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 مقدمة

د حصول  هو سرعة منذ البدايات ملسألة السوريةلعل أهم ما مّيز ا ، أطرافها التدخالت اإلقليمية وتعدُّ

ح تأخر الضبط الدولي للصراععالوة على 
ّ
أحد  ُيحسم ملصلحة، بحيث ال ته وإدارتهمراقبواالكتفاء ب املسل

قول الطرفين، وسط تراجع الحديث عن جوهر املشكلة املتمثل بثورة شعب ضد نظام مستبد. ويمكن ال

للتعاون الدولي من أجل الخروج من حالة  ،لم تكتمل صحيحة، كان بداية (2012) 1ن مؤتمر جنيف إ

كعملية انتقالية ديمقراطية  السياس ي، لحللرسم خارطة طريق و االستقطاب الداخلية والخارجية، 

 .متدّرجة وآمنة

لم تخرج  ،للحل السياس ي روسية حول رؤية عامة - منذئذ، كانت ثمة محطات عدة لتوافقات أميركية

وجود العديد إلى ، لكن من دون إرادة حقيقية لتطبيقها على أرض الواقع، نظًرا 1كثيًرا عن مقررات جنيف 

 عن ربط التوافقبين الدولتين من النقاط الخالفية
ً

في خالفية بقضايا  في سورية على الحل بينهما ، فضال

 .من العالم مناطق أخرى 

بين قوى النظام واملعارضة التوازن العسكري  في سورية التدخل الروس يستعاد ا ،2015في خريف عام 

 إلى قلبه املسلحة خالل عدة أشهر
ً

غياب موقف في . حدث ذلك في الوقت الحاضرالنظام  ملصلحة، وصوال

 وترّدد إدارة الرئيس أوباما في السعي لتعزيز املسار السياس ي في جنيف، وانشغال التحالف أميركي واضح،

من تمويل اإلرهاب، من خالل الضغط على  بالحرب ضد )داعش( والحّد  2014الدولي الذي تشكل عام 

إيراني، تداخلت  -تركي  -، تطور تحالف جديد، روس ي 2016الدول اإلقليمية ذات الصلة. وفي منتصف عام 

علنة أهدافه 
ُ
ترق التحالفان في قضايا مع أهداف التحالف الدولي في الحرب على اإلرهاب أو ادعائها، وافامل

 أخرى.

 

 
ا

 نشوء التحالف الثالثي :أوًل

إلى جانب النظام، قد  2013برغم الزخم الذي دخلت به على خط الصراع في سورية عام و إيران، كانت 

جسر الشغور  مدينة على الفصائل املسلحةبعد سيطرة  طريق مسدود، إلى 2015وصلت في منتصف عام 

 اب وريف الالذقية، وتهديدهم املباشر للساحل السوري.وأجزاء كبيرة من سهل الغ

لحرس الثوري اإليراني، إلى في ا (فيلق القدس)في هذه األثناء، سافر الجنرال قاسم سليماني، قائد 

تغليب كفة النظام على املعارضة املسلحة، والترتيب لزيارة رأس لموسكو إلقناع الروس بالتدخل في سورية 

من العام ذاته.  سبتمبر /التدخل الروس ي أواخر شهر أيلول للمسات األخيرة على وضع ا النظام من أجل
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 جديدة،  ان وموسكوطهر التعاون بين ذئٍذ، دخل من
ً
 نبينهما، حيث تضطلع إيرا املهماتتقاسم  وجرى مرحلة

ما تتكّفل ، فيعلى األرض وبقايا قوات النظام (،حزب هللاميليشيات )ليشيات الشيعية، على رأسها يامل بقيادة

 روسيا بتأمين الغطاء الجوي لهذه القوات البرية.

في مرحلة الحقة، احتدم التنافس بين الدولتين على اإلمساك بمقدرات النظام السياسية والعسكرية، 

في  حالفنقطة الضعف اإليرانية في هذا التوبقيت . الروس مصلحةومع مرور الوقت، باتت الكفة تميل إلى 

يهم التذكير بذلك كلما نشبت في سورية، وكان عل حّققةاإليرانيين من هزيمة م وانقذأن الروس هم من أ

 .الخالفات بينهما

إيراني، كضرب  -تركي  -تشكل تحالف جديد، روس ي ، 2016التركي عام  -الحًقا، وبعد التقارب الروس ي 

لف مع إيران وتوسيع دائرة اإليراني، ما أتاح لروسيا الخروج من قيود التحا -من توسيع التحالف الروس ي 

والضامنة لها، فيما فصائل الللكثير من تأثيرها السياس ي لتشمل املعارضة املسلحة بوساطة تركيا، الداعمة 

أّمن التحالف الجديد لتركيا تجاوز العقبة األميركية في التوسع شمال سورية، وإمكانية إجراء املقايضات 

ر لها السيطرة على بعض املنا
ّ
 طق الحدودية.التي توف

وذلك في مواجهة التحالف الغربي الذي تقوده أميركا،  الثالثي وتقوده التحالفُتهيمن روسيا على 

الغربي. لكن ذلك  دول التحالفشريكتيها في الحلف أو بين كل منهما و  التناقضات املوجودة بين باستغالل

ة، ومنها الخالف على تقاسم مناطق تعارض املصالح في قضايا كثير  بسببلم يخِف هشاشة هذا التحالف؛ 

 النفوذ في سورية.

نته من السيطرة النسبية على مجريات  التحالف من قوة امؤتمرات أستانت سلسلة ز عزّ 
ّ
الثالثي، ومك

التعاون الصراع العسكري بإنشاء مناطق خفض التصعيد. ومن خالل هذا التحالف، استبدلت روسيا 

 التنسيق مع شريكتيها، إيران وتركيا.تحدة بوالتنسيق املتعثرين مع الواليات امل

ن ييالكثير من املطبات، وأهمها اعتماد األميركباألميركية تمر  - التركيةفي هذه األثناء، كانت العالقات 

منذ  (داعش) على، العدو األول لتركيا، في الحرب (PYD) على قوات حزب االتحاد الديمقراطي الكردي

السيئة للجمهورية اإلسالمية  العالقاتإيران، ثمة تاريخ من إلى . وبالنسبة 2014 معركة عين العرب )كوباني(

 امل الهدنة على الرغم منمع أميركا، 
ّ
 .2015عام  مع دول الغرب النووي بعد توقيع االتفاق تة بين الدولتينوق

الصبغة  ةفت من حّد اإليراني إعادة اصطفاف إقليمية خف   - التركي - رافق ظهور التحالف الروس ي

ض التنسيق بين دول الخليج، الذي كان تعرُّ خاصة بعد الشيعية، للصراع في سورية، و  - املذهبية، السنية

 
ّ
خطوط جديدة  ُرِسمت ،. وهكذالع به مجلس التعاون الخليجي، إلى ضربة كبيرة بعد األزمة الخليجيةيط

التقرب من قطر عبر اإليحاء برغبتها  إيرانحاولت ما فيللمصالح والتحالفات، فتعززت عالقة تركيا بقطر، 

 عن التغييرات الداخلية، ليبرالية على قطر دول التحالف الرباعيفك املقاطعة التي فرضتها في 
ً

، فضال

من التوجهات الدينية  ، وأثرها في الحّد ، محمد بن سلمانالسعودي ولي العهد بدأ بتطبيقهاالطابع، التي 
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 لكل هذه التطورات أن تنعكس على . كان ال بّد السعودي في اليمنالداعمة لإلرهاب، وانشغال الجهد 

 .من تمويل الفصائل املسلحة أو تغيير مصادر الدعم السورية، بما في ذلك الحّد  املسألة

 

ا  العالقات البينية :ثانيا

 ما مشتركة تحكمه ظروف دولية ومصالحالثالثي، الذي  ال يمكن إخفاء التناقضات بين دول التحالف

الرئيس الروس ي فالديمير ، مع أن طموح إدارة ، سياسًيا على األقلاملستويات التكتيكيةتحوم حول لت زا

في مواجهة العوملة الشاملة التي الدولتين، تركيا وإيران،  تعميق تحالفه مع هاتينإلى يذهب بعيًدا بوتين 

 .يتبناها الغرب

جّراء العقوبات من ن روسيا وإيران، التي تعززت العالقات املتينة واملصالح املشتركة بي على الرغم من

مؤتمر جنيف، فثمة خالفات تعطيل دور على ، واتفاقهما الدول الغربية جانباملفروضة على الدولتين من 

تماهى موقف  ، حيثفي مؤتمر سوتش ي األخير ، بدا ذلك واضًحاالحل السياس ي في سورية طبيعة مهمة حول 

ِقّرتالتي  عتراض على تشكيل اللجنة الدستوريةإيران مع موقف النظام في اال 
ُ
أن في ختام املؤتمر، على  أ

 فيضيف إليهاإلى املفوض األممي، ديمستورا،  لعضوية اللجنة تقدم الدول الراعية الثالث مرشحيها

 .عليها ويضع اللمسات األخيرة ن من اختياره،مرشحي

ة ومناسبة، فامتنع الروس عن التغطية الجوية في أكثر من مر  بين الروس واإليرانيين الخالف كما ظهر

لبعض املعارك التي أصر اإليرانيون على خوضها في ريف حلب وغيرها، وهددوا بسحب طائراتهم الحربية 

لم تشارك امليليشيا املوالية إليران؛ الختالف ، األخيرة الغوطة الشرقية معركة فيغير مرة من سورية. و

، فعاد تنظيم )داعش( س لسحب قوات الفيلق الخامس من منطقة دير الزورما حدا بالرو األهداف أيًضا، 

سح له املجال، واستولى على العديد من املناطق في ريف دير الزور الجنوبي الغربي
ُ
 .للحركة، أو ف

عدم ُيضاف إليها  في سورية، الروسية واإليرانية نسبي بين السياستين على تعارض امؤشرً يعدُّ ما سبق 

بخاصة في محيط ، والتغيير الديموغرافي املذهبي التي ُيفضلها اإليرانيون سياسات التهجير للروس ا اكتراث

إعادة إلى الروس يسعى فيما  بما في ذلك الغوطة الشرقية، من مناطق نفوذهم، دمشق، الذي يعتبرونه

اإليرانية  - روسيةالخالفات الكما يصعب تذليل . لنفوذهالسكان وإخضاع إلى سلطة النظام، املناطق هذه 

 فيما يتعلق بالحل السياس ي في سورية، وال بد من مرور فترة طويلة من التعايش معها قبل الوصول إلى

 صيغة توافقية مشتركة.

وتعززها الكثير من  ،أكثر استقراًرا الثالثي التركية ضمن التحالف - العالقات الروسيةوهلة، تبدو أول 

من خالل  ،إدلبمحافظة فوذ في نمن الواملزيد  عفرين موجبها تركيا علىالسياسية، التي حصلت باملصالح 

الروس  ملصلحة، مقابل الضغط على الفصائل املسلحة في غير منطقة نقاط املراقبةوضع العديد من 



 
 5 

نه أبعد أن طم ،دخول قواته إلى منطقة تل رفعتإلى ال حاجة أن أعلن الرئيس أردوغان واإليرانيين. ومؤخًرا، 

، وربما كان تمدد القوات التركية حتى مدينة مورك في ريف حماه س بانسحاب الوحدات الكردية منهاالرو 

 الحتاللها تل رفعت.
ً

 الشمالي وإقامة نقطة مراقبة هناك، بديال

استبقت قمة التحالف ، يستمر تعزيز التعاون االقتصادي بين روسيا وتركيا، فقد نفسه في الوقت

 
 
فيها وضع حجر األساس لبناء محطة نووية  جرى  ،ثنائية بين الرئيسين بوتين وأردوغان الثالثي األخيرة، قمة

 عن التسريع بتسليم تركيا صواريخ الدفاع الجوي من طراز اس 
ً

ن صواريخ معوًضا ، 400في تركيا، فضال

عّدلة، التي اقترحت الواليات املتحدة تقديمها إلى تركيا. 
ُ
ورات اإليجابية رافقت مجمل هذه التطتباتريوت امل

 عن الحرب على اإلرهاب.حديثه املتزايد و  ،أردوغان تجاه األسد تليين موقفب بين البلدين

لألتراك لقاء استمرار تحالفهما  من التنازالت تقديم الكثيرإلى مع ذلك، يشعر الروس أنهم مضطرون 

فالهم مستعدون لالنفكاك عن في وجه النفوذ األميركي، ويلعب األتراك، من جهتهم، هذه الورقة ببراعة، 

حلف األطلس ي وال هم ذاهبون باتجاه حلف سياس ي متين مع روسيا، ويفضلون أن يبقى االقتصاد الرابطة 

 في هذه املرحلة على األقل. كثر ثباًتااأل

غداة مجزرة الكيماوي األخيرة في دوما، انتقد الرئيس أردوغان "ازدواجية الغرب وصمته" أمام املجازر 

يرتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية. وفي اليوم التالي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروس ي، عّبر التي 

لكن وزير  على دوما، كضرب من العتب. اوي قلقه من سقوط ضحايا مدنيين في الهجوم الكيم أردوغان عن

ارع إلى مطالبة تركيا الخارجية الروس ي، سيرغي الفروف، الذي اعتبر هذا املوقف ضاًرا بالتحالف، س

بالخروج من عفرين وتسليمها إلى النظام السوري؛ لثقته بأن قوة الروابط االقتصادية، ومنها مشروع خط 

الغاز الروس ي إلى أوروبا عبر تركيا، كبديل أو داعم للخط املار عبر أوكرانيا، ستجعل تركيا تتراجع عن 

وزير الخارجية الروس ي بالقول إّن "هذا املوقف خاطئ مواقفها. ومع أن الرئيس التركي عّقب على تصريح 

م عفرين"، فإن املواقف التركية الالحقة مالت 
ّ
سل

ُ
ملهادنة، فحّض رئيس إلى اجًدا، ونحن نعرف جيًدا ملن ن

الوزراء التركي، علي يلدريم، في الحادي عشر من نيسان/ أبريل روسيا والواليات املتحدة أن تتوقفا عن 

من سيدفع الثمن هم املدنيون، فيما صرح الرئيس أردوغان بعده  مشيًرا إلى أنورية، "الشجار" حول س

 بيوم واحد: "سنتمسك بتحالفنا مع واشنطن وشراكتنا مع روسيا وتعاوننا مع إيران".

يبدو أن األتراك قد عادوا إلى مسك العصا من منتصفها عندما شعروا بجدية التهديد األميركي املتصاعد 

ية، وبعد تنفيذ الضربة، او بة إلى املواقع التي يتم فيها تصنيع أو تخزين أسلحة النظام الكيمبتوجيه ضر 

ا مناسًبا" على هجوم دوما الكيماوي، فيما  ِغلتأعلنوا تأييدهم لها، باعتبارها "ردًّ
ُ
حليفتهم روسيا بإحصاء  ش

ى استمرار سياسة التأرجح بين هذا الخسائر واستيعاب اإلهانة. تشير املواقف التركية األخيرة في سورية إل

 الطرف أو ذاك، في محاولة للحفاظ على الحلفاء وعدم مواجهة الخصوم.
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النفط على رأسها تصدير ، بالدرجة األولى قتصاديةاالصالح املتضمنها ، فاإليرانية - العالقة التركيةأما 

رة في إيران، ترجم الرئيس أردوغان هذه في أثناء االحتجاجات الشعبية األخيو. إلى تركياوالغاز اإليرانيين 

ويبدو بأن الجوار الجغرافي  ".ّن استقرار إيران مهم لتركياإ" :العالقات االقتصادية سياسًيا بالقول 

( تغلبا على عوامل 2015مليارات دوالر عام  10واالقتصاد )بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 

ت تركيا املتنفس الرئيس إليران طوال فترة العقوبات االقتصادية االختالف التاريخية واملذهبية، وبقي

رضت على هذه الدولة؛ بسبب اتهامها بممارسة أنشطة نووية غير سلمية.
ُ
 الغربية التي ف

في ضوء شعور إيران املتزايد  لكن ذلك ال يخفي تباينات املواقف السياسية فيما يتعلق بامللف السوري،

 ،ووصل األمر بإيران كل ما قدمته في سورية. على الرغم منلتحالف الثالثي، بأنها الطرف األضعف في ا

على رتل عسكري  امليليشيا الحليفة التركي بالقوة، مثلما حدث في هجوم التمدد لوقوف في وجهإلى ا ،أحياًنا

. أوائل شهر شباط/ فبراير املاض ي كان يتقدم لوضع نقطة مراقبة في تل العيس بريف حلب الجنوبي تركي

عبر  ولبنان سورية إلى العبور اإليراني طريق في شمال سورية من الناحية االستراتيجية، يعيق التمدد التركي

 .كردستان العراق

،  فيهتبدو في الوقت الذي 
ً
تمتين ب الدول الثالث تقومالروابط السياسية لدول التحالف الثالثي هشة

ات االستراتيجية املتعلقة بالطاقة النووية ي، ومنها االتفاقكافة دية بينها على املستوياتاالقتصا العالقات

 عن
ً

االقتصادية في ترميم  ربما يساعد تمتين الروابطف. التجاري والسياحي النشاط والنفط والغاز، فضال

 .تفاهم والتفاوضالخالفات السياسية وتخفيف حدة التناقضات البينية وترجيح احتمال حلها عن طريق ال

 مع ذلك، ال ش يء يبدو ثابًتا في الرمال املتحركة للعالقات الدولية واإلقليمية في سورية.

 

ا
ا
 من سوريةاًلنسحاب قمة أنقرة واّدعاء أميركا  :ثالث

إلى  ا تدريًج ال، الروس ي والغربي، بدءا كمشروعين غير متضادين تماًما، فإنهما تحوّ تحالفينمع أن ال

سورية، بخاصة بعد وصول الحرب ضد )داعش( إلى خواتيمها، وبروز مسألة تقاسم النفوذ  املواجهة في

روسيا، تمثل آخرها بمسألة الطرد بين دول الغرب و  خالفات جديدة وتوزيع الحصص. كما أن ظهور 

 ن،البريطاني املزدوج وابنته في لند - املتبادل للدبلوماسيين بعد اتهام روسيا بتسميم الجاسوس الروس ي

قد تنعكس توتًرا  عالوة على الضربة األخيرة التي وجهتها الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مواقع النظام؛

 .جديًدا في العالقات بين هذين التحالفين

، واكتفت على األقل في العلن ،بجديد الثالثي قمة أنقرة األخيرة بين رؤساء دول التحالف لم تأِت 

ول الثالث لسيادة ووحدة األراض ي السورية" و"التعاون من أجل إحالل السالم بالحديث عن "دعم الد

 ،وأهمية فصل اإلرهابيين عن املعارضة املسلحة" ،واالستقرار في سورية" و"االستمرار في محاربة اإلرهاب

  املكّررة والعامة التعابير أن "الحل ممكن فقط من خالل عملية سياسية". مثل هذهبو 
ُ
ا ضمر أكثر ممت
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ُ
الرغبة  تشير إلىيمكن أن ، مثلما الثالثي وجود اتفاقات غير معلنة بين أطراف التحالفإلى تشير قد علن، و ت

 .الخالفات في وجهات النظر طمسفي 

دونالد املتمثل بتصريحات الرئيس األميركي  املهملدول الثالث إغفال الحدث لبالطبع، من غير املمكن 

القمة  شغل حيًزا مهًما من مباحثاتال بّد أنه  سحاب من سورية، وأن ذلكاالنفي رغبته املتعلقة بترامب 

 .وعلى الحل السياس ي النهائي في سورية مختلف األطراف ذات النفوذ في، ملا له من أثر كبير األخيرة في أنقرة

لرئيس ، الطرف افي حين تركز روسيا ،جنيف اتبعة في مؤتمر فمن املعروف أن أميركا تدعم الخطوات املت  

ومن وراء ذلك محاولة روسيا  ،ومؤتمر سوتش ي اعلى مخرجات مؤتمرات أستانفي التحالف الثالثي، 

 االستفراد بحل املسألة السورية، ولو أن تحقيق ذلك دونه املزيد من العقبات.

الحل السياس ي  خريطة رسم في سورية من أجل روسيا استثمار جهدها العسكري والدبلوماس يتحاول 

ين، تركيا وإيران، ومحاولة تذليل تيها الرئيستحليفإلى مستعدة لتقديم التنازالت هي يده، و الذي تر 

جراءات تجميلية على النظام واإلصرار على بإر من جوهر هذا الحل، املتمثل ا بما ال يغيّ مالتناقضات بينه

إلشارة إلى الوجود غير عن ا روسيا ال تتوانى. في هذا اإلطار، للتعامل معه كافة شرعيته ودعوة األطراف

اتفاقية جرى توقيعها بتاريخ  "الشرعي" من خالل الشرعي للقوات األميركية في شرق سورية، مقارنة بوجودها

بموجبها تسليم مطار حميميم قرب مدينة جبلة لروسيا إلى أمد غير محدد،  وجرى ، 2015آب/ أغسطس  26

عاًما قابلة للتمديد في  49ي طرطوس واستخدامها مدة عالوة على توقيع اتفاقية توسيع القاعدة البحرية ف

 .2017كانون الثاني/ يناير  20

، عزمه آذار/ مارس من الشهر املاض ي 29في بإعالن الرئيس ترامب،  فوجئت اإلدارات األميركيةحتى 

من  بالحّد االنسحاب من سورية، مثلما فعلت دول كثيرة مهتمة بالشأن السوري. بّرر الرئيس قراره هذا 

يليون دوالر في ر ت 7من األموال، مذكًرا بإنفاق  املزيد توفيرقد وعد في حملته االنتخابية ب كان، و التكاليف

التكاليف إن أرادوا بقاء  نه طالب السعوديين بدفعإال بل  ،كما قال ،الشرق األوسط مقابل "ال ش يء"

في لقاءاته مع بعض  األميركي ات الرئيس، في عملية ابتزاز مالية وسمت تصريحالقوات األميركية في سورية

عن  مجلس األمن القومي األميركيالحًقا، أسفر اجتماع الرئيس بأعضاء  أكثر من مرة.األطراف الخليجية 

، وفًقا ملا صدر عن بغية إنهاء الجيوب الداعشية املتبقية في سورية ؛تأجيل االنسحاب مدة ستة أشهر

 .االجتماع

أشهر على وضع وزير الخارجية،  تكن قد مضت عدةلم ي املفاجئ في االنسحاب و جاء قرار الرئيس األميرك

 17في خطاب له في جامعة ستانفورد في وذلك  ،ريكس تيلرسون، ألسس االستراتيجية األميركية في سورية

 عما ورد في "الالورقة
ً

يين الغرب االتفاق عليها مع الحلفاء جرى التي  "كانون الثاني/ يناير املاض ي، فضال

 والسعودية واألردن.
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قال
ُ
انتظار وضع استراتيجية ال بّد من و ، من املرجح أن تذهب هذه االستراتيجية مع وزير الخارجية امل

 
 
ين متشددين جديدين في إدارة الرئيس، هما وزير الخارجية، أميركية جديدة حول سورية بعد تعيين مسؤول

قرار  معارضةإلى تميل  هما، مع العلم أن مواقفجون بولتون  ،مايك بومبيو، ومستشار األمن القومي

لوجهة ذلك بعض الواقعية  ، يعطيفي سورية مناهضين للدورين الروس ي واإليراني بوصفهما، االنسحاب

 ال يلبث أن يتضاءلاستعراض د ومجرّ  كان قراًرا متسرًعا، االنسحاب ن تصريح ترامب حول إالنظر القائلة 

 مرور الوقت.أثره مع 

، "فلندع اآلخرين يتولون االهتمام بها اآلن" ، حين قال في معرض حديثه عن االنسحاب:ترامبد ربما أرا

أكثر من جهة، ويورط  يوقع بينما ، وإرباك حلفائه الغربيين واإلقليميين التحالف الثالثيفي ملعب رمي الكرة 

 في صراعات بينية.الدول املهتمة باملسألة السورية 

مليون  200قرار الرئيس األميركي باالنسحاب من سورية، منها تجميد على ية لعم، ثمة مؤشرات مع ذلك

دوالر كانت مخصصة إلعادة اإلعمار في املنطقة التي تسيطر عليها أميركا شرق الفرات، واملباحثات الجارية 

من  لاملحتم حالًيا مع الوحدات الكردية لتحديد طبيعة الدعم األميركي بعد انسحاب القوات األميركية

لهجوم التركي ل األميركي عدم االكتراث دفعهماملنطقة، فاألكراد هم أكثر املتضررين من هذا االنسحاب، وقد 

 شرق الفرات. لهم الدعمتقديم على عفرين للتشكيك باستمرار 

سعد اإليرانيين، وهم الذين دعوا إلى من شرق سورية سيُ  القوات األميركية أن انسحابفي ال شك 

، التي ميليشيات )الباقر(ما صدر عن  "املقاومة"إعالنات هذه  جود األميركي وتحرير الرقة، وآخرمقاومة الو 

 .سورية شرق  الجهاد ضد القوات األميركية في أعلنت

يزيل و  يحقق االنسحاب األميركي، إن حصل، حصول اإليرانيين على املزيد من املكاسب في سورية،

 عن تعزيز في سورية ولبنان نفوذهم ناطققطع الطريق باتجاه مالخطر املتمثل ب
ً

في هم قوة أوراق، فضال

نهم ذلكمواجهة الهيمنة الروسية شبه املطلقة على األوضاع في سورية،  ِ
ّ
من  كله وفي نهاية املطاف، يمك

 .الحصول على حصة أكبر من الكعكة السورية

من النفوذ  لحّد له استراتيجيتها إنه ملن املستغرب أن تنسحب أميركا من سورية في الوقت الذي تبني في

 أّن االنسحاب األميركي قد يستبق ضربة 
ً
اإليراني في املنطقة، مع أن بعض التحليالت تذهب بعيًدا، معتبرة

 2000البالغ عددها  ،حتى ال تكون القوات األميركيةو ، أيًضا "إسرائيل"بمشاركة ربما أميركية إليران، 

ا للرد اإليراني املحتم ،جندي
ً
 ل.هدف

على جيب يؤثر االنسحاب األميركي أيًضا على تموضع تركيا في التحالف الثالثي، وكانت تركيا قد سيطرت 

ت أميركا طالبكما وعدم اعتراض أميركي،  قايضات مع روسياومن ثم عفرين بم ،الباب - إعزاز - جرابلس

بدليل تعزيز  ،الطلب التركي في وارد تحقيقليست  لكن أميركا بغية الحلول مكانها. منبجباالنسحاب من 

 عنهناك قواتها 
ً

املدينة، وهذا ما  هذه إرسال بعض جنودها إلىعن رغبتها في فرنسا إعالن  مؤخًرا، فضال
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أن يتم ملء الفراغ الذي في . قد يشير اإلعالن الفرنس ي إلى رغبة الواليات املتحدة تعترض عليه تركيا بشدة

 ن حلفائها األوروبيين، وربما الخليجيين أيًضا.سيتركه انسحابها من الجزيرة بقوات م

األحوال، سيكون من السهل على تركيا تنفيذ مخططاتها في الشمال السوري، الذي تعتبره  جميعفي 

، في حرب مفتوحة مع الوحدات الكرديةإن حصل االنسحاب األميركي، مع أنها قد تدخل  ،ملعبها الخاص

. كما قد تدخل تركيا في تنافس حاد مع حليفتيها، إيران وروسيا، كرادبخاصة إذا استمر الدعم األميركي لأل

، ما يضعف من قوة التحالف الثالثي، الذي تعتبر الحصص في املنطقة الشرقية الغنية باملوارد تقاسم على

 مواجهة النفوذ األمريكي عامل لحمته األساس.

دعت إليه  هي التيعن االنسحاب، و  األميركية حول اإلعالن بالنياتروسيا مشككة من جهتها، بدت 

. مع ذلك، روسيا هي الطرف الرئيس الذي سيشغل الفراغ بعد شرعيغير الوجود األميركي  واعتبرت ،مراًرا

وفي مواجهة في مواجهة حليفتيها، إيران وتركيا، إنما  فقط يزيد من قوتها، ليساالنسحاب املزعوم، ما 

 عن الساحة السورية. يميركحليفها األ غياب في لقوة والثقة التي لن تشعر بتلك ا أيًضا، "إسرائيل"

ن فيما يتعلق باإلجهاز ييتعارض بين الروس واألميركه ليس ثمة في معركة الغوطة الشرقية األخيرة، بدا أن

فصائل لم ُيعط الضوء األخضر ل ن اجتماع أطراف غرفة "املوك" في األردنإعلى املعارضة املسلحة، ال بل 

عارض سيطرة الروس على جزء فصائل الغوطة.  لدعمفتح معركة  أجل الجنوب من
ُ
 مهموبدا أن أميركا ال ت

د توزيع القوى ملرحلة الحل السياس ي الذي سيحّدِ  ًدافيه األمريكيون بقّوة، ربما تمهي يوجدمن سورية ال 

 .السياسية بالتناسب مع توزيع القوى العسكرية

ا ما قاله الرئيس الفرنس ي، ماكرون، في مكاملة هاتفية مع نظيره في هذا اإلطار، يلفت االنتباه أيضً 

 من دول الغرب الحل السياس ي في سورية"، وهو اعتراف ضمني إنجازالروس ي، متمنًيا عليه "اإلسراع في 

كل ذلك لم يخِف الغيوم امللّبدة في سماء العالقات بين الروس والغرب، بمسؤولية الروس عن هذا الحل. 

شرارة، لم يلبث أن وفرها الهجوم الكيماوي على مدينة دوما، إذ ال يمكن لروسيا إلى تحتاج  والتي كانت

 ما وضعته من عراقيل وفيتوات سابقة بهذا الشأن.على الرغم مالهروب من تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، 

 السنوات السابقة في ل عالقات التعاون النسبية إلنجاز الحل السياس يبعد تحوُّ  كل هذه التطورات أتيت

القوتين الكبيرتين، بخاصة بعد الضربة األميركية في شرق دير  بين واحتكاك عسكري  إلى مواجهة دبلوماسية

ب الزور، والتي قتل فيها العديد من الضباط والجنود الروس املرتزقة
ّ
، عالوة على النتائج التي يمكن أن تترت

على . ية على مواقع النظام صباح الرابع عشر من نيسان/ أبريلالفرنس -البريطانية  -على الضربة األميركية 

األغلب، سُيطوى موضوع االنسحاب األميركي على املدى املتوسط، كأحد مفاعيل الضربة األخيرة، التي قد 

د لعودة جهد التحالف الدولي من أجل تفعيل الحل السياس ي في سورية.  تمه 
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 خاتمة

روسيا وتركيا وإيران في سورية، فال يمكن اعتبار تحالفها منجًزا، كما  املصالح التي تربط على الرغم من

 عن املستجدات التي تظهر من وقت 
ً

أّن التحوالت السياسية والعسكرية الجارية على األرض السورية، فضال

آخر، يمكن أن تعيد ترتيب العالقات السياسية بين أطراف التحالف أو تقود إلى تفكيكه، فالخالفات إلى 

البينية حول تقاسم مناطق النفوذ هي العامل الداخلي الذي قد يزعزعه، فيما قد يعمل الضغط الخارجي 

 للحلف الغربي على إضعافه.

تحدث هذه التجاذبات الدولية واإلقليمية بغياب الصوت السوري الفاعل واملستقل، ما يجعل النتائج 

صراعات اآلخرين وتحالفاتهم من دمائهم  تصب دوًما في غير مصلحة السوريين، الذين يدفعون ثمن

إلعادة بناء سورية. كما أن احتمال تطور هذه  املقبلةوممتلكاتهم، وتتبدد ثرواتهم التي تحتاجها األجيال 

ن بمداها وآثارها على  االحتكاكات الدولية إلى صدامات عسكرية، يمكن أن يفض ي إلى عواقب ال يمكن التكهُّ

 سورية.

ل حلمهم بحياة الئقة ودولة جق وقانون إلى كابوس طويل، يتحمل من سوء حظ السوريي ن أن يتحو 

االستبداد املسؤولية الرئيسة عنه، في حين تتحمل الدول التي تدخلت في الشأن السوري املسؤولية 

األخالقية عن استمراره، بخاصة الدول الغربية التي تعتبر نفسها وصية على قيم الحرية والعدالة في هذا 

 عالم، وذلك لتجاهلها املسألة األساس، املتمثلة بوقف الحرب وإنجاز الحّل السياس ي الدائم.ال
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