
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 أمريكا وروسيا على مفترق ُطرق في الملف السوري

 

 02/1/0212في  ت األبيضريكي "دونالد ترامب" إلدارة البياألحداث في سوووريا م و ولووور الرايم األم المتابع لتطور

 يلحظ أن تحواًل قد طرأ على االستراتيجية األمريكية في الملف السوري.

شكل إذ أن تغيرًا ستاتيكية جامدة إلى دي اميكية متحركة في  ضحًا باالنتقار من حالة   تطوير البرامج واألساليب بدا وا

 .في األهداف مع ثبات

ليروفيما يهم ا من هوه الورقة تتّب سورية رع  سية ترامب ال سيا سكوة التغير ل سية مو سيا في  ومدى تقاطعها مع 

سيا وأمريكا في المل سوريا سوري دخلتالعالقات بين رو إبان  شهدناهللم اخ الهادئ الوي  مغايرًا ًام عطفًا جديد ف ال

سابقترة الرايم ف لفقة الكيما ال سطم أوباما، فبعد  سي 0212وي في آب أغ ساطة رو سية  ةبو سيا انتهج أوباما 

، به أسلوب أبدعكال أي بال فم واحتواء وإدارة المشكالت  سياسيةوانتهج االستدارة للخلف أمام ملفات الشرق األوسط 

 .0212 لفقة االتفاق ال ووي مع إيران بإنتاج مكتفيًا باإلرث الشخصي

 

ستالمه لة يطموحه بتحقيق عودة قو بوتين لم ي َم سط فم و ا شرق األو سيا عبر بوابة ال وهو  0222في  الحكمرو

ونجح  ،بمرحلتها االنتقاليةمسووتغاًل بشووكل كبير فراد اإلدارة األمريكية  ،يعمل على عرقلة السووياسوويات األمريكية

ضع قدم في المياه الدافئة ضع مو شكل كبير في و ست  البحر في بوتين ب سوريا على مدى  ستثمر في  سط وا المتو

د عسكرية في طرطوس قواع عززو ،الساحل السوري في س وات من عمر الصراع مشاريع كبيرة في مجار الطاقة والغاز

 أس ال ظام في دمشق.عن ر نيابًة زمام القرار السوري، تلكوحميميم وتدمر، وام

 

 :في الملف السوري األخيرة االستراتيجية الروسية األمريكية

سوريا خيم عليها  سارعة في  صعيد جدلياألحداث المت سدة  توتر وت شرعي دونالد ترامب إلى  لور الرايم ال عقب و

 .0212لم صرم انهاية العام األبيض  البيت الحكم في

ية  لدول يه في العالقات ا لدور وهو أمر طبيعي متعارف عل أن ُتراجع وتقيم مسووتقبل العالقات المشووتركة بين ا

 .كيةيمع دولة تتحكم بالعالم كالواليات المتحدة األمر االقتصاديةوسياسية الوالمصالح 

بلور لم تتحتى اآلن ف الدولتين، عالقة بينالعديد من القضايا والملفات  ال تزار في خضم العالقات بين روسيا وأمريكا

صاروخي وأوكرانيا والقوقاز شكلة الدرع ال ضحة بما يتعلق بم شاريع  اتفاقيات وا صاد وم وملفات أخرى متعلقة باالقت

 .وجميع هوه القضايا ت اقش من بوابة سورياالطاقة 

ست بمعزر ع ه سوري ولي ساال الخالفية محض اهتمام إلى جانب الملف ال صالح  ىأدفقد  ،تبقى هوه الم تداخل الم

 دولي.لراع تحور الصراع في سوريا إلى إلى  وتقاطعها

سعى جاهدًة كل ضع جديد لها بعد األطراف ت سعى  إلى ترتيب و ضير، ت إدراكها أن ثمة نظام عالمي جديد قيد التح

 الشرق األوسط.من بوابة فرضه لأمريكا وإسراايل 



 
 
 
 
 
 
 

 ،الساحة السورية في األبرزواألمريكي هما  يالروس اإلقليمي في سوريا يبقى الالعبان صراعالعلى مدار ست س وات من 

 تؤلم ت 0212 /2إلى ج يف  0210 /1عقد سلسلة جوالت من ج يف  عبر السوري سين كل المحاوالت للحل السيالوا فإ

سوريا في تفاهماتنضوج  مكلها لعدُأ سوريا  ّنأكما  ،المصالح المتداخلة والمشتركة في  تعدد األطراف الم خرطة في 

شهد الحالي ضي إلى  ،زاد من تعقد الم سي يف سيا لور إلى تفاهم دولي لحل  صعوبة اآلن تكمن حور كيفية الو وال

 .توازن في قسمة سوريا إلى م اطق نفوذ ووضعها تحت ولاية دوليةتحقيق 

سخ سوريا الدولتين ق اعة مفادها في أذهان تر سكري في  سبيل للخالص من و ،أن ال حل ع شرة وال  ال مواجهة مبا

شترك، سيا في تكريم هوه ال تيجة من خالر عقد الواقع المعقد إال بتعاون م ستانة أجوالت من  عدة وقد نجحت رو

 بولك. وانتزعت من بعض الفصاال اعترافًا واحد واث ين وثالثة

 

 ا:مريكا وروسيا احتدام الصراع في سوريأ

ستراتيجية الجديدة إلثمة غموض كبير حور  صريحات للبيت األبيض اال سوري فما ظهر من ت دارة ترامب في الملف ال

شير أنه إلى اآلن ال ضيين ي شهرين ما سوري،  على مدى  ضحة للملف ال ستراتيجية وا ي نكتف فيماتمتلك إدارة ترامب ا

لتبيان  أولي تي كانت مؤشوورال، 0212بع من نيسووان في السووا وء على ما نتج من ردة فعل ترامبه ا بتسووليط الضوو

 سوريا.جاه ت األمريكية ستراتيجيةاال

شرقي شعيرات في ريف حمص ال ضربة األمريكية على قاعدة ال سهمت ال لًة أ دونالد "ذهبية للرايم األمريكي  فر

سوريا األوراقه الداخلية والخارجية إلعادة ترتيب لسياست شاملةيقوم بعملية تقيم  " في أنترامب  وربما حسمها في 

 .اإلسراايلية-مع المصلحة األمريكية  بما يت اسب

د وية من ي زع األسلحة الكيمال الضامن والوسيطبدور  هارساال بالجملة أوللها ترامب لروسيا ولعل أبرزها عدم التزام

سد في اتفاقية  ضح جليًا أنه اليسرااإوبعد مباركة ، 0212األ سد لعدم تكرار معاقبة بد من لية للغارة األمريكية ات  هاأل

سالح المحرم دوليًا، مع األخو ه ا بعين االعتبار أن التحرك األمريكي لم يكن نابع ستخدام ال صور من تأُث ًاا ر ترامب ب

م و ست س وات وبمختلف أنواع األسلحة دون أن فالسوريون يقتلون  ،اإلعالم الغربي اأطفار خان شيخون كما روج له

سبب  سبب التحرك هو ب ضح أن  شاعر أمريكا، فمن الوا صفقة الكيماوي في ُيحرك ذلك م شطن الخديعة ب شاف وا اكت

 عدم تسليم ال ظام كامل مخزونه من األسلحة الكيماوية.

ودور أوربا للضغط على روسيا للتخلي  ،تسارعت األحداث بعد ترجمة السلوك األمريكي وتحشدت دور المعسكر الغربي

ب والمسبب فتعددت روايتها حور السب ،فبركة مجزرة الكيماويبفيما بدت روسيا بوضع حرج بعد فشلها  ،عن األسد

ضت ب فم الوقت مع  سيا بالمجزرة من  تكل الدالال التي أثبت على الرغم منو ،سي اريوهات ال ظاموت اق ضلوع رو

ألوور بوتين على مواقفه وفرنسووا،  وتركيا ةاألمريكية ولجان التحقيق الكيماوي البريطاني قبل وكالة االسووتخبارات

 يفضووي إلى إجراء تحقيق ًامجلم األمن معطاًل قرارلبرفضووه لكل تلك اإلثباتات مكتفيًا برفع فيتو ثامن في جلسووة 

ملفات الطلعات الجوية ومعرفة  كشفمام اللجان الدولية وأوفتح كامل مطارات ال ظام  كامل حور واقعة خان شيخون،

سيطرة شعيرات المعروف أنه تحت ال سماء الطيارين، وألن الطلعات قد خرجت من مطار ال سكو  أ سية امت عت مو الرو

 .الفاجعة بهوه سبب في كشف تورطهاتعن قبور أي خطوة قد ت



 
 
 
 
 
 
 

سة مجل لور وزير الخارجية األمريك اتجهتاألمن  مبعد جل سكو مع و سون للقاء نظيره  ريكمي العيون إلى مو تيلر

 اللقاء هو األور من نوعه في عهد ، ويعتبر هوا0212 من نيسووان الجاري الثاني عشوور فيالروسووي سوويرغي الفروف 

ما  نبيدا أ ،االجتماع اآلم ة وحظر الطيران سيكونان محورما تم تسريبه أن الم اطق ومن المتوقع وبحسب  ، تيلرسون

بالمدى القريب تفاهمات بين الطرفين أهمها اسووتمرار العالقات وق وات االتصووار  جاء في المؤتمر الصووحفي عكم

االسووتعداد لمرحلة جديدة في سوووريا يكون ع وانها البدء في تهيئة األجواء و والمضووي قدمًا في محاربة اإلرهاب

 .األسد شارف على االنتهاءن حكم عاالة إنهاية اللقاء بقوله  ، وهوا ما أكد عليه تيلرسون بعدالسياسية لرحيل األسد

بين الوزراء وأضاف أن الوقت  الحالل على اللقاء ترامب بإيجابية أث ى 0212 نيسان من بعد يوم واحد في الثالث عشرو

ضت الرايم بوتين سريًا قد جرى بعد اللقاءات أر ضحًا أن اتفاقًا  سد وبدا وا سمتقد حان ل هاية عاالة األ  دالال ، وات

ضى ما سكو جاء بآ الر صحفيين بأن ال دالال حقيقة على تورط مو سؤار أحد ال سون مجيبًا على  خر كلمة للوزير تيلر

ضى ناله بوتين وكأنهبمجزرة  شيخون، المزيد من الر لغير االمن  ًانوع حقق خان  صار  صويت دور أوربا  هونت عدم ت

 .على مشروع قرار لفرض عقوبات على روسيا

 

 بالعودة إلى الموقف األمريكي

ا م إلىلم تكن اسووتراتيجية ترامب تلقي بااًل ت في ريف حمص، قاعدة الشووعيرا إلىبيل توجيه الضووربة األمريكية ُق

 .يفعله األسد من مجازر يرتكبها بحق شعبه

لرح عالنية في حملته االنتخابية شارة إلى  ،األولوية األولى له أن محاربة اإلرهاب هي 0212نهاية العام  ترامب  في اإل

سبب األور إل اللومإلقاء  سلفه أوباما الم سوريا والعراق نتاج داعش والم على  شرة في ليبيا و ظمات اإلرهابية الم ت

 .مؤخرًا في مصرواليمن و

 عود اليمين المتطرفلإلى جانب األمن الداخلي األمريكي  هدد بشكل أو بآخريبات  ةالرديكالي ماتي ظتت امي ال أن بيد

 .في دور أوربا

ضع  صبداخليًا كان ترامب ي سرتها هو غير عي يه تحقيق هدف واحد ال ن  م و أمريكا عودة الهيبة األمريكية التي خ

 .اماإلى فترة الرايم الراحل أوب ولواًل 0222العراق في  هااجتياح

القليل من األقوار  ،متعلقة بالسووياسووية الخارجية وهدفها المعلن التي تقع على عاتق ترامب فيما المهمة الكبرى

الفراد الوي  ءما انتهى وال بد من اليوم فصوواعدًا ملوباسووالة للدور اإلقليمية أن زمن أوالكثير من األفعار إليصووار ر

سط شكل م فرد في المياه الدافئة على البحر المتو سط نفوذها ب سيا في ب ستفادت م ه رو ضتها على إو ،ا حكام قب

 .دمشق كامل القرارات في نظام الحكم في

في زمن أوباما انتهى اليوم وعلى إيران ومليشيات حزب اهلل أن تخرج  به ًاترامب يسير بخطى واضحة وما كان مسموح

 .نيسان الحالي 12من سوريا بحسب ما لرح البيت األبيض 

بعد فالكلية للسووياسووية األمريكية الخارجية يمكن التوكير باألولويات األمريكية لترامب  الحديث عن االسووتدارة فيو

الدولة داعش وهيئة تحرير الشووام  ظيمي المتمثل بتمحاربة اإلرهاب  ،جعل األولوية األولى له دخوله للبيت األبيض

م ح هوا الكالاتضو .لم األولويات األمريكيةالم طقة دون جعل إزاحة األسد في س ولجم الدور اإليراني فيال صرة سابقًا، 



 
 
 
 
 
 
 

جير ق بلة من العيار الثقيل على لسان سفيرة األمم المتحدة نيكي هايلي في السادس من نيسان شيئًا فشيئًا بعد تف

صحافييأمام جمع غفير من  الجاري سوريا لم تعد تركز نال سية الواليات المتحدة في  سيا على إزاحة  حيث قالت إن 

 .لتي وجهت من قبل فرنسا وبريطانياياغة كالمها بعد موجة من االنتقادات الأعادت  اأنها سرعان م إال، األسد

صيرتراخي اإلدار سد كان ة األمريكية في عدم التطرق لم سد الوي أقدم على ارتكاب  األ ضر ل ظام األ ضوء األخ بمثابة ال

  الختبار أولي لسياسية ترامب. كانت من تحريض حلفااه أنها ولو ،خطيئة كبرى

 

 الممكن والمستحيل بين ترامب وبوتين ةلفق

سط  سوريا وب شرق  شمار  سوريا في  شر في  سوريا فبعد التدخل األمريكي المبا سي اريوهات مفتوحة في  جميع ال

وقرع طبور  ،نفوذها بها وتهيئة األجواء في الم طقة الج وبية لدخور قوات عربية أردنية لتثبيت وإدارة الم طقة

سي اريو ،معركة تحرير الرقة سوريا،  يبقى ال سية في  سيا لفقة  شبه أنها إالاألقرب بين القطبين اتمام    صفقةب أ

نهاية عاالة  بفكالهما يقر الملفات العالقة بين البلدين، إذا ما تم ربط الملف السوووري ببقيةممك ة ومسووتحيلة، 

سد من الحكم وكالهما متفق على محاربة ا صالح اآلخر،األ ضلة  إلرهاب، وكالهما متفهم لم تكمن في الب د فأما المع

ضافه ترامب  سوريا بل والجديد الوي أ سوريا من  ضع حدود لهوا ال فوذبيتعلق ليم بخروج إيران وحزب اهلل من   و

 كريالعس ليم لسبب ضعف في الخيار ،خسارة هوا الحليفبوهي نقطة خالف مع موسكو التي ال ترغب  ضمن سوريا،

سبب سكري وإنما ل صادي أكثر م ه ع سي واقت صدر، وما سيا سون وبوتين ت أنهما طرحا ب د  قيل من حديث بين تيلر

ال فوذ اإليراني في خلق تفاهمات تسوومح بتأمين فقط ممرات إيرانية في سوووريا ولووواًل إلى لب ان دون المسوواس 

إال خطوة تمهيدية في هوا االتجاه،  0212يسووان من ن 12بمصوولحة إسووراايل، وما ت فيو اتفاقية المدن األربع في 

 الوي أحكم قبصته على الشريط الحدودي مع سوريا. والمستفيد األكبر هو حزب اهلل

صعبةاو ضمانات أمريكية غير التي ستكمااًل للصفقة ال وفرة مت يتخللها نقطة خالفية أخرى متعلقة بحاجة موسكو ل

 الست زافه لآلخر مار كل طرفثتمن اس الخوف الباعث لمصدرعدم وجود عامل الثقة لوربما يعود السبب  ،بشكل كامل

سوريا، صالحه وليم ترامب المبادر بهوه المرحلة ع د بوتين فهو هوه الهواجم متزايدة إال أن في    المتخوف على م

روسوويا لخروج الاق فالعرض فحواه تأمين  ،إن قبل بوتين أو لم يقبل وه الصووفقة من م طلق قوة غير آبهلعرض ه

ضمان حفظ  سوري مقابل  ست قع ال صالحهامن الم سوريا م سوريأو ال ،في  سد في البحر ال شرات  غرق مع آر األ إلى ع

 .ن وتكرار التجربة األفغانية أو الصوماليةالس ي

بالخروج من وهي ما تبدو خيارات محدودة للرجل الشوومولي الوي ال يريد أن يلمح مجرد تلميح أمام الغرب أنه يرغب 

شرة وعليه  ،سوريا لبح أمام مرحلة مواجهة مبا إما التخلي عن األسد والقبور بعرض ترامب أو  االختياروبوات الوقت أ

ن بترامب ون المحيطوهوا االختيار، فالخبراء العسووكري إدارة ترامب إذا ما تم االنتحار في سوووريا ولن يضوور نالمزيد م

 م طقة الج وبية بوراع بريطاني وتحصووينمين الحربهم على داعش وتأرار باسووتمة في سوووريا، لديهم خطط م فرد

شمالية بوراع تركي ستهداف األسد ، والم طقة ال سلبًا على موسكو وتزيد من عزلتها الدولية ا ضربات تؤثر  بمزيد من ال

 أمام الرأي العام.



 
 
 
 
 
 
 

لة القور ضير وال قاش ريثما : خال صفقة قيد التح ضوح أكتر في ال قاط الخالفي يظهرتبقى هوه ال  ي ا أن اللة وعو

سى أن س ن  سيا سفهة ال تحمل ثوابت وما يتال سهل القور م االتفاق عليه اليوم قد يتم ن سيا إ :غدًا ومن ال ن رو

 ،وسط غياب الضامن والراعي لها إن روسيا ستخسر مصالحها في سوريا، :ولكن من الصعب القور .ستتخلى عن األسد

سوري أن ُي ويبقى الرهان شعب ال سوريا من تحت الركام على ال صفوف لل هوض ب فهو مقبل عد العدة في توحيد ال

  .على مرحلة جديدة سواء تمت الصفقة أم لم تتم
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