
ملاذا تراجعت تركيا عن عمليتها العسكرية؟

نيسان - أبريل / 2022
www.nmaresearch.com

أقرت الحل السياسي  
قناة خلفية أمريكية - روسية



قناة خلفية أمريكية - روسية أقرت الحل السياسي 

Page 1

أمريــكا وروســيا قــد تواصلتــا أخيــرا إلــى صياغــة متفــق عليهــا، وبالتشــاور مــع الــدول 

ــل  ــار الح ــد مس ــعودية" لتحدي ــرائيل والس ــران وإس ــا وإي ــة "تركي ــي المنطق ــة ف الفاعل

فــي ســورية، وقــد نتجــت هــذه التفاهمــات عبــر قنــاة دبلوماســية خلفيــة تم إنشــاؤها 

فــي فتــرة معركــة حلــب، والتــي كانــت أولــى نتائجهــا تفاهم كيــري الفروف الشــهير، 

ــى مــاذا أفضــت  ــاة وإل ــر هــذه القن ــود التــي تمــت مناقشــتها عب ــرز البن فمــا هــي أب

بالنهايــة:

ــاءه  ــف وبق ــات اآلل ــل مئ ــد قت ــار األس ــأن بش ــرى ب ــكا ت ــد: فأمري ــار األس ــر بش أوال: مصي

ــأن  ــة ب ــوا يتبنــون نفــس الرواي ــروس فمــا زال ــة، أمــا ال يعنــي اســتمرار الصــراع دون نهاي

بشــار وصــل بطريقــة قانونيــة عبــر دســتور ســاري المفعــول، وعليــه فتغييــره ســيكون 

ــى  ــاق عل ــام 2028، أو االتف ــي ع ــتورية ف ــه الدس ــاء مدت ــا انته ــيلتين: إم ــدى وس بإح

ــن  ــه م ــه ويمنع ــي واليت ــراف ينه ــع األط ــن جمي ــرة بي ــذه الفت ــال ه ــد خ ــتور جدي دس

ــح. الترش

ثانيــا: مصيــر المؤسســة العســكرية: الــروس يصــرون علــى حصــر الســاح فــي مؤسســة 

ــرون  ــون يق ــورية، واألمريكي ــة الس ــة الدول ــاره مؤسس ــوري باعتب ــي الس ــش العرب الجي

ــن  ــم م ــذا يت ــن ه ــورية، ولك ــي س ــط ف ــدة فق ــكرية واح ــة عس ــاء مؤسس ــرورة بق بض

خــال إعــادة هيكلــة هــذه المؤسســة لتضــم كا مــن قــوات الجيــش الوطنــي الســوري 

وقــوات قســد، وقــد اتفــق الطرفــان علــى صعوبــة تحقيــق ذلــك حاليــا، وبالتالــي بقــاء 

كل قــوة ضمــن مناطقهــا الحاليــة. 

ثالثــا: الســلم األهلــي وعــدم االقتتــال الداخلــي: أقــر الطرفــان بصعوبــة تحقيــق ذلــك 

ــات الســورية،  ــن المكون ــادل بي ــة بســبب ارتفــاع حــدة الحقــد المتب ــرة الحالي فــي الفت

وتــرك هــذا األمــر لعامــل الزمــن.
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ــاق  ــن إط ــا يتضم ــبا مقترح ــت روس ــة: قدم ــة االقتصادي ــار والتنمي ــادة اإلعم ــا: إع رابع

مشــروع دولــي إلعــادة اإلعمــار فــي ســورية ممــوال مــن الــدول الغربيــة، ولكــن أمريــكا 

ــة  ــى الجه ــاق عل ــي واالتف ــل السياس ــة بالح ــوات ملموس ــق خط ــر بتحقي ــت األم ربط

المســؤولة عــن عمليــة إعــادة االعمــار مــع وجــود ضمانــات لهــذه العملية، ولكن روســيا 

تصــر علــى أن النظــام ومؤسســاته هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة فــي ذلــك، بينمــا 

أمريــكا تفضــل العمــل مــع الشــركاء المحلييــن، وعليــه ســتبقي هــذه العمليــة فــي 

ــة فــي الملــف الســوري لحفائهــا  ــة فاعل المــدى المنظــور محصــورة بدعــم كل دول

المحلييــن. 

خامســا: ملــف الاجئيــن: وهــو الملــف األكثــر اتفاقــا بيــن الــدول فروســيا وأمريــكا 

وأوروبــا وتركيــا متفقيــن علــى ضــرورة إعــادة الاجئيــن، ولكــن ظهــرت هنــاك مشــكلة 

فــي قــدرة المناطــق الســورية علــى اســتقبال الســوريين فــي ظــل الحالــة األمنيــة 

واالقتصاديــة المدمــرة فــي كل المناطــق الســورية، وعليــه فقــد تــم ربــط تفعيــل هــذا 

ــة إعــادة االعمــار. الملــف بعملي
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سادســا: تحييــد القــوى المصنفــة علــى أنهــا إرهابيــة أو متشــددة كالمليشــيات 

الشــيعية فــي مناطــق ســيطرة النظــام أو خايــا حــزب العمال الكردســتاني فــي مناطق 

قســد أو قــوات داعــش فــي الباديــة أو المجموعــات المصنفــة إرهابيــا فــي مناطــق 

ســيطرة المعارضــة، فقــد أقــر الجميــع بعــدم القــدرة على تحقيــق ذلك وبغيــاب وجود 

ضمانــات حقيقــة فــي حــال البــدء بحــل سياســي مــن أن تســتغل هــذه القــوى حالــة 

االنتقــال لترســيخ نفســها كقــوة يصعــب التعامــل معهــا أو القضــاء عليهــا مســتقبا.

ــرة لتقييــم التفاهمــات وكيفيــة نقــل  ــة أخي وقــد اتفقــت األطــراف علــى عقــد جول

ــود  ــراءة بن ــد ق ــم وبع ــة التقيي ــي جول ــد، وف ــم الجدي ــاه التفاه ــي باتج ــع الحال الواق

ــدا واضحــا للجميــع أن مــا تــم االتفــاق عليــه هــو الواقــع الحالــي ليــس  التفاهمــات ب

ــر.  وعليــه، فالخاصــة بأنــه ال حــل قريــب فــي ســورية، وأفضــل حــل متفــق عليــه  أكث

دوليــا ال يتعــدى أكثــر مــن زيــادة درجــة تجميــد الوضــع الحالــي، وأن البديــل عــن هــذا 

ــة المعــارك العســكرية  ــك عجل ــل إعــادة تحري ــاج حــل سياســي ب ــن يكــون إنت الواقــع ل

ــن  ــكل م ــكرية ل ــوش العس ــر للجي ــد المباش ــبب التواج ــدا بس ــة ج ــة مكلف ــي عجل وه

ــران فــي ســورية. ــا وإي ــكا وروســيا وتركي أمري

إن مــا يهــم فــي هــذا  الســيناريو  المبنــي علــى التحليــل هــو أنــه  يتطابــق مــع الواقــع 

الحالــي وتفرضــه موازيــن القــوى والــرؤى السياســية للــدول الفاعلــة، وأمــام هــذا 

الواقــع بــات مــن المهــم والحيــوي أن نعيــد ترتيــب طريقــة تفكيرنــا بالنســبة لمســتقبل 

مناطقنــا وســكانها علــى األقــل فــي  المــدى القريــب، فهنــاك مســاحات يجــب العمــل 

عليهــا ولعــل أهمهــا كيفيــة بنــاء نمــوذج إدارة فعــال فــي المنطقــة وتحســين 

مســتوى معيشــة األفــراد فــي المنطقــة والبحــث عــن نــوع مــن االعتــراف القانــوي 

الجزئــي، كمــا يجــب أن نــدرك بــأن تطــورات القضيــة األوكرانيــة هــي حمالــة أوجــه وقــد 

يكــون غالبيــة أوجههــا ســلبية بالنســبة لنــا رغــم اكتنافهــا لبعــض الفــرص، ولعــل واحــدة 
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مــن أهــم هــذه الفــرص هــي تحســن العاقــات التركيــة االمريكيــة، والــذي لــن ينعكــس 

بإعــادة تفعيــل الجبهــات العســكرية، كمــا يتوهــم البعــض بــل يمكــن أن يحمــل معــه 

فكــرة االتفــاق علــى طريقــة إدارة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بمــا يجعــل 

نصــر روســيا العســكري خــاوي مــن مضمونــه السياســي، وكــي ال يكــون كامنــا مجــرد 

ــة األلمانيــة  ــر بالحال ــة لهــا فيكفــي أن نعيــد التذكي ــة تطبيقيــة مماثل تصــورات ال حال

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فعندمــا اتفــق كل مــن أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا علــى 

توحيــد األقســام األلمانيــة التــي يســيطرون عليهــا تحــت إدارة واحــدة وبدعــم غربــي 

مــن خــال مشــروع مارشــال نهضــت المانيــا الغربيــة بينمــا عاشــت المانيــا الشــرقية تحــت 

مظلــة شــيوعية مهترئــة، وفــي النهايــة حطــم األلمــان الشــرقيين جــدار برليــن لالتحــاق 

بألمانيــا الغربيــة ونبــذوا الشــيوعية بمــا فيهــا. 

      .
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»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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