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سبتمبر،  21لطقا  الاار في سوريا يبأ  في إلوقف بان األمريكي والروسي على سبتمبر الماضي، اتفق الجان 9في 

تضمن: تثبيت هأنة عسكرية في مختلف الماالطق السورية لمأة سبعة  يام، باستثااء تلك التي تشهأ معارك 

مع تاظيم الأولة "داعش" وجبهة فتح الشام "جبهة الاصرة سابقًا، وإدخال مساعأات إلى الماالطق المحاصرة، 

ى األحياء الشرقية، يلي ذلك وسحب المقاتلين من محيط لطريق الكاستيلو في حلب؛ لتمرير المساعأات إل

في تاسيق عسكري ، بعأ مرور سبعة  يام على تطبيق االتفا ، تأسيس شراكة  مريكية روسية تتمثل

 . (i)واستخباراتي بين الجانبين لمواجهة تاظيم داعش وجبهة فتح الشام

السوري في دير الزور، سبتمبر،  علات وزارة الأفاع الروسية  ن مقاتقات  مريكية قصفت مواقع للجيش  21وفي 

؛ مما مكن "داعش" من السيطرة على جبل ثردة بمحيط مطار 211جاأيًا وإصابة  كثر من  21 سفر عن مقتل 

المأياة، ور ت الوزارة  نه إذا كانت هذه الضربات نتيجة الخطأ، فهو نتيجة لتصلب واشاطن في رفضها تاسيق 

دعت وزارة الخارجية السورية مجلس األمن إلدانة العأوان كما . (ii)عملياتها العسكرية في سوريا مع روسيا

األميركي، ولطالبت باحترام سيادة سوريا، وقأ  علن الجيش األميركي تعليق عمليات التحالف الأولي في دير 

 . (iii)و شار إلى  ن هذه الضربات قأ تكون تمت عن لطريق الخطأ الزور،
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لواليات المتحأة وفرنسا، عن غضبهم من القصف الروسي سبتمبر،  عربت كل من األمم المتحأة وا 29وفي 

عامل إغاثة من  22السوري الذي استهأف قافلة مساعأات إنسانية كانت متجهة إلى حلب، و دى إلى مقتل 

. وقأ حملت اإلدارة األمريكية روسيا المسؤولية عن قصف القافلة، وقأ نفت الخارجية (iv)الهقال األحمر السوري

تهامات، وارتأت فيها محاولة  مريكية لصرف االنتباه عن خطأهم المتعلق بقصف الجيش الروسية هذه اال

 . (v)السوري بأير الزور

 

 فشل االتفا 

لقأ  دى عأم دخول المساعأات اإلنسانية للماالطق المحاصرة، وخروقات الاظام السوري والروسي المتكررة 

فشل االتفا  سواء فيما يتعلق بوقف إلى: ت اإلنسانية للهأنة، وحادثة دير الزور ومن بعأها قافلة المساعأا

سبتمبر؛  29عأم تمأيأ االتفا  من  ى من الجانبين، بما ياهيه عمليًا في ، واار  و إدخال المساعأاتالطقا  ال

وبالتالي عأم تحقق المرحلة الثانية ماه المتعلقة بالتاسيق األمريكي الروسي العسكري في مواجهة داعش 

إعقان ، وسبتمبر 11موجة شأيأة غير مسبوقة من الضربات الجوية الروسية على حلب ماذ ، مع وفتح الشام

 تعليق مباحثاتها مع روسيا بشأن سوريا.  كتوبر 3الخارجية األمريكية في 

ثير جأل كبير حول من المتسبب في إفشال هذا االتفا ، وتبادل الطرفان االتهامات، ولإلجابة على هذا ُ وقأ 

 يابغي اإلشارة لثقاثة  مور:  السؤال

 

يتعلق بمضمون االتفا ، حيث تضمن استثااء ليس تاظيم داعش فقط من وقف إلطقا  الاار  :األولاألمر 

بعأ  ن غيرت مسمى جبهة الاصرة معلاًة انفكاكها عن  ،والضربات الجوية، وإنما جبهة فتح الشام  يضًا، والتي

 صبحت  كثر قبواًل داخل بعض صفوف المعارضة المسلحة المعتألة، ودخلت في تحالفات  ،"تاظيم القاعأة"

مع قوى ثورية  خرى كأحرار الشام؛ وبالتالي فإن وضع االتفا  األمريكي السوري "فتح الشام" في خاأ  واحأ 

ام السوري مع داعش؛ يربك المعارضة المسلحة، ويحأث انقسامًا كبيرًا داخلها بما يصب في صالح الاظ

وحلفائه. كذلك ركز االتفا  على  ولوية مواجهة داعش على حساب الحأيث عن مستقبل بشار األسأ، ويتضح 

ذلك في المرحلة الثانية من االتفا ، والمتعلقة بالتاسيق العسكري األمريكي الروسي، الذي كان له  ن يتم إذا 

 نجحت المرحلة األولى.
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وكرانية، ودورها كمحأد للموقف الروسي من األزمة السورية وتأخله فيها عسكريًا، يتعلق باألزمة األ :األمر الثاني

حيث شعرت روسيا بعزلة دولية؛ جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها؛ نتيجة تأخلها عسكريًا في األزمة 

ار الغرب على الجلوس إلجب األوكرانية وضمها لشبه جزيرة القرم، فارتأت في دور قوي في األزمة السورية، مأخقًا

معها على لطاولة المفاوضات وكسر العزلة الأولية عليها، وقأ تم ذلك بحيث بات التفاوض حول األزمة السورية 

مسألة دولية ال إقليمية يتم بين قوتين دوليتين: الواليات المتحأة وروسيا، هذا من الجانب السياسي، بياما 

زلة من  الااحية العسكرية، بحيث سيكون هااك توحيأًا وتاسيقًا هذا االتفا  يعطي فرصة لروسيا لكسر الع

 للعمليات العسكرية واالستخباراتية الموجهة لأاعش وفتح الشام.

 

يتعلق برفض الباتاجون لقاتفا ؛ مما  حأث شرخًا كبيرًا بياه وبين إدارة  وباما، وذلك؛ لعأم رغبة  :األمر الثالث

الباتاجون في مشاركة المعلومات االستخباراتية مع روسيا، والقلق األكبر هاا هو الخوف من انكشاف لطريقة 

شاركت معلومات األهأاف مع روسيا،  استخأام  ميركا للمعلومات االستخباراتية في إجراء القصف الجوي، إن هي

ليس فقط في سوريا بل في غيرها من األماكن، كذلك الخوف من  ن تستخأم موسكو هذه المعلومات الحقًا 

. هذا باإلضافة لحالة الشك (vi)لمافعتها الذاتية وسط توتر  جواء البحار والمجاالت الجوية حول البلطيق و وروبا

مكانية تعاون الجيش األمريكي مع الجيش الروسي  مرًا إا الباتاجون لروسيا؛ تجعل والريبة التاريخية التي يكاه

 صعبًا للغاية. 

روسيا في إفشال االتفا ؛ نظرًا لكونه يصب في  تسبب يستبعأ البعضانطقاقًا من هذه االعتبارات الثقاثة، 

لتعاون عسكري واستخباراتي مع صالح االستراتيجية الروسية في سوريا من ناحية، ويعطي لها فرصة تاريخية 

 مريكا األقرب وراء فشله؛ خاصة مع الخقاف المحتأم بين اإلدارة األمريكية  وبالتالي تكون خرى،  ناحية مريكا من 

والباتاجون جراء هذا االتفا ، ومن ثم يذهب هذا التحليل للتعامل مع الضربات الجوية األمريكية لقوات نظام 

تبارها متعمأة ومقصودة وليست على سبيل الخطأ كما ذكرت الخارجية األمريكية؛ بشار في دير الزور، باع

للتاصل من اتفا   حأث شرخًا كبيرًا بين  كبر مؤسستين في الواليات المتحأة، ولتكون هذه الضربات بمثابة 

 استفزاز لروسيا، لترد بضربات تخر  بها الهأنة فعليًا وقأ كان.
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 األزمة السورية مستقبل التعالطي األمريكي مع

تتعأد المسارات التي يمكن  ن يكون عليه التعالطي األمريكي مع األزمة السورية، في القلب ماها ملف المعارضة 

 المسلحة، خاصة بعأ تعليق مباحثاتها مع روسيا بشأن الملف السوري، والتصعيأ المتبادل األخير:

 

 المسار األول، التأخل األمريكي: 

ليس ضأ داعش فقط بل ونظام بشار  يضًا؛ لتأعيم موقف المعارضة على األرض، حيث تتأخل عسكريًا، 

بين روسيا و مريكا  1121خاصة بعأ فشل االتفا  األخير، وإقأام روسيا على تعليق االتفاقية الموقعة في 

  .(vii)للتخلص من البلوتونيوم الذي يمكن استخأامه في  غراض عسكرية

سيصوت على اتفاقية نشر قوات روسية في سوريا على  ساس دائم، ردًا على وما نشر عن  ن مجلس الأوما 

 311وزارة الأفاع الروسية نشر نظام صواريخ إس كما  علات  .(viii)الروسي األمريكي بشأن سوريا وقف التعاون

 وباما خبرًا يفيأ ترك بعض التقارير  ما على الجانب اآلخر، فقأ تأاولت . (ix)في قاعأتها البحرية في لطرلطوس

الملف السوري للباتاجون، والتي مارست ضغولطًا عليه من  جل تغيير استراتيجيته تجاه سوريا، والتي امتاع 

. ولقاء  وباما بمجلس األمن القومي لبحث األزمة السورية، (x)فيها عن القيام بتأخل عسكري ضأ نظام بشار

 .(xi)وبحث معهم خيار استخأام القوة في هذا الملف

 

 ثاني، تقأيم الأعم للمعارضة: المسار ال

، والمقصود دعمًا عسكريًا يحأث تغييرًا في موازين القوى ئها اإلقليمين )تركيا والسعودية(من خقال حلفا

صرح مسؤولون العسكرية على األرض، في مقأمته تقأيم صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف. فقأ 

ار في سوريا، زاد احتمالية قيام دول الخليج العربية بتسليح  مريكيون  ن انهيار اتفا  وقف إلطقا  الا

المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف؛ للأفاع عن  نفسهم في مواجهة الطائرات السورية 

 . (xii)والروسية
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 المسار الثالث، بقاء الوضع كما هو عليه: 

ف السوري بصفة عامة، والمعارضة المسلحة بصفة بحيث ال تؤثر هذه المستجأات في تعالطي  مريكا مع المل

خاصة، سواء بعأم التأخل األمريكي المباشر لأعم المعارضة،  و حتى عأم تقأيم دعم عسكري لهم من خقال 

هقر وتراجع المعارضة، ومزيأ من تركيا  و السعودية يغير موازين القوى على األرض؛ بما يؤدي لمزيأ من تق

للاظام وحلفائه ومزيأ من قضمهم لألراضي التي تسيطر عليها المعارضة، والتغيير الوحيأ في  ءالبطيلتقأم ا

 تلك الحالة سيكون في صورة تصعيأ  مريكي ضأ روسيا ونظام بشار على مستوى التصريحات العلاية فقط. 

 :ألقل ترجيحًا، وذلك استاادًا إلىيبقى المسار الثالث هو األكثر ترجيحًا يليه المسار الثاني و خيرًا المسار األول او

عطاء  ولوية مواجهة إحول الملف السوري، بل هااك شبه اتفا   مريكي روسي حول  ال يوجأ صراع دوليـ 2

داعش على رحيل بشار األسأ، وتسليم  مريكي ماذ البأاية بالافوذ الروسي في سوريا، وبالتموضع الجأيأ ماذ 

توافق ماع  مريكا من التأخل عسكريًا ضأ بشار، بل ودفعها لعأم السماح تأخلها عسكريًا في األزمة، هذا ال

ذلك اآلن في ظل التطورات لتركيا والسعودية بتقأيم صواريخ مضادة للطائرات للمعارضة، وهو ما سيماعها ك

 بشار. إسقاطفقا توجأ ضرورة وال مصلحة استراتيجية تجبر  مريكا على  األخير،

استخأام الاظام للسقاح الكيماوي ضأ المعارضة كخط  حمر، سيؤدي انتهاكه لتأخلها  برغم وضع  مريكاـ  نه 1

عسكريًا ضأه، إال  ن  مريكا لم تلتزم بذلك، فبعأ  ن استخأم الاظام السقاح الكيماوي، عقأت  مريكا اتفاقًا مع 

 روسيا يقضي بالتخلص من هذا السقاح مقابل غض الطرف عن التأخل عسكريًا.

 . 1122سبتمبر  31ود موقف  مريكي جاد من التأخل العسكري الروسي في األزمة السورية ماذ عأم وجـ 3

مع روسيا بشأن سوريا، فقأ  شار  يضًا  مباحثاتها، الذي  شار إلى تعليق  مريكا ةاألمريكيبيان وزارة الخارجية ـ 4

 ي حوادث في العمليات ضأ مكافحة  إلى " نها ستواصل استخأام قاوات االتصال التي تشكلت مع روسيا؛ لتفادي

. وهو بهذه اإلشارة يترك )شعرة معاوية( مع (xiii)اإلرهاب؛ لضمان سقامة الموظفين العسكريين األميركيين"

 .عودة المفاوضات بين الجانبين مرة  خرى إلمكانيةروسيا؛ تحسبًا 

يري"، عن لقائه وفأًا من ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية من خقال تسجيل صوتي "لجون كـ 2

المعارضة السورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحأة، اقترح فيه على المعارضة المشاركة 

 .(xiv)في انتخابات تشمل بشار األسأ، وقال إن بقاده ال تملك حجة قانونية للتأخل عسكريًا في سوريا
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هااك تعليقًا للمباحثات األمريكية الروسية بشأن الملف في ظل المسارين األول والثاني، سيظل  وبالتالي

 السوري، بياما في ظل المسار الثالث، قأ يكون هااك عودة للمباحثات بين الجانبين وهو األكثر ترجيحًا.

 

 خقاصة:

لقأ لطال  مأ الثورة السورية، بحيث تحولت من ثورة داخلية لقضية إقليمية ثم قضية دولية، تعقأت معها 

، تبرز توصيات لصالح الثورة،  و حتى  ي حل يرضي الطرفين، وفي هذا اإللطار انفراجهحأوث  ى  إمكانية

 :تافيذية

توحيأ الجبهات العسكرية المعارضة المعتألة في جبهة واحأة، تعبر عاها بالاسبة للمعارضة السورية: ـ 2

جبهة سياسية موحأة، بحيث يصعب التقاعب بهم من القوى الحليفة قبل المضادة، ثم يتم فرض هذه الجهود 

وهذه الجبهة الموحأة على القوى اإلقليمية والأولية الأاعمة للمعارضة وليس العكس، فمن الخطأ ترك هذا 

ألمر للقوى الخارجية؛ ألنه سيترتب عليه تعأد الجبهات وفقًا لتعأد مصالح كل قوة داعمة للثورة، وسيكون ا

 بات المصالح القومية لهذه القوى.الأعم محأود بمتطل

بالاسبة للقوى اإلقليمية الأاعمة للثورة: التخلص من حالة االعتماد الكامل على دور  مريكا في تحقيق ـ 1

ى ولو حت، والتعامل معها وفقًا للمقايضة المحسوبة؛ بما يفضي لتقأيم دعم عسكري للمعارضة تقأم للثورة،

ماظومة صواريخ  رض جو المضادة للطائرات، والتي يمكن  ن ، وخاصة فيما يتعلق بلم توافق  مريكا على ذلك

 م بذللك. تحأث تغييرًا كبيرًا في موازين القوى لصالح الثورة، وعأم انتظار سماح  مريكا له

إن السوابق التاريخية تعطي درسًا  ن  مريكا دائمًا ما تبيع حلفائها، ومن ثم فمن الخطأ استراتيجيًا التعويل 

على  مريكا بشكل مطلق دون اتباع سياسة تعأد محاور معها، بما يضع الأولة الحليفة لها في حالة انكشاف 

ذلك، التخلي األمريكي عن تركيا إبان األزمة القبرصية استراتيجي في  وقات تخليها عاها. و كبر شاهأ على 

تطبيق العأالة على رعاة اإلرهاب" المعروف باسم "جاستا"، لكونجرس األمريكي مؤخرًا قانون "، واعتماد ا2914

 .(xv)م الحليفة األكبر لها )السعودية(والذي يستهأف عأة دول على ر سه
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(v) الرابط(، 2102\01\4، )تاريخ الدخول:2102\9\20، روسيا اليوم الفروف: طيران سوريا لم يقصف القافلة اإلنسانية، موقع. 
(vi) ،الرابط(، 2102\01\4)تاريخ الدخول: 2102\9\04 اتفاق الهدنة في سوريا يعمق الشرخ بين كيري والبنتاغون، موقع هافنجتون بوست عربي 
(vii)  ،الرابط(، 2102\01\4)تاريخ الدخول: 2102\01\4كشف األسباب وراء تعليق اتفاقية البلوتونيوم بين روسيا وأمريكا، موقع سبوتنك عربي 
(viii)  ،الرابط(، 2102\01\4)تاريخ الدخول: 2102\01\3واشنطن تعلق محادثاتها بشأن سوريا مع موسكو، موقع الجزيرة نت. 
(ix)  الرابط(، 2102\01\5)تاريخ الدخول: 2102\01\4في سوريا، موقع العربية،  311روسيا تنشر صواريخ إس 
(x)  الرابط(، 2102\01\5)تاريخ الدخول: 2102\01\5االستخبارات، موقع المركز الصحفي السوري، أوباما يترك الملف السوري في ُعهدة البنتاغون و 
(xi)  الرابط(، 2102\01\5)تاريخ الدخول: ، 2102\01\5ريا، موقع الجزيرة نت، أوباما يبحث مع مساعديه خيار القوة في سو. 
(xii) ،جونثان النداي، مسؤولون أمريكيون: دول الخليج قد تسلح المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات 

 الرابط(، 2102\01\4تاريخ الدخول:، )2102\9\21
(xiii)مصدر سابق، واشنطن تعلق محادثاتها بشأن سوريا مع موسكو 
(xiv)  ،الرابط(، 2102\01\5تاريخ الدخول:)، 2102\01\0كيري يدعو المعارضة للمشاركة بانتخابات تشمل األسد، موقع الجزيرة نت 
(xv )."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية 
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