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ا

 مقدمة: أوًل

أولى  لتخلص من نير االستبداد إلى سلسلة من أحداٍث مأسوية بدأتلمطالب السوريين املحقة تحّولت 

وأفسح املجال لتدخل  لمتظاهرين بالقمع املنفلت، ما قاد إلى ردات فعل عنيفةل النظام بمواجهة حلقاتها

 أو بالوكالة، العديد من الدول،
ً
 ،حّول املشهد إلى ساحٍة لتصفية الحسابات اإلقليمية والدوليةو  مباشرة

  ادفع فيها السوريون ثمنً 
ً
من دمائهم وممتلكاتهم. وعلى الرغم من الجهود الدولية وانعقاد الكثير من  اباهظ

 . حتى اآلن املأساة السورية الشائكة حّل  موس على طريقاللقاءات واملؤتمرات، لم يحصل أي تقدم مل

بدأت كمسار عسكري بين  التي ،أستانة محادثاتكانت  من بين املؤتمرات املكّرسة للمسألة السورية

في بداية قبل انضمام إيران إليهما  ةتركي – ةروسي برعاية 2017في بداية العام النظام واملعارضة املسلحة 

ها أخفقت في لكن ،ميدانيةتمرار انعقادها وتحقيقها لنتائج باستمّيزت تلك املحادثات التي ، مرحلة الحقة

، مع متطلبات مؤتمر اأو جزئيً  التعارضها، كليً  ا، نظرً بخصوص الحل السياس ي ذات أهميةنتائج الوصول إلى 

 .تجاوز مرحلة االستبداد عماده ،من أجل اجتراح حّل للمسألة السورية جنيف واإلرادة الدولية التي تتبناه

 

 أستانة اتمباحث استعراض: اثانيا 

 أستانة كمؤتمر لحوار املعارضة -

عدم بسبب  ،السوريةللمسألة  حل يجادإل لعب دور الوسيط  مساهمة دولة كازخستان في جاءت

 برعايٍة روسيةللحوار بين النظام واملعارضة  2و 1ل إلى أية توافقات ذات شأن في مؤتمري موسكو التوصّ 

نداًء إلى ، 2في ختام مؤتمر موسكو قد وجهوا  محسوبون على املعارضة السوريةكان و  .2015عام ال ربيع

، في العاصمة الكازاخية للوساطة من أجل عقد لقاء للمعارضة ،نور سلطان نزارباييف ،الرئيس الكازاخي

لة في الشأن دولة حيادية، كازاخستان ُمرّوجين بأن  ِّ
ّ
وعالقاتها متوازنة مع األطراف اإلقليمية املتدخ

، مع أنه من الصعب إغفال أنها إحدى دول االتحاد السوفييتي السابق، وتربطها بموسكو عالقات السوري

 وطيدة.

 من أطياف املعارضة السورية شخصية 30بحضور  ،2015أيار/ مايو  27 في 1 ؤتمر أستانةمانعقد 

الذين انسحبوا من مؤتمر  ،بعض املعارضين. انتقد السوري –، بما أطلق عليه الحوار السوري "املعتدلة"

الوطني لقوى الثورة رفض "االئتالف كما  سقف مطالبه منخفض،أّن باعتبار  1 مؤتمر أستانة ،2موسكو 

، وقال بأن ممثل النظام السوري في األمم املتحدة، بشار الجعفري  انتقدهفيما  ،واملعارضة، حضور املؤتمر

دع إليه. سورية
ُ
 صدر بيانه الختامي، وأ2015تشرين األول/ أكتوبر  2 في 2 أستانة انعقد مؤتمرثم  لم ت

  اعضوً  37من أصل  اصوتً  28بغالبية 
ً
  البيان تضمنو  ،امشارك

ً
سياسية لوقف الصراع وإطالق سراح  مبادرة

 النظام واملعارضة املسلحة. من لدى كّل  املعتقلين واملخطوفين
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 أستانة كمؤتمر لرعاية املفاوضات بين النظام واملعارضة -

السوري واملعارضة املسلحة  النظامبين  فاوضاتكم ،ملؤتمرات أستانة ةالفعلي ةاالنطالق تحصل

الذي ، و 2017كانون الثاني/ يناير  24 – 23املنعقد بتاريخ  األول  اللقاء في، إيرانية - تركية –برعاية روسية 

االلتزام بسيادة ، مع التأكيد على للمسألة السورية ابأن ال حّل عسكريً  ت في بيانه الختامي تأكيداتصدر 

 ووحدة أراضيها، وبكونها "دولة متعددة األعراق واألديان وغير طائفية وديمقراطية". سوريةواستقالل 

عن نتائج ذات شأن، باستثناء تشكيل لجنة  ،2017، منتصف شباط/ فبراير 2لم يسفر مؤتمر أستانة 

 ، ووعود روسية للمعارضة بتثبيت الهدنةملراقبة وقف إطالق النار ،إيرانية –تركية  –عمل ثالثية، روسية 

انعقد مؤتمر أستانة ثم . 2016نهاية العام  تركية -املّتفق عليها بين قوات النظام واملعارضة برعاية روسية 

، بوقف إطالق النار النظام على عدم التزام ابغياب وفد املعارضة، احتجاًج  2017منتصف آذار/ مارس  3

أعلن  وفي هذه الجولة. الدول الثالث الراعيةوحضور ممثلي كل من الواليات املتحدة واألردن، عالوة على 

من روسيا وتركيا كدولة ضامنة  رئيس الوفد الروس ي، ألكسندر الفرنتييف، عن انضمام إيران إلى كلّ 

 ل اإلرهابية.املعارضة املسلحة والفصائ مجموعات بين لللفص مفّصلة ووضع خرائط ،للهدنة

اجتماع خبراء من الدول ، سبقها انطلقت الجولة الرابعة من املفاوضات 2017 في الثالث من أيار/ مايو

ضت هذه الجولة عن االتفاق علىالثالث الضامنة
ّ
كتجربة ملدة  ،خفض التصعيدلمناطق  4إقامة  ، وتمخ

)ريف  واملنطقة الوسطى ،)وتضم أجزاًء من محافظتي حلب والالذقية( وإدلب ،في الغوطة الشرقيةأشهر؛  6

في نهاية االجتماع، انسحب بعض أعضاء وفد  )درعا والقنيطرة(. املنطقة الجنوبيةو  ،حمص الشمالي(

تموز/  5 – 4في عقدت الجولة الخامسة من مباحثات أستانة و  على توقيع إيران لالتفاق. ااملعارضة احتجاًج 

إلشراف والرقابة عليها. ل ةطريق، واالتفاق على ، وتم فيها ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد2017يوليو 

  24بحضور ، 2017منتصف أيلول/ سبتمبر وتم االتفاق في الجولة السادسة املنعقدة 
ً

عن املعارضة  ممثال

السورية املسلحة، على أن تقوم الدول الضامنة الثالث بمراقبة وقف إطالق النار في منطقة خفض 

 موضوع اإلفراج عن املعتقلين.بالتصعيد الرابعة في إدلب، ولم ُيحرز أي تقدم فيما يتعلق 

وفدي النظام  قدت الجولة السابعة من املباحثات بحضور عُ  2017في نهاية تشرين األول/ أكتوبر 

في مناطق  تم التأكيد على وحدة األراض ي السورية وتثبيت وقف إطالق النارفيها واملعارضة املسلحة، و 

 2254 رقم ومكافحة اإلرهاب، وبأن الحل السياس ي يقوم على أساس قرار مجلس األمن خفض التصعيد

، 2017كانون األول/ ديسمبر  25 فيالتي ُعقدت  ولم تكن الجولة الثامنة من املحادثاتوعبر مؤتمر جنيف. 

في سوتش ي، والذي تم االتفاق على عقده في  "الحوار الوطني السوري"أكثر من محطة لالنتقال إلى مؤتمر 

لت الخطوة الروسيةهذه فاوضاتمكاملة هاتفية بين الرئيسين الروس ي والتركي قبل انتهاء جولة امل
ّ
في  . مث

من أجل تحقيق اختراق يتمثل  الستثمار النجاحات العسكرية على األرض أول محاولة االنتقال إلى سوتش ي

 .له كبديٍل  أو 2مؤتمر جنيف  في موازاة فتح مسار آخر للحل السياس يب

  عن نتائج ،2018، منتصف شهر أيار/ مايو لم تسفر الجولة التاسعة من محادثات أستانا
ُ
تم و  ذكر،ت

سياس ي  ملسارٍ  في مدينة سوتش ي الروسية، في تكريٍس  فاوضاتمن املاالتفاق على عقد الجولة القادمة 
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، اللجنة الدستورية بتشكيلبدء المن أجل  ،دي مستورا ناألممي، ستيفا، والتشاور مع املبعوث جديد

للحل السياس ي املتعثر في سورية، شباط/  4جنيف مؤتمر مقررات الواردة في  البنود األربعةكتطبيق ألحد 

هو لكّن الالفت في هذا الجولة  .الحكم االنتقالي والدستور واالنتخابات ومكافحة اإلرهاب، وهي 2016فبراير 

الغياب األميركي، ربما بسبب التذّمر من الجلوس مع الوفد اإليراني، سيما وأن الرئيس دونالد ترامب كان 

ع قبل
ّ
 على قرار االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران. أيامب هاقد وق

، بمشاركة ممثل عن مفوضية 2018قدت الجولة العاشرة في مدينة سوتش ي، أواخر تموز/ يوليو عُ 

ز البيان الختامي على العمل على و  ،دي مستورا الالجئين واملبعوث الدولي األمم املتحدة لشؤون
ّ
رك

فشلت و  "مساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء املحادثات لعودة النازحين والالجئين".

، في 2018لثاني/ نوفمبر الجولة الحادية عشرة التي ُعقدت في العاصمة الكازاخية أستانة، أواخر تشرين ا

 .حول اللجنة الدستورية نهائي التوصل إلى اتفاق

 25، (اسابًق  )أستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان باحثاتاملتقرر إجراء الجولة الثانية عشرة من 

 االنتهاء من البحث في مسألة، ملناقشة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب و 2019نيسان/ أبريل 

فيما أعلنت ، غير بيدرسون، سوريةحضور املبعوث األممي الجديد إلى بتشكيل اللجنة الدستورية، 

في هذا الصدد، قال الرئيس التركي أردوغان  بصفة مراقب. عن استمرار حضورها الواليات املتحدة

 "، بأن 2019 نيسان/ أبريل 10في  للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية العائدة من موسكو
ً

جديدة قد  دوال

، وهي األردن والعراق ولبنان وأملانيا والصين، ما يعزز من أهمية هذه تشارك في جولة أستانة القادمة

بين سورية  لبحث فتح الحدود الدولية ماوهو في الغالب يعني انضمامها  "القرارات التي سيتم الوصول إليها

ميركي في سلسلة ا كما الحضور األ تماًم  ،بصفة مراقبستحضر ن حضرت فإوهذه الدول  ،ردن والعراقواأل 

 .ةستانأ

 

 
ا
اقفالنشأة وامل: اثالث  و

حين وافق اإليرانيون والنظام على االنخراط في مباحثات أستانة كانوا يأملون باستكمال االنتصارات 

 ، لكن الروس لم يتركوا ألطراف2015منذ خريف عام  التي حققوها تحت جناح الحليف الروس ي األقوى 

الكثير فيما يتعلق بالقدرة على املناورة، فالكلمة األخيرة لهم، وهم الذين يحددون  "املقاومة واملمانعة"محور 

على حساب املحور  وغيرها إسرائيل، ويتحالفون مع االنتصارات يستثمرونو  األهداف ويعطون الحصص

يصعب  اأن دخول تركيا في هذا التحالف فرض على محور "املمانعة واملقاومة" قيودً  كما ،أو بعض أطرافه

 
ً
 –التطور املضطرد في العالقات الروسية و  بعد تحولها إلى قوة على األرض السوريةتجاوزها، وخاصة

 التركية.

اإلقليمي، من خيار سوى االرتهان الضعف أو ، بفعل السورية املسلحةملعارضة ملعظم فصائل ا لم يكن

قوات "دخولها في التحالف باستبعاد  تركيا الجديد، وقد ربطت االتفاق في التمثيله لحليف التركيإلى ا اللجوء
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ل هذا الحزب ضمن وفد  امن املشاركة، ملا تعتبره مساًس  الكردية "حماية الشعب
ّ
بأمنها القومي، أو أن يتمث

على  رحبت "الهيئة العليا للمفاوضات" باتفاق أستانة، اسياق أيضً في هذا الالنظام في حال تّمت دعوته. 

الذي فّضل إجراء املباحثات في جنيف، فيما عارضت بعض الفصائل  ،رياض حجاب ،لسان منسقها العام

السعودية وقطر عن الدول الداعمة واملمولة لها ك بسبب استبعاد على األرجحالعسكرية االتفاق، 

 املباحثات.

رحبت مجموعة الخضر في البرملان األوربي باالتفاق، واعتبرته "خطوة مشجعة الصعيد الدولي،  على

صوت مجلس األمن باإلجماع لصالح مشروع ويساهم في تخفيف معاناة جزء من الشعب السوري". كما 

 التعديالت، لكن مع إجراء بعض 2016في اليوم األخير من عام  أستانة التركي حول اتفاق –القرار الروس ي 

د بأن االتفاق جزء من املفاوضات الهادفة و  عليه،
ّ
لعودة إلى مسار جنيف التفاوض ي. كما إلى االتي تؤك

  تفاق، لكنها أعربت عن قلقها من الدور اإليراني فيه.االوافقت الواليات املتحدة على 

 لالهتمام
ً
إنشاء مناطق  كان، ولإلشكاليات في نفس الوقت، من أكثر مقررات مباحثات أستانة إثارة

، 2017مايو  /أيارالتي ُعقدت في  خفض التصعيد التي تم االتفاق عليها في الجولة الرابعة من املباحثات

نت
ّ
يتعلق  واالتفاق على املصالح التي من تنسيق الجهود الثالثي تحالف أستانة دول  كإجراءات عملية مك

 .سوريةفي  هذه الدول  مننفوذ كّلٍ حجمها بقوة و 

على  سوريةفي  وجود إيران واملجموعات التابعة لها على طول الخط "إسرائيل"عارضت من جهتها، 

 الحيلولة دون ذلك ، فعملت علىعلى وجه الخصوص في منطقة خفض التصعيد في الجنوبو ،العموم

 هذه  وبسبب ،عبر التنسيق مع الحليف الروس يبمفردها، ومن ثم 
ّ
ب األمر ضمان املخاوف اإلسرائيلية، تطل

فالديمير  الرئيسينوذلك في القمة التي جمعت  ،في الجنوب على أعلى املستويات منطقة خفض التصعيد

 .2017تموز/ يوليو  7في  في مدينة هامبورغ األملانية ترامبدونالد و  بوتين

 

 الثالثي تحالفالطراف أل العالقات البينية : ارابعا 

، على أن يشارك فيه ممثلون 2016أواخر العام  تركياالدعوة إلى مؤتمر أستانة من قبل روسيا و تمت 

لم  معارضة، عالوة على ممثلين عن النظام والقوات الكردية. سياسية عن املعارضة املسلحة وشخصيات

، واعتبرته مجّرد سبيل آخر 
ً
، يهيمّهد للعودة إلتطرح روسيا فكرة مؤتمر أستانة كبديل ملؤتمر جنيف عالنية

، كان يشير إلى النية في تحويل مسار الحل السياس ي من جهد دولي مشترك الكن واقع الحال، وكما تبين الحًق 

 . جراء القصف الجوي املدّمر النجاحات العسكرية في جنيف إلى حّل روس ي للصراع من أجل استثمار

على حضور  تأصرّ والتي التي تحوز على ثقة معظم املعارضين،  تركيا إلىوكان ال بّد من أن تتوّجه روسيا 

بين الدولتين حصل  عارضت روسيا دعوة هذه الهيئة، ويبدو أن التوافق بينما، "الهيئة العليا للتفاوض"

ودمشق  ؤتمر. لم تكن طهرانمن املشاركة في املحزب االتحاد الديمقراطي والهيئة  بعد أن تم استبعاد

االستمرار بالخيار العسكري حتى وكانتا تريدان عن موقف موسكو من الفصائل اإلسالمية،  راضيتين
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 هما، ميزان القوى لصالح2015عام الخريف منذ قلب التدخل الروس ي من الجو،  أن بعدبخاصٍة النهاية، 

 على األرض.

تعكير  قد أفضت إلى الجماعات املقاتلة املدعومة من تركياالعمليات العسكرية الروسية ضد كانت 

األجواء بين البلدين، لكن، وبعد فترة قصيرة من العداء الذي أعقب إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية 

، عادت العالقات بينهما إلى سابق عهدها، ال بل أنها أضحت أكثر متانة، فقد تنّبه الطرفان 2015أواخر عام 

في مواجهة الواليات املتحدة، فتركيا لم تعد تثق  ا، وضرورة وقوفهما معً سوريةملصالح التي تجمعهما في إلى ا

، بينما استغل بوتين هذا الحدث 2016بالحليف والشريك األميركي منذ محاولة االنقالب الفاشلة عام 

 ليتضامن مع الحكومة التركية عبر اتصال هاتفي مبكر مع الرئيس أردوغان.

حة، أن أهداف املؤتمر كانت تتلخص بوقف إطالق النار من ى الرغمعل
ّ
 بين النظام واملعارضة املسل

"داعش" و"النصرة"، وتحييد املدنيين وتقديم املساعدات اإلنسانية وبدء عملية انتقال سياسية، باستثناء 

ق بتحقيق هذه األهداف إال أن األولويات
ّ
حصل كما األطراف. كانت موضع خالف بين مختلف  فيما يتعل

 إيران على، في مقابل إصرار خالف على دور بشار األسد، حيث رفضت تركيا بقاءه بعد املرحلة االنتقالية

 ، ولو بصالحيات أقل، في حين تركت روسيا الخيار للسوريين عن طريق االنتخابات.ذلك

كمال إعلى وشك  كانت تركيا ،2017بداية العام  في في الوقت الذي بدأت فيه اجتماعات أستانة

ها فصائل ت فيدعموالتي ، "درع الفرات"الباب تحت مسمى عملية  –جرابلس  –عزاز إجيب  على سيطرتها

التي عمادها  ،"الديمقراطية اقوات سوري"من جهة و "داعش"على حساب تنظيم تقّدم لتسورية معارضة 

نت تركيا من فصل التواجد الكردي فيبذلك من جهة أخرى.  ،الكردية "وحدات حماية الشعب"
ّ
 منطقة تمك

لم بالطبع،  .الجزيرة عنه في عفرين، في إطار هدفها املعلن ملنع تشكيل كيان كردي مستقل في شمال سورية

 بعد سيطرة النظام وحلفائه على ،االجتياح التركي هذا عن اروسينظر  يكن ذلك ليتحقق من دون غّض 

الجيب في مقابل  حلب ؛قايضةضرٍب من امل ، ما يشير إلى2016مدينة حلب بدعم روس ي مباشر صيف عام 

 املشار إليه أعاله من الشمال السوري.

 
ً
ت بموجبها عن دعم فصائل الغوطة الشرقيةأخرى لم تلبث تركيا أن عقدت صفقة

ّ
 ،مع روسيا تخل

ن و ، 2018منتصف نيسان/ أبريل  ،السيطرة عليها من قبل قوات النظام بدعم روس ي لتتّم 
ّ
من هي لتتمك

التي انتهت  ،عملية "غصن الزيتون"ما يسمى ب فيسورية معارضة  فصائلمنطقة عفرين بمساعدة اجتياح 

ن العالقة وبذلك تكون تركيا قد استفادت من تحالف أستانة بصورة عامة، وم .2018آذار/ مارس  18في 

مع روسيا على نحٍو خاص، لتحقق نصف حلمها بالسيطرة على كامل الشريط الحدودي في الشمال 

 السوري.

من كونها  ااإليرانية، ومنذ البداية، كان ضعف إيران تجاه روسيا نابعً  –فيما يتعلق بالعالقة الروسية 

عجزت عن دعم النظام في وجه تقدم فصائل  أن هي التي استدعت التدخل الروس ي إلى سورية، بعد

عدة أطراٍف إقليمية، فتكامل الجهد الروس ي الجوي مع  قبل املعارضة املسلحة والجهاديين املدعومين من

 املسلحة املعادية لهما. جماعاتالقوى التي تديرها إيران على األرض في تحقيق الفوز على مختلف ال
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بدلت عملية 
ُ
فت على حدود منطقة خفض التصعيد األخيرة في إدلب، واست

ّ
لكّن املعارك ما لبثت أن توق

عن  ا، عوضً تركي على حّلٍ يعتمد على تنظيم الوجود املسلح وتفكيكه –باتفاٍق روس ي  الوشيكة االجتياح

ل حاجة ر وحدها على القوة املسلحةاالعتماد 
ّ
كانت قد أن روسيا . كما وسيا إلى امليليشيات الشيعية، ما قل

تدريب وتشكيل مجموعات عسكرية موالية لها على حساب مجموعات الدفاع الوطني التي تأتمر بدأت ب

 ،الجديدةالوحدات بإيران، عالوة على إدخال املزيد من مقاتلي املعارضة املنضوين في إطار املصالحات في 

 كالفيلق الخامس.

الذي سمح إلسرائيل بتوجيه و اإلسرائيلي،  –مع زيادة مضطردة في التنسيق الروس ي  اذلك أيضً ترافق 

، من ضمن الهدف اإلسرائيلي املتمثل بمنع إيران من إنشاء قواعد بحرية الضربات ضد املواقع اإليرانية

من وقٍت  اإلسرائيلية – الروسيةوعلى الرغم من بعض التوترات التي شابت العالقات . ثابتة لها في سورية

ب إسرائيل بإسقاط طائرة التجسس الروسية بصار إلى آخر،  جو سوري خريف  –خ أرض و بخاصٍة بعد تسبُّ

من الضعف  ا، وتعزز التنسيق بين الدولتين، ما انعكس مزيًد إلى مجاريها أن عادت األمور لم تلبث ، ف2018

على بات بقاء التحالف ذاته  أن إلى حّدٍ ، أستانة الثالثي تحالفضمن اإليرانية  –الروسية  اتالعالقفي 

 .في الوقت الحاضر املحّك 

 قبل تحالف أستانة  اإليرانية –هكذا، وبعد أن كانت العالقة الثنائية الروسية 
ً
الثالثي، لحاجة حيوية

العالقات مالت الكّفة بالتدريج لصالح روسيا إلى املجموعات العسكرية املؤتمرة من قبل طهران على األرض، 

وتحققت فيها مكاسب وصفقات مهمة للطرفين، سواء من تحالف، ال هذابعد قيام  التركية –الروسية 

  ّي من خارجه.خالل التنسيق في إطار هذا التحالف أو بالعمل على نحٍو ثنائ

فإن ذلك ، وبالرغم من التناقضات التي تشوبها، في إطار تحالف أستانة اإليرانية –التركية  اتالعالقأما 

إلى  بينهما أن تصل العالقات منهما أيلم ترغب ف، ولو مكرهتين في سورية، التعاون  لم يمنع الدولتين من

لسوق التركية من إلى ا، وأهمها حاجة إيران ومكان للمصالح التي تربطهما في غير مسألٍة  احّد القطيعة، نظرً 

بهذا الصدد، وعند لقائه  لنفط والغاز اإليرانيين.إلى احاجة تركيا في مقابل أجل تجاوز العقوبات األميركية، 

وزير الخارجية التركي، ، قال 2019أبريل/ نيسان  17في  ،جواد ظريفمحمد مع وزير الخارجية اإليراني، 

"في امليدان السوري، لدينا منذ البداية نقاط اختالف مع إيران في مواضيع عدة، لكننا قررنا  تشاوش أوغلو

 التعاون معها إليجاد حل سياس ي".

 

 الروس ي السياس ي الحل مأزق : اخامسا 

ي يمكنها الوقوف في وجه القوة الوحيدة الت الواليات املتحدة، واجهةمل سعيهم يبدو أن الروس في

لة عسكريً سواء منها ، في سورية حاولوا مهادنة كل الدول الفاعلة، طموحاتهم
ّ
، . بكالٍم آخراأو تمويليً  ااملتدخ

 مع من خالل القيام بصفقات تحاول تحقيقهمازالت و  حاولت ،حربعن طريق ال روسيا تحققهما لم 
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، على املعارضة السورية املسلحة كبرالنفوذ األ صاحبة ،تركيا، وبخاصة والخصوم على حّد سواء الحلفاء

 من
ً
 واملنطقة بشكل عام. سوريةة في األميركيالسياسات  ترّددارتباك و  مستفيدة

أو  سوريةالروس ي في  العسكري  التدخل وافقت علىقد  كانت لواليات املتحدةأّن ا معو من جهة ثانية، 

، كمصلحة مشتركة في احتواء الجماعات املسلحة التي انتشرت كالفطر على تربة الثورة غّضت النظر عنه

املّتفق  مناطق النفوذفي لخطوط الحمر ل روسيا عند تجاوز  كانت صارمة األميركية، فإن القيود السورية

ش الروس ي باتجاه أحد حقول عند تقّدم قوات تتبع شركة "فاغنر" التي يستخدمها الجي حدث ، كماعليها

 ، 2018شباط/ فبراير  7في  النفط قرب دير الزور
ُ
الرّد  في من املتعاونين الروس تل وجرح املئاتحيث ق

 .عنيفال مريكياأل 

وقفت الواليات املتحدة، ومعها لم تنجح مساعي روسيا حتى اآلن بفرض حّل سياس ي يناسبها، فقد لذا، 

في  التفاوض يالدول الفاعلة في االتحاد األوروبي، حجر عثرة أمام محاولة االلتفاف الروسية على املسار 

تشجيع الالجئين السوريين على العودة قبل بدء عملية محاوالت روسيا الهادفة إلى  واعترضت على ،جنيف

كما رفضت  ،في مخيمات دول الجوار ون ئالالج رية التي يعيشهاذملألوضاع اواستغاللها لاالنتقال السياس ي، 

التي تحتاجها  ربطت املساهمة في عملية التمويل الهائلةو عادة اإلعمار، الدول الغربية الدعوة الروسية إل 

 ، هذه العملية بعملية االنتقال السياسية
ً
 .تكاليفال عبء أن روسيا ال تستطيع تحملبمدركة

 امؤخرً  أمام مشروع الحل السياس ي الروس ي املزعوم، عاد الروس االعوائق التي ظهرت تباعً أمام مختلف 

للحديث عن استئناف محادثات جنيف. فقد قال وزير الخارجية، سيرغي الفروف، في لقاء جمعه مع وزير 

، "نأمل أن تتخذ األمم املتحدة خطواٍت من أجل 2019نيسان/ أبريل  7في  الخارجية األردني، أيمن الصفدي

 
ً
بأن الحل السياس ي على الطريقة  اصريًح  اإعادة الحوار حول األزمة السورية في جنيف..."، ما يمثل اعتراف

 الروسية دونه الكثير من العقبات، إن لم يكن قد وصل إلى طريٍق مسدودة.

هيكلة من أجل  تقوم روسيا بجهد محموم ،في هذه األثناء، خالل الوقت الضائع بانتظار الحل السياس ي

 الجيش  لجعلذلك و  ،البعيد األمن والجيش في االتجاه الذي يعمل لصالحها على املدى
ً
، اتوازنً و أكثر حرفية

 الجيش إلى مجموعة من امليليشيات فاقدة االنتماء الوطني، كما بقايا بخالف الرغبة اإليرانية في تحويل

بنية الدولة  فياإليراني السرطاني النتشار تحجيم افي في العراق ولبنان واليمن. يتوافق الجهد الروس ي  فعلت

، ما قد يمهد لتنسيق أكبر بين الروس في نهاية املطاف الواليات املتحدة وإسرائيلمع أهداف  السورية

 .وعرابته تكون إسرائيل رافعته حول املسألة السورية، واألميركان

بتأييد مقبول من اإلجراءات الروسية الهادفة إلى تحجيم الدور اإليراني في سورية  تحظىمن جهة ثانية، 

رغم ، 2011كما كان قبل الحفاظ على النظام في رغبة إيران  الوة علىفعمكونات املجتمع السوري، معظم 

لكبير من عوامل تفرقة تضاف إلى الكم ا تعدُّ  محاوالت التمدد اإليرانيةفإن اختالف الظروف واملواقف، 

فها االستبداد في البنية االجتماعية السورية
ّ
وليس  ،مشروع وطني جامعتحتاج إلى ، والتي املشاكل التي خل

 .املحّرضة على االنقسامات املذهبيةالخارجية  املزيد من التدخالتإلى 
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 خاتمة: اسادسا 

إن استمرار تحالف أستانة مرهون باملصالح التي يمكن أن تتحقق لدوله الثالث، ولو بصورة متفاوتة، 

 الدور الروس ي هو املهيمن على سياساتلذا، فإن كانعكاس ألهمية ودور كّل منها في الحدث السوري، 

ح على أبواب التحالف منطقة خفض التصعيد األخيرة . مع ذلك، يبدو أن تحالف أستانة الثالثي بدأ بالترنُّ

الضغوط الروسية وعمليات القصف اإلسرائيلية  تزايدبعد  ،في إدلب، وتضاءل الدور اإليراني فيه

، 2018أيلول/ سبتمبر  17في  التركي حول إدلب –والعقوبات األميركية. كما كان االتفاق الثنائي الروس ي 

اإليرانية في هذا التحالف، ولو أن  –ب العالقة الروسية لتنامي العالقة بين البلدين على حسا امهًم  امؤشرً 

رً مازال ، و اذاته في مأزٍق أيضً  إدلب اتفاق
ّ
الختالف أجندات الدولتين وأولوياتهما في  ا، نظرً اتطبيقه متعث

 سورية.

تحالفات الدول الضامنة للمفاوضات في مؤتمر أستانة كانت، ومازالت، تكتيكية إن يمكن القول 

ي محكومة بمصالح مؤقتة ومشروطة بظروف محددة تزول بزوالها، وال يمكن مقارنتها بالتحالف الطابع، وه

اإلسرائيلي حول سورية، والذي تجاوز التكتيك،  –اإلسرائيلي، أو بالتحالف الروس ي  –االستراتيجي األميركي 

 ولو أنه لم يصل إلى مستوى االستراتيجية.

ة الثالث في أستانة هي التحكم بالنشاط املسلح على األرض الغاية األساس من تحالف الدول الضامن

ل إلى حل للمسألة السورية، متشابكة األسباب واملصالح، فأمر  وخدمة مصالح أطراف التحالف، أما التوصُّ

دونه الكثير من العقبات، ليس لتعارض مصالح الدول املنضوية في إطار هذا التحالف فحسب، إنما لرفض 

ل في  اإلرادة الدولية
ّ
ملشروع الحل املنبثق عن أستانة وسوتش ي والتمسك بمسار جنيف، ولو أنه شبه معط

 الوقت الحالي.

الحل ب استفراد الروسإن العسكرية في سورية، و  لنجاحاتهمصعوبة االستثمار الروس ي من هنا 

 يفّسر دعوة، وربما وصل الروس أنفسهم إلى هذه النتيجة، ما قد على األغلب بالفشلمحكوم  السياس ي

األخيرة إلى األمم املتحدة من أجل استئناف محاوالت حل املسألة السورية في  وزير الخارجية الروس ي

، ولو أن الوضع الدولي الحالي ال يشير إلى حماس الدول املعنية بالعودة إلى هذا املسار، ما يجعل مثل جنيف

 .هذه التصريحات الروسية مجرد كالم

الخاسر األكبر هم السوريون، الطرف فإن وحولها،  سوريةتحالفات الدائرة في في خضّم الصراعات وال

فرضها  التي زيفةاملوطنية عن ال افي إطار دولة ديمقراطية، عوضً  جمعهمي مشروع وطنيكونهم يفتقدون إلى 

، اغائبً وحامله املشروع الوطني ما دام  ستبقى حالة الوهن هذهيبدو أن و . مصالحه االستبداد على مقاس

 الجهود في هذا املنحى بال إبطاء. املزيد من ما يستدعي بذل
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