مجموعة عمل Task Force
ترتيبات أمنية جديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مارس ٢٠١٩

إدلب واالنسحاب األمريكي وتحويل نظام الحكم في
نظام ال مركزي
سوريا إلى
ٍ
ليونيد إيساييف وأندريه زاخاروف
هذا المقال مترجم عن اللغة االنجليزية

كانــت نهايــة عــام  2018مليئـ ً
ـورات أخــرى ،وبعــد جهــود
ـة باألحــداث المثيــرة بالنســبة لســوريا .فإلــى جانــب تطـ
ٍ
روســيا وتركيــا وإيــران -الــدول األساســية الضامنــة لعمليــة المفاوضــات الخاصــة باألزمــة الســورية -إلعطــاء
دفعــة جديــدة لعمــل اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف ،أعلــن دونالــد ترامــب انســحاب القــوات األمريكيــة مــن
ـن األشــهر األولــى مــن الســنة الجديــدة ِّ
توفــر لنــا فرصـ ً
ـة جيــد ًة للنظــر فــي الوضــع فــي
األراضــي الســورية .لكـ َّ
ً
خاصــة أن ننظــر إليــه مــن وجهــة نظــر االتفــاق الروســي-التركي حــول
زاويــة مختلفــة .يمكننــا
ســوريا مــن
ٍ
إدلــب ،الــذي ُو ِّقــعَ فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام  2018فــي سوتشــي.
منافع متبادلة
أوالً ،ومــن وجهــة نظــر كا ِت َبــي هــذا المقــالُ ،خ ِل َقــت ُّ
كل الظــروف المالئمــة فــي نهايــة عــام  2018لتصبــح إدلــب
ْ
أخيـ ً
ـة مــن األعمــال العدائيــة .ومــن المناســب هنــا أن نتذكــر أ َّنــه بعــد لقــاء  17ســبتمبر/أيلولَّ ،
ـة خاليـ ً
ـرا منطقـ ً
وقع
وزيــرا الدفــاع الروســي والتركــي مذكــر َة تفاهــم حــول العمــل علــى اســتقرار الوضــع فــي منطقــة وقــف التصعيــد
فــي إدلــب .وا َّتفــق البلــدان فــي هــذه الوثيقــة علــى إنشــاء منطقـ ٍـة خاليــة مــن الســاح بحلــول  15أكتوبر/تشــرين
األول ،بعمــق  20-15كيلومتـ ً
ـرا علــى طــول خـ ِّ
ـط المواجهــة بيــن قــوات المعارضــة الســورية والقــوات الحكوميــة،
وضمــان انســحاب المقاتليــن المتطرفيــن مــن المنطقــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبحلــول  10أكتوبر/تشــرين األول،
توجــب علــى كال الطرفيــن ســحب «األســلحة الثقيلــة ،والدبابــات ،وقواعــد الصواريــخ ،ومدافــع الهــاون التابعــة
لجماعــات المعارضــة مــن هــذه المنطقــة» .فــي نفــس الوقــت ،كان مــن المفتــرض أن تتولــى الشــرطة العســكرية
الروســية والدوريــات التركيــة فـ َ
ـرض الســيطرة علــى هــذه المنطقــة منزوعــة الســاح ،ولتنفيــذ هــذه المهمــة
علــى أكمــل وجــه كان مــن المفتــرض تعزيــز القــوات التابعــة لمركــز تنســيق العمليــات المشــتركة اإليرانيــة-
الروســية-التركية .ا َّتفقــت األطــراف أيضـ ًـا علــى إعــادة تفعيــل المــرور فــي الطريقيــن الدولييــن «إم ( »4حلــب-
حمــاة) و»إم ( »5حلب-الالذقيــة) قبــل نهايــة عــام  2018كحـ ٍّ
ـد أقصــى.
لكــن كل األطــراف فشــلت فــي تحقيــق هــذه النتائــج المرجــوة فــي وقتهــا المحــدد .وآخــر مــرة أشــار فيهــا
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن لهــذا الفشــل كانــت خــال لقائــه مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان
علــى هامــش قمــة العشــرين فــي بيونــس آيريــس فــي شــهر ديســمبر/كانون األول مــن عــام  .1 2018أشــار الرئيــس
أن االتفــاق
أن االســتفزازات ضــد الجيــش الروســي مــا زالــت تأتــي مــن منطقــة إدلــب ،رغــم َّ
الروســي حينهــا إلــى َّ
2
كان ســاري المفعــول منــذ عــدة أشــهر  .لكــن مــن المهــم أن نالحــظ أن الوضــع الراهــن الــذي تشـكَّل بعــد توقيــع
مذكــرة التفاهــم فــي  17ســبتمبر/أيلول ،ورغــم جميــع عيوبــه ،كان مناسـ ً
ـبا بشــكل ٍ عــام لــكال الطرفيــن ،الروســي
والتركــي.
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يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
لم
ِ

بإثبات كونه القوة الفاعلة الوحيدة التي ما زالت المســتفيد األكبــر مــن االتفــاق هــو بالطبــع أنقــرة .لــم يكتـ ِـف الرئيــس التركــي
ً
قادرة على الدفاع عن مصالح المعارضة السورية ،رجــب طيــب أردوغــان بإثبــات كونــه القــوة الفاعلــة الوحيــدة التــي مــا زالــت
ً
بل استطاعت أنقرة فعليا الحفاظ على نفوذها
قــادر ًة علــى الدفــاع عــن مصالــح المعارضــة الســورية ،بــل اســتطاعت أنقــرة
في سوريا ،الذي كان من المتوقع أن يضعف
عسكرية شاملة في إدلب فعليـ ًـا الحفــاظ علــى نفوذهــا فــي ســوريا ،الــذي كان مــن المتوقــع أن يضعــف
عملية
بشدة مع بداية
ٍ
ٍ
عســكرية شــاملة فــي إدلــب .لكــن وفــي نفــس
عمليــة
بشــدة مــع بدايــة
ٍ
ٍ
ً
تمامــا مصالــح القيــادة الروســية المهتمــة ،ورغــم خطابهــا العســكري
فــإن نتائــج محادثــات سوتشــي تخــدم
الوقــت،
َّ
النــزق ،بتجنــب أعمــال ٍ عدائيــة واســعة النطــاق فــي آخــر معقــل ٍ للمعارضــة فــي ســوريا.
تتحــدد قيمــة هــذه الترتيبــات بالنســبة للكرمليــن بثــاث نقــاط .أوالً ،ســمحت االتفاقــات فــي سوتشــي للــروس بتجنــب
ـدام روســي-تركي آخــر فــي ســوريا .بــدا احتمــال الوقــوع فــي مواجهــة مــع تركيــا الئحـ ًـا فــي األفــق نظـ ً
ـرا لنيــة أنقــرة
صـ ٍ
المشــاركة بكامــل ثقلهــا فــي حــال اتخــذت روســيا قـ ً
ـرارا باقتحــام إدلــب .وتأكــد هــذا بشــكل ٍ غيــر مباشــر عبــر الزيــادة
ٌ
المســتمرة فــي عــدد القــوات التركيــة فــي نقــاط المراقبــة فــي إدلــب .ثانيـ ًـا ،ســتقودُ عمليـ ٌ
ـكرية شــاملة فــي إدلــب
ـة عسـ
ـتفزاز آخــر متعلــق باســتخدام األســلحة الكيماويــة ،وكان هــذا جليـ ًـا عبــر التحذيــرات مــن النظــام والمعارضــة
إلــى اسـ
ٍ
علــى حـ ٍّ
ـد ســواء .وإن حصــل هجــومٌ كيمــاوي ،فــإن موســكو كانــت ســتعاني مــن خســائر جديــدة متعلقــة بســمعتها،
بصــرف النظــر عــن منفــذي الهجــوم .وليــس مــن مصلحــة الكرمليــن علــى اإلطــاق أن يتــم اســتدعاء مســألة «األســلحة
ـة بعــد مــا حــدث فــي فضيحــة ســالزبيري .أخيـ ً
الكيماويــة» ،خاصـ ً
ـرا ،وبســبب المصاعــب الواضحــة التــي تعانيهــا عالقــة
ً
مهتمــة للغايــة باســتعادة النظــام الســوري ســيطرته علــى
موســكو بدمشــق ،علــى المــرء أال يغفــل أن روســيا ليســت
إدلــب .ال شــك أن هــذا كان ســيحل مشــكلة أمــن القواعــد العســكرية الروســية فــي ســوريا ،التــي حســبما قــال ســيرغي
ـإن االســتيالء
الفــروف تتعــرض لهجمـ ٍ
ـات متواصلــة مــن المســلحين الموجوديــن فــي إدلــب .3لكــن فــي نفــس الوقــت فـ َّ
ً
ً
ً
مهمــة تمكنــت عبرهــا مــن إضفــاء بعــض
كبيــرا لعمليــة أســتانا ،إذ ســتفقد روســيا أدا ًة
تحديــا
علــى إدلــب سيشــكل
الشــرعية علــى أفعالهــا فــي ســوريا .وإن ســقطت إدلــب ،ســيفقد الكرمليــن دوره كوســيط ،وبــدالً مــن مناقشــة الجوانــب
العســكرية للنــزاع ،ســيتوجب علــى القيــادة الروســية التعامــل مــع مســائل إعــادة اإلعمــار ،وهــو موضـ ٌ
ـوع تشــعر روســيا
ً
تأكيــدا
تجاهــه بالكثيــر مــن القلــق .وقــد تكــون زيــارة بشــار األســد إلــى طهــران فــي فبراير/شــباط مــن عــام ،2019
غيــر مباشــر علــى هــذا .فحســب عــدة مصــادر ،4يجــب تفســيرها علــى أ َّنهــا ردٌّ مــن الحكومتيــن الســورية واإليرانيــة
علــى موقــف روســيا التوافقــي حــول إدلــب ،إذ رغــم أ َّنهــا تقصــف المنطقــة بشــكل ٍ
ً
نتيجــة
وبسبب المصاعب الواضحة التي تعانيها منتظــم ،فإ َّنهــا مــن مصلحتهــا الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن فــي إدلــب.
عالقة موسكو
بدمشق ،على المرء أال يغفل لذلــك ،ورغــم االتفاقــات التركية-الروســية حــول شــمال غربــي ســوريا ،تســتمر
ً
أن روسيا ليست مهتمة للغاية باستعادة
النظام السوري سيطرته على إدلب

إيــران وســوريا فــي التحضيــر لعمليـ ٍـة عســكرية فــي إدلــب.

أن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب شــكر دول روســيا وإيــران
ومــن المهــم تذكــر َّ
ـب منــه -أوقفــت هجومهــا علــى محافظــة إدلــب ،5وذلــك خــال حديثــه فــي اجتمــاعٍ لمجلــس
وســوريا ،ألنهــا -وبطلـ ٍ
األمــن الدولــي حــول عــدم انتشــار األســلحة النوويــة.
مقدمة لنظام ال مركزي؟
ً
ً
ً
أن االتفــاق الروســي-التركي بشــأن إدلــب يتضمــن ب ً
عســكريا
أيضــا ،وليــس
سياســيا
ُعــدا
مــن المهــم التشــديد علــى َّ
فقــط .فبالتفــاوض علــى وضــعٍ خــاص إلدلــب ،أخــذ قــادة روســيا وتركيــا خطــو ًة ال إراديــة باتجــاه إقامــة حكـ ٍـم فيدرالــي
محتمــل فــي ســوريا .الفيدراليــة كشــكل ٍ مــن أشــكال الحكومــة تســمح بوجــود أنظمـ ٍـة سياســية وشــرعية مختلفــة ضمــن
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ـلطات وحقــوق ٍ خاصــة
من المستحيل في الحالة السورية أن حــدود ذات الدولــة ،وتســمح لمناطــق قائمــة بذاتهــا أن تتمتــع بسـ
ٍ
ً
كيانا مستقالً ليس فقط في
نتخيل
ـإن حالــة منطقـ ٍـة معينــة ضمــن الفيدراليــة
أيضا ضمــن إطــار اتحـ ٍ
ـاد فيدرالــي .6بالنتيجــة ،فـ َّ
ً
المناطق الكردية من البلد ،بل
ٌ
قائمــة
في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة تتحــدد بتميزهــا العرقــي ،أو اللغــوي ،أو الدينــي .فــي نفــس الوقــت ،ال توجــد
أن االختالفــات األيديولوجيــة والسياســية ربمــا
شــاملة بعوامــل كهــذه ،وهــذا يعنــي َّ
ُتعتبــر أيضـ ًـا معيـ ً
ـارة أخــرى ،قــد يقــود توقيــع مذكــرة التفاهــم حــول إدلــب إلــى تأســيس
ـارا لالنفصــال الفيدرالــي .بعبـ ٍ
ـن هــذا الكيــان ،وباعتبــاره منعــزالً للغايــة ،ال ينفصــل عــن بنيــة
كيــان ٍ سياســي شــبه مســتقل علــى األرض الســورية ،لكـ َّ
الدولــة الســورية ،لك َّنــه يتعايــش معهــا بشــكل ٍ غيــر قابــل لالنفصــال .قــد يُ عتبــر حـ ٌّـل كهــذا خطــو ًة أخــرى باتجــاه إقامــة
ـإن هــذه الفيدراليــة لــن تكــون مبنيـ ً
ـة فقــط علــى
حكـ ٍـم فيدرالــي قســري فــي ســوريا ،وبحســب متطلبــات اللحظــة ،فـ َّ
ـاس سياســي لتكويــن األجــزاء التــي يتألــف منهــا اتحــادٌ فيدرالــي.7
ـاس عرقــي أو دينــي ،بــل أيضـ ًـا علــى أسـ ٍ
أسـ ٍ
ـتقوي النزعــات الداخليــة باتجــاه إقامــة حكـ ٍـم ال مركــزي ،والتــي
أن الحالــة التــي أشــرنا إليهــا أعــاه سـ ّ
مــن الالفــت أيضـ ًـا َّ
يدعمهــا األكــراد بشــكل ٍ أكثــر فاعليــة .فاألكــراد اليــوم هــم تقريبـ ًـا القــوة الوحيــدة فــي ســوريا المهتمــة بتوزيــع الســلطة،
وهــم الوحيــدون الذيــن يعلنــون هــذا الهــدف .ســيكون مــن شــبه المســتحيل فـ ُ
ـرض حكـ ٍـم فيدرالــي علــى دمشــق مــن
أطــراف خارجيــة ،خاصـ ً
ـن األكــراد يعتقــدون أ َّنهــم قــادرون علــى
ـة بعــد انتصاراتهــا العســكرية فــي األشــهر األخيــرة ،لكـ َّ
إجبــار النظــام علــى الخضــوع لتحــول ٍ كهــذا مــن الداخــل .ال يفكــر األكــراد فــي االســتقالل التــام لعــدة أســباب داخليـ ٍـة
ـلطات واســعة ضمــن ســوريا يناســبهم أكثــر بكثيــر .يتأكــد هــذا بالمفاوضــات األخيــرة بيــن قــوات
وخارجيــة ،وامتــاكُ سـ
ٍ
ســوريا الديمقراطيــة والحكومــة الســورية حــول وضــع «خارطــة طريــق» إلقامــة حكـ ٍـم ال مركــزي مســتقب ً
ال فــي ســوريا.
ـإن مــوارده (وخاصـ ً
ـة العســكرية منهــا) تبــدو
أن النظــام الســوري قــد انتصــر فعليـ ًـا فــي الحــرب األهليــة ،فـ َّ
ورغــم حقيقــة َّ
ـات مــع خصومــه ،وخاصـ ً
أن
محــدودة .يتطلــب هــذا بــدوره الدخــول فــي عمليــة مفاوضـ ٍ
ـة األكــراد .وبالطبــع هــذا ال يعني َّ
فــرص األكــراد فــي الحصــول علــى حكـ ٍـم ذاتــي واســع قويـ ٌ
ـة فــي ســوريا (مثلمــا هــو الحــال فــي كردســتان العــراق) .لكــن
ـدد مــن المســائل ،يمكــن لألكــراد أن يأملــوا فــي إعــادة توزيــعٍ للســلطة بيــن مركــز الدولــة ومناطقهــا الهامشــية.
وفــي عـ ٍ
لكــن يبقــى سـ ٌ
ـؤال مهــم :أليســت المســألة كلهــا معقــد ًة للغايــة؟ ألــن يكــون مــن األســهل ،بــدالً مــن محاولــة «ترقيــع»
لكــن
مناطــق كثيــرة غيــر متجانســة فــي ســوريا ،أن نتقبــل خيــار تقريــر المصيــر للــكل ،أي اســتقالل كل األطــراف؟
َّ
هــذا الخيــار غيــر ممكــن ألســباب متعلقــة بالسياســة الواقعيــة .مــن المســتحيل فــي الحالــة الســورية أن نتخيــل كيانـ ًـا
مســتق ً
ال ليــس فقــط فــي المناطــق الكرديــة مــن البلــد ،بــل أيضـ ًـا فــي إدلــب التــي تســيطر عليهــا المعارضــة .يقودنــا هــذا
ـيء مشــابه فــي
مباشــر ًة إلــى ســؤال ٍ آخــر :هــل الحالــة الســورية غيــر مســبوقة ،وهــل كانــت هنــاك محــاوالت لتأســيس شـ ٍ
العالــم؟ يمكننــا الــرد علــى هــذا الســؤال باإليجــاب.

تشـكَّلت اتحـ ٌ
ـروب أهليــة داميــة ،كمــا يتضــح فــي تجربــة جمهوريــة
ـادات فدراليــة مــن نفــس هــذا النــوع المعقــد بعــد حـ ٍ
البوســنة والهرســك .8فبعــد الحــرب الداميــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي ،فــرض المجتمــع الدولــي علــى هــذا الجــزء
الصغيــر الســابق مــن يوغوســافيا نظامـ ًـا ال تتعــارض فيــه االختالفـ ُ
ـات الوطنيــة والدينيــة والسياســية المتقاطعــة فيمــا
ـلطات محــدود ًة جـ ً
ـدا ،لكــن
بينهــا ،مــع الحفــاظ علــى الدولــة ككيــان ٍ موحــد .المركــز الفيدرالــي فــي هــذا النظــام يمتلــك سـ
ٍ
بســبب الترتيــب المعقــد للمصالــح والتناقضــات المتأصلــة فــي األجــزاء المكونــة لهــذا االتحــاد الفيدرالــي ،باإلضافــة إلــى
الحفــاظ علــى عوامــل الســيطرة الخارجيــة عليــه (وفــوق كل هــذا ،التفويــض غيــر المحــدود زمنيـ ًـا للمنــدوب الســامي
للبوســنة والهرســك) ،لــكل هــذه األســباب ،نجحــت المحافظــة علــى ســيادة الدولــة بشــكل فعــال.
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نظام ال مركزي
إدلب واالنسحاب األمريكي وتحويل نظام الحكم في سوريا إلى
ٍ

مجموعة عمل Task Force

يبــدو ٌّ
ً
حكــم ال مركــزي فــي ســوريا
متاحــا فــي الحالــة الســورية .قــد تكــون مكونــات عمليــة تأســيس
حــل مشــابه
ٍ
ـة عــن بعضهــا البعــض ،ليــس فقــط عرقيـ ًـا أو دينيـ ًـا ،لكــن أيضـ ًـا سياسـ ً
مختلفـ ً
ـيا ،ويمكــن الحفــاظ علــى التــوازن بينهــا
أطــراف خارجيــة مهتمــة بحــل النــزاع الســوري .وبالنظــر إلــى الزيــادة الالفتــة فــي انتصــارات نظــام
عبــر مشــاركة
ٍ
ـإن دعــم القــوى الخارجيــة ســيصبح ضمانـ ًـا لبقــاء مــا تبقــى مــن المعارضــة الســورية،
األســد ووضــع إيــران فــي ســوريا ،فـ َّ
ـإن مثــل هــذا القــرار ســيحافظ علــى الحــدود
وألكــراد ســوريا أيضـ ًـا .ورغــم ُنــدرة الكيانــات الفيدراليــة مــن هــذا النــوع ،فـ َّ
ـزاء مختلفــة مــن الدولــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع .بالطبــع يتطلــب
الحاليــة لســوريا ،ويســاهم فــي المواءمــة بيــن أجـ ٍ
ـإن هــذه العوائــق لــن
تطبيــق هــذه الفكــرة حـ َّـل العديــد مــن القضايــا الخاصــة بالبلــد ،لكــن بوجــود اإلرادة السياســية ،فـ َّ
تكــون غيــر قابلــة للتذليــل.
الالعبون الخارجيون
ً
ـإن موقــف القــوى الفاعلــة الخارجيــة -خاصــة روســيا وتركيــا -كــدول ٍ ضامنــة
لكــن وألجــل تنفيــذ هــذا الســيناريو ،فـ َّ
أن قيادتــي روســيا وتركيــا مــا زالتــا متمســكتين بتنفيــذ مذكــرة
لعمليــة وقــف التصعيــد فــي إدلــب يعــد مهمـ ًـا .ورغــم َّ
ـإن بنودهــا ال تــزال بحاجـ ٍـة إلــى تنســيق أكثــر ،وذلــك بســبب الحاجــة إلــى تحديــد تفاصيــل هــذا االتفــاق.
سوتشــي ،فـ َّ
وقــد تحــدث زعيمــا روســيا وتركيــا عــن هــذا فــي سوتشــي فــي شــهر ســبتمبر/أيلول  ،2018بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم
أن المذكــرة بصيغتهــا الحاليــة تعبــر قبــل كل شــيء عــن
مباشــر ًة .فــي ذلــك الوقــت ،انتبهــت روســيا وتركيــا إلــى حقيقــة َّ
نيــة الطرفيــن حــل مشــكلة إدلــب بالطــرق الدبلوماســية ،بــدالً مــن طــرح خطـ ٍـة تفصيليــة لحــل الوضــع فــي شــمال غربــي
ســوريا.
لكن المفاوضات القادمة حول إدلب ،وحول إعادة
ـورا خطـ ً
ـة ملموســة للعمــل
فــي هــذا الصــدد ،مــا زال علــى الطرفيــن أن يطـ ّ
نشر القوات في سوريا ،وإعادة توزيع السلطة بين
المركز والمناطق األخرى ،كلها ستتأثر بقرار دونالد علــى تطبيــق بنــود مذكــرة سوتشــي ،مثــل فـ ِّ
ـك اشــتباك المعارضــة وهيئــة
ترامب بسحب القوات األمريكية من سوريا
تحريــر الشــام ،أو ضمــان األمــن علــى طريقــي «إم  »4و»إم  »5الدولييــن.
حتــى لــو كانــت تركيــا قــادر ًة علــى إقنــاع هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات
«المتطرفــة» األخــرى باالنســحاب مــن المنطقــة ،ربمــا تواجــه مشـ ً
ـكلة فــي تأميــن الطريقيــن الدولييــن .فحوالــي  200كيلــو
منهمــا يمــران عبــر مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة ،وهــي مناطــق لــن تكــون مشـ ً
ـمولة فــي المنطقــة منزوعــة الســاح.9

مفصلــة لحـ ِّـل الوضــع فــي إدلــب أيضـ ًـا ،خــال اجتمــاع وزراء خارجيــة ودفــاع
نوقشــت الحاجــة إلــى تطويــر خطـ ٍـة
َّ
روســيا وتركيــا ورؤســاء أجهــزة اســتخبارات البلديــن فــي موســكو ،فــي  29ســبتمبر/أيلول  .2018وفيمــا يتعلــق بنتائــج
تفاهــم حــول كيفيــة اســتمرار
االجتمــاع ،ذكــر وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف أ َّنــه «تــم التوصــل إلــى
ٍ
الممثليــن العســكريين الــروس واألتــراك بالتنســيق علــى األرض فــي ظــل الظــروف الجديــدة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
ً
نهائيــا علــى التهديــد اإلرهابــي فــي ســوريا» .10لكــن المفاوضــات القادمــة حــول إدلــب ،وحــول إعــادة نشــر
القضــاء
القــوات فــي ســوريا ،وإعــادة توزيــع الســلطة بيــن المركــز والمناطــق األخــرى ،كلهــا ســتتأثر بقــرار دونالــد ترامــب بســحب
القــوات األمريكيــة مــن ســوريا.
ـأن هذا سيتســبب
كيــف يمكــن لســحب القــوات األمريكيــة التأثيــر علــى هــذا الســيناريو؟ لســوء الحــظ ،علينــا االعتراف بـ َّ
ـواء بالنســبة للوضــع حــول إدلــب أو بالنســبة للمشــروع الفيدرالــي الســوري ككل .ويعــود هــذا
فــي مخاطــر جديــدة ،سـ ٌ
أن انســحاب الواليــات المتحــدة مــن ســوريا ســيؤدي علــى الفــور إلى إضعــاف حلفــاء أمريكا
بشــكل ٍ أساســي إلــى حقيقــة َّ
ـإن تغيــر
الرئيســيين ،وهــم أكــراد ســوريا ،الذيــن يتحكمــون اآلن فــي أكثــر مــن ُخمــس األراضــي الســورية .وبالطبــع فـ َّ
ـراءات جديــدة للقيــادة التركيــة ،وقــد يستســلم الرئيــس أردوغــان لهــذه
التــوازن االســتراتيجي ســيفتح المجــال أمــا إغـ
ٍ

4

نظام ال مركزي
إدلب واالنسحاب األمريكي وتحويل نظام الحكم في سوريا إلى
ٍ

مجموعة عمل Task Force

ـن حملـ ً
ـة عســكرية جديــدة فــي األجــزاء الكرديــة مــن ســوريا.
اإلغــراءات ،ويشـ ُّ
انسحاب الواليات المتحدة من سوريا
فــي ضــوء مثــل هــذه التطــورات ،مــن المرجــح أن يتغيــر الموقــف الروســي
أمريكا
سيؤدي على الفور إلى إضعاف حلفاء
ً
إذنــا غيــر مشــروط ليــس ضمــن الخطــط
ألن إعطــاء األتــراك
الرئيسيين ،وهم أكراد سوريا ،الذين يتحكمون تجــاه إدلــبَّ ،
الروســية ،وقــد تتخلــى موســكو عــن االتفاقــات الســابقة حــول تشــكيل منطقــة
اآلن في أكثر من ُخمس األراضي السورية.
وبالطبع َّ
فإن تغير التوازن االستراتيجي سيفتح خاصــة فــي إدلــب ،وتقتــرح علــى الرئيــس األســد أن يحــل مشــكلة إدلــب علــى
إغراءات جديدة للقيادة التركية
المجال أما
ٍ
طريقتــه الخاصــة .لكــن هــذا بــدوره لــن يكــون مقبــوالً للرئيــس أردوغــان ،الــذي
يعتبــر نفســه راعيـ ًـا يُ عتمــد عليــه بالنســبة لبعــض أطيــاف المعارضــة المعتدلــة.
وفــي ظــل بعــض االختالفــات الدقيقــة ،ســيقود ســيناريو كهــذا حتمـ ًـا إلــى تجديــد التصعيــد.
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عن املؤلف

حاليا أسـ ً
ً
ـتاذا
ليونيــد إيســاييف :حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم السياســية ،ويعمــل
ً
مســاعدا فــي قســم الدراســات اإلفريقيــة واآلســيوية فــي المدرســة العليــا للعلــوم
االقتصاديــة بجامعــة األبحــاث الوطنيــة فــي ســانت بطرســبرغ .ويشــغل منصــب
نائــب رئيــس مختبــر مراقبــة مخاطــر زعزعــة االســتقرار السياســي -االجتماعــي فــي
المدرســة العليــا للعلــوم االقتصاديــة بجامعــة األبحــاث الوطنيــة .وهــو أيضـ ًـا باحــث
زميــل أقــدم بمعهــد الدراســات اإلفريقيــة ،الــذي هــو جــزء مــن األكاديميــة الروســية
للعلــوم ( .)RASوهــو عضــو فــي المجلــس العلمــي لجمعيــة العلــوم السياســية الروســية
( .)RPSAويــدرس دورات فــي الفلســفة السياســية اإلســامية والنظــم السياســية
والعمليــات السياســية فــي العالــم العربــي.
ً
ً
أندريــه زاخــاروف( :دكتــوراه فــي الفلســفة) يعمــل حاليــا أســتاذ مســاعدا فــي قســم
التاريــخ والعلــوم السياســية والقانــون بجامعــة العلــوم اإلنســانية الحكومية الروســية.
مجــال بحثــه هــو الفيدراليــة المقارنــة ،التــي نشــر العديــد مــن الكتــب فيهــا .وهــو
محــرر مجلــةNeprikosnovenny Zapas: Debaty o Politike i Kulture Neprikosnovenny Zapas
(مناظــرات حــول السياســة والثقافــة) ،وهــي إحــدى الدوريــات الفكريــة الرائــدة فــي
روســيا .ومــن  1990إلــى  1995كان عضـ ً
ـوا فــي البرلمــان الروســي.
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