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اإلستراتيجيا األميركية ال تزال ضبابية 
صراع واشنطن ــ موسكو على سوريا

بعدما كان االعتقاد السائد يف نهاية العام املايض ان سوريا توشك عىل االنتقال من حال الحرب اىل مرحلة التسوية، ومن 
العمليات العسكرية اىل العملية السياسية، حصل تراجع وتدهور عىل كل الجبهات الحربية والديبلوماسية: انهار مسار جنيف 

وتوقف مسار االستانة. عادت روسيا اىل مربع الحرب بعدما كانت اوحت ببدء عودة جنودها اىل وطنهم 

السوري  املستنقع  يف  اكرث  تركيا  تورطت 
واقامة  الكردي  الكيان  رضب  ستار  تحت 
ارسائيل  دخلت  آمن.  حدودي  رشيط 
املرسح  عىل  وظهرت  مبارشا  اقليميا  العبا 
بعدما كانت تلعب من خلف الستارة. عاد 
اىل  حلفائه  من  مدعوما  السوري  النظام 
لغة الحسم العسكري يف الغوطة الرشقية، 
والحقا اىل ما تبقى من ريف حمص ودرعا 
ذلك،  كل  من  واالخطر  االهم  وادلب. 
اقدام الواليات املتحدة عىل تنفيذ رضبات 
وسط  وبريطانيا،  فرنسا  مع  صاروخية 
احتدام الرصاع عىل سوريا مع روسيا التي 

وصلتها الرسالة "االولية".
تزال  ال  سوريا  يف  االمريكية  االسرتاتيجيا 
العام  هذا  طرأت  تغريات  لكن  ضبابية. 
عىل السياسة االمريكية يف سوريا، وتحديدا 
الساحة  عىل  ما  توازن  استحداث  لجهة 
وحامية  االكراد  طأمنة  عرب  السورية 
ارسائيل ودعم املعارضة السياسية، واعطاء 
سوريا  يف  االيراين  النفوذ  محارصة  مسألة 
مع  التنافر  حدة  وارتفاع  مطلقة،  اولوية 
موسكو التي ترصفت عىل اساس ان سوريا 
والحل  انكفأوا  االمريكيني  وان  لها،  صارت 
السيايس صار يف متناول يدها وفق تصورها 
ومصالحها. لكن واشنطن مل تستطع تحّمل 
ساحة  يف  االسرتاتيجي  بالتوازن  االخالل 
مثل سوريا، وهي مصممة عىل دور لها يف 

الحل السوري او تستمر الحرب.
الرضبة  وراء  من  االمريكية  الرسالة 
اتجاه  يف  واضحة  الصاروخية  العسكرية 
روسيا اوال. الرئيس االمرييك دونالد ترامب 
ال يهدف من وراء رضبات كهذه اىل قلب 
ورقة  عىل  التأثري  اىل  وامنا  القوى،  موازين 

الرويس  الرئيس  بها  يتسلح  التي  القوة 
واوروبا  امريكا  ملقارعة  بوتني  فالدميري 
ترامب  يريده  ما  الدويل.  النظام  وتعديل 
التي  اللعبة  قواعد  تغيري  الرضبة  وراء  من 
القرارات  تقويض  عامال عىل  بوتني  ارساها 
العسكري  الحسم  عىل  ومعّوال  الدولية 
صاحبتي  وتركيا  ايران  مع  تحالف  وعىل 
ادارة  اليه  تسعى  ما  االرض.  عىل  النفوذ 
التي  املسارات  كل  وقف  هو  ترامب 
نهجتها موسكو ووضع حد لطموح بوتني يف 
استخدام سوريا منصة انطالق اىل املنطقة 
امريكية  اتهامات  هناك  وان  كلها، خصوصا 
تفاهامت  عىل  خرجت  بانها  ملوسكو 
املايض مع واشنطن، وقضت  العام  ابرمتها 
انتظار  يف  نفوذ  مناطق  سوريا  بتقسيم 
ان  حدث  ما  السياسية.  التسوية  نضوج 
وقررت  استانة،  مسار  فتحت  موسكو 
النقرة  وسمحت  التوتر،  خفض  مناطق 
بالتوغل يف شامل سوريا وعفرين، وغضت 
الطرف عن دعوات ايران اىل "تحرير" رشق 
واعطت  االمرييك،  الوجود  حيث  سوريا 
الغوطة  يف  للحسم  للنظام  االخرض  الضوء 

الرشقية.
االمرييك  املنحى  هذا  من  قلقون  الروس 
واتهامها  روسيا  دور  عىل  االعرتايض 
بالرتاجع عن تفاهامت سابقة، خصوصا يف 
ما خص التمدد االيراين. فهم يحذرون من 
ان الرضبة هدفها تدمري العملية السياسية 
خطة  بذلك  ويقصدون  سوريا،  يف  برمتها 
بوتني ومرشوعه هناك، ويتوقعون استمرار 
نحو  موسكو  مع  العالقات  دفع  يف  الغرب 
كان واضحا من خالل  التصعيد.  مزيد من 
االمريكيني  استعداد  عدم  الثاليث"  "العدوان 

او  السورية  الساحة  الخالء  واالوروبيني 
وعىل  اللعبة،  خارج  بالتموضع  القبول 
مع  بوتني  قمة  يف  اخريا  ظهر  الذي  النحو 
اردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيسني 

وااليراين حسن روحاين يف انقرة.
رقعة  توسيع  من  ترضرا  االكرث  روسيا 
ما  كل  للضياع  يعرض  ذلك  الن  املواجهة، 
بنته منذ ثالث سنوات، ولكنها ال تستطيع 
احتامل الهزمية عىل امللعب السوري. االمر 
وقدرة  جيشها،  وهيبة  مبوقعها،  يتعلق 
موثوق  كحليف  وصورتها  ديبلوماسيتها، 
الفشل  الشدائد.  االتكال عليه يف  به ميكن 
وارغام  املوقع  استعادة  حلم  انهيار  يعني 
التي  البالد  مع  بندية  التعامل  عىل  امريكا 
السوفيايت.  الركام  من  مجروحة  خرجت 
روسيا  اىل  بالنسبة  يعني  النجاح يف سوريا 
وهذه  تصورها.  وفق  سيايس  حل  فرض 

املسألة ليست سهلة او بسيطة. 

تضاعف قلق موسكو بعدما ظهر يف االشهر 
االخرية، ان واشنطن غادرت سياسة مبايعة 
االمساك  سياسة  اىل  لتعود  الرويس  الحل 

باوراق عىل الساحة السورية نفسها.
ما ميكن تأكيده هو ان روسيا املدعوة اىل 

يصعب  سوريا  يف  وسياستها  سلوكها  تغيري 
دورها  بتقليص  تسلم  وان   ، تغريِّ ان  عليها 
بوتني،  بذله  الذي  الجهد  كل  بعد  فيها 
وتأثري  انطالق  قاعدة  باتت سوريا  وبعدما 
يف املنطقة والعامل. الرهان عىل خالف ايراين 

محله  يف  ليس  وعليها  سوريا  يف  رويس  ـ 
االول  املستفيد  لكون  آخر،  اشعار  حتى 
من هذا الخالف هو واشنطن، ولحاجة كل 
طرف املاسة اىل االخر يف سوريا، وللمصالح 

عىل  وايران  روسيا  من  كال  تربط  التي 

تتمسك الواليات املتحدة يف ظل االدارة الحالية بلعب دور متقدم يف 
الرصاع السوري، وعىل هذا االساس حددت خطتها واهدافها يف سوريا:

عدم  وكذلك  دامئة،  بصورة  سوريا  يف  و"القاعدة"  "داعش"  هزمية   •
للتنظيم  لالرهابيني  آمن  مالذ  او  كمنرب  اخرى  مرة  سوريا  استخدام 
والتجنيد والتمويل والتدريب، وتنفيذ هجامت عىل املواطنني االمريكيني 
يف الداخل او يف الخارج او ضد حلفائها. لذلك ستتابع التدخل يف سوريا 
والسيام يف االماكن غري الخاضعة ألي حكم، اي يف مناطق النزاع التي 
االخرى،  االرهابية  والتنظيامت  "داعش"  لتنظيم  خصبة  اراض  هي 
وقاعدة  كبري  بوجود  يتمتع  يزال  ال  "القاعدة"  تنظيم  وان  خصوصا 
عمليات يف شامل غرب سوريا، ويشكل تهديدا خطريا ويتطلع اىل اعادة 

تشكيل نفسه بطرق جديدة وقوية.
املتحدة،  االمم  تقودها  سياسية  عملية  خالل  من  الرصاع  حل   •
رقم  الدويل  االمن  مجلس  قرار  يف  عليه  منصوص  هو  ما  بحسب 

2254، وان تعمل سوريا املستقرة واملستقلة واملوحدة تحت قيادة 
ما بعد الرئيس بشار االسد كدولة. وبالتايل يجب ان تعطي الرتتيبات 
السياسية املحلية املوقتة صونا لجميع املجموعات واالعراق الداعمة 
ان  ينبغي  دويل.  بدعم  سوريا  يف  االوسع  السيايس  التحول  لعملية 
الدول  من  ايا  تهدد  ال  وان  بحق  متثيلية  موقتة  ترتيبات  اي  تكون 

املجاورة لسوريا.
اىل  ايران  من  ميتد  شامليا  قوسا  انشائها  واعاقة  ايران  نفوذ  تقليص   •
لبنان والبحر املتوسط، ومتثل سوريا غري املستقرة، والتي لديها حدود 
مع ارسائيل، فرصة، علام ان ايران حريصة جدا عىل استغاللها للتحكم 

باملنطقة والسيطرة عليها.
• نشوء الظروف التي متكن النازحني واملرشدين داخليا من العودة اىل 

سوريا بشكل آمن وطوعي.
• خلو سوريا من اسلحة الدمار الشامل.

االهداف االميركية 
في سوريا

الرضبة االمريكية رسالة اىل روسيا لوقف املسارات والدخول يف تفاهامت.
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النطاق  تتجاوز  والتي  املنطقة  مستوى 
السوري. 

ما ميكن توقعه وافرتاضه هو ان الرضبات 
العودة وظروفها  فرضية  العسكرية عززت 
العملية  ومساعي  الديبلومايس  العمل  اىل 
متيل  ان  املستبعد  غري  ومن  السياسية، 
واىل  موسكو،  مع  حوار  فتح  اىل  واشنطن 
ترامب  بني  اللقاء  مسألة  تحريك  اعادة 
وبوتني، وبوساطة فرنسية هذه املرة، وعىل 
قاعدة مامرسة الضغوط عىل الطرفني: عىل 
اىل  بالحاجة  القناعها  جهة  من  واشنطن 
يف  حل  عن  البحث  يف  منخرطة  تبقى  ان 
وقت.  اقرب  يف  االنسحاب  وليس  سوريا 
موسكو  عىل  اخر  جانب  من  والضغوط 
التي  العسكرية  االنتصارات  ان  الفهامها 
وهي  كافية،  تكون  لن  سوريا  يف  حققتها 
عاجزة عن ترجمتها اىل انتصارات سياسية. 
االمن،  مجلس  يف  عزلتها  ذلك  عىل  الدليل 
قرارها  مرشوع  جانب  اىل  يقف  مل  حيث 
مؤمتري  فشل  وكذلك  واحدة،  دولة  سوى 
استانة وسوتيش يف تحقيق نتائج ملموسة، 
اىل  السعي  اما  موسكو  عىل  وسيكون 
التفاهم عىل حل وسط او املخاطرة بوجود 
تقسيم فعيل لسوريا. يف الحالتني، فان امرا 

كهذا يعد انتكاسة لها.
هل تدفع التوترات واملواجهات العسكرية 
امريكا وروسيا اىل تفاهامت جديدة يف شأن 

تنوي روسيا االستمرار داخل سوريا لفرتة طويلة من اجل تحقيق اهداف عدة:
• حامية مصالحها يف الوصول اىل املياه الدافئة، ويتمثل يف ضامن سياسة فرض االستقرار 
وحامية منطقة جغرافية متصلة قابلة للحياة. وهو ما تسميه بـ"سوريا الفاعلة"، او ميكن 

تسميتها بـ"سوريا الصغرى".
• حامية مصالحها االقتصادية والعسكرية الكبرية يف سوريا، وخصوصا القاعدة العسكرية 

التابعة للبحرية الروسية يف مدينة طرطوس املوجودة هناك منذ حقبة االتحاد السوفيايت.
• الحفاظ عىل املصالح االسرتاتيجية، حيث يبعث الرئيس فالدميري بوتني رسالة مفادها ان 

روسيا ال تزال قوة يعتد بها عىل الساحة الدولية.
• قتال الجامعات االسالمية، حيث يوجد قلق يف الكرملني من تنامي هذا الخطر الذي ادى 

اىل استهداف روسيا بعدد من الهجامت نفذها اسالميون من الشيشان منذ عام 1990.
املفروضة عىل روسيا بعد  االقتصادية  العقوبات  ان  لبوتني، بحيث  الداخيل  الدعم  • رفع 
ضمها شبه جزيرة القرم من اوكرانيا، وتدين اسعار النفط، دفع املاليني من املواطنني الروس 
الداخلية  االوضاع  الناس عن  والعمليات يف سوريا تشغل  الفقرية،  الطبقة  الدخول يف  اىل 

وترفع االعتزاز بالوطنية.
• بيع االسلحة، اذ ان العمليات الروسية يف سوريا وعمليات استعراض االسلحة من طائرات 

وصواريخ وانظمة عسكرية، يعترب دعاية للتصنيع العسكري الرويس.
منذ  املنطقة  يف  الديني  وثقلها  ارثوذكسية  كقوة  بوجودها  التاريخي  حلمها  تحقيق   •

االمرباطورية العثامنية. يتمثل ذلك يف خلق دولة اقليات نخبوية ثقافيا واقتصاديا.

االهداف الروسية في سوريا

والوجود  النظام  مستقبل  تتناول  سوريا 
االيراين؟ هل تعود موسكو تحت ضغط امرييك 
اىل جنيف كقاعدة وحيدة لحل سيايس، ام 
تستمر يف تجاهل واشنطن ومتيض قدما يف 
مسارات سوتيش واالستانة؟ هل متيض ادارة 
عسكريا  االنخراط  سياسة  يف  فعال  ترامب 

ام  واالنسحاب،  االنكفاء  من  بدال  وسياسيا 
وتحديدا  السورية  الساحة  اخالء  تفضل 
عربية  لقوات  الرشقي  والشامل  الرشق  يف 
حليفة كانت السعودية اول دولة تحمست 
العربية  القوات  للمشاركة فيها؟ هل تكون 

نواة قوات حفظ السالم مستقبال؟

اقنع ترامب بابقاء قواته، فهل يقنع بوتني بالرشاكة يف الحل؟الرهان عىل خالف رويس ـ ايراين خاطئ.


