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الزيارة الروسية للسعودية
ـس النبــض بيــن اإلدارة
أتــت زيــارة وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف إلــى الخليــج خــال فتــرة مــن جـ ِّ
األمريكيــة الجديــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وال ســيما الســعودية ،فقــد انتهــى «العصــر الذهبــي» لولــي
َّ
تنحــى الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب وحـ َّـل
محلــه الديمقراطــي جوزيــف
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان عندمــا َّ
تامــة فــي القضايــا اإلقليميــة خــال الســنوات األربــع
بايــدن ،بحيــث كان ولــي العهــد الســعودي قــد حظــي بحريَّ ــة َّ
مــن رئاســة دونالــد ترامــب؛ إذ لــم تراجــع الواليــات المتحــدة عالقاتهــا بالســعودية علــى الرغــم مــن تــورط الديــوان
الملكــي فــي اغتيــال الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي ،والكارثــة اإلنســانية فــي اليمــن التــي س ـ َّببها التحالــف
العربــي بقيــادة الســعودية ،وتصعيــد الســعودية للتو ُّتــر فــي المنطقــة (ســواء عالقاتهــا مــع إيــران أو األزمــة مــع
قطــر) .وقــد كانــت اإلدارة األمريكيــة الســابقة تــرى فــي محمــد بــن ســلمان أحــد أعمــدة سياســة واشــنطن فــي
ـم َّ
ـح ترامــب المملكــة العربيــة الســعودية
غضــت الطــرف عــن مغامــرات الريــاض ،كمــا منـ َ
الشــرق األوســط ،ومــن َثـ َّ
«تسـ ً
ـاهل» فــي شــكل صفقــة أســلحة بقيمــة  110مليــارات دوالر 1خــال زيارتــه إلــى الريــاض فــي عــام  2017علــى
الرغــم مــن التقاريــر المتكــررة عــن مقتــل مدنييــن فــي اليمــن علــى يــد التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية.2
وبالنظــر إلــى مواقــف الديمقراطييــن فــي الكونجــرس األمريكــي بيــن عامــي  2016و ،2020فقــد أصبــح مــن الواضــح
أن فــوز بايــدن ســيؤدي إلــى إجــراء مراجعـ ٍـة للعالقــات األمريكيــة الســعودية ،وهــو مــا حــدث؛ إذ أعلــن بايــدن انتهــاء
الدعــم األمريكــي للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي أوائــل شــهر فبرايــر /شــباط  ،20213ثــم تبــع ذلــك
ـورط محمــد بــن ســلمان فــي اغتيــال جمــال خاشــقجي.4
تأكيــدُ تقريــر اســتخباراتي أمريكــي ُرفعــت عنــه الســرية تـ َ
تتغيــر وســنعلن عــن تغييــرات
وفــي محادثــة هاتفيــة الحقــة مــع الملــك ســلمان ،صـ َّـرح جوزيــف بايــدن أن «القواعــد
َّ
مهمــة» 5فــي العالقــات األمريكيــة الســعودية.
َّ
ليــس مــن المســتغرب أن التغييــرات المفاجئــة فــي العالقــات بيــن واشــنطن والريــاض لــن تتــرك خيــا ًرا آخــر للريــاض
فعشــية زيــارة الفــروف للخليــج أصــد َر رئيــس الــوزراء الروســي
ســوى محاولــة تنويــع عالقاتهــا الخارجيــة،
َّ
ـات لوزارتــي الدفــاع والسياســة الخارجيــة بالتفــاوض مــع المملكــة العربيــة الســعودية
ميخائيــل ميشوســتين تعليمـ ٍ
أي حديــث عــن تسـ ُّـلم المملكــة
وتوقيــع اتفاقيــة بشــأن التعــاون العســكري ،لكــن يجــدر التنويــه إلــى عــدم وجــود ِّ
ـص مســودة االتفاقيــة
العربيــة الســعودية أيــة كميــات كبيــرة مــن األســلحة الروســية فــي الوقــت الحالــي .كمــا تنـ ُّ
علــى أن روســيا والمملكــة العربيــة الســعودية ســتتبادالن المعلومــات حــول القضايــا ذات االهتمــام المشــترك فــي
المجــال العســكري ،وســتتعاونان فــي مكافحــة اإلرهــاب والقرصنــة ،وتتفاعــان فــي مجــال التدريــب المشــترك
نفســه ،فــإن تكثيــف الحــوار بيــن موســكو
للقــوات والتعليــم العســكري وعمليــات اإلنقــاذ فــي البحــر .6وفــي الوقــت ِ
والريــاض فــي مجــال التعــاون العســكري ،وكذلــك التقاريــر فــي الصحافــة الســعودية التــي تفيــد بــأن موضــوع
ســيثار خــال زيــارة الفــروف ،ليــس أكثــر مــن محاولــة ســعودية للفــت انتبــاه
إمــدادات األســلحة الروســية
ُ
الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى سياســتها التــي تهــدف إلــى تنويــع عالقــات المملكــة الخارجيــة مــن خــال تعزيــز
التعــاون مــع العبيــن آخريــن مثــل روســيا.
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فعشية زيارة الفروف للخليج أصدرَ رئيس الوزراء
َّ
تعليمات لوزارتي الدفاع
الروسي ميخائيل ميشوستين
ٍ
والسياسة الخارجية بالتفاوض مع المملكة العربية
السعودية وتوقيع اتفاقية بشأن التعاون العسكري
مشاكل قديمة
بمنعطف عصريٍّ
ٍ
تمامــا َّأل تحــاول روســيا
مــن وجهــة نظــر مصالــح السياســة الخارجيــة الروســية ،ســيكون مــن غيــر المنطقــي ً
تتضمــن أجنــدة
قدمــا فــي مبادراتهــا اإلقليميــة .لــم
َّ
االســتفادة مــن الخــاف بيــن الحليفيــن القديميــن والمضــي ً
أي شــيء جديــد
محادثــات الفــروف مــع قــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر َّ
كليــا ،بيــد أن الحقائــق الجديــدة فــي المنطقــة مثَّ لــت فرصـ ً
جزئيــا علــى األقــل.
ـة لروســيا لتنفيــذ مبادراتهــا ولــو
ًّ
ًّ
وأهــم هــذه المبــادرات هــو المفهــوم األمنــي الروســي لمنطقــة الخليــج ،وهــو مفهــوم كانت الدبلوماســية الروســية
قــد اقترحتــه فــي صيــف عــام  20197عندمــا اقترحــت القيــادة الروســية آليـ ً
ـة لألمــن المشــترك مــن شــأنها أن
ــم تضمــن لموســكو مراعــاة
تســمح لروســيا بالمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات
َّ
المهمــة بشــأن المنطقــة ،ومــن َث َّ
مصالحهــا .وفــي هــذا الصــدد تؤكِّــد روســيا علــى الحاجــة إلــى إنشــاء هيــكل ٍ مــن شــأنه تنســيق قراراتهــا مــع
ـص مســودة االتفــاق علــى أن
ـد دائــم؛ ولــذا تنـ ُّ
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ،الــذي تتمتــع فيــه بمقعـ ٍ
«الــدور الرئيــس فــي محاربــة الحــركات اإلرهابيــة سـ ُـيعطى لتحالــف مكافحــة اإلرهــاب الــذي ستشــارك فيــه
المعنيــة ،ويجــب تنســيق اإلجــراءات الملموســة مــع مجلــس األمــن» .8وأمــا علــى المــدى البعيــد،
جميــع القــوى
َّ
فقــد اقترحــت وزارة الخارجيــة الروســية إنشــاء هيــكل َّ
يتألــف مــن «القــوى الدوليــة الرئيســة (روســيا والصيــن
ٍ
َ
مهتمــة بإنشــاء هــذه اآلليــة لألمــن
ـيا
ـ
روس
ـإن
ـ
ف
ـن
ـ
وم
والواليــات المتحــدة والهنــد واالتحــاد األوروبــي)».9
ـم
ـ
ث
َّ
َّ
المشــترك فــي الخليــج فحســب (وفقــط فــي حــال أ�نشــئت) ،التــي مــن شــأنها أن تمنــع عزلــة موســكو وســتمنح
القيــادة الروســية الفرصـ َ
ـة لمواصلــة الحــوار مــع بلــدان المنطقــة والغــرب علــى حـ ٍّ
ـد ســواء.
لقــد ُوضعــت مبــادرة أمــن الخليــج الروســية مــرا ًرا وتكــرا ًرا علــى جــدول أعمــال المفاوضــات الروســية الخليجية،
ونوقشــت آخــر مــرة خــال سلســلة الزيــارات التــي قــام بهــا وزراء خارجيــة اإلمــارات وقطــر والســعودية إلــى
موســكو ،غيــر أن الرفــض القاطــع لــإدارة األمريكيــة الســابقة 10للمبــادرة الروســية قــد َّ
قلــل مــن فــرص نجاحهــا
إلــى الصفــر ،كمــا أن اســتراتيجية ترامــب المتمثلــة فــي ممارســة أقصــى الضغــط علــى طهــران جعلــت مــن
ً
ووفقــا للمندوبــة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة ،كيلــي
ـات أمنيــة مشــتركة أمـ ًـرا ال طائــل منــه.
إنشــاء أيــة آليـ ٍ
كرافــت ،فــإن «مجلــس األمــن الدولــي لديــه جميــع األدوات لمحاســبة إيــران ،وعلينــا ببســاطة أن نقــرِّ ر القيــام
بذلــك» .11وقــد ع َّبــرت ٌّ
تمامــا.
كل مــن أبــو ظبــي والريــاض عــن الموقــف ذاتــه ً
غيــر أن فــرص موســكو فــي إحــراز تقــدُّ م فــي بعــض بنــود المبــادرة علــى األقــل قــد زادت كثيـ ًـرا؛ نظـ ًـرا لقــرار
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة مراجعــة عالقاتهــا مــع الريــاض ،وكذلــك اســتئناف الحــوار مــع طهــران والعــودة إلــى
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ،والمعروفــة باســم االتفــاق النــووي اإليرانــي .ومــن غيــر المحتمــل أن تــؤدي

اقترحت القيادة الروسية ً
آلية لألمن المشترك من شأنها
أن تسمح لروسيا بالمشاركة في اتخاذ القرارات المهمَّ ة
بشأن المنطقة ،ومن َثمَّ تضمن لموسكو مراعاة مصالحها
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مبــادرة أمــن الخليــج الروســية إلــى تطويــر آليــة جديــدة لضمــان األمــن اإلقليمــي ،لكــن ذلــك يظــل أكبــر هــدف
ـاالت بيــن الريــاض وطهــران ،وكذلــك بيــن
لروســيا ،ويكفــي موســكو أن تنجــح المبــادرة
َّ
كمنصــة إلقامــة اتصـ ٍ
األطــراف المتحاربــة األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط.
كمــا تبــدو مبــادرات الفــروف األخــرى خــال زيارتــه للخليــج كمحاولـ ٍـة لالســتفادة مــن الفــراغ الجيوسياســي
فــي الشــرق األوســط الناجــم عــن انتقــال الســلطة فــي الواليــات المتحــدة ،ولتصويــر روســيا «كوســيط نزيــه»
فــي حــل النزاعــات فــي المنطقــة .وتحــاول روســيا ،علــى وجــه الخصــوص ،أخـ َ
ـذ زمــام المبــادرة فــي التســوية
ـد أن «صفقــة القــرن» التــي كان دونالــد ترامــب يســعى وراءهــا
الفلســطينية اإلســرائيلية؛ إذ ال يخفــى علــى أحـ ٍ
بقــوة كان يُ نظــر إليهــا نظــر ًة سـ ً
ـلبية للغايــة فــي موســكو ،وقــد أشــارت الممثلــة الرســمية لــوزارة الخارجيــة
أساســا لحــل القضيــة الفلســطينية
الروســية ،ماريــا زاخاروفــا ،إلــى أن «صفقــة القــرن» ال يمكــن أن تصبــح
ً
عمومــا
اإلســرائيلية؛ ألنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار العناصــر الرئيســة لإلطــار القانونــي الدولــي المعتــرف بــه
ً
فيمــا يخــص عمليــة الســام فــي الشــرق األوســط والمنصــوص عليهــا فــي قــرارات مجلــس األمــن والجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة ومبــادرة الســام العربيــة.12
وفــور وصــول بايــدن إلــى الســلطة ،تبــدَّ دت فــرص أن تظــل «صفقــة القــرن» مالئمـ ً
ـة ،فقــد أكَّــد وزيــر الخارجيــة
األمريكــي أنتونــي بلينكيــن خــال محادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي علــى «إيمــان
َّ
حــل الدولتيــن هــو أفضــل ســبيل ٍ لضمــان مســتقبل إســرائيل بوصفهــا دولــة يهوديــة
إدارة بايــدن بــأن
13
وديمقراطيــة وتعيــش فــي ســام إلــى جانــب دولــة فلســطينية ديمقراطيــة وقابلــة للحيــاة»  ،وهــو مــا رأت
فيــه روســيا إشــار ًة جيــد ًة؛ ألنــه يمثــل حـ َّـل «الدولتيــن» الــذي أصـ َّـرت عليــه موســكو خــال الســنوات الماضيــة
فــي وجــه واشــنطن .وفــي ظــل الظــروف الحاليــة لــدى القيــادة الروســية فرصـ ٌ
ـة كبيــر ٌة إلعــان نفســها علــى
أنهــا فاعـ ٌ
التوصــل إلــى تســوية فــي الشــرق األوســط وعقــد اجتمــاعٍ فــي موســكو بصيغــة + 2 + 4
ـم فــي
ُّ
ـل مهـ ٌّ
( 2دول «اللجنــة الرباعيــة حــول الشــرق األوســط» ،ومصــر واألردن ،وكذلــك الــدول الموقعــة علــى «اتفاقيــات
إبراهيــم» ،وهــي اإلمــارات والبحريــن) بمشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية صاحبــة المبــادرة العربيــة.
ـدم صــراع فــي المنطقــة ،فقــد حظــي دونالــد ترامــب
لكــن مــن غيــر
َّ
المرجــح أن تنهــي محادثــات موســكو أقـ َ
بكثيــر لحــل النــزاع (وإن كان ذلــك بشــروط غيــر مقبولــة للفلســطينيين)؛ وذلــك أن «صفقــة
بفــرص أفضــل
ٍ
ٍ
ـظ بدعــم مــوارد أكبــر بكثيــر فحســب ،بــل ولــم تحـ َ
القــرن» لــم تحـ َ
حقيقي
ـر
ٍّ
ـظ كذلــك بالقــدرة علــى ممارســة تأثيـ ٍ
َّ
تتوفــر لــدى موســكو المــوارد الكافيــة لرعايــة مبــادرة جديــدة ،وال
فــي الجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة .وال
مهتمــة بحـ ِّـل المشــكلة
كاف علــى الشــركاء فــي الشــرق األوســط ،غيــر أن روســيا فــي هــذه الحالــة غيــر
َّ
نفــوذ ٍ
الفلســطينية اإلســرائيلية ،بــل بالحفــاظ علــى مكانتهــا بوصفهــا واحــد ًة مــن القــوى الرئيســة المشــاركة فــي
يفســر موقــف موســكو الثابــت مــن هــذه المســألة علــى
التوصــل إلــى تســوية فــي الشــرق األوســط ،وهــو مــا ِّ
ُّ
مــدى العقــود الماضيــة علــى أســاس مبــدأ «الدولتيــن» و»الســام مقابــل األرض» .بمعنــى آخــر ،ســيعني

فرص موسكو في إحراز ُّ
تقدم في بعض بنود
المبادرة على األقل قد زادت كثيرً ا؛ نظرً ا لقرار
اإلدارة األمريكية الجديدة مراجعة عالقاتها
مع الرياض ،وكذلك استئناف الحوار مع طهران
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ـة لروســيا .فـ ً
االعتــراف بقواعــد أخــرى للتســوية حســب المخطــط اإلســرائيلي خســار ًة مضاعفـ ً
ـأول :إن الخــروج عــن
ً
وثانيــا :تعنــي
أصــا.
كثيــرا ثقــة العالــم العربــي واإلســامي بموســكو والمتضائلــة
المبــادئ مــن شــأنه أن يقــوض
ً
ً
َّ
ـتتحقق ً
وفقــا إلمــاء مــن الجانــب األقــوى ،أي إســرائيل و»حليفتهــا
التســوية «غيــر المســتندة إلــى مبــادئ» أنهــا سـ
14
تدميــرا فــي المســتقبل غيــر البعيــد .
االســتراتيجية» الواليــات المتحــدة ،وســتزرع بــذو َر صــراع أعمــق وأكثــر
ً
المثلث الجديد :روسيا وتركيا وقطر
إن معظــم المبــادرات التــي طرحهــا ســيرغي الفــروف خــال زيارتــه للخليــج (حــول األمــن فــي الخليــج ،ومؤتمــر
ُّ
للتحقــق مــن جدواهــا بعــدُ  ،بيــد أن أكثــر
فلســطين ،وتنشــيط خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة) لــم يجــر اختبارهــا
لقــاءات الفــروف المثمــرة مــن حيــث تحقيــق نتائــج عمليــة كان لقــاءه بوزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش
أوغلــو وأميــر قطــر تميــم آل ثانــي فــي الدوحــة فــي  11مــارس /آذار  ،2021الــذي نتــج عنــه تشــكيل «تحالــف ثالثــي»
جديــد مــن أجــل تســوية الصــراع الســوري.15
كمــا هيمنــت المســألة الســورية علــى لقــاء الفــروف مــع قــادة اإلمــارات والســعودية ،بيــد أن تلــك اللقــاءات لــم ِّ
تحقــق
تدريجيــا ،وال
أيــة نتائــج ملموســة ،لكــن ال ينبغــي أن يكــون هــذا مفاجئًــا ،فالعالقــات الروســية اإلماراتيــة تتطــور
ًّ
ـور بالتناقضــات فــي القضايــا اإلقليميــة .كمــا أظهــرت المحادثــات
تريــد أبــو ظبــي وال موســكو أن تعرقــل هــذا التطـ ُّ
األخيــرة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة تشــابهً ا فــي الخطا َب ْيــن اإلماراتــي والروســي ،مــن قبيــل الترحيــب بالدعــوات
لعــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة وإدانــة العقوبــات المفروضــة علــى ســوريا ،16بيــد أن افتقــار اإلمــارات
يغيــر شــيئًا فــي الســيناريو الســوري ،كمــا أن إعــادة
للثقــل السياســي الحقيقــي فــي المنطقــة يعنــي أن موقفهــا لــم ِّ
ـط
زخمــا للتدفقــات الماليــة مــن الخليــج إلعــادة إعمــار ســوريا .وعــاوة علــى
العالقــات بيــن أبــو ظبــي ودمشــق لــم تعـ ِ
ً
ذلــك ،فــإن قانــون «قيصــر» -الــذي ُفرضــت بموجبــه عقوبــات علــى شــخصيات فــي ســوريا وعقوبــات ثانويــة علــى
كليــا اآلمــال فــي االســتثمارات
أيــة دولــة تتعامــل تجاريًّ ــا مــع ســوريا ودخــل حيــز التنفيــذ فــي صيــف  -2020قــد بــدَّ د ًّ
اإلماراتيــة فــي ســوريا.
وال يــزال الحــوار الروســي الســعودي بشــأن ســوريا غيــر فعَّ ــال .فـ ً
ـأول :يعــود ُجـ ُّـل نجــاح التقــارب الروســي الســعودي
بيــن عامــي  2016و 2020إلــى حقيقــة أن الطرفيــن يحــاوالن تجاهــل القضايــا اإلشــكالية (بمــا فــي ذلــك المســألة
وثانيــاُ :تعَ ــدُّ المســألة
ـر متشــابهة.
ً
الســورية) وحصــر تركيزهمــا علــى القضايــا التــي يُ ظهــر فيهــا الطرفــان وجهــات نظـ ٍ
الســورية ذات أهميــة جوهريــة للمملكــة العربيــة الســعودية أكثــر ممــا هــو الحــال مــع دول الخليــج األخــرى ،وهــو مــا
يفســر ســبب فشــل موســكو والريــاض فــي االتفــاق علــى إعــادة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة خــال الســنوات
ِّ
ـص إيجــاد مــوارد للمســاعدات اإلنســانية وإعــادة
القليلــة الماضيــة ،وهــو أمـ ٌـر فــي غايــة األهميــة لروســيا فيمــا يخـ ّ
إعمــار ســوريا فــي ظــل الظــروف التــي يفرضهــا قانــون قيصــر ،غيــر أن تقديــم التنــازالت فــي هــذا الشــأن يعنــي
فعليــا تخلــي الريــاض عــن موقفهــا الســابق بشــأن النظــام الســوري واإلقــرار بانتصــار بشــار األســد ،األمــر الــذي
ًّ
ً
ً
وثالثــاَ :ف َقــدت
ـادي فــي المنطقــة.
ســيكون
محفوفــا بمخاطــر َّ
دور قيـ ٍّ
جمــة للريــاض التــي ال تخفــي ســعيها لتولــي ٍ
أي تأثيــر كبيــر فــي الوضــع علــى األرض ،وهــو مــا يؤثــر كذلــك فــي نوعيــة الحــوار
الســعودية فــي الســنوات األخيــرة َّ
الروســي الســعودي بشــأن ســوريا.

ّ
يخص إيجاد
أمرٌ في غاية األهمية لروسيا فيما
موارد للمساعدات اإلنسانية وإعادة إعمار سوريا
في ظل الظروف التي يفرضها قانون قيصر
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ـم روســيا وقطــر وتركيــا يخلــو إلــى حـ ٍّ
ـر مــن جميــع
فــي هــذا الصــدد ،فــإن تحالــف الدوحــة الــذي يضـ ُّ
ـد كبيـ ٍ
الشــوائب أو العوائــق المذكــورة أعــاه .فمــن ناحيــة ،تمتلــك قطــر المــوارد الماليــة الكافيــة لتقديــم المســاعدات
اإلنســانية وإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة الســورية .وأمــا مــن الناحيــة األخــرى ،فــإن تركيــا منخرطـ ٌ
ـة مباشــر ًة
فــي الصــراع الســوري ولهــا تأثيــر مباشــر فــي بعــض فصائــل المعارضــة الســورية وتســيطر علــى الوضــع «علــى
األرض».
إن تشــكيل صيغــة تفاوضيــة جديــدة ال يعنــي أن الترويــكا الجديــدة ســتكون قــادر ًة علــى حـ ِّـل األزمــة الســورية،
يتبيــن أنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق مثلهــا مثــل الكثيــر مــن المحــاوالت األخــرى لحــل األزمــة الســورية .ومــع
فقــد َّ
منصــة تفــاوض جديــدة منــذ فتــرة طويلــة ،بالنظــر إلــى أن صيغــة أســتانا قــد
ذلــك ،فقــد اقتُ ــرح إنشــاء َّ
عمليــا.
اســتنفذت نفســها
ًّ
تمامــا للوهلــة األولــى ،فهــو ً
أول وقبــل كل
كمــا أن تشــكيل هــذا «التحالــف الثالثــي» الجديــد يبــدو
منطقيــا ً
ًّ
ـم روســيا وتركيــا اللتيــن أدت جهودهمــا إلــى تهدئــة التصعيــد فــي المنطقــة ،واللتيــن ُتظهــران ميـ ًـا
شــيء يضـ ُّ
بكثيــر ممــا قــد ِّ
تقدمــه إيــران أو المملكــة العربيــة الســعودية .وعلــى ســبيل
تنــازالت أكبــر
إلــى تقديــم
ٍ
ٍ
المثــال ،لــم ُتعتمــد االتفاقيــات األخيــرة بشــأن إدلــب أو شــمال شــرق ســوريا فــي إطــار صيغــة أســتانا ،بــل
بفضــل االتفاقــات الروســية التركيــة ،وأمــا قطــر فقــد ازدادت قر ًبــا مــن تركيــا خــال عزلتهــا ،لكنهــا ال تــزال
ـيطا محتمـ ًـا بيــن إيــران وتركيــا ودول الخليــج.17
تحافــظ علــى عالقــات طبيعيــة مــع إيــران ،مــا يجعلهــا وسـ ً
عمومــا مصالــح كل دولـ ٍـة مــن هــذه الــدول .ففيمــا
ـم
وبــذا يمكــن القــول إن «المثلــث الســوري» الجديــد يدعـ ُ
ً
ً
يخــص قطــرِّ ،
مهمــا ،ولالســتفادة مــن
فرصــة إلعــان نفســها مــر ًة أخــرى الع ًبــا
يمثــل ذلــك المثلــث
إقليميــا ًّ
ًّ
َّ
ـة أكثــر راحـ ً
ـك -صيغـ ً
يتعلــق بتركيــا ،فــإن هــذا المثلــث ِّ
يمثــل -بــا شـ ٍّ
أصــول سياســتها الخارجيــة .وأمــا فيمــا
ـة
التوســع
مــن صيغــة أســتانا التــي راحــت فيهــا أصــوات ممثلــي إيــران والنظــام الســوري تعلــو أكثــر فأكثــر .إن
ُّ
ِّ
المتصلــب ،يلقــي بثقلــه علــى روســيا ،لكــن المثلــث يمثــل
اإليرانــي فــي ســوريا ،إلــى جانــب موقــف طهــران
فرصـ ً
خاصــة بهــا .فعنــد النظــر إلــى صيغــة أســتانا مــن
ـة لــوزارة الخارجيــة الروســية إلنشــاء منصـ ٍـة تفاوضيـ ٍـة
َّ
منظــور التنافــس بيــن مختلــف مراكــز صنــع القــرار الروســية بشــأن ســوريا ،تظــل هــذه الصيغــة خــارج نفــوذ
إدارة الفــروف ،بالنظــر إلــى أن روســيا يمثلهــا فــي أســتانا المبعــوث الخــاص للرئيــس ألكســندر الفرينتييــف.
َّ
َّ
ً
محاولــة مــن جانــب وزارة الخارجيــة
يحــل المثلــث الجديــد
ــم لــن
محــل أســتانا ،لكنــه قــد يُ عَ ــدُّ
ومــن َث َّ
َّ
يتعلــق بإعــادة اإلعمــار والقضايــا اإلنســانية.
الروســية لتولــي جــزء مــن األجنــدة الســورية ،ال ســيما فيمــا

إن تشكيل صيغة تفاوضية جديدة ال يعني أن الترويكا
قادرة على ِّ
ً
حل األزمة السورية ،فقد
الجديدة ستكون
يتبين أنها غير قابلة للتطبيق مثلها مثل الكثير من
َّ
المحاوالت األخرى لحل األزمة السورية .ومع ذلك ،فقد
ُ
منصة تفاوض جديدة منذ فترة طويلة،
اقترح إنشاء َّ
عمليا
بالنظر إلى أن صيغة أستانا قد استنفذت نفسها
ًّ
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عن المؤلف
ليونيــد إيســاييف ،حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم السياســية
حاليــا أسـ ً
ـتاذا مُ ســاعدً ا فــي قســم الدراســات اآلســيوية
ويعمــل
ً
العُ
واإلفريقيــة بكليــة االقتصــاد ليــا في جامعة البحــوث الوطنية
فــي مدينــة ســانت بطرســبرغ الروســية .وهــو نائــب رئيــس
مختبــر رصــد زعزعــة االســتقرار االجتماعــي السياســي فــي كلية
االقتصــاد العُ ليــا بجامعــة البحــوث الوطنيــة ،وزميــل باحــث أول
فــي معهــد الدراســات اإلفريقيــة ،الــذي يُ عَ ـ ُّ
ـزءا مــن أكاديميــة
ـد جـ ً
العلــوم الروســية .وهــو عضــوٌ فــي المجلــس العلمــي بالجمعيــة
الروســية للعلــوم السياســية والجمعيــة االجتماعيــة الروســية.
ويُ ِّ
دورات تعليميــة فــي الفلســفة السياســية اإلســامية
ــدرس
ٍ
واألنظمــة السياســية والعمليــات السياســية فــي الوطــن العربي.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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