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مستقبل التحالف الروسي-اإليراني-التركي
أحمد حسن علي *

مل يكن يف احلسبان حني بدء احلرب السورية أن ميكن لتحالف ثالثي بعد سبع سنوات الظهور
وتغيري توازن القوى يف الشرق األوسط؛ ما قد يؤدي إىل تفكيك حلف الناتو أو احتمالية خروج
تركيا منه مع أهنا تشرتك بثاين أكرب قوات هبذا احللف.
إن هذا التحالف الثالثي جيعل من الصعوبة مبكان على إدارة الرئيس األمريكي ترامب أن ينجح
يف حصار إيران ،فضالً عن إجهاض مشروع اإلقليم الكردي يف سوراي اليت تعدها الوالايت املتحدة
من أفضل حلفائها يف املنطقة.
والغريب يف هذا التحالف الثالثي -الروسي ،واإليراين ،والرتكي -أن البلدان الثالثة متتلك
أجندات خمتلفة عن بعضها بسياسات مغايرة عرب مزيج من األهداف الداخلية واخلارجية.
وابختصار :إن هذا التحالف «هش ومعقد» ،وإن استمراره يف مواجهة أي حترك عسكري مشرتك
أمريكي بريطاين فرنسي -على سوراي غري واضح ،ولكن على املدى البعيد سيبقى التحالف قائماًبعد انتهاء احلرب السورية.
لقد قام هذا التحالف على هدف حمدد أال وهو تطبيع الوضع السوري على املدى الطويل ،عرب
مواصلة تعزيز القضاء على اإلرهاب الدويل ،واستقرار العملية السياسية يف سوراي ،وخلق الظروف
الالزمة لعودة النازحني السوريني يف الداخل والالجئني يف اخلارج.
مؤمترات السالم السورية
منذ أكثر من سبع سنوات عُقدت اجتماعات كثرية من أجل السالم يف سوراي لكن مجيعها
ابءت ابلفشل ،بدءاً من خطة السالم ذات النقاط الست اليت اقرتحها األمني العام السابق لألمم
املتحدة كويف عنان يف عام  2012ابالتفاق مع جامعة الدول العربية(.)1
إذ كانت النقطة األوىل يف خطة السالم األممية هي التحضري من أجل عملية سياسية شاملة يف
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سوراي ملعاجلة التطلعات املشروعة للشعب السوري .ويف النقطة الثانية االلتزام بوقف القتال وتدخل
األمم املتحدة لإلشراف على حنو فعال يف إيقاف العنف املسلح من قبل مجيع األطراف؛ حلماية
املدنيني ،وحتقيق االستقرار يف البالد.
ويف تلك املرحلة ،طلب األمني العام السابق لألمم املتحدة من احلكومة السورية ّأل تستخدم
قواهتا األسلحة الثقيلة يف املراكز السكانية ،وأن تبدأ بسحب العناصر العسكرية من التجمعات
السكانية وما حوهلا .لكن خطة عنان للسالم مل تتطرق لذكر املعارضة املسلحة ،مبا يف ذلك
اجلماعات اجلهادية العلنية أو غري العلنية وقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
ومع ذلك ،فإن مبعوث األمم املتحدة الذي صاغ «خطة السالم ذات النقاط الست» كان
ينبغي أن يسعى -قبل كل شيء -إىل االتفاق على تصنيف وضع املعارضة -أي اجلهاديني
والفصائل الكردية وتنظيم داعش .-وحىت اآلن ال أحد يعرف كيف كان إبمكان خطة كويف عنان
حتقيق «وقف فعال للعنف املسلح».
وطلبت النقطة الثالثة يف خطة عنان «ضمان توفري املساعدات اإلنسانية جلميع املناطق املتضررة
من القتال»؛ وهنا تساءل املراقبون ،كيف ميكن الوصول إىل املناطق اليت حتت سيطرة اجلهاديني؟
وحثت النقطة الرابعة «على تكثيف وترية وحجم إطالق سراح األشخاص احملتجزين تعسفاً»،
أي ضمان العودة اآلمنة ألكثر من مليون حمتجز يف املخيمات وماليني النازحني ،والسؤال كان يف
كيفية إرغام اجلماعات اجلهادية على تقبل عودة النازحني.
وحثت النقطة اخلامسة على «ضمان حرية احلركة للصحفيني يف مجيع أحناء البالد» ،ودعت
النقطة السادسة إىل «احرتام حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التظاهر السلمي على حنو قانوين».
يف املقابل ،أرادت األمم املتحدة فرض عقوابت صارمة ضد النظام السوري يف املدة ما بني2011
و ،2012اليت واجهت رفض من قبل روسيا والصني يف جملس األمن .وفشلت خطة عنان ألهنا مل
تكن خطة سالم حقيقية ،وتوقفت اللجنة املشرتكة األممية العربية عن العمل يف سوراي.
ويف تلك املرحلة -ومبساعدة اجلهات الفاعلة الدولية -شاركت املعارضة السورية يف حماداثت
جنيف مبا يف ذلك بعض اجلماعات اجلهادية ،لكنها الدول الداعمة ضد النظام السوري فشلت يف
تشكيل حكومة انتقالية من مجيع أطراف املعارضة املسلحة املتحاربة.
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ويف  ،2014بدأت مرحلة جنيف الثانية؛ هبدف هتيئة الظروف إلجراء حماداثت جديدة أكثر
فعالية .ومع ذلك ،مل تشارك املعارضة الكردية املسلحة وال اجملموعات اجلهادية املختلفة ،واألهم أن
النظام يف دمشق مل يشارك بعد حتذير الرئيس األمريكي السابق ابراك أوابما من عدم بقاء األسد
يف السلطة(.)2
ويف تلك املدة ،بدأت عمليات تنظيم داعش بني العراق وسوراي ،ويف الوقت نفسه أنشأت
الوالايت املتحدة حتالفاً دولياً من  79دولة للقضاء على دولة داعش .وعندما بدأ اجليش السوري
ابالهنيار ،تدخلت روسيا مباشرة يف احلرب السورية .ومع هناية  ،2015مت أتسيس جمموعة دعم
سوراي الدولية من عشرين دولة ومنظمة دولية -مبا يف ذلك إيران ،-ضمن إطار األمم املتحدة؛
هبدف صياغة مسودة اتفاقية تُقدم إىل مؤمتر فيينا املستقبلي.
وقد مت تضمني املقرتح النهائي جملموعة دعم سوراي يف قرار جملس األمن الدويل رقم (،)2254
مع خارطة طريق لعملية السالم يف سوراي وحتديد جدول زمين إلجراء مزيد من احملاداثت .ونص
القرار رقم ( )2254على مدة أقصاها ستة أشهر للمفاوضات بني احلكومة واملعارضة ،دون مزيد
من التفاصيل واملواصفات بشأن طبيعة املعارضة املسلحة اجلهادية أو غريها(.)3
ومن طرف واحد ،أعلنت اململكة العربية السعودية تنظيم جلنة مفاوضات عليا من معظم
اجلماعات اجلهادية يف ذلك الوقت يف سوراي ،وضمت اللجنة أيضاً أعضاء من اجمللس الوطين
الكردي الذين انسحبوا بعد مدة قصرية ،وأعضاء من اليسار السوري ،مع آخرين اختفوا يف وقت
الحق .وقد استضافت احلكومة الربيطانية هذه اللجنة الحقاً .وكانت قضية اخلالف األساسية يف
هذه اللجنة هي األكراد السوريون ،الذين استُبعدوا من املفاوضات بفضل الضغط الرتكي(.)4
ويف وقت الحق ،بدأت جنيف الثالثة اليت فشلت بنحو سريع بسبب االنتصارات العسكرية
للنظام السوري بدعم من روسيا وإيران .وأخرياً ،بدأت مرحلة جديدة من جنيف الرابعة اليت
استضافت فيها حماداثت أخرى بني حكومة بشار األسد وجلنة املفاوضات العليا املدعومة سعودايً(.)5

ومن جانب آخر ،بدأت أيضاً حماداثت جادة يف أستانة عاصمة كازاخستان عرب سلسلة غري
مباشرة من احملاداثت بني النظام السوري وروسيا ،مث إيران ،وتركيا ،مع جمموعات من اجلهاديني
الذين شاركوا يف احملاداثت ابهتمام غري اعتيادي .ومتكنت حماداثت أستانة من التوصل إىل هدنة
بني األطراف املتصارعة(.)6
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يف أيلول  2017أُنشئت أربع مناطق خلفض التصعيد يف سوراي برعاية الدول الثالث واجلماعات
اجلهادية ،ومشلت تقريباً مجيع املناطق اليت شهدت القتال بني احلكومة واجلماعات اجلهادية(.)7
ماذا تريد كل من روسيا وإيران وتركيا؟!
تدعم روسيا منذ زمن طويل النظام السوري ،إذ زودت القوات احلكومية ابلدعم اجلوي واألسلحة،
وقدمت هلا الدعم الدبلوماسي يف األمم املتحدة ويف حماداثت السالم الدولية ،فضالً عن أن لروسيا
قوات على األرض السورية.
وقد تدخلت روسيا بنح ٍو مباشر يف سوراي يف تشرين األول  2015حينما بدأت بشن
غارات جوية ضد أهداف للجماعات اجلهادية ،وقالت روسيا إن الوالايت املتحدة تستخدم القوة
العسكرية ليس ضد داعش وإمنا إلبطاء التقدم العسكري السوري(.)8
وما تريده موسكو هو بقاء الرئيس األسد على السلطة وأتمني نفوذها العسكري يف املنطقة،
إذ أن لديها قاعدة جوية عسكرية مهمة يف حمافظة الالذقية غرب سوراي وقاعدة حبرية يف مدينة
طرطوس الساحلية .وتسعى القيادة الروسية إىل عقد اتفاق سالم واسع بني الفصائل املعتدلة يف
سوراي يسمح لألسد ابلبقاء؛ لذا توجهت روسيا لرعاية حماداثت أستانة مع إيران وتركيا.
فيما كانت تركيا منذ بداية احلرب السورية إحدى الداعمني الرئيسني للمعارضة السورية غري
الكردية مبا يف ذلك اجليش السوري احلر ،وشنت القوات الرتكية غارات جوية ضد أهداف لتنظيم
داعش كجزء من التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة ،ونفذت غارات جوية أحادية اجلانب
ضد قوات املعارضة الكردية يف مشال سوراي ،وأرسلت قوات برية إىل داخل األراضي السورية حملاربة
داعش والقوات الكردية كجزء من العملية اليت نفذهتا تركيا واملعروفة ابسم «درع الفرات».
وما تريده تركيا ابلدرجة األساس هو منع حتقيق أية مكاسب لألكراد يف احلصول على أقليم
مستقل على األراضي السورية أو احلصول على حكم ذايت يف أي تسوية ما بعد احلرب .وترى تركيا
أن املقاتلني األكراد السوريني مرتبطون حبزب العمال الكردستاين الذي خاض حرابً استمرت أكثر
من ثالثة عقود مع القوات الرتكية.
ويف اآلونة األخرية ،بدا القادة األتراك مضطربني حول ما إذا كان ينبغي السماح لألسد ابلبقاء
يف السلطة يف اتفاق سالم هنائي ،عرب حماداثت السالم اليت تدعمها تركيا يف مفاوضات أستانة بينما
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عارضت بشدة مشاركة الفصائل الكردية يف حماداثت السالم.
ومن جانبها تدعم إيران حكومة األسد منذ زمن طويل وقدمت للنظام احلاكم مساعدات
عسكرية كبرية ،ودخلت بنحو مباشر وغري مباشر يف حماربة الفصائل املتطرفة ضمن املعارضة
السورية ،يف توجه مشابه لروسيا .وما تريده إيران منذ مدة طويلة هو إسناد األسد ضد املنافسني
اإلقليميني (إسرائيل واململكة العربية السعودية).
لذلك انضمت إيران إىل حماداثت جنيف للسالم يف هناية  2015بعد أن أسقطت الوالايت
املتحدة معارضتها للمشاركة اإليرانية ،مث رعت طهران حماداثت السالم يف أستانة إىل جانب تركيا
وروسيا؛ وسجلت إيران النجاح الذي ال شك فيه يف كوهنا جزءاً من االئتالف الرابح مع تركيا
وروسيا ،يف وقت تبذل فيه الوالايت املتحدة مع اململكة العربية السعودية قصارى اجلهد لتهميش
إيران على الساحة الدولية .وتريد اجلمهورية اإلسالمية أن تكون جزءاً من برانمج إعادة اإلعمار
السورية؛ وابلتايل ضمان وجودها على األرض.
وكان على الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان -كجزء من التحالف مع روسيا وإيران -أن
يتخلى عن هدفه يف اإلطاحة ابلرئيس السوري بشار األسد واالتفاق يف هذه املرحلة على أن
تنسحب القوات الرتكية من املناطق اليت استولت عليها يف مشال سوراي ،حيث طلبت كل من روسيا
وإيران من تركيا تسليم املناطق اليت احتلها األتراك إىل اجليش السوري.
وكانت تركيا على خالف مع حلفائها التقليديني يف الناتو بشأن نزاع خيص موارد النفط والغاز
يف البحر بني اليوانن وقربص .وغضب الرئيس أردوغان من رفض دول االحتاد األورويب تسليم اجلنود
واملدنيني األتراك الذين اهتموا ابلتخطيط النقالب عام  .2016ابملقابل أدانت معظم دول الناتو
قيام موسكو ابغتيال معارضني روسيني يف بريطانيا ،إال أن األتراك مل يوجهوا أي إدانة لروسيا.
ضم وفود كردية يف املفاوضات
وال يدعم الروس حرب الرئيس أردوغان على األكراد وحاولوا ّ
حول مستقبل سوراي .لكن من الواضح أن موسكو أعطت أنقرة الضوء األخضر ملهامجة األكراد
الذين صاروا جزءاً من التحالف األمريكي الذي بدوره مل يتصادم مع اجليش الرتكي خالل مهامجته
للفصائل الكردية .ومثل هذا الصدام يبدو غري حمتمل ،على الرغم من أن القيادة الرتكية وجهت
خطاابت شديدة اللهجة ضد دول التحالف األمريكي ،واعتربت أن الوالايت املتحدة خانت تركيا
بتقدمي الدعم للفصائل املصنفة إرهابياً يف تركيا(.)9
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لقد أظهرت كلٌّ من روسيا وتركيا وإيران أولوايت متعارضة ومصاحل خمتلفة يف سوراي واملنطقة
برمتها ،وللدول الثالث أجنداهتا اخلاصة .فإيران ومنذ عقود يف موقف ٍ
معاد للوالايت املتحدة،
وزادت شدة العداوة منذ أن أصبح دوانلد ترامب رئيساً .يف حني أن تركيا هي حليف للناتو لكن
بعالقات متوترة حالياً مع واشنطن ،والسيما بسبب الدعم األمريكي للفصائل الكردية يف سوراي .أما
روسيا فإهنا تنظر إىل الوالايت املتحدة مثلما كانت على عهد االحتاد السوفييت -منافس جيوسياسي
ينبغي إحباطه أينما ُوِجد وحيثما كان ذلك ممكناً ،-وقد وصف وزير اخلارجية الروسي سريجي
الفروف العالقات الثنائية أبهنا «أسوأ مما كانت عليه يف أثناء احلرب الباردة(.)10
وعلى ذلك ،فإن الدول الثالث جتتمع ملواجهة الوجود األمريكي وإنشاء قوة موازنة مضادة،
وتعمل الدول الثالث كما لو أهنا تتخذ القرارات توافقياً لتصنع سياسة مستقلة عن الوالايت
املتحدة ،القاسم املشرتك األساس.
لكن يف الوقت نفسه ،ال متانع تركيا من الوجود اإليراين يف سوراي على أن يرحل األسد (وهو
ما ترفضه روسيا وإيران) .وتريد روسيا عالقات أوثق مع تركيا ولكنها حتتاج أيضاً إىل نظام األسد
ملد نفوذها يف الشرق األوسط وبقاء قاعدهتا البحرية املتوسطية يف طرطوس (وهو ما ترفضه تركيا).
وتسعى إيران إىل احلفاظ على خطوط اإلمداد حلزب هللا يف لبنان وإبعاد تركيا عن العراق (وهو ما
ترفضه تركيا أيضاً).
وإذا كانت إيران تريد احلصول على دعم روسيا وتركيا يف مواجهة الوالايت املتحدة وإسرائيل
واململكة العربية السعودية ،فإن تركيا تسعى أيضاً إىل احلصول على دعم مطلق من روسيا وإيران؛
وصول إىل هنر دجلة ،حيث وجود القوات
لتمديد عملياهتا إىل شرق سوراي حىت هنر الفرات ً
األمريكية جنباً إىل جنب مع الوحدات الربيطانية والفرنسية والفصائل الكردية.
ماذا لو اهنار االقتصاد الرتكي؟
بعد اخنفاض قيمة العملة الرتكية من املمكن أن يدخل االقتصاد الرتكي يف حالة ركود بسبب
ارتفاع الدين العام ،ومع استمرار فرض الوالايت املتحدة عقوابت اقتصادية على تركيا ستنعكس
التأثريات على النواحي االسرتاتيجية والعسكرية.
ُّ
وتعد تركيا نفسها احلاجز الذي مينع انتقال مآسي حروب الشرق األوسط إىل أورواب .وفيما
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كانت تركيا قبل بضع سنوات تستعد لالنضمام إىل االحتاد األورويب كدولة كاملة العضوية ،جندها
اليوم على عالقات متوترة مع أورواب والوالايت املتحدة .وحتد تركيا من الشرق واجلنوب ست دول،
هي( :جورجيا ،وأرمينيا ،وانخشفان (أراض اتبعة ألذربيجان) ،وإيران ،والعراق ،وسوراي) .مخس
منها دخلت بنحو غري مباشر يف نزاع مسلح مستمر أو حبرب مباشرة .وترى تركيا نفسها أهنا متنع
تنظيم داعش من الدخول إىل اليوانن مث إىل أورواب ،وحتافظ على احلرب السورية داخل سوراي ،ومتنع
روسيا من العودة إىل بلغاراي.
وقد عرب الرئيس الرتكي عن غضبه يف مقال بصحيفة نيويورك اتميز على العقوابت االقتصادية
األمريكية ،قائالً إن لرتكيا بدائل ،وإن االجتاه األحادي األمريكي وعدم االحرتام جتعل تركيا تبحث
عن أصدقاء وحلفاء جدد(.)11
ويبدو أن هناك مجلة أمور أغضبت الرئيس أردوغان ،منها :اعتقاده أن رفع أسعار الفائدة
ستؤدي إىل نتائج اقتصادية سيئة على تركيا .وانقش من الناحية التارخيية أن ارتفاع أسعار الفائدة
يسبب يف الواقع إىل ارتفاع التضخم ،فيما يعتقد اخلرباء أن ارتفاع الفائدة يؤدي إىل خفض التضخم
جبعل األموال أكثر تكلفة.
من حيث املبدأ ،حينما يرفع البنك املركزي أسعار الفائدة فإنه يبيع السندات وأيخذ العملة من
تلك املبيعات؛ وابلتايل جيعل من عملته اخلاصة أكثر ندرة وأكثر قيمة .وتشجع معدالت الفائدة
العالية املدخرين على إيداع األموال يف املصارف الرتكية .ويرى اخلرباء أن هذا هو ابلضبط ما حتتاج
إليه تركيا ملنع االهنيار االقتصادي األوسع.
ويف أثناء منتصف شهر أيلول -وخبالف التوقعات -فاجأ البنك املركزي الرتكي األسواق برفع
سعر الفائدة بنحو أكرب من املتوقع لتعزيز اللرية؛ مما رفع من قيمة اللرية قليالً .وعلى الرغم من رفع
سعر الفائدة بنحو حاد من قبل البنك املركزي الرتكي ،فقد واصلت اللرية اخنفاضها بعد صعود
يسري وسط تضخم هائل(.)12
واخنفضت اللرية يف األشهر املاضية بسبب املخاوف من الوضع الداخلي واألزمة يف العالقات
مع الوالايت املتحدة .وقال البنك املركزي الرتكي يف تقرير نشرته بعض وسائل اإلعالم :إن تطورات
التضخم تشري إىل «خماطر كبرية على استقرار األسعار»؛ بسبب االخنفاض األخري يف قيمة اللرية،
وإن «الرتاجع يف سلوك التسعري يستمر يف فرض خماطر تصاعدية على توقعات التضخم على الرغم
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من ضعف الطلب احمللي» ،وأضاف التقرير أن «املوقف الصارم يف السياسة النقدية سيحافظ على
حنو حاسم إىل أن تظهر توقعات التضخم حتسناً كبرياً» (.)13
ويبدو أن تركيا بدأت تفكر يف السيناريو األسوأ أال وهو البحث عن أصدقاء جدد إلنقاذها.
ومن وجهة نظر اسرتاتيجية أو عسكرية ،يرى أردوغان أن البحث عن أصدقاء جدد ابت مسألة
مهمة .حيث إن لدى تركيا الكثري من القواسم املشرتكة مع إيران وروسيا ،فهم مجيعاً هدف
للعقوابت األمريكية .وإذا مل يستطع الغرب إجياد طريقة للتصاحل مع تركيا ،وإذا مل يغري أردوغان
هنجه احلايل ابلتقارب مع روسيا وإيران ملواجهة ما يعده اخلطر الكردي ،وإذا استمرت الوالايت
املتحدة ابلعقوابت؟ فإن السيناريو األسوأ هو أن تتجه احلكومة الرتكية إىل أصدقاء جدد إلنقاذها،
فيما تستمر اللرية ابهلبوط.
هل ميكن أن تتصادم روسيا مع تركيا!؟
ُّ
تعد مسألة أمن حمافظة إدلب السورية العثرة الكبرية يف العالقات بني روسيا وتركيا .إذ ابلنسبة
لرتكيا ،فإن أمن إدلب غري قابل للتفاوض حيث انتشر فيها اجليش الرتكي منذ العام املاضي،
وتشكل نقطة قوة سياسية حامسة للرئيس أردوغان .ومن دون ضماانت أمنية روسية يف إدلب،
فإن أمام تركيا إما أن تقوم ابلتصعيد العسكري وإما الكف عن املشاركة يف تشكيل مستقبل احلكم
السوري؛ وابلتايل تعاملت روسيا ابحرتام مع تركيا وعقدت اتفاقية حلل اخلالف .وإن احرتام روسيا
للمصاحل الرتكية يف سوراي جاء الستباق خروج أردوغان من حماداثت أستانة.
لقد جنح الرئيس فالدميري بوتني يف االستفادة من املخاوف األمنية الرتكية بعد االنتصارات اليت
حققها اجليش السوري ،وابلوقت نفسه قدم الدعم السياسي لرتكيا ضد الفصائل الكردية يف سوراي،
وكانت النتيجة حتقيق التعاون يف عدة جماالت وأمهها يف عملية السالم السورية يف أستانة.
ومنذ أاير  ،2017حققت حماداثت أستانة بني الروس واألتراك واإليرانيني نتائج ملموسة على
األرض السورية بتحديد أربع مناطق خلفض التصعيد يف سوراي .ومن املفارقات أن حماداثت أستانة
أدت إىل استيالء اجليش السوري على ثالث من مناطق وقف إطالق النار املذكورة.
واليوم ،بقيت حمافظة إدلب كمعقل أخري للمعارضة السورية ولكنها -على عكس املناطق
األخرى -تتعارض مصاحل مجيع القوى الكربى يف إدلب مما يزيد من خماطر املواجهة بينها بنحو
كبري(.)14
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إن أي عملية عسكرية كربى للنظام السوري ستؤدي إىل توجه اجلماعات املعارضة املسلحة
جتاه تركيا ،إذ إن إدلب أصبحت إحدى أكثر املناطق كثافة لألشخاص النازحني داخلياً ،وتشري
التقديرات إىل أن نصف سكان إدلب البالغ عددهم أكثر من مليوين نسمة قد نزحوا خالل
السنوات الثماين املاضية ،ووصل ابلفعل مئات اآلالف من النازحني اجلدد إىل احملافظة يف العام
املاضي.
وأظهرت تركيا استعدادها الستخدام القوة العسكرية يف سوراي لتأمني مصاحلها املتصورة .وركزت
كل من عملية درع الفرات وغصن الزيتون على االستجابة للتطورات املرتبطة بتهديد الفصائل
الكردية ألمن أنقرة على حدودها اجلنوبية .وقد أعرب أردوغان نفسه عن قلقه من هجوم اجليش
السوري على املعارضة يف إدلب يف عدة مناسبات(.)15
إن الكيفية اليت تنتهي هبا األزمة يف إدلب ستنعكس بظالهلا على العالقات الروسية-الرتكية.
فمنذ أواخر عام  ،2015اتبعت كل من روسيا وتركيا اسرتاتيجية عسكرية يف سوراي قائمة على
التفاهم املشرتك ،وعلى الرغم من إسقاط األتراك للطائرة الروسية وما أعقبها من اغتيال السفري
الروسي يف تركيا فقد استمرت الشراكة؛ وهذا األمر أاثر دهشة املراقبني.
ومن جانب آخر ،فقد ُِهّ َشت الوالايت املتحدة يف احملاداثت الثالثية اليت تشكل املستقبل
السياسي يف سوراي .وأظهرت السنوات الثالث األخرية أن الوالايت املتحدة ليست يف وضع جيد
للتعاون مع روسيا يف سوراي .ومع ذلك ،ما يزال إبمكان الوالايت املتحدة استعادة تركيا كشريك
مهم .لكن اخلالفات األخرية بني إدارة ترامب والرئيس أردوغان بشأن احتجاز القس األمريكي
أندرو برونسون فرضت عقوابت على االقتصاد الرتكي من خالل زايدة الرسوم اجلمركية األمريكية
على الفوالذ واألملنيوم؛ مما أدى إىل إضعاف العالقة األمريكية الرتكية.
ويف شهر أيلول  ،2018وافق الرئيس الرتكي مع نظريه الروسي على إنشاء منطقة منزوعة
السالح يف إدلب .وع ّدت أنقرة االتفاق جناحاً دبلوماسياً كبرياً ةىى ،لكنها تواجه مهمة ليست
ابلسهلة يف إزالة اجلماعات املتطرفة وسحب أسلحتهم الثقيلة من منطقة متتد من  15إىل 20
كيلومرتاً حبلول اخلامس عشر من تشرين األول ،مثل حركة حترير الشام (القاعدة) وهي قوة جهادية
قوامها حنو ثالثني ألف شخص يف غرب إدلب ابلقرب من احلدود الرتكية وداخل مدينة إدلب
نفسها .والسؤال هنا كيف سرتغم تركيا اجلهاديني بتسليم أسلحتهم وترك مواقعهم؟!(.)16
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وقد أشارت احلكومة الرتكية إىل أهنا ستحاول إقناع اجلماعات اجلهادية وإال ستستخدم القوة
إلجبارها على مغادرة املنطقة املنزوعة من السالح .وستحرص أنقرة على جتنب املواجهة العسكرية،
وستتطلع إىل أتثريها على املعارضة اليت تلقت الكثري من الدعم الرتكي ،لكن اجلماعات املتطرفة مثل
تنظيم داعش والقاعدة والنصرة لن ترضخ بسهولة .وأتمل روسيا أن تنجح تركيا يف إقناع اجلميع
ابملغادرة ،وهو أمر صعب جداً.
وتريد تركيا سيطرة املعارضة السورية املوالية هلا على مناطق إدلب اجملاورة هلا لتفادي أي هتديد
أمين على تركيا ،وسيتم توفري ما يكفي من الضماانت األمنية لعودة الالجئني السوريني يف تركيا.
وترى القيادة الرتكية أهنا بعقد هذا االتفاق مع موسكو قد أزالت خطر اخلروج اجلماعي الكبري من
الالجئني يف إدلب إىل تركيا.
خالصة القول
يف أوائل أيلول  ،2018أعلنت إدارة ترامب بقاء القوات األمريكية إىل أجل غري مسمى يف
سوراي ،بعد أن أعلن يف وقت سابق أنه يريد سحب اجلنود األمريكيني .ويف الوقت نفسه طالبت أبن
تسحب إيران قواهتا من سوراي رغم توقيع طهران اتفاقية تعاون عسكري مع دمشق اليت أوضحت
أهنا ال تنوي املغادرة قريبا.
هدف إيران النهائي هو ردع الوالايت املتحدة واحلد من نفوذها وجعل وجودها العسكري هناك
أكثر كلفة .وللقيام بذلك ،فإهنا تركز جهودها على مشال سوراي حيث حتاول إقامة حقائق جديدة
على األرض مبساعدة روسيا وتركيا(.)17
وتتشارك كل من إيران وروسيا وتركيا يف النظر إىل القوات األمريكية املوجودة يف املنطقة الواقعة
شرق هنر الفرات اليت هي حتت سيطرة الفصائل الكردية السورية ،على أهنا -القوات األمريكية-
عامل أساس يف عدم التوصل إىل حل سلمي للحرب السورية .فيما تعدها احلكومة السورية قوات
احتالل متنع شرق الفرات من االنضمام إىل بقية األراضي السورية احملررة.
ومع التوصل إىل اتفاق حلل أزمة حمافظة إدلب ،تسعى إيران مع احلكومة السورية يف السيطرة
على إدلب إما من خالل الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية؛ األمر الذي سيرتك األراضي اليت
تسيطر عليها الفصائل الكردية مبنزلة احلاجز األخري للسالم .وهذه النقطة ابلذات يف صاحل تركيا
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اليت أجرت عمليتني عسكريتني ضد الفصائل الكردية املدعومة من الوالايت املتحدة.
لكن اخلالف الذي حصل بني إيران وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى يف قمة طهران كان
يف السعي إىل التوافق يف اآلراء للتحرك ضد املعارضة املسلحة على غرار مناطق خفض التصعيد
األخرى .لكن تركيا فضلت االتفاق مع روسيا بشأن إدلب .ومهما يكن فإن اهلدف التايل ستكون
املنطقة الكردية حيث تتلقي املصاحل الرتكية مع الروسية واإليرانية ،اليت قال عنها الرئيس اإليراين
حسن روحاين إن اخلطوة األخرية حلل األزمة السورية ستكون يف شرق الفرات ،ويقصد حيث وجود
القوات األمريكية.
إن إيران اليت أعربت عن دعمها التفاق إدلب بني الروس واألتراك ترى أهنا تسوية مؤقتة يف حل
حل دائم إلدلب .وإن اتفاق إدلب واملنطقة منزوعة السالح سيؤجل
اخلالفات مع تركيا بشأن إجياد ّ
العمليات العسكرية مؤقتاً فقط.
تعاين الدول الثالث من عقوابت الوالايت املتحدة ولديها مشكالت حقيقية مع إدارة الرئيس
ترامب .وتتشارك الدول الثالث يف خماوف جيوسياسية حول الوالايت املتحدة.
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