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منبج والرقة.. التداخالت الدولية واإلقليمية وخرائط النفوذ اجلديدة في سوريا

صافيناز محمد أحمد

الدولة  تنظيم  دخل الرصاع السوري يف مستوياته اإلقليمية والدولية مرحلة جديدة من تقاطعات املصالح منذ بدء احلرب عىل 
اإلسالمية »داعش« يف األرايض السورية، متهيًدا لطرده من معقله يف حمافظة الرقة، وهي احلرب التي من أجلها تغريت مواقف بعض 
القوى الدولية واإلقليمية من مسار الرصاع السوري بني النظام واملعارضة املسلحة. وُترجم ذلك التغري يف مستويات عدة؛ بعضها متثل 
يف قرارات أممية ركزت عىل حماربة اإلرهاب يف سوريا باعتباره أولوية تسبق مطالب املعارضة يف تغيري نظام بشار األسد الذي اعتربته 
القوى الدولية يف مرحلة ما من الرصاع رشيًكا يف معركة اإلرهاب نفسها، والبعض اآلخر ُترجم يف حتوالت اعرتت مواقف بعض 
القوى اإلقليمية من الرصاع، وهي التحوالت التي أدت إىل تغيري اسرتاتيجي يف مسار املواجهات امليدانية بني النظام واملعارضة ومتثلها 
مرحلة ما بعد سقوط مدينة حلب يف ديسمرب 2016 املايض. والبعض الثالث ُترجم يف تدخل عسكري جديد من نوعه، وهو التدخل 
العسكري األمريكي منذ مطلع مارس 2017 اجلاري يف منطقة املواجهات مع تنظيم الدولة بمدينة منبج االسرتاتيجية. هذا التواجد 
العسكري، بالرغم من حمدودية حجمه ونطاق عملياته، إال أنه حيمل العديد من الدالالت بالنسبة لعالقة الواليات املتحدة مع القوى 
الذي يؤرش عىل  السورية ومصاحلها االسرتاتيجية وهي؛ روسيا وتركيا وإيران، األمر  تتواجد يف األرايض  التي  الدولية واإلقليمية 

وجود خرائط نفوذ جديدة حتدد مسار املواجهات يف سوريا يف مرحلة حماربة تنظيم الدولة وما بعدها. 
: الواقع امليداني في منبج واحتماالت ترجمته في الرقة أوالاً

تشهد مدينة منبج الواقعة غرب هنر الفرات - ذات الغالبية السنية والتي متثل البوابة الرئيسية لدخول الرقة الواقعة رشق النهر 
نفسه - تداخالت عسكرية متعددة، بدًءا من الوجود الرتكي الداعم للجيش السوري احلر الذي تقدم عىل املحاور الشاملية والغربية 
للمدينة عرب عملية »درع الفرات« التي استهدفت حماربة »داعش« ومنع األكراد السوريني من إقامة كيان كردي بالقرب من احلدود 
الرتكية- السورية، ونجحت كذلك يف حترير مدن جرابلس والباب من داعش. هناك كذلك الوجود الكردي املسلح عرب تنظيم »قوات 
سوريا الديمقراطية« »قسد« التي شنت عملية »غضب الفرات« عىل التنظيم ذاته، وتتمتع بدعم أمريكي، تدريًبا وتسليًحا. كام شمل 
الوجود العسكري أيًضا جيش النظام السوري الذي تقدم منذ مطلع مارس اجلاري جتاه منبج من حماورها اجلنوبية والرشقية ملحاربة 
تنظيم داعش أيًضا، بعد أن انسحبت القوات الكردية ملصلحته من منطلق قطع الطريق عىل تركيا التي تسعى حلسم معارك منبج بعد 
نجاحها يف حسم معركة الباب، األمر الذي قد يزيد من أوراق الضغط الرتكية يف سوريا، وخيصم يف الوقت نفسه من مكتسبات النظام 

وحليفه اإلقليمي اإليراين. 
هذه التداخالت العسكرية تنذر بتصعيد حمتمل جديد يف مستوى املواجهات الرتكية- الكردية- السورية، ما دفع كل من روسيا 
للتنافس  الثالث؛ وهو ما قد جيعل من منبج مركًزا حمتماًل  العسكرية  القوى  املتحدة إىل إرسال قوات للفصل بني تلك  والواليات 
االسرتاتيجي بني قوى الرصاع الداخلية وبني القوى اإلقليمية والدولية بصورة تؤرش عىل تشكيل خريطة نفوذ جديدة داخل سوريا 
تستبق معركة حترير الرقة، وتعكس أيًضا حتالفات جديدة، سواء عىل الصعيد الداخيل )احتامالت التقارب بني األكراد والنظام(، أو 
عىل صعيد التحالفات اخلارجية )تركيا ومصاحلها املتأرجحة بني روسيا والواليات املتحدة يف سوريا(، )روسيا والواليات املتحدة 

وتعاطيات إدارة الرئيس األمريكي اجلديد مع األزمة السورية يف ظل دور املتغري اإليراين(.1      

1-  هشام جابر، مالمح اخلريطة امليدانية ملعركة الرقة، اجلزيرة نت، 2017/3/14. انظر أيًضا: خورشيد دلي، »ماذا بعد معركة الباب«، اجلزيرة نت، 2017/3/3. 
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هذا الواقع امليداين يف منبج غرب الفرات واحتامالت ترمجته يف معركة الرقة رشق الفرات أصبح حماًل جلدل إقليمي دويل حاد بني 
الواليات املتحدة وتركيا وروسيا والنظام السوري نتيجة الختالف مصالح كافة تلك القوى؛ واختالف رؤيتها حول مالمح وطبيعة 
الديمقراطية  التي ترى أن قوات سوريا  الرؤية األمريكية  امليداين يف منبج؛ فهناك  الرقة استناًدا إىل الوضع  القوى املشاركة يف حترير 
الكردية قادرة عىل حترير الرقة عرب دعمها هلا تدريًبا وتسليًحا. وهناك، من ناحية أخرى، الرؤية الرتكية املنفردة التي تقدم درع الفرات 
منبج، وهي رؤية  قبلها جرابلس ووقوفها عىل حدود  الباب ومن  الرقة، وتسوق يف ذلك نجاحاهتا يف  بإمكاهنا حسم معركة  كقوة 
مرفوضة من قبل الواليات املتحدة الداعمة لألكراد وحتركاهتم شامل سوريا، ويمثلون الورقة الوحيدة هلا يف ميدان الرصاع السوري، 
ألن موافقتها عىل عبور قوات »درع الفرات« املدعومة من قبل تركيا إىل رشق الفرات للمشاركة يف معارك الرقة املقبلة سيضع قوات 
العرب  احلسكة(، وعني  )حمافطة  اجلزيرة  الثالثة وهي:  السورية  الكردية  اإلدارات  الكردي يف  الرشيط  الديمقراطية وجممل  سوريا 

)كوباين( الواقعتان رشق هنر الفرات، وعفرين الواقعة غرب النهر يف مرمى النريان الرتكية.
من ناحية ثالثة، هناك الرؤية الروسية- الرتكية املشرتكة، ويتم فيها التعاون بني القوات املدعومة من تركيا وقوات جيش النظام 
ا، وهي رؤية قد تكون مقبولة من قبل تركيا يف سياق البارمجاتية الرتكية والتي تدفعها لتغيري  ا عسكريًّ عىل أن توفر روسيا هلام دعاًم جويًّ
حتالفاهتا بشأن الرصاع السوري وفًقا لبوصلة املصالح الرتكية. وبالتايل قد ال جتد أنقرة غضاضة يف التعامل مع النظام السوري يف الرقة 
مستقباًل ملواجهة داعش إذا كان ذلك سيقطع الطريق عىل مشاركة األكراد يف تلك املعارك، عىل نحو يقلص من حجم مكتسباهتم 
التي بمقتضاها سيطالبون بقيام كيان كردي منفصل أو إدارة ذاتية يف إطار الدولة التي سيتحدد شكلها مستقباًل وفًقا ملسارات احلل 
السيايس اجلارية. ومن املؤرشات املهمة يف هذا املجال ترصيح رئيس الوزراء الرتكي يلدريم تعقيًبا عىل دخول قوات النظام السوري 
ملنبج بالقول إنه »خيار غري سيئ« بالنسبة للحكومة الرتكية، مقابل ترصحيات بعدم استعداد تركيا املشاركة يف القتال جنًبا إىل جنب 
مع من تعتربهم »إرهابيني«، يف إشارة إىل امليليشيات الكردية، وهي ترصحيات جاءت يف أعقاب اجتامع أنطاليا العسكري يف 7 مارس 
اجلاري، والذي مجع رؤساء أركان حرب كل من روسيا وتركيا والواليات املتحدة ملناقشة خطط تركيا يف دخول مدينة منبج وخططها 
يف الرقة. لكن هذا االجتامع مل يسفر عن موافقة الواليات املتحدة عىل تلك اخلطط بشأن املدينتني، بل هناك من يرى أن اجتامع أنطاليا 
جعل من »عدم مشاركة« تركيا يف حترير الرقة أمًرا حمسوًما، وأن عىل تركيا أن تكتفي بام حققته يف جرابلس والباب ومشارف منبج؛ أي 

عليها التوقف حيث وصلت. 
سيتم  داخلها،  املتواجدة  تلك  وبني  منبج  مشارف  عىل  املتواجدة  القوى  بني  جديدة  نفوذ  خريطة  تشكل  السابقة  املعطيات  هذه 

بالتأكيد ترمجة نتائجها العسكرية سياسيًّا يف مسارات التفاوض القادمة. 
ا: التدخل األمريكي وخرائط نفوذ جديدة ثانياً

التحول  هذا  بدأ  السابقة.  اإلدارة  من  العكس  السورية عىل  األزمة  انخراًطا يف  أكثر  تكون  أن  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  قررت 
مع إعالن إدارة ترامب استعدادها إقامة مناطق آمنة يف سوريا حلامية املدنيني، ثم باستكامهلا سياسة اإلدارة السابقة بدعم امليليشيات 
الكردية السورية يف الرصاع السوري وإعادة توظيف دورها وتبديله من مواجهة النظام السوري إىل مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش«، وذلك عرب دعمها بالتدريب والتسليح وتوفري الغطاء اجلوي لعملياهتا، وصواًل إىل نرش قوات خاصة من املارينز – حوايل 
400 جندي والبحث يف إرسال 1000 آخرين– ووحدة مدفعية داخل حميط مدينة منبج. هذا التعاطي األمريكي اجلديد مع الرصاع 
السوري من الباب الكردي له أهدافه املتعددة، كام أن له نتائجه يف ظل التحديات الضخمة التي يفرضها واقع الرصاع متعدد املستويات 

من تعقيدات ميدانية وسياسية.2 

2-  »املارينز في سورية لتسريع معركة الرقة... وطمأنة تركيا«، جريدة احلياة، 2017/3/10.
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هناك أربعة أهداف أساسية للوجود العسكري األمريكي يف منبج - رغم حمدوديته- يمكن حتديدها فيام ييل. أوهلا، هو ضامن توجيه 
دفة حلفائها املتصارعني األتراك واألكراد إىل حماربة داعش. ثانيها، هو الفصل، بالتعاون مع روسيا، بني كافة القوات التي وصلت 
إىل مدينة منبج عرب حماورها األربعة املختلفة، وهي قوات النظام، والقوات الكردية، وقوات درع الفرات الرتكية السورية املشرتكة، 
السيام بعد أن سلمت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها يف غرب منبج إىل اجليش النظامي املدعوم من روسيا نكاية يف تركيا. ثالثها، 
توسيع خيارات الواليات املتحدة يف سوريا حال التعارض مع روسيا خالل املرحلة املقبلة، كأن تفشل مساعي رفع مستوى التنسيق 
ا أمريكيًّا فعليًّا بإمكانه ممارسة ضغوط عىل روسيا وحلفائها يف سوريا  بينهام أمام بعض العقبات واملصالح، وبالتايل فإن وجوًدا عسكريًّ
السيام إذا اجتهت واشنطن إىل زيادة عدد وحجم قواهتا املشاركة حديًثا يف سوريا. رابعها، توسيع نطاق إنشاء قواعد عسكرية أمريكية 
يف باقي األرايض الكردية تكون إضافة إىل قاعدهتا يف مدينة احلسكة بشامل رشق سوريا التي دشنتها بوجود 800 جندي بداية من 

مطلع يناير 3.2017 
وقد شكل اجتاه واشنطن لدعم األكراد السوريني يف مواجهة داعش بمدينة منبج استعداًدا للرقة نقطة اخلالف الرئيسية مع أنقرة؛ 
حيث ترى األخرية أن ميليشيات األكراد السورية عىل صلة وثيقة بميليشيات حزب العامل الكردستاين الرتكي املعارض الذي تصنفه 
تركيا باعتباره منظمة إرهابية، بينام تراها واشنطن القوى القادرة عىل مواجهة داعش لعدة اعتبارات أمهها يتعلق بكون املكون الكردي 
يتسم من وجهة النظر األمريكية بغياب االنتامءات األيديولوجية الدينية عىل العكس من معظم فصائل املعارضة السورية، باإلضافة 
تقريب وجهات  إىل  املتحدة  الواليات  أكراًدا عرًبا سنة وشيعة. وتسعى  باعتباره يضم  املذهبية  يتسم بكونه عابًرا لالنتامءات  أنه  إىل 
النظر الرتكية الكردية من باب كون اخلالف أو املواجهة املحتملة بينهام من شأهنا تشتيت جهود حليفيها بداًل من توجيهها ملحاربة 
داعش وفًقا للخطط األمريكية، باإلضافة إىل تأخري اإلعداد ملعركة الرقة الفاصلة يف الوقت الذي تتقدم فيه مواجهة التنظيم يف املوصل 
العراقية. وبالتايل فإن التأخري سيكون يف صالح داعش الذي بإمكانه إعادة تنظيم صفوفه يف الرقة ما جيعل من املواجهة معه أصعب 

ميدانيًّا وأكثر خسائر.4   
ووفًقا هلذه األهداف واملعطيات، فإن الوجود العسكري األمريكي يف سوريا أصبح حقيقة ميدانية خاصة أنه مرشح للتزايد سواء 
عىل مستوى زيادة عدد القوات، أو عىل مستوى زيادة حجم املعدات ومستوى التسليح، وهو ما يعني أن الواليات املتحدة يف طريقها 
لتموضع جديد يف سوريا قد يكون طويل األمد وال ينتهي بالقضاء عىل داعش. ويؤكد هذا االستنتاج عدد من التعاطيات األمريكية 
منها ترصحيات مسئولني عسكريني بأن الوجود األمريكي اجلديد يف سوريا هيدف إىل »ضامن األمن واالستقرار ومساعدة السوريني 
الكردية  املوجودة يف حمافظة احلسكة  العسكرية األمريكية  القاعدة  لعمليات تطوير  باإلضافة إىل رصد  السلمي«، هذا  االنتقال  عىل 
الديمقراطية وقوات وحدات  قوات سوريا  لتدريب  األمريكيني  العسكريني  واملستشارين  للخرباء  بصورة جتاوزت مهمتها كمركز 

الشعوب الكردية.5    

ا: مواقف القوى اإلقليمية والدولية من التدخل األمريكي ثالثاً

ا ملواجهة داعش مل يلق استحساًنا تركيا، كام رفضته إيران يف سياق  التدخل األمريكي يف سوريا لدعم األكراد ومساندهتم عسكريًّ
تاريخ اخلالفات بني الطرفني والذي ازداد مع تقدم اإلدارة األمريكية اجلديدة التي طالبت علنًا برضورة خروج امليليشيات اإليرانية من 
سوريا. أما روسيا فالزالت تضعه موضع تقييم بالنسبة ملصاحلها يف سوريا من ناحية، وبالنسبة ملدى مساعدهتا عرب التنسيق السيايس 

واألمني يف خلق حل سيايس للرصاع من ناحية ثانية. يف هذا السياق، يمكن حتليل مواقف الدول الثالث عىل النحو التايل: 

3-  جورج سمعان، »سورية: دور أميركي جديد وخيارات وحتالفات معقدة«، جريدة احلياة، 2017/3/13. 
4-  »حتالف عربي - كردي لديه القوة الكافية لطرد داعش من الرقة«، جريدة احلياة، 2017/3/11.

5-  يحيى دبوق، »التدخل األميركي في سوريا... فعل مضارع معتّل اآلخر«، جريدة األخبار اللبنانية، 2017/3/17.
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١- تركيا

أعلنت  تركيا سيطرهتا عرب قوات درع الفرات الداعمة للجيش السوري احلر عىل مدينة الباب يف أواخر فرباير املايض، واالجتاه 
بعد ذلك إىل منبج ثم الرقة، األمر الذي يعني توسيع دائرة نفوذها امليداين، خاصة إذا ما نجحت يف حماربة داعش وتقويض التقدم 
الكردي يف الوقت ذاته، ما يعني أيًضا زيادة عدد أوراق التفاوض التي متتلكها كرتمجة للواقع امليداين، السيام تلك املتعلقة بتقليص 
االستحقاقات واملطالب الكردية يف احلكم الذايت أو االنفصال، وهو ما قرأته القوى الكردية املدعومة أمريكيًّا والنظام السوري املدعوم 
إيرانيًّا. وترتب عىل ذلك حتركات ميدانية رسيعة يف مواجهة هذا التقدم الرتكي؛ فاجتهت قوات النظام السوري مدعومة بامليليشيات 
اإليرانية إىل منبج وإىل الباب ملنع التقدم الرتكي نحو الرقة، بينام اجتهت قوات سوريا الديمقراطية ملنبج ودخلتها وأعلن »جملس منبج 
العسكري« سيطرته عىل املدينة، وقام تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« بتسليم مواقعه يف القرى اجلنوبية والرشقية ملدينة الباب لقوات 
النظام السوري، بينام ظلت القوات الرتكية عىل املحاور الغربية والشاملية للمدينة يف انتظار املوافقة الروسية عىل دخوهلا، والتي انتظرت 

بدورها التعاطي األمريكي مع تلك التطورات امليدانية اجلديدة.6 
وبدخول قوات سوريا الديمقراطية ملنبج بدعم أمريكي ورفضها العودة لرشق الفرات وفًقا للمطالب الرتكية، التي ترى يف وجود 
دائرة  اتساع  أنقرة وواشنطن يف مواجهة ضمنية ترمجتها  القومي، أصبحت  الفرات هتديًدا مبارًشا ألمنها  قوى كردية مسلحة غرب 
التحذيرات األمريكية لقوات درع الفرات من دخول منبج أو التأهب للمشاركة يف حترير الرقة. وقد بررت واشنطن ذلك بتخوفها 
من أن يركز األتراك، حال دخوهلم منبج، عىل مواجهة األكراد دون داعش، ما يؤثر عىل عمليات التحالف العسكرية ضد التنظيم. 
لكن ووفًقا لسياسات أنقرة احلالية، من غري املتوقع أن تقتنع بالتوقف عن دخول منبج حتى وإن خضعت لتحذيرات عدم مشاركتها 
يف حترير الرقة قياًسا عىل عدم مشاركتها يف حترير املوصل العراقية، ألنه ووفًقا للرؤية الرتكية فإن قطعها لتواصل الكانتونات الكردية 
جغرافيًّا بدخوهلا مدينة الباب ملنع قيام »كردستان سوريا« لن يكتمل إال بدخوهلا منبج؛ ألن كل من مدن الباب ومنبج وصواًل ملحافظة 
الرقة تعترب مناطق ذات غالبية سنية، وبالتايل هذا النطاق اجلغرايف املمتد من املدن املذكورة سيقطع عىل األكراد تواصلهم من مناطق 
النطاق اجلغرايف ألية منطقة آمنة يمكن إنشاؤها غرب  الفرات إىل غربه. كام أن السيطرة الرتكية عىل منبج من شأنه استكامل  رشق 
الفرات. وسيحقق هلا يف الوقت ذاته هدفني: األول، إخراج القوات الكردية وحتديًدا قوات وحدات محاية الشعوب التي متثل غالبية 
قوات سوريا الديمقراطية من منبج، الرتباطاهتا مع حزب العامل الكردستاين الرتكي املعارض كام سبق اإلشارة. والثاين، الضغط عىل 
واشنطن عرب التهديد باستهداف القوات الكردية داخل منبج إذا مل خترج منها كمحاولة الستنباط ردة فعل اإلدارة األمريكية اجلديدة 
جتاه جممل الدور الرتكي يف سوريا خالل املرحلة املقبلة، ما يمثل اختباًرا جديًدا للعالقات بني الطرفني، خاصة أن أنقرة تتخوف من أن 
تكون اقرتاحات اإلدارة األمريكية بشأن املناطق اآلمنة تتعلق بتوفري مالذ آمن لألكراد يف املناطق الشاملية الرشقية من سوريا، ما يعترب 

نواة لبداية تأسيس كيان كردي مستقل يضغط عليها أمنيًّا بالنظر إىل مشاكلها السياسية واألمنية مع األكراد بالداخل. 7 
ويف هذا اإلطار، حتاول أنقرة الضغط عىل واشنطن لوقف دعمها لألكراد السوريني عرب تلوحيها بإمكانية التحكم يف قاعدة إنجريليك 
األمريكية املوجودة يف »أضنة« الرتكية والتي يستخدمها التحالف يف رضب داعش. كام أهنا الزالت متتلك مفاتيح التحكم يف سلوك 
عدد ال بأس به من فصائل املعارضة السورية املسلحة عىل أرض الرصاع امليداين. هذا ناهيك عن احتامل اجتاه أنقرة إىل ترقية مستوى 
التعاون والتقارب جتاه موسكو السيام بعد مساعدهتا يف حسم معركة الباب – رغم اختالفهام حول اسرتاتيجية أنقرة بشأهنا – يف وقت 

6-  سعيد احلاج، »خيارات تركيا في سوريا بعد الباب«، اجلزيرة نت، 2017/3/9.
7-  محمد زاهد جول، »منبج في معادلة درع الفرات والتدخالت اخلارجية«، اخلليج أون الين، 2017/3/14. انظر أيًضا : راغدة درغام، »إيران وداعش واألكراد في 

الصفقة األميركية – الروسية«، جريدة احلياة ،2017/3/10. انظر أيًضا:
Yezid Sayigh, “Donald Trump’s plan for refugee zones in and around Syria will not materialize”, Carnegie Middle East Center, 30 January 2017. Available at: 
http://carnegie-mec.org/diwan/67829
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تباطأ فيه التحالف الدويل يف توفري الغطاء اجلوي الالزم لقوات درع الفرات يف املدينة، مع مالحظة أن هذا اخليار يمكن أن يكون 
ضاغًطا عىل إدارة ترامب التي أعلنت مؤخًرا - بعد جولة جنيف الرابعة - أن واشنطن غري راضية عن سياسية موسكو يف سوريا، 
ولكنه لن يكون بدياًل عن العالقات مع الواليات املتحدة نظًرا النخراط األخرية فعليًّا يف اإلعداد ملعارك طرد داعش من منبج والرقة، 
بموافقة روسية. هذا بخالف أن روسيا نفسها تريد كبح مجاح االندفاع الرتكي جتاه منبج والرقة ألسباب سيتم ذكرها الحًقا، ولذلك 
قامت بتسهيل وتأمني حتركات اجليش السوري جتاه املدينة، األمر الذي منع اجليش السوري احلر املدعوم من قبل تركيا من استكامل 
تقدمه نحوها. وتستهدف روسيا من هذا أيًضا تقليص مساحة املناطق اآلمنة حال إنشائها يف شامل سوريا يف منطقة غرب الفرات، 
وهي أحد أهداف اسرتاتيجية عملية درع الفرات الرتكية بعد نجاحها يف السيطرة عىل مدينة الباب. هذه التطورات فرضت عىل تركيا 
رضورة احلفاظ عىل التعاون مع الطرفني؛ الرويس واألمريكي، إذا كانت تريد حجز موقع هلا يف تسويات ما بعد معارك الرقة عىل غرار 

موقعها الذي حجزته يف تسويات ما بعد معارك حلب بناًء عىل استدارهتا اإلجيابية جتاه روسيا.8 
من  العديد  تقديم  أنقرة  حتاول  سوريا،  مستقبل  سريسمون  من  هم  أطرافها  أن  باعتبار  الرقة  معركة  يف  املشاركة  ألمهية  ونظًرا 
التصورات واخلطط للواليات املتحدة يف هذا الشأن، من بينها توجه قوات درع الفرات إىل الرقة لطرد داعش عرب مسارين، أحدمها من 
الباب ومنبج، واآلخر من مدينة تل األبيض عىل احلدود السورية الرتكية. كام قدمت عدة خيارات بديلة عن قوات سوريا الديمقراطية 
مدينتي  يف  الفرات  درع  يف  مشاركتها  عرب  نجاحات  حققت  نظامية  قوة  باعتباره  احلر  السوري  اجليش  لقوات  كالرتويج  لواشنطن؛ 
جرابلس والباب، والرتويج أيًضا بخيار كردي بديل يتمتع بعالقات جيدة مع أنقرة وهي قوات »بشمركة روج آفا« الكردية )أي قوات 
إقليم غرب كردستان( التي يدعمها املجلس الوطني الكردي السوري، وهو عىل خالف حاد مع حزب االحتاد الديمقراطي بشأن 

تفاصيل مرشوع إقامة كيان كردي موحد شامل سوريا. 
ناهيك عن  هذا  مبارشة،  أمريكية  برعاية  يتمتع  أنه  احلل، خاصة  تسويات  من  الكردي  املكون  استبعاد  إذن صعوبة  تدرك  أنقرة 
عدم رفض روسيا التعاون مع املكون نفسه؛ فلم تصنف ميليشيات وحدات محاية الشعب التابعة حلزب االحتاد الديمقراطي الكردي 
السوري ضمن تصنيفاهتا لإلرهاب التي شملت عدة فصائل من املعارضة السورية املسلحة. ويف الوقت ذاته ال تريد أنقرة التفريط 
يف العالقات مع اإلدارة األمريكية اجلديدة التي بدأت تشهد حتسنًا ملموًسا، وترغب أيًضا يف االستفادة من موقف ترامب الرافض 
بالنسبة للواليات  امللف ذاته. كذلك األمر  الرتكي يف  الدور اإلقليمي  السوري، بام خيدم  امللف  فيها  بام  املنطقة،  إيران يف  لسياسات 
املتحدة؛ فهي ال تريد خسارة الدور الرتكي حال التوصل لصيغة فعلية إلنشاء مناطق آمنة شامل سوريا ألهنا ستخول أنقرة مهمة محاية 

تلك املنطقة، لذلك اجتهت إىل البحث عن حل وسط يضمن حتالفاهتا مع تركيا واألكراد ملعاجلة معضلة منبج والرقة. 
يف هذا اإلطار، يرى املحللون أن ثمة عدة احتامالت بشأن املوقف األمريكي:9

ا من الطرفني الرتكي والكردي دوًرا رئيسيًّا يف منبج والرقة؛ ويكون ذلك بقرص  االحتامل األول، أن ال تعطي الواليات املتحدة أيًّ
التي  الديموغرافية  نظًرا لطبيعتهام  ا منهام؛  أيًّ املدينتني؛ أي دون أن تدخل  الكردية عىل تأمني حماور  الديمقراطية  مهمة قوات سوريا 
سبق اإلشارة إليها – غالبية سكانية من العرب السنة - عىل أن تقدم واشنطن كافة أنواع الدعم العسكري واللوجيستي ملهمة التأمني 
ينتمي  والتي  الكردية،  غري  العنارص  من  أمريكيًّا  تدريًبا  تلقت  التي  السورية  املعارضة  فصائل  من  عسكرية  قوة  تكوين  ويتم  تلك، 
لسببني  نظًرا  ضعيفة  االحتامل  هذا  حظوظ  الرقة.  وحترير  منبج  عىل  السيطرة  إحكام  استكامل  مهمة  تتوىل  بحيث  للمدينتني  بعضها 
أوهلا،عامل الوقت فتكوين قوة عسكرية جديدة حتى وإن كانت مدربة جيًدا سيستغرق وقًتا، كام ستفتقد للكفاءة امليدانية التي عليها 
قوات سوريا الديمقراطية الكردية وقوات درع الفرات الرتكية، األمر الذي سيؤخر من مواجهة داعش يف الرقة يف الوقت الذي تتقدم 

8-  محمد زاهد جول، املصدر السابق. 
9-  جورج سمعان، مصدر سابق. انظر أيًضا: سعيد احلاج، مصدر سابق. 
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عملية مواجهته يف املوصل، وما ينتج عن ذلك من فرص متكن التنظيم من إعادة التموضع داخل الرقة. ثانيها، عدم موافقة تركيا عىل 
استثنائها متاًما من املدينتني وفًقا هلذا التصور، وحتى لو وافقت من باب حرصها عىل البقاء ضمن معادلة احلل وعدم االستبعاد كلية، 
فإهنا ستطالب واشنطن بضامنات غاية يف الصعوبة جتاه حزب االحتاد الديمقراطي الكردي السوري أمهها ختليه عن مرشوع احلزب 

بشأن إنشاء كيان كردي مستقل ألكراد سوريا، واالكتفاء بام ستسفر عنه مفاوضات احلل السيايس يف هذا الشأن.  
االحتامل الثاين، أن تعطي الواليات املتحدة مهمة مواجهة داعش يف الرقة لبعض فصائل اجليش السوري احلر من غري الفصائل 
املنضوية يف قوات درع الفرات الرتكية – حيث ال تشارك كافة فصائل اجليش السوري احلر يف قوات درع الفرات – مقابل أن خترج 
قوات سوريا الديمقراطية من منبج غرب الفرات وعودهتا لرشقه وفًقا لرغبة تركيا، مع تعهد أنقرة بعدم دخول الفصائل العاملة ضمن 
درع الفرات للمدينة. وتزداد حظوظ هذا التصور خاصة بعد األنباء التي تواردت حول عزم وزارة الدفاع األمريكية تقديم اقرتاحات 
الفرات،  التي تشارك تركيا يف درع  بقائمة تضم عدًدا من الفصائل املنضوية حتت قيادة اجليش السوري احلر من غري تلك  للرئاسة 
وهي حتديًدا »اللواء 51«، و«لواء املعتصم« التي تلقت تدريًبا وتسليًحا أمريكيًّا. كام أنه من املحتمل أن توافق أنقرة عىل هذا التصور 
لعدة أسباب: أوهلا، يتعلق بطبيعة التطورات امليدانية يف منبج، حيث نجحت قوات النظام السوري يف دخوهلا من املحور اجلنويب بعد 
استكامل سيطرهتا عىل جممل اجلزء الرشقي من مدينة حلب )السيطرة عىل جممل النطاق اجلغرايف املمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات 
ا أمام قوات درع الفرات بام يمنعها من التوجه للرقة،  وحتى رشق حلب(، وبذلك تكون قوات النظام السوري قد شكلت عائًقا بريًّ
وإن أرادت استكامل مسارها فعليها خوض حرب مع قوات النظام السوري بصورة مبارشة وهو ما ال ترغبه أنقرة يف الوقت احلايل. 
ثانيها، يتعلق ببعض املكاسب التي ستتحقق ألنقرة وفًقا هلذا السيناريو؛ حيث سيتم حتقيق هدف إقامة املنطقة اآلمنة التي ترغب أنقرة 
فيها ألن دخول »اللواء 51«، و«لواء املعتصم« ملنبج وخروج األكراد منها سيعني خلو املنطقة املمتدة من أعزاز إىل جرابلس – غرب 
التي ختضع  الربي بني عفرين  التواصل  املناطق، وبالتايل إجهاض خمطط األكراد يف   باستثناء بعض  الكردية  القوات  الفرات - من 

لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وبني منبج، ومن ثم هتدئة اهلواجس الرتكية بشأن اقرتاب األكراد من حدودها.10       

االحتامل الثالث، أن تدفع الواليات املتحدة أنقرة للضغط عىل مقاتيل املكونات العربية السنية من أبناء مدينة منبج وحمافظة الرقة 
للمشاركة يف املرحلة القادمة من املواجهات مع داعش، ما يعنى أن تركيا تشارك يف املعركة عرب وكالء هلا وبموافقة واشنطن، هذا 
االحتامل يعد من أبعد االحتامالت توقًعا أو أقلها حظوًظا لسبب رئييس وهو أن تركيا سبق هلا أن حاولت استاملة املقاتلني العرب السنة 
من أبناء املدينتني يف سياق حرهبا ضد تنظيم الدولة ولكنها فشلت. ويرى بعض املحللني أن هذا الفشل هو السبب يف دفع الواليات 
املتحدة إىل االستعانة بقوات سورية الديمقراطية الكردية التي نجحت فيام فشلت فيه تركيا، حيث استطاعت اجتذاب عدد من األكراد 

السنة والعرب السنة أيًضا وضمهم ملقاتليها.          
٢- روسيا 

تتحدد معامل موقف روسيا من التواجد األمريكي يف الرقة ومنبج معامله تدرجييًّا. ويساهم متغري العالقات البينية مع تركيا ومع 
الواليات املتحدة يف تشكيل هذه املعامل، فثمة تعاطيات روسية مع الواليات املتحدة وتركيا منذ مطلع مارس اجلاري )٢٠١٧( يمكن 
القول إن موسكو  من خالهلا استقراء مؤرشات ذلك املوقف. ففي سياق العالقات مع الواليات املتحدة يف امللف السوري يمكن 
منذ رغبتها يف استثامر انتصاراهتا العسكرية يف حلب سياسيًّا، باالجتاه إىل تفعيل مسارات التفاوض، كانت تستهدف يف املقام األول 
انتظار اإلدارة األمريكية اجلديدة وتعاطياهتا مع األزمة السورية لتبدأ مرحلة خمتلفة يف سوريا، إما بإزكاء الرصاع وتثمني موقف النظام 
السوري، أو باجلنوح إىل تفعيل املفاوضات واجتذاب واشنطن وتركيز مشاركتها العسكرية يف املرحلة القادمة عىل مواجهة داعش. 
هذا االنتظار رآه البعض سبًبا مبارًشا يف إفساح املجال أمام النظام وحليفه اإلقليمي اإليراين ملامرسة مزيد من »قضم« األرايض التي 

10-  منهل باريش، »البنتاغون يخطط لتسليم منبج إلى الفصائل التي يدعمها من اجليش احلر«، القدس العربي، 2017/3/18.
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كانت تسيطر عليها املعارضة، وممارسة مزيد من سياسات التهجري القرسي لسكاهنا، دون أن يكون لروسيا تأثري عىل الطرفني لوقف 
حتركاهتام امليدانية، أو حلحلة موقفيهام بالنسبة ملسارات التفاوض سواء يف جوالت األستانة أو جنيف، بل إن اجلانب الرويس بات 
يدرك أن مزيدا من التقارب مع تركيا وواشنطن يف سوريا من شأنه تراجع مستويات عالقاته مع النظام السوري ومع إيران، وهو ما 

يفرس حدة التباينات التي ظهرت للعلن بني موسكو وطهران بشأن امللف السوري.11
يف الوقت الذي مل تعد فيه روسيا حتتكر وحدها حق حماربة اإلرهاب يف سوريا كام كان الوضع يف مرحلة ما قبل سقوط حلب، بل 
إن حماربة داعش أصبحت هدًفا لكل من تركيا والواليات املتحدة عىل حد سواء، وهو ما انعكس يف التنسيق بشأن خطط مواجهة هذا 
التنظيم؛ حيث اجتهت الدول الثالث إىل عقد اجتامع ذي سمة عسكرية بحتة يف أنطاليا بجنوب تركيا يف 8 مارس اجلاري )٢٠١٧( 
تم فيه وضع األطر العامة للتنسيق العسكري بني قوات تلك القوى املتداخلة بصورة أو بأخرى يف مناطق منبج ومعظم مناطق غرب 
الفرات. بل هناك من يرى أن الدور الرويس يف هذا االجتامع كان مقصوًرا عىل دور الوسيط بني اجلانبني األمريكي والرتكي، وتقريب 
وجهات نظر الطرفني عىل إثر تواجد قواهتام يف منبج، ألن روسيا ال ترغب يف حدوث خالفات حادة بني الواليات املتحدة واألكراد 
وبني تركيا عىل أرض منبح قبل أن تتمكن من حسم بدائل سياساهتا بالنسبة ملعارك الرقة يف ضوء التعاطيات األمريكية اجلديدة.12        

أما عىل مستوى التفامهات الروسية- الرتكية يف ضوء املتغري األمريكي اجلديد )أي الوجود العسكري( يمكن القول إن املوقف 
الرويس من التدخل الرتكي وصواًل للباب كان مواتيًّا هلذا التدخل، عىل الرغم من بعض االنتقادات الضمنية التي ترجع معظمها لعدم 
استشارة روسيا يف بعض التطورات امليدانية التي حققتها درع الفرات، ولكنه اختلف كلية عندما أعربت أنقرة عن نيتها دخول منبج 
والرقة؛ حيث طالبتها موسكو بالرتيث واالكتفاء بحصيلة تقدمها امليداين يف الباب، خاصة أن وجودها فيها مكنها من كرس التواصل 
اجلغرايف بني الكانتونات التي تسيطر عليها الفصائل الكردية. هذا التغري يف املوقف الرويس يعود لعاملني: األول، إدراك روسيا أن 
طوال  هلا  وفرته  الذي  سياسيًّا  الرويس  الغطاء  من  للتخلص  الفرصة  ألنقرة  سيتيح  سوريا  داخل  الرتكية  امليدانية  النجاحات  زيادة 
الشهور الست املاضية التي استغرقتها عملية درع الفرات، وبالتايل تراجع معدالت التقارب بينهام. والثاين، إدراك روسيا أن أنقرة قد 
تتقارب مع اإلدارة األمريكية اجلديدة التي لوحت بإمكانية إقامة مناطق آمنة يف سوريا، وهو املطلب الرتكي الذي طاملا طالبت أنقرة 

اإلدارة األمريكية السابقة به ومل حتققه هلا، وهو املطلب نفسه الذي تعارضه روسيا إذا تم دون تنسيق رويس أمريكي مشرتك. 13
يف هذا السياق، تدعم روسيا فكرة أن يتوىل جيش النظام السوري مواجهة داعش يف الرقة، كام حتاول الضغط عىل تركيا لقبول 
اتفاًقا بمقتضاه قام  الديمقراطية، السيام بعد أن رعت  أنه أفضل ألنقرة من قوات سوريا  اعتبار  النظام يف منبج، عىل  تواجد قوات 
جملس منبج العسكري املتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية بتسليم جيش النظام عدًدا من القرى التي كان يسيطر عليها يف املدينة 
املذكورة، ما يعني توقيف التقدم الرتكي عند مدينة الباب ومداخل منبج، حتى ال حتاول تركيا مد نفوذها عرب درع الفرات إىل منطقة 
رشق النهر حيث حمافظة الرقة. هذه اخلطوة من قبل روسيا تقلص من مساحة املنطقة اآلمنة التي تريد أنقرة إقامتها يف شامل سوريا 
بالتعاون مع الواليات املتحدة. وتستهدف روسيا حفز الواليات املتحدة عىل التعاون العسكري معها يف الرقة عرب الرتويج للفكرة 
نفسها - أن تتوىل قوات النظام السوري مواجهة داعش – عىل أن يكون ذلك حتت تنسيق رويس- أمريكي مشرتك، عىل اعتبار أن هذا 
الطرح يضمن عدم فك التحالفات القائمة التي متخضت يف مرحلة ما بعد سقوط حلب، خاصة التحالف الرويس الرتكي. وتفصيل 
ذلك أن التحركات العسكرية لقوات النظام السوري ال يرفضها األتراك كلية لكوهنا قطعت تواصل املناطق الكردية الثالثة السابق 
أنقرة،  تريده  ما  النهر«، وهو  الواقعة غرب  الفرات وعفرين  الواقعتان رشق هنر  العرب )كوباين(  »اجلزيرة )احلسكة( وعني  ذكرها 

11-  وليد شقير، »عجز روسي وتوسع أميركي؟«، جريدة احلياة، 2017/3/10. انظر أيًضا: 
“Moscow is reshaping the Syria conflict to ultimately impose a solution to its liking”, Carnegie Middle East Center, 25 January 2017. Available 
at: http://carnegie-mec.org/diwan/67770

12-  هشام جابر، مصدر سابق.
13-  »إنشاء قناة اتصال عسكرية ثالثية: أنقرة تطرق باب منبج من موسكو«، األخبار اللبنانية، 2017/3/11.
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وبالتايل سيسهم التحالف الرتكي الرويس يف تقريب املسافات بني تركيا والنظام السوري وفًقا هلذا الطرح. كام أن الفكرة نفسها - حترير 
الرقة بواسطة اجليش السوري – تضمن عدم إهدار فرص حتسن العالقات األمريكية الرتكية عرب املتغري الكردي الذي سيتم حتييده 

وفقا هلذا الطرح.14

٣- إيران 

تواجه إيران حتديات اسرتاتيجية قد تؤثر عىل مستقبل دورها وطموحاهتا اإلقليمية يف املنطقة، خاصة بعد تويل الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب السلطة، حيث اعتربها الراعي الرئييس لإلرهاب يف املنطقة. فثمة صعوبات ستواجهها يف ملفات املنطقة التي يتامس 
فيها دورها مع سياسات اإلدارة األمريكية اجلديدة؛ وهي حتديًدا امللف العراقي )تقارب حكومة بغداد مع واشنطن عىل خلفية معركة 
املوصل، وازدياد معدالت الوجود العسكري األمريكي هناك( وامللف السوري )إرسال قوات مارينز أمريكية لشامل سوريا(؛ فقد 
أن  يعني  ما  التنظيامت اإلرهابية؛  إيران وحلفائها من سوريا، وكذلك إخراج  املتحدة »برضورة إخراج  طالبت واشنطن عرب األمم 
إيران  املوجودة يف سوريا. وباملثل رفضت  التنظيامت اإلرهابية  باقي  إيران وميليشياهتا يف كفة واحدة مع  واشنطن وضعت كل من 
الوجود األمريكي اجلديد يف سوريا، نافية األنباء القائلة بأن دخول الواليات املتحدة لشامل سوريا تم بناًء عىل تفامهات ثنائية بينهام. يف 
هذا السياق، تتخوف طهران من مستجدات العالقات بني القوى الدولية واإلقليمية بشأن امللف السوري؛ فهي تنظر بعني الريبة حلالة 
التقارب الواضح بني روسيا وتركيا والذي أسفر عن تواجد عسكري تركى يف شامل سوريا بام يوازن تواجدها عرب ميليشيات احلرس 
اللبناين وامليليشيات العراقية الشيعية وخيصم من دورها يف الرصاع ميدانيًّا وسياسيًّا. ناهيك عن ختوفاهتا بشأن  الثوري وحزب اهلل 
احتاملية ترقية التعاون األمريكي الرويس مما خيرج روسيا من دائرة حلفاء إيران أو عىل أقل تقدير يؤدي إىل تراجع مستوى التعاون 

بينهام عام كانت عليه.15
الروسية-  التفامهات  أن  تعترب  طهران  إن  القول  يمكن  بإيران  وروسيا  املتحدة  الواليات  عالقة  يف  اإلرسائييل  املتغري  وبدخول 
اإلرسائيلية بشأن سوريا، التي عكستها زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نيتنياهو لروسيا يف 9 مارس اجلاري )٢٠١٧(، تنال 
التام أن يكون إليران  بعد أن أعلنت إرسائيل رفضها  العسكري بصورة دائمة يف سوريا مستقباًل، السيام  التموضع  من حصتها يف 
أو وكالئها، وحتديًدا حزب اهلل، أي تواجد عسكري يف سوريا قد تفرضه التسويات السياسية مستقباًل، وذلك يف إشارة إىل القاعدة 
البحرية التي حتاول طهران إقامتها عىل البحر املتوسط. وترمجت إرسائيل ذلك الرفض عرب الرضبات العسكرية التي وجهتها للعاصمة 
دمشق يف 18 مارس، وقبلها إىل مواقع للجيش السوري يف الالذقية ودير الزور، دون أن تعرتض روسيا عىل ذلك باستثناء مطالبتها 

إلرسائيل بمراعاة التنسيق العسكري املوجود يف سوريا بني القوى الدولية واإلقليمية.16
يف السياق ذاته، طالبت إرسائيل الواليات املتحدة بأن يتم التنسيق العسكري معها يف سوريا عرب عملية ردع أمريكية إرسائيلية 
مشرتكة ضد حماولة طهران فرض نفوذ عسكري دائم يف سوريا. وكانت هذه املطالب حارضة وبقوة عىل جدول أعامل الزيارة التي 
قام هبا نتنياهو لواشنطن يف 13 فرباير ٢٠١٧ قبل أن ترسل الواليات املتحدة جنودها إىل شامل سوريا. ويروج نتنياهو لدى واشنطن 
املتواجدين يف سوريا باجتاه  اللبناين  الثوري اإليراين وحزب اهلل  برصد استخباراته معلومات تفيد بتوجهات عسكرية لدى احلرس 
هضبة اجلوالن السورية املحتلة، يف إشارة إىل تشكيل امليليشيات التابعة إليران يف سوريا لواء حترير اجلوالن، والذي أعلنت إيران أنه 

14-  إبراهيم حميدي، »مفاجأة موسكو بني منبج والباب: إغراء واشنطن وتقليص منطقة أنقرة«، جريدة احلياة، 2017/3/12.
15-  عمر هواش، »ألريجاني: تدخل أمريكا في سوريا ليس لصاحلها.. وحضور قوات املارينز لم يكن بالتنسيق مع طهران.. وال نهدف إلى حتقيق مصالح خاصة 

في سوريا«، الرأى اليوم، 2017/3/13. انظر أيًضا: راغدة درغام، »إيران وداعش واألكراد في الصفقة األميركية – الروسية«، جريدة احلياة ،2017/3/10. 

16-  »موسكو تطلب من تل أبيب مراعاة التنسيق العسكري«، املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 2017/3/20. انظر أيًضا: 
-Dmitri Trenin, “How does Russia position itself between Iran and Israel in the Middle East?”, Carnegie Middle East Center, 14 March 2017. Available at: http://
carnegie-mec.org/diwan/68257   



9
acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

سيستهدف إرسائيل بعد انتهاء املواجهات مع الفصائل السورية املسلحة. يف ظل هذه املعطيات، فإن التواجد العسكري األمريكي 
بشأن اإلعداد ملعركة الرقة سواء كان حتريرها من داعش عرب األكراد أو عرب اجليش السوري احلر فإنه خيدم املصلحة اإلرسائيلية؛ ألنه 
سيؤثر سلًبا عىل مصري التواجد اإليراين يف سوريا بمنع إيران من استكامل مسار مرشوعها الشيعي املمتد من العراق إىل رشق سوريا 
التواجد  العراق وسوريا، حيث  اإليراين سيكون عرب منطقة عازلة بني  الشيعي  تواصل اهلالل  لبنان حيث حزب اهلل؛ فقطع  إىل  ثم 
العسكري األمريكي وغريه يف الرقة عىل احلدود السورية العراقية، وذلك يف ترتيبات ما بعد القضاء عىل داعش، وهي مصلحة إرسائيلية 
وتركية وعربية يف آن واحد. ووفًقا لذلك فمن املتوقع أن ترسع إرسائيل من وترية مطالبها للواليات املتحدة برضورة تضمينها ضمن 
التسويات السورية القادمة، من باب مواجهة أخطار احتامالت التواجد العسكري اإليراين يف سوريا عرب قواعد عسكرية دائمة بحرية 

أو برية كام ختطط طهران.17
الشواهد احلالية تفيد بأن الواليات املتحدة ال ترغب يف تلبية املطالب اإليرانية يف سوريا يف أية خطط تسوية مستقبلية، وهو ما 
ترفضه روسيا التي وإن كانت ختتلف مع طهران يف مجلة من املستجدات يف مرحلة ما بعد سقوط حلب، إال أهنا التزال حتافظ عىل 
ا بينها وبني  تعاوهنا االسرتاتيجي معها؛ فهي ال تريد التضحية باحلليف اإليراين والسوري كلية حتسًبا لفشل التنسيق أمنيًّا وعسكريًّ
الواليات املتحدة عىل األرايض السورية، ولكنها )أي روسيا( يف الوقت ذاته ال ترغب يف تواجد امليليشيات اإليرانية يف املدن التي 
يتم طرد داعش منها، لذلك فإهنا حتبذ وصول قوات النظام السوري ملنبج ومداخل الرقة دون أن يكون ذلك مدعوًما بامليليشيات 
اإليرانية الشيعية. أما بالنسبة للواليات املتحدة فهي ترفض كلية فكرة أن تشارك قوات النظام منفردة أو بدعم إيراين يف حترير الرقة. 
وفًقا لذلك، فإن طموحات طهران يف ترتيبات ما بعد الرقة ستظل حبيسة ما ستسفر عنه درجات التفاهم أو االختالف بني الواليات 
املتحدة وروسيا يف الشأن السوري، أي وفًقا للصفقات املحتمل عقدها بني الطرفني، والتي مل تتضح معاملها حتى اآلن، وإىل أن يتم 

التوصل هلذه التفامهات أو الصفقات سيظل املتغري اإليراين هو »عقدة اخلالف« الرئيسية بني الواليات املتحدة وروسيا. 18 

خامتة: التأثير على مسارات التسوية

يبدو  واإلقليمية يف سوريا  الدولية  التحالفات  تشهده  الذي  التعقيد  والتي توضح مدى  السابق رصدها  املعطيات  كافة  إطار  يف 
احلديث عن تسوية قريبة احتاماًل ضعيًفا عىل األقل يف الوقت الراهن، فبالرغم من أن دخول املتغري األمريكي عىل معادلة الرصاع يف 
سوريا من باب مواجهة تنظيم الدولة يعد متغرًيا نوعيًّا، إال أن هذا املتغري نفسه أسهم يف مزيد من تشابكات خرائط النفوذ عىل األرايض 
السورية، فالواليات املتحدة ال تبدو يف طريقها لعقد صفقات آنية أو حمتملة مع كافة القوى اإلقليمية والدولية املنخرطة يف الرصاع 
فإن مسارات  وبالتايل  العراق وسوريا،  يسيطر عليها يف كل من  التي  الدولة من األرايض  تنظيم  االنتهاء من طرد  بعد  إال  السوري 
التفاوض احلالية املتمثلة يف مؤمترات األستانة وجنيف بجوالهتام املتعددة من غري املتوقع أن تقدم جديًدا بإمكانه إحداث نقلة نوعية 
نحو تسوية جادة، باستثناء بعض اخلروقات بشأن املوضوعات التي يمكن طرحها للتفاوض كاالنتقال السيايس والدستور واجراءات 
إعادة بناء الثقة بني املعارضة والنظام وهي خروقات ال تنقل التفاوض نقلة نوعية جادة، بل إنه من املتوقع أن تزيد الواليات املتحدة 
من تواجدها العسكري عىل األرض كرضورة قبل التفكري يف أية صياغة جديدة للتنسيق والتعاون األمني والسيايس مع روسيا التي 
حتاول جاهدة الوصول هلذه املرحلة من التعاون بام سيفرضه ذلك من مطالبات أمريكية ملوسكو بمامرسة ضغوط عىل كل من إيران 

والنظام السوري. 

17-  أمال شحادة ، »الرقة حتسم مصير الهالل اإليراني«، جريدة احلياة، 2017/3/15.
18-  راغدة درغام، »إيران وداعش واألكراد في الصفقة األميركية- الروسية«، جريدة احلياة ،2017/3/10. انظر أيًضا: د. رضوان السيد، »سوريا: الصراع اإليراني 

األميركي«، االحتاد اإلماراتية، 2017/3/13. 
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 – الدولية  القوى  ضبط  من  مزيًدا  سوريا  يف  األمريكي  التدخل  من  القادمة  املرحلة  تشهد  أن  املتوقع  فمن  ذلك  مع  وبالتواكب 
الواليات املتحدة وروسيا- لتحركات قوات القوى اإلقليمية – إيران وتركيا - اللتان تسعيان حلفظ مناطق نفوذمها املتداخلة يف منبج 
والرقة وفًقا للمعطيات اجلديدة عىل األرض. هبذا املنطق تكون قواعد التجاذبات اإلقليمية والدولية يف الرصاع السوري قد اختلفت 
إىل حد كبري عام كانت عليه قبل معركة حلب هناية عام 2016 املايض وقبل التدخل العسكري األمريكي يف مارس اجلاري. وهبذا 
الدور األمريكي اجلديد الذي يتوىل دفة قيادة التداخالت العسكرية يف منبج والرقة السوريتني نكون أمام مرحلة جديدة من سياقات 

األزمة السورية غاية يف التعقيد والتشابك.


