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ّمقدمة

 
 
 تحاول هذه في سورية؟ في محاولٍة لإلجابِة عن السؤال املطروح: ملاذا ال تزال الحرُب قائمة

 من فرضيٍة أساسيٍة 
 
 أن تقرأ في ُمستجدات السياسة األمريكية حيال سورية، انطالقا

ُ
الدراسة

، بمختلف أطواره، فاعٌل رئيٌس في هذه الحرب على سورية، والتي  تحاجُج فيها بأنَّ الدوَر األمريكيَّ

عد ع للسياسة األمريكية، بكان الهدف األساس لها هو تغيير تمحور الدولة السورية، ونقله إلى تاب

 للدخول في محورها، بل استمر في الدوران في محور مناهض لها، وقام بدور 
 
 الفتة

 
أن أظهر ممانعة

ِ في طوره األخير، ال تهمل أدوار 
 على الدوِر األمريكي 

ُ
رئيس في استمراره وتقويته. وحيث تركُز الدراسة

منفذة ألهداف السياسة األمريكية، وإن ُوجدت  الفواعل األخرى، لكنها ال تتوقف عندها بوصفها

 ما تم تسليط الضوء 
 
 فرعية خاصة، وإذا كانت الدراسة ال تتطرق لعوامل داخلية كثيرا

ٌ
لها أهداف

، فهي ال تنكرها، لكنها ال تعتقد أنها عوامل حاسمة، ال في محاولة الختزال أسباب الحرب بها عليها

م يحدث فيها ما حدث في سورية! ألن تلك الدول تدور في سيما أنها موجودة في دول أخرى، ول

 بالكامل ملتطلباته واحتياجاته. وال يعني ذلك بأي  حاٍل من األحوال 
ٌ
، وهي مستجيبة املحور األمريكي 

 لحدوث ما حدث، ال تستوجب التوقف عندها ومعالجتها 
 
أن تلك العوامل، بوصفها شروطا

 لة".واالستجابة لها بوصفها "تحديات ماث

، وتقف عند وثيقة معهد 1تركُز الدراسة على الطور األخير من السياسات األمريكية في سورية

ٍ كبيٍر 2332واشنطن لسياسات الشرق األدنى، الصادرة في تموز/يوليو 
 إلى حد 

 
عد  معبرة

ُ
، والتي ت

هات، بمحاوره  هذه التوجُّ
 
هات السياسات في اإلدارة األمريكية، ُمناِقشة ا وأهدافها عن توجُّ

ة، رابطة إياها باإلجراءات التي  زها في منطقة شرق الفرات بخاص 
ُّ
ة، ودالالت ترك وإجراءاتها بعام 

 على اعتمادها وإنفاذها، محاولة إثبات فرضيتها األساس 
 
قامت بها اإلدارة األمريكية بوصفها دليال

تحقق، وهو إلحاق الدولة بأن الحرب ستظل قائمة، ربما بأشكال مختلفة، طاملا أن هدفها لم ي

السورية بمسار السياسات األمريكية، أو إضعافها إلى الدرجة التي تجعلها غير قادرة على مواجهة 

 تلك السياسات.

  

                                                           
سبق ملركز دمشق لألبحاث والدراسات أن نشر دراسة للدكتورة ليلى نقوال بعنوان "دور االستراتيجية األمريكية في  1

عد  
ُ
 لها من حيث تركيزها على الطور األخير من السياسات األمريكية. استمرار الحرب على سورية"، وت

 
 دراستنا استكماال
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ّ
ا
ّوالفلسفة والفواعل املبادئ: األمريكية الستراتيجية -أول

َعدُّ 
ُ
 عن االستراتيجيات التي تتبناها  تنتهجهاة التي الخارجي   السياساُت  ت

 
 مكثفا

 
الدول تعبيرا

 
ُ
ول، ألنماط العالقات بين الدالرئيُس  الدولة العليا هي املحوُر  لتحقيق مصلحتها العليا، فمصلحة

ها عبر قد تلك املصلحة وتحق  ولتحقيق هذا الهدف توضع االستراتيجيات التي من شأنها أن تحد  

والرؤى والوسائل املنسقة واملتكاملة، واملصممة الستخدام أمثل من األفكار  متكاملٍة  منظومٍة 

لتحقيق األهداف الكبرى، واالستجابة للمخاطر والتهديدات،  والقوةِ  الثروةِ  للموارد ومختلف أشكاِل 

 ،وهي تستند بالضرورة إلى القدرات املادية واملعنوية ،2ومواجهة كل االحتماالت على جميع األصعدة

 املتغيرات املحلية واإلقليمية والدولية بالحسبانات الوطنية والقومية. وتأخذ وترتبط بالطموح

امتالكها، واستخدامها و ، بعبارة أخرى، إنها القدرة على معرفة مكامن القوة، 3الراهنة واملحتملة

 وتهيئة األوضاع الالزمة لذلك، للوصول إلى تحقيق األهداف.

االستراتيجيات إنما تنشأ من سعي الدول إلى تحقيق مصالحها،  يدلل هذا بوضوح على أنَّ 

اجتها إلى مواجهة التهديدات، وتوسيع ومن ح

نفوذها، وفي الوقت نفسه، احتواء نفوذ 

 متبص   األعداء، ويتطلب كل ذلك مدارَك 
 
 رة

ملكامن القوة، الناعمة والخشنة، التي 

بحوزتها، أو يمكن أن تكون كذلك. ولكل من 

ةأدوار الفواعل  ة والخارجي  ومداها  الداخلي 

 نفاذ كل  وحجومها، والسياسات الالزمة إل 

  ذلك في جميع الشروط املمكنة واملتغيرة.

 –بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، تتألف املصلحة القومية 
 
من  –به حملا هو مصر   وفقا

، والسالم واالستقرار، من خالل القوة واالزدهار االقتصادي   ،أربعة عناصر تتمحور حول األمن

 ما تتم األخيَر  إال أنَّ وتشجيع املبادئ والقيم الديمقراطية، 
 
عمية أو استخدامه للت اإلطاحة به غالبا

صالح تحقيق أهداف استراتيجيتها واملتمثلة في "حرية الحركة بال ل والتغطية على األهداف األخرى،

                                                           
  (.3171، 3 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط)بيروت:  "استراتيجية"مادة ، موسوعة السياسة ،عبد الوهاب كيالي 2
 (.2331، 3)األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط  موسوعة علم السياسة ،جاسور الناظم عبد الواحد  3

السياسة األمريكية تستند إلى فلسفة 

للعقل  األساسن براغماتية تشكل املكو ِّ

األمريكي، فكل ما ينفع وما يمكن أن ينجح في 

ّ
 
ه، يتحقيق املصالح األمريكية يتم اعتماده وتبن

ّ
 
 للمبادئ أو الثوابت أو القيم األخالقية ل مكان
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قيود في املناطق الحيوية واحتواء التهديدات املحتملة" والتي ترتبط طريقة تقييمها، أي التهديدات، 

 لتباي
 
، بحيث يمكن القول: إن "رسالة نشر الديمقراطية"، 4ر مدارك صانعي القرارن الرؤى وتغي  تبعا

 لليو شتراوس، ملهم السو 
 
اسة األمريكيين، هي الوسيلة األنجع للحفاظ على دور الواليات فقا

 املتحدة كأمة متفوقة ومهيمنة.

 عن الصور النمطية السائدة حول أدوار صانعي القرار في محاوالت تفسير السياسة 
 
وبعيدا

 للوبي الصهيوني، 
 
 خارقا

 
الن وهما عام .لشخص الرئيس وأالخارجية األمريكية، والتي تنسب دورا

 مؤثران لكنهما ليسا كافيين للوصول إلى فهم صحيح آلليات اتخاذ القرار وفواعل تقرير السياسات

ت الكونغرس، واإلدارة في البي :ومنها مؤسسات كثيرةفي الواليات املتحدة، والتي تتنافس فيها 

عملية صنع القرار بمراحل عديدة يسمح فيها لجماعات  كما تمر  . والبنتاغون، والخارجيةاألبيض، 

بلعب  معامراكز األبحاث ووسائل اإلعالم والرأي الو  مثل كارتالت النفط واألسلحة، الضغط الكبرى 

رة ِ
 
 .أدوار مؤث

يشكل التحول من سياسة إلى أخرى، وتغيير األنماط، سمة غالبة في منهج السياسات 

للعقل  األساسن ، فالسياسة األمريكية إنما تستند إلى فلسفة براغماتية تشكل املكو ِ األمريكي

 عتماده وتباألمريكي، فكل ما ينفع وما يمكن أن ينجح في تحقيق املصالح األمريكية يتم ا
 
يه، ال ن

 يعتمد  مكاَن 
 
هنا للمبادئ أو الثوابت أو القيم األخالقية، خال هذا الثابت، الذي يتطلب منهجا

 من منطق 
 
"تكثير" الفرضيات والسيناريوهات واالحتماالت وانتخاب األنفع واملراد منها، مستفيدا

 ياب والاليقين سمة أساسية. وحيثحيث االرت ة،د القيم ومن الفيزياء الكوانتياالحتماالت املتعد  

  ال منهَج 
 
يوصلنا إلى الهدف  طاملا ything goesan5 مقبول ، بل كل ش يء أو صالٌح  ، صحيٌح واحدا

 املنشود. وهي منهجية تمنح مرونة فائقة في التعامل مع املتغيرات واملستجدات وسيولتها.

                                                           
حاث ، دراسة، دمشق: مركز دمشق لألبدور الستراتيجية األمريكية في استمرار الحرب السوريةليلى نقوال،  4

  .2332والدراسات، 
 (.2331، ترجمة السيد نفادي )القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب، العلم في مجتمع حرانظر، باول فييرآبند،  5

: إنصاف حمد، "بين الشعيرات وشرقي الفرات: ترامب وفوض ى السياسات"، 
 
مركز دمشق لألبحاث وانظر أيضا

  https://goo.gl/R4jt3R. 2337نيسان/أبريل  1، والدراسات

https://goo.gl/R4jt3R
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ّالشرق األوسط: مجال إلنفاذ الستراتيجية

 
 
  ُل تشك

ُ
 بهذا املعنى، الشرق األوسط حيز أمريكي   منطقة

 
 إلنفاذ أهداف االستراتيجية وما

 
جاال

األمريكية، فهي معنية بالدرجة األولى بمنع أي دول منافسة مؤثرة من السيطرة على هذه املنطقة 

في دائرة نفوذها ما أمكن، أهمية املنطقة تنبع من موقعها االستراتيجي ومن  إبقائهاوالعمل على 

ٍ  احتوائها ٍ  على أكبر احتياطي  املوقع املتقدم إلنفاذ سياسات –على إسرائيل في العالم، و  نفطي 

)وهما أمران حيويان الستمرارها عوامل قوتها( لذا كان من الضروري بمكان منع هيمنة  –أمريكا

 والعمل الحثيث على ضمان أن تبقىالصين( عليها، –إيران–أي دولة معادية أو منافسة )روسيا

 دول املنطقة كلها تدور في الفلك األمريكي، عبر 
 
اعتماد سياسات الدعم أو االحتواء أو الردع منعا

فالهدف "ليس مجرد إبقاء القوى  .6لبروز أي قوة دولية أو إقليمية يمكن أن تنافس على هذا النفوذ

العظمى األخرى خارج هذا الحيز، بل ضمان 

إلى  على الوصول قدرة الواليات املتحدة 

 في سبيل ذلك،  وهي لم تأُل  ،املوارد"
 
جهدا

 إلى التدخل العسكري عندما يلزم وصو 
 
ال

 د  ععند بروز أي تهديدات محتملة، ويُ  األمر أو

 على ذلك.
 
 واضحا

 
  احتالل العراق مثاال

 
ُ
 الشرق األوسط أولوي   وقد بقيت منطقة

 
نه ال توجد قوة يمكن أن تحقق أ، للتأكد من ة

  السيطرة عليها، وعلى موارد الطاقة، والتي تحتاجها دوٌل 
ٌ
 وحماية إسرائيل من ،كالصين، منافسة

مخاطر التحالف مع أي دولة كبرى أخرى يمكن أن تحل محل الواليات املتحدة في حال فقدت 

 نفوذها في املنطقة.

"الربيع العربي" أداة إلنفاذ استراتيجية الواليات املتحدة عبر تنصيب  بـي م  كان مشروع ما ُس 

وكان  ،ري  جماهي ثوري ٍ  حراٍك و وكأنها تلبية ملطالب حكومات حليفة لها تمثل اإلسالم املعتدل، وتبد

 في مسار السياسة األمريكيةهذا االنعطاف باتجاه تبني نموذج اإلسالم التركي املعتدل، تحو  
 
تجاه  ال

تنفيذ يقوم ب داخلي ٍ  بعد خروج الجيش األمريكي من املنطقة كان ال بد من تصنيع بديٍل إذ ، اإلخوان

                                                           
 ، دراسة، مرجع سابق.دور الستراتيجية األمريكية في استمرار الحرب السوريةليلى نقوال،  6

ّ "الربيع العربي" أداة  بـي م ّكان مشروع ما س 

إلنفاذ استراتيجية الوليات املتحدة عبر 

تنصيب حكومات حليفة لها تمثل اإلسالم 

ّحرااملعتدل، وتبدو وكأنها تلبية ملطالب   ك 

 ّ
 ...جماهيري ّ ثوري 
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 املهمة، 
 
ا، بأقل وهكذ ،ه قوى أخرى طر ترك املنطقة في فراغ استراتيجي يمكن أن تمأل ملخا تالفيا

 يمكن أن يتم تحقيق أهداف ومصالح اإلدارة األمريكية األشكالالخسائر وأكثر 
 
 .7تمويها

ء لتنفيذ املسلمين وكال اإلخوانفي املنطقة أتت لتسم بالفشل خيار تنصيب  التطوراِت  إال أنَّ 

يتسياسة الواليات املتحدة األمريكية، عبر ما  نتائج  عن وتمخضت، "العربي   الربيِع "بثورات  ُسم 

، ونشرت الفوض ى، هذا إذا افترضنا أن نشر الفوض ى لم 8أدت إلى زعزعة استقرار املنطقةعكسية 

 للسياسات األمريكية، التي تم الترويج لها بعنوان جذاب "الفوض ى الخالقة". 
 
يكن باألساس هدفا

دحصل ذلك ربما، عبر خلط  بين جماعات اإلسالم املعتدل وتلك املتطرفة والجهادية منها،  متعم 

 لجماعة النوعين يتناسالن من مصدر  إذ إنَّ 
 
واحد، وقد تم تخليقهما عبر مولد واحد، بريطانيا أوال

دولة الللقاعدة وابنتها الشرعية " ،ها الواليات املتحدة األمريكيةتاملسلمين، ثم وريث اإلخوان

  إنَّ  :" وأخواتها، ما يجعلنا نميل للقول اإلسالمية أو داعش
ُ
 هذه السياسة أتت أ
ُ
 ك
َ
ة ها في هذه النقطل

يتما جرى في نطاق ما  إنَّ  :القوَل  الفوض ى حيث أريد لها أن تنتشر، ولعلَّ  بالذات، ونشرت  ُسم 

 في سياق يبدو وكأنه طبيعي 
 
بثورات الربيع من تونس إلى القاهرة إلى ليبيا، لم يكن إال تمهيدا

 ، فالدول األخرى يمتلك الكثير من أوجه الوجاهة قوٌل  ،حيث الجائزة الكبرى  ،للوصول إلى دمشق

" للمصالح األمريكية، بقْدِر ما كانت تدور في محورها أو هي قريبة من ذلك.لم تش
 
 كل "تهديدا

ّالسياسات األمريكية في سورية: استراتيجية ثابتة وسياسات "متكثرة"

كأداء في طريق تحقيق أهداف االستراتيجية  ة، املوقع والدور، عقدةلطاملا شكلت سوري

في عرف األدبيات األمريكية بقيت عصية على التطويع، وظلت  املارقة""األمريكية، فهذه الدولة 

 متحالفة مع ألد 
 
االتحاد  ،: روسياأعدائهاتدور خارج فلك التبعية الهيمنة األمريكية، بل هي تاريخيا

  السوفيتي
 
، ،سابقا

 
، ثم إيران ثانيا

 
وهي قبل ذلك كله، ومعه، دولة مواجهة لـ "إسرائيل"،  أوال

 ومة ضدها.وداعمة لقوى املقا

ة بدأت محاوالت االحتواء لتغيير السياسات، منذ احتفاء الغرب والدول األوروبية  ،بعام 

ة ، بدأ التهديد بعد احتالل العراق  ، بالرئيس بشار األسد، وعندما لم تجِد وفرنسا بخاص 
 
نفعا

                                                           
 .سابقالرجع امل 7

ز مرك، األوسط"واليات املتحدة في الشرق "دعونا نواجه األمر: لقد فشلت سياسة الإعداد: عال منصور، ، جون جالسر 8

  https://goo.gl/We3UR3 .2332تشرين األول/أكتوبر  22، دمشق لألبحاث والدراسات

https://goo.gl/We3UR3
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، وعندما 9للسياسة األمريكية "الوالء والبراء"ول إلى دمشق وتقديمه الئحة شروط اومجيء كولن ب

جوبه بالرفض كان اغتيال الحريري وإخراج الجيش السوري من لبنان. وعندما فشل كل ذلك، 

عادت محاوالت الترغيب واالحتواء، تارة عبر أدوات السياسة األمريكية كتركيا وأخرى عبر دول 

ة، الخليج ة، وقطر بخاص   لم ضفرنسا والشراكة من أجل املتوسط، لكن أي–ثم عبر أوروبا  بعام 
 
ا

رى التحالف الوثيق مع إيران وحركات املقاومة )حزب هللا وحماس( وال ذلك أن يفك عُ  يمكن لكل  

 السابق. االتحاد السوفيتي ةمسار التعاون االستراتيجي التاريخي مع روسيا وريث

يذ، موضع التنف اإلخوان، كسيناريو بديلبالقوة وتنصيب  "إسقاط النظام"ُوِضعت سياسة 

، انتهجت فيه الواليات املتحدة آلية "الدفع من الخلف" بدون التدخل وغربي   وخليجي   كي  بدعم أمري

دعوة صريحة  بمثابة، "على األسد أن يتنحى"أن  2333 /أغسطسأوباما في آب جاء تصريح ،املباشر

ذا غير الحكومية للعمل على تحقيق ه واملنظماتللحلفاء واملؤسسات األمنية والسياسة واإلعالمية 

الهدف، فرضت العقوبات االقتصادية، وتعاظمت برامج تدريب املسلحين وتأمين وصولهم إلى 

الداخل السوري عبر دول الجوار. وفتحت املجاالت الجوية لتسفير اإلرهابيين من جميع أنحاء 

 10واألردن ولبنان والعراقا وعبر عن طريق تركيا، كما تم  تهريب السالح عبره ،العالم إلى سورية

داول لنسج وتسويق وت ةأداة استهداف وقوة "تدمير" رئيسك للعملواستنفرت إمبراطوريات إعالمية 

ثورة شعب ضد ظلم رئيس يقتل "بوصفه  ،من منظور واحد ملا يحدث في سورية 11"رواية محددة"

 على رواية األكاذيب بالطريقة ، اتام للمنظور اآلخر والرواية األخرى  مع تغييٍب شبه، "شعبه
 
عتمادا

. 12الصحيحة، فالقصص املستحيلة التي يمكن تصورها تفضل على القصص املمكنة غير املقنعة

 غير متوقع وغير محسوب لراسمي السياسات إال أن 
 
الدولة السورية، رغم إجهادها، أبدت صمودا

 حلفاؤها )روسيا وإيران وحزب هللا وأظهر ومنفذيها، 
 
  في دعمها، ( صالبة

 
منهم أن سقوط  إدراكا

 ملصالحهم، بوصفه سينتج بالضرورة دولة تدور في فلك الحلف 
 
 حقيقيا

 
الدولة، يعني تهديدا

 املعادي لهم.

                                                           
 (.2336)بيروت: دار الفارابي،  األسد بين الرحيل والتدمير املمنهجانظر سامي كليب،  9

 مرجع سابق. ،استمرار الحرب السوريةدور الستراتيجية األمريكية في ليلى نقوال،  10
 .2332، مركز دمشق لألبحاث والدراساتدراسة، دمشق: ، ضفدع نيتشهعقيل محفوض، : انظر 11

كانون األول/ديسمبر  33، مركز دمشق لألبحاث والدراساتانظر: عقيل محفوض، "أبناء أرسطو وأبناء هوميروس!"،  12

2332 .https://goo.gl/nxR4mV  

https://goo.gl/nxR4mV
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سياسة إسقاط الدولة بالقوة فشلت عند التجريب، وبالتزامن مع سقوط املشروع 

يب األسال كلُّ لم يستطع من مراجعة وتقييم السياسات، بعد أن  . وكان ال بد  األمريكي  –خواني  اإل 

 323ين من أكثر من ورغم مئات اآلالف من اإلرهابي ،13التمويل الهائل من دول الخليج املتبعة وكل  

كرة استدعى بعث ف ماوى، واستمرت املراوحة في امليدان، تغيير موازين الُق أقول: لم يستطع دولة، 

مها "داعش" من ذريعة،  التدخل املباشر بعد أن استبعدتها السياسات السابقة، وكان ال بد   قد 

م بينهما. هذه الذريعة ت على املوصل والرقة وما بتأسيس دولته في العراق والشام بعد سيطرته

 على قصة نجاح سابق لها 
 
 نيعبتصتخليقها برعاية أمريكية مباشرة وفق تقارير عديدة، اعتمادا

ذريعة أتاحت لقوى الضغط ، 14القاعدة

األمريكية دفع الرئيس أوباما إلعادة قواته إلى 

ن خرجت من العراق أالعراق وسورية بعد 

راق ، فقد تبين أن احتالل الع2333عام 

 حق  
 
 إليران ق ما لم يكن متوقعا

 
 جديدا

 
: نفوذا

، رغم أن األهداف األخرى تحققت من عليه

  حيث تحويله إلى دولة فاشلة.

( التدخل الرسمي ملقاتلة "داعش" وقيام 2332 /سبتمبر)في أيلول ت اإلدارة األمريكية أعلن

 أهداف العملية محد   ،دولة لهذه الغاية 77يضم  تحالف دولي  
 
 بالتخلص من التنظيم اإلرهابي  دا

وحماية املدنيين؛ تمت إعادة الجيش األمريكي إلى املنطقة تحت عنوان مكافحة اإلرهاب والقضاء 

                                                           
. 2337تشرين األول/أكتوبر  27، روسيا اليوم"، حمد بن جاسم عن سوريا: تهاوشنا و"الصيدة" فلتت!" 13

https://goo.gl/cLQTj9  
 .2337يوليو /تموز  36، جريدة الدستوّرإبراهيم بدران، "الظاهرة الداعشية... األصول والنهايات"،  14

https://goo.gl/JFrkRu  

:
 
 وانظر أيضا

Hillary Clinton, Hard Choices (New York: Simon & Schuster, 2014), P. 385-392. 

 
 
. 2332أيلول/سبتمبر  33، يوتيوب، "هيالري كلينتون تعترف أنهم من أنشأ تنظيم القاعدة: "انظر أيضا

k0Q--https://www.youtube.com/watch?v=GZ4cKQ 

الجيش السوري، رغم اإلجهاد الذي اعتراه، 

واكتسب خبرة  ،إل أنه أثبت قوة وصالبة

ميدانية فائقة جعلت فرضية تحييده عن 

 خارج الصالحية. "إسرائيل"الصراع مع 

https://goo.gl/cLQTj9
https://goo.gl/JFrkRu
https://www.youtube.com/watch?v=GZ4cKQ--k0Q
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 بمكوث طويل لى "داعشع
 
بالحديث عن مدة زمنية تصل إلى  األمد"، تضمنت هذه العودة إشعارا

 .15"سنة تستلزمها عملية القضاء على "داعش 13

الهدف فيما يتعلق  إنَّ  :املغطاة بادعاء مكافحة اإلرهاب، يمكن القول مع هذه العودة، 

بالقوة، فال بأس من إضعافه،  "إسقاط النظام"بسورية تم تعديله، أو تكييفه، فإذا لم يمكن 

عبر إمداد املجموعات املسلحة املعارضة له باألسلحة  ،واستنزافه هو وحلفاؤه بحرب ال نهاية لها

تمويل الالزم لها. بحيث يمكن أن يتم إنهاك الجميع وإجهادهم )الروس والتدريب وتأمين ال

ه ال يمكن إهماله بعد، أخرى واإليرانيون وحزب هللا( من جهة، و"داعش" من جهة 
 
 أن غدا ألن

 للتدخل، وبذلك يستمر دور األمريكيين في الحرب السورية، من بدايتها، ومن ثم تسعيُر 
 
 عنوانا

 
ُ
 ؛مشتعلة. واملستفيد هو األمريكيون واإلسرائيليون بدون أي خسائر أو تداعيات وإبقاؤهاوارها أ

عتمد الغارات الجوية، وقوات محدودة على األرض أمريكية، مقابل الفوائد ت "اإلرهاب"الحرب على 

خل التد عد  بعض املحللين "، مستنقع أفغاني جديد"إغراق روسيا في  املتوخاة، ومنهاالكبيرة 

 لألمريكيين، ألنه يستنزفها ويضعفهاالروس ي في 
 
 جيدا

 
 .16سورية أمرا

 مرَّ  ،النتائَج  إال أنَّ 
 
توقعات السياسات، حققت موسكو انتصارات جعلتها  خالفتأخرى،  ة

وتعيد تثبيت أقدامها في البحر املتوسط. والجيش السوري،  ،تتبوأ من جديد مكانة الدولة العظمى

واكتسب خبرة ميدانية فائقة جعلت فرضية  ،أثبت قوة وصالبة رغم اإلجهاد الذي اعتراه، إال أنه

خارج الصالحية. أما إيران ورغم األعباء املادية والبشرية التي  "إسرائيل"تحييده عن الصراع مع 

 اقتصادية عبر االتفاقيات التي عقدتها مع 
 
تكبدتها، فقد حققت مكاسب استراتيجية كبرى، وأيضا

 اكتسب خبرة إضافية ربما تمكنه من اجتياح الجليل في حرب الحكومة السورية، وحزب هللا

 .17قادمة

  

                                                           
الت علي فواز، " 15 تشرين األول/أكتوبر  2 ،امليادين ،"املوصلأميركا تبحث عن نافذة جديدة بعد إغالق باب داعش.. تحو 

2332 .https://goo.gl/YpccQ4  
مجلس العالقات ، "The Home Box Office"، ندوة قدمت ضمن برنامج "نفعل في سورية؟ ذاماريتشارد هاس، " 16

 .2336يناير /كانون الثاني 3 ،الخارجية

 .مرجع سابق ،دور الستراتيجية األمريكية في استمرار الحرب السوريةليلى نقوال،  17

https://goo.gl/YpccQ4
http://idraksy.net/tag/the-home-box-office/
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ّ
ا
ّسورية تشكيل إعادة: جديدة/قديمة سياسات -ثانيا

لت
 
الحرب بشكل واضح، عبر –مريكية في سورية مع بداية األزمةمحاور السياسة األ  تمث

اتصال سورية ترعى تشكيل مجموعة  :املتمثلة فيسياسة ]الدفع من الخلف[، في خطة العمل 

 ومتعدد األطراف إلنهاء "نظام األسد"، وتطوير قدرات املعارضة السورية، وتسليط 
 
 موحدا

 
ضغطا

الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان، والعمل على عسكرة الصراع، واستكشاف إمكانية إنشاء 

 .18مناطق حظر طيران ومناطق عازلة

ي الجيش األمريك أمريكي مختلف يرتكز على وجوددور تطورت تلك املقاربة إلى الحاجة إلى 

 لعقوٍد من الجانب الروس ي  
 
، لذلك ينبغي دعم هذا الوجود، على األرض في بلد كان محتكرا

واستمراريته، ومن هنا التأكيد على عملية تأهيل قواعد وجوده، التي تدعم تلك االستمرارية 

رغم أن هذا  .19قوات الحليفة على األرضوتوصل رسالة إلى أنها لن تكون مؤقتة، ما يطمئن ال

ت على إرسال قوات إلى سورية، ولم يأذن  الوجود ال يستند إلى أساس قانوني، فالكونغرس لم يصو 

 .20لوجود غير محدد هناك

وجود الجيش األمريكي  نَّ إ بالقول:هات السياسة األمريكية حيال سورية أكثر توجُّ  تتظهر 

وهذا غير ممكن دون وجود  ،فيدرالية ةوللوصول إلى سوري ضروري للحفاظ على عراق فيدرالي

فيما يتعلق بالدفع باتجاه اللبننة، حكومة مركزية ضعيفة  األمر وكذلك  ،قوات على األرض

 تضمن  أنومشاركة للسلطة بين مؤيدين ومعارضين طهران، وهي تركيبة يمكن 
 
 ن استقرارا

 
 .21سبيا

الحزام الواقي" مع الحفاِظ على "النواة الصلبة" جرى تغييٌر في سياساِت "مع حقبة ترامب، 

، فقد بنى ترامب استراتيجيته على الرغبة في التعاون مع الروس. طاملا أن لالستراتيجية األمريكية

 مقابل دفعهم للتخلي تدريجي  بالحسبان قصائهم مستحيلة، ذلك عبر أخذ مصالحهم إمسألة 
 
 عن ا

                                                           
. 2333الثاني/نوفمبر تشرين  1، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، ا"السياسة األمريكية في سوري"لر، بأندرو تا 18

syria-in-policy-analysis/view/u.s.-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy  
. 2337تموز/يوليو  23 ،لسياسة الشرق األدنى واشنطنمعهد ، ا"الدور األمريكي القادم في سوري"يوسف صداقي،  19

syria-in-role-coming-https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/americas  

 ،مركز دمشق لألبحاث والدراساتتبلور سياسة ترامب إزاء إيران في سورية"، ترجمة لينا جبور، "سامويل أوكفورد،  20

  https://goo.gl/YxdyTo. 2332كانون األول/ديسمبر  33
 "، مرجع سابق.نفعل في سورية؟ ذاماريتشارد هاس، " 21

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-policy-in-syria
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/americas-coming-role-in-syria
https://goo.gl/YxdyTo
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. وبذلك يمكن أن يتم 22األحالفبإغواء الروس وتفكيك حزب هللا، و –ةسوري–دعمهم ملحور إيران

، فالتعاون مع الروس في أولوية محاربة "داعش" على "النظام السوري"احتواء إيران، وتحييد 

 ل– ، وإعطاء روسيا ما تريده من نفوذ في أوربا الشرقية، سيجعل روسيا"إسقاط النظام"
 
هذا وفقا

املصالح  إنَّ  إذتعيد النظر في تحالفاتها االستراتيجية مع إيران بعد إعطائها كل ما تريده،  –املنظور 

فوذها ن منع روسيا من مد   فياالقتصادية متباينة بين الدولتين، هذا ال يعني التخلي عن الثوابت 

وية وتق ،لفرات( بعد التسليم بنفوذها هناكالشرق األوسط إلى ما هو أبعد من سورية )غرب ا في

 "رائيلإس"والحفاظ على أمن  ،ةاملتحدة في العراق ولبنان ملحاصرة روسيا في سوري تنفوذ الواليا

 واحتواء نفوذ إيران وتحجيمه.

 ؛حتى بعد القضاء على "داعش" ةأن القوات األمريكية ستبقى في سوري جرى اإلعالن عن

 رار والجتناب تك ،ق التي تم تحريرهامن السيطرة على املناط "النظام السوري"ملنع إيران و ذلك

ّ ،خطأ أوباما "باالنسحاب من العراق قبل االنتهاء من خطر التطرف"
ا
 :لذلكخمسة أهداف  محددا

ومواصلة عملية جنيف إلنتاج حكومة  ؛مواصلة الحمالت العسكرية ضد "داعش" والقاعدة

 ؛وضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل ة؛وتحجيم النفوذ اإليراني في سوري ؛جديدة للبالد

 .23ومساعدة الالجئين في العودة

 مفصولة عن املتطلبات األمريكية،لة على قياس سورية مفص   هو  املطلوب واضح هنا أنَّ 

ق تقديم املساعدات لتحقيبيقترح االستمرار  ،ولتحقيق ذلك .حليفتها إيران، ومنزوعة املخالب

اطق في إعادة بناء املن "األسد"وعدم مساعدة " النظام" يسيطر عليها رار في املناطق التي ال قاالست

ومراعاة مخاوف تركيا بشأن الحكم الذاتي  24التي يسيطر عليها أو التي يستعيد السيطرة عليها

رغم  ،الكردي، في إشارة بالغة الداللة للطريقة التي يتم بها استخدام القوات الكردية والتالعب بها

                                                           
 .مرجع سابق ،ألمريكية في استمرار الحرب السوريةدور الستراتيجية انقوال، ليلى  22
 23، جريدة الدستوّر "،األمريكية الجديدة في سوريا خمسة أهداف... وخمسة عوائق االستراتيجيةعريب الرنتاوي، " 23

  https://goo.gl/ZfHrxc .2332يناير /كانون الثاني

. 2332آب/أغسطس  23، روسيا اليوم"األمم املتحدة تحقق في مسألة مذكرة سرية تتعلق بسوريا"،  24

https://goo.gl/kPovxq  

https://goo.gl/ZfHrxc
https://goo.gl/kPovxq
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النوم في أحالم وعود املساعدة  ةالقيادات الكردية إلى مغب لتنبيه 25واإلشارات العديدةالتحذيرات 

 .األمريكية لتحقيق حلمها بالحكم الذاتي  

عم يحتاج إلى الد والتي وافق عليها ترامب،، املشار إليها أعاله خطة تيلرسون  هذا، وإلنفاذ

ه ؛من البنتاغون لضمان موافقته عليها
 
 بعد انسحابه من وإخضاعهااحتواء إيران ب معني   ذلك أن

 هو فاالتفاق النووي، 
 
ا ة ر عنايته بالحروب التجاريبالحروب والتدخالت العسكرية بقْد  ليس معني 

غير  ةولكسب تأييد جنراالت البنتاغون طلب موازن ،االقتصاد األمريكي   ةواالقتصادية وتقوي

 مع ما سبق، إال أن  هذه السمة تميز رغم أن ذلك يبدو مت .233126فاع للعام مسبوقة للد  
 
ناقضا

. وهي تلزم بالضرورة عن فلسفة "إكثار" املناهج 
 
النمط األمريكي: أن تقول الش يء وعكسه في آٍن معا

 والفرضيات.

ّفيما يبدو أنه "مستجدات": سحب القوات األمريكية، أن تقول الش يء وعكسه

 في حملته االنتخابية أرغم 
 
دارة اإل  إال أننه سيسحب قواته من سورية، أن ترامب أعلن مرارا

وافقت على خطة  27في عهده األمريكية

إلقامة عسكرية مديدة في شمال شرق 

من خالل  "األسد وطهران"سورية ملواجهة 

االعتماد على قوة محلية توفر لها التسليح 

 ةة ميداني  والتدريب مع الدعم بقوات أمريكي  

  ة،وجوي  
 
خاطر تكرار سيناريو مل تالفيا

من شأنه تعزيز  لذيااالنسحاب من العراق 

                                                           
، "مب الكثير من الخياراتافورد: األكراد سيدفعون ثمن ثقتهم باألميركيين... وأوباما لم يترك لتر إبراهيم حميدي، " 25

  https://goo.gl/K4Jc7T .2337يونيو حزيران/ 31 ،الشرق األوسط
  736بلغت  26

 
ألف جندي. وشراء سفن وطائرات وتحديث سالح  26ب لوزارة الدفاع ولزيادة عدد الجيش  626منها  مليارا

رامب ت. انظر: "اإللكترونية والفضاء والذكاء االصطناعي الجو والسالح النووي وزيادة اإلنفاق على البحوث في الحرب

 https://goo.gl/hTT8we. 2332آب/أغسطس  32، العالم"، و"زيادة تاريخية" في ميزانية الدفاع
   https://goo.gl/FNo6HJ. 2332يناير كانون الثاني/ 32، الشرق األوسط"، تيلرسون: سننهي نفوذ إيران في سوريا"27

 "ريكس تيلرسون عن سورية"، 
 
 نص الخطاب كامال

 
. 2332 يناير/كانون الثاني 37 ،شبكة فولتيروانظر أيضا

http://www.voltairenet.org/article199418.html  

" :
 
 تيلرسون: أمريكا ستبقى عسكري  وأيضا

 
. 2332كانون الثاني/يناير  CNN ،32بسوريا.. واملستقبل سيحل دون األسد"،  ا

presence-us-east/2018/01/18/syria-om/middlehttps://arabic.cnn.c 

ّترامب حاول 
ا
ِّجّ أن يضفي طابعا ِ

ّيّ د 
ا
على نيته  ا

سحب القوات، بأن أوعز بتجميد مساعدات 

مليون دولر كانت  944 تصل إلى نحو

كان عمار املناطق التي إمخصصة إلعادة 

عليها "داعش" والتي هي اآلن تحت  يسيطّر

 "الديمقراطية اقوات سوري"سيطرة 

https://goo.gl/K4Jc7T
https://goo.gl/hTT8we
https://goo.gl/FNo6HJ
http://www.voltairenet.org/article199418.html
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/18/syria-us-presence


   

ّ ما: األمريكي الدوّر اتمستجد ّ عن
 
لكم؟ ىتبق  14 

 

ظ بوجود ما يستدعي االحتفا ،ستراتيجي للمصالح األمريكيةاال تهديد الوضع إيران في سورية، مصدر 

عسكري أمريكي دون تحديد سقف زمني لذلك، األمر الذي من شأنه أن يمنع إيران من إقامة 

ي ى تسوية سياسية تنهومنع عودة "داعش" والوصول إل ،الذي يربط بين إيران ولبنان ها البري  ممر  

 ."حكم األسد"

 سائٌد، أن تقول الش يء وعكسه، 
ٌ
أعلن ترامب عن نيته سحب وفي إجراء يبدو أنه نمط

جندي، وهم من القوات  2233-2333القوات األمريكية في شمال سورية والتي يترواح عددها 

يرها من "داعش" في اإلمساك باألرض بعد تحر  "الديمقراطية اقوات سوري"الخاصة التي تساند 

 .28وتثبيت دعائم االستقرار

من وجودها كان محاربة "داعش" وهي مهمة  األساسالهدف  على أنَّ  أتى هذا اإلعالن بناء  

.
 
 لترامب: تم إنجازها تقريبا

 
مهمتنا األساسية هي التخلص من "داعش"، لقد أوشكنا على » وفقا

 بالتنسيق 
 
 سريعا

 
مع اآلخرين، أريد الخروج من سورية، أريد أن إنهاء هذه املهمة، وسنتخذ قرارا

أعيد قواتنا إلى الوطن، هناك أسباب إضافية غير إنجاز املهمة، وهي التكلفة املادية الكبيرة التي ال 

  نَّ إ .تعود بالنفع على الواليات املتحدة
َ
 تدخل

ٌ
 لواشنطن نا مكلف

 
ل بينما يعود بالنفع على دو  ؛جدا

 ،
 
 بقرارنا، حسنا

 
، إذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم ...أخرى، السعودية مهتمة جدا

 ولم نحصل  37تريليون دوالر على الشرق األوسط خالل  7أن تدفعوا، لقد أنفقنا حتى اآلن 
 
عاما

 .29«ةامة بنى تحتيعلى ش يء، يجب أن نستثمر هذه األموال في خلق وظائف وإق

 
 
ِ ِج  لم يكتف ترامب بإعالن نيته سحب القوات، بل حاول أن يضفي طابعا

 ي  د 
 
على ذلك،  ا

عمار املناطق إمليون دوالر كانت مخصصة إلعادة  233 تصل إلى نحوبأن أوعز بتجميد مساعدات 

 اقوات سوري"عليها "داعش" والتي هي اآلن تحت سيطرة حلفاء أمريكا  كان يسيطر التي 

األبيض ولدور الواليات املتحدة للبيت إعادة تقييم ُدعيت وقد جاء ذلك في إطار ما  "،الديمقراطية

 . 30في مستقبل سورية

                                                           
. 2332 أبريلنيسان/ 1، 94فرانس "، ترامب: حان الوقت لرؤية القوات األمريكية خارج سوريا" 28

https://goo.gl/8Pey3y  

ف السعودية بقاء أمريكا في سوريا؟" 29
 
  https://goo.gl/45317Q. 2332نيسان/أبريل  3، روسيا اليوم"، كم سيكل

املالية من  إسهاماتهاتكرار طلبه للدول الخليجية بزيادة  (22/2/2332مع ماكرون في )صحافي  ترامب في مؤتمر أعاد  30

يد لكننا نر  ،الدوالرات واملخاطرة بجنودنا من سوريةلن نستمر بدفع مليارات » :أجل طرد اإلرهابيين من سورية قائال

https://goo.gl/8Pey3y
https://goo.gl/45317Q
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ته سحب قواته من سوريةال ينبغي أن يكون ربما  ، إعالن ترامب عن ني 
 
دو مع أنه يب مفاجئا

 مع موافقة ترامب على خطة تيلرسون،
 
 في القطع مع سياسة تهفلطاملا تحدث عن رغب متعاكسا

الجديد فقط كان بربط وجود القوات بالتكلفة في إشارة مضمرة إلى استعداده للتفاوض  .أوباما

ه ،حال جرى تعهد بدفع التكاليف، فاالنسحاب مشروط فيعلى ذلك 
 
  إذ إن

 
 زمنيا

 
لم يحدد وقتا

مريكيين واملصالح حماية الجنود األ متسائلة: هل  النتقادات الذعة ةرضعُ  وهذا املوقفله، 

 .31"؟هناك من يدفعأنَّ األمريكية ال قيمة لها طاملا 

 ِ
،  في ظل 

 
ء وعكسه" "قول الش ي املستلزمةفلسفة تكثير املناهج والفرضيات املشار إليها آنفا

أيام  1د أقل من بع يصرحفي واشنطن  سنجد بريت ماكفورك املبعوث األمريكي للتحالف الدولي  

هكذا يتضح الهدف  .«اربة "داعش" ومهمتنا لم تنته بعدنحن في سورية ملح» على إعالن ترامب

 إلعالن أنَّ  شرق "داعش" ـ من ترك عدة بؤر ل
 
 وجيها

 
م املهمة ل الفرات وفي الصحراء، لتكون مشجبا

سيما بعد تواتر التقارير اإلعالمية عن إخراج مقاتلي "داعش" بالحوامات األمريكية ال تنته بعد 

 .33وبتعاون وتنسيق مع قوات سورية الديمقراطية 32مناطق أخرى  ونقلهم إلى

                                                           

لكننا ال نريد إتاحة املجال إليران لالستفادة من ذلك، وعلى  ،أرغب في سحب قواتنا من سورية ،أيضا أن نحصد نتائج

هناك دول لن تبقى ألسبوع واحد دون حماية وعليها  ،املالية من أجل طرد اإلرهابيين مساهماتهادول خليجية أن تزيد 

 . «دفع ثمن ذلك

د مساعدات بقيمة " انظر: . 2332نيسان/أبريل  CNN ،3"، مليون دوالر إلعمار سوريا 233ترامب يجم 

funds-syria-east/2018/04/01/rump-dlehttps://arabic.cnn.com/mid  

مليون دوالر للمساعدة في إعادة االستقرار إلى أجزاء من سورية  333توقع، قدمت السعودية هو مجاءت االستجابة كما 

، وكان الجبير وزير الخارجية السعودي قد تعهد بذلك "النظام"لم تعد خاضعة لسيطرة "داعش" وال هي تحت سيطرة 

 .2332تموز  32مؤتمر بروكسل من  في
. 2332نيسان/أبريل  3، سبوتنيكانظر: "شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما"،  31

https://sptnkne.ws/hjmX  

: "مجلة أمريكية: ترامب يحول الجيش إلى مرتزقة للسعودية"، 
 
 .2332نيسان/أبريل  2، الينالخليج أونوانظر أيضا

https://goo.gl/zsTpXh  

كانون األول/نوفمبر  13 ،سبوتنيك"، مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من "داعش" إلى جهة مجهولة في سوريا" 32

2337 .https://sptnkne.ws/gvgW  

http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-، عربي  BBC "،مهمات الرقة السرية" 33

sh/raqqas_dirty_secret_arabic  

https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/04/01/rump-syria-funds
https://sptnkne.ws/hjmX
https://goo.gl/zsTpXh
https://sptnkne.ws/gvgW
http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret_arabic
http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret_arabic
http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret_arabic
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ّترامب في مواجهة "الدولة العميقة"؟

 ترامب
 

، لالنسحاب للتراجع عن اإلعالن "املشروط" استنفرت "الدولة العميقة" لحث

 لخطأ القرار والتنبيه 
 
ها التي يمكن سوق "الحجج""هناك الكثير من ، بالقول: إنَّ لسحبه تمهيدا

ع حاربة التطرف ومنوم ،إلبقاء القوات األمريكية بعد سقوط "داعش"، منها احتواء النفوذ اإليراني  

  ،قيام أزمة الجئين، ومنع روسيا من مواصلة بسط نفوذها
 
أن ذلك سوف "يدفع الكرد  عن فضال

يرانيين يسمح لإل  ما ،ويترك امليليشيات التي دعمتها أمريكا مكشوفة ،لعقد صفقة مع نظام األسد

واستكمال  ،بالسيطرة على تلك املنطقة

وإذا  ،من طهران إلى بيروت" جسرهم البري  

 
ٌ
ة ربما ف ،منها قد ال تقنع ترامب""كانت أي 

يتراجع عن خطوته تلك إذا علم أن القوات 

تصلها معلومات  [األمريكية في سورية سوف

هكذا  ،هذه الحقول في يد إيران" ]عن وقوع

يحب أن يخاطب ترامب، "وهذه هي اللغة 

 .34التي يفهم بها"

 
 
 بعد  عندهلترك خط التراجع  ربماعدم تحديد موعد لالنسحاب كان مقصودا

 
مفتوحا

الصقور في إدارته، وهم كثر، سيتمسكون بوجود القوات األمريكية  تحقيق املراد، فترامب يعلم أنَّ 

ونها  ،في سورية في وجه النفوذ الروس ي واإليراني، وهو باألصل يتناقض مع توصيات  حائط صد  ويعد 

 جرى اإلعالناملوضوعة بهذا الصدد، حيث  والخطة ةالقادة العسكريين بشأن الوضع في سوري

ةأن القوات األمريكية باقية  عن أكثر من مرة طويلة، بل جرى الحديث أكثر من مرة عن احتمال  ملد 

ضرورة بقاء الواليات املتحدة منخرطة في سورية ليس وعن  35زيادة عددها ليصل إلى خمسة آالف

مصالح فبل في إطار املعركة على النفوذ مع روسيا وإيران،  ،من أجل منع عودة "داعش" فقط

ألنها تتعلق بالقيادة األمريكية في املنطقة  ،أبعد من مجرد هزيمة "داعش" ةأمريكا في سوري

وثمة من ذهب مثل "نظام األسد".  "إسرائيلـ "ومواجهة إيران ودعم اإلطاحة باألنظمة املعادية ل

                                                           
أميركا على "ذهب األسد األسود"..  "واشنطن بوست": مفاجأة حجم سيطرة، ترجمة: سارة عبد هللا، "جوش روجين 34

  https://goo.gl/RmjWAj. 2332مارس /آذار 13 ،بوست واشنطن، "وجسر بيروت باملرصاد
. 2332آذار/مارس  13، العربي الجديد"، ترامب واالنسحاب من سورية: خطاب شعبوي أم خطة مدروسة؟" 35

https://goo.gl/qdkgT6 

أبعد من مجرد هزيمة  ةمصالح أمريكا في سوري

ألنها تتعلق بالقيادة األمريكية في  ،"داعش"

املنطقة ومواجهة إيران ودعم اإلطاحة 

مثل "نظام  "إسرائيلـ "باألنظمة املعادية ل

 األسد".

https://goo.gl/RmjWAj
https://goo.gl/qdkgT6
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ة ترامب سحب القوات   ليست سوى تصريح فارغ، إلى أن ني 
 
إلى سوابق ترامب في إطالق  نظرا

ه ربط تم تنفيذها، فاإلعالن عن سحب القوات يقعالتجمعات الحاشدة لم  فيتصريحات رنانة 

اعتقَد و مشاعر األمريكيين،  في لغة تدغدغبتحويل التكلفة إلى خلق وظائف ومشاريع بنى تحتية 

تمال وقوع حرب مع إيران حيث ستكون القوات األمريكية رغبة ترامب مرتبطة ربما باحبعٌض أنَّ 

 في هذه الحالة ولذا يجب سحبها
 
 .36هدفا

ف فتح املجال لتنفيذ نص ، ماترامب أبلغوه ضرورة بقاء القوات ولو بأعداد قليلة و مستشار 

 
 
، لعامين على األقل، متذرعين بتأمين املكاسب التي التعهد أو تنفيذه وعدم تنفيذه في آن معا

  .37تحققت بعد هزيمة "داعش"، وضمان أال تتحول سورية إلى قاعدة إيرانية دائمة

 ،لتبيان مخاطر االنسحاب الفوري   واملستشاروناإلدارة  انبرى الباحثون وصقوُر هكذا، 

بحاجة إلى دعم بعد سلسلة الخسائر والهزائم التي  هي التي "املعارضة املسلحة"خطأ ترك ُمظهرين 

، واإلضرار بالحلفاء من "نظام سوري  ـ "خيار القبول ب مة لها أمامالدول الداعلحقت بها، وترك 

، مصالحهمااملجال أمام روسيا وإيران لتقدير  وإفساح ،"إسرائيل"و واألردنالدول الخليجية 

، إليرانيامؤيدين طرح ترامب بأنه إذا كانت املشكلة في االتفاق الهائل على محاربة "داعش" والنفوذ 

 كان مطالبة الدول الغنية بدفع مزيد من األموال لتعويض ذلك تأكيدفباإلم
 
 على ما قاله ترامب ا

  من أنَّ 
 
ولم تعدم جبهة الرفض هذه مؤيدين لها من . 38من األموال على دول الخليج أن تدفع مزيدا

 .39املسؤولين "اإلسرائيليين"

                                                           
 املرجع السابق.  36
. 2332آذار/مارس  13، رويترز"، مسؤوالن كبيران: ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا" 37

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1H61NF  

مايك بومبيو وزير الخارجية، وجوزيف دانفورد رئيس هيئة األركان املشتركة، ضد االنسحاب في اجتماع مجلس وقف 

قد في البيت األبيض ملناقشة املوضوع وأعلنا أن االنسحاب خطأ، أما لينزي جراهام عضو لجنة القوات األمن القومي عُ 

 الفكرة CNNاملسلحة في مجلس الشيوخ فقد صرح لشبكة 
 
 يه سيؤدي إلى إعادة إحياء تنظيمأألن ذلك بر  ،معارضا

 . انظر:""هذا أسوأ قرار منفرد يتخذه الرئيس: "داعش" وزيادة نفوذ إيران قائال

. 2332نيسان/أبريل  33، الجزيرة. نت"، بقاء أميركا بسوريا.. حسابات إقليمية وفواتير خليجية"

https://goo.gl/ZX1BPN 
 "واشنطن بوست": مفاجأة حجم سيطرة أميركا على "ذهب األسد األسود"..، ترجمة: سارة عبد هللا، "جوش روجين 38

 ، مرجع سابق.بوست واشنطن، "وجسر بيروت باملرصاد

هتشاغي تسورييل، املدير العام لالستخبارات يعلن  39
 
فإن  ،إذا كانت أمريكا عازمة فعال على تقليص النفوذ اإليراني   أن

 .حاسم الوجود األميركي العسكري هو أمر  فإنَّ  ،تلك املهمة يجب أن تبدأ من سورية، وإذا كانت هناك مفاوضات سالم

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1H61NF
https://goo.gl/ZX1BPN
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حال انتهاء املعارك  ةمن سوري إنَّ االنسحاب إلى درجة القول: استمر هذا التيار متصاعدا

،  أضد "داعش" سيكون خط
 
 "دنظام األس"ترك فراغ في سورية يمكن أن يستغله  "ألناستراتيجيا

 ساحة املعركة قبل أن يتوصل ديبل وصل إلى اإلعالن بأنه يجب عدم مغادرة وداعمون له، 

إلعمار سورية بدون  . ولن تكون هناك مساعدات دولية40"مستورا إلى دفع عملية جنيف للسالم

 .41عملية سياسية تقرها وتديرها األمم املتحدة

 سحب القوات بذلك تكتمل الصورة، ربما
 
أن يتكفل  شريطة، ال يريد ترامب فعال

 ياس ي  س لى حل  إالقوات كورقة ضغط للوصول تريد أن تترك الخليجيون بدفع التكاليف، والبقية 

ديث ، يجري الحانتهى"داعش" إال ذريعة هنا حتى لو  ليس وملواجهة نفوذ روسيا وإيران، رؤيتهاوفق 

نا وما يفعله األمريكيون ه ،خريناآل  الحقيقيينسوى تغطية للسببين عودته، وهذا ليس عن منع 

كذب باتباع ما أطلق عليه "الليوشتراوس،  ،إنما هو تطبيق لنصائح األب الروحي للمحافظين الجدد

  .42الخداع كدبلوماسية ،أو بعبارة أخرى  ،النبيل" أو الشريف

  

                                                           
. 2332يونيو حزيران/ 2، العربي الجديد"، ماتيس: االنسحاب من سورية بعد املعارك خطأ استراتيجي" 40

https://goo.gl/4t4skJ  
 .2332آب/أغسطس  37، سبوتنيكانظر: "تصريحات غير مسبوقة لواشنطن حول إعادة اإلعمار في سورية"،  41

https://sptnkne.ws/jtMc  
 :انظر 42

Leo Strauss, persecution and the art of writing (Chicago and London: university of Chicago Press, 1988). 

https://goo.gl/4t4skJ
https://sptnkne.ws/jtMc
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ّ
ا
 "جديدة" أمريكية لسياسات مقترح": السياسات تقييم إعادة صيف" -ثالثا

ّسورية في

التي و " لقضية سحب القوات األمريكية، " أي "نعم والمعفي خضم هذه التجاذبات وتلك "الل

على مرامي وأهداف السياسات األمريكية،  دال  تفصيٌل لكنه  ،تفصيلليست سوى ذاتها  هي بحد  

بالغة األهمية بوصفها ستشكل، كما تحاجج وثيقة  43نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

، من حيث إنها 
 
 لسياسات الواليات املتحدة األمريكية واملنطقة عموما

 
 عاما

 
هذه الدراسة إطارا

 في سورية ب
 
 في إطالة أمد الحرب تقترح سياسات وإجراءات تضمن لها دورا

 
عد الحرب، وأيضا

"نحو سياسات  بعنونها ، 44وإبقائها قائمة، في ما يمكن تسميته "صيف إعادة تقييم السياسات"

عودة  وردع ،إيران مواجهةأمريكية جديدة في سورية"، أما العنوان الفرعي فكان "نقطة لبداية 

 تنظيم الدولة اإلسالمية".

 ي ٍ جو  ومنطقة حظرٍ  السياسات فيها "باعتماد عقوبات اقتصاديٍة لخصت الورقة توصيات 

 ٍ ارة الذي من شأنه إث األمر  ،في شمال شرق سورية ملنع القوات السورية واإليرانية من التقدم وبري 

استمرار السيطرة األمريكية على كما أنَّ ولة اإلسالمية، نة[ وسيؤدي إلى إعادة توليد الدحنق ]السُّ 

 هذه املنطقة 
 
 من األموال واملداخيل الالزمة "نظام األسد" سيحرمبالعقوبات االقتصادية  مصحوبة

وستتقلص قدرة طهران على  ،وسيخلق هذا أعباء مالية على إيران وروسيا ،لضمان سيطرته

 إلىتسديد كلفة دعمها لألسد، 
 
 ةالحملة اإلسرائيلية ملنع إيران من بناء بنية تحتي أنَّ  إضافة

ع في خطر، وهذا كله سيض "النظام"عسكرية في سورية ستضع املكاسب العسكرية التي حققها 

 ومخاطر نشوب "األسد"ما االلتزام بجهد تزداد تكلفته إذا استمرت في دعم إ ةمام معضلأموسكو 

حفاظ وال "للتخلص من األسد"، أو العمل مع الواليات املتحدة حرب إسرائيلية إيرانية في املنطقة

 على املكاسب الروسية هناك".

                                                           
باتريك كلوسن،  ،كاغابتاي باحثين هم: كاترين بوير، سونر 1، وشارك في إعدادها 33/7/2332نشرت الوثيقة في  43

  https://goo.gl/5Vpg2t، فيت، دينيس روس، روبرت ساتلوفي، ماتيو لباربارا ليفمايكل ايسينستاد، جيمس جيفري، 

من قبل  3123املعهد املذكور من أهم املراكز البحثية في الواليات املتحدة األمريكية وقد تأسس عام  نَّ أومن املعروف 

 بالغ األهمية في التأثير 
 
الخارجية  عملية رسم السياسة فيلجنة العالقات األمريكية اإلسرائيلية )إيباك( والذي يمارس دورا

 األمريكية.
 .2332أيلول/سبتمبر  3، مركز دمشق لألبحاث والدراسات انظر: "صيف إعادة تقييم السياسات"، 44

https://goo.gl/qYWfHL  

https://goo.gl/5Vpg2t
https://goo.gl/qYWfHL
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في وضع توصيات السياسات هذه موضع التنفيذ، في دليل واضح  األمريكيةلم تتأخر اإلدارة 

اع القرار في هذه اإلدارة بمراكز الدراسات واألبحاث، وعلى الدور ن  على العالقة الوثيقة التي تربط صُ 

. يمكن النظر إلى تبني الوثيقة من 45واعتمادهاالنافذ التي تمارسه هذه املراكز في صوغ السياسات 

 عن بدء صراع أمريكي مع روسيا في سورية ملنع الروس 
 
 عمليا

 
قبل اإلدارة األمريكية، بوصفه إعالنا

، كما أفصحت مقررات سوتش ي ابي الحل  السياس ي  السوري   .46من أن يكونوا عر 

 يأسابيع قليلة على نشر الوثيقة حتى تم تعيين جيمس جيفري، أحد معد   يمِض سوى لم 

وبغداد ونائب مستشار األمن القومي في العراق في إدارة الورقة والسفير األمريكي السابق في أنقره 

 لإلدارة 
 
 خاصا

 
بوش، واملعروف بعدائه إليران وملعارضته االنسحاب األمريكي من العراق، مبعوثا

وبالتزامن مع ذلك، تم اإلعالن عن سلسة زيارات  موازٍ  وعلى مسارٍ  ؛(37/2/2332األمريكية لسورية )

وات ق"الخاضعة لسيطرة  شار قوات التحالف األمريكي، إلى املناطققام بها، وليم روباك، مست

ثم  2/2حيث قام مع وفد أمريكي بزيارة مدينة الطبقة في بحماية أمريكية،  "الديمقراطية اسوري

وجاءت التصريحات التي أدلى بها، متطابقة  26/2الشدادي في و  32/2وعين العرب في  31/2الرقة 

الورقة من حيث إعالن نية الواليات املتحدة البقاء في شمال شرق سورية مع التوصيات الواردة في 

 على "داعش" ومنع 
 
لضمان القضاء نهائيا

ولضمان انسحاب القوات اإليرانية  ،عودته

 
 
 وف والذي ُيَعدُّ وحلفائها من املنطقة أيضا

 
قا

  47للمبعوث "أولوية من أولوياتنا"
 
واعدا

ر ستقرابتقديم مساعدات إنسانية لعودة اال 

وتأمين مستلزمات املعيشة  ،في املنطقة

للسكان، بالتزامن مع ذلك، يكتب، روبرت 

                                                           
 .2332مارس /آذار 36 ،الحوار املتمدن، "مراكز البحوث األمريكية أو مصانع صنع القرار"سالم العريض، : انظر 45

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=405748&r=0  

 انظر و 
 
أبريل /نيسان 2، موقع استراتيجية، "مراكز الدراسات املؤثرة على السياسة األمريكية"كريم القاض ي،  :أيضا

2331. https://goo.gl/LLXRoG  
 .2332تشرين األول/أكتوبر  2، جريدة الحياة.. إلى أين"، سوريةمحمد سيد رصاص، "موسكو وواشنطن في  46

https://goo.gl/WaEpM2  
 23، روسيا اليوم"، املتحدةويليام روباك: إخراج القوات اإليرانية من سوريا أولوية بالنسبة للواليات " 47

  https://ar.rt.com/kp2g. 2332آب/أغسطس 

ّ ّ إن 
 
في إعادة تظهير الحضور السياس ي  السرعة

محاولة  كانتري لإلدارة األمريكية، والعسك

بين  لحتواء التقارب الذي ظهرت بوادره

مجلس "ثر زيارة وفد من إ والكرد،دمشق 

 إلى العاصمة "الديمقراطي اسوري

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=405748&r=0
https://goo.gl/LLXRoG
https://goo.gl/WaEpM2
https://ar.rt.com/kp2g
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 يشير فيه إلى إعالن اإلدارة األمريكية
 
ستمرار ا عن فورد السفير األمريكي السابق في دمشق مقاال

 .48د إلنهاء هذا الوجودوجود قواتها في سورية، وعن عدم وجود موعد زمني محد  

الزيارات في سياق مفاجئ أو مختلف، فهي نمط اعتاد مسؤولو اإلدارة األمريكية لم تأت هذه 

ولة أخرى د أراض يألنها زيارات ملسؤولين في دولة إلى  ،اتباعه في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي  

  . إنَّ 49تتم بدون التنسيق مع الدولة صاحبة األرض
َ
في إعادة تظهير الحضور السياس ي  السرعة

 عن ي لإلدارة والعسكر 
 
ها، باعتقادنا، األمريكية، فضال اعتماد للتوصيات الواردة في ورقة معهد أن 

 ثر زيارة وفد منإ والكرد،بين دمشق  الحتواء التقارب الذي ظهرت بوادره محاولة كانتواشنطن، 

ِ وبدء محادثات ِج  ،50إلى العاصمة "الديمقراطي امجلس سوري"
ية حول مستقبل املنطقة في د 

 ي الجماعاتموتخلي داع ،استعادة الدولة السورية ملناطق الغوطة والجنوب بعداملرحلة القادمة، 

يته إعالن ترامب ن بعد "قسد"نه إعادة تفكير في تموضع أبدا  هذا التقارباإلرهابية عن حلفائهم، 

بالنسبة للكرد، ومآل تجربة  سحب القوات األمريكية من سورية، وبعد تجربة عفرين املرة

االستفتاء على االنفصال في كردستان العراق وما حدث بعدها من انكفاء للمشروع االنفصالي 

 تحذيرات عديدة أطلقها روبرت فورد للكرد وبعدواتفاق منبج بين الواليات املتحدة وتركيا.  ،هناك

فهذا امليل نحو دمشق إذا أثمر  يكا.وأن عليهم أال يعولوا على أمر  51عن أنه ثمة ميل للتخلي عنهم

 .52"سوف يضع ما بقي من سياسة واشنطن تجاه سورية في مأزق" وهذا ما ال يجب السماح به

                                                           
  https://goo.gl/H1EXWL. 2332أغسطس /آب 21، الشرق األوسط، "ما بعد قرار أميركا البقاء شرق سوريا" 48
. 2331حزيران/يونيو  27، عربية CNN"، السيناتور جون ماكين يدخل سوريا ويلتقي قادة باملعارضةأمريكا: " 49

http://archive.arabic.cnn.com/2013/syria.2011/5/27/mccain.syria/index.html  

ن في الشهر األول م برئاسة ماكس مارتن أن زار املنطقة األمريكيةبدأ هذا املسار جون ماكين، وسبق لوفد من الخارجية 

  . انظر:الديمقراطية هذا العام والتقى قيادات من حزب االتحاد الديمقراطي وقوات سورية

كانون  31، رووداو"وفد من الخارجية األمريكية يزور كوردستان سوريا، ويلتقي بقيادات حزب االتحاد الديمقراطي"، 

 http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/130120185. 2332الثاني/يناير 
. 2332تموز/يوليو  27، سبوتنيك"، وفد من مجلس سوريا الديمقراطية في زيارة أولى إلى دمشقخالد عبد الجبار، " 50

https://sptnkne.ws/jhkX  
، "لخياراتامب الكثير من افورد: األكراد سيدفعون ثمن ثقتهم باألميركيين... وأوباما لم يترك لتر انظر: إبراهيم حميدي، " 51

 ، مرجع سابق. الشرق األوسط
دمشق  مركّزالشرق األوسط، عن: معهد سون، "حاجة أمريكا إلعادة التفكير في استراتيجيتها في سورية"، نجيفري أرو  52

  /:goo.gl/qYWfHLhttps/ . 2332أيلول/سبتمبر  3"، صيف إعادة تقييم السياسات"، لألبحاث والدراسات

https://goo.gl/H1EXWL
http://archive.arabic.cnn.com/2013/syria.2011/5/27/mccain.syria/index.html
http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/130120185
https://sptnkne.ws/jhkX
https://goo.gl/qYWfHL
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ه ؛إذن، هي محاولة إلعادة اإلمساك بخيوط اللعبة
 
بعد إعادة ضخ األموال عبر  ذلك أن

وعاد التصعيد من جديد، ، التقط الكرد اإلشارة، السعودية والتراجع عن نية االنسحاب الكلي  

حيث  53إغالق املدارس التي تدرس املنهاج الرسمي بالقوة، االعتداء على قوات الجيش السوري

 الستخدامهم
 
 وقبوال

 
رون الكيانية يظه أوهامهموبدافع من أحالمهم أو  ،باستمرار يظهر الكرد ميال

 
 
 قويا

 
رغم أن هذا ليس  .54ية لسوريةفي سياسات تحالف إقليمية ودولية معاد لالنخراطاستعدادا

 بهم، فقد أظهر سوريون آخرون امليل نفسه في الجنوب والشمال
 
 خاصا

 
 .55نمطا

ّأولوية التموضع في املكان

ة شمال هي منطقفي سورية يستنتج أن األولوية للواليات املتحدة  في الورقةالقارئ املتمعن 

ى لها شرق الفرات،  ت تحت ، التي مازالإدلب، فهي ال تشير إلى لتحقيق أهداف سياساتهاوهي ما تبق 

، 56تسليم مضمر بحتمية عودتها إلى كنف الدولة السوريةب ما يش ي ،سيطرة الجماعات اإلرهابية

بل هي تعترف بأن "تحرك الحكومة السورية نحو جنوب غرب سورية أوصل الحرب املستمرة منذ 

كبير"، مستدركة بعبارة "على األقل في الوقت الراهن" ولهذا  سبع سنوات إلى نهايتها إلى حد  

                                                           
. 2332سبتمبر /أيلول  2، رويترز"، في اشتباكات بين الجيش السوري واألكراد في القامشلي 32مقتل " 53

https://goo.gl/GhmFhQ  

" :
 
 22، نامليادي"، لقراراتهابعد قرارها حظر املناهج الحكومية.. "قسد" تطلق النار على متظاهرين رافضين وانظر أيضا

  https://goo.gl/xdzDgt. 2332آب/أغسطس 

: عمار حمو ومادلين إدواردز،
 
مركز دمشق لألبحاث "استياء السريان شرق سورية"،  إعداد: عال منصور، وانظر أيضا

  https://goo.gl/Rw2xx1 .2332تشرين األول/أكتوبر  32، والدراسات
دراسة، دمشق: مركز دمشق لألبحاث ، ة؟أي أجندة ممكن ،بين املواجهة والحوار :سورية والكردعقيل محفوض،  54

 . 2332والدراسات، 
انظر: عقيل محفوض، "مزاولة املستحيل! تحرير الكرد من الرهان على األمريكي ومن االرتهان له"، أوراق سياسات،  55

  https://goo.gl/rFz4nN. 2332تشرين الثاني/نوفمبر  23، مركز دمشق لألبحاث والدراسات
ما تبقى من ورقة إدلب تشير إليها تصريحات جيمس جيفري في أنقرة عن عدد املقاتلين هناك محاولة الستثمار  أنَّ يبدو  56

الورقة ضد دمشق وحلفائها، ومثله الحديث عن منطقة آمنة في شمال  في إدلب كتلويح عن إمكانية استخدام هذه

 سورية.

 .2332األول/أكتوبر تشرين  23، امليادينانظر: عقيل محفوض، "أبعد من إدلب، تركيا وروسيا والغرب"، 

https://goo.gl/WExmyr 

 :
 
، "هذه الخدعة االقتصادية ستساعد في استقرار سورية"، ترجمة: ماثيو أر جي برودسكي وبسام بارابانديانظر أيضا

  https://goo.gl/3EFhNY. 2332تشرين الثاني/نوفمبر  32، مركز دمشق لألبحاث والدراساتلينا جبور، 

https://goo.gl/GhmFhQ
https://goo.gl/xdzDgt
https://goo.gl/Rw2xx1
https://goo.gl/rFz4nN
https://goo.gl/WExmyr
https://goo.gl/3EFhNY
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االستدراك داللة كاشفة ملؤدى السياسات املوص ى بها في هذه الورقة، فهي ال تريد لهذه الحرب 

 أن تنتهي إال بعد أن تحقق أهدافها.

 ةة إلى املنطقة الشمالي  منع وصول قوات الحكومة السوري  " هوأحد األهداف املرحلية لذلك 

 لي افتقاد الواليات املتحدة ورقة ضغطوبالتا ،ألن ذلك يؤدي إلى إعالن انتصارها الكامل "،الشرقية

تستخدمها إلضعاف الدولة السورية وتطويعها، الوسيلة الناجعة لتحقيق ذلك هي الدعوة إلقامة 

ٍ و  منطقة حظر جوي ٍ  واإلبقاء على القليل من القوات على األرض،  ،ة، باستخدام القوة الجوي  بري 

ما سمتهم "الحلفاء" في هذه املنطقة في إيجاد أسواق بديلة للنفط وللصادرات الزراعية،  ةومساعد

وحرمان الحكومة السورية من "الوصول إلى 

."
 
 األراض ي والسكان واملوارد الهامة جميعا

د  فلم يعد قتال "داعش" اليوم هو املحد 

د بحملة  الرئيس للصراع، بل صار يتحد 

من الحليف الحكومة السورية مدعومة 

الروس ي إلعادة السيطرة املركزية على جميع 

 .57األراض ي السورية والحدود

  تحتاُج 
ُ
ِ  الحظرِ  منطقة ِ –الجوي   "قليل من القوات األمريكية على األرض"املقترحة، مع  البري 

 اوريسقوات "و الورقة على وهي الصفة التي يطلقها معد   ،للجيش األمريكي" ةإلى "قوات دفاع بري  

. إال أن هذا الحل يصطدم بممانعة شديدة من قبل تركيا، ولاللتفاف على هذه "مقراطيةالدي

هت، الذي "عقد املصالحات بين تركيا وحزب االتحاد الديمقراطي"من اللجوء إلى  العقبة ال بد    عد 

 لها، ورغم صعوبة ذلك لكن السياق التاريخي يظهر إمكانياته، فالكرد والترك، برهنوا 
 
تركيا عدوا

يدة مع ات وطقعلى برغماتية فائقة عندما يتعلق األمر باملصالح، فقد استطاعت تركيا نسج عال

 ية.ريككردستان العراق، كما أطاح الكرد باإليديولوجيا في تحالفهم مع الواليات املتحدة األم

 بدَّ  ، بل ال واملستشارون والتدريُب  ، ال يكفي هنا السالُح "الديمقراطية اقوات سوري"لدعم 

أسواق إقليم كردستان العراق  عبر اقتراح أن تعمل ،من توفير مساعدات إنسانية للشمال الشرقي  

حكم ال"كأسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية، لتأمين موارد تساعد على دعم استمرار 

                                                           
ركز دمشق مإعداد: عال منصور، "، تحتاج الواليات املتحدة إلعادة التفكير باستراتيجيتها في سوريةجيفري أرونسون، " 57

  https://goo.gl/BToRht. 2332آب/أغسطس  27، لألبحاث والدراسات

الكرد والترك، برهنوا على برغماتية فائقة 

عت اعندما يتعلق األمر باملصالح، فقد استط

ات وطيدة مع كردستان قتركيا نسج عال

العراق، كما أطاح الكرد باإليديولوجيا في 

 تحالفهم مع الوليات املتحدة األمريكية.

https://goo.gl/BToRht
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لى أن هذه إ التنبيهال ينس ى معدو الوثيقة  .لحاجة إلى بيعها للحكومة السوريةوتبعده عن ا "،املحلي  

 بكثير مم  
 
ا جرى اتباعه في املساعدات ينبغي أن تكون "محدودة" وعلى مستوى أكثر تواضعا

ر غير أن األم ادهاُمفالتركيز على تواضع املساعدات هنا رسالة إلى ترامب  لعلَّ  ،أفغانستان والعراق

 طلب ت
 
، ويله من دول الخليج،ممكلف، وسيجري الحقا

 
 عن املساعدات  وهذا ما حدث فعال

 
فضال

 للرؤية األمريكية،فترض بهاي
 
أن تبقي "الحلفاء" قادرين على االستمرار دون أن تسمح  ، وفقا

 "ن قد يدفعهم للتخلي ربما عن داعميهم. ما ،بتقويتهم
 
شر بعض القوات تقترح الورقة أيضا

 
 
ل "جزء من األعباء"، وهو ما يجري الحديث عن البدء بتطبيقه فعليا السعودية واإلماراتية" لتحم 

 .58على األرض

ّملاذا شمال شرق سورية؟

ةالسيطرة إبقاُء  يشكُل   جيشلل "القوات البرية"على شمال شرق سورية، عبر  األمريكي 

 في  ، ورقة ضغط كبيرة تساعد على"قسد"األمريكي 
 
 مقررا

 
 مباشرا

 
بقاء الواليات املتحدة عامال

 و من أجل ذلك يفرد معد   ،فيها واإليراني   تحديد مستقبل سورية، وفي مواجهة النفوذ الروس ي  

 لذكر ميزات هذه املنطقة بلغة 
 
 الورقة حيزا

 
من مساحة  %13، فهي تشكل يفهمها ترامب جيدا

 عن أنها املنطقة "األغنى بامل
 
على ، فإذا ما تم ربط ذلك باالتفاق مع تركيا 59صادر"سورية، فضال

  ،وضع "منبج"
ٌ
من األراض ي السورية، في أمل  %23على ما يقرب  سيكون للواليات املتحدة نفوذ

َعَل  على أن يكون مثل هذا االتفاق مع أنقرة
َ
 اتانسأاملغناطيس إلبعاد األتراك عن عملية  َل عْ فِ  قد ف

لبت، واإلماراتشريكتا أمريكا الرئيستين، السعودية  تتكفلعلى أن التي يقودها الروس،  جزء  حم 

 إلى "تودد" الدولتين بدأ وبذل جهد سياس ي   ،من األعباء وتقديم "دعم مالي معتبر"
 
 بمع بوتين نظرا

عنه، يمكن أن  عدم الرضا األمريكي   رغماملاضية، والذي على ما يبدو،  طيلة املرحلةروسيا" ل"

 غماتيايستخدم بر 
 
 هنا لتحقيق األهداف األمريكية. ا

                                                           
58 “UAE, Saudi Arabia dispatch troops to east of the Euphrates in Syria”, Yenisafak, 20 November 2018. 

https://goo.gl/Jifbn1  
من النفط السوري، وال يخفى الدور الذي لعبه النفط والغاز في الحرب  %23خاصة النفط، فهي تحتوي على أكثر من  59

دار الفارابي، )بيروت:  ولبنان سورية... إلى وقطرحرب الغاز من روسيا –لعنه قاييننظر: كمال ديب، اعلى سورية، 

2332). 

: إنصاف حمد، "بين الشعيرات وشرق 
 
 ،مركز دمشق لألبحاث والدراساتالفرات: ترامب وفوض ى السياسات"، انظر أيضا

 مرجع سابق.

https://goo.gl/Jifbn1
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إذ سيتم األمر على أساس في هذه املنطقة،  لحلفاء أمريكايجري اقتراح تقديم املساعدة 

ةدعم املنتجات  استخراج النفط ال  منها: أن  ، وفق مسارات ومناح متعددة، من زراعية ونفطي 

املناطق  الطاقة إلى املنطقة يتم في تسيطر عليه الدولة السورية، لكن تحويله إلى كهرباء وإعادة تلك

دعم للذلك يجب "نزع يد الحكومة السورية عن التحكم بهذا الجانب"  ،التي تسيطر عليها الحكومة

لدول الخليج  منالطلب ب يكون والسبيل إلى ذلك  ،استقاللية "الحلفاء" قامة تكاليف إ أن تتحم 

سيحرم الدولة السورية " اإلجراءحة. هذا منشآت توليد الطاقة الجديدة في منطقة الحظر املقتر 

من  "الديمقراطية اقوات سوري"حرم ي، لكنه في الوقت نفسه سوف "من شراء هذه املنتجات

خام جيهان، أو خلط ال–ل طرق النفط إلى خط أنابيب كركوكعائداته، والحل املقترح يكون بتحوي

رون لكنهم يقر  ،إقناع تركيا والعراق بذلكبصعوبة و الورقة يعترف معد   .بالخام العراقي   السوري  

ذعنا لألمر" في إشارة واضحة إلى تبعية القرار في الدولتين إلمالءات تأن على الحكومتين أن "

 في تركيا والعراق من هز   الحكومة األمريكية.
 
ات اقتصادية وسياسية، هو ويبدو أن ما جرى مؤخرا

الحكومة السورية تمتلك بدائل  إلى أنَّ  قة السياساتور تشير  .60املتبعة في ذلك اإلمالءمن وسائل 

لذلك، عبر تصدير النفط اإليراني إليها، لكنها عبر العقوبات االقتصادية املقترحة فيها، تتوسم أن 

 في هذا األمر. "التضييق عليها"يتم 

 بالنسبة لالقتصاد السوري  
 
 استراتيجيا

 
فإنَّ  ،أما عن الصادرات الزراعية، والتي تحمل بعدا

استمرار السيطرة األمريكية عليها عبر "قسد"  ما يعني أنَّ ثلثي قمح البالد يأتي من هذه املنطقة، 

تحويل مسارها والسيطرة عبر من الحصول على هذه املوارد  محرومة الحكومة السورية سيبقي

جددة موارد جيدة ومت"بذا يتم تأمين  وإيجاد منافذ تصدير لها عبر العراق وكوردستان. ،على آلياتها

"، ارفي تعزيز االستقر  يسهمما  ،يتم استخدامها لتعزيز قدرات اإلنتاج املحلية وتوليد الوظائف

  ويمكن حلفاء أمريكا من املنطقة.

                                                           
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-. 2332آب/أغسطس  BBC ،32 ،"ملاذا تتدهور الليرة التركية؟" 60

45172972  

" :
 
 .2332أيلول/سبتمبر  BBC، 32"، معلومات مهمة عن أحداث البصرة 7استجابة ألسئلتكم: وانظر أيضا

45458830-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45172972
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45172972
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45172972
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45458830
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ّتهافت الذرائع

  األمريكي   العسكري   "الوجودَ  و الورقة أن  يزعم معد  
 
 كان عامال

 
في االنتصار على تنظيم  أساسا

ه ،الدولة"
 
ال ينبغي التفكير في سحبه ما لم توضع بمكانه بدائل تضمن  ويمضون إلى استنتاج أن

، وهي ذريعة سرعان ما يتبين من سياق الورقة 
 
نها أعدم عودة أو انبعاث هذا التنظيم مجددا

 61وإبقاء "شرايينها مفتوحة" االستمرار في استنزاف الدولة السورية وإضعافها :لهدف آخرُوضعت 

عبر "منعها من السيطرة على كافة أراضيها" بحجة أن سيطرة الدولة السورية على شمال شرق 

وسيؤدي ذلك إلى "إعادة توليد تنظيم الدولة" بدون أن  ،نة املحليين"سورية سوف "يثير حنق السُّ 

ا في هاستعادة الدولة السورية ألراضيف "،قلقها نفسه"تشرح الرابط بين هذا وذاك، وبدون أن يثير 

لى إ ولم يؤِد  ،نة املحليين"حنق السُّ "ثر حلب وحمص وريف دمشق والغوطة ودرعا والقنيطرة، لم يُ 

 إعادة "توليد تنظيم الدولة".

 عندما يتم استعراض "ردع عودة ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية"يتضح تهافت هذه الذريعة 

 :وفق اآلتي اإلجراءات التي يجري اقتراحها، وهي بالنص  

منع إعادة توليد الدولة اإلسالمية، وحظر إيران من بناء هيكلية عسكرية واستخباراتية " .3

 دائمة في سورية والهالل الخصيب.

إلى املنطقة الشمالية الشرقية بعد هزيمة  "قوات األسد"منع وصول القوات اإليرانية و .2

وة خدام القشمال شرق نهر الفرات باست وبري   تنظيم الدولة، وتطبيق منطقة حظر جوي  

 الجوية واإلبقاء على القليل من القوات على األرض.

حتى التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن الدولي  والبري   الحفاظ على منطقة الحظر الجوي   .1

والقوات  "األسد"، الذي يسعى إلى الوصول إلى حكومة سورية مستقرة دون 2232

 املدعومة من إيران التي تدعم حكمه.

ات بما في ذلك الغار  ،"األسد"اإلسرائيلية في دق األسافين بين إيران وروسيا ودعم الجهود  .2

 الجوية اإلسرائيلية على املواقع العسكرية اإليرانية.

                                                           
. 2332كانون األول/ديسمبر  3، مركز دمشق لألبحاث والدراساتعقيل محفوض، "شرايين سورية املفتوحة"،  61

https://goo.gl/cBtwTa  

https://goo.gl/cBtwTa
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 زيادة العقوبات االقتصادي .3
 
قدم والتي ت "سدلنظام األ "ة على املصارف التي تمنح قروضا

سهلون االستثمارات اإليرانية في الذين ي "أزالم األسد"و املوارد لوكالء إيران في سورية

 سورية.

للنفط والصادرات الزراعية  ةمساعدة حلفائها في شمال شرق سورية في إيجاد أسواق بديل .6

 لبيعها 
 
 ."لألسد"التي يضطرون حاليا

 العمل مع تركيا في منبج وغيرها من املناطق إليجاد نقاط تأثير على الروس". .7

ط فيها األهداف بالسياسات على نحو غريب، يحتل من حزمة اإلجراءات هذه، والتي تختل

، بل ال يوجد أي إجراء واضح لتحقيقه
 
 هامشيا

 
 بينما ؛منع إعادة توليد الدولة اإلسالمية موقعا

 تصب اإلجراءات املذكورة في أهداف ثالثة متداخلة وغير منفصلة:

 رد فيها، وصإضعاف سورية بمحاصرتها بالعقوبات ومنعها من الوصول إلى مناطق املوا .3
 
وال

في القراءة األمريكية اإلسرائيلية له "دولة بدون  2232إلى دولة "مطواعة" عبر تنفيذ القرار 

 ، بناء  على ظرفية بيان جنيفله ما ليس فيهالقرار وتحم   د على نص  زي  توهي قراءة ت .األسد"

ه.  وفي تضاد مع بيان فيينا الذي جب 

من تمددها ونفوذها في املنطقة وفك االرتباط بينها وبين روسيا،  إضعاف إيران والحد   .2

 واستخدام العقوبات والحصار والضربات اإلسرائيلية لتحقيق ذلك.

في املنطقة، وإيقافه عند حدود معينه، وجعل األكالف باهظة  من التمدد الروس ي   الحد   .1

 لتحقيقه.

حال  أنه في من لتهديد به والتحذير يجري استحضار شبح "الدولة اإلسالمية" ل في كل مرة،

هذا سيعيد توليد "الدولة" بين السكان،  انسحاب القوات األمريكية دون خطة لليوم الثاني، فإنَّ 

 ما يعني أن وجود القوات األمريكية ضروري ملنع حدوث ذلك، يبدو هذا الربط 
 
 ألي منطق، مجافيا

 ، لذلك هي في حمايتها لقوات األمريكيةحيث جيوب "داعش" الباقية إنما هي بمعظمها بجوار ا

بجوار التنف، وهي بؤر متناثرة بمقدور قوات التحالف القضاء أم  ،في شرق الفرات أكان ذلك سواء

ما لو أرادت، لكنها متروكة لالستخدام عند اللزوم )كما في حالة الهجوم األخير على  عليها في

 على ذاكرة السوريين الذين شاهدوا بأم و الور ل معد  السويداء(، وعلى ما يبدو، ال يعو  
 
قة كثيرا
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العين كيف تم إخراج مقاتلي "داعش" بحوامات أمريكية من الرقة وغيرها وأعيد تجميعهم في 

الحالية وكيف قصفت قوات التحالف مواقع الجيش السوري في جبل الثردة  وجودهمأماكن 

طيران التحالف وكأنه القوة الجوية  لتسهيل دخول "داعش" إليها مباشرة بعد القصف "بحيث بدا

 لم يقر  ،"لداعش
 
"بأن أمريكا هي من  62وا أو يسمعوا عن اعترافات هيالري كلينتون ؤ وكأنهم أيضا

 من القاعدة ،خلقت التنظيمات املتطرفة
 
 ."وهي من يستخدمها لتحقيق أغراضها ،بدءا

  

                                                           
 ، مرجع سابق.يوتيوب، "هيالري كلينتون تعترف أنهم من أنشأ تنظيم القاعدة" 62
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ّ
ا
ّمهمة؟ سورية ملاذا: املؤكد تأكيد في -رابعا

" كما عاصمة ألنها موطن " تعد سورية مهمة
 
و الدولة اإلسالمية املحررة حاليا يذهب معد 

 خصبة محتملة للمجندين الذين  الورقة،
 
مستنتجين في قياس منطقي فاسد "أنها ال تزال أرضا

حجة فساد ال ،نية العنيفة"يمكن أن ينضموا ملراحل مستقبلية محتملة من الحالة الجهادية السُّ 

يكاد يقترب من االستحالة ما لم تقم الفواعل ذاتها التي أدت إلى  احتماٌل ا هنا ينبع من أنَّ هذ

ب تنظيمات قيامه، بالفعل ذاته ل ودر  ، وهي هنا بالتأكيد ليست الدولة السورية، بل َمن ساعَد ومو 

 الجهاديين العابرة للقارات.

، فهو عديم األهمية واستحضاره هنا هو "للتعمية" 
 
 ومن بابلنلق إذن بهذا السبب جانبا

 ،ولنعد إلى األسباب الحقيقية التي تقر بها الورقة نفسها الخداع أو "الكذب النبيل"، دبلوماسية

فاملشهد العسكري املتشابك في سورية والتي هي "أرض املعركة الوحيدة في العالم التي تنشط فيها 

 عن قوات الجيش العربي  ،قوات عسكرية أمريكية وروسية وتركية وإيرانية وإسرائيلية
 
فضال

وميليشيات شعبية مدعومة من إيران وحركات قوميه كردية وطيف  وحزب هللا اللبناني   ري  السو 

نية التي واسع من مجموعات املعارضة الس  

تتراوح بين مجموعات معتدلة مدعومة من 

، إنها ."أمريكا مع القاعدة وتنظيم الدولة

"الساحة البارزة للتنافس  باعترافهم،

 واءس ،في الشرق األوسط اليوم االستراتيجي  

ة ،للقوى العظمى أكان وهي "، أم لإلقليمي 

 ملنظور معهد واشنطن
 
  :وفقا

 من البحر جغرافي   يمتد   ة للسيطرة على ممر  حلقة مهمة في سلسلة الجهود اإليراني  " .3
 
ا

ح لفت"هنا بقوة( و حاضران)شبح الصين وطريق الحرير  "آسيا جنوب غرباملتوسط إلى 

 وربما أول للحرب على الدولة السورية(. أساس،. )وهذا سبب "ديدة ضد إسرائيلجبهة ج

 حتى في "وضعها املتقلص" بقدراٍت  تحتفظ ،وبحسبانها كذلك ،تؤوي حكومة مركزية" .2

 العبارتين  لنرِم ) "الستخدامها واستعداٍد خطيرة  ٍة كيماوي  
 
 أيضا

 
خريينجانبا

ُ
تهما لتهاف األ

تنبع من أنها  ، بعبارات الورقة،أهمية سورية

"دولة مواجهة" في العديد من الخالفات في 

ّ-التركي ّ-املنطقة "من الصراع العربي ّ في  الكردي 

 إلى الصراع اإلسرائيليّ  ،الشمال
ا
مع  وصول

 هللا في الجنوب"إيران وحزب 
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بعد أن أقرت منظمة حظر األسلحة الكيمائية بأن سورية تخلصت من  والواقعي   املعرفي  

 .63(مخزونها من هذه األسلحة

نها مازالت دولة قوية، رغم اإلجهاد الذي أصابها بعد ثماني أهو  ،إذن ،السبب الحقيقي

سنوات من الحرب العظمى عليها والتي صرفت فيها مئات املليارات وشاركت فيها مباشرة، أو عبر 

ويل والتسليح والتدريب، عشرات الدول الكبرى منها والصغرى، وبعد أن توافد إليها عشرات التم

 على تدميرها، واستهداف بناها التحتية  اآلالف
 
من اإلرهابيين، ومثلهم من أبنائها، تكاتفوا جميعا

 رهاو حض، بل يزداد باملحور األمريكي   االلتحاقونسيجها االجتماعي، ومع ذلك مازالت عصية على 

 صيني(.-إيراني-ومناوئ له )روس ي محور معاٍد ودورها وتموضعها في 

تنبع من أنها "دولة مواجهة" في العديد من الخالفات  ، بعبارات الورقة،أهمية سورية إذن،

 إلى الصراع اإلسرائيلي   ،في الشمال الكردي  -التركي  -في املنطقة "من الصراع العربي  
 
ع إيران م وصوال

  ؛الجنوب" هللا فيوحزب 
 
 صَّ نَ "مِ  بحسبانهاوهي مهمة أيضا

َ
 للبحرية الروسية ولالستخبارات وصوٍل  ة

 لتدفقات ضخمة "، أما الحديث عن أهميتها بوصفها "الروسية في شرقي املتوسط
 
 محتمال

 
مصدرا

 إلى أور  ،من الالجئين والذين قد يهدد املد البشري لهم استقرار دول الجوار
 
ديث فهو ح "،باو وصوال

  مض ىنافل 
 
 .بخطر ماثلإال للتلويح لدول أوروبا  ،زمانه وال معنى إلثارته مجددا

ك بها كعدو دائم
 
شك

 
ّروسيا امل

 
 
 لروسيا، يصفونه بغير املؤكد، حيث الاليقيُن  ورقتهمطو السياسات في يقترح مخط

 
 دورا

نظر "الدولة ، وحيث ماتزال روسيا في سمتان موروثتان من عهود الحرب الباردة والتشكيُك 

يستند الدور املقترح  .64العميقة" هي العدو أو مصدر التهديد الرئيس للواليات املتحدة األمريكية

 "الكراهية للواليات املتحدة"على مدارك تعي أبعاد الشراكة بين روسيا وإيران القائمة على 

لروس ي اأنَّ  :ومنها ،، وفي الوقت نفسه تستشرف التباينات"نيةالخوف من الحالة الجهادية السُّ "و

 من طهران إلى البحر املتوسط، كما تتلمس ال يدعم بالضرورة الطموح اإليراني في بناء الجسر البري  

ومن  ؛وعدم رغبة األولى في فتح جبهات مع األخيرة "إسرائيل"تفارق روسيا مع إيران في العالقة مع 

                                                           
 من مخزون األسلحة الكيميائية"،  63

 
. 2337أيار/مايو  32، سبوتنيكانظر: "سوريا تخلصت كليا

https://sptnkne.ws/keJV  
مركز دمشق لألبحاث ، "روسيا إزاء األزمة السورية: الدوافع واإلكراهات ؟عقيل محفوض، "بانتظار الجنرال سليماني 64

  https://goo.gl/QSdW6m .2332آذار/مارس  3، والدراسات

https://sptnkne.ws/keJV
https://goo.gl/QSdW6m
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مح سيس وجود عسكري دائم في سورية يموقع التنازع، ربما ال تتشاطر روسيا رغبة إيران في تأس

د هنا إذن ال ب يضع املشروع الروس ي في سورية في بؤرة الخطر. ما لها بسيطرة فعلية على األرض،

من االعتراف بفشل الواليات املتحدة 

باستغالل الخالفات بين روسيا وإيران، 

تقليص النفوذ "فاملشترك بينهما أقوى 

تذهب ومع ذلك،  ."األمريكي في املنطقة

الوثيقة إلى أن التعامل مع روسيا ينبغي أن 

ة عد   يقوم على تشجيعها على التعاون في

 إرساء" :منها "،نصر لها"أمور مقابل تحقيق 

 ."تقليص املصالح اإليرانية"و "،االستقرار في سورية

موها أن روسيا تريد  من الواليات املتحدة أن يدرك فواعل السياسات األمريكية ومصم 

لعقد محادثات مع واشنطن حول  "حماسها"يفسر ما  "،قوة عظمى"تتعامل معها بوصفها 

  "،سوريةمستقبل "
ُ
 لكن روسيا العدو الدائم وامل

َّ
ال "ك به يتم تظهيرها في عبارات مثل أنها شك

 
 
ها هنا تظهر مساحة الخالف "، تمتلك القدرة وال اإلرادة للقيام بما من شأنه أن يقيد إيران فعليا

وس ي ر وموضوعه: العالقة مع إيران، ما يعني أن املضمر هو تسليم من الواليات املتحدة بالنفوذ ال

في سورية، وربما هي الجزرة التي يتم استخدامها لتظهير املحفزات التي تدعو روسيا للموافقة على 

النوايا فالشك ب ."لكنها تتفادى تطبيقها على نحو دائم"املبادرات األمريكية لالبتعاد عن طهران 

 الروسية نمط قار  في املدارك األمريكية.

 في محاولة لدفعها إلعادةتدفع تكاليف إضافية،  من جعل روسيا ومن أجل ذلك، ال بد  

فالساسة األمريكيون يعتقدون أن روسيا "عالقة" في سورية، وأن هذه  النظر في دعمها لسورية،

رغم أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك،  .65ورقة ضغط يجب استخدامها في التفاوض بشأن سورية

وراق سيما وأنها تمتلك أال السورية، لن تتراجع فروسيا بعد أن استعادت مكانتها بقوة من النافذة 

 بعالقتها الجيدة مع جميع  ،قوة كبيرة
 
 من حاجة الدول الغربية إلى نفطها وغازها، مرورا

 
بدءا

ة لألزمة ة والخارجي  وهي تصر ح أنها لن تتراجع حتى تحقق أهدافها املتمثلة في  .الفواعل الداخلي 

واملجموعات املرتبطة بهما، ومنع عودة اإلرهابيين من أصول اجتثاث "داعش" وهيئة تحرير الشام 

                                                           
  https://goo.gl/MXKBJE .2332آب/أغسطس  22، روسيا اليوم، "روسيا عالقة في سوريا: بولتون " 65

يدرك فواعل السياسات األمريكية 

موها أن روسيا تريد  من الوليات ومصم 

قوة "املتحدة أن تتعامل معها بوصفها 

لعقد محادثات  "حماسها"يفسر ما  "،عظمى

 "مستقبل سورية"مع واشنطن حول 

https://goo.gl/MXKBJE
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 مساعدة الدولة السورية على استعادة سيادتها على كامل أراضيها، وتعزيز 
 
روسية إليها، وأيضا

قدراتها الدفاعية، وضمان وقف إطالق النار، واملساعدة في املصالحة الوطنية، وعودة الالجئين 

 .66وإعادة اإلعمار

ّة السياسة األمريكية الصلبة في املنطقة؟!طهران، نوا

 
 
 تبدو طهران محورا

 
قترح السياسات األمريكية املعلنة، تدور حوله أهداف وإجراءات ُم  أساسا

 للتدهو "هتدِج "لبرنامج سياساتي، لكنه رغم إعالن  "نواة صلبة"حتى لتكاد تكون 
 
 ، يبدو آيال

 
ر وفقا

في إحياء املوقف املناهض إليران، والعائد إلى زمن ، 67اإلبستمولوجية إمري الكاتوشملصطلحات 

 .68املحافظين الجدد في عهد بوش

"نحو سياسات أمريكية جديدة في سورية: نقطة البداية ملواجهة إيران  عنوان الورقة أتى

 على أولويات السياسة األمريكية املفترض  وردع عودة ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية"
 
 وكاشفا

 
داال

املأمول من هذه السياسات أن تكون نقطة البداية ملواجهة  دة في سورية، حيث يصرح بأنَّ أنها جدي

 
 
  ،إيران، وهذه تأتي أوال

 
 الورقة على دُّ عِ ردع عودة ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية )يحرص ُم ، وثانيا

 (.ميةلعبارة تنظيم الدولة اإلسال  اإليحائيةعدم استخدام لفظة داعش، لإلبقاء على الدالالت 

 ،فأنه هدف زائ عن الهدف الثاني، يفصح حضوره عبر صفحات الورقة وسياساتها املقترحة

، ماإلضعاف كلتيه مواجهة إيران في سورية وهو  ،لها األساسويستخدم للتعمية فقط على الهدف 

  ،بينما تغيب أهداف أخرى بين ثنايا الكلمات
 
ترد ) ،وتبقى في حيز املضمر أو املسكوت عنه أحيانا

طهران : ورود اسم إيران وما يتصل بها ،مرة مقابل 33عبارة الدولة اإلسالمية في الورقة أقل من 

 (.مرة 333أكثر من  ،لخإ روحاني...–الحرس الثوري –

ال و  ،غيره من أهداف سوى حزام واٍق  يعدو وال  أساس،فمواجهة إيران في سورية هدف 

، ووفق ايضير التغيير واالستبدال فيه
 
 لذلك لم تعْد شيئا

 
مهما  سياسة فرض العقوبات االقتصادية ا

                                                           
 .2332كانون األول/ديسمبر  32، الشرق األوسطفيتالي نعومكين، "التسوية السورية على مفترق طرق"،  66

https://goo.gl/VRjDzJ  
دار النهضة )بيروت:  ةالعلمي األبحاثبرامج ترجمة وتحقيق: ماهر عبد القادر محمد علي، ، شنظر: إمري الكاتو ا 67

 (.3117، 3، ط العربية للطباعة والنشر والتوزيع
، واليات املتحدة في الشرق األوسط"األمر: لقد فشلت سياسة ال"دعونا نواجه إعداد: عال منصور، ، جون جالسر 68

 مرجع سابق. ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات

https://goo.gl/VRjDzJ
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 للمقاربة املفضلة لترامب
 
 إلجبار طهران على تغيير سلوكها في  ،بلغت شدتها، ووفقا

 
 كافيا

 
أمرا

ياء قد يزيد من االست ماعلى طهران  املنطقة، فهذه املقاربة وإن كانت تزيد من الضغط االقتصادي  

 في فيها الشعبي وربما يهدد النظام
 
 في حال خروج الحرس الثوري منتصرا

 
، إال أنه لن يجدي نفعا

أرض املعركة السورية، ما سيجعل قادة إيران في موقع يسمح لهم بتظهير طريق املقاومة بوصفه 

 "الطريق األنجع. وما على الواليات املتحدة سوى العمل على إظهاره بوصفه 
 
 خاسرا

 
د يهد "نهجا

 إيران 
 
لحرب ، وستكون إطالة أمد االباهظةيد في قوتها، ويستنزف مقدراتها بتكاليفه من أن يز  بدال

 ستطعلم يفي سورية املسرح املناسب الذي على الواليات املتحدة أن تثبت منه أن الحرس الثوري 

ن الجسر البري، ولم يحقق النجاحات التي يتباهى بها في امليدان السوري والتي يبدو من  أن يؤم 

تعظيم التكلفة من شأنه أن يزيد في سخط "هزم الواليات املتحدة في سورية، إن  هخاللها أن

، ورغم أن النجاحات امليدانية إليران هي أمر واقع باعتراف باحثي معهد "اإليرانيين على حكومتهم

تغطية النجاحات هذه بزيادة "، ويمكن التكلفة" باهظة"و "متواضعة"لكنهم يعدونها  ،واشنطن

، 69"قتصادية التي تعاني منها إيران والتي تغذي الغضب الشعبي عبر زيادة العقوباتاملشاكل اال

ُيصار إلى تقديم الحرس الثوري كبديل عن جماعة "بحيث ال يتم اكتمال أسباب النجاح كيال 

زعزعة قناعة اإليرانيين بأن الطريق " يهدف إلىالسيناريو املقترح في ورقة السياسات "، روحاني  

 عن 
 
الحقيقي إلى النجاح عبر املقاومة عوضا

 ، وعلى"حاإلصالحات االقتصادية واالنفتا

 هذه" العكس من ذلك ينبغي أن يتلمسوا أن  

 وتستدعي، استراتيجية خاسرة تهدد البالد

يمنع البالد من  ماتكلفة عسكرية دائمة 

 ."تحسين أوضاعها االقتصادية

بمنع سوى " أوضح على إثبات عدم النجاح في إقامة الجسر البري   ولن يكون هناك دليٌل 

على وادي الفرات األوسط أو على الصحراء غربي  اإليرانيينسيطرة الدولة السورية وحلفائها 

، وهو ما يجب أن تعمل عليه السياسات األمريكية لضمان سيطرة قوات موالية لها على "الفرات

                                                           
العقوبات ضد إيران: الواليات تأتي في هذا السياق حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها ترامب على إيران. انظر: " 69

. 2332تشرين الثاني/نوفمبر  6، عربي BBC"، املتحدة تتوعد طهران بضغط "ال هوادة فيه"

46105923-http://www.bbc.com/arabic/world  

أوضح على إثبات عدم  لن يكون هناك دليل ّ

بمنع سوى " النجاح في إقامة الجسر البري ّ

 اإليرانيينسيطرة الدولة السورية وحلفائها 

على وادي الفرات األوسط أو على الصحراء 

 "غربي الفرات

http://www.bbc.com/arabic/world-46105923
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  ،تلك املنطقة
 
مقرات  اءوفي هذا السياق ربما يأتي الحديث عن إنش ،وإبقاء القوات اإليرانية خارجا

 .70جديدة للقوات األمريكية في منطقة القائم على الطريق الدولي ومعبري الوليد والرطبة

  و الوثيقة بأنَّ يعترف معد  
َ
ن فيها" من قبل اإليرانيين واإلسرائيليي الجسر البري "مبالٌغ  أهمية

 للقاعدة الذهبية ملعلمهم شتراوس يرون أن ]الكذب النبيل[ مطلوب هنا
 
، لكنهم ووفقا

 
ألن  ،معا

على  األمريكيين يساعدانتسويقه واملبالغة فيه  "إنَّ بل  "،"قول ذلك ال يخدم املصالح األمريكية

ف النجاح "فإذا كانت طهران  "،طمأنة إسرائيل"، وفي الوقت نفسه "حرمان اإليرانيين منه تعر 

 ،ثانوي   منه كمنتج اتحرمه"يجب على الواليات املتحدة أن تعمل على أن  "البري   بالسيطرة على املمر  

 ."وأن تقوم واشنطن باإلشارة بصوت عال إلى أن إيران لم تحقق الهدف الذي وضعته لنفسها

ّدور "إسرائيل": دق اإلسفين

ِ حالة تهديد ِج املنطقة بالجهة املرشحة لوضع مشروع روسيا في 
ُيناط  التي "إسرائيل"ي هي د 

عبر وضع روسيا  ،وروسيا من ناحية أخرى  وسوريةدور "دق اإلسفين" بين إيران من ناحية بها 

إمكانية نشوب  هأو أن "تواج ،"ا أن "تكبح جموح املوقف اإليراني  فإم   ،أمام معضلة صعبة الحل  

وحزب هللا في سورية، وهي احتمالية تهدد املصالح الروسية في سورية.  "إسرائيل"حرب" بين 

دعم الجهود اإلسرائيلية في هذا املجال بما في ذلك الغارات الجوية "واإلجراء املقترح هنا هو 

 تام غطاء  املقترح هذا يعطي . "اإلسرائيلية على املواقع العسكرية اإليرانية
 
 وضوء ا

 
 ص أخضَر  ا

 
ريحا

دى إلى أوسع مملزيد من العدوان اإلسرائيلي، بحجة ضرب مواقع إيرانية سوف تستغله "إسرائيل" 

 بعد أن وقعت الواقعة  ،لتضرب مراكز البحوث السوريةوباستمرار، 
 
هذا الدور توقف تقريبا

منذ أن ، و إسقاط الطائرة الروسية التي استخدمتها الطائرات اإلسرائيلية غطاء في إحدى الغاراتب

ويبدو  على فعل ذلك، "إسرائيل"على إثرها إلى الجيش السوري لم تجرؤ  S-300وصلت صواريخ 

وليس  "إسرائيل"بين روسيا و بشكل معاكس، أي اإلسفين لقد تم دق .71أنها لن تجرؤ بعد اآلن

 وانعكس ذلك على تحجيم كبير لدور "إسرائيل" على نحو لم يتوقعه أحد.بين روسيا وإيران. 

                                                           
بغداد "، مع سورياهداف للسيطرة على حدود العراق أ 1ميركي من ألشعبي يكشف عن مخطط انظر: "الحشد ا 70

  https://goo.gl/rvjyGx .2332كانون األول/ديسمبر  33، اليوم
كانون  33، روسيا اليوم"املطار مقابل املطار: مصادر قيادية سورية تؤكد تغيير قواعد االشتباك ضد إسرائيل"،  71

  https://goo.gl/527Xd7. 2332األول/ديسمبر 

https://goo.gl/rvjyGx
https://goo.gl/527Xd7
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ّمقايضة مقترحة

 
 
 ملا تمَّ اقتراحه في الورقة، ينبغي وفقا

ة ة ملقايضمستعد   املتحدة أن تكون الواليات

ى لها من أوراق على األرض، أي  ما تبق 

بناء  على وجودها في شمال شرق سورية، 

 بموجب القرار 
 
نتيجة ما بعد الحرب ورسميا

نتائج ما بعد الحرب ينبغي أن تلبي  ،2232

وهم "حزب "االحتياجات األمنية للحلفاء" 

أن و  ،االتحاد الديمقراطي، إسرائيل، تركيا"

 الروس ي   ي  "الوجود العسكر ـ في املقابل ستقبل الواليات املتحدة ب كبير. إلى حد   تقلص الدور اإليراني  

طاملا أن هذه الترتيبات لن تخون شركاء  ،والترتيبات السياسية دون نهاية فورية لنظام األسد"

 .72الواليات املتحدة

و الوثيقة أن طلبهم بعدم سحب القوات، أي تراجع ترامب عن قراره، سيؤدي إلى يدرك معد  

مكن كما ي، للقوات األمريكية عند االنتهاء من قتال "داعش" امللتبس مشاكل مع الوضع القانوني

 ، وهو ما ال تريده الدولة"في التزام الواليات املتحدة مع الحلفاء الكرد اإلفراطأن يؤدي إلى "

 االنسحاب من سورية سيتم، وفي الوقت نفسه، فإن األمريكية وليست على استعداد لدفع ثمنه

ٍ "وكأنه  ،تظهيره
عن الحلفاء وإعالن انتصار لألسد وطهران وسيعزز طموحات إيران في سورية  تخل 

 النهاية وسيؤدي في ،وسيزيد من إمكانية نشوب حرب بينهما ،منصة لطهران ضد إسرائيل بحسبانها

ا ، حيث ينظر إلى هذ"ألنه يحرم الوجود األمريكي فيه من الدعم ،إلى دفع األمريكيين خارج العراق

اني أكبر كونها ث األمريكيةامل استقرار في تلك البالد شديدة األهمية للسياسات عالوجود بوصفه "

قة ولة العمي، وهو ما ال ترغب الد"للنفط في العالم وثالث أكبر احتياطي منه موجود فيها منتج

 عن أنه سيترك البالد مستباحة للنفوذ اإليراني
 
  .األمريكية في التخلي عنه، فضال

 وللخروج من هذين االحتمالين غير املرغوبين، يضع معد  
 
 ل مخرجو الورقة سيناريو يشك

 
ا

 بنظرهم 
 
 " فيعسكري   سياس ي   إشرافمع اإلبقاء على  األمريكية سحب القوات البرية"عبر –مالئما

                                                           
تشرين الثاني/نوفمبر  23، الشرق األوسطال نتحدى مصالح روسيا في سوريا"، : جيمس جيفري القدس ي، "هبة  انظر: 72

2332 .https://goo.gl/jCFdAL  

ّ و الوثيقة أن طلبهم بعدم سحب يدرك معد 

القوات، أي تراجع ترامب عن قراره، سيؤدي 

 امللتبس إلى مشاكل مع الوضع القانوني

للقوات األمريكية عند النتهاء من قتال 

في  اإلفراطكما يمكن أن يؤدي إلى "، "داعش"

 "التزام الوليات املتحدة مع الحلفاء الكرد

https://goo.gl/jCFdAL
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  وتركيا "الديمقراطية اقوات سوري"بالتنسيق مع  الشمال الشرقي  
 
 ، يعمل على املحافظة علىمعا

 ". يأمل أصحابمن الوصول إليها في املنطقة واستقرارها، ومنع النظام السوري   "الحكم الذاتي  

ألسد ا سيحافظ على دور ألمريكا في املنطقة بعد االنسحاب بما يكفي "لحرمانأنه هذا السيناريو 

. ويشير إلى ذلك ويمكن للواليات املتحدة من خالله أن تولد "بكلفة منخفضة ومخاطر "وحلفائه منها

 بالتنسيق مع األتراك في الشمال الغربي
 
 معتبرا

 
 عسكريا

 
ورقة استخدامه كيمكن  "،قليلة ضغطا

انتقال والذي يدعو إلى " 2232ضغط على طاولة املفاوضات باالستعانة بمتضمنات القرار 

 للقراءة األمريكي   ،"سياس ي  
 
ويجب أن يستكمل الضغط بإقامة "حصار أمريكي على إعادة  ،ةوفقا

 وهو ما تقوم به الواليات املتحدة فعلي   ،اإلعمار بعد الحرب"
 
 لتصريحات  ،ا

 
وما أصبح موضوعا

 بما تسرب عن توصي
 
، مربوطا

 
كة في املشار  ملنظمات األمم املتحدة بعدم ةعديدة من حلفائها أيضا

هذه املقايضة املقترحة كمخرج مالئم قد تحدث . 73لحين االنتقال السياس ي   اإلعمار عمليات إعادة 

عندما تتأكد الواليات املتحدة أن لها وكالء، سواء أكان ذلك من حلفائها الكرد، أم من حلفاء 

دون دات أمريكا بالذين سينفذون أجن [مالئكتها على األرض]حليفتها تركيا، سيكونون بمثابة 

، بالقياس لعدد القوات "الحليفة" 
 
ا " عددي  الحاجة لوجودها املباشر. وهو في النهاية وجود "رمزي 

لها، وإن كان ذا فاعلية معنوية هائلة. وبذلك تحقق الشعار )أفضل النتائج بأقل تكلفة ومخاطر 

 أقل(.

ّتحديات مسكوت عنها

أنَّ  يتجاهل مقترحو هذه السياسات

 بين ما هو مراد ومرغوب 
 
 كبيرا

 
هناك بونا

وإمكانيات تحقيقه، إذ ثمة تحديات كبرى 

أن إعالن منطقة  تواجه مقترحاتهم، ومنها:

مسألة محفوفة باملصاعب،  بري  -حظر جوي  

ةوليست متاحة، العتبارات مختلفة،    روسي 
 
وصينية، وسيكون إعالنها من مجلس األمن مقرونا

  الروس ي وربما الصيني  –بالفيتو 
 
، ومن خارج مجلس األمن وبمعارضة روسيا، سيكون إعالنا

 
أيضا

                                                           
. 2332أيلول/سبتمبر  2، سبوتنيك"، صحيفة تنشر وثيقة لدور األمم املتحدة في عرقلة إعادة إعمار سوريا"انظر:  73

https://sptnkne.ws/j2a6  

 :
 
د إعمار سوريا: بعد رحيل األسد"انظر أيضا  .2332أيلول/سبتمبر  2، امليادين"، هذه الوثيقة األممية تقي 

https://goo.gl/oCvjPJ  

ّإ –قليلة  أعداداإلبقاء على سحب القوات ّو ن 

 ةعرض سيبقيها –ولو تحت اسم مستشارين

 املواجهتهلتهديدات مقاومة شعبية قد تنشأ 

https://sptnkne.ws/j2a6
https://goo.gl/oCvjPJ
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هم في تقوية ألنها ستس ،ة عنهالن تكون تركيا راضيو ، تكلفتهالحرب عاملية ال تستطيع أمريكا تحمل 

  الكرد. من أعدائها التاريخيين

 سيبقيها –ولو تحت اسم مستشارين–قليلة  أعداداإلبقاء على سحب القوات و  كما أنَّ 

 تحضر مازالت تس الذاكرة األمريكية القريبةو  ملواجهتها،لتهديدات مقاومة شعبية قد تنشأ  ةعرض

 في مطلع اما حدث للمارينز في بيروت 
 
، وهي بالتأكيد 74لثمانينيات، وهناك من بدأ باستعادته مؤخرا

. وهو احتمال وارد الوقوع لدرجة عالية، وقد يكون أحد األساليب 
 
ال ترغب في حدوثه مجددا

 الناجعة إلخراج األمريكيين من املنطقة.

 عن
 
 ومتوزعو بل هم منقسمون  ؛دين في هذا الشأنالكرد أنفسهم ليسوا موح   أنَّ  فضال

االعتماد على الكرد، العمود الفقري لقسد لن يمنع من انقالب العشائر املتحالفة معها و لوالءات. ا

وعليها، فالكرد سيستغلون الدعم األمريكي إلنفاذ مشروعهم في الحكم الذاتي، أو االنفصالي، وهذا 

 لالنقالبسسيثير سخط العرب الذين يشكلون غالبية السكان في املنطقة، و 
 
ليهم ع يكون سببا

، وقد بدأت التحذيرات تتوالى من أن دعم الواليات املتحدة للكرد قد وعلى أمريكا في الوقت نفسه

دفع بالتوترات بينهم وبين العرب إلى مستويات شديدة الخطورة، وإلى ارتفاع التوتر في العالقة بين 

 مرهون بقدرة دمشق على االستثمار في هذه ال75تركيا وأمريكا
 
تناقضات، ومحاولة . األمر أيضا

 .76تفكيك تعقيدات الوضع هناك واالستفادة من الخبرات املتاحة في هذا املجال

تهديٌد آخر متنكر له، متمثل في أنَّ أردوغان الذي يعيش الهاجس الكردي  ستقوده زيادة 

اعتماد واشنطن على الفرع السوري  لحزب عبد هللا أوجالن إلى التقارب أكثر مع طهران وموسكو. 

فمنطقة شرق الفرات تحت الرعاية األمريكية ستكون موجهة ليس فقط ضد موسكو وطهران 

 
 
. وعلى ما يبدو، فإن الكرد أنفسهم يتجهون لتقديم خدمة جليلة 77ودمشق، بل ضد أنقرة أيضا

                                                           
 .2332كانون األول/ديسمبر  32، امليادين"، ؟دوغ باندو، "متى يسحب ترامب القوات األمريكية من سوريا 74

https://goo.gl/omgr9e  
. 2332كانون األول/ديسمبر  31، الشرق األوسطتشارلز ليستر، "مآالت التوتر العربي الكردي شرق سوريا"،  75

https://goo.gl/ogThgj  
 "مزاولة املستحيل! تحرير الكرد من الرهان على األمريكي ومن االرتهان له"، مرجع سابق.انظر: عقيل محفوض، للمزيد  76
 مرجع سابق.، جريدة الحياة.. إلى أين"، سورية"موسكو وواشنطن في محمد سيد رصاص،  77

https://goo.gl/omgr9e
https://goo.gl/ogThgj
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لتركيا، وتحقيق معجزة سياسية بدفع خصومهم، موسكو وطهران وأنقرة ودمشق، للعمل ضدهم 

 .78ناتهم الحاليةإذا استمروا في رها

، ولن تستطيع املض ي  ربما ستضطر الواليات املتحدة لالختيار بين حليفيها التركي  والكردي 

 في سياستها الحالية. قد تكون الكفة األرجح لألتراك إذا استطاعوا أن يضمنوا لواشنطن 
 
طويال

 للتحقيق أهدافها في املنطقة بدون االعتماد على قسد، ربما تستطيع أنقرة أن 
 
برزاني تجد شبيها

يتعاون معها، وُيبعد شبح أنصار أوجالن عن املنطقة، ويساعدها على تحقيق أهدافها وأهداف 

 في سورية.
 
 واشنطن معا

  

                                                           
  https://goo.gl/1EPn3f. 2332تشرين األول/أكتوبر  33، امليادينعقيل محفوض، "معضلة شرق الفرات"،  78

https://goo.gl/1EPn3f
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ّخاتمة

ر  لعل  الخالصة األوضح التي يمكن الوصول إليها هي أن الواليات املتحدة األمريكية تطو 

 للمتغيرات واملستجدات وفي تكيف معها، باتباع كل  الطرق املمكنة 
 
باستمرار سياساتها وفقا

واملؤدية إلى تحقيق الهدف الرئيس من الحرب على سورية: تغيير دور الدولة السورية وتموضعها 

 في العمل على إطالة أمد الحرب ما أمكن، واس
 
تتباعها للسياسات األمريكية، وهي لم تأُل جهدا

، الستمرار نهج إضعاف الدولة السورية وإنهاكها، 
 
وخلق بؤر جديدة لها، شرق الفرات نموذجا

ى لها، أي الضغط،  واستنزاف مقدراتها، وإجهاد حلفائها، وفي الوقت نفسه، التحول باتجاه ما تبق 

سواء أكان ذلك عبر وجودها املباشر على األرض، أم عبر وكالئها وحلفائها، في حال انسحابها باتجاه 

 إحيائه بعدما 2232ما تسميه "الحل السياس ي"، وفق بيان جنيف والقرار 
ُ
، والذي جرت إعادة

ته، ولعل املعركة السياسية ال امليدانية ومسار أستاناأوحت التطورات   دوسوتش ي أنها جب 
 
ائرة حاليا

حول اللجنة الدستورية هي إحدى جوالت هذه الحرب بأدوات "دبلوماسية" مع التهديد املرافق لها 

 للتصور األمريكي، فإذا فشلت الحرب 
 
بعدم اإلسهام في إعادة اإلعمار بدون الحل السياس ي وفقا

ية في سية والسياسالعسكرية، حتى اآلن، في تحقيق الهدف املنشود، فقد "تنجح" الحرب الدبلوما

العمل على الحد  من صرف اإلنجازات العسكرية على األرض في انتصارات سياسية، وفي العمل 

لة على مقاس املركز الغربي، ضعيفة وتابعة، وربما مقسمة،  الحثيث على الوصول إلى سورية مفص 

ة ناجعة القرار فيه، وصفوربما يكون الدفع باتجاه نظام برملاني لها، تتوازع الدول اإلقليمية مراكز 

 إللحاقها بذلك املركز.

 إلى حلفائها في املدى املنظور إنهاء الحرب كلية بأشكالها 
 
قد ال تستطيع سورية استنادا

وتجلياتها املختلفة، لكنها تستطيع منعها من تحقيق أهدافها، وقد نجحت في ذلك حتى اآلن، 

 حدة تستطيع أن تحققه.وبرهنت على أن ليس كل ما ترغب به الواليات املت
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