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 مقدمة:

رغم عدم توقٌع فصائل "الثورة والمعارضة" و"النظام السوري" علٌها هذه المرة، فإن الوقائع على 

أٌار  األرض تشٌر إلى أّن اتفاقٌة "مناطق تخفٌف التصعٌد" بشأن سورٌة الموقعة فً الرابع من

" بكازخستان، أكثر صمودا وجدٌة من 4من قبل روسٌا وتركٌا وإٌران فً مؤتمر " أستانا 7102

اتفاقٌة وقف إطالق الّنار التً رعتها ووقعتها نفس الدول تحت مسمى "أستانا" أٌضا ولكن فً النسخة 

 .7106الثانٌة منه وذلك فً التاسع والعشرٌن من كانون األول عام 
0

 

ملتزمة فعال هذه المرة وحتى اآلن بإعالنها وقف عملٌاتها الجوٌة فً المناطق األربعة وتبدو روسٌا 

 المتفق علٌها ومن ورائها "النظام السوري" وإن بشكل متفاوت بٌن المناطق المشمولة وهً:

أجزاء من رٌف محافظة  -7-كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات الالذقٌة وحماة وحلب -0

 أجزاء من محافظتً درعا والقنٌطرة. -4- الغوطة الشرقٌة -3- حمص الشمالً
7

 

من  03و07وكان من المتوقع أن تجتمع الدول الثالث التً رعت وضمنت االتفاق األخٌر فً أستانا 

حزٌران الجاري إال أّنه تم التأجٌل إلى وقت الحق بسبب عدم جاهزٌة الوفود المشاركة بحسب 

الخارجٌتٌن الروسٌة والكازخٌة الدولة المضٌفة. 
3

 

االنتهاء من  7102تفاق، وبحلول الرابع من حزٌران وٌنبغً على الدول الضامنة، وفق مذكرة اال

وضع الخرائط وترسٌم حدود المناطق المعنٌة والبت فً قضاٌا تقنٌة وعمالنٌة مرتبطة بتنفٌذ 

 المذكرة.

 تقييم االتفاق وخلفياته

، بسبب اختراقات النظام 7106نهاٌة عام  7بعد فشل اتفاقٌة وقف اطالق النار الموقعة فً أستانا

السوري المتكررة لها، وإعالن الرئٌس "دونالد ترامب" بأن االستراتٌجٌة األمٌركٌة ستتغٌر فً 

تسبب بمقتل نحو مئة ضحٌة  سورٌة عقب قصف بلدة خان شٌخون برٌف إدلب بالسالح الكٌماوي ما

قرنا قوله "الحٌوان" م  ـمدنٌة، حٌث وصف ترامب فً سابقة دبلوماسٌة رئٌس النظام فً سورٌة ب

                                                           

 https://goo.gl/XuB3Pc 15/15/7102 – 74فرانس  -أٌن ستكون مناطق تخفٌف التصعٌد وكٌف سٌتم تطبٌقها -0

 https://goo.gl/iRjESN 15/15/7102 -74فرانس -تعلن توقفها عن قصف "مناطق تخفٌف التصعٌد" روسٌا -7

 10/16/7102https://goo.gl/6XIwWt-آرتً فً الروسٌة  –حزٌران  71مفاوضات أستانا حول سورٌا إلى  تأجٌل -3
 

https://goo.gl/XuB3Pc
https://goo.gl/iRjESN
https://goo.gl/6XIwWt
https://goo.gl/6XIwWt


السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
قصف مطار الشعٌرات فً حمص، حٌث خرجت الطائرات المنفذة للضربة الكٌماوٌة على خان ب

صاروخا من نوع "توماهوك". 55شٌخون ب
4

 

وقبل ذلك كان الرئٌس األمرٌكً أوصى وزارتً الخارجٌة والدفاع فً حكومته بوضع خطة إلنشاء 

ا، وٌبدو أن استخدام النظام ٌوم 51مناطق آمنة للمدنٌٌن فً سورٌا والدول المجاورة فً غضون 

 السوري للسالح الكٌماوي فً خان شٌخون قد سّرع من الخطة األمٌركٌة وجعلها أكثر جدٌة.
5

 

كان فً أعقاب استخدام النظام للسالح رٌوعلى غرار الصفقة األولى التً وقعها الروس مع األم

أٌضا إلنقاذ نظام األسد من جدٌد ، سارع الروس هذه المرة 7103الكٌماوي فً الغوطة الشرقٌة عام 

أو إنقاذ ما ٌمكن إنقاذه عبر تبنٌها لخطة المناطق اآلمنة التً أعلنها "ترامب" ضمن منصة أستانا 

التً فشلت حتى اآلن فً تقدٌم أي شًء للقضٌة السورٌة سوى إعطاء مزٌد من الوقت للنظام 

 المعارضة جغرافٌا وسٌاسٌا.السوري السترداد المزٌد من األراضً وإضعاف قوى الثورة و

وفً موقف الٌخلو من غرابة أبدت اإلدارة األمٌركٌة تأٌٌدها للمقترح الروسً بمسماه الجدٌد "تخفٌف 

التصعٌد" بدال من المناطق اآلمنة رغم تحفظها على دور إٌران كدولة راعٌة لهذا االتفاق، وقد 

ذكرة اتفاقٌة "تخفٌف التصعٌد" بصفة الذي تم فٌه التوقٌع على م 4حضرت أمٌركا مؤتمر أستانا

مراقب. 
6

 

وأما فٌما ٌتعلق بتقٌٌم األوضاع على األرض فً المناطق األربعة المشمولة باالتفاقٌة بعد شهر من 

تام بوقف عملٌاتها الجوٌة فوق مناطق تخفٌف التصعٌد؛ شبه التوقٌع علٌها فإن روسٌا التزمت بشكل 

فً إدلب وماحولها وفً رٌف حمص الشمالً سوى اختراقات  حٌث لم تشهد منطقتا تخفٌف التصعٌد

التابع لمنطقة  راف رٌف حماة الشمالًبسٌطة تمثلت برماٌات مدفعٌة من قبل النظام السوري على أط

 ورٌف حمص الشمالً دون وجود إصابات تذكر. إدلب

من قبل قوات النظام  وأما فً منطقة الغوطة الشرقٌة فبرغم عدم استهداف المناطق السكنٌة والمدنٌٌن

وحلفائه إال أّن عملٌاتهم العسكرٌة لم تتوقف على جبهتً "بٌت ناٌم وحوش الضواهرة" ضد فصائل 

ما للغوطة الشرقٌة فً المنطقة الرابعة وهً درعا  الثورة والمعارضة هناك، والحال مشابه إلى حدّ 

                                                           

 https://goo.gl/ZO1D9g 07/14/7102 –العربٌة نت  -عن بشار األسد: هذا حٌوان! ترمب -4 

 https://goo.gl/RVgFa2 76/10/7102-آرتً فً الروسٌة  -ٌؤكد على إقامة مناطق آمنة فً سورٌا ترامب -5 

 14/15/7102 -جرٌدة الرأي الكوٌتٌة -ترحب بحذر باتفاق روسٌا وتركٌا وإٌران حول مناطق تخفٌف التصعٌد بسورٌة أمٌركا - 6

https://goo.gl/0qRZls 

 

https://goo.gl/ZO1D9g
https://goo.gl/RVgFa2
https://goo.gl/0qRZls
https://goo.gl/0qRZls


السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام المؤسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
وفصائل الثورة  من جهة حلفائهوالقنٌطرة مع شراسة أكبر فً المعارك بٌن قوات النظام السوري و

ٌّة  .من جهة ثانٌة والمعارضة فً مدٌنة درعا وباألخص فً حً المنش
2

 

 4الرهان الروسي وفخ أستانا

)تحالف  وهو عدم شموله لهٌئة تحرٌر الشام، 7كسابقه فً أستانا 4ٌتمثل الفخ الروسً فً أستانا

إرهابٌة رغم فك ارتباط "جبهة النصرة"   فصائل إسالمٌة مع جبهة النصرة سابقا(، واعتبارها منظمة

قٌقٌة من أحد مكوناتها الرئٌسة بالقاعدة، كما أّن األخٌرة "هٌئة تحرٌر الشام" لم تتخذ  خطوات ح

ً علم الثورة المجتمع الدولً برمته وسحب ذرٌعة "اإلرهاب" من أٌدٌهم كتبنّ أو شأنها إحراج الروس 

تغٌٌر خطابها السٌاسً  وأالتنسٌق معها على أقل تقدٌر أو العمل مع الحكومة المؤقتة أو مجرد 

 والدٌنً.

وهو ما ٌراهن علٌه الروس، حٌث  4لذلك بقً شعار "محاربة اإلرهاب" هو الفخ الرئٌس فً أستانا

تؤكد مذكرة االتفاق ضرورة اتخاذ الدول الضامنة "كافة اإلجراءات الالزمة داخل وخارج مناطق 

)التً تحولت إلى ‘ جبهة النصرة’ و‘( الدولة اإلسالمٌة’القتال ضد )تنظٌم تخفٌف التصعٌد لمواصلة 

هٌئة ’ارتباطها بتنظٌم القاعدة، وشكلت مع أربعة فصائل إسالمٌة أخرى  بعد فكّ ‘ فتح الشام’جبهة 

 وكافة المجموعات المرتبطة بها.‘(" تحرٌر الشام

مدٌنة إدلب من اقتتال حاصل بٌن  وما ٌجري اآلن على األرض سواء فً الغوطة الشرقٌة أو فً

 فصائل المعارضة والثورة السورٌة وهٌئة تحرٌر الشام ٌؤكد هذا الرهان الروسً.

وال ٌراهن الروس فقط على االقتتال وإنما على انتصار "هٌئة تحرٌر الشام" على فصائل الثورة  

الغرب والتحالف الدولً وبالتالً القضاء على مشروع الثورة وهو ما سٌعطً  والمعارضة وإنهائها

المبرر الستهداف المناطق المحررة وأهمها محافظة إدلب وماحولها بشكل غٌر مسبوق بحجة الحرب 

 على "اإلرهاب" .

وفً هذا السٌاق ٌقول عمر حذٌفة رئٌس المكتب الشرعً فً فٌلق الشام أحد الفصائل المشاركة فً 

ى السورٌٌن سواء قوى الثورة والمعارضة أو "إن أستانا مفروض عل: مؤتمرات أستانا المتالحقة

حتى النظام فالقضٌة أصبحت دولٌة والٌملك السورٌون حق القبول أو الرفض، ولم ٌعد هناك  

                                                           

 سات وأبحاث الرأي العامالمؤسسة السورٌة للدرا –المٌدانٌة الواردة فً البحث متابعة وحدة الرصد والمتابعة  المعلومات - 2
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خٌارات أمام فصائل الثورة والمعارضة ألنها عجزت عن التوحد وتلبٌة طموحات الشعب السوري 

 8سالحه". وهً تقاتل بعضها بعضا وٌأكل القوي الضعٌف وٌستولً على

 سورية بين أستانا وجنيف

للوهلة األولى وانطالقا من فشل جنٌف بحلقاته المتتابعة التً وصلت إلى السادسة حتى اآلن دون 

 4تحقٌق أي شًء ٌذكر خاصة فٌما ٌتعلق بقضٌة االنتقال السٌاسً القضٌة األهم، فإّن اتفاق أستانة

ٌة بٌن روسٌا وإٌران وأمٌركا واألردن وتركٌا، ٌؤسس لتقسٌم سورٌة إلى مناطق نفوذ إقلٌمٌة ودول

 خاصة وأن اتفاق أستانا ٌشٌر إلى أّنه مع الرابع من تموز سٌتم ترسٌم حدود مناطق تخفٌف التصعٌد.

وبالتالً تكرٌس التقسٌم واقعا معاشا طالما أّنه ال طائل ٌبدو من مسار جنٌف الذي الضغط دولً 

ٌده رئٌس المكتب الشرعً لفٌلق الشام وٌراه السٌنارٌو األقرب ، وهذا ما ٌؤ4بشأنه على عكس أستانا

للتحقق.
5
  

تؤكد فً مقدمتها على التزامها القوي بسٌادة سورٌة  4ولكن فً المقابل فإن مذكرة اتفاق أستانا

واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقلٌمٌة وإذا ما تّم ربط هذا بما تراهن علٌه روسٌا من اقتتال بٌن 

الثورة والمعارضة وانتهاء هذا االقتتال بانتصار المنظمات الموصوفة باإلرهاب، فهذا ٌعنً فصائل 

بأن األمور تتجه إلى إجهاض الثورة بشكل تام وإعادة تسوٌق األسد مع بعض التغٌرات الشكلٌة فً 

 النظام وطرٌقة إدارة الدولة وهو ما ترٌده روسٌا وتسعى إلٌه.

  4سيناريوهات ما بعد أستانا

، 4من العرض الذي تقدم ٌمكن القول بأّن هناك ثالثة سٌنارٌوهات رئٌسة ٌنطوي علٌها اتفاق أستانا

 وهً:

 نهاء الثورة بشكل تام وإعادة تعويم األسدإ -2

فً حال استمرار فشل مؤتمر جنٌف فً تحقٌق االتفاق على انتقال سٌاسً وحكومة انتقالٌة كاملة 

شكل فعلً وبغطاء أممً، واستمرار االقتتال بٌن هٌئة تحرٌر الشام الصالحٌات تستلم قٌادة البالد ب

                                                           

 10/16/7102-مقابلة خاصة مع عمر حذٌفة رئٌس المكتب الشرعً لفٌلق الشام -السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام  المؤسسة - 0

 71/15/7102 -وكالة األناضول التركٌة –" لم تتسع لمناقشة سالت المفاوضات السورٌة 6األربعة.. "جنٌف  بأٌامها  - 5

https://goo.gl/JxlrQE 
 

https://goo.gl/JxlrQE
https://goo.gl/JxlrQE
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تسٌر باتجاه تصفٌة  4وفصائل الثورة والمعارضة فً أكثر من منطقة من سورٌة، فإن اتفاقٌة أستانا

 قضٌة الثورة السورٌة عبر صبغها بثوب اإلرهاب بشكل كامل.

كسب الوقت رٌثما ٌتمكن النظام السوري وبالتالً ٌكون الهدف من أستانا كما الهدف من جنٌف هو 

بدعم حلفائه اإلٌرانٌٌن من فتح ممر بري بٌن ٌصل العاصمة دمشق بالعراق عبر البادٌة السورٌة 

نظٌم "قسد" بدعم من حلٌفها األمٌركً من طرد "ت بالقرب من معبر التنف، ورٌثما تتمكن قوات

 .  الدولة اإلسالمٌة" من الرقة

ها على تصفٌة آخر جٌب لقوى الثورة ؤقوات النظام السوري وحلفاوفً نفس الوقت تعمل 

والمعارضة قرب العاصمة فً الغوطة الشرقٌة، خاصة وأّن النهاٌة تبدو قرٌبة فً ظّل االقتتال 

األخٌر بٌن فصٌل جٌش اإلسالم وهٌئة تحرٌر الشام ودخول فٌلق الرحمن على خط االقتتال وتقسٌم 

ٌن وعدم وجود أي أفق أمؤخرا إلى جز "برزة والقابون"تبقى من الغوطة بعد سٌطرة النظام على  ما

 النتهاء االقتتال أو انتصار أي طرف على اآلخر.

"مٌلٌشٌا الحشد الشعبً" تقوم قوات  وبعد االنتهاء من الغوطة الشرقٌة وربط دمشق العاصمة بالعراق

فظة إدلب بحجة القضاء على إرهاب هٌئة تحرٌر الشام التً "قسد" بدعم أمٌركً من الدخول إلى محا

 تكون فً هذه الفترة قد انفردت بالمشهد المٌدانً فً إدلب وفقا للمخطط الروسً.

 تقسيم سورية إلى عدة دويالت  -1

من طرف  4تركٌا الضامن التفاق آستاناالسٌاسٌة فً جنٌف وفً حال تمكنت  ستمرار العبثٌةمع ا

تقضً  صٌغة معٌنةوالوصول إلى فً منطقة إدلب لمعارضة إنهاء التوتر الحاصل قوى الثورة وا

لسورٌة المؤقتة أو أي صٌغة أخرى من شأنها نفً صفة االحكومة ها خلف فصائلجمٌع  بحشد

بري من فتح ممر  الجٌش السوري وحلفائه منعمن عن المنطقة، وفً حال التمكن أٌضا  إلرهابا

 إلى عدة دوٌالت هً:ذلك سٌعزز احتمالٌة تقسٌم سورٌة فإن  "معبر التنف" ٌصل دمشق بالعراق

 نً واألمٌركً ردعا والقنٌطرة وهً تحت النفوذ األالمنطقة الجنوبٌة: وتشمل در - أ

المنطقة الشمالٌة: وتشمل إدلب وما حولها من أرٌاف حماة والالذقٌة وحلب وستكون تحت   - ب

كون هناك وجود شكلً لقوى الثورة والمعارضة ممثلة النفوذ التركً، وفً كال المنطقتٌن سٌ

 باالئتالف والحكومة السورٌة الموقتة.

منطقة سورٌة المفٌدة: وتشمل المحافظات الرئٌسة التً تقع تحت سٌطرة نظام األسد والنفوذ   - ت

 الروسً واإلٌرانً وهً دمشق وحمص وحماة وحلب والسوٌداء وطرطوس والالذقٌة.
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لشرقٌة: وتشمل مناطق األكراد ودٌر الزور والرقة وستكون تحت سٌطرة المنطقة الشمالٌة ا  -ث

 اإلدارة الذاتٌة الكردٌة مع تحالف بعض المكونات العربٌة وتحت النفوذ األمٌركً.

 اسقاط األسد وتقاسم النفوذ بين أميركا وروسيا -3

 واألردن أمٌركاوهو ٌقول بأن  مؤخرا السٌاسٌة األوساط بعض هذا السٌنارٌو بدأت تتداوله

 لفك الشرقً القلمون فً" العبدو أحمد الشهٌد وقوات الجدٌد سورٌة جٌش" ستدعم وبرٌطانٌة

 تقاسم على الروس مع التفاهم ثمّ  فٌها األسد وإسقاط دمشق ومحاصرة الشرقٌة الغوطة عن الحصار

.منها إٌران وطرد سورٌة فً النفوذ
 الرئٌس زٌارة إلى النظرٌة الناحٌة من الحدوث ممكن أنهطرحها الذي ٌبدو  فً األوساط هذه وتستند

 سورٌة فً إٌران بوجه الوقوف على االتفاق من عنها نتج وما للسعودٌة األخٌرة" ترامب" األمرٌكً

 التابعة األخرى الشٌعٌة المٌلٌشٌات وبعض اللبنانً هللا حزب ضافةوالبدء بتهٌئة األجواء إل والعراق

 وخلٌجٌة عربٌة دول قبل من قطر لدولة مقاطعة من ذلك تال وما ،الدولً اإلرهاب قائمة على إلٌران

 .سورٌة فً باإلرهاب الموصوفة المنظمات دعم بدعوى واإلمارات السعودٌة رأسها على

  خاتمة 

طالما أّنه ال ٌوجد أي ضغط أمٌركً أو دولً حقٌقً على روسٌا أو النظام لتنفٌذ عملٌة االنتقال 

دهم موحدة جنٌف الذي ٌعتبر الحل األقل سوءا لسورٌة والسورٌٌن وذلك للحفاظ على بل السٌاسً فً

 والخروج بأقل الخسائر.

لم تمنعهم من  وطالما أّن التحذٌرات األمٌركٌة للجٌش السوري وحلفائه اإلٌرانٌٌن فً البادٌة السورٌة

 ،وقد أصبحوا قاب قوسٌن أو أدنى من تحقٌق ذلك بٌن دمشق والعراق التقدم باتجاه فتح معبر بري

أٌضا فقدان فصائل الثورة وٌعززه  ،للتحقق فً سورٌة لراجحاالحتمال ا هو األول السٌنارٌو فإنّ 

ي قدرة على التأثٌر الذاتً واإلٌجابً فً المشهد السوري ألوالعسكري والمعارضة بشقٌها السٌاسً 

 ٌزداد أكثر ٌوما بعد آخر.البل على العكس، فإن تأثٌرها السلبً 

ومن ورائها  الثورةقوى بقدر ما ٌعنً فشل  7100العودة إلى ما قبل تحقق هذا األمر ال ٌعنً و

ضعٌفا فً إحداث أي تغٌٌر إٌجابً فً سورٌة وبقاء النظام قائما وإن كان شكلٌا و المعارضة

 ومرتهنا ألمٌركا وروسٌا وإٌران.
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األمٌركً "ترامب" فً حال ثبوت تعامله مع المخابرات الروسٌة  تبقى احتمالٌة عزل الرئٌسٌرا أخو

قلب الطاولة ٌمقراطٌة هٌالري كلنتون كفٌلة بقبٌل االنتخابات الرئاسٌة التً فاز فٌها أمام منافسته الد

على كل ما ٌجري فً سورٌة سواء على الصعٌد السٌاسً أو العسكري. 
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