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 مقّدمة

رغبة  ، لكّن كانون األول/ ديسييييييم ر 27اإليراني في  -التركي –ي الروسيييييي ياًلجتماع الثالثعقد ا أن ي  كان مقررا 

مع إدارة  املقبلةوتثمير وقائع امليدان السيييييييييييور  لل ييييييييييي قة  قطع الطريق على التدخل األوروبي، موسييييييييييي و في

 تدخلوهكذا  منه، 20ى إلى اسيييييييييييييتاجال اًلجتماع الثالثي إل تدفع الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب،

 .واإلقليمي من التنافس الدولي د  مستوى جديفي  ةالسوري املسألة

املنتظرة، التي كشييييييييييييي  عثاليا اللقياة الثالثي، رات املتوقعية في التايال يات التغيّ متيابعية هيذ  القراةة هيد  

 رص املتييا يية لييه، ومييدى قييدرتييه على ت عيييل البنود الثمييانييية لععالن، وأهب معّوقييات تطبيق اإلعالن، ومييا ال

 إلى السيناريوهات املحتملة.
ا

 وصوًل

، بل ألنالا تضييييع فاسييييب ليس في ت ل تالا املادية والبشييييرية ،املقاييس جميعفي ة  لب فاصييييلة كمعر كانت  

عيد على ناو ي  و ، المامث ل ّل   غير مسيييبوق، قد يتضيييمن إعادة هي لة   واملعارضييية أماح تاد ّ السيييلطة السيييورية 

إلى نظيياح  -في ناليياييية املطييا - تر  أن يؤد ن املواجهيية املسييييييييييييي حيية إلى الت يياو  الييذ  ي  ل متييأهيلهمييا للتاوّ 

 .املقتلة السوريةنهي الجميع، لكنه ي   رغباتاقق ًل ي   ،جديد سياس يّ 

 

أو وفق  تبدو روسييييييييييا في سيييييييييباق مع الوقت ملحاولة فر  ييسيييييييييويةي سيييييييييورية بمعاييرهافي هذا السيييييييييياق، 

 في فترة انتقالية بين إدارتين. واًلنشغال األميركييدانية والسياسية، لة التطورات املستغ  م   ،رؤيتالا

 

 :
ا
 دت لالجتماع الثالثياملقدمات التي مهّ أّوًل

التلويح لعدارة األميركية الجديدة بقدرتالا على إدارة املل  السيييييييييييييور ، األطرا  الثالثة  ةااوليبدو أّن م

ا ًلنتقالية لعدارة الحالية، لتغيير املعادًلت القائمة وفقا ركي خالل املر لة ايمن ضع  الدور األممست يدة 

مّهدة لالجتماعمل يييييالحها ال اصييييية
 
 ، كانت من أهب الدوافع امل

 
ج تدخلها العسيييييكر  في توّ . فموسييييي و تريد أن ت

وإثبات قدرتالا على ياملايسيييتروي،  فس في السيييا ة الدولية، بتقمو دور لتكريس دورها القياد  املنا ةسيييوري

  تعزيز دورها اإلقليميل فيما يسيييتى تركيا ،ما فشيييلت وانييينطن في تاقيقهتاقيق 
ّ
ن عالقتالا على تاسيييّ   اةا ات

ي يال يييديقر يل    منفتتخوّ  ؛أما إيران ،امع روسييييا، بعدما تدهورت عالقتالا مع وانييينطن والغر  عموما 

 .ومجية دونالد ترامب إليه باراك أوباما عن البيت األبيض
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فيالا  تسيييماالتي  ييي قة أسييي ر عن ال قدو  ،في الحسيييبان التركي–التوافق الروسييي يمن أخذ  بّد  ًل ،كذلك

  ةلى سيييييييييييييوريييإاتالييا قوّ روسييييييييييييييييا لتركيييا بيي دخييال 
ّ
، لن هنيياكلتالفي مييذبايية ك رى ، تراك عن  لييبي األمقييابييل تخل

، اتركي ل نتائجها في عالقتالا مع الغر  والعالب اإلسييالمي، ومواطنيالا املسييلمين، ويع ييسييتطيع موسيي و تاّم 

 و ل ائه نييييييرق  لب قوات األسييييييدتزامن اسييييييتعادة  وعلينا أن نال ظ .جةفي املقابل، من  رج الوقو  مت رّ 

ا  بوصييييييييي هامدينة البا ، اتجا  في  يدرع ال راتيمع تقّدح قوات  وبما  ،من الت اهب بين موسييييييييي و وأنقرةجزةا

 الجماعات منو على أطرا  ان تاح أنقرة على دمشييييق و ل ا الا، وان تاح موسيييي تنطو  عليه ال يييي قة من 

 
ّ
كانون األول/ ديسيييم ر،  13 فيأعلن املتادث باسيييب ال ارجية التركية،  سيييين م تي أوغلو،  يث  ،ةحاملسييي 

ل إلى ات اق لوق  أسيي رت عن التوصييّ  عارضيية السييورية والعسييكريين الرو أّن املحادثات التي جرت بين امل

اتجييا  في على إجالة املييدنيين من نييييييييييييير ي  لييب  ت يياق تنّو ، وأّن املر ليية األولى من اًل لييبإطالق النييار في 

 
ّ
 .حة املدينة في املر لة الثانيةماافظة إدلب، على أن تترك مجموعات املعارضة املس 

قد في طوكيو:  -هنا –ي رزو  يجب العمل يما قاله الرئيس الروسيييييييي ي، فالديمير بوتين، في مؤتمر قييييييييحافي ع 

، يسييييييييييييياسيييييييييييي ي سييييييييييييورية، والعمل على إيجاد  ّل   إطالق النار في كّل وق   إلىل في املر لة املقبلة على التوصييييييييييييّ 

قّدح ، على اقتراح  ردوغانإوأوضييييي  أنه ات ق ونظير  التركي، رجب طيب  إلجراة  لألطرا  السيييييورية املتنازعة ي 

ا للم اوضييييييياتسيييييييتانةأواقترح أن ت ون العاصيييييييمة ال ازاخية، ، ة سيييييييلميةم اوضيييييييات على من يييييييّ  من و  .، م انا

للرئيس الروسييييييييي ي    في سيييييييييورية، وهذ  اللسجة السيييييييييياسييييييييييةفعلو ما يب و تقب عادة وا ؤ بدالرو   أّن الواضييييييييي  

 .ستراتيجية، يعمل موس و على استثمارهاإتنطو  على أهدا  

فطهران كانت  ؛التي عملت على إفشيييييال اًلت اق الذ  بدا أنه تجاوزها إيران تأزعج ال ييييي قة ذ ه لكّن 

 تريد اإلجهاز على مقاتلي املعا
ا

في يوح  بهب يخرجون ليقاتلوه من تركرضييييييييييييية املحاصيييييييييييييرين نييييييييييييير ي  لب، بدًل

 وهيذا  ،آخر
ّ
نيت، في املقييابيل، من فر  ن سيييييييييييييهييا على الت يياهب اًلت يياق فّوت عليالييا هيذ  ال رصيييييييييييييية، لكثالييا تمك

 ا.الذ  غدا باضورها ثالثيا  التركي-الثنائي الروس ي

بوسييييييييييييياطية تركيية  ديسيييييييييييييم ر، /كيانون األول  14ل إلى ات ياق لوق  إطالق النيار في  ليب يوح فور التوصيييييييييييييّ 

ال عل  اتردّ  إزاة  وتر يب دولي، تباينت ،سيييييوريةسيييييلطة األمر الواقع الوموافقة  ،وروسيييييية ومباركة إيرانية

مقدمة ًلت اق سيييييييييييييالح أنيييييييييييييمل أح أنه فرصييييييييييييية ًللتقا   عّد ما إذا كان هذا اًلت اق ي  في ،اإلقليمية والدولية

 .خرى وبدة القتال في مدينة أ ،األن ا 
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ا:  مضمون اإلعالن ومالبساته ثانيا

  ،ليهإوزراة الدفاع  وضيييييييييييييب  اللقاة الثالثي، جاة تقريب موعد 
ا
ا على ضيييييييييييييرورة يسيييييييييييييريع وتيرة ليعكس ات اق

. وقد أنييارت واسييتخداح الوضييع النابيي م بعد معركة  لب ملناقشيية ال طوات املشييتركة املحتملة ،التاركات

الرغبة في تكثي  ، أولها: تقريب املوعدلملسييييييارعة إلى ات موسيييييي و ثالثة أسييييييبا  دفع امل ييييييادر الروسييييييية إلى

  ه؛ويسيريعالجهد 
ا
توفير  ،وثانيها .عرقلة النشيا  الروسي يلا لتاركات من جانب بلدان أوروبية يسيتى اسيتباق

  مجال أفضيييييييييييييل،
ّ
عدح ترك ال رصييييييييييييية  ،وثالثها .في  لبالعسيييييييييييييكرية رته العملية ًلسيييييييييييييتخداح الزخب الذ  وف

وزير ال ييارجييية الروسييييييييييييي ي  كمييا قييال عرقييل ت يييييييييييييوراتالييا للمر ليية املقبليية.لتييدهور ميييداني قييد ي  ا م تو يية زمنيييا 

 ي حوار لروسييا يسيتى  إّن  كانون األول/ ديسيم ر، 19في سييريي ًلفرو  
ا

ا مع من يسيتطيع فعال  أن يملك تأثيرا

  ،ون خطابات ودعاية سييييييييياسيييييييييةالشييييييييركاة الغربيّ  قّدح فيهيفي وقت  ،على األر  لتاسييييييييين الوضييييييييع
ا

 من بدًل

 
ا
 .يعليالب امااولة التأثير على من يمل ون ن وذ

وأعلن رغبيية  ،في مر ليية مييا بعييد  لييب أولويييات التارك الروسييييييييييييي يد  ييد  قييد وكييان الرئيس فالديمير بوتين 

سيييورية في –رية، وإطالق عملية م اوضيييات سيييوريةموسييي و في اًلنتقال إلى وق  نيييامل إلطالق النار في سيييو 

 من منت ييييييي هاملقبل كانون الثاني/ يناير  سيييييييتعقد في أواخريبدو أنالا - كازاخسيييييييتان
ا

، بين عسيييييييكريين من بدًل

، بعد أن أصييّرت ال  ييائل املعارضيية على اختبار جدّية العمل على وق  النظاح واملعارضيية في املر لة األولى

 سييييييييية.د  يال التسييييييييوية السيييييييييالى بلورة موق  موّ  إتالد   -إطالق النار ب عطائه فرصيييييييية نييييييييهر على األقّل 

إلى فرز املعارضية العسيكرية والسيياسييية سيتانة أ  وق  إطالق النار و وار على أن يؤدّ  وهناك رهان روسي يّ 

ا إلى   هذا ال رز ًل قا ، على أن يؤدّ اله ومعار    يالروسيييييييي ي يامل هوح سييييييييباللتسييييييييوية بد في سييييييييورية بين مؤيّ 

 ضييييييييييييّب أ  ، يالت سيييييييييييييير الروسييييييييييييي يي بيان جني  وفقو  2254ا تمال الذها  إلى جني  لباث تن يذ القرار 

ل ييييييييييوي دسييييييييييتور جديد تجر  بموجبه انتخابات برملانية  ،عناصيييييييييير معارضيييييييييية إلى جسييييييييييب الحكب السييييييييييور ي

إلى رئيس الوزراة واإلدارات املحلية ونقلها  ،ورئاسييييييية على أسييييييا  تنازل بشييييييار األسييييييد عن صييييييال يات معينة

 .يقة من تثبيت خطو  القتالثاملنب

، التوصيييييييييييييل إلى ت اهب  ول خريطة كانون األول/ ديسيييييييييييييم ر 20في يران، إيا و أعلنت روسييييييييييييييا وتركوهكذا 

سيييييريي ًلفرو ،  ،سيييي وي، وقال وزير ال ارجية الروسيييي يتات عنوان يإعالن مو  األزمة السييييورية طريق لحّل 

 ماميييد جواد فري ، إّن  ،واإليراني ،مولود جييياوو أوغلو ،في مؤتمر قيييييييييييييحيييافي مشيييييييييييييترك مع نظيرييييه التركي

وأكد أّن  .نظاحالهي يم افاة اإلرها ي وليس إسيييييييييييييقا   ةاألولوية في سيييييييييييييوري  قة على أّن تّ ثة م  البلدان الثال

د لكنه نيييييّد ات اق بين الح ومة السيييييورية واملعارضييييية، الثة مسيييييتعدة للمسييييياعدة في التوصيييييل إلى البلدان الث

موسييييييييييي و  أّن وأكد ، ركي لتسيييييييييييوية األزمة السيييييييييييوريةيياألم-يالتخلي عن نتائج الجهد الروسييييييييييي يعلى أنه ًل يجوز 

 .األزمة هذ  وأنقرة وطهران من تاة على انضماح الدول األخرى إلى جهدها لتسوية
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الدول الثالث على يا تراح سييييييييييييادة واسيييييييييييتقالل وو دة األرا ييييييييييي ي  ات اقعلى يإعالن موسييييييييييي وي  نّو وقد 

 عّد أو  ،لمانية متعددة األعراق واألديانيالسيييييورية كدولة ديمقراطية ع
ّ
عسيييييكر  لألزمة في  ّل يًل وجود لح هن

  يسييييورية
ا
يالقرارات التي صييييدرت عن املجموعة الدولية لدعب سييييورية وإزالة  في الحسييييبانا من األخذ انطالق

الذ  صيييييييييييييدر في كانون  2254في إنيييييييييييييارة إلى القرار ي الحواجز أماح تطبيق اًلت اقات الواردة في هذ  الوثائق

 .*2015 ديسم ر /األول 

السييييييييييييييياسييييييييييييي ي لألزمية السيييييييييييييورييةي، ووجو   ن الحيّل مإنيه يًل بيدييل  التركي جهتيه، قيال وزير ال يارجيية من

يوق  إطالق النار يجب أن يشيييييييييييمل  وأضيييييييييييا  أّن  ،ياًلعتماد على قرارات األمب املتادة لوق  إطالق الناري

طّبق أنيييييار إلى الا  ز  هللا، كما ب في إنيييييارة خّو  ات التي تقاتل مع النظاح السيييييور يامليليشيييييي أنه يجب أن ي 

 .و دها لب  في األرا  ي السورية وليس ميعجفي 

هة ضيييييييييييييد الجماعات موّج  ةمااربة اإلرها  في سيييييييييييييوري أّن إلى فري  على اإلنيييييييييييييارة التركية  في املقابل، ردّ 

 يييييييييّن ة يإرهابيةي من 
 
طهران وموسييييييييي و وأنقرة  أّن  ديالن يييييييييرةي ويداع ي، وأك مثلاألمب املتادة،  جانبامل

ف ييييييييييييييل هييذ  التشيييييييييييييكيالت عن املجموعييات و  ،جموعييات املتاييال يية معهيياتتعهييد مايياربيية هييذ  التنظيمييات وامل

 .املعارضة األخرى 

ركي جون كير ، خالل ات ييييييال يمأل ًلفرو  أبلغ نظير  ا أّن  -في بيان- وزارة ال ارجية الروسييييييية أوضييييييحت

ية هات ي، نتائج اًلجتماع الثالثي في موس و، مشيرة إلى أنه ل ت إلى خطط وضع ات اق بين الح ومة السور 

 .ة ول إطالق عملية التسوية السياسية في سوري ةي اوضات في العاصمة ال ازاخواملعارضة، وإجراة م

 ،فاسييييب نيييي ل سييييورية ومسييييتقبلها فيليس  ،اته الكثير من ال  ايا التي سييييتؤثريامل في طيّ إّن اإلعالن 

عيييادة إل لثالث للقوى ا ةماييياولييية جيييادّ  ّد عيييي  وهو  مجميييل اإلقليب وعالقيييات القوة وال يييييييييييييراع فييييه، فيبيييل ربميييا 

 ،ئمة على التعاون والتنسيق بيثالاضمن معطيات جديدة قا ،مستقبل اإلقليب صويتموضعها على مستوى 

 .تجاوز خالفاتالا هذ  القوى  عالقات تاال  في  ال استطاعتإلى ا قد يتطور ًل قا و 
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ا:
ا
 معّوقات تطبيق اإلعالن ثالث

معّوقات ستواجه  التي وردت في يإعالن موس وي سوريةال للمسألةعناصر التسوية السياسية يبدو أّن 

فيييييموس و تريد عملية سياسية انتقالية  ؛لعملية السياسية املوعودة مختل لطر   ت سير كّل  إّن إذ  ،ةعّد 

لتقرير  ،وإجراة اًلنتخابات الرئاسييييييييية ،واسييييييييتعادتالا نظاحح الطريق أماح بقاة مؤسييييييييسييييييييات المضييييييييبوطة ت ت

مع إم ان  ،بقاة األسييييييدفيالا ت وطهران تريد عملية سييييييياسييييييية تثبّ  ،مغادرتهائه أو بق ، ومسييييييألةم ييييييير األسييييييد

  ،وأنقرة تريد عملية سيييييييييياسيييييييييية ، يييييييييال يات لرئيس الح ومة ويشيييييييييكيلتالابعض التنازله عن 
 
سييييييييي ر مر لتالا ي

 الكردية ور يل األسد.درالية  الومنع  ،و دة سوريةضمان اًلنتقالية عن 

إلى طاولة الحوار، بمعزل الطي  املعار  جمع كل ة موسييييييييييييي و وأنقرة على قدر  في ك راأليظّل التاّد  و 

 ل سييييييوريةمكن أن تر يييييي   بتاوّ  سييييييرائيل ًل ي  ف ؛والالعبين اإلقليميين والدوليين عن بقية الرعاة والداعمين

 رةكما أّن العر  واألوروبيين الذين اجتمعوا في القاه ؛قاعدة متقدمة إليران وميليشييييييييييياتالا على  دودها إلى

 هب جهدلتو يد 
ّ

ال
َ
 ، لن يرضوا بتالميشهب.إلى ثقب  أسودسورّية ل تتاوّ  لئ

 التالمي  من نييييييييييييييأن ةركييييال ييارجييية األم ةر اج لييه املتاييدث بيياسيييييييييييييب وز الييذ  رّو -ركي يغّير التالوين األمًل ي  و 

ركا يوصييييييييييارت أم ،التالمي    ييييييييييل بال عل ا، ذلك أّن في األمر نيييييييييييئا  -في اجتماع موسيييييييييي و لوانيييييييييينطن ال امل

 بما أّن  ،إبالغه بالقرارات، باسيييييييييب يعابير وزير الدفاع الروسييييييييي ي، سييييييييييريي نيييييييييويغو ي تّب يطر  معنيّ  اضم

 .ي وفق قولهالوضع في سوريةفي ا ا فعليا ركا ونركاةها ًل يمل ون تأثيرا ييأم

في الشأن  في لعب دور مهب، وا ت ارّ   يإعالن موس ويالنظر عن طمو ات األطرا  املشاركة في  بغّض 

ًل يسيييييييييييييمح  ،يوروبركي، ودور املنظمة األممية، واًلتااد األ يالواقع الدولي، وثقل التأثير األم السيييييييييييييور ، ف ّن 

ا في خطوات ان ر  ييييية األممييييية وقراراتالييييا، املرجع أكيييييدتييييادييييية، وهو مييييا يمكن مال ظتييييه عنييييد بييييالييييذهييييا  بعيييييدا

 خاصييّ و 
ا
وزير  كما أّن  .لقرارات ال اصيية باملسييألة السييوريةال ييادر عن مجلس األمن، وبقية ا ،2254القرار  ة

في هذا   بذًل   ذال ياملشييترك جهداليركي، ويالدور األم لروسيي ي اسييتدرك هذا الوضييع بتكرار تأكيدال ارجية ا

اليييذ  هّم  جميع األطرا  األخرى، ويتنييياقض ورو يييية وإقرار  بمواصيييييييييييييلييية ذليييك الجهيييد الثنيييائي  ،الشيييييييييييييييأن

ومااوًلت القياح بدور خاص، بما يعني إم انية تواصيييييييييييييل هذا الدور ودفن ن يييييييييييييوص اإلعالن، أو  اإلعالن،

 .أرن ته

ًل  ؛ إذاملنضيييييييييوية في الجي  الحر تلك ا، خيييييي وصا مستقبل ال  ائل املعتدلةا َبّت ا أيييييييضا ح  يبقييييييييي  م كما 

في  يالحياديا من خرج على املييييييييييييؤسسة العسكرية الرسمية ولييييييييزح نوعا  ،يييييييياهل جي  بعشرات ا ًل مكن تجييييي  

يغييييييييييييييييييييييرات سيييييييييييييييياسية وأمنية  من دون أّ   العسكرية الرسمية فهل يعود إلى  ضن املؤسسة ،معركة  لب

 ب وهل يييير    رعاته اإلقليميون  وهي لية؟
ّ
 ي عنه من دون أ  مقابل؟التخل
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العالقيية بيثالمييا سيييييييييييييتبق  ما وميية بمنطق  ّن  فيي ؛تركيييا وإيران ياكمهمييا الحنين إلى املييا ييييييييييييي ي القييديب ّن وأل 

مناطق  ّن أل  هذا اًل ت اك السيييييييييياسييييييييي ي واألمني  الة مزمنة بيثالما،وسييييييييييبق   ،ةال عل املحسيييييييييوب ةال عل وردّ 

ان وذهما متداخلة   كثيرا
ّ
 و  ؛وازيينين مت، ما يجعل م يييييالحهما وأهدافهما يسيييييير في خط

 
ركت الديناميات إذا ت

مكن أن الا، بالراهنة على غار  ا تؤد  بالما إلى ماطات خطرةف نالا ي  خّيب ال ال  بين أنقرة وقد ، وأكثر يعقيدا

 ي.لية اإلطار الثالثياعفيوطهران  ول دور  ز  هللا ونشاطه في سورية على مااوًلت موس و تأكيد 

نيييييراكة دائمة في املناطق التي في درجة الدخول إلى  ةالروسيييييية ليسيييييت متطابق-يةيرانإل امل يييييال  اكما أّن 

ا ببغداد من طهران مرورا  ا من الهالل املمتّد جزةا  ةيران سيييييييييييييوريإف ي  ين ترى  ؛ا اليوحيسييييييييييييييطران عليالا معا 

 
ا

 ،تيح لها الهيمنة على املنطقة العربية ومااصييييرة دول ال ليج العربي من الشييييمالالذ  ي   ،لى بيروتإ وصييييوًل

هد  روسيييا هو بناة  ف ّن  ؛  من خالل تثبيت ن وذها في اليمنحت في مااصييرتالا من الجنو نج إذاوخاصيية 

 وّ لى السييييييييييييا ة الدولية قإوالعودة  ،قواعد عسييييييييييييكرية دائمة لها على نييييييييييييواط  املتوسييييييييييييط
ا
ظم  يسييييييييييييتطيع ع   ة

ضيييطرها قد يما با الشيييرقية، و ور أوكرانيا و أمن  مور أخرى في كّل  أ فيللمسييياومة مع الغر   ةاسيييتخداح سيييوري

 ات د بنود هذ  ال  قأيران إضعا  إيران، بل وقد ي ون إلى عقد ص قات مع الغر  ًل تناسب إا ما يوما 

 ،وسيييييييطفي الشيييييييرق األ  تموضيييييييعهايعديل في عادة تقاسيييييييب جديد للن وذ بين الوًليات املتادة الراغبة إقابل م  

 .هذا ال راي ةوروسيا الراغبة في مل

قائد فيلق القد  املشيييييييييير  على املليشيييييييييييات الحلي ة  ،لقاسييييييييييب سييييييييييليمانيوًل يمكن عزل الزيارة املعلنة 

اإليراني املت ييييييييييييياعد على خل ية اًلت اق الذ  أبرمته موسييييييييييييي و مع -إليران، إلى  لب، عن ال ال  الروسييييييييييييي ي

 في عجالت هذا اًلت اق. يّ ان، وهو ما جعل األخيرة تضع العص أنقرة  ول  لب من دون استشارة طهر 

 ا مبالما بقي م يييييييط   املعارضييييييية السيييييييورية، كما في جميع القرارات الدولية، م يييييييط حا كما 
ا

لتالعب ل ا قابال

  اتأو الجه األطرا تاديد  فلب يتّب  ،بمعنا 
 
 امل

ّ
كانت اًلئتال  الوطني لقوى ألة لهذ  املعارضييييييييييييية، سيييييييييييييواة مث

بينما يشيييييييير  ،ي ترعاها روسيييييييياالت األطرا  ياملعارضيييييييةي حأ، للم اوضييييييياتالهيئة العليا  حأاملعارضييييييية الثورة و 

د ى اي املقاتلينيهو من  إلى كازخسيييييييتان بعض التسيييييييريبات إلى أن وفد املعارضييييييية الذ  سيييييييي  بدعوى  ،أسييييييياسيييييييا

ا، وبما يعني تالمي  املعارضييييييية السيييييييياسيييييييية، أو إلحاقها   ودائما
ا

ا نيييييييامال ب ييييييي تالا باث وق  إطالق النار وق ا

 .واجهة

التي  ، يعّنت إيرانأولهما :أهمها ينبع من جانبين اًلت اق، لعّل  ثمة عوائق كبيرة قد تود  بالذافوهكذا، 

 سييييابات، وأنه  ترى أنالا صييييا بة القرار في سييييورية، وليس روسيييييا، وأن ًل بديل عن بقاة األسييييد من دون أّ  

 
ّ
ا، الاو مثينبغي اًلسييييييييتثمار في اناليار ال  ييييييييائل املعارضيييييييية في  لب إلى الثالاية، للتخل ، موق  هماثانيو  جميعا

ستراتيجية قوامها ديمومة ال راع السور ، إ التي انتسجت طوال ال ترة املاضية ركيةيلوًليات املتادة األما

 يث تبق  صيييييييييغة ًل غالب وًل مغلو ، واًلسييييييييتثمار في هذا ال ييييييييراع بوضييييييييع األطرا  املناك ة لها  روسيييييييييا 
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ا اوإيران وتركيا وبعض الدول العربية( في دائرة اًلسيييييتفيا  في مواجهة بعضيييييه إضيييييافة إلى ترك األمور  ،بعضيييييا

ين ركيياع القرار األماألمر يتعلق بقناعة صيييينّ  لتوفير بيئة آمنة إلسييييرائيل لعقود من الزمن، أ  أّن  على  الها

 ستراتيجية أخرى.إل ناو ستراتيجية استن دت، وبات األمر ي تر  التاوّ لرؤيتالب فيما إذا كانت هذ  اإل 

 شيييكون هذا اإلعالن ي   منا بعيدا و 
ّ
 أّ  من التعامل باذر مع ،  ت  ا ن، ال بّد فاسيييترا ة بين معركتين، ل  

ا للذها  إلى امل اوضييات التي نييامل ونالائي، تمهيدا  نافذ، ل لوق  إطالق نارلتن يذ  والتوصييّ فعلية إم انية 

 
ّ
 .بداية ع أن تجر  في العاصمة ال ازاخيةمن املتوق

 

ا:  السيناريوهات املحتملة رابعا

 كة  لب ال ييييييراع في سييييييورية، إًل أنالا م  لب تاسييييييب معر 
ّ

حة إلطالق ورنييييييات الباث عن  لول بعيدة رشيييييي

 ؟ةفي سوري الذ  رسب خارطة طريق ل حّل ي إعالن موس وية لتطبيق هل هناك فرصة جديّ فاملدى. 

يمكن اًلعتماد  بوص ها قوة استقرار وأمن وسالح ،يالاالتي ترتئ في تاقيق أهدافها-يستند نجاح موس و 

. وًل يمكن تاقيق ذلك من دون يسيييييوية سيييييياسيييييية، وت اهب بين املقتلة السيييييوريةقدرتالا على وق   لىإ -عليالا

ا. فالنظاح السيييييييور  لب يعد موجودا  من إيجاد بديل له،  ا بال عل، وًل بّد السيييييييوريين،  ت  لو ربات عسيييييييكريا

 
 
تاقيق إلى لبديل، وًل سييييييبيل إلى الهالك ًل يمكن أن ت ون هي ن سييييييها ا واملجتمع غمة التي قادت الدولةوالط

د تمهّ  ،وإصييال ات سييياسييية ،السييور  من دون إجراة يعديالت دسييتورية-من الت اهب السييور األدن   الحّد 

 .لالنتقال من اًلستبداد إلى الديمقراطية

 ،ركي من الواجهة السيييييييييياسيييييييييية بذريعة املر لة اًلنتقالية الرئاسييييييييييةياًلنسيييييييييحا  التكتي ي األمأّن يبدو و 

ركية، من خالل يبت اهب أو رعاية أم سيييييييوريةيعويب ال عل الروسييييييي ي وتأكيد ت ويض وصيييييييايته على  ىيالد  إل

التركي، إضافة إلى مناطق ن وذها و ، واإلنرا  على توزيع مناطق الن وذ، ومثالا اإليراني قيادة موس و ل حّل 

يييه المي، أو مييا يسيييييييييييييّم د اإلسيييييييييييييهي، ثمن انخراطهييا في مايياربيية هيياجس الوًليييات املتاييدة األك ر، وهو التشييييييييييييييّد 

باسيييييب  من خالل الرو  يإعالن موسييييي ويالتي كانت  اضيييييرة في  أمن إسيييييرائيل اإلرها ، وبالتأكيد ضيييييمان

التي أنيييييييارت إلى زيارة أجراها رئيس جهاز اًلسيييييييتخبارات اإلسيييييييرائيلية، يوسييييييي ي  يهاآريسييسيييييييريبات قيييييييحي ة 

 .ترمب، قبيل أياح من اجتماع موس و الثالثيدونالد  املنتخب، كوهين، إلى الوًليات املتادة ولقائه الرئيس
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 ألسباب عّدة: ،ربما ينجح هذا اًلتفاق

ا في ال يييراع السيييور  النسيييبة األعظب من القرار امليداني الدول الرئيسييية املنخرطة عسيييكريا  امتالك -1

 .املقتلة السوريةما في نأن فر  وق  سيّ وًل على األر ، 

خاصية و الا، لتخ ي  الضيغط علي من هذا ال يراع سيتراتيجية خروجإروسييا بضيرورة وضيع نيعور  -2

 ، وم  اوإقليمي   ادولي   ابعد أن رأت أنالا فرضت ن سها ًلعبا 
ا
 .بالورقة السورية امس 

نييريك في تقرير مسييتقبل سييورية، وهي فيلة باتت بم اغتناح إيران فرصيية امل اسييب على األر ، وأنالا -3

نالا لب يسيييييتطع فر  ما تريد في أالروسييييي ي، مع علمها  قة من التدخّل امل اسيييييب املتاّق هذ  ع ًل تريد أن تضييييييّ 

 
ّ
 .ال روسيا عسكريا سورية، مع ميليشياتالا اللبنانية والعراقية واألفغانية، قبل تدخ

في اإلقرار  ، إن  يدرع ال راتية قتاليييا من عملييييّ على املكتسيييييييييييييبيييات التي  ّق  ةفظييياحييينزوع تركييييا ناو امل -4

كرد  على كيان ها في الحؤول دون قياح ص اإلقرار باّق خ ييييييو ببدورها كشييييييريك في التسييييييوية السييييييورية، أو 

 . دودها الجنوبية

أوسا  املعارضة السورية، السياسية والعسكرية واملدنية، بمادودية القوة،  عندتنامي الشعور  -5

ا في هيييذ  الظرو  اإلقليميييية واليييدوليييية، وفي فيييل وبعيييدح القيييدرة على تاقيق الغلبييية على النظييياح عسيييييييييييييكرييييا 

 معارضة في غاي
ّ
 ط.ك والتخبّ ة الت ك

 

الييذ   ا، لكن اسيييييييييييييتمراريتييه، إلى الحييّد ة ترّج  نجيياح هييذا اًلت يياق، ولو مر ليييا ة عوامييل عييّد ثمييّ  أّن  ؛املعن 

 مهّ م   فيلةيجعله بم
 
 في: أهمها يكمن لعّل نهي ال راع السور ، ياتاج إلى مداخالت أخرى، د لتسوية ت

1-  
ّ
تي تمليييك و يييدهيييا القيييدرة على الضيييييييييييييغط على معظب ال ركييييةيالوًلييييات املتايييدة األم جيييانيييبييييه من تبن

 .وتاويله إلى يسوية دائمة ،اًلت اقاألطرا ، وعلى اًلستثمار السياس ي في 

ر تاّول  -2
ّ
النظيياح  بنيييةإ ييداث يغيير في  حسيييييييييييييبييانالأخييذ في لب ييي نإ ، قيقييية يسيييييييييييييويييةإلى اًلت يياق  يعييذ

ا لنظاح تضييييييييع  دا  ،على مر لة انتقالية ستتأسييييييييّ ، مر يتعلق بنوع من مسيييييييياومة متبادلةاأل  السييييييييور ، أ  أّن 

يضيييييييييييييمن و من دون أن تؤثر في مبن  الدولة، في مقابل إيجاد نظاح  كب يقوح على دسيييييييييييييتور جديد،  األسيييييييييييييد

  أكثر مشييييياركة
ا

ما ومة بعدح قدرة أ  من الطرفين على الحسيييييب ضيييييد  يسيييييوية مثل هذ  ، ألّن وأوسيييييع تمثيال

ة التي ًل يسييييييييييييمح أل د ب نالاة ا خر، هي الو يدة التي يمكن لها دة باملعطيات الدولية واإلقليميا خر، وماّد 

 .ت تح نافذة في اًلستع اة الحاصل أن
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من جميع األطرا  من دون إيجاد واقع دولي يسييييمح  قبول ق اًلسييييتقرار والاّق   ات اق أن ي  أل ًل يمكن  -3

 ب عادة املسّج 
ّ
  سبانهأمر ينبغي أن يأخذ في وهذا  .سوريةر املوارد الالزمة إلعادة إعمار رين والالجئين، ويوف

ا دول مجلس التعاون ال ليجي.بخاصة فرنسا وأملانيا وبريطانياو الدول األوروبية ال اعلة،  ارض  ، وأيضا

هها املبعوث الدولي في األياح املقبلة، ربما الدعوة التي وّج  ما سييييخت ر قوة هذا اًلت اقف ّن  ؛على أ   ال

  امل اوضييييييييييات، بعد أن اخت ر هذا التوافق في قرار مجلس األمن الدولي، سييييييييييتي ان د  ميسييييييييييتورا ًلسييييييييييت نا

 
ّ
ا، واملتعلق بوق  القتال في  لب وإخراج ال  ائل املس   ؛ املدينة يحة من نر مؤخرا

 

 فما السيناريوهات املحتملة؟

1-  
ّ

التي  األنظيار إلى مايافظية إدليب جيهتتّ  ،الشيييييييييييييرقيية  ليب لسييييييييييييي يان القسييييييييييييير   تسجيرال مع إق يال مل 

ها بعد باملة عسيييكرية ضيييّد  ،بدعب إيراني وروسييي ي قوات سيييلطات األمر الواقع،  املعارضييية من قياح وّ تتخ

تجميع املعارضيييييييييييين فيالا، وهو ما أمل  إليه املبعوث األممي إلى سيييييييييييورية، سيييييييييييتي ان د  ميسيييييييييييتورا، الذ  قال 

لتاليةي. ويتيامن هذا التاذير مع إجالة سيييييييييي ان بلديي ال وعة يمكن أن ت ييييييييييبح  لب ايإدلب إّن  ة اب يييييييييير 

 كانوا ي   قدو  ،وك ريا من ري  إدلب
ّ
القياح بعمل عسييييييييييييكر  نّيته  ال في لون عامل ردع للنظاح و ل ائه شيييييييييييي 

ومليشييييييييييييييات  ز  هللا اللبناني ال ناق على قرى  السيييييييييييييلطةد قوات يشيييييييييييييّد كما  كبير ضيييييييييييييمن ماافظة إدلب.

 بق يييييي  مدفتي وصييييييارو،ي وجو  مكث ،فترة دمشييييييق، ويسييييييتالدفها منذ  يربغ منطقة واد  بردى نييييييمال

ن تر يلهب إلى إدلب، وفق السيييييناريو الذ  تتضييييّم  صيييي قة ملوافقة علىإلى ابالد  دفع مقاتلي املعارضيييية فيالا 

 ما يجعل يإعالن موس وي في مهب الريح. ،ق بري  دمشق خالل األنهر األخيرةمن املناط عددطبقته في 

 جهد تمال هو تنشيييييييط الًل ا إلى السيييييييناريو األقر  ّن ف  (،اإلعالن ب يتجاو  املجتمع الدولي مع إذا ل -2

ل يييييييييييييراع ا، وت ريد دة في سيييييييييييييورية  روسييييييييييييييا، إيران، تركيا، أميركا(و ن وذ للدول املوجقامة مناطق إإلى الرامي 

ق على العودة إلى طاولة امل اوضات ريثما يتب التوافو  ا.وليس مبانرا  كالةا بالو ه صراعا ئإبقامااولة  وأعليالا، 

 الوضع العسكر  الجديد. في فّل  ا على األجواةما خيّ م  إلى مناطق ن وذ ا، يبق  نبح تقسيب سورية دا مجّد 

ا ممة ل حّل مقّد  املجتمع الدولي  إعالن موسييييييييييييي و( عّد إذا  -3
ا
ن القرارات الدولية ذات الشيييييييييييييأن، ، انطالق

 
 
ن من العودة إلى م اوضيييييييات جني  ت

ّ
ا من قرارات الشيييييييرعية  وإعادة إطالقمك

ا
العملية السيييييييياسيييييييية، انطالق

ل بي املأسيياة السييورية في زخب الدوليالاسييت ادة من  ،وذلك ة التي تقتضيي ي ياًلنتقال السييياسيي يي،الدولي
ّ
 املتمث

مراقبين دوليين لعنيييرا  على ة ملحاسيييبة مجرمي الحر ، وقرار مجلس األمن ب رسيييال  قرار الجمعية العاّم 

، وقرار ة املوالية لهات اإلجالة من نيييييييييير ي  لب املحاصييييييييييرة من قبل قوات النظاح والتنظيمات األجنبيّ عملي

ن األمب عال وكذلك إ ،رين داخل سيييييييييورية بال عوائقملتضيييييييييرّ إلى اماح ب ي يييييييييال املسييييييييياعدات اإلنسيييييييييانية السييييييييي
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من  طرا  ال اعلةالتبا ث مع جميع األ د  ميسيييتورا سييييواصيييل  كانون األول/ ديسيييم ر، أّن  19 في ،املتادة

في هذا  جهدال أجل بدة ماادثات السيييييييييالح، وسييييييييييلتقي مع املسيييييييييؤولين الرو  واألتراك واإليرانيين لتنسييييييييييق

 نيييييييييييبا / ف رايرأننا نخطط إلعادة إطالق العملية السيييييييييييياسيييييييييييية في سيييييييييييورية في الثامن من ي وإعالنه ،اإلطار

يآن األوان إلطالق العملية السيييياسيييية  هنأو املقبل، ولدينا فرصييية جيدة لتاقيق م اوضيييات سيييورية جادةي، 

اا يلروسيييا دورا  أّن و  ،سييوريةي في يباجتماع وتر يبه والسييياسيي ي في سييوريةي،  ها العسييكرّ  وجودإلى ا نظرا  مهما

 .(ستانةيآماادثات إلى موس و والدعوة 

 ًلفرو –جرى اسييييييييتشيييييييي افه من بنود ات اق كير  الرئيسيييييييية عما  (إعالن موسيييييييي و عناوين ًل تختل   -4

علن في التاسييع من أيلول/ سييبتم ر املا يي ي من
 
ن مطلب إسييقا  الوزيرين، فكالهما لب يتضييّم  جانب الذ  أ

ل اًلت اق أكثر، إذ يدعو إلى القبول بانتخابات بوجود بشيييييييار األسيييييييد ما كان أبلغه  ووه ،األسيييييييد، فيما ي   يييييييّ

ا إلى اسيييييتنادا  كازاخسيييييتان . وهذا ما سيييييتعمل عليه موسييييي و فيسيييييوريين التقاهب في وانييييينطن يننيييييطالنكير  

ضمان توقيع الح ومة السورية في دمشق وف ائل إسالمية مقاتلة في أنقرة لوثيقة يستى الجي  الروس ي 

ا لييييييييييييييييياوار    –ةمرّ ول أ -الوثيقةنت تضييييّم قد و  سييييتانة.أعليالا تمهيدا
ا
ا بشييييرعية ف ييييائل عسييييكرية روسيييييا  ااعتراف

ن عليه في املحادثات مع واننطن منذ انطالق عملية ر في موق  موس و عما كاغيّ هو يو إسالمية معارضة، 

ف راير  /نيييبا  (، فيوق  العمليات القتالية وإقرار ات اق  (املجموعة الدولية لدعب سيييورية  ألي وتفيينا 

ستانة فيه كثير   مسار اولكّن . إرهابية جميع ال  ائل اإلسالمية ّد املا  ي، عندما كان الجانب الروس ي يع

 دولية وإقليمية كافية. ضمانةلب يتالزح مع  اإذمن املغامرة 

 

 خاتمة

فمييا جرى في  لييب  .امليييداناملر ليية السييييييييييييييابقيية، والتعيياطي مع وقييائع يب و تقمن امل يييد للسيييييييييييييوريين إعييادة 

اسييييييييق  هو أكثر املنعط ات التي يسيييييييتاّق   إعالن موسييييييي و(مه ما قّد  ولعّل  .ود إلى مر لة جديدة مختل ة كليا

فرصييييييييييية في هذا املسيييييييييييار  رأتإدلب،  بما فيه الداخل السيييييييييييور ،لقوى املحلية في ب ا، خاصييييييييييية أّن أغللالتأّم 

ا ،وتت اعل معه الذ  يسيييتتبعه تأمين املواد التموينية والطبية للمناطق  املقتلة السيييوريةوق   أّن مثالا  يقينا

  هذ من التسجير والتشيييريد، هو م ييي حة للسيييوريين بعد  املحاصيييرة، والحّد 
ّ
 على أيد  بت بالال ارثة التي  ل

 .الاو تالعبأ تالا،مباًلعدح و أ ،ما إيران وروسيا، وبسبب عجز الدول ال اعلة األخرى سيّ وًل النظاح و ل ائه، 

اًلن تاح األولى، و  سييييرتالافتح األفق أماح عودة الثورة إلى  فيسييياعد وثمة اعتقاد بأّن وق  املقتلة السيييورية ي  

 لكرامة والوطنية السورية الجامعة.تاقيق أهدا  الشعب السور  في الحرية واعلى 
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  على كما أّن 
 
 ة رز بين ما يخدح قضييييييية سييييييوريال يعمل على، و املشييييييهدعيد قراةة املعارضيييييية السييييييورية أن ي

الوطنييية السيييييييييييييورييية وعليالييا أن تجعييل  ؛مييا يقود إلى كوارث أخرى وربّ  ،ومسيييييييييييييتقبلهييا ومييا يزيييد متيياعبالييا وأزميياتالييا

 وأن  ؛املحتوى والهد  الجامعة هي
 
 بوصييي ها  ؛ ديثة وطنيةالعالب أنالا تالد  إلى بناة دولة   هبت

ا
 ااسيييتاقاق

  ،سيييييائر البشيييييرية الكبيرةهذ  ال  جميعل اوثمنا 
ّ

وقبل كل  ،صييييي وفها من يامل أجندات متطرفة  تقبل فيوأًل

ضيييييييييييييوة ذلك  فيلتضيييييييييييييع  ،لى مقدراتالا ومراكز قوتالاإ  وأن تتعرّ ، د  ول برنامج  قيقي للتغييرذلك أن تتّا 

ه ويأيي في مقدمة ذلك ووجهتالا. ةا ملسييييييار سييييييوريعقالنيا  ايعري ا 
ّ
سييييييتراتيجية الروسييييييية تجا  مااولة فهب اإل  كل

 السور .–يرانيًلبتعاد عن املحور اإل إلى التعامل معها في اتجا  دفع روسيا مكن اسورية كي ي  

  وبغّض 
ّ
هيييذا  لبالدنيييا، فييي ّن ين النظر عن املييان الحيييالي للقوى، وميييا ياققيييه النظييياح ب عيييل ا خرين املحتل

ا، وهو قابل للتغيير  .الوضع لن ي ون نالائيا
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في حول التسكككوية السكككورية الذ   كككدر  (إعالن موسككككو)بنود  )*( ملحق:

 عقب اًلجتماع الثالثي

روسيييييييييا وتركيا تؤكد ا تراح سيييييييييادة واسييييييييتقالل وو دة أرا يييييييي ي الجمهورية العربية السييييييييورية و إيران  -1

 .نية متعددة األعراق واألديانكدولة ديمقراطية علما

وتدرك أهمية دور األمب  ة،عسكر  لألزمة في سوري ًل وجود لحّل  هروسيا وتركيا على قناعة أنو إيران  -2

. الوزراة الثالثة يأخذون 2254ا لقرار مجلس األمن الدولي هذ  األزمة وفقا  الرامي إلى  ّل  جهداملتادة في ال

التعاون  على . وياثون جميع أعضيييييييييياة املجتمع الدوليةية لدعب سييييييييييوري لول املجموعة الدول في الحسييييييييييبان

 .إلزالة العقبات التي يعتر  تن يذ اًلت اقات الواردة في الوثائق املذكورة

 إل سييييييييمح باي  ذ لب ال ياملشييييييييترك في نيييييييير  جهدروسيييييييييا وتركيا تدعب الو إيران  -3
ّ
ان جالة الطو ي للسيييييييي 

 املدنيّ 
ّ
 ب للمعارضيييييييية املين وال روج املنظ

ّ
 إل حة. يرّ ب الوزراة كذلك باسيييييييي 

ّ
ين من ان املدنيّ جالة الجزئي للسيييييييي 

عر  الوزراة ال وعة وك ريا والزبداني ومضيييييايا. وملتيمون ضيييييمان اسيييييتمرارية وسيييييالمة وتماح هذ  العملية. ي  

عن تقديرهب ملمثلي ال جنة الدولية لل يييييييييييييليب األ مر ومنظمة الليييييييييييييحة العاملية على املسييييييييييييياعدة في تن يذ 

 .ةاإلجال

دون من نسيييييييييييانية وافق الوزراة على أهمية تمديد نظاح وق  إطالق النار وإي يييييييييييال املسييييييييييياعدات اإلي   -4

 .ين داخل البالدل املدنيّ عوائق و رية تنّق 

 و إيران  -5
 
عر  عن اسيييييتعدادها للمسييييياهمة ويشيييييكيل الضيييييمان ًلت اقية مسيييييتقبلية بين روسييييييا وتركيا ي

 جميعإيران روسيييييييييا وتركيا  وتدعوة التي تدور  ولها امل اوضييييييييات. الح ومة السييييييييورية واملعارضيييييييية، اًلت اقي

 .  على املنوال ذاتهالدول التي لها تأثير على الوضع يامليدانيي للت رّ 

إعطياة الزخب الالزح  فياًلت ياقيية امليذكورة سيييييييييييييتسيييييييييييييياعيد  روسيييييييييييييييا وتركييا على قنياعية تيامية بيأّن و إيران  -6

 .2254ا لقرار مجلس األمن لألمب املتادة وفقا  ةًلست نا  العملية السياسية في سوري

الييدعوة الكريميية لرئيس جمهورييية كييازاخسيييييييييييييتييان لعقييد اًلجتميياعييات  حسيييييييييييييبييانالوزراة يييأخييذون في ال -7

 .ةستانأاملناسبة في 

دو إيران  -8
ّ
 يييييييييييييرة وف يييييييييييييل ة لتنظيب الدولة وجبالة الن  امل افاة الجماعيّ  علىعزمها  روسييييييييييييييا وتركيا تؤك

 . عن هذين التنظيمين( املعارضة املس حة عثالا
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