
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 )مناطق تخفيف التوّتر( 4آستانا مخرجات

 

ــ - محفل تنسيق الشأن شهود م تكسره سوى صرخات أحد هدوء لين في إدارة الصراع، وعلى يلمعنبحضور باهت ِلـ

أو ما بات ُيعرف باتفاق  4/ايّعت األطراف الضــامنا وريا آســتانوالســورب بين الىوى اليليميا الفاعلا وروســّيا، 

 ماذا حدث فيوفما هي منصا آستانا للتفاوض بين أطرف الحرب السورّيا، المناطق األربعا لخفض التوتر في سورّيا، 

صراع على األ صعيد، وَمإدارة ملف ترتيبات ال صلت لمخرجات تخفيف الت رة فاعلين فيها، وما هي يدال ْنرض، وكيف و

ستانا/ ضمن وريا المناطق األربعا على الوجود واال التفاق 4آ سنحاول الجابا عليها  سئلا  ستمرار زمانيًّا ومكانيَّا، أ

 . 1مـ7102يو.. أيار_ما4وّيع في العاصما الكازاخيا يوم ممويف وتحليل معطيات االتفاق ال تىدير

 : مىّدما

  :وجنيف، طريق المفاوضات وسنين الدم السورّيا بين آستانا

ــ موجا الربيع العربي وبعد ما يديد عن السنا من خروق يطاعات واسعا من الشع   - ضمن ما يعرف اصطالًحا ِبـ

، وما أعىبها من البعث الحاكم حدبباســىان نهام  لى حد المطالبابالتغيير، وصــلت إ مناديهالســورب في مهاهرات 

سورب تحريك  ضد المدنيين تخللها يطعات الجيش النهامي ال سعا  سكرّيا وا لداخل المدن وييام األخير بعمليات ع

صا للمعارك والت ص سلحا والمعدات المخ ستخدام لكافا األ ّسع وا صف مو سيطر عليها جيش النهام عمليات ي ي ي

سورب، صدرت مجموعا العمل من أجل  ال ا بيانً  2712يونيو/ حديران  07سوريا عى  اجتماعها بمدينا جنيف يوم أ

، تحت عنوان اتفاق ا بعث به األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى رئيسي الجمعيا العاما ومجلس األمنختاميًّ

 . 2لسورياالمتضمن خارطا طريق لفرض مخرجات حّل يويف الصراع المتصاعد في الجهوريا العربيا ا 1/جنيف

 

سورب تحت  صراع ال ــملف ال صا ِبـ سلا من عمليات التفاوض لمجموعات عمل دوليا وإيليميا مخت سل لتبدأ بعدها 

سعا دوليا تراعي مصالح اليليم وأمن وسالما دول الجوار  سوريا ضمن نطاق ترتيبات وا عنوان إيجاد حّل للىضيا ال

ريا منهما من يوى تىاتل بعضها على األرض تحت كعمليات عس الجغرافي للجمهوريا الُمنهارة والوايعا تحت تأثير

                                                           
1- https://goo.gl/oIpV23 //  :مـ. 0202.515. نشر بسوريا 4المناطق الـأستانا تقر اتفاق العربية، موقع ويب 
.- https://goo.gl/xwJXHS  ،مـ. 1212.14.. نشر 1اتفاق جنيف// الجزيرة، شبكة إخبارية مرئية 
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سميات دينيا وعىديا وأ صدت أبواب الحل وزادت فاتيم شهد وأو ورة الدم التي يدفعها ديولوجيا عديدة عّىدت الم

 مىدمتهم الشع  السورب.  الجميع وفي

 وجنيف:  وماهي منصتي آستاناصراع المنصات، 

سمت بال - سلا لىاءات ات سل صلت أطراف إيليميا ودوليا إلىبرود الدولي في التعاطي مع األزما المتفايمبعد   ا تو

 .إيجاد منصتين للتفاوض

صما ن مىرها العايكو ،ا في المفاوضات الدولياَلمختّصا بترتيبات األرض، وتجميد االيتتال بين األطراف الُممثَّ :أوالها

ستانا ــ طرفين إيليميين معنيين  الكازاخيا آ تحت رعايا ووصايا ُمباشرة من روسيا َكطرف دولي مع إيران وتركيا ًكـ

صا، على زماباأل ضالنهام و أن يتمّثل في هذه المن صائل المعار صّنفا دوليًّا تحت بندف صائل من معتدلا  ا الم ف

سورّب حّر  شام، وجيش السالم منهاجيش  شهداء السالم/داريا، ، ووفيلق الرحمن فيلق ال سلطان مراد، ولواء  فريا ال

ــ حرك ميا وسطّيا داعما للتفاوض ممثَّلاسالكتائ  إو الجبها الشاميا، وغرفا عمليات حل ،و تجمع فاستىمو ا ِبـ

 .  0أحرار الشام السالمّيا

شكل في جنيف  :ثانيها صالحيات التنفيذيا و شمل ال ــ إجراءات بناء الثىا وترتيبات الحكم االنتىالي التي ت تختص ِبـ

تتواجد فيها شخصيات من النهام وممثلين عن المعارضا السياسيا ممثلا ِبـ الهيئا الدولا ونهام الحكم، والدستور، 

ضات ال سيا منها االالعليا للمفاو سيا سام  ضا الوطني الكردب ومؤتم ئتالف والمجلسمنبثىا من أج ر الىاهرة للمعار

 . 4السورّيا، وهيئا التنسيق

ـ أساس تفاوضي ُيرَفقة النىان الست ومخرجات جنيف على أن تتبّنى المنصتين مبادر ـ  َك ّيا الىرارات الدوليا المبنِب

سبيل الذكرى نمر على  منعليه وما نجم عنها  سورّيا، وعلى  صراع في  خطا المبعوث الدولي خارطا طريق لنهاء ال

 كوفي عنان للنىان الست حول الصراع في سورّيا: 

 االلتدام بالعمل من أجل عمليا سياسيا شاملا يىودها السوريون. .1 

سلح، بما في ذلك االلتدام بويف جميع أعم .2 سح  الىوات وويف تحركات ال العنف الم سلحا الثىيلا و ستخدام األ ا

 المأهولا بالسكان.يوات الجيش باتجاه المناطق 

 جميع المناطق المتضررة من الىتال.إلى  تااعتين للسماح بإدخال المساعدتطبيق هدنا يوميا لمدة س .0

                                                           
3- https://goo.gl/Pc0QwT  وكالة //RT  :مـ. 11212.515. نشر المشاركون عن المعارضة في مفاوضات أستاناالروسيّة 
4- https://goo.gl/FFz44k  :مـ. 0212.511. نشر الهيئة العليا للمعارضة السورية// مركز الشرق العربي للدراسات الحضاريّة 
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 بمن فيهم المعتىلون لىيامهم بنشاطات سياسيا سلميا. فراق عن جميع من جرى اعتىالهم تعسفيًاال .4

ء البالد وتبني سياسا ال تىوم على التمييد بشأن منحهم فيين في جميع أنحاالحركا للصحاالتفاق على ضمان حريا  .5

 تأشيرات لدخول البالد.

  .5االتفاق على حريا تكوين المؤسسات وحق التهاهر السلمي على أنها حىوق مضمونا يانونيا .6

إَلا أن يبول المعارضا تىسيمها إلى معارضات سياسيا وعسكريا في منصتين مختلفتين وتحت وصايات مختلفا أّدى 

 إلى نتائج سلبيا منها: 

 ف تكتلها السابق.اضعمتماسكا أساًسا وإالغير المعارضا شرذم ت .1

 ممثل الرئيس لمطال  الشع .شرعيا التواجد على األرض من المعارضا السياسيا التي تصّنف نفسها ال سح  .2

 تأثير المعارضا العسكريا بعد تعريتها من الغطاء السياسي الذب يحهى بىبول دولي أوسع من السالح.  أضعف .0

 عّرى مسألا المحاصصا والتمثيل البيني بين الفصائل والىوى السياسيا. .4

 فرض ممثليها في المنصات. علىأجسام المعارضا، وصراعها  فيأظهر مدى التأثير اليليمي والدولي  .5

سك من خالل وفد  .6 سي ظهور النهام بمههر المتما شار الجعفرب أمادبلوما سه ممثل واحد هو ب صورة  مواحد يرأ ال

 السابىا المذكورة لوضع المعارضات.

 يف والتركيد عليها من أجل أهداف:أكثر من جن رانيا كانت واضحا باستغالل آستاناالرغبات الروسيا والي لكّن

المكاني لمويع المفاوضــات الىري  من روســيا والوايع تحت تأثير النفوذ الروســي الممثل باتحاد  االســتغالل .1

 نىاض اتحاد جمهوريات مجلس السوفييت األعلى المنهار سابىًا.ات الرابطا المستىلا الىائم على أجمهوري

المترّنح والضــعيف في ملفات الشــرق ألوباما ماني لفرض وايع مبني على وضــع الدارة األمريكيا الد االســتغالل .2

 غير يواعد االشتباك المصالحي في األرض.إلى رئاسا الواليات المتحدة يد تجديدة  إدارةاألوسط يبل وصول 

ضبان أجهدتها العسكريا واالستخباراتّيا .0 سي من عاليات  ستفادة االتحاد الرو سواء  ا سورب  ضبان الجيش ال ــ  ِبـ

 العاملين في النهام أو المنشىين عنه في فرض أجندة روسيا لترتيبات الحّل النهائي.

فاق تسعى الواليات يضاف لكل هذا ما ستحصل عليه روسيا من وزن دولي يعطيها الىدرة على التشويش في أّب ات .4

ها فرضه في سورّيا بمعدل عن الرغبات الروسيا التي تسعى لتثبيت وضع النهام ولو بدون رأسه المتحدة وحلفاؤ

ــسد الذب ستستعد للتخلي عّناألبشار   ياسياس-المصالح الجيو  انمؤمَّ يّوة ه أمام أّب صفىا كبرى تفرضها َكـ

 وااليتصاديا على أنىاض الجمهوريا السوريا. 

                                                           
0- ps://goo.gl/PgR1Nhhtt  :مـ. .5232.51.. نشر البنود الستة لخطة أنان// سكاي نيوز، موقع ويب 
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ساب سكرب المكاني، وأخطاء وبناء على كّل المعطيات ال ضم الع ىا والتي اعتمدت على ثالثيا )المماطلا الدمانّيا، والى

المعارضا سياسّيًا وعسكريًّا(، استطاع حلفاء النهام إيصاله مسنوًدا بثىل دبلوماسي واستراتيجي ثابت وحىيىي إلى 

سيا على جميع ا ضته رو ألطراف يعرف اآلن ِبـــ اتفاق نىطا الخروق من عنق زجاجا التطويق والعدل في اتفاق فر

 آستانا أربعا، والمخصص لفرض مناطق تخفيف توتر في أربع مناطق عملياتّيا على األرض. 

 

 ما هو اتفاق آستانا لتخفيف التوّتر!؟ 

هو اتفاق عملياتي يضــمن فرض مناطق لتخفيف النداع المســلح ضــمن الجغرافيا الســوريا، عبر أربع مناطق  -

)روسيا االتحاديا، والجمهورّيا السالمّيا اليرانّيا، والجمهورّيا التركّيا(  الضامنا لمنصا آستانا ولعسكريا حددتها الد

مدته في البدايا  إجراء مؤيت، علمًا أّنهإنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطون اآلمنا بناء على ما َنّص عليه اتفاق 

 ساس التالي: األ/ حس  ما تضمن االتفاق على الضامنينأشهر، وسيتم تمديده تلىائيا على أساس توافق  6

 . محافها إدل  وبعض أجداء الجوار )محافهات الالذييا وحماة وحل ( :1 المنطىا

 . أجداء معينا في شمال محافها حمص :2 المنطىا

 . الغوطا الشرييا :0 المنطىا

 . 6بعض مناطق جنوب سوريا )محافهتي درعا والىنيطرة( :4 المنطىا

س  نص االتفاق كما ي سانيا ضمن التفاهم ح ساعدات الن صول الم سكان وتوفير إمكانيا و المعونا الطبيا لل

ن التي تضم اتخاذ تدابير الستعادة مرافق البنيا التحتيا األساسيا، وكذلك بسرعا وأمان من دون معويات المحليين

 . 0اعودة الالجئين والنازحين داخليا بصورة آمنا وطوعّي

ساس التوافق عمل نىان التفتيش ومراكد المرايبا و ضامنا على أ إدارة المناطق األمنيا ويمكن وتكفل يوات الدول ال

 . 8أن تنشر األطراف الثالثا يواتها، إذا لدم األمر، على أساس توافق آراء الضامنين

                                                           
1- https://goo.gl/he8y4F  وكالة //RT  :1202.515. نشر المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سورياالروسّية . 
 المصدر السابق.  -5
 المصدر السابق.  -8
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من خالل الوثائق الصادرة عن أستانا ونهرًا لهروف عىد هذا االتفاق نحتاق لتفنيد بنود االتفاق وثغراته التي بدت  -

 وما أعىبها من ردود افعال داخليا _فصائلّيا_ وكذلك إيليمّيا ودوليا. 

 

 :تخفيف التوّتر مذّكرةو 4أستانا/مخرجات نهرة على 

جوده وعلى شرعيا بناًء ه للدولا السورّيا وسيادتها ام الذب لطالما أصّر على تمثيلذّيل الوريا ِبـــ توييع النهلم ُت -1

 في المحافل الدوليا الرئيسيا وفي مىدمتها األمم المتحدة.

   

 . ستانام محفل آكما ممثلي النهام بتبادل المهاترات أثناء شهوده لمسلحا لم يكن لها توييع مكتفيًاوكذلك الفصائل ا

 والمراي  لبنودلمشرف _الطرف ا للىوات الروسيا يمالعبارة الواردة في الترجمات التي تبنتها غرفا عمليات حميم -2

ساِو سورّيا، ووصفت  االتفاق_ لم ت ــ الحكوما ال بين النهام، وبين الفصائل بل على العكس تمامًا وصفت النهام ِبـ

ــفصائل الحراك المسلح التي يب ــ الفصائل المعارضا، وهذه سىطا دبلوماسيا ِلـ لت ولو ضمنيًّا هي المعارضا ِبـ

 َكـ ممثل شرعي للدولا السوريا.م النها اوداعميه

ويف األعمال العدائيا بين األطراف المتنازعا )حكوما الجمهوريا العربيا الســوريا وجماعات الترجما: " توأورد -

 ". 9المعارضا المسلحا التي انضمت إلى نهام ويف إطالق النار وستنضم إليه(

لمنع ويوع حوادث ومواجهات عســكريا بين األطراف ت صــيغا: "تحدث البند الثالث عن إيجاد مناطق أمنيا تح -0

يد الفىرة عبر بند الحق ، وأعاد تفســير وتعد"17المتنازعا، تنشــأ على حدود مناطق تخفيف التصــعيد خطون أمنيا

عمل نىان التفتيش ومراكد المرايبا وكذلك إدارة المناطق األمنيا يج  أن تكفلها يوات الدول بالصــيغا التاليا: "

 .11"ويمكن أن تنشر األطراف الثالثا يواتها إذا لدم األمر على أساس توافق آراء الضامن ،لضامنا على أساس التوافقا
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وهذا يترك المجال " 12الضامنون يلتدمون بما يلي"خامًسا: يبل الملحق في وريا الوثيىا تحت عنوان  اجاءت الفىرتان -

ستمرار لخطر التهديد التعسفي  صا مما يعتبر ا صائل أن تىيم حواجدها الخا مفتوح لىوات النهام األمنيا وكذلك الف

 من يبل يوات النهام للمدنيين وكذلك الخطف الذب يد تمارسه فصائل مسلحا. 

ستاناتحت البند  ورد -4 صادر في مذّكرة آ ًسا_ ال ساد ضالتالي: " _ امنون باتخاذ الخطوات لنجاز خرائط مناطق يىوم ال

صعيد والمناطق األمنيا بحلول  سلحا عن الجماعات 2710حديران  4تخفيف الت ضا الم صل جماعات المعار ، وكذلك ف

ضًا" من المذكرة 5الرهابيا المذكورة في الفىرة  شترك بحلول التاريخ المذكور أعاله خرائط " وأي يعد فريق العمل الم

شروع فريق العامل مناطق  سودة م ضامنين، وكذلك م صعيد والمناطق األمنيا كي يتم إيرارها من يبل ال تخفيف الت

 ."10كالمشتر

 

 خلط بين مناطق األطراف. ُيلَحظوبناء على الخرائط التىريبّيا الصادرة  

ضا وهذا ظهر .1 صائل معار ساب مناطق التدال تحت تأثير ف سعا على ح في الريف  موايع النهام، تبدو متو

 الدمشىي، ومحاور عمليات الريف الحموب. 

الفصــائل المعاديا للنهام، متداخلا ومبهما وتخلط بين موايع هيئا تحرير الشــام _المصــنفا  مناطق .2

 إرهابيا_ وبين الفصائل المعتدلا.

ُمممثلا في اغفال مناطق يســد _يوات مجلس ســورّيا الديمىراطيا_ وحتى لو اعتبرنا يوات )يســد( غير  .0

سورب في نطاق  سط ال شمال األو شريي وال شمال ال سعا في خط عمليات ال شير إلى ويوع مناطق وا ستانا ن آ

 د االشتباك التييغفالها يهدد بنسف عمليات تجمصائل معتدلا وعناصر يسد، وتعّمد إاشتباك فعلي بين ف

 فيف التصعيد. ت المذكرة عن الوصول لها بويت يادم بعد تثبيت خطوات مذكرة تختحدث

شر المرايبين، ونليات التغياب آ .4 صيغا ن سبا  ل عن الطار العملي لفرضتغاُفالفيذ، ومعها  عىوبات أو محا

 شتباك أو بنود بناء الثىا. إجراءاتها على األرض سواء فض االعلى المخالف لبنود المذكرة و
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 الموايف الصادرة على مذكرة تخفيف التصعيد: 

 لمنطىا. اتجاه مخرجات يد تغير شكل ا ةبانتهار النتائج، وبارد اوساكت االموايف بين مرحب اختلفت -

 روسيا وإيران:أوًلا: 

، مع اختالف التطبيق الجرائي الذب يههر على األرض 4/بالترحي  ِبـــ مخرجات مذكرة آستانااتسم مويف الدولتين  

سيا لتطويىه  سورّيا، ونذكر على بين نفوذ إيراني متمدد ومحاوالت رو سيا في  شروع رو ولجمه باعتباره عائق أمام م

يرب  فرض فصيل "شيعي" يعتبر معارض لنفوذ حدب اهلل في منطىا سبيل المثال ما يامت به الىوات الروسيا من

سمى درع الوطن صير تحت م سّيا للتعاون مع أبناء المنطىا  يؤّكد الى سكو في وجود نّيٍا رو انطاليًا من خطط مو

صالح التىرير من  وهذا بناء على معلومات اوريس صلنا عليها ل سورب اللبناني 12ح شريط الحدودب ال /يريا على ال

جعفر مسنودة بتسليح روسي ووعود إنمائيا، تحدثت عنها أيًضا صحافا  ـــوالذب باتت تسيطر عليه مليشيات من آل

 . 14محليا لبنانيا

 النهام السورب: ثانيًّا: 

باالتعهد عبر وزارة  ــادرة تحت لخارجيته  ته  عنوان تخفيف التوتر، رغم اســتمرارتدام بمذكرة التفاهم الص يا عمل

سكريا  ستمرار التهجير في موايع الع صف على مناطق ريف حماه، وكذلك ا سواء في ظهير الىلمون، أو عمليات الى

  .15يعديدة منها ما حدث من تهجير أهالي برزة وفرض اتفاق مشابه على الىابون الدمشى

 ستانا:ا في آَلَثَمالفصائل المعتدلا، والُم: ثالًثا

، ومنهم ممثل غرفا عمليات فتح حل  الرائد ياسر ى المذكرةعل بعض المشاركين في المؤتمر توييع إيرانرغم رفض 

 اهحالا المواجعبد الرحيم، إال أن مويف الفصائل يههر على األرض ِبـــ االلتدام التام بمخرجات المذكرة، ِبـــ استثناء 

سبع بيار حتى طريق دمشق بغداد الدولي بعد هجوم النهام على  المتصاعدة في ظهير الىلمون الممتّدة من منطىا 

سرجنا الجياد صائل غرفا  صائل مدعوما من غرفاو 16ف سورب المؤلفا من ف شع  ال صدياء ال سيق الدعم بين أ  تن

  ، الُمحاربا لتنهيم الدولا في المنطىا.)الموك(
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 الهيئا العليا للمفاوضات )ممثل المعارضا السياسيا(: بًعا: را

ــت َرعّب ستانا لمعارضا السورّيالهيئا العليا ِلـ ، محذرة أّن االتفاق اعن رفضها مخرجات الجولا الرابعا من مباحثات أ

 .10الذب وصفته ِبـ الممهِّد للتىسيم يفتىد أب آليات حىيىيا ِلـلتطبيق

سيا إلى وبهذا يعود  سيا صراع _الذب مّر في التىرير_ بين ممثليات الفصائل المسلحا، وبين المعارضات ال الواجها ال

 من منحى أخر، ويؤّكد مضي التفاوض في مسارين منفصلين هما منصتي آستانا وجنيف. 

  ا الرهاب(:هيئا تحرير الشام )جبها النصرة أو تنهيم الىاعدة في بالد الشام حس  أدبيات تحالف مكافح خامسًا:

ــ مذكرة آستانا  بعد صمت يليل أعى  العالن الثالثي للدول الضامنا عن مذكرة آستانا صدر بيان الهيئا الُمهاجم ِلـ

نجرار فيها مهددة فصائل من اال الهيئا كل األطراف ِبـــ اعتباره مناورة على مكتسبات الشع  السورب، ومؤامرة حذرت

 .18كما وصف البيان مذكرة آستانا (الضامن لالتفاق المشبوه)ومتوعدة تركيا  بالمحاسبا آستانا

 تركيا:سادًسا:  

 إّلا أّن مويفها يتسم بالغموض، وهذا يد يكون عائد لسببين: 4رغم كون األتراك أحد الضامنين لمذكرة آستانا/ 

 لرغبات أمريكيا في سوريا وهذا كفيل بأن يضعف االتفاق وينهيه.  االتفاق معارض األول: 

صا سيؤدب إلى ا صالح في مناطق عديدة منها طلثاني: االتفاق  سيا واليرانيا نهًرا لتداخل الم دام بين الىوات الرو

سفيرة حل  المدينا التي  صير الىريتين مهين الذب مررنا على ذكر لمحا عنه في هذا التىرير، وكذلك محاور  مثلث الى

 خالء وتسليم حل  للنهام.حىيىيا عى  اتفاق إ رانيا لمواجهاكادت أن توصل الىوات الروسيا والي

سيطرة الوحدات الكرديا عن المذكرة، مما يعطي  ستمرار المناور الثالث: تغيي  مناطق  سيا تركيا يدرة على ا سيا ة ال

 والعسكريا لتحىيق خرق يلجم الطموحات الكرديا في دويلا تهدد أمن واستىرار األّما التركيا.

ا وغير مهددة لمصــالح الدولا األســباب يد تكون ســب  مىنع لىيادة األمن الىومي التركي أّن المذكرة هشــّ  وهذه - 

 نفوذها في عمق األراضي السورّيا. التركيا العليا سواء في حدودها الجنوبيا أو داخل مناطق 
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 مجلس سوريا الديمىراطيا:: سابًعا

درالي كما يســميه أو يلتثبيت وتوثيق نىان ارتكاز مشــروعه الف معني بكل ما يحصــل، والســاعيالغير  وهو الطرف

صومه، محاوًلا سميه خ صالي كما ي سالنأب ب االنف صراع دولي ال هنف صرّ  الدخولمن  اطائل عن  ح فيه، وهذه المىاربا 

 .19فيها الرئيس المشترك للمجلس رياض درار في مناسبات عّدة

 الواليات المتحدة األمريكّيا:: ثامنا

سبا لهذه   سعوديا، وبالن شميا، والعربيا ال ــ المملكا األردنيا الها شمل معها في هذا البند الدول الحليفا لها ّكـ ون

الرئيس األمريكي ترام  يرارها التنفيذب  هااألطراف تعتبر المذّكرة تشــويش واضــح على الخطا األمريكيا التي وّيع

 .27منا حس  التسميات المتداولادة استىرار أو مناطق آلجارب والتي تتحدث عن مناطق فرض إعامطلع العام ا

سيا والحليفا _مليشيات طائفيا_ في محاور الباديا التدمريا وظهير  ضافا ألنها تسمحإ  للنهام تعديد يواته األسا

سميا بعد المعركا المباغتا التي فتحها  سترجعها األخير ر سبع بيار التي ا صائل غرفا الىلمون ومنطىا ال ضد ف

شقفي  ًاكييرالموك المدعوما أم صائل 21ظهير الىلمون وعلى خط بغداد دم ، مما يعني تعطيل التىّدم الذب تىوده ف

سلا الىواعد األمريكيا  سل سبا ل معتدلا تدعمها الواليات المتحدة في منطىا باديا البوكمال التي تعد حيويا بالن

ي ، وياعدتفي الشرق في ياعدة عين األسد الجويا العراييا والتي تشّكل مثلث تتداخل فيه الحدود السورّيا العراييا

 في الجنوب والشدادب في الشمال السورب. التنف 

صول ال فيالغارق ليبىى المويف األوربي  - شاكله الداخليا التي ال تبدأ باألمن وال تنتهي بو شاكل االم صاد ييمين وم ت

ـدَِِّهالمغلق الُم نهًرا للتجارب _المريرة_  يء يصدر بمباركا وتعميد روسيألب شاح يرت العجوز، وهذا المويف اللىارة د َل

 في أوكرانيا والىرم. مع روسيا 

 شعبيًّا:: ثامًنا

سبر آ ستانا/بناء على  شملها مذّكرة أ صالح هذا التىرير تّم في ثالث مناطق ت شق، والريف  4راء ل وهي غوطا دم

صي، وكذلك إدل   شمالي الحم سنا أّن ال سورب الداخل الم ًضا ألب اتفايدال  الل شعبي راف ضي ببىاء رأس ببعده ال ق يف
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صلبا( على رأس الحكم، النهام و ضيىا )النواة ال ضات وهذا  اومبدًيدائرته ال عدم مباالة بكل ما ينتج عن غرف المفاو

 حكم الفصائل التي تعاني من ضعف الىاعدة الشعبيا. دم وجود أّب ثىا بالنهام وكذلك تجربالع

ــمرور ست سنوات من الحرب والتدمير والتخلي األممي عن مأساة السوريين، يترّي -    الناس أب باريا ولكن نتيجا ِلـ

 أمل تؤّدب إلى ويف جدئي للنار، وتسمح بعودة ولو محدودة لسبل العيش. 

 

 خاتما وتوصيات: 

 :، كونها ستضع نفسها أما خياربيههر خطأ المعارضا الفصائليا العسكريا بىبول المذكرة أو السكوت عنهاوبهذا 

 لواليات المتحدة، وحلفائها اليليميين.العداء المطلق ِلـمصالح ا .1

 ي تحت نفوذين أمريكي في الجنوب وروسي في الوسط والشمال. ّهخطر االنىسام والتش .2

تنهيم الدولا، وهيئا تحرير أّنها في كال الحالتين سـتدخل في مواجها مفتوحا مع أعداء الطرفين وهم إلى ضـافا إ

الشام وتلتفت تماًما عن مواجها النهام المستمر بسياسا الىضم الهادىء والىوب لكل خطون االشتباك الرئيسا مع 

 مناطق الخارجا عن سيطرته سابًىا. وسكان الترحيل نحو الشمال على كل أهالي المعارضا وفرض معادلا ال

 : بناءًّ علىوالمناورة على المذّكرة ص من التنفيذ ة التمّليدرزالت هذه الفصائل تمتلك  ينما الب

 .رغم حضورها الشكلي لمحفل آستانا، المعارضات المسلحا لم توّيع على المذّكرة شأنها شأن النهام -أ

 االمذّكرة ال تمتلك آليات تنفيذ وهذا يفىدها صفا اللدام المباشر لألطراف مما يعطي المعارضا األحىيا ذاته -ب

 التي يمارسها النهام ِبـ استمرار يصفه ومعاركه على األرض. 

 االستناد على مويف المعارضا السياسيا الرافض لالتفاق. -ت

 التفاق لم يسند بىرار أممي داعم. ا -ث

على مىياس مصالحها الخاصا ها روسيا التي تريد هاستمرارىون االتفاق أكبر من احتماليات مّر يد يكون سما بناءِّ على 

في سورّيا المفيدة والتي تمتد غرب صدع العاصي من جنوبي واليا هاتاب التركيا حتى شمال الىلمون، ضمن مجموع 

يا، وجورين  يادة، وطرطوس البحر جدة على األرض وهي حميميم لألمن واالســتطالع والى يا المتوا عد المركد الىوا

ستي المتىّدم والتي  شريي األوربي، وبهذا لإلطالق البال شمال ال شمال وال صاروخيا منهوما الناتو في ال تعّطل يبتها ال

سورّيا يد أدخلت  شتباك عبر الوكالء على شتباك العملياتي األمريكان والروس حافا االتكون  شر بعد أن كان اال المبا



   
 
 
 
 
 
 

سب  بحرب أمميا جديدة كما الحرب الكور ضاف  يا أواألرض، في تكرار ألزمات كادت أن تت أزما كوبا وخليج الخنازير، وي

لما ســبق أّن المذكرة انىالب على مىررات جنيف، ونىاطها الدوليا الســتا، كونها أغفلت الحل الســياســي وانتىال 

سلطا، س واتجهت بدل ذلك ال ستىرار الحوض المتو شكل دوله لفرض مناطق نفوذ داخليا يد يهدد وجودها ا طي و

 . الثابت منذ مئا سنا
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