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في تعزيز الهيمنة أثر انحسار الدور األمريكي 
  اإليرانية على سوريا-الروسية

موقف تقدير ورقة  
 السوري الحوار مركز ينظمها التي الحوارية الندوة إلى مقدمة

االستراتيجيالمرصدمعبالتعاون
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ي  انحسار أثر  عزز الدور األمر ا-روسيةالهيمنة ال   اإليرانية ع سور

س الدبلوماسية عن استعداد الواليات املتحدة لتنفيذ املرحلة الثانية من االتفاق  وال ديث  ال يدور ا

امبورغ" ( ي والروس  مدينة " سن األمر ن الرئ رم ب رب استحقاقات تقاسم 2017يوليو  13امل )، حيث تق

ن القوى الفاعلة، وع رأسها روسيا وتركيا وإيران،  ر ضمانات مع املصا والنفوذ ب بلتوف   تل أب

جوالن،  ل سوروتحقيق ا ي لألكراد، وتحو وع احكم ذا ح،  وفق خرطة روسية ة السال إ دولة شبھ م

صصخالل تمن االستقرار عمل ع تحقيق  ع ا   .وز

ركية  )6هد األبرز بأستانة (وتمثل املش ا اإليرانية-الرعاية الروسية لصفقة املقايضة ال ، وال  سور

ركية عسكرة تتضمن اإلقرار بالهيمنة ال ي ضمان مقابل  الشمال السوري ال إ املتوسط من ممر إيرا

ام السيطرة ع جنوب العاصمة، وذلك  ظل غياب الواليات املتحدة وإتاحة مجال التحرك  خالل إح

سام، مؤِثرًة إبرام روسيال    املشرق العربي. للنفوذ صفقات اق

ليفة شرق ومثّ  غا واشنطن عن عبور قوات النظام وامليلشيات ا راتيجية الفرات ل  رًا  اإلس تحوًال كب

تخصيص مناطق شرق الفرات للسيطرة العسكرة األمركية، ومخالفة لالتفاقيات السابقة ال نصت ع 

  .األمركية وغرب الفرات للسيطرة الروسية

وبة بقوات ف ي؛ بادرت القوات الروسية إ دعم تقدم قوات النظام السوري م ردد األمر في ظل ال

هر ( ر جسور روسية عائمة  للوصول إ شرق ال ر  15"حزب هللا" ع تم ة ال و غضون العملي)، 2017س

  .استغرقت ثالثة أيام؛ عملت قوات النظام و"حزب هللا" تحت غطاء القاذفات الروسية

راتيجية  رًا  اإلس ليفة شرق الفرات تحوًال كب غا واشنطن عن عبور قوات النظام وامليلشيات ا مثل  و

للسيطرة العسكرة األمركية، ومخالفة لالتفاقيات السابقة ال نصت ع تخصيص مناطق شرق الفرات 

األمركية وغرب الفرات للسيطرة الروسية، علمًا بأن أقمار التجسس وطائرات االستطالع األمركية قد 

جسور العائمة دون التحرك لوقف عبور قوات النظام وحلفائھ.   راقبت القوات الروسية و تنقل ا

ذه القوات وتموضعها شر الفر  ي ضمن محاربة تنظيم "داعش" وحذرت تقارر غربية من أن عبور  ات ال يأ

ي باتجاه املتوسط. هدف فتح ممر بري إيرا  " شد الشع سة، بل ألجل االلتقاء مع "ا   بصورة رئ

ي عددًا  رس الثوري اإليرا شر ا رات  قواعد اللعبة، حيث  عمل إيران ع إحداث متغ ذه األثناء؛   

رًا من عناصره  مناطق "خفض التص ا، وذلك  أول رد ع كب املناورات عيد" املزمعة جنوب غربي سور
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جوم رضاً  اً اإلسرائيلية ال حاكت  و ع تنفيذ ع جنوب لبنان مف ، مما يؤكد أن طهران تتعاون مع موس

شاء خط  راتيجية جديدة تتضمن إ ة مع األردن عمتصل إس دود السور   .وإسرائيل طول ا

امن مع سيطرة  سربات بال ي تلك ال ش النظام ع تأ ج ع  امس التا دود مناطق شاسعة الفيلق ا من ا

ة ر  11(األردنية -السور تم شار  بما  ذلك ) 2017س قربة من املناطق الواقعة تحت السيطرة  أجزاءاالن

لفاء الث، وذلك  رٍد ع املناورات مضمونھ أن اإلسرائيلية ن "حزب هللا") باتوا -النظام-(إيرانالثة ا رس متم

دود الشمالية  ب.ع ا   لتل أب

رتبة ع انحسار دور  اطر امل م امل ذه الورقة عن أ سارعة؛ تبحث  ذه التطورات امليدانية امل و ظل 

ا"، وآليات  ها "مجموعة أصدقاء سور سمي  ، وذلكالتعامل معها من منظور محالقوى ال اصط ع 

اطوفق نظرات إدارة الصراع من جهة، وسبل تحفي ذه امل مكن إف أثر  جمال ر املتوقعة من جهة ثانية، و

نةرحلة أبرز مالمح امل : الرا   فيما ي

  

ور الروسدور الحسار نامالمح أوًال:  ي لصا امل ي-العسكري األمر   اإليرا

" العسكري ( و وطهران، 2017أغسطس  11حذر موقع "جي ي ع موس ) من أن تنامي االعتماد األمر

ها وصوًال إ غرب الفرات، والقبول  ا وجنو عرض سيسيطرة األسد ع أغلبية األرا الواقعة وسط سور

طر و و ؤدي إ تحقيق نصر كامل للنظام، مؤكدًا أن مصا حلفاء واشنطن ل قبول واشنطن بخطة موس

شاء مناطق "خفض التوتر"  ا: إ ون لھ عواقب وخيمة أبرز    سي

ن قوات النظام من  -1   .التمدد ع حساب املعارضةتمك

ن  مجاالت الطاقة والزراعة والب التحتيةدفع النظام إل  -2   برام عقود إعادة إعمار مع إيران وروسيا والص

ا  ال إضعاف نفوذ واشنطن -3 سيطرة األسد ع أغلبية األرا الواقعة وسط سور ها قبلت  يبدو أ

ها وصوًال إ غرب الفرات.   وجنو

ها من السيطرة -4 ن إيران وحلفا ةع  تمك دود السور   .العراقية-ا
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ا الديمقراطية" (قسد) ال تقليص  -5 ها، وخاصة "قوات سور امش الثقة بالواليات املتحدة لدى حلفا

مات مع النظام   ر تفا رك ع االحتفاظ بأرا املناطق الكردية ع ها تقت ال باتت مقتنعة أن مص

و.    دمشق ومع موس

مسة السابقة  ضاف إ العواقب ا ش الشعور بالثقة لدى اتنامي و لروس من أن واشنطن مستعدة للتعا

رمها الروس مع أية تحالفات عمل روسيا ع إدارة مناطق  ي اب"، حيث  ا تحت عنوان "محاربة اإلر  سور

ن تتو واشنطن مهمة إضعاف فصائل املعارضة  "خفض التوتر" بالتعاون مع كل من إيران وتركيا،  ح

و   تخفيف الضغط العسكري ع قوات النظام ودفع املعارضة إلبرام "املعتدلة" معززة بذلك جهود موس

عيد سيطرة النظام ع مناطق شاسعة دون أي قتالااتف ة محلية    .قيات مصا

ا، وإدلب،  ف حمص وجنوب سور ي خطة "خفض التصعيد"  كل من: غوطة دمشق الشرقية، ور وتأ

ر ع عملياتھ  ن النظام من ترك جهده األك و  الضغط ع لتمك ستمر موس ن   دير الزور،  ح

ة مقابل خروج آمن سو   .املعارضة للقبول بال

هم يو ظل تردد اإلدارة األمرك ا ا، يرى اإليرانيون أن بإم  حمل القوات األمركيةة وضعف مواقفها  سور

رة من املقاتل ن لها  محيط املنطقة، حيث ع مغادرة التنف من خالل الزج بأعداد كب ع سرع إيران ن التا

طى  ةلا دود السور هيار السرع لتنظيم "داعش" وخضوع -لسيطرة ع ا العراقية، مستفيدة من اال

ا املباشر، وع رأسها؛ قوات الشرطة االتحادية،  سائر القوات العراقية املشاركة  معارك تلعفر لنفوذ

اب، ال يبلغ مجموعها نحو وقوات التدخل السرع، و  افحة اإلر اقهم جميعًا  30قوات م ألف مقاتل تم إ

شد ي. با رس الثوري اإليرا ي قائد ا   الشي الذي يخضع قائده أبو مهدي املهندس لقاسم سليما

هائية  بات ال رت تم وضع ال ة من ألو ةوفق شروط إيران ال زجت بثالثلعودة التبادل التجاري مع دمشق و

شد الشع مقابل البوكمال من جهة العراق زب هللا  ،ا ن  ع ن تا شد الشع مع لوائ ة ا لتلتحم ألو

ي املمتد من طهران جسر اإليرا ر من ا جزء األخ جانب السوري مما سيمكن من فتح ا بالعراق  مروراً  ،ع ا

ا   وصوًال إ لبنان.و  ،وسور

ة دود السور ها ع ا ثور القلق من أنباء تقليص القوات األمركية قوا ، فقط 3500 نحو إاألردنية -و

جوي،  ن منظومة الدفاع ا ا إ األرا األردنية ألغراض تأم م من سور هم وعتاد ريطانيون عد فيما نقل ال
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ديث عن توجھ  تاغون والقيادة املوذلك  ظل ا وم" إدارة ترامب والب ت صر العمليات ركزة "سي

دود ا والعراق بمحارة تنظيم "داعش"، والتخ عن فكرة السيطرة ع طر ا  ،األمركية  سور

راتي يصلها بالبحر املتوسط. العدول عن خطط و  شاء  ممر إس   منع إيران من إ

ر املصادر إ تخ الواليات املتحدة عن خطة سابقة تق بم ش ا الديمقراطية كما  ساعدة قوات سور

ن تدعم  "قسد" ع تحرر الرقة ومن ثم التوجھ جنوبًا لشن املزد من العمليات  وادي الفرات،  ح

قول  ليفة نحو ديرالزور لتمكينھ من السيطرة ع ا ش النظام وامليلشيات ا القوات الروسية تقدم ج

  النفطية.

بدو أن ة و دود السور ها مع -مقاليد السيطرة ع ا هدوء، حيث اختتمت واشنطن محادثا ر  العراقية تتغ

هما إ قاعدة  ي "التنف" و"الزكف" وعود ريطانية قاعد و حول شروط إخالء القوات األمركية وال موس

يمنة النظام األزرق داخل األردن، تمهيدًا إلعالن منطقة "خفض التوتر"، وإ ب".عادة  ر "نص   ع مع

  

اب من مواقعهاثانيًا: ا   إلمعان  إضعاف الفصائل ودفعها لال

ت األبيضرار مّثل ق جهاز االستخبارات املركزة  ن فصائل املعارضة "املعتدلة"إيقاف الدعم ع الب ضربة 

ي واملجتمع األم  املھ، حيث يرغب ترامب  تب مقاربة جداألمر عد "داعش" تتضمن ب ا ما  يدة لسور

بدالها  ل من تنظيم القاعدة  إدلب وفصائل املعارضة اإلسالمية ال يرغب  اس توجيھ ضربة مزدوجة ل

ع من التعاون مع النظام. رط رحيل األسد وال تما ش شكيالت جديدة ال     ب

مات األمركية عمل أن- الروسية-و تماٍه مع التفا شكيالت عسكرة بديلة  جنوب البالد،  شاء  قرة ع إ

ها ضد  عض الفصائل وامتناعها عن تقديم الدعم اللوجس  مواجها ها مع  ظل التوتر الذي شاب عالقا

ركة  تركيا عمل غرفة العمليات املش عة لتنظيم القاعدة  إدلب، حيث  جماعات التا "موم" ع إقناع  ا

شكيالت بديل شاء  شار والتعاون الفصائل بإ ة شرطة تخفيض سقفها السياس وخاصة فيما يتعلق ببقاء 

  مع النظام. 

ن النظام من  ها، حيث تم تمك جة من قبل الواليات املتحدة وحلفا جنوب لضربات ممن وتتعرض فصائل ا

ر رفع علمھ  ة األردنية  ر"أبو الشرشوح"ع مع دود السور جن، الواقع ع ا داء ا ، ف السو وبي الشر
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اب أحرار العشائر"ش عد دفع ج ب  من تلك املناطق " لال س  مقاتقطع طرق اإلمدادات عن مما 

ش  ج ر املتواجدين  منطقة "الشعاب".ا   ا

ر فتح ع للموافقة فصائلال ذه ع عّمان تضغط األثناء ذه  ب مع سليمھ نص ر للنظام، و ش  و

رة درعا محافظة مجلس تلأمه قد ردنيةاأل  السلطات أن إ املصادر  ع للرد أيام عدة والفصائل ا

ر، فتح إعادة حول  املفاوضات سانية املعابر بإغالق أردنية هديدات وسط املع  بمناطق تربطها ال اإل

ر فتح إعادة رفضت حال  درعا  الفصائل سيطرة  .املع

رح وتضمن ج من مدنية إدارة املق جوازات رةال ن قبل من وا ن موظف ع ش يتو فيما للنظام، تا ج  ا

ر السوري ر باب من العسكرة السيطرة ا ن غزالة" "خربة وح املع  .الشاحنات وقوافل املسافرن لتأم

ش أسود الشرقّية" خسو املناطق الشرقية تكبد  عدر ائ"ج رة  ليفة  كب شيات ا أن تمّكن النظام وامليل

اضعة لسيطرة "داعش" الف من إيقافھ ومنعھ من التقدم إ املناطق ا ن ، وذلك  أعقاب اندالع ا ب

تاغون ووكالة االستخبارات ا ادة ذا الفصيلقوم بھ ألمركية حول الدور الذي يجب أن يالب ، فقد أدت ز

تاغون وتراجع قوة وكالةنفوذ  ر ل الب ركية، إ دعم أك ر الثورةـ"االستخبارات األم ش  "مغاو ج ودعم أقّل 

  أسود الشرقية.

تور" عن مسؤول   ش أسود الشرقية"ونقل موقع "أملون ر الثورة"ربطھ العالقة مع  "ج ن  "مغاو بالعالقة ب

تاغون ال يوفر لهم ا تاغون، مؤكدًا أن الب ركّية والب جوي لشن املزد من وكالة االستخبارات األم لغطاء ا

  .العمليات

ي لتحرر  ها قد فقدوا األمل بدعم أمر شرة شمال دير الزور وجنو وأشار املوقع إ أن الفصائل املن

ة، من تنظيم "داعش" مناطقهم  ّ راء السور شات املدعومة من إيران  ال شار الواسع للميل  ظل االن

افظة. وأشار ونقل عن جماعات متعّددة من دير ا لزور رفضهم تدخل األكراد  املعركة من أجل استعادة امل

ديث عضهم إ أّنھ يفّضل "القتال إ جانب "داعش" ع السماح لألكراد بدخول األرض"، خاص ة وأن ا

رجيح -يدور عن تواطؤ روس ي ل   ليفة لھ للسيطرة ع دير الزور.النظام وامليلشيات اكفة أمر

ر املصادر إ أن  ش ش أسود الشرقية" و أكتوبر شهر  ع مطل ابدأفصي "الشهيد أحمد العبدو" و"ج

جاري  عليمات ا ان آمنب "املوك"غرفة تنفيذ  اب من مواقعهما إ م إخالء مخيم ، حيث تم اال

دالت" ش ال"، وذلك تمهيدًا لالركبان" مخيم وتم نقلهم إ، والذي تقطنھ عوائلهم "ا نظام وصول ج

شيات  ليفة لھ. واملل رز"وكالة نقلت و ا عة  "رو ربي التا ش " قولها إن: "حزب هللالـ"عن وحدة اإلعالم ا ج ا
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دود  هم ع ا ن سيطر ة مع األردن معزز سعة مواقع ع حدود سور السوري وحلفاءه سيطروا ع 

جنوبية   ".ا

نلواء شهداء ال"كشف الناطق باسم فصيل و  جديدة ال سيطرت  الذي يقاتل  البادية "قرت أن املساحة ا

شيات املساندة لھ ع ا ها قوات النظام واملل   .مربع كلم 100دود االردنية تبلغ حوا عل

ش "املوك" قد طالبت "غرفة وكانت  بوقف قتال نظام األسد  " قوات أحمد العبدو"و أسود الشرقية"ج

ة  هما وأ والدخول إ األردنالبادية السور رة مؤقتة،  48مهل و لف ساعة، مؤكدة بأن الدخول إ األردن 

دود، و  نما يتم مناقشة وقف إطالق النار ع ا شاء ب   .منطقة عازلةإ

  

ر ثالثًا:    يد"ع"خفص التصمشروع القبول بالهيمنة الروسية ع

ا محور مّثل ا ا خالل األشهر الستة املاضية؛ حيث  اً لتعاون مع روسيا  سور راتيجيًا إلدارة ترامب  سور إس

شاء مناطق  و لتنفيذ خططهم  محاربة تنظيم "داعش" وإ ن ع موس ن األمركي تزايد اعتماد املسؤول

  آمنة وفق خطة "خفض التوتر" ال وضعها الروس.

ي ( ا" االستخبارا ر  8ووفقًا لتقرر "ديب تم و ع شروط ن الواليات املتحدة قد اتفقت ) فإ2017س مع موس

ن  سليمھ لقوات النظام،  ح تم  دودي" الذي س ر التنف "ا اصة األمركية من مع اب القوات ا ا

ها ع املثلث  ر ليفة  سط تقف الواليات املتحدة موقف املتفرج ع تقدم قوات النظام وامليلشيات ا

دودي: للعراق واألر  ل واشنطن ا ها بالتنف، وذلك  أعقاب تخو ا   مواجهة قاعد ا، وتمركز دن وسور

دودية  جنوبية وفتح املعابر ا افظات ا بات "خفض التصعيد"  امل رت و بجميع املهام املتعلقة ب موس

ة ن باالستعداد للمصا ن دمشق وعّمان، حيث يطالب الروس األردني ركة التجارة ب مع  واستئناف ا

عدما أصبحت  ا  دود مع سور بدو أن الواليات املتحدة  طرقها إلغالق غرفة "موك" ع ا النظام، و

ل ما لھ عالقة بالشأن السوري. روسيا الراعية    ل

ن الروس ع  عن حصول  التنازالت األمركيةوقد أسفرت  : منحهم حق اإلشراف مكسب رين تمثال  كب

هااملنفرد ع مناطق خفض  اب امليلشيات الشيعية عن والعدول عن ا، التصعيد املتفق عل راط ا ش

جنوبية دود ا ا.-ا   الغربية لسور
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ي  القنيطرة  رس الثوري اإليرا شر عناصر من "حزب هللا" وا ولم يضيع الروس الوقت؛ حيث بادروا إ 

دود،  ي عبالقرب من ا بات األمر الذي من شأنھ شرعنة الوجود اإليرا راف بھ ضمن ترت ن طرق االع

   "خفض التوتر" املزمعة.

شار  منا ذه األثناء تنفذ القوات الروسية عمليات ان شر نحو ط  ا، حيث قامت ب ق مختلفة من سور

شر  400 دود مع األردن، باإلضافة إ  شانيون ع ا هم ش عد  800مقاتل أغل كم عن  8مقاتل روس ع 

دود مع "إس مات األمركيةا   الروسية ال تم إبرامها  عمان.-رائيل" ال ال تزال ممتعضة من التفا

ر املصادر إ أن القوات الروسية وضعت ست نقاط مراقبة ( ش عد 2017يوليو  21و عضها يقع ع   ،(13 

ها لم تطلب من عناصر "حزب هللا" اال عض املواقع ال ال كم عن موقع للقوات اإلسرائيلية، لك اب من 

ها، كما تم االتفاق   شر تزال مرابطة ف شانيًا من الشرطة العسكرة  150الغوطة الشرقية ع  ش

  الروسية ع خطوط التماس.

و  ون من ألفي مرتزق روس جوًا، ليبلغ عدد املرتزقوكشفت مصادر أمنية مطلعة عن إرسال موس ة فرقة تت

ةالروس  األرا الس رية ، خمسة آالف ور هم من املتقاعدين الذين خدموا سابقًا  القوات ال أغل

ة الروسية. جو غوشيا للقيام بأعمال املراقبة امليدانية  باإلضافة إ والبحرة وا إرسال فرقة جديدة من إ

ا م  ثالث نقاط جنوب غربي سور شر   .والشرطة املدنية والعسكرة، و

و ع  عمل موس ة نوعية مقابل كما  سليح النظام بأس عزز برامج  ا العسكري من خالل  عزز نفوذ

و  ها لتحقيق التفوق العسكري لقوات النظام زودت موس امل عن املعارضة، ففي سع وقف الدعم ال

امن مع الكشف عن ورادارات متطورة، شوش ات صاروخية وأنظمة نظومدفعية ومدمشق بم وذلك بال

شاء إيران ع صوارخ متوسطة وبعيدة  إ   املدى.مصا

شر املنظومات الروسية بديًال عن منظومات  ن ل ا الكرمل نا سليح الروسية ضمن سياسة يت ي برامج ال وتأ

س الوزراء ال ر املصادر إ أن رئ ش ي  املنطقة، حيث  عمل ع عالسالح األمر را حيدر العبادي 

ي منھ  عا رعوض النقص الذي  عوض  قواتھ ع ها  أمركية درعات املإبرام صفقة مع روسيا يتم بموج

ها القوات العراقية  معارك املوصل بنحو    .)T-90SK) و(T-90Sدبابة روسية من طرازي ( 73الصنع ال فقد

عًا:  يرا   البالدناطق مختلفة من  م شرعنة الوجود اإليرا



8 
 

ا؛ ح ظل االن ي  سور ن أنقرة وطهران برعاية روسيا  ترسم مالمح صفقة جديدة سار العسكري األمر ب

ركي بعسكري الوجود المقايضة ال ترغب   سيطرة إيران ع جنوب دمشق وتوسيع منطقة إدلب ال

ا، مقاب ركي شمال سور و ع دمشق للقبول بالوجود العسكري ال ب، حيث تضغط موس ل السيدة ز

ن دمشق جنوب دمشق ال ترغبيمنة إيران ع  انية حول دمشق وب شكيل كتلة س وحدود لبنان   

ون موالية لطهران.   ت

ر املصادر إ أن القوات اإليرانية قد  ش استغلت الرغبة الدولية  القضاء ع فلول تنظيم "داعش" و

ة دود السور ها ع ا يمن سط  يفرض اللبنانية و -ل ش اللبنا ج ها ع القوات األمركية وع ا  .أجند

اصة األمركية  املعارك ضد التنظيم  ي والقوات ا ش اللبنا ج ش النظام وا فع الرغم من مشاركة ج

ذا  ع  زب حسن نصر هللا الذي ان ن العام ل املتطرف؛ إال أن مسألة التفاوض مع التنظيم قد أنيطت باألم

عاد "داعش" عن حدود  االتفاق وفرضھ عد ذلك بصورة البطل الذي ن  إ ، ليظهر  ع التحالف الدو

من ربط   أسر التنظيم، وتمكن  الوقت نفسھاللذين كانوا لبنان، وضمن اإلفراج عن عناصر حزبھ 

ي والعاصمة دمشق جغرافيا ألول مرة منذ  دود اللبنانية  القلمون الغربي بمنطقة الزبدا سنوات. ا

يتوأسفرت العملية عن ت ي عنفوذ ال ث ة مع لبنان.اإليرا دود السور    ا

ي ( ا" االستخبارا شره موقع "ديب ن  واشنطن 2017أغسطس  7ووفقًا لتقرر  ن إسرائيلي ) فإن دبلوماسي

ها النظام  ش سرب أنباء عن مشاركة القوات األمركية  معارك  و"حزب هللا" قدموا احتجاجات سرة إثر 

بدو أن واشنطن باتت مستعدة للقيام باملزد من العمليات  ا. و عة لتنظيم القاعدة غربي سور ضد فصائل تا

اصة  ركة مع قوات النظام وميلشيا "حزب هللا" ضد تنظي القاعدة و"داعش"، حيث تقف القوات ا املش

زب باملدفعية الثقيلة وعمليات القصف األمركية إ جانب القوات اللبنانية ال تدعم قوات النظ ام وا

جوي.   ا

وأكد التقرر أن القوات األمركية قد شاركت بفاعلية  املعارك ال دارت  السادس من أغسطس من 

ش النظام  اصة غطاء مدفعيًا للقوات اللبنانية وج ي، حيث قدمت القوات ا جانب اللبنا مواقعها ع ا

ركة و"حزب هللا"  عمليا ًا وجود غرفة عمليات وتخطيط مش علبك والفاكهة شما البقاع، مرج هم براس 

سيق وتخطيط مسبق يجمع  هذه الكثافة دون ت ر املمكن شن عمليات  ذه القوات، إذ إنھ من غ ن  جمعت ب

ن مختلف القوات املشاركة  العمليات رري قد اضطب ي سعد ا س الوزراء اللبنا بدو أن رئ ر للموافقة ، و
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ي، والبالغ قيمتھ  ش اللبنا ج ركي ل زب  العمليات مقابل ضمان استمرار الدعم األم  80ع مشاركة ا

ة "حزب هللا"، حيث أكد  ها تصب  مص ذه املعونة بأ ًا، ح وإن أقّر املدافعون عن  مليون دوالر سنو

ي تتم  ش اللبنا ج ي أن عمليات ا ر الداخلية اللبنا ش األسد.وز سيق" مع ج   "بالت

" وعربات "وكشفت مصادر أمركية عن حصول "حزب هللا" ع مدرعات " من  وبنادق "،M992براد

ية M4" طراز زب قد بذل جهودًا مض ي، وكان ا ة الليلية ومصوبات حرارة وأجهزة السل " وأجهزة للرؤ

ة عام  ذه األس صول ع  ش دون جدوى، ثم أعلنت الس 2009ل ج د ا روت عن تزو رة األمركية  ب ف

زب، وسط  عد ذلك عن وقوعها بحوزة ا ، وتم الكشف  ة نفسها  شهر أغسطس املا ي باألس اللبنا

ي مطبق.    صمت أمر

رونية  ات الك د تجه مة شركات أمركية  تور وع الصعيد نفسھ؛ كشفت تقارر أمنية مطلعة عن مسا

وكًا حول مصداقية العقوبات املتكررة ال تفرضها ستعمل  صناعة  ر ش ة، ما يث صوارخ إيرانية وسور

ية ر الصوارخ البالس يع وتطو شأن تص  .واشنطن ع كل من إيران ونظام األسد 

ها بمليار دوالر  ة يقدر ثم تاغون فقدت أثر أس وأكدت منظمة العفو الدولية أن وزارة الدفاع األمركية الب

ة قد تم إرسالھ ذ ذه األس رًا من  بدو أن جزءًا كب بت للقوات األمنية العراقية ال تقاتل تنظيم الدولة، و

ا.    لدعم عمليات امليلشيات الشيعية  سور

ي والروس وع الصعيد نفسھ؛ فإن  ن األمر س ن الرئ راف بمنطقة نفوذ قد أسفر االتفاق ب عن االع

ا، -عسكرة إليران جنوب ان غربي سور اب امليلشيات الشيعية من حيث تنازل األمر راط ا  50عن اش

جنوبية دود ا ا إ -كم عن ا   كم فقط! 8الغربية لسور

ساؤالت دولية حول حقيقة  ا حيث سمحت واشنطن للنظاوتثور  ي مما يجري  شرق سور م املوقف األمر

جة تحرره من  وحلفاءه، وبمساعدة روسية، من التقدم للسيطرة ع محافظة ديرالزور، املعقل العربي ب

شط قبضة تنظيم "داعش".  رس الثوري محمد و رية ل رال محمد باقري وقائد القوات ال ج س األركان ا رئ

س شاء مراكز قيادة لت ر إ بات "خفض التوتر" ع ر ترت ا باقبور  ضمان س يق العمليات العسكرة  سور

هم التوسعية.   فليما يتوافق مع أجند

ذه األثناء؛ ت رة   ي  املنطقة عن طرق إرسال كميات كب ثة إلضعاف الوجود األمر بذل إيران جهودًا حث

عة لها بالقرب من القاعدة األمركية بالتنف،  ة الثقيلة إ قوات النظام وامليلشيات العراقية التا من  األس
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ة دود السور طى  الوقت نفسھ لكسب السيطرة ع ا سرع ا هيار العراقية، م-و ستفيدة من اال

ا املباشر، حيث  السرع لتنظيم "داعش" وخضوع سائر القوات العراقية املشاركة  معارك تلعفر لنفوذ

راتيجية وتتحرك قوات النظام و"حزب هللا" باتجاه  ، مواقع إس شد" الشي العرا تتخذ وحدات من "ا

اب من ق ن تتجھ القوات األمركية لال هما إ قاعدة "التنف"،  ح ي "التنف" و"الزكف" وعود اعد

ة العراقية املمتدة  دود السور ها ع طول ا سط سيطر  600"األزرق" داخل األردن، تاركة إليران مجال 

ا وصوًال إ البحر املتوسط. ن ممر مفتوح من العراق إ سور   كلم، وتأم

ذه األثناء؛  ن ع رفد الضباط الروس ال  م  حلب وحماة وحمص وشرق دمشق عمل بوت شر ذين تم 

هم من تو الشؤون املدنية والعسكرة.   روسيال يضمن أن ذلك شأن ومنعناصر إيرانية ولبنانية لتمكي

ا سعأو  عمليات طاقن رية العمليات مهمة روسيا أوكلت فقد ،األرض ع السيطرة  ساعد  ال

ن، بدو لإليراني و أن و ا من اآلالف شرب ترغب ال موس  أو اإليرانية القوات محل ليحلوا جنود

   لها. املوالية امليلشيات

  

   زب االتحاد الديمقراطي الكردي فصااالناملشروع  تمرر  خامسًا:

شكيل السياس والعسكري؛ حيث  رى  مجا إعادة ال ا ومحيطها تحوالت ك الشمال  بدأت شهد سور

طوات الس لم الوري أو ا جزب االتحاد الديمقراطي الكردي، وذلك من  فيدراامللموسة لتحقيق ا

شاء  رة (خالل إجراء انتخابات إل ر  22وحدات صغ تم س برملان 2017س ها خطوات تؤدي إ تأس عق  ،(

ومة) بداية العام املقبل إلدارة ثالثة أقاليم وست مقاطعات، حيث تم إجراء اال  يئة تنفيذية" (ح نتخابات و"

هر الفرات، وكانت منطقة "رميالن" شمال شرق  ركية شرق  ها قواعد عسكرة أم شر ف  املناطق ال تن

ا"، و"قانون  قر فيھ "القانون االنتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سور
ُ
عقاد مؤتمر أ ا قد شهدت ا سور

: التقسيمات اإلدارة" لتوسيع اإلدارات الذاتية، لتصبح ثال   ثة 

سكة -1 جزرة الذي يضم مقاطع القامش وا   إقليم ا

ي وتل أبيض -2   إقليم الفرات الذي يضم كوبا

 إقليم عفرن الذي يضم مدينة عفرن ومنطقة الشهباء -3
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ن  ش  األقاليم الثالثة نحو ثالثة مالي ع ا" فإنھ  ووفقًا لتقديرات "الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سور

ل ا ش ل العرب  50ألكراد سوري  ش هم، و ونات، ومن  5 املائة، مقابل  45 املائة م  املائة من با امل

نما ستجري   3املقرر أن تجري   لية، ب ر املقبل انتخابات اإلدارات امل ، انتخابات 2018يناير  19نوفم

ا، حيث ُيتوقع أن ي ص  300ضم مؤتمر الشعوب األقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي  شمال سور

سبة  ومة) ب يئة تنفيذية (ح شكيل  رملان، ع أن يجري  ون بمثابة ال رملان" و 80وسي  20 املائة من "ال

  بطرقة أخرى.

بات كامل ع اطالع كان الواليات املتحدة كراد إ أن التحالف الدو بقيادة أوأشار مسؤولون  رت ب

ركيةوفسروا ذلك ع أنھ يمثل  ،ذلككيراقبون وا كاناالنتخابات، وأن الروس  روسية ع - موافقة ضمنية أم

ا املستقبل   .أحد خياري الالمركزة أو الفيدرالية   سور

ا املنطقة إثر االستفتاء الذي أجراه  شهد امن مع أزمة  ي تلك التطورات بال قادة إقليم كردستان العراق تأ

ب ستقالل اإلقليم ، وما تبعھ ال  س ر القلق  الواليات املتحدة وأوروبا وتركيا وإيران من أن ت من إجراءات تث

ون ملزد من االضطرابات  املنطقة، حيث سياسات أربيل  اندالع ا نامى القلق  طهران من أن ي ي

عرض أمن إيران ل-االستفتاء حيلة أمركية ي  العراق، و طر من خالل إسرائيلية إلضعاف النفوذ اإليرا

م  ها الكرد البالغ عدد ا ر ع س سمة. 8التأث ن    مالي

ركي نور الدين جانيك  ر الدفاع ال ذه األثناء حذر  وز ا قد يؤدي إ من و  أن تقسيم العراق أو سور

راً  هاك وحدة األرا العراقية يفرض خطرًا كب ع ان ر الذي   ع اندالع صراع عاملي، مؤكدًا أن: "التغي

هاية لھ". ر ال  شعل شرارة صراع عاملي أك ا والعراق قد  هاك وحدة أرا سور   تركيا وأن"ان

  : ن تحقيق ثالث متطلبات أساسية    ولتحقيق ذلك املشروع فإنھ يتع

ساً بقبول ال -1 يحيث  : املرحلة االنتقالية شار األسد رئ شار  الروس-يق املشروع اإليرا باإلبقاء ع 

مكن مالحظة تما ضعيفاً  السلطة األسد  ب ال ال تخفي ، و عض العواصم العربية من تل أب مواقف 

ركي،  ي وال جيم النفوذ اإليرا شار األسد عاطفها مع املشروع االنفصا الكردي تحت ذرعة ت مع بقاء 

ن مختلف ا ها من حسم ضعيفًا  دمشق للمحافظة ع التوازنات ب ن أي م لفئات املتصارعة وعدم تمك

ھ.   األزمة لصا

ها  -2 ضم وذلك من خالل  :قبول بالنظام الفيدراوالدفع قوى الثورة واملعارضة لتخفيض سقف مطال

و :مثل "منصات" قربة من النظام، وذلك وتيار الغد، وحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، ، منصة موس
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امن مع حديث وسائل اإلعالم الروسية  ن  بال لها عن رغبة بوت شكيل فصائل املعارضة وتحو إعادة 

شاء مناطق "خفض التصعيد"معارضة اب سياسية ألحز  ن تضغط الوساطة  املرحلة الالحقة إل ،  ح

ا. األممية والعديد من القوى الدولية لصياغة دستور سوري جديد يقر بالنظام الفيدرا     سور

انت -3 ر املتطلبات األمنية لل ها من توف ة وحدات حماية الشعب الكردية لتمكي  فقد :ون الشماتقو

ر عن تخصيص وزارة الدفاع األمركية مبلغ  تم "  منتصف شهر س س ن بول يفة "فور  2.2كشفت 

ا، مؤكدة أن  ا الديمقراطية"  سور تاعون قدممليار دوالر لدعم قوات "سور ة  لقوات "قسد" الب أس

، متجاوز  عود للعصر السوفيي ر الدولية املعروفة حول نقل السالح، ومعزز  اً وبنادق  نفوذ   اً بذلك املعاي

عملون  الظل بدول أوروبا الشرقية يفة ، تجار السالح الذين  سليح  إ أنولفتت ال وحدات برنامج 

سليح وتدرب فصائل من  برنامجمحل قد حّل حماية الشعب الكردية  وكالة االستخبارات املركزة األمركية ل

ة، وقامت بدًال من ذلك بنقل املعدات لوحدات  مما يؤكد رغبة الكردية، حماية الشعب املعارضة السور

انتون الكردي وتمكينھ من إدارة شؤونھ األمنية والعسكرة، بخالف قوى املعارضة  عزز ال واشنطن  

ا ع االى ال يتم و ر األخ ها وإجبار ها لصا النظام. قف الدعم ع   اب من املناطق ال تقع تحت سيطر

  

  توصيات

بات ال استعر  رت ن ضتقوم ال ها ب ذه الورقة بصورة أساسية ع التوافقات ال تم التوصل إل ها 

ن خالل  ر بوت ي دونالد ترامب والروس فالديم ن األمر س امبورغ  الرئ هما بمدينة  .  13لقا   يوليو املا

ا،  ر من بنود ذه التوافقات تواجھ عقبات ومصاعب قد تحول دون تحقيق الكث سليم إال أن  ب عدم ال و

عقد الصراع وتداخل أطرافھ وصعوبة تنفيذ ذلك ع األرض.   بحتمية تحققها  ظل 

عقيدًا مع قرب  زداد املشهد الدو  جميع ع تأجيلها، ففي الوقت الذي تنقلب فيھ و استحقاقات عمل ا

جلة ع حسم الصراع،  ر مست ها بخفض التصعيد؛ تبدو الواليات املتحدة غ عهدا و ع سائر  موس

سيق مواقفھ  ركي رجب طيب أردوغان ع ت س ال عمل الرئ ن  ها،  ح وتبقي خططها غامضة ح ع حلفا

و ودمشق، ة،  مع موس ر األرا السور شاء خط تجاري يمتد من تركيا إ األردن ع حاول إقناع األردن بإ و

دفع وحدات حماية الشعب الكردية  جنوب، و ب ع التودد لفصائل املعارضة  ا األمر الذي يحّفز تل أب

  ملد يد التعاون مع فصائل الشمال.
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سفر  األيام القليل بدو أن املشهد العسكري س عزز و ن القوى الدولية ال  ة املقبلة عن تنامي الصراع ب

ة، وذلك  مقابل  رية داخل األرا السور ة وال جو شر املزد من القواعد ا ا العسكري، وت تواجد

لية عقب وقف دعم "املعارضة املعتدلة" وَتردّ  ن القوى امل ي وضع قوات النظام، وتنامي انحسار الصراع ب

انية تخ واشنطن عنمشاعر القلق لد خطة سابقة تق  ى وحدات حماية الشعب الكردية من إم

سط السيطرة ع مدينة الرقة. وادي الفراتها للهيمنة ع بمساعد   عد 

ن ع قوى الثورة  لية؛ يتع ات احتدام الصراع الدو مقابل انحسار القوى امل نارو و مواجهة س

ه راتيجي افظة واملعارضة مراجعة إس تدم نحو امل هها نحو إدارة الصراع امل ا السياسية والعسكرة وتوج

ي ع أسس  ب صفوفها ع الصعيد امليدا ع وحدة البالد ومنع مشارع التقسيم، والس إ إعادة ترت

تطلب ذلك اتخاذ مغايرة ملا كان الوضع عليھ خالل السنوات الستة املاضية،  سة و   : ثالثة إجراءات رئ

  

اصصة والتقسيم جامعحدوي شكيل خطاب و  -1 بذ مشارع امل   ي

ر مجرات  ش ا؛  شاء مناطق "خفض للتوتر"  سور موم للتوصل إ إ شاط الدو امل ع الرغم من ال

دو لتعزز املوقف العسكري للقوى الفاعلة داخل األرا السباق شوء حالة من الاألحداث امليدانية إ 

ة،  يدعونا للتأكيد ع ضرورة أن تبادر قوى الثور واملعارضة إ اتخاذ خطوات تمنع تمرر مما السور

انية ع حساب عات االنفصالية لبعض الفئات الس مشروع  مشارع التقسيم وتحول دون تحقيق ال

قت ، و ن الذين ذلك  اإلصالح الوط شكيل تيار وحدوي نا يمثل األغلبية املطلقة من السور

عض املجموعات املنعزلة للمطالبة  م من خالل دفع  سام مناطق النفوذ الدو لبالد يرفضون مشارع اق

ي".  شاء كيانات "فيدرالية" أو مناطق "حكم ذا   بإ

  

  للمرحلة الفصائلية كبديلجمع قوى الثورة واملعارضة ع مشروع وط  -2

س قوة شكيل بدأ مشروع  ومة املؤقتة وتأس شكيالت العسكرة ها تنضوي تحوزارة للدفاع با جميع ال

ة  م لفصيًال تأيي 44نحو أعلن بصورة واعدة، حيث العاملة ع األرض السور لمبادرة، وتم التوافق ع د

س لألركان ر للدفاع ورئ ن وز ذا املشروع ال بد من تجنب الوقوع  شرك  ، ولتحقيق املأمول عي من 

الفات ا ية والقرارات االرتجاليةا ضوع ، وتفادي لبي رورة مع ضتوافق بالقد تارجية ال اإلمالءات لا

شأ من  ة الطموحة ال    .أجلها ذلك املشروعالرؤ
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ذه التحديات، ي رح أن تواجھ و ظل  جديدة ق   : التاليةالتحديات وزارة الدفاع ا

سيق معھ   -1 ومة املؤقتة بالتعاون مع تنظيم القاعدة، والت هم ال توجهها مصادر غربية ل دحض ال

لية.   عض امللفات امل

ومة، وخاصة فيما يتعلق بأمن  -2 عزز األدوار األمنية املنوطة با مة اإليجابية   إقناع الفصائل باملسا

دود، واملعابر، والب ال ات، والشرطة املدنية والعسكرة، وإيصال املا فارة، والدور ساعدات تحتية، وا

ن، ومحاربة اإل  ابللمحتاج   .ر

عض  -3 يف  ن الدعم الالزم للمشروع، والذي يبدو صعبًا  ظل معارك االستقطاب اإلقلي وتص تأم

ومة املؤقتة  دائرة النفوذ املعارض لها.    الدول العربية ا

، واستحداث: غرف  حمل -4 رافية وتجنب االقتتال البي الفصائل ع تب خطة إصالح شامل لتعزز االح

ن مختلف القوى ع مستوى القيادات، وبنوك  ركة، ونقاط مراقبة متقدمة، وخطوط ساخنة ب عمليات مش

شكيل موحد ية و ركة، وترات داف مش   . أ

عزز التحول ال -5 راتيجية عسكرة  ، وترفد عملية االنتقال السياس من منظور مح صياغة إس وط

  يحقق مصا الشعب السوري ومطالبھ.

  

اسبة  -3 ع الشرعية عن النظامتوظيف أدوات امل   ل

رة  سًا للبالد خالل الف شار األسد رئ  مقابل الضغوط ال تبذل ع قوى الثورة واملعارضة للقبول ب

شاء  هدف إ إسقاط شرعية النظام ومؤسساتھ، وذلك من خالل إ ن وضع خطة رديفة  االنتقالية، يتع

اب جرائم  عمل ع جمع األدلة والوثائق ال تدين النظام بارت هاكات بحق الشعب مكتب مركزي  وان

جناة  اكم اإلقليمية والدولية، وضمان عدم إفالت ا اسبة ورفع القضايا  امل السوري، وتفعيل أدوات امل

  من العقاب. 

  

انية تحقق التوافقات األمركية سليم بإم و أمر مناف للصواب، إذ إن -وال شك  أن ال استمرار الروسية 

ي   ها االنحسار العسكري األمر عد "داعش"، وما يصاحبھ من مشاعر القلق لدى حلفا مرحلة ما 

سليم بالهيمنة الروسية ن  املنطقة إزاء ال هاية األمر إ انقد اإليرانية  املنطقة -التقليدي الع ديف  

شاء مناطق "خفض التو  بات إ هيار جميع ترت ها، وسيف ذلك إ ا تر" معارك إقليمية يصعب السيطرة عل
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ع التوتر أو تخفيضھ  منطقة تزخر بالتوترات اإلقليمية  ر كفيلة ب ها غ ا، وال بات من الوا أ  سور

ية والطائفية.   واإلث
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