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 سورية في التصعيد لخفض" أستانا" اتفاقية

 والممكن الواقع بين 

 

 17/77/7717: النشر تاريخ                                      الوزير خير محمدد. الكاتب: 

 

 :مقدمة

 األربعة المناطق فً الجوٌة عملٌاتها وقف بإعالنها اآلن وحتى المرة هذه التزامها روسٌا إبداء رغم

 متفاوت بشكل وإن" السوري النظام" ورائها ومن" بسورٌة التصعٌد خفض اتفاقٌة" فً علٌها المتفق

 :وهً باالتفاق المشمولة المناطق بٌن

 محافظة رٌف من أجزاء -2- وحلب وحماة الالذقٌة محافظات من وأجزاء إدلب، محافظة كامل -1 

 االجتماع أن   إال والقنٌطرة، درعا محافظتً من أجزاء -4- الشرقٌة الغوطة -3- الشمالً حمص

 حضرت التً المسلحة المعارضة مع( إٌران – تركٌا – روسٌا)  لالتفاق الضامنة للدول الثالثً

 على القدرة لناحٌة سلبٌا انطباعا أعطى مصغر بوفد الجاري تموز شهر من 5و4 فً 5أستانا اجتماع

. المذكورة المناطق ضمن وإنجاحه االتفاق تطبٌق مواصلة
1
 

 فً" 4أستانا" مؤتمر فً توصلت قد الضامنة( إٌران -تركٌا -روسٌا)  الثالث الدول وكانت 

 أٌار من الرابع فً" سورٌة فً التصعٌد خفض مناطق" مسمى تحت اتفاق عقد إلى كازاخستان

 .علٌها" السوري النظام"و" والمعارضة الثورة" فصائل توقٌع عدم رغم 2112

 وخاصة المتعددة الخروقات رغم اآلن حتى وصمودا جدٌة أكثر التفاقٌةا هذه أن   إلى الوقائع وتشٌر

 فً علٌها التوقٌع تم   التً النار إطالق وقف اتفاقٌة من اإلٌرانً وحلٌفه السوري النظام قبل من

 .2116 عام األول كانون من والعشرٌن التاسع فً وذلك منه الثانٌة النسخة فً ولكن أٌضا" أستانا"
2
 

                                                           
 https://goo.gl/3xxdoh  15/15/2112 -24فرانس -"التصعٌد تخفٌف مناطق" قصف عن توقفها تعلن روسٌا -1 

 https://goo.gl/D4kTZu 15/15/2112 – 24 فرانس -تطبٌقها سٌتم وكٌف التصعٌد تخفٌف مناطق ستكون أٌن -2 

 

https://goo.gl/3xxdoh
https://goo.gl/D4kTZu
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 ألكسندر المفاوضات، إلى الروسً الوفد رئٌس قال فقد" أستانا" لمؤتمر الخامسة الجولة ىإل وبالعودة

 التً والوثائق الحدود بشأن صعوبات ٌالقً سورٌا فً التصعٌد خفض مناطق اتفاق إن" :الفرٌنتٌٌف

 ."األسلحة استخدام وقواعد مراقبة قوات إنشاء كٌفٌة تحكم

 وهو األزمة، أطراف من رئٌس طرف رفض هو أٌضا النجاح بعدم أستانا مسار مجمل ٌهدد ومما

 النظام وفد رئٌس اتهامات ذلك إلى وٌضاف لالتفاق كضامن اإلٌرانً للدور المسلحة، المعارضة

 عدم مناطق خطة تطبٌق إلى تهدف وثائق على الموافقة بعرقلة تركٌا الجعفري بشار السوري

 .التصعٌد
3
 

 )الميدان( الواقع أرض على اقاالتف تطبيق تعترض صعوبات –أوال

 عملٌاتها وقف بإعالنها األرض على المذكور االتفاق تنفٌذ دعم فً جادا موقفا روسٌا إبداء رغم

 اٌلتزم لم اإلٌرانً وحلٌفه السوري النظام أن إال المرة، هذه علٌها المتفق األربعة المناطق فً الجوٌة

 الشرقٌة الغوطة ومنطقة( القنٌطرة -درعا) نوبٌةالج بالمنطقة ٌتعلق فٌما وخاصة باالتفاق فعلٌا

 المنطقة وباألخص المذكورتٌن المنطقتٌن على متزامنة شرسة عسكرٌة حملة شن حٌث المحاصرة

 فً الضامنة للدول الثالثً االجتماع وحتى 4ستاناأ فً االتفاق توقٌع تلت التً الفترة طٌلة الجنوبٌة

 .أٌام قبل" أستانا" لمؤتمر الخامسة الجولة

 الفصائل وأمام الشعبٌة حاضنته أمام جهة من المسلحة المعارضة وفد موقف األمر هذا وأضعف

 المسلحة المعارضة وفد أمام لالتفاق كضامن تركٌا موقف أٌضا أضعف كما لها الممثل العسكرٌة

 ذلك إلى وٌضاف منه، بضغط أستانا بمفاوضات بالمشاركة وقبلت التركً بالجانب تثق التً نفسها

 ضامن ثالث كطرف اإلٌرانً بالجانب الموثوقٌة بعدم المسلحة المعارضة وفد لدى القناعة تعزز

 العسكرٌة حمالته فً األرض على لها التابعة المٌلٌشٌات بمختلف النظام لمشاركتها وذلك لالتفاق

 .االتفاق إعالن بعٌد الشرقٌة والغوطة درعا من كل على

 مع إسالمٌة فصائل تحالف) الشام، تحرٌر لهٌئة التصعٌد تخفٌض تفاقا شمول عدم فإن   وبالمقابل

 مكوناتها أحد" النصرة جبهة" ارتباط فك رغم إرهابٌة منظمة واعتبارها ،(سابقا النصرة جبهة

  :لناحٌتٌن االتفاق تطبٌق وجه فً عثرة حجرة ٌبقى بالقاعدة، الرئٌسة

 وجود معضلة حل على أمامها لالتفاق الضامن اوتركٌ المسلحة المعارضة وفد قدرة عدم :األولى

 وبالتالً الساعة حتى االتفاق خارج( سابقا النصرة) الشام فتح جبهة ضمنها ومن الشام تحرٌر هٌئة

                                                           
 https://goo.gl/SnMKrB  16/12/2112-ألوان رادٌو -الضامنة دولال بٌن اختالف جراء نتائج بال ٌنتهً 5أستانا -3 

 

https://goo.gl/SnMKrB
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 من أٌضا جدٌة تلمح ال التً المسلحة المعارضة فصائل وفد وبٌن بٌنها الحتمً االقتتال فرص ازدٌاد

 . االتفاق ببنود مبااللتزا وإٌران السوري النظام طرف

 تخفٌض اتفاقٌة بخرق إٌران وحلٌفته السوري النظام ناحٌة من وخاصة الدائم المبرر إٌجاد :الثانية

 المسلحة المعارضة وفد ٌجعل ما فٌها، الشام تحرٌر هٌئة وجود بحجة المذكورة المناطق فً التصعٌد

 خفض مناطق من الخروج امالش تحرٌر هٌئة رفض وهما كماشة، فكً بٌن له الممثلة وفصائله

 النظام قوات قبل من ضربها إلى إضافة معها، الحتمً االقتتال وبالتالً نفسها حل أو التصعٌد

 .الشام تحرٌر بهٌئة المتمثل اإلرهاب قتال بحجة نفسها روسٌا وحتى إٌران وحلٌفته

 العائق" التصعٌد فضخ مناطق اتفاقٌة نجاح وجه فً تقف التً المٌدانٌة العوائق هذه كل إلى وٌضاف

 على والمبنٌة المكان فً ومراوحتها جنٌف فً السٌاسً الحل إجراءات بتعثر المتمثل" السٌاسً

 انتقالً حكم هٌئة إنشاء المتضمن 2115 األول كانون 11 فً الصادر 2254 األممً القرار أساس

 ٌركز حٌن فً ٌة،السٌاس والمعارضة الثورة قوى به تتمسك الذي المطلب وهو الصالحٌات كامل

ٌُصر السوري النظام وفد  .غٌره دون كأولوٌة اإلرهاب بمحاربة المتعلق البند على و

 الواقع ظل في التصعيد خفض التفاقية محتملة آفاق -ثانيا

 بداٌة سورٌا غرب جنوب النار إطالق لوقف اتفاق إلى واألردن وروسٌا المتحدة الوالٌات توصلت

 ترامب دونالد األمرٌكً الرئٌس بٌن اجتماع أول بعد وذلك ،(لقنٌطرةا -درعا) األحد تموز، 9 من

 هامبورغ مدٌنة فً العشرٌن الدول مجموعة قمة هامش على بوتٌن فالدٌمٌر الروسً ونظٌره

 .األلمانٌة

 لوقف اتفاق إلى توصال وبوتٌن ترامب إن تٌلرسون رٌكس األمرٌكً الخارجٌة وزٌر ذكر وقد

 ما وهو سورٌا، غرب جنوب فً والمعارضة" األسد بشار السوري الرئٌس" قوات بٌن النار إطالق

 حٌز سٌدخل النار إطالق وقف أن إلى أشار الذي الفروف، سٌرغً الروسً الخارجٌة وزٌر أكده

 .والسوٌداء والقنٌطرة درعا فً األحد، ظهر التنفٌذ،
4
 

 الروسً االتفاق بعٌد الجنوبٌة طقةالمن ساد قد نسبٌا هدوءا أن   محلٌون نشطاء أكد السٌاق هذا وفً

 . المذكور األمٌركً

                                                           
 12/12/2112  - عربً ان ان سً -سٌرحل األسد: وتٌلرسون.. سورٌا غرب جنوب النار إطالق وقف دعم على ٌتفقان وبوتٌن ترامب - 4

://goo.gl/ZdGzDMhttps 

 

https://goo.gl/ZdGzDM
https://goo.gl/ZdGzDM
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 خارجٌة تدخالت من رافقها وما الطوال الثورة سنوات خالل ومن جدٌد من لٌؤكد الكالم هذا وٌأتً

 ال أن ه سورٌة، على أو فً النزاع أطراف جمٌع قبل من والتطرف لإلرهاب وانتشار ودولٌة إقلٌمٌة

 المتحدة الوالٌات وهما العالم، فً المحورٌتٌن الدولتٌن من جدٌةو رعاٌة دون حل أي نضوج ٌمكن

 فإن الطرح فً جدٌة تكون عندما ألنها طبعا المتحدة الوالٌات أكبر وبدرجة وروسٌا األمٌركٌة

 .النهاٌة فً ٌستجٌبون الروس

 حل إلى بالوصول جادة أنها افترضنا حال وفً أمٌركا دون منفردة روسٌا فإن دقة أكثر وبعبارة

 ال أنها أثبتت فقد السوري، الشعب مكونات جمٌع بٌن السالم قواعد وإرساء سورٌة فً سٌاسً

 ٌجعل ما وهو المطلوب، بالشكل( اإلٌرانٌٌن – السوري النظام) حلفائها على تضغط أن تستطٌع

 متكلٌن السورٌة بالقضٌة المتعلقة الدولٌة والقوانٌن القرارات كل على تام تمرد حالة فً األخٌرٌن

 فً السوري الشعب حلم إلجهاض" اإلرهاب محاربة" وحجة الدولٌة، الحماٌة فً الروسً الدعم على

 .والدٌمقراطٌة والحرٌة العدل تحقٌق

 سورٌة فً التصعٌد خفض التفاق الضامنة الدول كإحدى تركٌا أن أٌضا التجربة أثبت فقد وبالمقابل

 العسكرٌة، وآلتهما وحلفائه النظام مواجهة فً سوريال الشعب لقضٌة داعمة أخرى دول ورائها ومن

 من كثٌر فً والمتناحرة المختلفة بقواها والمعارضة الثورة قوى شتات ضبط من اآلن إلى ٌتمكنوا لم

 .ذكرها مقام هذا لٌس األسباب من لكثٌر ٌعود وذلك واحدة جبهة فً وتوحٌدها بٌنها فٌما األحٌان

 إلى تحتاج -أٌضا المتنوعة والمعارضة الثورة لقوى الداعمة الدول ئهاورا ومن - تركٌا فإن وبالتالً

 فً المٌدان فً وحدها تترك ال كً اتفاق ألي ضمانها عند كمساند جانبها إلى المتحدة الوالٌات وجود

 تمكٌن فً أكبر دور بلعب مضاعفة ثقة ٌعطٌها ما وهو واإلٌرانٌٌن، الروس النظام داعمً مقابل

 .الحرب ووقف سورٌة فً االستقرار

م ما على وبناء  سٌاسً سورٌة فً اتفاق أي نجاح فً السر كلمة أن إلى تشٌر المعطٌات جمٌع فإن تقد 

 تحقٌق فً جادا الالعب هذا كان حال وفً األمٌركً الالعب لدى توجد إنسانً وحتى مٌدانً أو

 تساهم أن األخرى اإلقلٌمٌة دوللل ٌمكن ثم   طبعا روسٌا جانب إلى ذلك ٌستطٌع فإنه سورٌة فً السالم

 .واألمٌركً الروسً الالعبٌن كال بٌن علٌه التوافق سٌتم ما بإنجاح

 فً السالم بإقامة ٌسهم عسكري أو سٌاسً حل إرساء فً األمٌركً الالعب جدٌة عدم حال فً أما

 فً ٌؤدي قد محدود بشكل إال النجاح لها ٌكتب لن غٌرها أو" التصعٌد خفض" اتفاقٌة فإن سورٌة

 .ومنعه نفٌه على مقدمتها فً( التصعٌد خفض)  االتفاقٌة حرصت الذي التقسٌم الى المطاف نهاٌة

 صراعا ٌسمى أصبح ما طرفً لكال الداعمة فالدول ذلك، بعكس ذاته سٌفرض المٌدانً الواقع ولكن 

 فٌها منتصرالال معادلة وتحقٌق الحرب إدامة على أمٌركا دون القدرة لدٌها سورٌة على أو فً
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 وحقٌقً جدي وجود ودون منفردة الدول هذه ولكن المعاناة، وإطالة األزمة أمد إطالة وبالتالً

 سورٌة فً الحقٌقً السالم قواعد ٌُرسً عسكري أو سٌاسً حل إلى التوصل تستطٌع ال ألمٌركا

 .والمنطقة

 : خالصة

 اصطالحا ٌسمى ما أو أستانا ارمس على أكبر بشكل ٌدخل بدأ قد األمٌركً الالعب أن القول ٌمكن

 األطراف جمٌع على حقٌقٌا ضغطا ٌشكل أن ٌمكن بذلك وهو السورٌة للمسألة العسكري المسار

 شامل حل   إلى ٌؤدي لن ذلك أن إال البالد، فً الدموي والصراع األزمة مفاعٌل بخفض لاللتزام

 مسار فً العمل لتسرٌع طرافاأل جمٌع على بالضغط األمٌركً الجانب قٌام دون السورٌة للمسألة

 سٌاسً انتقال لتحقٌق وذلك السورٌة للمسألة السٌاسً المسار أٌضا اصطالحا ٌسمى ما أو جنٌف

 والعدالة الحٌاة حق مقدمتها وفً األساسٌة حقوقهم السورٌٌن كل   للسورٌٌن تضمن انتقالٌة وعدالة

 .البالد إدارة فً السٌاسٌة والمشاركة

 حل إلى الوصول عملٌة من مهم جزء أنها على" التصعٌد خفض اتفاقٌة" إلى رالنظ ٌمكن وبالتالً

 وإراقة العنف حدة تخفٌف لنقل أو وقف لناحٌة بالطبع إٌجابٌة آثار له وستكون سورٌة فً شامل

 تقسٌم أبرزها البعٌد المدى على كارثٌة نتائج له ٌكون قد ولكن القرٌب، المدى على السورٌة الدماء

 الحل مسار مع العسكري التصعٌد خفض مسار ٌترافق لم حال فً الدول بٌن نفوذ مناطق إلى سورٌة

 الذي األمر المنتهً غٌر جنٌف مسلسل ضمن بالمكان ٌراوح الذي السورٌة للمسألة الشامل السٌاسً

 .وعذاباتهم السورٌٌن معاناة ٌطٌل

 


