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استراتيجية ترامب في سوريا :ماذا بعد؟
طارق دياب
مدخل:
ثمة متغيرات في السييياسيية اكمير ية تجاه سييوريا مع وصييو "دونالد ترامب" للبيت اكبيض ،اكو هو
تبني "ترامب" سياسة تصعيدية عدائية ضد إيران في المنطقة ،الثاني إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"،
وبدء السيييييباق والتناف

قو تقاسيييييم النيوذ في سيييييوريا ،الثال

و

"ترامب" برنامج دعم وتسيييييلي

المعارضيييية السييييورية المسييييلحة في لل اسييييتمرار الدعم للوقدات الاردية ،الرابع ترا ع بير للمعارضيييية
السيييورية المسيييلحة لصيييال
وبدء مسارات سياسية

وات النظاا وقليائها عل ،اكرا ،الشام

فديييل

هود التسيييوية اكممية،

ديدة "أستانا" بقيادة التروياا "موساو وطهران وأنقره" .ومن ثم ،وبرغم هذه

المتغيرات الجديدة ،إال أن المتغير الثابت منذ انطالق الثورة وقت ،اآلن ،هو التغاضي عن مسألة رقيل
ت
عمليا ،وعدا تبني اسييييتراتيجية ققيقية عل ،اكرا من أ ل اسييييقاط ،،وذل
بدييييار اكسييييد والقبو ب،
بشالف التصريحات العلنية اكمرياية الداعية لرقيل "بدار".
ومؤخ تر ،أعلنت الواليات المتحدة عن استراتيجية
ي حاو

ديدة للتعامل مع اكزمة السورية .وفي هذا السياق،

هذا التقرير التعرف عل ،أب عاد هذه االسيييييييتراتيجية الجديدة وأ هداف ها ،وتقييم مدا نجاق ها

وتداعياتها عل ،اكزمة السورية ومسارات الحل.

أوالت ،مضامين االستراتيجية:
في خطاب ،بجامعة سييتانيورد ،أعلن وزير الشار ية اكمير ي "ريا
اسيييتراتيجية أمرياية

تيلرسييون" في يناير الماضييي ،عن

ديدة للتعاطي مع اكزمة السيييورية( .)1وهي خطوة تؤسييي

لبدء تعامل الواليات

المحتدة مع الوا ع السييورم من منظور اسييتراتيجي محام بأدوات وأهداف واضييحة ،بدالت من اال تصييار
عل ،التاتي

واليوض ،والتشبط ،بغض النظر عن مدا فاعليتها.

( )1أمريكا تلمح إلى وجود عسكري ألجل غير مسمى في سوريا ،القدس العربي( ،2018/1/17 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط

تقارير سياسية

1

 10فبراير 2018

تتمثل أهداف االسيييييييتراتيجية المعلنة في :تدمير ما تبق ،من عناصييييييير تنظيم "داعش" ،والحيلولة دون
عودت ،من

ديد ،وموا هة النيوذ اإليراني المتزايد ،والحيلولة دون سيييطرة وات النظاا وقليائ ،عل،

امل اكراضيييييييي السيييييييورية ،والعمل عل ،انتقا سيييييييوريا لمرقلة

ديدة بدون اكسيييييييد ،وإعادة الال

ين

لموطنهم والعمل عل ،إعادة إعمار هذه المناطق ،وعدا المديييار ة في إعمار المناطق الشاضيييعة لسييييطرة
النظاا قت ،رقيل اكسد.
ولتحقيق هذه اكهداف ،فإن الواليات المتحدة ستعتمد عل ،مسارين :اكو مسار دبلوماسي ،من خال
دعم المياوضيييات اكممية في " ني " في موا هة الجهود الروسيييية "أسيييتانا وسيييوتديييي" ،الثاني مسيييار
عسارم لو ستي ،من خال تدايل وة قدودية من  30أل

مقاتل ،تدال الميليديات الاردية عمادها

اكسيياسييي ،تتمر ز في الدييما والدييرق السييورم ،واإلعالن عن توا د عسييارم أمرياي طويل اكمد في
ت
تماما من الشطر الداعديييييي.
سيييييوريا ،وربط ،برقيل اكسيييييد واالنتهاء

دير بالذ ر أن هناك  2000ندم

أمرياي متوا دون في الداخل السييورم ،فضييالت عن وات ومعدات وطائرات و واعد عسييارية أمرياية،
ت
تقريبا(.)2
تصل لي 10واعد

ُ
ثانيا ،تو يت االستراتيجية:
ت
غالبا ما تمن
من المهم راءة االستراتيجية في سيا ها الزمني ،فداللة التو يت

ت
طريقا للوصو لتحليل

منطق ،ومتماس  ،ويتمثل السياق الزمني لالستراتيجية في:

( )1فدل اقتواء إيران:
أعلن "دونالد ترامب" منذ وصييييييول ،للبيت اكبيض عن اسييييييتراتيجية تصييييييعيدية في موا هة إيران ،و د
سييييييع ،منذ البداية القتواء النيوذ اإليراني في سييييييوريا ،من خال ف

االرتباو بين روسيييييييا وإيران في

سيييوريا ،وفق مقايضييية القبو ببقاء اكسيييد في مقابل تشلي روسييييا عن إيران في سيييوريا ،ليسيييهل عل،
"ترامب" اقتواء نيوذها وانهائ ،،لان يبدو أن مساعي "ترامب" د باءت باليدل وذل

لعدة أسباب:

( )2تركيا تكشف معلومات سرية عن  10قواعد أمريكية في سوريا ،آر تي عربي( ،2017/7/19 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط
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(أ) اتياق خيض التصييعيد في الجنوب السييورم الذم توصييلت إلي ،واعيينطن مع موسيياو بمدييار ة عمان
في  11نوفمبر الميياضيييييييي ،والييذم نم عل،

الء

ميع القوات اك نبييية عن

الميلدييييات اإليرانية ،واسيييتطاعت إيران التحايل علي ،،وذل
في الجنوب السيييورم ،و ذل

نوب سيييييييوريييا ،بمييا فيهييا

من خال التيافها عل ،قضيييورها المباعييير

االلتياف عل ،االتيا يات اكمرياية الروسيييية التي من الممان أن تتم عل،

قساب الجانب اإليراني .ومن ثم امت إيران بتدايل مليديات محلية تتبع مباعرة لي”الحرس الثورم”،
وهي “اللواء  ”313الذم تنتدييييييير وات ،في مدينة درعا والحوا ز المحيطة بها ،والمقر لها في مدينة
إزرع ،الشاضعة لسيطرة النظاا(.)3
ومن ثم ،إذا مييا تم إبعيياد الميليدييييييييييات اك نبييية اإليرانييية عن الحييدود ،أو قت ،تم إخرا هييا تمييامي تيا من
ت
مباعرة وتأتمر بأوامرها.
سوريا ،تظل إليران ميلديات محلية قليية في الداخل السورم ،ترتبط بها
ت
يييتنادا للسيييييطرة الجوية الروسييييية في سييييوريا ،والسيييييطرة البرية إليران وميلدييييياتها ،فإن قا ة
(ب) اسي
الطرفين الروسيييي واإليراني لبعضيييهما البعض مسيييتمرة وسيييتظل مسيييتمرة ،قت ،بعد تحرير سيييوريا من
تنظيم “داعش” بديييال نهائي .فمن ناقية تحتاج روسييييا إلثبات درتها وسييييطرتها عل ،أ بر در ممان
من اكرا إبان اتيا اتها مع أمرياا قو التسييييوية السييييياسييييية ،ومناطق تقسيييييم النيوذ والتي يبدو أنها
ستستمر طويالت ،ومن ناقية أخرا تحتاج روسيا للمليديات اإليرانية قت ،بعد التسوية؛ من أ ل ضبط
اكمن واالستقرار عل ،اكرا ،إال إذا انت روسيا ستستعيض عنها بقوات روسية وهو أمر غير مر
وقسب ما نقل ،التليزيون الرسمي اإليراني عن ائد الحرس الثورم “محمد علي

عيرم” في  23نوفمبر

الماضييييييي ،إعالن ،عن إبقاء وات الحرس الثورم في سييييييوريا ،قت ،بعد انتهاء المعارك ،قي
ت
ت
ندطا في تحقيق و
دورا
ستلعب

إطالق نار دائم هناك( .)4ذل

.

اعتبر أنها

اكمر ال يتعلق فقط بالرغبة الروسية،

بل أيضا بعدا درتها باكساس عل ،إنهاء الو ود اإليراني في سوريا.
(ج) التوتر اكمرياي الروسيييييي ،عل ،و ع اتهامات مو هة “لدونالد ترامب” وأعضييييياء من إدارت ،وقملت،
االنتشابية بالتواصييييل مع روسيييييا إبان قملت ،االنتشابية ،والحدي

عن دور روسييييي في إنجاح “ترامب”

(“ )3اللواء  ”313والتدخل اإليراني في درعا ،المدن( ،2017/11/11 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط

( )4إيران تؤكد اإلبقاء على الحرس الثوري في سوريا ،العربية نت( ،2017/11/23 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط
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في االنتشابات االمرياية اكخيرة .لقد ان أو ضيييييييحايا هذه االتهامات “ مايال فيلين” ،الذم اختاره
ت
ت
قاليا مسييييتديييياره وصييييهره
مسييييتدييييارا لألمن القومي و د تمت إ الت ،،وتالقق ذات االتهامات
“ترامب”
“ اريد وعييينر”( .)5وهو ما عر ل

هود “ترامب” السييياعية لتحسيييين العال ات مع روسييييا ،والتي ان من

ت
ت
إيجابيا في هذا الصدد.
دورا
الممان أن تلعب
(د) ال عداء التاريشي المديييييييترك الذم تحمل ،إيران وروسييييييييا تجاه الغرب والواليات المتحدة ،و ذل
التصيييعيد اكمرياي ضيييد البلدين .فيي يوليو الماضيييي ،وافق مجل
عل ،فرا عقوبات

ديدة عل ،روسيييا وايران و وريا الدييمالية ،رغم اعتراضييات البيت اكبيض( .)6لها

عوامل تدفع روسييييا لعدا التشلي عن الحلي
يدة ،لصييييييييال

الدييييوي اكمرياي بأغلبية سييياققة

اإليراني ،الذم تربط ،مع ،عال ات ا تصيييادية وسيييياسيييية

طرف غير موثوق في“ ،الواليات المتحدة” ،وتاتن

عال اتها مع ،توتر قاد عل ،و ع

ت
ييييتنادا لذل  ،تنظر روسييييييا لمسيييييألة إضيييييعاف النيوذ اإليراني في المنطقة بمثابة
العديد من المليات .واسي
إضعاف لها أيضا لصال

النيوذ اكمرياي.

ومن ثم فدييييييي لت الواليات المت حدة في ف

االرت باو بين روسييييييي يا وإيران ،ومن ثم في اقتواء النيوذ

اإليراني في سوريا ،فلجأت لالنشراو المباعر طويل المدا من خال استراتيجيتها الجديدة.

ت
ت
أمنيا:
عساريا ال
( )2القضاء عل ،داعش
ت
ييياريا في معا ل ،الرئيسييييية ،باكخم في
اءت االسييييتراتيجية الجديدة بعد هزيمة تنظيم "داعش" عسي
ت
أمنيا .فقد انتقل التنظيم من طور تنظيم غير تقليدم ،يسيييطر عل،
الر ة ودير الزور ،دون القضيياء علي،
مسييييياقة

ت
ومتبعا نمط الحروب التقليدية والجيو
غرافية ،ويقيم نظاا للحام بهيا ل مؤسيييييسييييياتية،

النظامية ،لطور تنظيم تقليدم تنظيم القاعدة ،وهو ما ان علي ،التنظيم بل  ،2014منتديير في

يوب

ت
ومتبعا نمط قروب العصابات .وهو ما يتطلب أيضا
متير ة في البادية وعل ،الحدود السورية العرا ية،
هود وتوا د عسارم لموا هة التنظيم في قالت ،الجديدة من و هة النظر اكمرياية.

( )5ترامب يدافع عن كوشنر بعد اتهامات له بمحاولة “التواصل س ار” مع روسيا ،بي بي سي عربي( ،2017\5\29 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط

( )6مجلس الشيوخ األمريكي يقر عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية ،بي بي سي عربي( ،2017/7/28 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط
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( )3استباق مؤتمر سوتدي
ا ستبقت الواليات المتحدة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ال سورم في مدينة سوت دي الرو سية ،باإلعالن
عن استراتيجية تعبر عن تموضع عسارم أمرياي طويل اكمد ،واعتراو رقيل اكسد من أ ل الشروج
من سيييييييوريا .ولعل هدف الواليات المتحدة من ذل  :أوالت تذ ير موسييييييياو بأنها ليسيييييييت وقدها من تقرر
ت
ثانيا تقوية
بناء عل ،سيييطرتها العسييارية عل ،اكرا.
ت
ماهية وتو يت الحل السييياسييي لألزمة السييورية،
مو

المعارضة السياسي والضغط عل ،بدار بل المؤتمر ،وذل

لتعديل موازين القوا المنهارة لصال

النظاا وقليائ ،اإل ليميين والدوليين ،والذم استيادت من ،موساو في عقد هاذا مؤتمر.
ومن عيييأن تعديل موازين القوا مرة أخرا أن تيديييل المؤتمرات وطرائق الحل السيييياسيييي التي تتزعمها
روسيا ،والتي ُتبن ،أصال عل ،أساس موازين وا منهارة عل ،اكرا لصالحها .ولعل ذل
انسييحب وفد المعارضيية السييورية من مؤتمر سييوتدييي ،واتهم رئي
اإليياء بتعهداتها ،بدأن إنهاء القص

ما قدث ،فقد

الوفد "أقمد طعمة" موسيياو بعدا

الروسي ،وإزالة ععارات الحاومة السورية في المؤتمر(.)7

( )4التسارع قو تقاسم النيوذ:
تزامن إعالن االسيييتراتيجية الجديدة مع تسيييابق النيوذ الجيوسيييياسيييي اإل ليمي والدولي قو ا تسييياا
الجغرافيا السيييورية ،عبر تياهمات ومقايضيييات سيييياسيييية "روسييييا وتر يا" من ناقية ،وسيييياسييية اكرا
ت
قاليا من بل روسييييييييا وقليائها في
المحرو ة "روسييييييييا وإيران" من ناقية أخرا ،وباكخم ما يحدث
إدلب والغوطة الدييير ية وتر يا في عيرين .ومن ثم تريد واعييينطن أن تبع

برسيييالة لموسييياو وطهران،

ميادها أنها لن تترك اكرا السييييورية محل نيوذ مطلق لهم ،ما أخطأت من بل في الحالة العرا ية بعد
سقوو صداا قسين ،وأدا لتسليم العراق للنيوذ اإليراني.
خاصييييية وأن مشر ات اكزمة السيييييورية ونتائج الحل فيها ترتبط بمليات إ ليمية ودولية أخرا ،المل
اإليراني واكو راني هذا من ناقية  ،من ناقية أخرا سيييييييوف تاون لها تبعات بدون مبالغة عل ،النظاا
الييدولي اييل ،في لييل التنيياف

المحتييدا ،بين وا المحييافظيية عل ،هييذا النظيياا "الواليييات المتحييدة

( )7وفد المعارضة ينسحب من مؤتمر سوتشي ،سكاي نيوز عربي( ،2018/1/30 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/5 :الرابط
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وقليائها اكوروبيين" ،و وا المرا عة "روسيا وإيران والصين" .ومن ثم تيرد روسي بالنيوذ والحل في
ت
نوعا ما لصييييييييال
سيييييييوريا من الممان أن ي عد موازين القوا الدول ية

وا المرا عة ،التي ترغب في

مرا عة وتعديل تو  ،النظاا الدولي الليبرالي الراسيييييييل منذ الحرب العالمية الثانية ،وبنيت ،أقادية
القطبية الناع ة منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي.

ت
ثالثا ،تقيم االستراتيجية:
يمان تقييم االسييييتراتيجية اكمرياية الجديدة تجاه اكزمة السييييورية من خال النظر كهدافها وأدواتها
المعلنة ،وذل

بالتطرق إل:،

( )1الحلي

التر ي:

االسيتراتيجية اكمرياية إذا انت مو هة لشصيومها روسييا وإيران ونظاا بديار وتنظيم "داعش" ،فإنها
في ذات الو ت تراها قلييتها تر يا مهددة كمنها القومي ،في لل الحدي

عن تديييييييايل وة قرس

قدودية وامها اكسيييياسييييي من اك راد عل ،الحدود التر ية السييييورية .وبرغم النيي اكمرياي العتزامها
تديييايل هذه القوة( .)8إال أن الو ائع عل ،اكرا واسيييتمرار الدعم العسيييارم واللو سيييتي لأل راد ال ينب
بذل .
وهو أم ر يقلل من فاعلية هذه االسيييييييتراتيجية ونجاقها ،فالبي ة المحيطة بها صيييييييراعية غير مسيييييييتقرة،
خاصي ت
يييية وأن الواليات المتحدة في قا ة لحلي

لها تر يا عل ،اكرا في موا هة الروس واإليرانيين

ت
معا .ومن ثم فاكمر ال يتعلق فقط بشسييارتها للحلي
واإليرانيين في المل

التر ي ،بل يصييل اكمر للتحال

التر ي مع الروس

ت
ومؤخرا
السيييييورم في بعض النقاو ،اتيا يات خيض التصيييييعيد ومسيييييار أسيييييتانا

سوتدي ،فضالت عن المقايضات السياسية قو

غرافية النيوذ.

ويبدو أن الواليات المتحدة محتيظة بور ة منبج قت ،اآلن برغم تضيييييييائل أهيمتها في االسيييييييتراتيجية
اكمرياية في سيييييييوريا ،لتاون وسييييييييلة إلعادة تحسيييييييين عال اتها مع تر يا مت ،أرادت ،فمن الممان إذا
أرادت أمرياا أن تمحو التوتر الطاغي عل ،عال اتها مع تر يا ،أن تسيييييييلمها مدينة منبج الوا عة غرب

( )8الواليات المتحدة تنفي اعتزام تشكيل قوة حرس حدود كردية في سوريا ،بي بي سي عربي( ،2018/1/18 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/6 :الرابط
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اليرات ،خاصييييييية وأن االسيييييييتراتيجية اكمرياية تر ز فقط عل ،المناطق الوا عة عيييييييرق اليرات ،وهو ما
ت
وعودا أمرياية سييييابقة لتر يا،
دفعها إلعطاء اكتراك الضييييوء اكخضيييير في عملية عيرين ،ما انت هناك
ت
وأخيرا فييإن هييذه المنطقيية عربييية ذات أغلبييية
بشروج اك راد من المييدينيية بعييد تحريرهييا من "داعش"،
سييييييياانية عربية .إن الواليات المتحدة تق

اليوا أماا إعييييييياالية معقدة ،في لل مراوقتها بين تر يا

ت
غالبا بديييال واضييي
واك راد ،والتي تنحاز فيها

لأل راد ،ولم تسيييتطع التوصيييل إل ،اآلن لصييييغة توافقية،

تحيظ بها عل ،عال اتها االستراتيجية مع الطرفين في آن واقد.

( )2الحلي

الاردم:

إيجابيا لحد بير ،خاصي ت
ت
يياريا ولو سي ت
ت
يية فيما يتعلق
ييتيا
ان اللجوء اكمرياي ك راد سيييوريا ودعمهم عسي
بالموا هة الماضيييييييية مع تنظيم "داعش" ،في عين العرب " وباني" والر ة ودير الزور .ما أن االعتماد
اكمرياي عل ،اك راد في الموا هة القادمة مع بقايا تنظيم "داعش" سيييييييتاون ضيييييييرورية وهامة
خاصي ت
ييييييية مع تحو التنظيم من نمط قروب المدن والجيو
والير ،وهو ما تجيده القوات الاردية

ت
دا؛

النظامية لنمط قروب العصييييييييابات والار

ت
يدا ،وهي ميزة تيضييييييييلية ال تسيييييييتطيع تر يا تقديمها للواليات

المتحدة قوات تتبع الحروب التقليدية.
لان اكمر لي

ذل

عند الحدي

عن دور اك راد في االستراتيجية اكمرياية الساعية؛ لمزاقمة النيوذ

الروسيييي واقتواء وموا هة النيوذ اإليراني .وذل

لسيييببين رئيسييييين :اكو أن الدعم اكمرياي لأل راد

ييببا رئيسي ت
ُيديييال سي ت
يييا لتوتر العال ات اكمرياية التر ية ،بما يدفع تر يا للتقارب مع روسييييا وإيران ،ومن
ثم يقلل من فاعلية االستراتيجية اكمرياية ومو يها في المل
الثاني أن هناك عيييييي

السورم.

بير في رغبة القوات الاردية في موا هة النيوذ اإليراني ،عل ،عا

المعارضيييييية

السييييورية المسييييلحة ،التي تنظر للموا هة مع إيران في إطار موا هتها الديييياملة مع نظاا بدييييار ،في لل
محاوالت أمرياا طع الطريق البرم الواصيييل من طهران لبيروت .فاك راد لي

لديهم عداء تجاه إيران،

وتمت توافقات عل ،اكرا بينهم وبين الميلديات اإليرانية وقليائها ،ولدا قزب "االتحاد الديمقراطي
الاردم" السييييورم ماتب تمثيلي في موسيييياو ،وهم متقلبون في تحالياتهم ،خاصي ت
ييية إذا سييييعت الواليات
المتحدة إلعادة ترميم وتحسييييين عال اتها بتر يا ،فإن ذل

د يأتي عل ،قسيييياب التحال

اكمرياي مع

اك راد ،خاصي ت
ية وأن هذا التحسيين سيييتضييمن ضييمان وتوافق أمرياي تر ي عل ،تحجيم اك راد ،ومنعهم
تقارير سياسية
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من تحقيق أقالمهم االنيصيييييييالية ،بما د يدفعهم للتو  ،من
ذل

ديد نحو الروس واإليرانيين ،و د ياون

أقد أسباب رغبة الواليات المتحدة في عدا التشلي عن اك راد.

ت
ت
بيرا عل ،اكرا السيييييورية ،فهي تسييييييطر اليوا عل ،أ ثر من %25
تقدما
لقد قققت الواليات المتحدة
من مسييياقة سيييوريا من خال دعمها للقوات الاردية ،ما قققت تر يا مااسيييب سيييياسيييية وميدانية في
موا هة اك راد ،من خال توافقاتها ومقايضيياتها مع روسيييا ،ومن ثم من الصييعب اآلن عل ،واعيينطن أن
تي

ارتباطها باك راد و ذل

وسيطرة

أنقرة بروسيييا ،بما د يعرضييهما لشسييارة ما قققوه من مااسييب سييياسييية

غرافية.

( )3رقيل اكسد:
الحدي

اكمرياي المتارر عن اعيييييتراو رقيل اكسيييييد ال ُيعبر عن ققيقة المو

اكمرياي عل ،اكرا

ونواياها الحقيقية ،خاصي ت
ية وأنها أ ثر من ُيدرك ققيقة موازين القوا عل ،اكرا .ويبدو أن هذا الدييرو
ال يعبر عن ا ستراتيجية بقدر ما هو تاتي ؛ أوالت لل ضغط عل ،نظاا ب دار من قين لحين؛ لترميم موازين
ت
ثيرا لصيييييييال
القوا المنهارة ،لما مالت

وات النظاا وقليائ ،،لدر ة يقترب فيها النظاا من سيييييييحق

ت
ت
مدفوعة بهزيمة
لية ،وما يتبع ،من توصيييييل روسييييييا لحل سيييييياسيييييي يعبر عن هذا الوضيييييع،
المعارضييييية
المعارضة ورغبة أنقرة في مقاي ضة موساو في لل قربها مع اك راد ،وهو وضع ال ترغب في ،الواليات
ت
تماما .وذل
المتحدة

لي

ت
رغبة في تحقيق انتصار للمعارضة ،وإنما إلطالة أمد اكزمة ،واستنزاف

ميع

ت
ثانيا هذا
اكطراف المتحاربة ،فعل ،ما يبدو أن تو يت الحل من و هة النظر اكمرياية لم يأت ب عد.
الدييرو أيضييا يأتي للضييغط عل ،روسيييا ،في لل اقتداا التناف

االمرياي الروسييي عل ،ر عة سييوريا

ت
أيضا.
الجغرافية ،وفي ميادين الحل السياسي
وفي إطار هذه االسييتراتيجية الجديدة ،وفي لل اقتداا التناف

اكمرياي الروسييي الحاليُ ،ير

أن

تاون الواليات المتحدة من دعمت "هي ة تحرير الدييياا" "هتش" في إدلب بصيييواريل مضيييادة للطائرات،
مانتها من اسييقاو الطائرة الروسييية "سييوخوم  "25و تل طائرها في 3فبراير الماضييي( .)9ما ال يسييتبعد

( )9إسقاط مقاتلة روسية في إدلب ومقتل الطيار ،العربية نت( ،2018/2/3 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/6 :الرابط
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أيضييا تو ي ،الواليات المتحدة ضييربات عسييارية للنظاا مرة أخرا ،خاصيية مع و ود رائن السييتشدام،
أسييييييلحة يماوية من

ديد ،قي

اسييييييتشدا اكسييييييد في اكياا الماضييييييية غازالالور السيييييياا في الغوطة

الدر ية(.)10

( )4موا هة إيران:
مع فديييييل سيييييياسييييية االقتواء التي تبنتها الواليات المتحدة في موا هة النيوذ اإليراني ،لجأت الواليات
المتحدة لسييييياسيييية االنشراو المباعيييير طويل اكمد في سييييوريا ،باكخم في الدييييرق والدييييما الدييييرق
والجنوب الديييييير ي .وبنظرة

يوسييييييياسييييييية لهاذا تموضييييييع ،يبدو أن ،لحد بير منطقي و يد في إطار

الموا هة اكمريا ية لتنظيم "داعش" وإيران ،فداعش ب عد ف قدا ن ،لم عا ل ،الرئيسييييييي ية في الر ة ودير
الزور ،سييوف ينتديير في

يوب متير ة في البادية السييورية وعل ،الحدود العرا ية السييورية ،أما إيران

ت
قتما بأقد المعابر الحدودية بين
فإن الطريق البرم التي تسع ،لتأمين ،،الواصل من طهران لبيروت يمر
سيييييييوريا والعراق .وبالتالي فإن تمر ز التوا د اكمرياي في هذه المناطق؛ سييييييييسييييييياعدها في موا هة
ت
معا .ولان هنا يجب اإلعارة لميار تين بالغتا اكهمية:
"داعش" وإيران
(أ) في ما يتعلق بالتوا د اكمرياي في الدييييييي ما والديييييييرق السيييييييورم ،في هذه المنط قة يو د من يذان
قدوديان رئيسيان بين سوريا والعراق :اكو  ،البو ما مقابل مدينة القائم العرا ية ،ويسيطر علي ،من
ت
إيرانيا .الثاني ،اليعربية في مدينة الحساة مقابل منيذ
هة سوريا وات النظاا والميلديات المدعومة
ربيعة العرا ي في نينوا ،ويسيطر علي ،من

ت
أمريايا.
هة سوريا وات "سوريا الديمقراطية" المدعومة

ما امت ميلديييات "الحدييد الدييعبي" في يونيو الماضييي بيت

منيذ

ديد بدييال غير رسييمي بمنطقة

ت
مرورا بمحافظة ديال ،ثم محافظة صييالح
البعاج ،وهو ما يمان طهران من ممر برم متواصييل ،من إيران
الدين وصييييوالت لمدينة البعاج ومنها للحدود السييييورية ،ويسيييييطر عل ،منيذ البعاج من

هة سييييوريا وات

ت
إيرانيا(.)11
النظاا وميلديات مدعومة

( )10النظام يستهدف جبهات القتال في الغوطة الشرقية بـ غاز الكلور ،أورينت نيوز( ،2018/2/3 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/6 :الرابط

( )11رائد الحامد ،الممرات البرية اإليرانية لتعزيز النفوذ ومواجهة التحديات ،المركز الديمقراطي العربي( ،2017/12/26 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/6 :الرابط
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وبالتالي أماا إيران ممران بريان تسييييييطر علي ،القوات والمليدييييييات الحليية لها في الجانبين السيييييورم
والعرا ي ،اكو "القائم -البو ما " ،وهو ممر رسيييييمي وماتظ بالسييييياان ،والثاني "البعاج" ،وهو ممر غير
رسمي وال يشضع للر ابة ،وهو طريق صحراوم يندر في ،توا د سااني .ومن ثم فالواليات المتحدة لم
تسييييتطع طع الممرات البرية اإليرانية التي تصييييلها بدييييرق المتوسييييط بدييييال امل ،إذ تسيييييطر الواليات
المتحدة وقليائها عل ،معبر وقيد في الدرق.

(ب) فيما يتعلق بالتوا د اكمرياي بالجنوب السيييييييورم ،في هذه المنطقة يو د منيذ برم وقيد بين
سيييييوريا والعراق ،وهو منيذ الوليد العرا ي في مقابل منيذ التن
وقل يائ ها من وات الجيش الحر عل ،من يذ التن  ،ق ي

السيييييورم ،وتسييييييطر الواليات المتحدة

تتوا د اعدة عسيييييييارية أمريا ية في هذه

المنطقة ،وبالتالي ال يو د ممر برم إيراني يمر من إيران مرورا بالعراق عن طريق الجنوب السيييييييورم(.)12
لان هناك إعيييياالية أخرا تتعلق بالجنوب السييييورم ،وهي أن اتيا يات خيض التصييييعيد برعاية التروياا
"أمرياا وروسيييا واكردن" ،لم تسييتطع إبعاد الميلديييات اإليرانية عن الجنوب السييورم قي

التماس مع

ت
إيرانيا "اللواء  "313متوا دة في مدينة درعا ،والتي
الحدود اإلسرائيلية .فمازالت الميلديات المدعومة

( )12المصدر السابق
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تبعد  12م فقط عن الحدود اإلسرائيلية ،وهي ميلديات محلية أندأتها إيران؛ للتحايل عل ،االتيا يات
السييياعية إلبعادها عن الحدود( .)13ما تتوا د "لواء تحرير الجوالن" ،وهي ميليدييييا عرا ية عيييالت في
ت
إيرانيا ومتوا دة في الجوالن(.)14
مارس  ،2017مدعومة

ت
رابعا ،ارتدادات

االستراتيجية:

يبدو أن االسيييتراتيجية اكمرياية الجديدة سيييوف تؤدم لمزيد من تعقيد اكزمة السيييورية ،وإطالة أمدها
والمزيد من اسيييتنزاف أطرافها ،وعر لة

هود التسيييوية اكممية والروسيييية من ناقية ،واقتداا التناف

الجيوسياسي اإل ليمي والدولي عل ،الجغرافيا السورية من ناقية أخرا.
فقد أ دت الواليات المتحدة في استراتيجيتها الجديدة عل ،مسارات قل أممية ،بقيادة اكمم المتحدة،
في إعارة لرفض مسارات الحل التي تتزعمها موساو ومعها أنقره وطهران في "أستانا وسوتدي" .وال
يبدو أن الواليات المتحدة سيييييتسيييييم

لروسييييييا بيرا ر يتها للحل بديييييال منيرد ،ومن خال مسيييييارها

الشاص ،وهو ييل بإفديييييييا أم ر ية أو

هود للحل.

دير بالذ ر أن " وات سيييييييوريا الديمو راطية"

ت
أمريايا ،تسيطر عل ،معظم المرا ز الحضرية الرئيسة في منطقة عما عرق سورية،
" سد" المدعومة
وهي مدن القامديييييلي والر ة والطبقة ومنبج وتل أبيض وعين العرب وعامودا والدرباسيييييية والديييييدادم
والصييور والبصيييرة وغيرها ،في قين تقتسييم السيييطرة عل ،مدينة الحسيياة مع وات النظاا ،وتتضييمن
مناطق سييييطرة " سيييد" نحو  %60من آبار النيط والغاز في سيييورية ،إضيييافة إل ،نحو  %80من المناطق
ت
يتنادا لهذه الحقائق ،إغيا الدور اكمرياي في الحل السييياسييي
القابلة للزراعة( .)15ومن ثم من الصييعب اسي
المحتمل لألزمة السورية.
إن الحدي

اكمرياي عن تموضيييع عسيييارم طويل اكمد في سيييوريا وربطها الشروج من سيييوريا ،و ذل

مديييار تها في إعادة إعمار سيييوريا ،خاصييية في المناطق الشاضيييعة لسييييطرة النظاا بمطلب رقيل بديييار
ُ
ت
نوعا ما المنحازة لجهة نظاا
نهائيا ،ترغب من خالل ،تعديل موازين القوا
والقضاء عل ،تنظيم "داعش"

(“ )13اللواء  ”313والتدخل اإليراني في درعا ،مصدر سابق.

(" )14لواء تحرير الجوالن" خدعة إيران الجديدة للبقاء بسوريا ،العربية نت( ،2017/3/31 ،تاريخ الدخول ،)2018/2/6 :الرابط

( )15عبد الناصر العايد ،خريطة السيطرة في شمال شرق سورية ومستقبل الوجود العربي فيها ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات( ،2018/1/31 ،تاريخ
الدخول ،)2018/2/6 :الرابط
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بدييييييييار وقليائ ،،وما يترتب عل ،ذل

من إطالة أمد اكزمة من

ديد ،واعطاء دفعة وهمية

ديدة

للمعارضة تدعرها بالقوة ،بما يدفعها لرفض الحلو الروسية المبنية عل ،موازين وا مشتلة.
ومن ثم فال الم سارات ال تؤدم لوضعية

يدة للمعارضة السورية ،سواء انيردت روسيا بيرا ر يتها

للحل ،أو تدييابات معها الواليات المتحدة ،رافضي ت
ية ر يتها .فيي الحالة اكول ،المشرج هو قل غير عاد
ينسيييييي

ل الحقوق التي طالب بها الدييييييعب السييييييورم منذ البداية ،وفي الحالة الثانية إطالة أمد اكزمة

ومزيد من االسيييييييتنزاف العسيييييييارم لجميع اكطراف ،مع مزيد من الشسيييييييائر البديييييييرية والبنية التحتية
السورية.
وعل ،ما يبدو ،وفي لل التموضع العسارم اكمرياي الجديد طويل المدا في سوريا ،واستمرار دعمها
لأل راد ،ورف ضها لم سارات الحل الروسية "أستانا وسوت دي" ،والرفض الروسي لم سارات الحل اكممية
" ني " ،فإن ،عل ،المدا القصيييير والمتوسيييط لن ياون هناك قل ريب لألزمة السيييورية باكخم خال
العاا الحالي ،فأمد اكزمة السييورية سيييطو

ت
ثيرا .أما عل ،المدا البعيد ،فإن سيييناريو اليدرلة ،والمبني

عل ،تقاسييييم النيوذ ال التقسيييييم بين "الواليات المتحدة وتر يا وروسيييييا وإيران" هو المر

قت ،اآلن،

لان ،د يتحو لشيار التقسيييييييم اليعلي ،إذا اسييييييتمرت اكطراف اإل ليمية والدولية في تنافسييييييها البيني
المحتدا ،ورفضييييها لمسييييارات الحلو اكممية والروسييييية ،وعدا توصييييلها لمسييييار توفيقي للحوار والحل
يدفع ل اكطراف المتصارعة لاللتزاا ب.،

خالصة:
بعد اسييييييتعراا االسييييييتراتيجية اكمرياية الجديدة تجاه اكزمة السييييييورية ،وتبيان مضييييييامينها ودالالت
تو يتها وتقييم مدا فاعليتها ،وارتداداتها عل ،الوا ع السورم ،فإننا نشلم إل:،
 -1منذ انطالق الثورة السيييييييورية في مارس  ،2011ثم تأزمها بعد ذل  ،لم تان هناك ثمة اسيييييييتراتيجية
أمرياية واضيييييحة للتعامل مع المل

السيييييورم ،ومن ثم فهذه أو خطوة تؤسييييي

للتعامل اكمرياي مع

اكزمة السورية من منظور استراتيجي بأهداف وأدوات واضحة ،بغض النظر عن النتائج.
 -2تأتي االسيييييتراتيجية بعد فديييييل الجهود اكمرياية في اقتواء النيوذ اإليراني ،باالعتماد عل ،روسييييييا
ومحاولة ف

ت
عسييياريا عل ،تنظيم
ارتباطها بإيران ،لتلجأ لالنشراو المباعييير طويل اكمد ،وبعد القضييياء

تقارير سياسية

12

 10فبراير 2018

"داعش"  ،واسيييييتمرار خطره اكمني ،وفي لل تسيييييابق النيوذ عل ،الجغرافيا السيييييورية ،بإيصيييييا رسيييييالة
للمعارضة ،مياداها أن الواليات المتحدة مازالت تدعمهم في مطلب رقيل اكسد.
 -3ال يبدو الحدي

اكمرياي عن رقيل بديييييييار

اد ،فهو ُيعبر عن تاتي

أ ثر من ،اسيييييييتراتيجية .وتظل

الواليات المتحدة متشبطة نتيجة عدا درتها عل ،التوصييييييييل لصييييييييغة توافقية ،تحيظ بها عال اتها
االسيييييييتراتيجية بحل يائ ها اكتراك واك راد م ت
عا .وبرغم أن اك راد ان والزا لهم دور بير في موا هة
"داعش" ،إال أن دورهم في االسييتراتيجية اكمرياية ،السيياعية لمزاقمة النيوذ الروسييي وموا هة النيوذ
اإليراني تظل محل عي

لحد بير .وبرغم التوا د اكمرياي في الديما والديرق والجنوب السيورم ،إال

أن القدرة عل ،موا هة النيوذ اإليراني عل ،اكرا السورية ،و درتها عل ،طع الممر البرم اإليراني من
طهران لبيروت تظل ضعيية ،في لل سيطرة قلياء إيران عل ،معابر رسمية وغير رسمية عل ،الحدود
العرا ية السورية ،وعدا و ود ثقة املة في القوات الاردية عل ،اكرا في موا هة روسيا وإيران.
عن تموضع عسارم أمرياي طويل اكمد ،ورفض

 -4يبدو أن أمد اكزمة السورية سيطو  ،بعد الحدي

أمرياي أوروبي لطرائق الحل الروسيييية ،واال تياء بالطريق اكممي ،وأن سييييناريو اليدرلة ،والمبني عل،
تقاسييم النيوذ ال التقسيييم هو المر

قت ،اآلن ،لان ،د يتحو لشيار التقسيييم اليعلي ،إذا لم تتوصييل

اكطراف المتصارعة لمسار توفيقي للحوار والحل.)16( .

( )16اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات
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