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   ملخص

ار اختب وإزاءمخاطر غير مسبوقة،  إزاء ة النظاَم العالمي  على سوري   َوَضَع التهديُد باالعتداء  

نادر باندالع حرب كبرى. غير أن خطوط االتصال ملنع الصدام لم تتوقف، ثمة ديناميات متعاكسة 

  
ى علوالحرص  من طموحات وسياسات األطراف املتصارعة  تعمل على طول الخط بين رغبة بالحد 

 قد تصل إلى حرب مباشرة ومفتوحة. عدم االنزالق إلى مواجهات

ة استعادت سلطتها على جزء كبير من جغرافيتها، ولة السوري  أن الد  وجدت الواليات املتحدة 

  ،أكثر وربما أسرع من الالزم، ومكنت روسيا وإيران
 
 واستراتيجيا

 
 واقتصاديا

 
ورية ما في س ،سياسيا

بعد الحرب. وارتفع سقف املواجهة بين الواليات املتحدة وروسيا في األزمة السورية بصورة متزايدة، 

 شرات التنافر والصراع أكبر من مؤشرات التجاذب والتفاهم.وأصبحت مؤ 

حرص روسيا وإيران وحتى الحكومة السورية، على تفادي الدخول في مواجهة مباشرة ورغم 

مع الواليات املتحدة، أو حتى محاولة استهداف أولوياتها شرق الفرات واملنطقة الجنوبية، إال أن 

 –مدارك التهديد األمريكية كانت 
 
راد تزداد –للتوقعاتخالفا  

 
 .باط

رائع للتهديد ورفع سقف املطالب أو الستخدام العنف بدت مقولة الكيماوي من أهون الذ

ح أن يتواصل استخدام الذريعة نفسها، طاملا أن   رج 
ُ
َبة" أو "آمنة". ولذا من امل  في مواضع "ُمناس 

ة أو احتواء إمكاني (الذريعة) لتفكيكهالم يتدبروا حتى اآلن السبل املناسبة  وحلفاءهاسورية 

 استخدامها.

التفاهم بين الواليات -التورط األمريكي في األزمة السورية، ومن الصراعأين االعتداء من 

املتحدة وروسيا، وكذلك بين سورية وحلفائها من جهة، وبين الواليات املتحدة وحلفائها من جهة 

 
َ
ة من األزمة السوري م  ثانية، وما هو موقع فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ومواقفها من االعتداء ومن ث

-1-01لتي تم "تبادلها" يوم رهانات حكمت االعتداء والتصدي له، وما هي الرسائل ا ككل، وأي

0101. 

: في فصول االعتداء، "الزمة الكيماوي"؛  وثمانيةتتألف هذه الورقة من مقدمة 
 
محاور، أوال

: بين الرغبة والقدرة، ويتضمن حافة الحرب، وحافة 
 
: الواليات املتحدة، مدارك التهديد؛ ثالثا

 
ثانيا

: ماذا حقق 
 
: ماذا تريد الواليات املتحدة؟؛ وسادسا

 
: االعتداء؛ وخامسا

 
السلم أو الحل؛ ورابعا
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تصاد في الصراع أو احتواء الحرب، تهويل مقصود، ذيلية كبرى/ذيلية االعتداء؟ ويتضمن االق

 صغرى!، قوة حلف دمشق، روسيا، إيران وحزب هللا، إسرائيل: بطاقة صفراء!؛ 
 
: مدارك وسابعا

؛ 
 
 وسالما

 
 دمشق، بردا

 
 : اإلشارات والتنبيهات.وثامنا
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 مقدمة

  غبِة بين الر  »
 
 رةِ د  والق

 
  ، يسقط

 
  «ل  الِظ

 إليوتت. س. 

 

َوَضَع التهديُد باالعتداء على سورية النظاَم العالمي أمام مخاطر غير مسبوقة، وأمام اختبار 

نادر باندالع حرب كبرى. غير أن خطوط االتصال ملنع الصدام لم تتوقف، ثمة ديناميات متعاكسة 

لى ع رصوالحمن طموحات وسياسات األطراف املتصارعة  تعمل على طول الخط، بين رغبة بالحد  

 قد تصل إلى حرب مباشرة ومفتوحة. عدم االنزالق إلى مواجهات

هيجب  إلى أن مقولة الكيماوي هي من أهون الذرائع، مع اإلجهاض املتواصل إلمكانية  التنب 

لتحقق، ذلك أنه ال بد من وجود ذريعة ما للتهديد ورفع سقف املطالب أو الستخدام العنف في ا

َبة" أو  ح أن يتواصل استخدام الذريعة نفسها، طاملا أن  مواضع "ُمناس  رج 
ُ
ية سور  "آمنة". ولذا من امل

امها. أو احتواء إمكانية استخد (الذريعة) لتفكيكهالم يتدبروا حتى اآلن السبل املناسبة  وحلفاءها

 وهذا من التحديات التي ال يبدو أن لها نهاية قريبة. 

 أسئلة

التورط األمريكي في األزمة السورية، وما هو موقعه من أين موقع االعتداء من التدخل أو 

التفاهم بين الواليات املتحدة وروسيا، وكذلك بين سورية وحلفائها من جهة، وبين -الصراع

الواليات املتحدة وحلفائها من جهة ثانية، وما هو موقع فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ومواقفها من 

ككل، وأي رهانات حكمت االعتداء والتصدي له، وما هي  زمة السوريةاالعتداء ومن ثم من األ 

 .0101-1-01لتي تم "تبادلها" يوم الرسائل ا

ويبدو أن التأكيد املستمر على املخاوف من ذريعة الكيماوي، ربما خفف إلى حد ما من تواتر 

ها لبعض الوقت، لكنه لم يلغ تلك االحتمالية. وسوف يكون أمام
َ
ل ية سور  استخدامها، أو أنه أج 

وحلفائها أن يتدبروا السبل املمكنة، الحتواء تلك الذريعة، أو التخفيف من قابلية استخدامها، 

 بالفعل؟
 
 إن كان ذلك ممكنا
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"؛ وملاذا لم تشارك روسيا  اعتداء  هل كان 
 
 سلفا

 
" أو قل "مردوعا

 
 عليه"، و"مرسوما

 
"متفقا

ق ما على مطالب أمريكية معينة، ما جعل وإيران وحزب هللا بالرد على االعتداء، وهل جرى تواف

االعتداء على هذا النحو، وملاذا لم يلتزم ترامب بتهديداته أو "تغريداته" التي أطلقها عبر موقع 

 التواصل االجتماعي "تويتر"، وهل هذا الحجم وتلك األهداف تتطلب مشاركة ثالث دول؟ 

 أسئلة، عاجلة أم مؤجلة؟

دة االحتدام بين روسيا والواليات املتح-ما هي طبيعة التأثير املتوقعة أو املحتملة لـ التوافق

على سورية، وهل ستبقى العالقات بين الطرفين املذكورين "بارومتر" ما يجري في سورية، وهل 

 ن تحتمل سورية ذلك، مع تراجع "البعد السوري" في األزمة السورية، وهل تتجه األمور ألن تكو 

سورية حيز استنزاف بين الفواعل اإلقليمية والدولية؟ وما على سورية أن تفعل حيال خرائط 

وحدود السيطرة والرهانات املتداخلة واملعقدة في املشهد ملرحلة ما بعد الحرب؟ وغير هذا كثير مما 

 هذا ن اتجهت األمور فيإتطرحه تحديات الحل أو التسوية أو حتى تحديات املواجهة والصراع، 

أنها أسئلة عاجلة وملحة، إال أنها مؤجلة، إلى أجل غير مسمى، ربما  ورغماالتجاه أو ذاك. 

 ا، وربما الستحالة اإلجابة عنها.لحساسيتها وخطورته

 بنية الورقة

:  وثمانيةتتألف الورقة من مقدمة 
 
: في فصول االعتداء، "الز َمة الكيماوي"؛ ثانيا

 
محاور، أوال

: بين الرغبة والقدرة، ويتضمن حافة الحرب، وحافة السلم الواليات املتحدة
 
، مدارك التهديد؛ ثالثا

: ماذا حقق االعتداء؟ 
 
: ماذا تريد الواليات املتحدة؟؛ وسادسا

 
: االعتداء؛ وخامسا

 
أو الحل؛ ورابعا

ويتضمن االقتصاد في الصراع أو احتواء الحرب، تهويل مقصود، ذيلية كبرى/ذيلية صغرى!، قوة 

 ف دمشق، روسيا، إيران وحزب هللا، إسرائيل: بطاقة صفراء!؛ حل
 
 وسابعا

 
: مدارك دمشق، بردا

؛ 
 
 وسالما

 
 : اإلشارات والتنبيهات. وثامنا
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ا
 الكيماوي " الِزَمة" االعتداء، فصول  في -أوال

جزاء كبيرة من سورية شرق الفرات بصورة مباشرة أو من أتسيطر الواليات املتحدة على 

خالل القوات الكردية، كما أنها تقيم قواعد عسكرية ومراكز سيطرة ودعم في منطقة التنف، ولها 

قوات في منبج، كما أنها ال تزال تدير غرف عمليات وقواعد في تركيا واألردن ولبنان وفلسطين 

واملؤسسات والشبكات ودعم وإسناد الجماعات املسلحة  املحتلة إلدارة العمليات ضد سورية،

ما تبقى من مناطق خارج سيطرة الدولة السورية، وتنسق عمليات السيطرة مع التي تعمل في

 الناتو، وخاصة بريطانيا وفرنسا. أطراف

هذا يعني أن االعتداء على سورية بذريعة استخدام الكيماوي في دوما بريف دمشق، يبدو 

 في الدرجة والنوع، أي 
 
 تطورا

 
من حيث طبيعة التدخل أو التورط األمريكي في األزمة السورية،  تطورا

 ةواالستهداف املباشر للجيش السوري، ومن حيث درجة/حجم االستهداف املباشر لدمشق، مقارن

 العتداءات املباشرة السابقة.با

من جهة أخرى، فإن مدارك التهديد املبنية على ذريعة الكيماوي ليست جديدة، فقد حرصت 

 ن  إالواليات املتحدة وحلفاؤها على تكرار االتهامات لسورية باستخدام الكيماوي في الحرب، بل 

ان وحزب هللا، لكن تلك بعض االتهامات كان يطال روسيا نفسها، وكذلك األمر بالنسبة إلير 

 بقصد الشروع في اعتداء عسكري، وإنما من باب اإلبقاء على 
 
االتهامات لم تكن دوما

 ال تنقطع.امللف/ال
 
لسلة ، وس 

 
 ذريعة نشطا

هكذا فقد حرصت روسيا على تكرار 

وتأكيد "الزمة" رئيسة في خطابها السياس ي 

واإلعالمي، وهي أن الجماعات املسلحة 

وداعميها، يعدون لسيناريو استخدام 

الكيماوي بقصد اتهام الجيش السوري بها. 

ن باب العمل على احتواء وهذا التكرار هو م

الذريعة، وتنبيه الرأي العام واملعنيين بالحدث السوري، إلى واحدة من أهم الذرائع املستخدمة 

 
 
 جعلفي الحرب ضد سورية. وقد حاولت سورية أن تفعل الش يء نفسه، أي التحذير من  أمريكيا

  أو يمكن استخدامها وتخليق أو تلفيق حادثة بأهون وأبسط السبل. ذريعة تحت الطلبالكيماوي 

التهديد الدائم بالحرب، هو اعتداء آخر، إن  

والواقع أن االعتداء الفعلي كان حدث عندما 

سياسية شنت الواليات املتحدة حملة 

وإعالمية غير مسبوقة بذريعة الحرص على 

 .املدنيين في الغوطة
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ويبدو أن التأكيد املستمر على املخاوف من الذريعة الكيماوية، ربما خفف إلى حد ما من 

ها لبعض الوقت، لكنه لم يلغ تلك االحتمالية. وسوف يكون أمام ماتواتر استخد
َ
ل ها، أو أنه أج 

السبل املمكنة، الحتواء تلك الذريعة، أو التخفيف من قابلية سورية وحلفائها أن يتدبروا 

 بالفعل؟
 
 استخدامها، إن كان ذلك ممكنا

التهديد الدائم بالحرب، هو اعتداء آخر، والواقع أن االعتداء الفعلي كان حدث عندما إن  

ي ف شنت الواليات املتحدة حملة سياسية وإعالمية غير مسبوقة بذريعة الحرص على املدنيين

. 0110 رقم الغوطة، وضغطت بشدة من أجل فرض وقف إطالق النار عبر قرار في مجلس األمن

تة لترتيب أمر ما، ذلك أن الضغوط  بي 
ُ
ويحيل التدقيق في املداوالت العلنية في املجلس إلى النية امل

عتدي اإلعالمية كانت شاملة ومستمرة بإيقاع كبير، وقد وضع الغرب روسيا وسورية في موقع امل

 وضاع وأحوال املدنيين في الغوطة.غير اآلبه بأ

ومن ثم فإن تدبير أو ترتيب الهجوم الكيماوي املزعوم كان هو الفصل الثاني أو الثالث من 

ردة الفعل األمريكية على عملية تحرير الغوطة، ويجب التنبه إلى أن ذريعة الكيماوي ما كان 

ت قبل ذلك. وكان من املالحظ التناغم املريب بين الخطاب باإلمكان إطالقها لوال التهيئة التي حدث

وتقارير عدد من املنظمات الدولية التي اتهم  وخطاباألمريكي حول الوضع اإلنساني في الغوطة 

ثم إن  موجة بعضها الحكومة السورية بإعاقة إيصال املساعدات الطبية واألغذية وغيرها. 

هتها تلك املنظمات انحسرت  أن ية، قبل األمريك للحملةبتأثير التراجع النسبي االنتقادات التي وج 

وهذا مما يجب التدقيق فيه. ويتطلب معالجة  املزعوم.معها، إثر الهجوم الكيماوي  تعود لترتفع

 مختلفة.
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ا
 التهديد مدارك املتحدة، الواليات -ثانيا

بعد سنوات من الحرب، تغيرت طبيعة املعركة في سورية، ولم يُعد الهدف هو "إسقاط 

 إلى مستوى ثان من املواجهة، وهو العمل ما أمكن على رسم خرائط 
 
النظام"، وانتقل الجميع تقريبا

  للنفوذ والسيطرة، في األمن واالقتصاد، وفي السياسة بطبيعة الحال. وهنا يبرز موقفان أو تقديران:

، ومعركتهم هي استعادة سلطة الدولة، والحفاظ على سورية "دمشق وحلفائها"األول لـ  -

 موحدة.

، ومعركته هي الحيلولة دون عودة سورية إلى ما كانت عليه، "الحلف املعادي"الثاني لـ  -

 واملقصود هنا هو طبيعتها ودورها وتموضعها في السياسة اإلقليمية والدولية.

االستمرار في املعركة تحت عنوان "إسقاط النظام"، ال طائل منه، تبين لخصوم دمشق أن 

 
 
كما أن وجود "دولة فاشلة" أو "منقسمة"، يمثل مصدر تهديد أكثر مما يمثل فرصة، ويخلق واقعا

ن بها. مع ذلك ال يبدو أن الخصوم مستعدين لتغيير  يصعب التحكم فيه، وتبعات ال يمكن التكهُّ

ون على "تكييفها"، بما يضمن لهم أكبر قدر من املكاسب والضمانات بشأن األجندة، إنما هم ُمكَرُه 

 املستقبل.

وجدت الواليات املتحدة أن الدولة السورية استعادت سلطتها على جزء كبير من جغرافيتها، 

  ،أكثر وربما أسرع من الالزم، ومكنت روسيا وإيران
 
 واستراتيجيا

 
 واقتصاديا

 
ورية ما في س ،سياسيا

 ح بإطالق مقاومة مسلحة ضد الواليات املتحدة في شرق الفرات، كما أن بعد ا
لو 

ُ
لحرب، وبدأت ت

 باستعادة سيطرة الدولة السورية على املنطقة الجنوبية، ما 
 
 متزايدا

 
خط املقاومة ُيظهر اهتماما

 
 
 لرهانات وأولويات إسرائيل فيها.يمثل تهديدا

، كما وقد أخذت مؤشرات التوتر بين روسيا والوال 
 
يات املتحدة تتزايد منذ وقت طويل نسبيا

 ،
 
ر في مبررات دورها ووجودها غير الشرعي في األزمة السورية عموما غي 

ُ
شرعت اإلدارة األمريكية ت

، من ذريعة محاربة "داعش"، وهي في الواقع داعم رئيس 
 
، إلى ذريعة لهوفي شرق الفرات خصوصا

د" روسيا في إدارة أخرى هي احتواء نفوذ إيران في سورية و  املنطقة، والحد مما تعتقد أنه "تفرُّ

األزمة السورية. وطاملا أن املواجهة املباشرة مع روسيا وإيران غير مرجحة اليوم، فقد يكون من 

العمل على مواجهة غير مباشرة، أي من خالل استهداف  –من منظور الواليات املتحدة–املناسب 

 سورية نفسها. 
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ا
 والقدرة الرغبة بين -ثالثا

لكن "ما ترغب به" إدارة الرئيس ترامب ش يء، و"ما تفصح عنه" ش يء آخر، و"ما يمكنها 

القيام به" ش يء ثالث، و"ما تقوم به بالفعل" ش يء رابع. ومن ثم فإن الرئيس ترامب ومؤسسة 

 وهي الحدوداألمن القومي، يراعيان في إدارة األزمة، "الحدوَد" القائمة بين املستويات املذكورة، 

 ثناءأالتي رسمتها سورية أو عززتها بقوة خالل إسقاطها لعدد كبير من الصواريخ التي استهدفتها 

. وإذا افترضنا أن السياسات ترتكز على حسابات واختيارات عقالنية، 0101-1-01فجر اعتداء 

 فإن تعامل اإلدارة األمريكية مع تلك املستويات يقع بين حدين أقصيين هما:

الدخول في مواجهة تعيد األزمة السورية إلى "نقطة الصفر" وتنفتح على حرب  ،ول األ  -

 مباشرة مع دمشق وحلفائها، وهذا أمر مستبعد بسبب املخاطر واإلكراهات.

 دبعتمسزمة تكون كاملة العناصر، وهذا أمر الدخول في عملية تسوية سياسية لل  ،الثاني -

، بسبب حجم الرهانات والعداء. 
 
 أيضا

 حافة الحرب

ن تقترب من أهذا يعني أن الواليات املتحدة سوف تواصل اللعب بين الحدين، ولكنها ما 

الحافة حتى تتراجع باختالق ذرائع مختلفة، فإذا كانت حافة الحرب، فهي تمرر أو تقدم مطالب 

ة هر سبل االعتداء، بما ال يدفعها وخصومها ملواجمرفقة بتهديدات، ثم تقدم تطمينات وتتخي  

 . كيف؟0101-1-01مفتوحة، وقد فعلت ذلك خالل اعتداء 

نها بصدد تشكيل تحالف يضم بريطانيا إأعلنت الواليات املتحدة عن عملية كبيرة، وقالت 

 وفرنسا 
 
 وربية أخرى مثل أملانيا، أ ودوال

 
من الدول العربية بينها السعودية وقطر إلى جانب  وعددا

، كما أن بيانات االتحاد األوربي و"الناتو" 1دعم علني أو مستتر من قبل األردن وتركيا وإسرائيل

، صبت في خانة التأكيد لحدوث 2ودول ومنظمات أخرى، مثل منظمة الصحة العاملية وغيرها

                                                           
نتهم من توجيه ساهمت في تزويد "قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل  1

 
األميركيين بمعلومات استخبارية مك

  https://goo.gl/MPjnu6. 0101نيسان/أبريل  01 ،األخبار"خيبة أمل إسرائيلية: هجوم ساذج"، . يحيى دبوق، الضربات"

لواليات املتحدة استخدمت قاعدة إنجرليك في ا ن  إاألمريكية قولها ( CNNالتركية عن شبكة ) "زمان"ونقلت صحيفة 

 01 ،األناضول ، ولو أن املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن نفى ذلك. 0101نيسان/أبريل  01 ،زماناالعتداء، 

 . 0101نيسان/أبريل 
أخبار األمم ا"، شخص في سوري 011ميائية على منظمة الصحة العاملية: تقارير عن ظهور أعراض ناجمة عن مواد كي" 2

  https://news.un.org/ar/story/2018/04/1005942?platform=hootsuite. 0101نيسان/أبريل  00 ،املتحدة

https://goo.gl/MPjnu6
https://news.un.org/ar/story/2018/04/1005942?platform=hootsuite
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اتج عن التهديد، فهذا يعني أنها جزء من عملية اإلعداد هجوم كيماوي، وإذ جاءت في ذروة التوتر الن

  للحرب.

اإلعالم  وسائطوتضمنت تقارير 

وامليديا الكثير من الكالم عن الحشود 

العسكرية واألسلحة التي يمكن استخدامها، 

وامليزان العسكري في شرق املتوسط واإلقليم 

 من حرب األ 
 
وسع والعالم، ما يمثل جزءا

نفسية سابقة للحرب الفعلية والواقعية. 

 0112ات الحرب النفسية التي مهدت لغزو العراق استعادة لدينامي –في جانب منه–ومثل ذلك 

 وتدميره الالحق. 

 حافة السلم أو الحل

وإذا كانت حافة التفاهم والسلم، تعود الواليات املتحدة إلظهار عوامل التوتر، كأن تقوم 

أيلول/سبتمبر  01باستهداف مباشر للقوات السورية كما حدث في جبل الثردة بريف دير الزور )

(، أو تخرج عن 0101أيار/مايو  01محيط التنف )(، أو استهداف قوات حليفة كما حدث في 0101

قات مع روسيا من خالل قيامها بتأويل شاذ لها كما حدث في اتفاق الكاستيلو قرب حلب االتفا

 (.0101سبتمبر أيلول/ 01)

وبين هذا وذاك، تستمر التجاذبات من دون وجود مؤشرات جدية على حسم املوقف، ذلك 

األمر ، 4و"خط الصدع" في السياسات العاملية ،3عقدة أخيل"أن األزمة السورية اليوم، تمثل "

الذي يجعلها مرشحة للمزيد من املواجهات، في بعدها اإلقليمي والدولي، حتى مع حصول تراجع 

 في بعدها السوري بالذات.
 
 كبير نسبيا

  

                                                           
)دمشق: مركز دمشق للبحاث  ، دراسةالسوريةالثعلب والقنفذ: الواليات املتحدة إزاء األزمة عقيل سعيد محفوض،  3

 (. 0101والدراسات، 
 (. 0101)بيروت: دار الفارابي،  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السوريةعقيل سعيد محفوض،  4

تستمر التجاذبات من دون وجود مؤشرات 

جدية على حسم املوقف، ذلك أن األزمة 

و"خط  عقدة أخيل"،السورية اليوم، تمثل "

الصدع" في السياسات العاملية، األمر الذي 

 .يجعلها مرشحة للمزيد من املواجهات
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ا
 االعتداء -رابعا

 001-011ما حدث هو قيام سفن أو طائرات أمريكية وبريطانية وفرنسية بإطالق بين 

 على عدد من القواعد الجوية 
 
واملراكز البحثية والعلمية العسكرية أو ذات النشاط صاروخا

باملئة ولم يصلها  011 باملئة من الصواريخ، وثمة مواقع تم حمايتها 11العسكري، تم إسقاط حوالي 

 أي صاروخ.

وثمة تقديرات مختلفة لعدد الصواريخ التي تم إطالقها، وللمواقع التي استهدفتها، إذ قالت 

الهجوم حقق صاروخ، على ثالثة مواقع وأن  011طلقت أكثر بقليل من الواليات املتحدة إنها أ

صاروخ استهدفت أكثر من ثمانية مواقع، وأن الصواريخ  001هو ن العدد أأهدافه. وقالت روسيا 

 إلى ثالثة أهداف فقط. أحد تلك األهداف كان مركز أبحاث في منطقة سكنية في 
 
وصلت فعليا

! 11نه تم استهدافه بـ األمريكية إ ت وزارة الدفاعمحيط دمشق، قال
 
 صاروخا

يئة هلوزير الدفاع األمريكي ماتيس ورئيس  الصحافي  ما يجب التركيز عليه هو أن املؤتمر 

 إلى أن االعتداء املقرر كان ملرة واحدة، الجنرال دانفورد كاألركان 
 
، ومطمئنا

 
 ومختصرا

 
ان سريعا

حدث في املؤتمر وأعلن نهاية االعتداء قبل أن يصل ت دانفوردن إوأنه حقق أهدافه وانتهى، ثم 

 :إليه ما إذا كان املعتدون قد تعرضوا ألي خسائر جراء أي رد على مصادر النيران. وقالت سورية

باملئة من الصواريخ  11وإسقاط أكثر من  ،إن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لالعتداء

 ولم يسقط ضحايا جراء االعتداء. املعتدية،
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ا
 املتحدة؟ الواليات تريد ماذا -خامسا

ارتفع سقف املواجهة بين الواليات املتحدة وروسيا في األزمة السورية بصورة متزايدة، 

وأصبحت مؤشرات التنافر والصراع أكبر من مؤشرات التجاذب والتفاهم، وخاصة مع تقدم عملية 

أستانة، و"املوت السريري" لعملية جنيف. وقد أخذ ثالثي أستانة، أي روسيا وإيران وتركيا، يرسم 

 مالمح الحل أو التسوية في سورية. بفعا
 
 حرص روسيا وإيران وحتى الحكومة ورغملية كبيرة نسبيا

السورية، على تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع الواليات املتحدة، أو حتى محاولة استهداف 

 –أولوياتها شرق الفرات واملنطقة الجنوبية، إال أن مدارك التهديد األمريكية كانت 
 
خالفا

راد تزداد –توقعاتلل
 
 .باط

لكن عدم التعرض للواليات املتحدة 

 لم يعن  شرق الفرات أو في منطقة التنف، 

الكثير لها ولحلفائها، ومن بينهم أو في مقدمهم 

إسرائيل، وبريطانيا وفرنسا، وكذلك الحال 

لعدد من الدول العربية، مثل السعودية 

فقد شعرت أن  مسار األزمة وقطر واألردن، 

ت من أيديها
 
ما تركيا، سوف تمسك بإدارة املشهد السوري خالل  ا وإيران، وإلى حد  ، وأن روسييتفل

  ما بعد الحرب. مرحلةالتسوية وفي 

وجدت إدارة ترامب أن عليها تأكيد بعض األمور، مثل عدم التفرد الروس ي في إدارة األزمة، 

قة، ة واملنطوطمأنة الحلفاء إلى دورها، وبالتالي دورهم، في إدارة املشهد، ثم في مستقبل سوري

باإلضافة إلى عوامل داخل اإلدارة األمريكية نفسها، مما يخص شخصية ترامب نفسه، ومدى 

 يضع أمن الواليات املتحدة ومصالحها في املقام األول، وطمأنته لـ "الدولة 
 
أهليته ألن يكون رئيسا

حرب مفتوحة ذلك بالعميقة" حيال روسيا وإيران، وأنه مستعد ملواجهة روسيا، حتى لو تسبب 

 معها.

من املالحظ أن التقديرات املختلفة إذ تحاول تقص ي دوافع االعتداء، فإنها تمر على عوامل 

 هو رغبة الواليات املتحدة بدعم "املعارضة" أو الحرص على "املدنيين"، وثمة 
 
عديدة، أقلها حضورا

من املالحظ أن التقديرات املختلفة إذ تحاول 

تقص ي دوافع االعتداء، فإنها تمر على عوامل 

 هو رغبة الواليات 
ا
عديدة، أقلها حضورا

املتحدة بدعم "املعارضة" أو الحرص على 

 ."املدنيين"
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 تاإلعالمي والسياس ي لدى الوالياتقديرات تكاد ال تذكر هذا األمر، حتى لو كان في واجهة الخطاب 

 دوافع االعتداء في النقاط الرئيسة التالية: املتحدة وحلفائها. ويمكن تركيز 

االنتقام من عملية تحرير الغوطة، وقد مثلت الغوطة نقطة ضغط خطيرة على العاصمة  -

 يف استخدامهادمشق منذ بداية األزمة، وكانت الواليات املتحدة وحلفاؤها يعولون على 

اللحظات الحاسمة. وشاعت أقاويل وتقديرات في دمشق بأن سورية وروسيا وقعتا على 

 ما بهذا الخصوص، مثل التخطيط لنقل معدات 
 
دُّ أمرا ع 

ُ
مؤشرات بأن الواليات املتحدة ت

 من القاعدة األمريكية في منطقة التنف.  ،ومقاتلين إلى الغوطة
 
 انطالقا

النفوذ في سورية، بالتركيز على خط الفرات، ربما تثبيت خطوط وخرائط السيطرة و  -

واملنطقة الجنوبية بطبيعة الحال، ليس بقوة التفاهمات والتنسيق مع روسيا، وإنما بقوة 

 التهديد والسالح. 

مراجعة التفاهمات وقواعد املنافسة مع روسيا بخصوص إدارة األخيرة مللفات مناطق  -

 إلى عملية جنيف. ،سوتش يالتهدئة وخفض التوتر، وحتى عمليتي أستانة و 
 
 وصوال

الحصول على ضمانات بعدم قيام دمشق أو حلفائها بما من شأنه أن يهدد خرائط النفوذ  -

 األمريكية شرق الفرات.

تأكيد أولويات إسرائيل في املنطقة الجنوبية، صحيح أن ثمة تفاهمات ومداوالت أو  -

إسرائيل ربما لم تستطع الحصول تجاذبات بين إسرائيل وروسيا، بهذا الخصوص، إال أن 

" من أعمال حزب هللا على ضمانات روسية بالحد من "تمركز إيران" في سورية، أو "الحد  

 فيها. 

 بهذا الخصوص أاحتواء التفاهمات الثالثية لرعاة مسار  -
 
 متزايدا

 
ستانة، وقد بذلت جهدا

 على
 
نهائي حتى اآلن، إذ  الصعيد، إال أنه تقدم غير  هذا مع تركيا، وربما حققت تقدما

  تطلب تركيا ضمانات  
 
 ال تزال الواليات املتحدة مترددة في تقديمها.  وأثمانا

كري إلى إنجاز سياس ي رسم حدود إلمكانات الجيش السوري، عدم تحويل اإلنجاز العس -

 لصالح دمشق.

  سورية وخاصة املنطقة الجنوبيةالضغط من أجل احتواء إيران وحزب هللا في  -
 
تمهيدا

  . منها خراجهماإل 

تحاول الواليات املتحدة أن تدفع بمقاربتها أو تصورها لسورية ما بعد الحرب، إلى دائرة  -

 املداولة. 
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من التنبه إلى أن الحديث هو عما تريده الواليات املتحدة في األزمة السورية ومن  ال بد  

، ثم إن حجم االعتداء في 
 
 0101-1-01خاللها، وهو سابق لترتيب الذريعة، وسابق لالعتداء أيضا

ال يحيل إلى أنه كان هو نفسه النتيجة الحتمية أو التعبير التام عما نفترض أنه أولويات الواليات 

،  ن  إاملتحدة في األزمة السورية. إذ 
 
 أو متماثال

 
الوزن النسبي لتلك الرهانات والدوافع ليس واحدا

 
 
وليس من الواضح ما هي األسباب أو الدوافع الحاسمة أو املرجحة أو باألحرى العوامل األكثر ترجيحا

 في قرار االعتداء.  
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ا
 االعتداء؟ حقق ماذا -سادسا

الحدث السوري، برزت تقديرات متعاكسة حول االعتداء، وعلى الرغم مثل أكثر مفردات 

باملئة من الصواريخ  11من أن سورية وروسيا أعلنتا أن االعتداء انكسر، وتم إسقاط أكثر من 

املعتدية، إال أن الواليات املتحدة أصرت على أن جميع الصواريخ وصل إلى أهدافه. ومن غير 

في  جوم هو أمر طبيعيالف ذلك، هذا التعاكس في التعبير عن الهاملتصور أن تكون التصريحات خ

 حالة الحرب.

، فقد حقق االعتداء جملة من األمور، يلكن بصرف النظر عن مجر 
 
 وتقنيا

 
ات األمور عسكريا

يمكن تركيزها في النقاط الرئيسة التالية: االقتصاد في الصراع أو احتواء الحرب، التهويل املقصود، 

 ذيلية صغرى، قوة حلف دمشق، روسيا، إيران وحزب هللا، إسرائيل: بطاقة صفراء.  ذيلية كبرى،

 االقتصاد في الصراع أو احتواء الحرب

ق ، واحتواء االنزال خالفاتهماما ظهر إثر االعتداء هو قدرة روسيا والواليات املتحدة على إدارة 

 ،
 
لفارق ا بحسبانإلى مواجهة مفتوحة، ولو أن القدرة على املوازنة كانت لصالح روسيا أكثر نسبيا

بين مستوى التهديد ومستوى االستعداد له وبين االعتداء. وأما الروس فلم ينفذوا تهديدهم 

الفروق النسبية بينهما باستهداف مصادر االعتداء. تبدو املوازنة "مقبولة" للطرفين، كما أن 

، ولو أنها "غير نهائية"، بل مفتوحة على "ال يقين" متزايد تجاه التطورات واملآالت في 
 
"مقبولة" أيضا

 املستقبل.

 تهويل مقصود

فعلوا ما أرادوا، وأن التهويل كان  وحلفاءهاالستخالص الرئيس بالنسبة لـ ترامب، أنه إن  

 بذاته، وأنه 
 
،  حقق –منظورهممن –مقصودا

 
 من أهدافه، ذلك أن الحرب نفسية أيضا

 
جزءا

 من املدارك والتقديرات النمطية حول االمتناع عن إصدار تهديدات عسكرية 
 
وحطمت جانبا

مباشرة حيال روسيا. هذا الجانب من التهديدات كان له مفاعيل داخل الواليات املتحدة نفسها 

وينسحب جانب من  ،لخإورة التماسك الداخلي روسيا، وضر  لجهة تعزيز مدارك التهديد من جهة

عصبه، بعد االهتزازات التي أصابته جراء تصريحات ترامب  ذلك على التحالف األمريكي، وشد  

نفسه. ولعل الوجه األبرز لتلك التهديدات، أنها كشفت عن انحطاط أخالقي وأدبي في مستوى 
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الخطاب السياس ي، لدى ترامب على نحو خاص، عندما كتب تغريدات تصف الرئيس بشار األسد 

 بكلمات "خارج أصول" السياسة.  

 ذيلية كبرى، ذيلية صغرى!

قوم ت كيماإشراك بريطانيا وفرنسا في االعتداء، كان ذا داللة، لجهة قابلية عدد من الدول 

ة وبداهة القوة واملصلحة في السياسة، وأن بعمل عسكري من دون أي أساس قانوني، أولوي

 تكن لمحتى لو الواليات املتحدة قادرة على تجديد تحالفات عسكرية مستعدة للدخول في حرب، 

 في مفاع
 
 مباشرا

 
لها، هذا مؤشر على ذيلية سياسية واستراتيجية لدول مثل بريطانيا وفرنسا، يطرفا

 منه.األخرى فهذا أمر مفروغ وأما ذيلية الدول 

  الذيلية تعزز     
 
  أحيانا

 
 الفرنس ي الرئيس قال قوية، فواعل بأنهم أصحابها لدى أوهاما

 هأقنع لكنه سورية، من االنسحاب يعتزم كان ترامب الرئيس إن   بيومين االعتداء بعد ماكرون،

  يزال ال ترامب إن  : بالقول  عاجلته األمريكية اإلدارة ، لكن5الفكرة عن بالعدول 
 
 على مصرا

 .6سورية مع االنسحاب

 عما يسكت عنه الرأس، قال رئيس أركان 
 
، ويفصح أحيانا

 
لكن الذيل يمكن أن يكون قائدا

هذه مهمة كنا نستعد لها منذ عدة أشهر، ووافق »الفرنس ي الجنرال أندريه الناتا  سالح الجو 

، هذا يحيل إلى ما قدمنا به، وإلى ما ال يحتاج 7«الشركاء على تنفيذها ضمن إطار مسؤولية فرنسا

 ،
 
تحدث الفرنسيون عن جهود كبيرة بذلوها  وقدإلى تأكيد وهو أن الكيماوي ذريعة وليس أصال

                                                           
 00، رويترز، امليادين"ماكرون: ترامب أعلن منذ فترة أنه يريد االنسحاب من سوريا ونحن أقنعناه بالبقاء"،  5

 . 0101نيسان/أبريل 
ب ماكرون ويؤكد االنسحاب القريب من سوريا"،  6  

 
ذ

َ
 . 0101نيسان/أبريل  01، روسيا اليوم"ترامب ُيك

  https://goo.gl/ALRF4m .0101نيسان/أبريل  01، األخبار"، "فرنسا قادت العدوان: ثأر مع ثالثي استانة 7

رنسية كشفت صحيفة لوباريزيان الفأخفقت فرنسا في إظهار مقدرة تقنية عسكرية تتناسب وطموحاتها السياسية. و وقد 

. 0101نيسان/أبريل  01 ،حالت دون إطالق سفن وطائرات فرنسية للصواريخ على مواقع سورية "أخطاء فنية"عن 

في  فشلتفي االعتداء على سورية، إلى أن واحدة من مقاتالت الرافال الفرنسية الخمس املشاركات الصحيفة ولفتت 

 
 
وقع عطل فني في حاسوب فرقاطة حربية فرنسية متعددة . و إطالق صاروخ، ما دفع الطيار إلى إلقائه في البحر يدويا

النوع، واستعان الجيش الفرنس ي بفرقاطة بديلة حديثة  طراز كروز،صواريخ من  2راض، األمر الذي منعها من إطالق غاأل 

  00وأطلقت فرنسا، بحسب الصحيفة،  .لتنفيذ العملية
 
  01من إجمالي  صاروخا

 
في:  .بها كان الجيش الفرنس ي مكلفا

. 0101نيسان/أبريل  00، عربية نيوز  سكاي"، كيف فشل إطالق صواريخ فرنسا على سوريا السبت املاض ي؟"

https://goo.gl/3fCgR5  

https://goo.gl/ALRF4m
https://goo.gl/3fCgR5
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ف دور حل بالحسبانواإلعداد لالعتداء، بما في ذلك رسم سيناريوهات محتملة، آخذين  للتهيئة

 الناتو.

، أن السعودية أعلنت
 
استعدادها للمشاركة في االعتداء، لكن ترامب اكتفى  في الذيلية أيضا

منها بالتمويل. هي سعيدة بذلك على أية حال. وقد أعلنت تأييدها الكامل لالعتداء على سورية. 

وهذا ينسحب على فواعل أخرى، انظر موقف األردن وتركيا وقطر واإلمارات وعدد من الدول 

 النقطة. األوربية الخ ولم نجد حاجة للتوسع في هذه 

 قوة حلف دمشق

 ،
 
بسبب  ذلكجاء االعتداء محدودا

إكراهات الواقع، وفي مقدمها تهديدات 

حلفاء سورية من أنهم سوف يستهدفون 

–مصادر االعتداء أينما كان، وربما حصل 

،  –فيما بعد
 
ل ب ؛ترد روسيا عليهوأال توافق ما، موضوعي أو قصدي، بأن يكون االعتداء محدودا

يين مستو ختلفة تتموضع بين أن يترك أمر التصدي له لسورية وحدها. هذا أمر يثير تقديرات م

 متعاكسين: 

األول هو أن تحالف دمشق أجهض االعتداء بأن جعله في أدنى مستوى، وحصره فيما  -

 يخص السالح الكيماوي، حسب قول املعتدين وحلفائهم. 

الثاني هو التساؤل، ملاذا لم تقوم روسيا بتنفيذ تهديداتها حيال االعتداء، ولم تشارك في  -

 أم أن ثمة ترتيبات مصادرها؟ هل تم ذلك  استهدفتوال  إسقاط الصواريخ،
 
عفوا

وتفاهمات حصلت بين روسيا والواليات املتحدة لم يتم اإلفصاح عنها حتى اآلن؟ وهل إن 

، وما هو األ االعتداء على املواقع السورية
 
قص ى املسموح به ألي ممكن، إذا كان محدودا

اعتداء قادم؟ هذا سؤال غريب بعض الش يء، لكنه معقول، وال بد أن متابعين سوريين 

 وغير سوريين طرحوه على أنفسهم. 

ربما أراد االعتداء اختبار مدى التزام حلفاء دمشق بالدفاع عنها، وإثارة أسئلة القوة الحدية 

ظمي لالعتداء الذي سوف يدفع حلفاء سورية للتحالف الداعم لدمشق، بمعنى ما هو الحد األع

لالنخراط في الدفاع عنها؟ ومن ثم التأثير على الرأي العام في سورية، والعمل على خلق تمايز أو 

"ثمة  مباعدة نفسية وإدراكية أو مخيالية نسبية بين سورية والحلفاء، ولو أن  
 
 "كامنا

 
ويمكن  ،تمايزا

ربما أراد االعتداء اختبار مدى التزام حلفاء 

دمشق بالدفاع عنها، وإثارة أسئلة القوة 

 .ية للتحالف الداعم لدمشقالحد
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ووفق اختالف املدارك واألولويات حوله، ووفق ما يراهن عليه أن يزداد وفق ما يجري في الواقع 

 ويدفع به الخصوم. 

 روسيا

عودة إلى موقف روسيا، أدركت روسيا أن الهدف يتجاوز سورية، وأنها هي الهدف الفعلي، 

ومثل ذلك إيران، الروس ربطوا التهديد بأمور أخرى تتجاوز سورية، مثل أزمة اغتيال/تسميم 

سكريبال، والضغوط السياسية واإلعالمية، والضغوط العسكرية واألمنية، الجاسوس سيرغي 

والعقوبات االقتصادية، وطرد الدبلوماسيين، وتصريحات ترامب املتشددة التي تضمنت تهديدات 

مباشرة، كما أنه من الصعب على روسيا أن تتراجع بعد خطاب بوتين أمام الجمعية االتحادية، 

 
 
 ردعيا

 
 للقوة وإمكانات السالح الروس ي.الذي تضمن عرضا

 غير محدود لسورية، واستخدمت لغة غير مسبوقة لردع 
 
 سياسيا

 
أظهرت روسيا دعما

التهديدات األمريكية والغربية، تجاوزت كل التوقعات، وهي لم تفعل ذلك حيال أوكرانيا أو حيال 

 وس ي بعد االعتداء أنللجانب الر  القرم نفسها قبل ضمها إلى روسيا. وقد كان التعليق الرئيس

، على ما قال أناتولي «لن يمر من دون عواقب»جرى وأن ما  ،«إهانة رئيس روسيا أمر غير مقبول »

وأشار املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى  .8أنطونوف السفير الروس ي في الواليات املتحدة

ت بنجاح نتاج السوفياتي توسائل الدفاع الجوي ذات اإل »أن  فشل  وَعد  ، «لهذا الهجومصد 

 »االعتداء 
 
ينهي العالي ملعلى الفعالية العالية التي تمتلكها سوريا، وكذلك التدريب ذي املستوى ا دليال

" إلى سورية ودول 211، ما يستدعي إعادة بحث مسألة توريد منظومة "أس «للعسكريين السوريين

 .9أخرى 

عد السوري أو وزنه النسبي في املوقف قد ثمة أسباب عديدة لردة الفعل الروسية، لكن الب

 
 
 بالتمام، وإال لكانت فعلت شيئا

 
 يالح –الحلفاءأمام الرأي العام السوري وأمام –ال يكون واضحا

. هذه إشارة من باب األسئلة املتوجسة على هامش املوقف 
 
 أو إعالميا

 
االعتداءات، ولو كان مظهريا

 أو على أطرافه، وال شك بأن روسيا فعلت الكثير. 

                                                           
 .0101نيسان/أبريل  01، رويترز"، سفير روسيا بالواليات املتحدة يحذر من عواقب للهجمات على سوريا" 8

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1HL071?sp=true  
  https://goo.gl/owaejY. 0101نيسان/أبريل  01 ،األخبار"،  !لن تمر  « إهانة«... »العدوان الثالثي»روسيا و"وسام متى،  9

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1HL071?sp=true
https://goo.gl/owaejY
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 إيران، حزب هللا

 لجهة التهديد باستهداف إسرائيل، 
 
إلى  ةباإلضافأما إيران وحزب هللا، فيبدو دورهما أساسيا

واليات املتحدة، وخاصة ممن يستقبلون قواعد أمريكية في بلدانهم، وباألخص استهداف حلفاء ال

القوات األمريكية في شرق الفرات وقاعدة التنف والعراق، لكننا نركز هنا على إسرائيل، ذلك أن 

الواليات املتحدة تضع في حسبانها "املنعكس الرئيس" ألي مواجهة مفتوحة على إسرائيل، وخاصة 

وحزب هللا دوافع إضافية الستهدافها، وهما باألساس يحمالنها الكثير من مقدمات أن لدى إيران 

 من تبعات  –بنظرهما–ومفاعيل الحرب الدائرة في سورية، وال بد 
 
 كبيرا

 
أن تتحمل هي نفسها جانبا

 يمكن التصويب عليه في حال اندالع حرب مفتوحة. 
 
 الحرب، وأن تكون هدفا

 إسرائيل: بطاقة صفراء!

بالنسبة إلسرائيل، فقد كان لالعتداء 

حسب رون بن –"وقع االنكسار"، وقد أملت 

أن  –في صحيفة يديعوت أحرونوتيشاي 

يكون بطاقة حمراء ضد سورية وحلفائها، إال 

 ،"
 
أنه كان مجرد "بطاقة صفراء باهتة جدا

ْرَدع". ومن ثم "فقط كانت الصواريخ جميلة 
َ
وبدا أن الواليات املتحدة هي "املردوعة" بدل أن "ت

"
 
 تقريبا

 
،10وذكية، كما وصفها ترامب، إال أنها لم تحقق شيئا

 
جعها بل كان ر  ، رون يشاي متهكما

.
 
 أو عكسيا

 
  سلبيا

وقد كانت إسرائيل على علم باالعتداء قبل وقوعه، بل شاركت في اإلعداد له، وقد أراد أن 

 يوصل رسائل قوية إلى سورية وحلفائها، وجدد التأكيد على:

 الحدود والشروط التي تطرحها بشأن سورية، وتخص وجود إيران وحزب هللا. -

 و التسوية للزمة، وفي سورية ما بعد الحرب. الشروط حول أولوياتها في الحل أ -

غير أن حجم االعتداء أظهر إلسرائيل حدود قدرة الواليات املتحدة وشركائها على فرض 

شروطهم في الساحة السورية. وال بد لها من أن تواصل مداوالتها وتجاذباتها مع روسيا، باإلضافة 

 الحمر". قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تأكيد "خطوطها –مكنها ذلكأما –إلى االستمرار 

 للرئيس )بشار( األسد أن استعداده للسماح إليران ومبعوثيها بالتمركز 
 
"يجب أن يكون واضحا

                                                           
 مرجع سابق.، األخبار"خيبة أمل إسرائيلية: هجوم ساذج"،  10

حجم االعتداء أظهر إلسرائيل حدود قدرة 

الواليات املتحدة وشركائها على فرض 

شروطهم في الساحة السورية. وال بد لها من 

 .أن تواصل مداوالتها وتجاذباتها مع روسيا
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 في سورية، يعرض سورية للخطر". وفي حيز آخر: "الجهة التي تقوض االستقرار في الشرق 
 
عسكريا

ن يدرك أنه عندما يسمح بالتمركز العسكري إليران األوسط أكثر، هي إيران، وعلى الرئيس األسد أ

 يعر ض استقرار املنطقة كلها للخطر"
 
 .11ومبعوثيها في سورية، فإنه يعر ض سورية للخطر، وأيضا

نظرة إلى املداوالت في إسرائيل، حسب ما تعرضها وسائل إعالم عربية، يمكن التركيز  ن  إو 

 على النقاط الرئيسة التالية: 

التحالف الثالثي بين موسكو وطهران ودمشق، مع تعزيز حكم )الرئيس(  "الهجوم عزز  -

 .12األسد ونظامه"

"ابتعاد أكثر للجانب الروس ي عن االميركيين"، األمر الذي يتوقع أن يكون له سلبيات على  -

من قدرتها وصدقيتها على  موقف إسرائيل من "أعدائها في الساحة الشمالية، ويحد  

 
 
، وربما أيضا

 
 .على هامش حرية العمل التي حظيت بها في السنوات املاضية" الترهيب أساسا

هم في سورية، أل  - ها الرسالة التي تلقت ن  "الهجوم األميركي لن يوقف اإليرانيين ولن يصد 

 
 
 أ، بل و دمشق من البيت االبيض عبر الهجمات، تعد متواضعة جدا

 
 . 13ة"ساذج يضا

كا في طريقها للخروج من سوريا، وال نية لديها يمر أالهجوم عزز مخاوف إسرائيل من أن  -

 في تهديد نظام الرئيس األسد. 

الرئيس  ن  إقال ايال زيسر، الذي يعد من أهم الخبراء اإلسرائيليين في الشأن السوري،  -

 الهجوم األميركي ال »ن إبشار األسد هو "املنتصر" في سورية، و 
 
لكن  .يغير من النتيجة شيئا

في مواجهة اإليرانيين وتمركزهم في  اإلسرائيليين وحيدينما بعد الهجوم سنبقى نحن 

سورية، وهم يتحضرون لتوجيه ضربة رد إلسرائيل، التي ستسفر بعد تبادل الضربات 

 .14«معهم إلى قواعد لعبة جديدة

  

                                                           
 . 0101نيسان/أبريل  00، سبوتنيك وكالةنتنياهو يحذر من "خطورة تموضع إيران في سوريا" على أمن املنطقة"، " 11

https://sptnkne.ws/hqbK  
 مرجع سابق.، األخبار"خيبة أمل إسرائيلية: هجوم ساذج"،  12
 املرجع السابق. 13
 املرجع السابق. 14

https://sptnkne.ws/hqbK
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ا
 مدارك دمشق -سابعا

 في السياسة، وقد 
 
من أقل فواعل الحدث  يكونون ال يتحدث املسؤولون السوريون كثيرا

 للناس واإلعالم. ربما مشاغل الحرب، وربما حكم العادة والتقاليد 
 
عدة  طوالالسوري حديثا

عقود، وربما شعورهم بأن قوة الخصوم وسيطرتهم على املجال االفتراض ي تحد من قدرتهم على 

م للرد وتوضيح ما يجري. غير أن الرئيس األسد أصبح يظهر لعإعالم بشكل متزايد، استخدام اإلعال 

 من التعبير 
 
، ومن ثم إدراكه لضرورة أن يتولى بنفسه جانبا

 
ما يشير إلى مدارك تهديد متزايدة أيضا

ء أدا بالحسبانالسياس ي واإلعالمي مما ال يستطيع املسؤولون اآلخرون القيام به. وإذا أخذنا 

  :سفير بشار الجعفري، يمكن القول ال
 
ا  رسمي 

 
ا ه ال ُجهَد سياسي 

 
ة ذكر في اإلعالم من قبل الحكوميُ  إن

 السورية، خال مداخالت 
 
 ونصوصا

 
ة أو مقاالت على هذا املنبر أو ذاك. هذه مقاربة فيها صحافي 

 يبعض التعميم، وتتطلب املزيد من التدقيق والتقص ي، ويلزم التعاطي البحثي واألكاد
 
مي معها حيزا

 .
 
 خاصا

!
ا
 وسالما

ا
 بردا

" على الكثير من السوريين، 
 
 وسالما

 
ين ساعات كان الكثير من املتابع وطيلةوقع االعتداء "بردا

في الساحة الرئيسة للعاصمة دمشق )ساحة األمويين(، يجب التنبه إلى أن االعتداء خلق صدمة 

أن حجم االعتداء، وإسقاط الكثير من الصواريخ، من دون أن يقوم املعتدون  بحسبانإيجابية 

 بنظر املتلقي العادي. أما األبعاد األخرى فتبدو بالنسبة 
 
بتأكيد الهجوم على األهداف، كان انتصارا

 له ثانوية. 

"؛ وملاذا لم تشارك ر  اعتداء  هل كان 
 
 سلفا

 
" أو قل "مردوعا

 
 عليه"، و"مرسوما

 
وسيا "متفقا

وإيران وحزب هللا بالرد على االعتداء، وهل جرى توافق ما على مطالب أمريكية معينة، ما جعل 

االعتداء على هذا النحو، وملاذا لم يلتزم ترامب بتهديداته أو "تغريداته" التي أطلقها عبر موقع 

 ل؟ التواصل االجتماعي "تويتر"، وهل هذا الحجم وتلك األهداف تتطلب مشاركة ثالث دو 

 في الساعات التي أعقبت االعتداء. بل 
 
املتابعين السوريين  ن  إكل ذلك لم يكن أساسيا

داء بعد االعت دانفوردلوزير الدفاع األمريكي ماتيس ورئيس األركان  الصحافي  للمؤتمر املؤتمر 

مباشرة، شعروا باملزيد من الثقة، ربما كان من الصعب أن يحققها لديهم حديث أي مسؤول 

ي أو روس ي أو حتى إيراني. بالقطع لم يشأ أحد من املسؤولين األمريكيين أن يزيد الثقة لدى سور 
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ن تطلب املزيد ملالعتداء. وهذا مما ي غير املقصودةاالرتدادات /النتائجالسوريين، إال أن ذلك من 

 التدقيق والتقص ي.

اهتة حرب نفسية، ب في –ومنها ما يفترض به الرصانة واملهنية–شاركت وسائل إعالم كبيرة 

 
 
، قائلة

 
 من االعتداء ن  إجدا

 
، إال أن األسد ظهر بعد أقل 15الرئيس بشار األسد غادر دمشق تخوفا

 إلى مكتبه في القصر الرئاس ي. ثم 
 
 حقيبته متوجها

 
نه إمن ثالث ساعات من االعتداء املذكور حامال

 بتصديق اتفاق الفوسفات مع  عن –االعتداءبعد يومين على –تقصد اإلعالن 
 
توقيعه مرسوما

 فهل هذا "مكافأة" اقتصادية لحليفه و"عقاب" لخصومه! .16شركة روسية

، وال بد  
 
 متزايدا

 
دفاع ال قواتبأداء  أنه سعيد   لكن الرئيس بشار األسد مستمر ويحقق تقدما

، وهو يدرك أن الكثير من التحديات أصبح وراء 
 
–ظهره، وأن ثمة الجوي، وباملوقف عموما

منها أمامه وأمام حلفائه، ذلك أن األمور لن تقف هنا، كما أن الرهانات ربما تزداد  الكثير  –باملقابل

حدة، إذ ليس من السهل على الواليات املتحدة وخصومه اآلخرين، أن يتقبلوا انقالب املشهد بهذا 

 الشكل، ومن ثم فإن أسئلة كثيرة تبرز اليوم من قبيل: 

حدة االحتدام بين روسيا والواليات املت-طبيعة التأثير املتوقعة أو املحتملة لـ التوافقما هي  -

 على سورية؟

هل ستبقى العالقات بين الطرفين املذكورين "بارومتر" ما يجري في سورية، وهل تحتمل  -

 سورية ذلك، مع تراجع "البعد السوري" في األزمة السورية؟

 هل تتجه األمور ألن تكون سورية حيز استنزاف بين الفواعل اإلقليمية والدولية؟  -

ما على سورية أن تفعل حيال خرائط وحدود السيطرة والرهانات املتداخلة واملعقدة في  -

 املشهد ملرحلة ما بعد الحرب؟ 

                                                           
  https://goo.gl/J8tVAY. 0101نيسان/أبريل  02، الحياة"األسد "يختبىء" في غرفة محصنة بقاعدة عسكرية روسية"،  15

Syrian tyrant Bashar al-Assad ‘hiding in windowless Russian bunker ahead of US airstrikes’, The Sun, 13 April 

2018. https://www.thesun.co.uk/news/6041454/syria-assad-hiding-russian-bunker-us-airstrikes/  

 (. daily star( و)mirrorومثل ذلك صحف كبرى مثل )
نيسان/أبريل  01، روسيا اليوم"األسد يصادق على عقد ضخم مع شركة روسية الستخراج الفوسفات السوري"،  16

0101 .https://goo.gl/o2PNHn  

 

https://goo.gl/J8tVAY
https://www.thesun.co.uk/news/6041454/syria-assad-hiding-russian-bunker-us-airstrikes/
https://goo.gl/o2PNHn
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ن إ راع،و حتى تحديات املواجهة والصوغير هذا كثير مما تطرحه تحديات الحل أو التسوية أ

 اتجهت األمور في هذا االتجاه أو ذاك. 
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ا
 والتنبيهات اإلشارات -ثامنا

سورية النظاَم العالمي أمام مخاطر غير مسبوقة، وأمام اختبار  على وضع التهديد باالعتداء -

 نادر باندالع حرب كبرى. 

   ثمة ديناميات متعاكسة تعمل على طول الخط، بين رغبة   -
من طموحات وسياسات  بالحد 

على عدم االنزالق إلى مواجهات قد تصل إلى حرب مباشرة  والحرصاألطراف املتصارعة 

 ومفتوحة. 

ح أن يتواصل استخدام ذريعة الكيماوي، طاملا أن سورية  - رج 
ُ
لم يتدبروا  وحلفاءهامن امل

 ا. أو احتواء إمكانية استخدامه (الذريعة) حتى اآلن السبل املناسبة لتفكيكها

حرصت الواليات املتحدة وحلفاؤها على تكرار االتهامات لسورية باستخدام الكيماوي في  -

ن بعض االتهامات كان يطال روسيا نفسها، وكذلك األمر بالنسبة إليران إبل  ؛الحرب

 بقصد الشروع في اعتداء عسكري، وإنما من 
 
وحزب هللا، لكن تلك االتهامات لم تكن دوما

 ال تنقطع. باب اإلبقاء على ا
 
لسلة ، وس 

 
 مللف/الذريعة نشطا

ارير وتق وخطابثمة تناغم مريب بين الخطاب األمريكي حول الوضع اإلنساني في الغوطة  -

عدد من املنظمات الدولية التي اتهم بعضها الحكومة السورية بإعاقة إيصال املساعدات 

 الطبية واألغذية وغيرها.

، وطاملا أخذت مؤشرات التوتر بين روسيا  -
 
والواليات املتحدة تتزايد منذ وقت طويل نسبيا

من –أن املواجهة املباشرة مع روسيا وإيران غير مرجحة اليوم، فقد يكون من املناسب 

العمل على مواجهة غير مباشرة، أي من خالل استهداف سورية  –منظور الواليات املتحدة

 نفسها. 

الكثير لها  لم يعن  عدم التعرض للواليات املتحدة شرق الفرات أو في منطقة التنف،  -

هم إسرائيل، وبريطانيا وفرنسا، وكذلك الحال لعدد من تولحلفائها، ومن بينهم أو في مقدم

السعودية وقطر واألردن، فقد شعروا بأن مسار األزمة يتفلت من  :الدول العربية، مثل

إيران، وإلى حد ما تركيا، سوف تمسك بإدارة املشهد السوري خالل أيديهم، وأن روسيا و 

 ما بعد الحرب.  مرحلةالتسوية وفي 

روسيا بتنفيذ تهديداتها حيال االعتداء، ولم تشارك في إسقاط الصواريخ، وال  ملاذا لم تقم -

 استهدفت مصادرها؟ هل تم 
 
أم أن ثمة ترتيبات وتفاهمات حصلت بين روسيا  ذلك عفوا
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اليات املتحدة لم يتم اإلفصاح عنها حتى اآلن؟ وهل إن االعتداء على املواقع السورية والو 

، وما هو الحد االقص ى املسوح به ألي اعتداء قادم؟ 
 
 ممكن، إذا كان محدودا

االعتداء لم يقطع شعرة معاوية بين ترامب وبوتين، كما أن حجم االعتداء لم يصل بين  -

.ترامب وحلفاء بالده في املنطق
 
 أيضا

 
 ة، إذ ال تزال الشكوك كبيرة، والال يقين تجاهه كبيرا

ة الفعل الروسية القوية، اندفاعة غير مسبوقة تجاه التهديدات األمريكية لسورية، تظهر رد   -

وهذا يحيل إلى الكيفية التي تقرأ فيها روسيا تلك التهديدات. وروسيا تعلم أن الواليات 

الغوطة أو غيرها، وال باستخدام السالح الكيماوي أو  املتحدة ال تهجس بأروح مدنيين في

.لكيماوي هو ذريعة وعنوان لتمرير غيره، إنما الكالم عن ا  سياسات ومطالب أبعد مدى 

الجدوى، وغموض اللحظة، -على قاعدة االختيار العقالني بين البدائل، وحساب التكلفة -

أن يمثل ذلك موانع قوية أمام  إليه األمور، فمن املرجح تؤولوصعوبة توقع ما يمكن أن 

 أي مغامرة أو اندفاعة متطرفة من قبل الواليات املتحدة.
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 عقيل سعيد محفوض

o  .كاتب وأكاديمي سوري 

o  ،0111حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية، جامعة حلب . 

o  تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله وكتاباته البحثية

 على ما يتصل باألزمة السورية. 
 
 مؤخرا

o مداد.-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق للبحاث والدراسات 

o ابر بحثية وفي من والدولية في موقع "امليادين" ةيكتب تحليالت ومقاالت الرأي عن الشؤون السورية واإلقليمي

 وإعالمية أخرى. 

o صدر له: 

o بكت 

 كز ، )أبو ظبي: مر جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة

 (.0111اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتماالت املستقبل( ،

0111 .) 

  بيروت: املركز العربي للبحاث ودراسة التغيير –السياسة الخارجية التركية: االستمرارية( ،

 (.0100السياسات، 

 املركز العربي للبحاث ودراسة  تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟(

 (. 0100السياسات، 

  ت ، )أبو ظبي: مركز اإلماراوالغرب: "املفاضلة" بين االتحاد األوربي والواليات املتحدةتركيا

 (.0102للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 ي ، )بيروت: املركز العرباألكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية

 (.0102للبحاث ودراسة السياسات، 

 (.0101)بيروت: دار الفارابي،  وسياسات األزمة السورية خط الصدع؟ في مدارك 

o  قيد النشر  

 مخطوط تحت النشر(.األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحوالت( ، 

 مخطوط(.كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد( ، 

o دراسات وأبحاث 

  املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات،  تاريخي"؟سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان(

 (. )الكتروني(.0100

 "(. 0100، )املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية

 )الكتروني(.

 دمشق: مركز دمشق للبحاث  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.0101والدراسات، 
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 دمشق: مركز دمشق دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.0101للبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ، في تحديات وتحوالت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة(

 (.0101للبحاث والدراسات، 

 ون بال حدود للبحاث ، )الرباط: مؤسسة مؤمنمفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية

 (. 0101والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق للبحاث  ،مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات(

 (.0101والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق للبحاث القنفذ والثعلب: الواليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.0101والدراسات، 

  الرباط: مؤسسة مؤمنون لعنف الجماعات التكفيريةالعنف املقدس: في األسس الثقافية( ، 

 (.0101بال حدود للبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق للبحاث ، ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية(

 (.0101والدراسات، 

 

o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 َر في كتاب جماعي  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ ش 
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

(0100 .) 

 (.0102بحث في كتاب جماعي، ) سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟ 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة الشرقية" إلى  011الشرق األوسط بعد

 00- 01مر بيروت )مؤت بيكو جديد؟-"الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.0100شباط/فبراير،

 فيمن املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية الغربية ، 

 1الغربية: تحديات املرحلة االنتقالية، بيروت،  في عالم ما بعد األحادية غرب آسيامؤتمر: )

 (.0101أيلول/سبتمبر 

 املؤتمر الدولي األول لحوار األديان، )، في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش

 (. 0101أيلول/سبتمبر  02-00بيروت، 

 هوية مؤتمر ال)، ةالعبور إلى الهوية: في االستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سوري

كانون الثاني/يناير   00-01، قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق الوطنية:

0101.) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
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D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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