
 .السياسي الحل جهد

 مفاجأة الدستور 

نحو  يةً أساس خطوةً وصف ذلك بتثبيت وقف إطالق النار،  بلسُ لمناقشة  امخصًص كّله االجتماع  كان لقد
دي مستورا عن استئنافها في  ستيفانأعلن المبعوث األممي  التي مسيرة الحل السياسي في جنيفاستئناف 

 عدادهإ دستور سوري عكف على  مسودة هبطرحالجميع الراعي الروسي فاجأ  أنّ  غير .2017فبراير  /شباط 8
 سنوات. ستّ التي تعصف بالبالد منذ  األزمة حلّ إلى  دخاًل م ،الروسي المنظور من ،لمثّ تُ روس المن خبراء 

عن مرجعيات جنيف،  ابعيدً  تسويةإلى  وجود محاولة روسية للتوصل ،دستورمن خالل طرح ال ،اواضحً بدا  وقد
 في ،(إيران – وسيار  – )تركيا أستاناالصيغة الثالثية التي ظهرت في  إطارالحتكار الحل في  ىسعً موجود و 

االهتمام  تراجع إضافًة إلى ،ترامبدونالد  إدارةظل انشغال الواليات المتحدة بعملية انتقال السلطة وتعيينات 
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 اواضحً . كما بدا السورية األزمة حلّ  في القيادي روسيا بدور التسليم يشبه ما ووجود السوري،الدولي بالشأن 
على نحو جزء من المعارضة )العسكرية  ستمالةال روسيةٍ  محاولةٍ وجود المقترح من خالل بعض بنود الدستور 

 44المادة  تّص ن  . فقد لحلّ إلى ا دخاًل مل يمثّ وصفه ب ،رئاسة الجمهورية وقعم إضعاف من خالل ؛ وذلكخاص(
االختصاصات اآلتية: إقرار ( البرلمان)النواب  مجلستولى ي أن علىالمقترحة  الروسية الدستورمسودة  من

 حاكمتعيين و ة الدستورية العليا، حكمتعيين أعضاء المو  ،تنحية رئيس الجمهوريةو مسائل الحرب والسالم، 
األغراض  لغيرلمسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة ا شددتكما . 1السوري وإقالتهالمصرف المركزي 

وحدات ال القوات المسلحة وغيرها من كون ت على أن المادة العاشرةالبند الرابع من  نص إذلها،  تئنشأُ التي 
 تستخدم ضد الّ أوحدة أراضيها، و  ضمانو حماية سورية  وأن تنحصر مهمتها في ،المسلحة تحت رقابة المجتمع

 .2ةفي عملية انتقال السلط ادورً  ؤّدي تالّ أ، و السياسي الشأنفي  دخل تتالّ ألسوريين، و ا مواطنينلا
 ون كي أّنهالسوري، و يقرره الشعب  شأن  الدستور  وضع أنّ  إلى لنظرباالمعارضة مناقشة مسودة الدستور،  رفضت

 هذا في مخولة غيرُ المسلحة  المعارضة أنّ  عن فضاًل لها،  ةً قدمموليس  ،للشروع في عملية سياسية نتيجةً 
تجاه  مفرطةً  حساسيةً  أبدىالذي طالما  النظام أّما .اتفاوضغياب الهيئة العليا للم ظلّ  في ،السياسي الموضوع

 على الطرح الروسي. اعلنيً  قيعلّ مسائل السيادة، فلم 

 اأستانبيان 

لية ثالثية لمراقبة احترام الهدنة، آنشاء إ أستاناالجتماع  الختامين البياأقّر  بالتوازي مع طرح مسودة الدستور،
 ،2017 فبراير /شباط مطلع في أستاناأن تبدأ عملها في  علىمن الدول الضامنة لوقف إطالق النار،  كون تت

مشاركة  نجنيف واستئناف مسيرة الحل السياسي. وقد سجلت الفصائل تحفظها عإلى  لالنتقال امهيدً وذلك ت
 رقرا السريع لكل الخطوات المنصوص عليها في تطبيقالضرورة إلى  البيان دعاكما  .هذه اآللية إيران في

 على البياند وشدّ  .ية للمحاصريننساناإلوصول المساعدات ، بما في ذلك 2015 عام 2254مجلس األمن رقم 

                                       
 :، في31/1/2017، شوهد في 26/1/2017، روسيا اليوم"المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري: البرلمان ينحي الرئيس"،   1

http://bit.ly/2jUTGcS 
 .نفسه رجعالم 2
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فتح " جبهةعلى قتال  الختاميالبيان  يعوقّ مُ  إصرارأّكد و ، والثقافات ددة األديانمتعوحدة أراضي سورية كدولة 
فصائل المعارضة المسلحة  بقية عن اموفصله ،)داعش( اإلسالمية وتنظيم الدولة ،(ًقاساب "النصرة جبهة") "مالشا
 .3السياسية المعارضة جانب إلى ،للتسوية جنيف اتحادثفي م لمشاركةا إلى دعوتها تتمّ  التي

 الفصائلبين  استقطاب

ت الفصائل التي شاركبين  ةحادّ استقطابات  شكل في األرضعلى الظهور عن  أستانااجتماع عيات لم تتأخر تدا 
ا صدامات مسلحة عندمإلى  تلبث أن تطورت لمو  .المشاركين فيه "نتخوّ "و هالفصائل التي رفضتو جتماع االفي 

 شكوكعلى  بناءً ، أستانافصائل المعارضة التي شاركت في إلى  بتوجيه ضربة استباقية فتح الشامجبهة قامت 
هذه الشكوك  واغذ  قد  وكان المسؤولون الروس .منه اجزءً  أستانافصائل  كون اتفاق على ضربها، ت حصولفي 

 فتح الشام، تزامنتمن جبهة عناصر  وجودماكن توضح أ خرائطل وتسليمٍ  حصول استالمٍ  ُمفاده زعمٍ من خالل 
 لعملية التخلص منها. بدايةً فتح الشام جبهة  تهعدّ  أمر   ضربات جوية سقط فيها مئات منهم، وهومع 

انفجرت  وقد .المعارضة فصائلوبقية  اتحديدً فتح الشام جبهة بين تفاعل قبل ذلك تت أخذقد  كانت الخالفات
عن سقوط المدينة  تهابمسؤوليالجبهة  الفصائلبعض اتهمت  إذ ؛معركة حلببعد  كالميةً  احربً الخالفات هذه 

مغادرة الجزء الشرقي من ب اعرًض  - حلب في مقاتليها عدد قلة على الرغم من - عندما رفضت ،وتشريد أهلها
وبقية جهة،  منها ئوحلفا الجبهةوقد بلغ االستقطاب أشده بين  مقابل وقف الهجوم الروسي عليها. ،المدينة

 .معسكرين كبيرين متقابلينبحصول عمليات اندماج وتمايز بين  ؛ وذلكأخرى  جهة منفصائل المعارضة السورية 
أعلنت كل من جبهة فتح الشام، و"حركة نور الدين زنكي"،  ،أستانامن أسبوع على اختتام اجتماعات  أقلّ  فبعد

طلق عليه اسم عسكري واحد أُ  ندماج في جسمال"، عن ا"جيش السّنةو "نو"لواء الحق"، و"جبهة أنصار الدي
حركة "أحرار  إلى ي حلب وإدلبي ريف  مختلفة ف فصائل ضمامالهيئة انسبق تشكيل هذه  قد"هيئة تحرير الشام". و 

" )قطاع إدلب(، و"جيش المجاهدين" و"تجمع فاستقم كما سالمالشام"، أبرزها "ألوية صقور الشام" و"جيش اإل

                                       
 :، في31/1/2017، شوهد في 24/1/7201، الجزيرة"بيان أستانا: اتفاق على آلية مشتركة لمراقبة هدنة سوريا"،   3

http://bit.ly/2jQ2MsP 
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اشتباكات إلى  ات تطورتنزاع إلى بالنظر ؛للحماية اطلبً  ،4(حلب الغربي" )قطاع ريف الشاميةأمرت"، و"الجبهة 
 أنّ يعني  ما ،والقبول بمخرجاتها أستانا يفالفصائل  هذهبعض مشاركة  بسبب وذلك ؛فتح الشام جبهة مع دامية

جهادي أممي  األول :متمايزين ومشروعين كبيرتين كتلتين بينيتبلور بوضوح  أخذالمعارض السوري  شهدالم
على المجتمع السوري المحلي حتى قبل التخلص من  نمعيّ وتحاول فرض نمط حياة  الشامفتح جبهة تقوده 

 .حكمال نظام من التخلص هي الرئيسية ةقضيال أنّ ويرى  أحرار الشام قودهي سوري  وطنيوالثاني  النظام القائم،

 اآلمنة ترامبمناطق 

ر الدو ضعف  للنظر االفتً السياسي والميداني السوري، بدا  شهدالعب رئيس في المإلى  روسيا لتحوّ جانب لى إ
اكتفت الواليات المتحدة  فقد .أستانافي اجتماع  بوضوحٍ  ضعفال هذا عن ،هنفسُ  هو ،رعبّ الذي  ركيمياأل

س الدور الرئي ،جانب المبعوث األممي ستيفان دي مستوراإلى  ،ت روسيا، في حين تولّ "مراقب" بصفة الحضورب
الد ندو ركي ميذ عاد الرئيس األإ، هذا الغياب لم يستمر طوياًل  السوريين. لكنّ  نزاعفي الوساطة بين أطراف ال

 ةقضيل ل حاًل يمثّ ذلك  مناطق آمنة في سورية، من منطلق أنّ نشاء إة قضيطرح ل األوله حكمفي أسبوع  ترامب
الدفاع ي من وزارت   ترامبوقد طلب . استمرارترفضه ب الرئيس السابق باراك أوباما إدارةكانت  أمر   الالجئين، وهو

الروس استياءهم من  خف  يُ  لمو  يوًما. 90 غضون  في ةوالخارجية وضع خطة إلنشاء مناطق آمنة داخل سوري
سواء  سس الحل السوري،بوضع أُ  ينفردنمُ  أستاناا في و بد   فقد جهدهم،على  تشويشٍ  بمنزلةهذا الطرح الذي جاء 

حل ترويج رؤيتهم لماهية الأو  ،األرضنجاحهم في جمع األطراف العسكرية السورية الفاعلة على  عبرذلك  كان
 ه في سورية.دونالذي ينش

  

                                       
 :، في31/1/2017، شوهد في 30/1/2017، العربي الجديدمحمد أمين، "تغّير خارطة الفصائل في الشمال السوري: مخاوف وتحديات"،   4

http://bit.ly/2kmvp20 
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 خاتمة

 أكثر ،مهتمةً  تبد  روسيا  أنّ  من الرغم علىو محطات تسوية األزمة السورية، أخرى من  محطةً  أستانا لتشكّ 
مازالت  كثيرةً عقبات  فإنّ السورية،  الساحة على هاوقعمكاسبها وم زعزّ يُ  حلّ  باجتراح ،مضى وقت أيّ  من

 إطالق لوقف المعارض السوري  النظام ومعها إيران موقف أبرزها ،الصراع تنهي تسوية إلى تعترض الوصول
لى ع نعماليروسيا بضرورة الحسم العسكري وإمكانيته. فإيران والنظام السوري  إقناع يحاول موقف وهو ،النار

 الفالتح أو أن تقوم روسيا ينآمل  من محيط دمشق في إدلب )حيث تختلط النصرة بغيرها(  امهل ينمعارضالتجميع 
 كون سي ام منها ؛بعدُ تأثيرها عوامل أخرى لم يتضح  ثمةو  .يينرهابإلا شملت ال الهدنةأّن  بحجةبتصفيتهم الدولي 

 الزامً  باتالسورية التي  حال االستقطاب بين فصائل المعارضة هنع تسفر وفس ماو  ،ترامب إدارةعليه موقف 
ع م مواجهةٍ في  تضعهالتي و  السوري، الوطني المشروع تخدم ال التي المشاريع تجاه حاسمٍ  موقف ذااتخعليها 

 عيدتُ أن  ،اتحديدً في هذه المرحلة  ،من المهم هأنّ  يبدوو  .الطغيان نظام عمر من تطيلالتي و  ولي،الموقف الد
لتخلص ا شملأن ت بدّ  ال تسوية أيّ  أنّ  تأكيد (المسلحة والفصائل واألهلية السياسية) قوى الشعب السوري الحية

 وثباته الموقف فوضوح. موحدة سورية في تعددي مدني ديمقراطي نظامإلى  واالنتقال راهنالمن هذا النظام 
 .فاوضالحوار والت اتمنّص وتعدد  ،وتشابكها والدولية اإلقليمية العوامل تداخل ظل في ضروريان


