
 

 !السورية؟ األزمة من أستانة مؤتمر فاقم كيف

 

 أحمد التالوي 
 اإلستراتيجيةباحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات 

 مدخل تأسيسي:

دار يوَمْين، استضافت العاصمة الكازاخية، األستانة، مؤتمًرا جمع بين ممثلين عن غالبية فصتال م على
يرانية.المعارضة ال  سورية المسلحة، والنظام السوري، برعاية سورية تركية، وا 

في صالح  –وفق العديد من المؤشرات  –ن كانت هناك نتائج قد تمخضت عن المؤتمر؛ فإنها ال تصب وأل 
 الحل السياسي في سوريا.

ي كسر الحاجز ما ذهب إليه الكثير من المحللين في صدد أن المؤتمر قد حقق نتيجة كبرى، تمثلت ففبخالف 
النفسي بين المعارضة والنظام؛ إال أنه خلف هذه القراءة "البروتوكولية" للحدث؛ تقف أمور كبرى، تقول إن األمر 

 أكثر تعقيًدا بمراحل من أن نتحدث عن حل ٍّ قريب لألزمة السورية.

انت الحرب مستمرة في فعلى أبسط تقدير، وبينما وفد النظام يتشاجر مع وفد المعارضة على الهواء مباشرة؛ ك
دارت معركة شرسة، هددت وقف إطالق النار الهش حالًيا في مناطق عدة من سوريا، وأهمها وادي بردى؛ حيث 

سوري من مناطق القتال هناك،  2100سوريا بالكامل، ولم تنته المعركة إال بعد سقوط مئات الضحايا، وتهجير 
 قوق اإلنسان.بحسب تقارير األمم المتحدة والمرصد السوري لح

من إعالن روسيا واألمم المتحدة عن تأجيل الجولة الجديدة لمؤتمر جنيف الخاص وليس أدل على ذلك 
 بالجانب السياسي لتسوية األزمة في سوريا، من الثامن من فبراير إلى العشرين من هذا الشهر.



 

أن يكون له حلٌّ قريب، وأن بأن األمر أعقد من وبجانب ذلك؛ فإن هناك العديد من المؤشرات التي تقول 
محاولة لألطراف الراعية،  –على أبسط تقدير  –ى حلها؛ حيث كانت دت األزمة، ولم تساعد علأستانة قد عق  

وخحصوًصا موسكو وأنقرة، من أجل تحقيق خطوات تخدم سياساتهما ومصالحهما، وال يتعلق األمر بالسوريين 
 لنظام.ومصالحهم، أو رؤاهم، سواء المعارضة، أو ا

في األزمة السورية، لم تكن من بين أهم األطراف الفاعلة وليس أدل على ذلك، هو موقف إيران التي ُتعتبر 
متحمسة للمؤتمر، وشاركت فيه حتى ال تكون غائبة عن الصورة، إال أن إيران وحلفاءها في سوريا، كانت وال تزال 

 لهم أجندة مختلفة في األزمة، حتى عن الروس.

بعًضا من مالمح األزمة السورية وآفاقها المستقبلية، في ضوء مؤتمر  هذا التقرير ناقشياإلطار، في هذا و 
أستانة، سواء فيما يتعلق بنتائج المؤتمر، أو ما كشف عنه في شأن واقع األزمة السورية وطبيعتها، وطبيعة مواقف 

 .مختلف أطرافها

 

 :مؤتمر رعاة األزمة وليس أطرافها األستانة..

األستانة، وهو أنه لم يكن مؤتمًرا سياسيًّا عامًّا ثم ة نقطة مفاهيمية مهم التأكيد عليها فيما يخص مؤتمر ، أوالً 
نما كان مؤتمًرا محدد األهداف، وكانت تنحصر في تثبيت وقف إطالق النار الذي ُأعلن في  أو شاماًل في أهدافه، وا 

 مكثفة من جانب روسيا وتركيا. سوريا، في الثالثين من ديسمبر الماضي، بعد تحركات

ع النظام السوري على  قبول حضور المؤتمر، اإلنجاز الذي تحقق في معركة حلب؛ حيث أضاف ذلك وشج 
الكثير من الث َِّقل للوزن الميداني للنظام، بجانب األثر النفسي والسياسي بطبيعة الحال لالنتصار في هذه المعركة 

 األكبر.التي كانت رمزيتها مكمن أهميتها 

في المقابل، مث لت الهزيمة في معركة حلب، انتقاًصا من مركز المعارضة العسكري في الميدان، سواء لجهة 
كونها أحد أهم مناطق االرتكاز في معركة المدن التي خاضتها الفصائل السورية المسلحة ضد النظام، أو ألنها كانت 

 ن تركيا إلى سوريا.أهم المناطق التي يدخل منها السالح والمقاتلين م



 

وعندما نقول اإلنجاز الذي "تحقق" في معركة حلب؛ فإننا ال نشير إلى إنجاز "حققه النظام السوري"؛ حيث 
كانت المعركة الجوية التي شنتها روسيا على مدار أشهر، بجانب دور الميليشيات الشيعية، سواء القوات التابعة 

ها إيران من باكستان وأفغانستان والعراق، على األرض؛ هي التي حسمتا لـ"حزب هللا" اللبناني، أو تلك التي حشدت
 المعركة، وربما كان جيش النظام السوري هو أقل األطراف المقاتلة على األرض، دوًرا في هذا األمر.

لفرض وقفٍّ إلطالق وهو أمر كان مقصوًدا من جانب الحليف الروسي؛ حيث إنه لم يبدأ في إجراءات جدية 
ال بعد أن تحقق له أمَرْين؛ األول، هو السيطرة على القرار التركي، وهو حاسم بالفعل وشديد التأثير على النار إ

الفصائل السورية المسلحة، من خالل العقوبات والضغوط السياسية على أنقرة عقب حادثة إسقاط السوخوي الروسية 
 م.2015فوق األراضي السورية، قرب الحدود التركية، في نوفمبر 

هو إضعاف موقف فصائل المعارضة السورية السياسي والميداني، ودفعها إلى أن تتأكد من أنها لن والثاني، 
 تستطيع حسم صراعها الحالي معه النظام السوري من خالل القتال.

وبالتالي، فقد نجحت االستراتيجية الروسية، بالتعاون مع شركاء إقليميين آخرين، وعلى رأسهم إيران و"حزب 
قبول ثالثة على وداعميها اإلقليميين، وعلى رأسهم تركيا، "، في حمل المعارضة السياسية والمسلحة السورية، هللا

أمور أساسية؛ وقف إطالق النار، ونشر مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذه على األرض، باإلضافة إلى بدء جولة جديدة 
 من مفاوضات الحل السياسي.

هذه النقطة؛ نقطة قبول المعارضة السياسية والعسكرية السورية لهذه الترتيبات  وكان موقف تركيا حاسًما في
كلها؛ حيث إن تبدل الريح التركية، أث ر على قدرة الحلفاء واألتباع الخليجيين على التأثير على الموقف، على األرض، 

ْين آخرين مغلَقْين في داخل سوريا نفسها، في ظل كون تركيا الممر الرئيسي لعبور المقاتلين والسال ح، بجانب ممر 
 اآلن.

الممر العراقي؛ حيث ال يمكن منطقيًّا استعانة السعودية وقطر، وهما الطرفان الخليجيان األكثر األول هو 
السورية، بالعراق حليفة إيران، أو التابعة لها بمعنًى أدق في هذه المرحلة، في هذا األمر، فاعلية في دعم المعارضة 

و الممر األردني؛ حيث بدأت عم ان في إحكام السيطرة على حدودها مع سوريا أمنيًّا وعسكريًّا، بعد انتقال والثاني ه
 تأثيرات ما يحدث هناك إلى األردن، مثلما حدث في الَكَرك.



 

ة كما أن األردن ليست مثل تركيا التي هي بجانب كونها ممرًّا لعبور المقاتلين والسالح؛ فإنها نقطة حشد مثالي
 كذلك، وهو دور ال يمكن أن تلعبه األردن.

المهم، أن االستراتيجية الروسية قد نجحت في عقد مؤتمر أستانة؛ إال أن هذا االنعقاد كان مراسيميًّا، من دون 
قدرة حقيقية على حسم األزمة السورية سياسيًّا، وهو األهم، فالمعركة في سوريا هي أداة لصراع سياسي وليس 

 لي؛ فإن حسم األزمة السورية يعني التوصل إلى حل ٍّ سياسي أواًل يوقف العمليات العسكرية.العكس، وبالتا

 أما تركيا؛ فقد كان من الضروري أن تشارك في عملي وقف إطالق نار حقيقية في سوريا ألكثر من سبب.

ف التعاون السبب األول، هو الضغوط الروسية، والتي وصلت إلى حد التهديد بقطع الغاز الطبيعي، ووق
 االقتصادي والعسكري بالكامل مع تركيا، وهو ما يمكن أن يضرب األمن القومي التركي في مقتل.

السبب الثاني، هو انكشاف الدور التركي في دعم األحزاب والحركات المسلحة في سوريا، بما فيها جماعات 
 .ت المتحدةمصن فة إرهابية في قوائم األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والواليا

مع ما يجري في سوريا، ومحاولة السيطرة على الفوضى التي كانت  كما أن تركيا كانت مجبرة على وقفة
 شريكة فيها.

سطنبول، ومدن تركية رئيسية، من إرهاب واضطرابات أمنيفتركيا تعاني اآلن  ة، ضربت العاصمة أنقرة، وا 
اخمة للحدود مع سوريا، من جانب تنظيم الدولة "داعش" باإلضافة إلى القصف اليومي على مدن جنوب تركيا المت

 وفصائل كردية.

في عملية "درع الفرات" التركية في شمال سوريا؛ حيث أراد الجيش التركي من ورائها وكان ذلك باعًثا رئيسيًّا 
في هذا  تحقيق أكثر من هدف، من بينها وقف قصف البلدات الحدودية مع سوريا، وكانت "كيليس" أكثرها معاناة

 الصدد.

العامل الكردي كذلك، كان شديد األهمية في القرار التركي؛ حيث إن تركيا أرادت وقفة مؤقتة مع الحرب في 
األكراد في السيطرة على مناطق واسعة من شمال سوريا للتفرغ للتهديد الكردي القادم من وراء الحدود، في ظل نجاح 

عالن فيدراليتهم فيها، بما فيها  مناطق تقع غرب الفرات. سوريا، وا 



 

ن الكردي، قوات سوريا الديمقراطية وُتعتبر  حزب االتحاد الوطني الديمقراطي "بي. واي. دي" الذي و ذات المكو ِّ
، عاًما 40تعتبره أنقرة امتداًدا لحزب العمال الكردستاني التركي الذي يحارب النفصال جنوب شرق تركيا منذ حوالي 

ووحدات حماية الشعب الكردي، وجميعها تتلقى دعًما من الواليات المتحدة، باإلضافة إلى روسيا، هي الكابوس 
 األكبر لألتراك الذي أسسته لهم الفوضى السورية التي صنعوها هم.

ر وبالتالي؛ فإن تركيا استجابت للمطالب الروسية بالكامل، سواء فيما يخص معركة حلب، أو فيما يخص مؤتم
في االتحاد األوروبي والواليات  –من جانب آخر  –جل رفع روسيا لدعمها عن األكراد، ونكايًة األستانة وترتيباته، أل

 المتحدة، بسبب موقف كليهما الذي تراه تركيا داعًما النقالب يوليو الماضي، والدعم األمريكي لألكراد.

 

 :فشل التوظيف السياسي للمؤتمر

م في داللته السياسية؛ حيث بدأ بمعركة دبلوماسية على الهواء مباشرة بين رئيس وفد بدأ المؤتمر بمشهد مه
النظام السوري، بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم في األمم المتحدة، ومحمد علوش، الذي قاد وفد المعارضة 

 السورية.

سي يكونا هما جزًءا منه، أي حل وبدا من خالل ما ُنقِّل؛ إنه من االستحالة أن يتوصل الطرفان إلى حل ٍّ سيا
 سياسي تكون فيه المعارضة والنظام جزًءا منه.

وهو أمر بادٍّ منذ أول الحرب في سوريا؛ فالمباراة بين طرفيها صفرية، بناء على عامل ُيعتبر األقوى في هذه 
ر قبول نظام مثل ال نظام السوري، بكل سلطوية الحاالت، وهو العامل األيديدولوجي والديني/ الطائفي، فال يمكن تصوُّ

البعث وثقافته المستبدة التي ال تقبل اآلخر إطالًقا كما ثبت من ممارسته السياسة في العقود الماضية في أكثر من 
 بلد عربي، أن يضع يده في يد معارضة سياسية حملت السالح ضده، وُحماة ال تزال شاهدة على ذلك إلى اآلن.

إلى تجربة طويلة في الحكم االستبدادي، ال توجد في ثقافته السياسية فكرة كما أن النظام السوري المستند 
قبول شركاء، حتى ولو لم يحملوا السالح في وجهه؛ فال يوجد حزب ُقْطري للبعث، حكم في أي بلد عربي، من خالل 

 تجربة تعددية سياسية؛ ال في العراق وال في سوريا، وال في لبنان.



 

ر أن تقبل الفصائل الجهادية السورية، حالًّ سياسيًّا فيه النظام البعثي الحالي، وهي في المقابل؛ ال يمكن تصوُّ 
 التي ُتكف ِّره في األصل.

فالمعركة في سوريا معركة صفرية، ولن تنتهي إال بنهاية أحد طرَفْيها، أو برفع األطراف اإلقليمية الداعمة 
اك بالذات فعله؛ ألنه سوف يترد عليها بعواقب سياسية للمعارضة السورية لدعمها عنها، وهو ما ال يمكن لألتر 

 وأمنية قاصمة.

توظيف المؤتمر سياسيًّا، من خالل الحديث عن تحقيق وهو بطبيعة الحال ما أفشل المحاولة الروسية ل
لى، نفسي" بين أطراف األزمة، من خالل تجميع المعارضة السورية مع النظام في محادثات مباشرة للمرة األو اختراق "

 في تغافل واضح عن طبيعة كال طرَفْي األزمة، والتعقيد الحاصل حتى داخل كل طرف منها.

فالمعارضة السورية عبارة عن خريطة معقدة من التنظيمات والشخصيات المتباينة في انتماءاتها األيديولوجية، 
ولوال التحكم التركي فيها؛ لكانت  بل إن بعضها يكف ِّر البعض األخر، مثل الفصائل الجهادية والجيش السوري الحر،

 صراعاتها قد علت على صوت صراعها مع النظام السوري نفسه.

كما أن هناك معارضة سياسية سورية ال تعمل تحت المظلة التركية، وال المظلة الخليجية، وهذه لها رؤيتها 
لحقوق اإلنسان، الذي ُيعتبر التي تكشف حقيقة الصراع وأطرافه، مثل رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري 
 صوًتا مهمًّا في كشف جرائم ترتكبها المعارضة السورية المسلحة، بخالف ما تريده هذه.

دة  كذلك، فالمعارضة اإليرانية للمؤتمر كانت واضحة، على الجانب اآلخر؛ ال ُتعتبر جبهة النظام السوري موح 
عقاد األستانة، كان يعني االعتراف بها وبوجودها على األرض، ألنها ال تريد للمعارضة السورية أي مكسب، ومجرد ان

 وهو كان أحد أهم مظاهر فشل الزعم الروسي فيما يخص موضوع "االختراق النفسي".

وهنا يجب التمييز بين تصنيَفْين رئيسي ْين لألطراف الفاعلة في األزمة السورية، بين المعارضة وداعميها، 
راف السياسية التي تتحرك وفق رؤيتها للمصالح السياسية واألمنية الخاصة بها في والنظام ورعاته، فهناك األط

األزمة، وأهمها روسيا، وهذه ال مشكلة لديها في التعامل مع المعارضة السورية المسلحة، وال تنفي وجودها وال أي 
، بشكل يتمخض عن نظامشيء من ذلك. فقط هي تريدها أن تتوقف عن القتال، وأن تدخل في عملية سياسية مع ال



 

وضع سياسي مستقر في سوريا، شريطة أن يضمن لها مصالحها هذه، وأهمها قواعدها الجوية والبحرية على 
 .المتوسط في سوريا

األطراف التي تستند إلى بواعث مشروعات ذات أسس أيديولوجية الطابع، أما التصنيف الثاني، فهو يخص 
 وعلى رأسها إيران.

الصراع في سوريا، صراًعا سياسيًّا يمكن أن ينتهي بحل ٍّ سياسي وسط، فيه تقاسم للسلطة  فإيران ال ترى في
وغير ذلك مما يهدد مشروع الهالل الشيعي الموالي لها في المشرق العربي، والذي دفعت ألجله الكثير من 

 التضحيات والمغارم.

ودمشق من جهة أخرى، عندما طرح  وقع بين الروس من جهة، وبين طهران "شهير"وبدا ذلك في خالف آخر 
الروس مشروع سوريا المفيدة، الذي يعتمد على أساس تقسيم سوريا طائفيًّا وقوميًّا، بحيث يكون للعلويين دولة في 
ن ة على المناطق الصحراوية  دمشق وعلى الساحل، بينما األكراد في الشمال والشمال الشرقي، بينما يحصل العرب السُّ

 وجنوبها.في وسط البالد 

إيران رفضت ذلك بشدة، ألنها تريد كل سوريا، مع ترك مجالٍّ جيوسياسي لألكراد في المناطق التي ال تعتبرها 
هي أكثر من رفضوا تقسيم العراق لثالثة  –لغرابة األمر  –إيران ضمن الهالل الشيعي، تماًما كما كانت طهران 

 دويالت طائفية وقومية.

ية األمر اآلخر الذي دفع طهرا ن ِّ ن ودمشق لرفض هذا الخيار؛ خيار سوريا المفيدة، هو أن الدولة السُّ
َيًعا بين فصائل متناحرة، مما سوف يخلق مجااًل  المقترحة، لن تتضمن سلطة مركزية تسيطر عليها؛ بل ستكون شِّ

 مهمًّا إلشعاع الفوضى وانتشار عدم االستقرار في اإلقليم بالكامل.

الذي اعترف الدستور الموقف من مشروع في ، ة ألجل توظيف المؤتمر سياسيًّاالمحاولة الروسيوبدا فشل 
وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف بصياغته؛ حيث رفضه الجميع بال استثناء، حتى النظام السوري واإليرانيين، 

الحالية التي تتحرك  ألنه كان يتضمن بعض األمور التي تخص هوية الدولة السورية، ال تتفق معها أيُّ من األطراف
 في إطار األزمة السورية.



 

ثم جاء إعالن تأجيل الجولة الجديدة لمفاوضات "جنيف" من الثامن إلى العشرين من فبراير الجاري؛ ليدلل 
 على أن األستانة قد قادت إلى تعقيد العقد النفسية والسياسية لألزمة السورية وفرقائها، وليس العكس.

تأجيل إلعطاء الفرصة لتحضير جيد أكثر فاعلية؛ فهذا نحيله إلى موقف المعارضة وربما يقول قائل إن ال
بتشكيل وفدها السورية التي أعلنت رفضها حضور جنيف، وأنها لن تسمح للمبعوث األممي، ستيفن دي ميستورا 

 المفاوِّض.

م" أو "جبهة النصرة" "جبهة فتح الشاظل وجود كيانات مثل كما يبدو أن هذا االختراق النفسي غير ممكن في 
حيث يبدو من سياقات الحروب الداخلية المختلفة التي سابًقا، التي هي ذراع "القاعدة" "الرسمي" في سوريا؛ 

تخوضها الجبهة مع المعارضة والنظام على حدٍّ سواء، أنها لم تسمع عن شيء اسمه وقف إطالق النار في سوريا، 
واحدة مع الجيش السوري الحر؛ فما البال فيما يتعلق بتسوية سياسية وترفض مجرد التفكير في أن تكون في جبهة 

 مع النظام؟!.. غير ممكن بطبيعة الحال.

إًذا؛ فالصراع في سوريا مستمر إلى حين انتصار أحد الطرفين بشكل يضمن قضائه المبرم على الطرف اآلخر، 
 إما برحيله إلى خارج سوريا، أو بالفناء التام له.

ا من رعاة األزمة لن يسمح بهزيمة فناء لحلفائه؛ فإنه من المرجح عدم وصول الحرب في سوريا وبما أن أيًّ 
إلى حل ٍّ سياسي في المستوى المنظور، خصوًصا في ظل دخول إدارة الرئيس األمريكي الجديد، دونالد ترامب، على 

ثل حالة من االستحالة لدى الروس خط األزمة بشكل يعقدها وال يحلها، من خالل مقترح المناطق اآلمنة، الذي يم
 والنظام السوري وحلفائه اآلخرين.

 أما عن كيف سوف تسير األمور؛ فهذا ما سوف تجيب عنه األيام وتطورات الحدث المقبلة فحسب!..

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..


