
ــذي ســوف  ــف 4« ال ــة ملؤمتــر »جني يف خطــوة متهيدي
ــيا  ــا وروس ــن تركي ــر 2017، دعــت كلٌّ م ــد يف 8 فرباي يعق
الفصائــل املســلحة الســورية للمشــاركة يف املفاوضــات 
التــي ســوف تجــرى مع النظــام الســوري يف اآلســتانة خالل 
ــمت  ــد انقس ــر 2017. وق ــى 25 يناي ــن 23 وحت ــرة م الف
ــن  ــا مــن مؤمتــر اآلســتانة ب ــل الســورية يف موقفه الفصائ
فصائــل مؤيــدة اســتناًدا ملحاولــة تجربــة الحــل الســيايس 
كبديــل أو كمســار مــواٍز للمواجهــات العســكرية مــع 
النظــام وامليليشــيات املســلحة الحليفــة لــه، وبــن فصائــل 
ممتنعــة تــرى أن هــذا املؤمتــر لــن يخــرج بنتائــج إيجابيــة، 
عــى غــرار املؤمتــرات الســابقة، وتبــدي شــكوكًا عديــدة يف 
نوايــا وقــدرة الــدول الراعيــة للمؤمتــر عــى ضــان تنفيــذ 

مــا ســوف ينتهــي إليــه.

وعــى الرغــم مــن الخالفــات املتصاعــدة حــول جــدوى 
املؤمتــر وتأثرياتــه املحتملــة عــى الجهــود املبذولــة للوصول 
إىل تســوية سياســية لألزمــة الســورية، إال أن ذلــك ال ينفــي 
ــال  ــبيل االنتق ــة يف س ــوة هام ــل خط ــد ميث ــر ق أن املؤمت
مــن املواجهــات العســكرية إىل املفاوضــات السياســية بــن 
ــم  ــتثناء تنظي ــوريا، باس ــة يف س ــراف الفاعل ــف األط مختل
»داعــش« و«جبهــة فتــح الشــام« )جبهــة النــرة ســابًقا(، 
حيــث يهــدف املؤمتــر بصــورة رئيســية إىل تكريــس وقــف 
ــمرب  ــه يف 30 ديس ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــار، ال ــالق الن إط
2016، وهــى الخطــوة التــي رمبــا متهــد بدورهــا للهــدف 
السياســية  امللفــات  مناقشــة  يف  يتمثــل  الــذي  التــايل 

ــف 4«. الرئيســية يف مؤمتــر »جني

اتجاهان رئيسيان: 
انقســمت الفصائــل املســلحة يف موقفهــا مــن املشــاركة 
يف مؤمتــر اآلســتانة إىل اتجاهــن رئيســين: االتجــاه األول، 
تقــوده الفصائــل التــي أيــدت املشــاركة يف املؤمتــر، والتــي 
قــررت تشــكيل وفــد لحضــوره يضــم ممثلــن عنهــا برئاســة 
ــه  ــالم«، ويدعم ــش اإلس ــادي يف »جي ــوش القي ــد عل محم
السياســين  املستشــارين  بعــض  يضــم  فنــي  فريــق 
والقانونيــن الذيــن قامــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
أعلنــت  التــي  الفصائــل  أبــرز  وتتمثــل  باختيارهــم. 
مشــاركتها يف املؤمتــر يف »فيلــق الشــام«، و«فرقة الســلطان 
مــراد«، و«الجبهــة الشــامية«، و«جيــش العــزة«، و«جيــش 
النــر«، و«الفرقــة الســاحلية األوىل«، و«لــواء شــهداء 
اإلســالم«، و«تجمــع فاســتقم كــا أمــرت«، و«جيــش 

ــام«. ــاد الش ــر« و«أجن ــب الح ــش إدل ــالم«، و«جي اإلس

وقــد اســتندت الفصائــل املؤيــدة لتربيــر مشــاركتها يف 
املؤمتــر إىل اعتباريــن رئيســين، هــا:

الفصائــل  تلــك  تســعى  السياســية:  املواجهــة   -١
ــع  ــية م ــة السياس ــة املواجه ــال ملرحل ــلحة إىل االنتق املس
النظــام الســوري، وذلــك بهــدف الحصــول عــى مكاســب 
ــان  سياســية مــن خــالل املفاوضــات، وهــو مــا أكــده البي
الــذي أصــدره »تجمــع فاســتقم« والــذي أشــار إىل أن 
ــاك  ــا هن ــيايس مثل ــتحقاق س ــو اس ــتانة ه ــر اآلس »مؤمت

اســتحقاق عســكري«. 

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 164، يناير ٢٠١٧موجز سياسات

مواقف متباينة:
كيف تعاملت الفصائل المسلحة مع مؤتمر اآلستانة؟
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تــرى  النفــوذ:  تراجــع    -٢
يف  املشــاركة  أن  الفصائــل  تلــك 
خــالل  النظــام  مــع  مفاوضــات 
مــع  يتوافــق  الحاليــة  املرحلــة 
املعطيــات التــي فرضتهــا التطورات 
تبــدو  والتــي  األخــرية،  امليدانيــة 
جليــة يف تراجــع نفــوذ بعضهــا، 
معركــة  حســم  عقــب  خاصــًة 
حلــب بخــروج املقاتلــن منهــا بعــد 
ــه  ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــاق ال االتف
برعايــة كل مــن روســيا وتركيــا، ومــا 
ــات  ــن خالف ــع م ــذا الراج ــع ه تب
ظهــرت بوضــوح بــن مختلــف تلــك 
الفصائــل املســلحة التــي بــدأت 
ــد  ــة ض ــات متبادل ــه اتهام يف توجي
بعضهــا البعــض باملســئولية عــن 
ــي تحققــت يف  ــج األخــرية الت النتائ

معركــة حلــب.

ــت  ــي أعلن ــل الت ــوده الفصائ ــاين، فتق ــا االتجــاه الث أم
رفضهــا املشــاركة يف املؤمتــر، والتــي أصــدرت بيانـًـا أكــدت 
ــع  ــن املتوق ــي م ــات الت ــة باملحادث ــري معني ــا »غ ــه أنه في
ــل يف  ــرز هــذه الفصائ ــل أب إجراؤهــا يف اآلســتانة«، وتتمث
»أحــرار الشــام«، و«صقــور الشــام«، و«فيلــق الرحمــن«، 
ــور  ــة ن ــن«، و«حرك ــش املجاهدي ــام«، و«جي ــوار الش و«ث

ــان«. ــن الزنــي«، و«حركــة البي الدي

رفضهــا  تربيــر  يف  الفصائــل  هــذه  اســتندت  وقــد 
هــا: رئيســين  دافعــن  إىل  املشــاركة 

ــذي  ــار ال ــاق الن ــف إط ــاق وق ــاح اتف ــدم نج ١- ع
ــك بســبب  ــة عــام 2016، وذل ــه يف نهاي ــم التوصــل إلي ت
الخروقــات املتعــددة التــي وقعــت يف منطقــة وادي بردى، 
ــق،  ــة دمش ــي للعاصم ــاه الرئي ــدر املي ــل مص ــي متث الت
املســلحة  النظــام وامليليشــيات  فيهــا  اتهمــت  والتــي 
الحليفــة لــه، واعتــربت أن ذلــك ميثــل مــؤرًشا عــى عــدم 
ــية  ــات سياس ــة التزام ــراط يف أي ــام يف االنخ ــة النظ جدي
»كســب  سياســة  وتبنيــه  ودوليــة،  إقليميــة  برعايــة 
الوقــت«، بشــكل يقلــص مــن قــدرة أيــة مفاوضــات عــى 
ــة قــد تدعــم مــن فــرص الوصــول  ــج إيجابي تحقيــق نتائ

ــة. ــية يف النهاي ــوية سياس إىل تس

٢- فقــدان الثقــة يف الــدول الراعيــة للمؤمتــر، ال ســيا 
أن هنــاك فصائــل توجــه انتقــادات قويــة لروســيا بســبب 
ــذي  ــوري، وال ــام الس ــكري للنظ ــيايس والعس ــا الس دعمه
ــرات يف  ــدة م ــو ع ــق الفيت ــتخدامها ح ــا يف اس ــدا جليً ب
مجلــس األمــن ملنــع صــدور قــرارات إدانــة ضــد النظــام، 
ورفــع مســتوى انخراطهــا عســكريًا يف الــراع بشــكل أدى 
إىل تغيــري توازنــات القــوى داخــل ســوريا لصالــح النظــام، 
ــا، يف معركــة  ــا له ــا انعكــس بشــكل واضــح، وفًق وهــو م

حلــب األخــرية.

كــا بــدأت بعــض تلــك الفصائــل يف توجيــه انتقــادات 
ــة، حســب بعــض  ــا قوي ــي مارســت ضغوطً ــا، الت إىل تركي
التقاريــر، عــى عــدد مــن الفصائــل بهــدف إقناعهــا 
باملشــاركة يف املؤمتــر، معتــربة أن تركيــا تســعى إىل تحقيــق 
التــي تتمثــل يف تكريــس دورهــا  الخاصــة  مصالحهــا 
كفاعــل ســيايس رئيــي يف األزمــة الســورية، ومنــع األكــراد 
ــة  ــالل املرحل ــية خ ــب سياس ــى مكاس ــول ع ــن الحص م
ــة يف  ــل الكردي ــاركة الفصائ ــا مش ــل رفضه ــة، بدلي القادم
املؤمتــر، بشــكل دفــع األخــرية إىل تبنــي مواقــف رافضــة 
ــوريا  ــوات س ــرار »ق ــى غ ــة، ع ــه املتوقع ــبًقا لنتائج مس
الدميقراطيــة«، التــي أكــدت أنهــا »غــري معنيــة مبفاوضــات 
اآلســتانة«، معتــربة أن »عــدم دعوتهــا كطــرف عــى طاولــة 

ــا«. ــا وتضحياته ــاك لحقوقه املفاوضــات هــو انته
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مسار غامض:
ــات  ــول إن الخالف ــن الق ــا ميك ــك، رمب ــوء ذل ــى ض وع
الواســعة بــن األطــراف املشــاركة يف مؤمتــر اآلســتانة، 
ــت  ــورية، أضف ــة الس ــة باألزم ــوى املعني ــن الق ــال ع فض
ــي  ــن أن ينته ــي ميك ــة الت ــج املحتمل ــى النتائ ــا ع غموًض
ــف 4«  ــر »جني ــا مؤمت ــد عليه ــي ســوف يعتم ــا، والت إليه
حســب تريحــات املبعــوث األممــي إىل ســوريا ســتيفان 

دي ميســتورا. 

ويف هــذا الســياق، ميكــن اإلشــارة إىل اتجاهن رئيســين 
يتبنيــان رؤيتــن متباينتــن إزاء التداعيــات املحتملــة ملؤمتر 
اآلســتانة: االتجــاه األول، يــرى أن املؤمتــر ســوف يــؤدي إىل 
ــتناًدا إىل  ــري، اس ــار األخ ــالق الن ــف إط ــاق وق ــل اتف تفعي
ــا عــى  ــه، وحرصه ــل املســلحة ل ــن الفصائ ــري م ــد كث تأيي
املشــاركة فيــه، بشــكل ميكــن أن يســاعد يف تهيئــة املجــال 

أمــام التوصــل إىل حــل ســيايس لألزمــة الســورية.

أمــا االتجــاه الثــاين، فيتوقــع تراجــع النتائــج التــي 
ميكــن أن ينتهــي إليهــا املؤمتــر، ويســتند يف هــذا اإلطــار 
إىل اعتبــارات عديــدة، يتمثــل أبرزهــا يف تأكيــد كثــري مــن 
األطــراف املعنيــة بهــذا املؤمتــر عــى أن الهــدف األســايس 
منــه ينحــر يف تكريــس اتفــاق وقــف إطــالق النــار فقــط 
دون البحــث يف القضايــا السياســية الرئيســية، إىل جانــب 
عــدم قــدرة املؤمتــرات الســابقة عــى تحقيــق نتائــج بارزة 
عــى غــرار املؤمتــرات التــي عقــدت يف جنيــف، فضــال عــن 
محدوديــة نفــوذ تلــك الفصائــل مقارنــة بالتنظيــات 
األخــرى، مثــل تنظيــم »داعــش« و«جبهــة فتــح الشــام«، 
إىل جانــب تزايــد احتــاالت عــدم التطــرق إىل أدوار 
الســوري  النظــام  تدعــم  التــي  املســلحة  امليليشــيات 
ــة،  ــوى املعارض ــد ق ــلحة ض ــات املس ــارك يف املواجه وتش
يف ظــل الرفــض القــوى مــن جانــب بعــض األطــراف 

ــوة. ــذه الخط ــران، له ــا إي ــة، ويف مقدمته اإلقليمي
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عن المركز:
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــري   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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