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 مقدمة وملخص

/ جهة أكثر من اثني عشر  ةالحرب األهلية في سورياآلن في عامها الثامن، استقطبت 
ا

، ةخارجيفاعًل

صارخ لحقوق اإلنسان الحترام اال  غيابتهديدات إرهابية، وقوضت االستقرار اإلقليمي، وعززت إلى  وأدت

تل أكثر  إذاع، صر هذا الفي  ال الشعب السوري أكثر العواقب تدميرا لقد تحم   .والقواعد األساسية للحرب
ُ
ق

وقد ارتكب النظام السوري بقيادة  (1).2011ا من ديارهم منذ مليونا  12مليون شخص، ونزح  من نصف

والقصف العشوائي للمناطق املدنية مثل  ،السجن الجماعي منهابشار األسد جرائم موثقة ضد اإلنسانية، 

اية، واستخدام التجويع و األسلحة الكيمابهجمات الاملستشفيات واملدارس، و   .أسلحة الحربمن  سًلحا

ات املتعددة أو تحقيق استراتيجية واضحة ومتسقة ملعالجة هذه التحدي   وغصفشلت إدارة ترامب في 

 ،على سبيل املثال، أصدر الرئيس ترامب بيانات متناقضة حول مصير األسد .ركيةياملصالح والقيم األم

القيادة  غيابالغموض و  سببلقد . ةوكذلك التزام الواليات املتحدة بإبقاء القوات في شمال شرق سوري

ا
ا
لو  ،حلفاء والشركاءلل إرباك

 
ركية من يللقوات األم اعا متسر   اإن انسحابا  (2)ركي في املنطقة.يالنفوذ األم من قل

 كما حصل عندما ،سيخاطر بالسماح للدولة اإلسًلمية )داعش( بإحياء نفسها بعد هزيمة مدمرة ةسوري

في غياب عملية دبلوماسية و (3).2011اتهم املرشح ترامب الرئيس السابق باراك أوباما بمغادرة العراق عام 

وهجر  ،الروس ي واإليرانينفوذين م على األرض، ما زاد من الذات صدقية، استمر نظام األسد في التقد  

 (4)ة.خاصة في جنوب سوريوبعشرات آالف الناس، 

سنوات من املعاناة،  بعد .، لكن هناك خيارات أفضل وأخرى أسوأةجيدة في سوري ال توجد خيارات  

  ا مهمة.أرضا السوري اكتسب النظام وقد  .املتعددة إلى مفترق طرق  ةوصلت صراعات سوري
ا

 من لكن بدال

منها واحدة كل دافع عن ت، بحكم األمر الواقعالقتال ثًلث مناطق سيطرة فعلية  فرض إحراز نصر لألسد،

روسيا وإيران في الغرب، وتركيا في الشمال الغربي، والواليات املتحدة في الشمال  :قوة خارجيةعلية افب

ا من االستقرار .الشرقي   خلقت هذه املناطق جيوبا
 
 .املدنيين املحاصرين ةر األمن النسبي لسكان سوريتوف

 من إثارةنفسه بالقدر و  .هذا األمند يهد  كلها استعادة السيطرة على األراض ي السورية في  طموح األسدإن 

                                                           
1United Nations Human Rights Council, “Syria emergency,” available at http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html  (last accessed 
July 2018); Megan Specia, “How Syria’s Death Toll Is Lost in the Fog of War,” The New York Times, April 13, 2018, available at 
https://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html. 
2Brian Katulis and Daniel Benaim, “Trump’s Passive-Aggressive Syria Policy Risks Creating More Mayhem in the Middle East,” Foreign 
Policy, April 16, 2018, available at: https://foreignpolicy.com/2018/04/16/trumps-passive-aggressive-syria-policy-risks-creating-more-
mayhem-in-themiddle-east/; 
 Daniel Benaim, “Trump’s First 100 Days in the Middle East” (Washington: Center for American Progress,2017), available at 
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2017/04/26/431047/trumps-first-100-days-middle-east/. 
3Andrew Kaczynski, “Donald Trump criticized Obama in 2011 for not getting out of Iraq sooner,” CNN, October 26, 2016, available at 
https://www.cnn.com/2016/10/26/politics/trump-2011-troops-in-iraq/index.html. 

لعدم خروجه من العراق فوًرا. 2011انتقاد ترامب ألوباما عام   
4United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Jordan | Syrian Arab Republic Flash Update No. 4 (as of 2 July 2018),” 
available at: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_07_02%20Southern%20Syria%20Flash%20Update%20No.%204%20%28003
%29.pdf (last accessed July 2018). 

http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html
https://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html
https://foreignpolicy.com/2018/04/16/trumps-passive-aggressive-syria-policy-risks-creating-more-mayhem-in-themiddle-east/
https://foreignpolicy.com/2018/04/16/trumps-passive-aggressive-syria-policy-risks-creating-more-mayhem-in-themiddle-east/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2017/04/26/431047/trumps-first-100-days-middle-east/
https://www.cnn.com/2016/10/26/politics/trump-2011-troops-in-iraq/index.html
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 اخلق الواليات املتحدة وروسيا وتركياالوثيق لقوات  قربالو  ،بين املناطق الحدود املتنازع عليهافلقلق، ا

ا ب اخطرا   .أوسع تصعيد  كبيرا

 .ركيةياملصالح والقيم األم دافع عنالواليات املتحدة فرصة لتشكيل هذا املشهد الناش ئ بطريقة تلدى 

 سيتطلب تحقيق هذه األهداف و 
ا
أفضل أهداف الواليات املتحدة مع  صورةب مئتًل للسياسة  ةجديدمقاربة

 و  ،هاموارد
ُ
ن شراكاتت  .جميعها في أنحاء املنطقة هاحس 

، وإنشاء ةاع، وتحقيق االستقرار في محيط سوريصر يجب أن تعطي هذه السياسة األولوية لتهدئة ال

وفي  .وسيط لفصل القوات على األرض اتفاق   صلحةملمصير األسد  جليجدول/ يؤ إطار دبلوماس ي جديد 

 ،أساس من هذه االستراتيجية، يجب على الواليات املتحدة أن تحتفظ بالوجود العسكري الذي تقوده جزء  

ا بالدفاع عن هذه يجب عليها أن تعز  و  .تحقيق االستقرار في الشمال الشرقيبمساعي ل وتعج   ا قويا ز التزاما

 .قة إلشراك روسيا وتركيا في خطة جديدة تدعمها األمم املتحدة إلنهاء القتالاملنط

 ت اخلو من املخاطر، لكنهتال ه املقاربة هذ
 
الواليات املتحدة  املسار الذي تأخذهخًلل مفتاحية ر مزايا وف

اع في مكانه، صر بتجميد الو  .اليوم: ستسمح للواليات املتحدة بإنهاء الحملة بشكل مسؤول ضد داعش

الروس ي  ينلنفوذاسيمنع النظام القاتل من ممارسة السيطرة على شعب بأكمله، وكذلك وقف توسع 

تسوية سياسية وطنية إلى وسيمنح الوقت للسوريين واملجتمع الدولي للسعي  .واإليراني في الشرق األوسط

 (5).أكثر ديمومة

ويعرض أربعة  ،ةعلى املحك في سوريالتي هي كية ر ييسلط هذا التقرير الضوء على املصالح والقيم األم

 الستراتيجية جديدة:  عناصر مفتاحية

إطًلق مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى ضمان االعتراف الدولي بمناطق السيطرة الفعلية  •

 .وتجديد عملية سياسية وطنية ةفي سوريالقائمة 

ه حدة في شمال شرق سورية لدعم هذعلى الوجود العسكري الذي تقوده الواليات املت حافظةامل •

 وضمان الهزيمة الدائمة لداعش من خًلل مواصلة التشارك مع القوى املحلية. ،املبادرة الدبلوماسية

توسيع نطاق املساعدة على االستقرار داخل منطقة السيطرة التي تقودها الواليات املتحدة،  •

 .والشركاء في املنطقة للقيام باملزيدوالضغط على حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا 

 ة.الجهد لدعم الًلجئين السوريين ودعم استقرار جيران سورياملحافظة على  •

                                                           
5United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Jordan | Syrian Arab Republic Flash Update No. 4 (as of 2 July 2018),” 
available at: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_07_02%20Southern%20Syria%20Flash%20Update%20No.%204%20%28003
%29.pdf (last accessed July 2018). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_07_02%20Southern%20Syria%20Flash%20Update%20No.%204%20%28003%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_07_02%20Southern%20Syria%20Flash%20Update%20No.%204%20%28003%29.pdf
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في الوقت الحالي املنظورة ركية أكثر من البدائل يمصالح أم نعدافع من شأن هذه االستراتيجية أن ت

الطائش للضغط العسكري واالقتصادي أو التصعيد املتسر ع ففك االرتباط  .وخارجها داخل إدارة ترامب

 (6).على األسد وداعميه اإلقليميين سيكون مسار عمل خاطئ

 (7)،اعلنا و بصورة غير منتظمة الرئيس دونالد ترامب  ذي يبحثهركية اليللقوات األم اسريعا  اانسحابا إن 

 ةفوضوي في شرق سوريالعنف ال نحواالنزالق بطر اخيبيع شركاء الواليات املتحدة األكراد والعرب و يسوف 

ة نزلبمسيكون و د الواليات املتحدة. ويهد   ،ع مرة أخرى الذي من شأنه أن يمنح داعش فرصة إلعادة التجم  

ا على نظام األسد وداعميه نتيجة ذلعن النفوذ امن جانب واحد  التخلي ي تمتلكه الواليات املتحدة حاليا

سترض ي املنافسين تو  ،ش يء في املقابلحصل على أي ت، بينما ال ةوجودها في شمال شرق سوري

االجيوسياسيين للواليات املتحدة وخصومها اإلقليميين  .روسيا وإيران ، وتحديدا

الوجود الحالي بسحب الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين من ركية مقابل وعود يسحب القوات األمإن 

ا اتخاذ إجراءات عسكرية ال رجعة ركيسوف يتطلب من أم 8-همكما اقترح بعض- ةللقوات اإليرانية في سوري

افيها  الوفاء ملوسكو ال يمكن ه قابلة لًلنعكاس على الطريق التي من املرجح أنمبهمة و مقابل تعهدات  ،سلفا

الذي عًلوة على ذلك، وبما أن روسيا تنتهك التزاماتها السابقة لوقف إطًلق النار  .ذلك تحتى لو أراد ،بها

، فليس هناك ما يدعو ةوالحكومة األردنية من خًلل قصفها لجنوب سوري مع كل من الرئيس ترامبوقعته 

 لتزم بوعوده.بأن بوتين سوف ي ظنالإلى 

نطوي على تصعيد العقوبات يسوف  -الذي اقترحه بعض املحافظين الصقور -البديل اآلخر 

نفوذ واجهة المن جهد أوسع مل اجزءا بوصفها االقتصادية والتهديد بضربات عسكرية ضد النظام السوري 

في الوقت الطريق من شأنه أن يخاطر بتوسيع القتال واملواجهة مع روسيا  ههذ واتباع (9).اإليراني في املنطقة

ا حرب مكلفة غير، للنجاح م أي نظرية ذات صدقيةقد  يُ ال الذي   ال يمكن التنبؤ بنتائجها.و  جدا

                                                           
6Michael R. Gordon, “Bolton Says Removing Iran From Syria Trumps Deposing Assad,” The Wall Street Journal, July 1, 2018, available at 
https://www.wsj.com/articles/bolton-says-removing-iran-from-syria-trumps-deposing-assad-1530486068; Karen DeYoung and Shane 
Harris, “Trump instructs military to begin planning for withdrawal from Syria,” The Washington Post, April 4, 2018, available at 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-instructs-military-to-beginplanning-for-withdrawal-from- 
syria/2018/04/04/1039f420-3811-11e8-8fd2-49fe3c675a89_story.html; Aaron Stein, “The ‘Adults in the Room’ Need to Take Trump 
Seriously on Syria,” War on the Rocks, April 10, 2018, available at https://warontherocks.com/2018/04/the-adults-in-the-room-needto-
take-trump-seriously-on-syria/; James F. Jeffrey, “Pull Troops Out of Syria? Trump Has a Point,” The Washington Institute for Near East 
Policy, April 13, 2018, available at http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pull-troops-out-ofsyria-trump-has-a-point; 
Jack Keane and Danielle Pletka, “How Trump Should Define Success in Syria,” The National Interest, April 24, 2018, available at 
http://nationalinterest.org/feature/how-trump-should-define-success-syria-25538?page=show. 
7DeYoung and Harris, “Trump instructs military to begin planning for withdrawal from Syria”; Stein, “The ‘Adults in the Room’ Need To 
Take Trump Seriously on Syria”; Jeffrey, “Pull Troops Out of Syria? Trump Has a Point.” 
 - غوردون، "بولتون يقول إن إخراج إيران من سورية يحطم األسد". 8
9Richard Goldberg, “It’s time for Trump to attack Iran’s Revolutionary Guard,” New York Post, February 12, 2018, available at 
https://nypost.com/2018/02/12/its-time-for-trump-toattack-irans-revolutionary-guard/. 
 ريتشارد غولدبيرغ، "حان الوقت ليهاجم ترامب الحرس الثوري اإليراني".

http://nationalinterest.org/feature/how-trump-should-define-success-syria-25538?page=show
https://nypost.com/2018/02/12/its-time-for-trump-toattack-irans-revolutionary-guard/
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 على املحكفي سورية ركية ياملصالح والقيم األم

 ،كوريا الشماليةمع قمة البوتين في هلسنكي و  - األسابيع القليلة املاضية، طغى اجتماع ترامبخًلل 

والتوترات بين الواليات املتحدة ودول مجموعة السبع وحلف شمال  ،وحروب الرئيس ترامب التجارية

 (10).سوريةفي األطلس ي على التغطية اإلخبارية للحرب األهلية 

ال يوجد مكان آخر تقوم فيه  .الحرب تتجاوز حدود البلد لىار هائلة مترتبة عهناك آثا تزال مومع ذلك، 

، ما يزيد خطر التصعيد غير نفسه ركية والروسية بعمليات قتالية في املسرحيالقوات العسكرية األم

لقد أدى استخدام النظام السوري املكرر للسارين والكلور إلى  .سوء التقدير أو الخطأ نمالناتج مقصود 

وقد أنتج الصراع ديناميات سياسية قبيحة  .يةو تقويض املعايير العاملية املتعلقة باستخدام األسلحة الكيما

على سبيل املثال، استغل اليمين املتطرف  .ابرت مسار السياسة في الواليات املتحدة وأورو جديدة غي  

ية املعادية للمهاجرين و إلثارة النزعة الشعب ةالقادمة من سوري 2015األوروبي موجة الًلجئين لعام 

يمين لل يةوفرت ذريعة للتعصب ضد املسلمين لًلنتقال من حركات هامشو الغضب املناهض للمؤسسات. و 

 (11).أروقة السلطة في الواليات املتحدة وأجزاء من أوروبا نحواملتطرف مباشرة 

الواليات املتحدة وأجزاء  األمد لألمن في ةويلط مقاربةهذه الديناميات السياسية الجديدة أعادت إحياء 

الهجرة، وإعطاء األولوية لعمليات  ر، ووقفالجُد في السلطة لبناء هم أولئك الذين  ةلهمم ،من أوروبا

 
ا

ا  املتجذر / من محاولة حل الصراع املتوطنمكافحة اإلرهاب الضيقة بدال من خًلل تعزيز تنمية أكثر انفتاحا

ا    .سهم الصراع السوري املدمر في إضعاف النظام الدوليألقد  (12).مجتمعاتللوازدهارا

 
 
مخاطر عدة يمكن أن تؤدي إلى حريق جيوسياس ي  ةل الحرب األهلية في سوريمن منظور أمني، تمث

 :يشملأوسع، 

واجهة ملال تسعى الواليات املتحدة وال روسيا  غير مقصود بين الواليات املتحدة وروسيا: اتصعيد   •

ادثة مثل ح -، ولكن سوء تقدير أو معركة بين القوات الشريكة على األرض ةمباشرة في سوريعسكرية 

                                                           
10David Ljunggren and Roberta Rampton, “Trade war turns Canada’s G7 summit into six-plus-Trump,” Reuters, June 4, 2018, available at 
https://www.reuters.com/article/us-g7-summit/trade-war-turns-canadas-= g7-summit-into-six-plustrump-idUSKCN1J01UE; Michael D. 
Shear and Catherine Porter, “Trump Refuses to Sign G-7 Statement and Calls Trudeau ‘Weak,’” The New York Times, June 9, 2018, 
available at: https://www.nytimes.com/2018/06/09/world/americas/donald-trump-g7-nafta.html; Motoko Rich, “Trump and Kim Arrive in 
Singapore for Historic Summit Meeting,” The New York Times, June 10, 2018, available at 
https://www.nytimes.com/2018/06/10/world/asia/kim-jong-un-trumpnorth-korea-singapore.html. 
11 Matt Browne, Dalibor Rohac, and Carolyn Kenney, “Europe’s Populist Challenge: Origins, Supporters, and Responses” (Washington: 
Center for American Progress, 2018), available at: 
https://www.americanprogress.org/issues/democracy/reports/2018/05/10/450430/europes-populist-challenge/;  
William A. Galston, “The rise of European populism and the collapse of the center-left” Brookings Institution, March 8, 2018, available at 
https://www.brookings.edu/blog/orderfrom-chaos/2018/03/08/the-rise-of-european-populismand-the-collapse-of-the-center-left/. 
12Peter Juul and Ken Gude, “Reckless Endangerment: President Trump and the Use of Military Force” (Washington: Center for American 
Progress, 2017), available at https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2017/05/01/431566/reckless-endangerment-
president-trump-use-military-force/  

https://www.reuters.com/article/us-g7-summit/trade-war-turns-canadas-
https://www.nytimes.com/2018/06/10/world/asia/kim-jong-un-trumpnorth-korea-singapore.html
https://www.americanprogress.org/issues/democracy/reports/2018/05/10/450430/europes-populist-challenge/
https://www.brookings.edu/blog/orderfrom-chaos/2018/03/08/the-rise-of-european-populismand-the-collapse-of-the-center-left/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2017/05/01/431566/reckless-endangerment-president-trump-use-military-force/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2017/05/01/431566/reckless-endangerment-president-trump-use-military-force/
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في دير  ةالتي هاجمت فيها مجموعة مرتزقة روسية الواليات املتحدة ومواقع شريك 2018فبراير  /شباط

 .يمكن أن تتحول بسهولة إلى صراع أوسع (13)-الزور

ا بعمل  :جديدة بين إسرائيل وإيران وحزب هللا احرب   • ا وتكرارا لحماية أمنها، قامت إسرائيل مرارا

أي من التطورات و  (14).على مدار الحرب األهلية ةحزب هللا في سوريمواقع عسكري ضد املواقع اإليرانية و 

يمكن أن  -أسلحة ثقيلة أو تحركات لتأسيس مواقع إيرانية قريبة من الحدود اإلسرائيليةأنظمة مثل نشر -

 .حزب هللا من جهة أخرى  يلهابين إسرائيل من جهة وإيران ووكتؤدي إلى حرب 

على أنها ساحة  ةلطاملا نظرت إدارة ترامب إلى سوري مواجهة بين الواليات املتحدة وإيران: •

ركي في اآلونة األخيرة طهران بسحب قواتها يوزير الخارجية األم ،طالب مايك بومبيو إذللتنافس مع إيران، 

، يمكن لحادث عسكري بين ةركية العاملة في سورييل من القوات اإليرانية والقوات األممع ك (15).من البًلد

ركية في أماكن أخرى في املنطقة، بما في ذلك العراق والخليج يض بسهولة املصالح األمالبلدين أن يقو  

 .الفارس ي

تعارض تركيا  :الواليات املتحدة عالقة في الوسطبينما ، ةاشتباكات بين تركيا وأكراد سوري •

كردية ذات هيمنة  هاولكن ،الديمقراطية متعددة األعراق اات سوريركية مع قو يالشراكة العسكرية األم

ف لقد  .(قسد) ركية املشتركة في مدينة منبج السورية التوترات، لكن تركيا ياتفاق الدوريات التركية األمخف 

  إذالديمقراطية  ةر عليها قوات سوريتواصل تهديدها بمزيد من الهجمات على األراض ي التي تسيط
ُ
نشر ت

 (16)داعش.من حملة مواجهة  اجزءا  اركية حاليا يالقوات األم

ا القتال ما دام خطر كبير  متنافسة، هناكساحة قتال لقوى عاملية وإقليمية  ةوريس وما دامت، مستمرا

االستراتيجية  عاييراملعن هذه  ةركية في سورييال يمكن فصل املصالح األم .لتصعيد جيوسياس ي كبير

 :هي اآلتيةو  ،ةفي سوريأربع لدى الواليات املتحدة مصالح رئيسة  .األوسع

 .منع الهجمات اإلرهابية ضد الواليات املتحدة وحلفائها •

•  
ا
الصراع السوري أو  الغوص فيا قد يدفع الواليات املتحدة إلى منع تصعيد جيوسياس ي أوسع نطاق

 .للخطرركلئها وشيعرض حلفاء الواليات املتحدة 

 .الروس ي واإليراني في الشرق األوسط ينلنفوذاالحد من توسع  •

                                                           
13Thomas Gibbons-Neff, “How a 4-Hour Battle Between Russian Mercenaries and U.S. Commandos Unfolded in Syria,” The New York 
Times, May 24, 2018, available at https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/americancommandos-russian-mercenaries-
syria.html.   
14Jim Zanotti, “Israel: Background and U.S. Relations in Brief” (Washington: Congressional Research Service, 2018), p. 3–5, available at 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44245.pdf. 
15U.S. Department of State, “After the Deal: A New Iran Strategy (May 21, 2018),” available at 
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm (last accessed July 2018). 
16Reuters Staff, “Turkish, U.S. units begin patrols near northern Syria’s Manbij,” Reuters, June 18, 2018, available at 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkish-us-units-begin-patrols-near-northern-syrias-
manbijidUSKBN1JE1A3. 

.2018حزيران/ يونيو  18نقًل عن رويترز: "الوحدات التركية واألميركية تقوم بالدوريات قرب منبج"،   

https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/americancommandos-russian-mercenaries-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/americancommandos-russian-mercenaries-syria.html
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44245.pdf
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkish-us-units-begin-patrols-near-northern-syrias-manbijidUSKBN1JE1A3
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkish-us-units-begin-patrols-near-northern-syrias-manbijidUSKBN1JE1A3
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ضد اإلنسانية وغيرها من  األسدجرائم  منالتخفيف من معاناة الشعب السوري وزيادة الحماية  •

 .انتهاكات لقواعد الحرب

  
لم تكن قادرة  لكنها في حينه، ظهركبير في التصدي لخطر داعش الذي  لقد نجحت إدارة أوباما إلى حد 

األمن اإلقليمي، أو حماية املدنيين  فيعلى تطوير استراتيجية إلنهاء الحرب األهلية، واحتواء آثارها السلبية 

عملية انتقال  في خطوةلتنحي إلى اعلى الرغم من أن الرئيس أوباما دعا األسد . ةعلاف صورةبالسوريين 

 واقع. ذلك إلى تحول لع أدوات السياسة الًلزمة إال أن إدارته لم تجم   (17)تفاوض عليهاال جري يسياس ي 

ا ة وغير متماسكة تماما وقد أصدرت إدارته تصريحات  ،كانت مقاربة الرئيس ترامب تجاه سورية متقلبا

ا حول ما إذا كانت تخطط إلبقاء 
ا
ا للتسوية السياسية وتخبط

ا
متناقضة حول ما إذا كان تنحية األسد شرط

وقد أمر الرئيس ترامب مرتين بتوجيه ضربات  (18)من القوات األميركية في شمال شرق سورية. 2000 ىحوال

ة لقومغزى بين استخدام ا يمن دون ربط ذ يةولكيماا ألسلحةضد حكومة األسد الستمرار استخدامها ا

دارة إلا ضتوتفال، لمثاا سبيل علىسورية،  بجنوفي  (19).تيجيةاالستراف اهدا من سعأو مجموعةوأي 

هجوم  جهةامو فيها نضما في فشلت لكنهاردن، ألوا سيارو  معباالشتراك ر لناق اطًلإ لوقف ق  تفاا على

 (20)من روسيا. النظام املدعوم

إنه يفيد خصوم  .في خطر أكبر ةكية داخل سوريير هذا التنافر في السياسة يضع القوات العسكرية األم

في الوقت الذي  االستراتيجيةالتخلي عن املبادرة من خًلل روسيا وإيران،  ومنهمواإلقليميين، دوليين ركا اليأم

  .فيه أمن الشركاء املقربين مثل إسرائيل واألردن ُيضعف
ا
ا في ا دبلوماسيا في الواقع، لقد اكتسبت روسيا نفوذ

، لكن ةسوري مثالي للواليات املتحدة في قد ال يكون هناك خيار   (21).ةالشرق األوسط نتيجة تدخلها في سوري

 .إدارة ترامب هحتى لو بدا من غير املحتمل أن تتخذ ،تاحُم  أفضل رمساثمة 

                                                           
17Steven Mufson, “‘Assad must go’: These 3 little words are huge obstacle for Obama on Syria,” The  Washington Post, October 19, 2015, 
available at https://www.washingtonpost.com/business/economy/assad-must-go-these-three-little-words-presenta-huge-obstacle-for-
obama-on-syria/2015/10/19/6a76baba-71ec-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html. 
 "يجب أن يرحل األسد، تلك الكلمات الثالث الصغيرة )باإلنكليزية( هم عائق كبير ألوباما حول سورية".
18 U.S. Department of State, “Remarks on the Way Forward for the United States Regarding Syria (January 17, 2018),” available at 
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/01/277493.htm; Gordon, “Bolton Says Removing Iran From Syria 
Trumps Deposing Assad.” 

("، غوردون، "بولتون يقول إن إخراج 2018لثاني/ يناير كانون ا 7ما يتعلق بسورية ) لواليات المتحدة فيإلى اوزارة الخارجية األميركية، "مالحظات حول الطريق إلى األمام بالنسبة 

 ".إيران من سورية يحطم األسد
19Brian Katulis and Peter Juul, “Strikes Without Strategy in Syria, Years in the Making,” The National Interest, April 16, 2018, available at 
http://nationalinterest.org/feature/strikeswithout-strategy-syria-years-the-making-25409. 

، الموقع المذكور أعاله. 2008ل نيسان/ أبري 16بريان كاتوليس وبيتر جول، "ضربات من دون استراتيجية في سورية، سنوات في تلك العملية"،   
20Karen DeYoung, Liz Sly, and Zakaria Zakaria, “Cease-fire in southwestern Syria nears collapse as U.S. and Russia trade blame,” The 
Washington Post, June 28, 2018, available at: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/airstrike-in-southern-syria-kills-
families-hiding-in-helterfrom-offensive/2018/06/28/ced4d68a-7a5a-11e8-ac4e-421ef7165923_story.html. 

.االتهامات وروسيا أميركا تتبادل بينما ينهار النار إطالق وقف اتفاق  
21Adam Entous, “Israeli, Saudi, and Emirati Officials Privately Pushed for Trump to Strike a ‘Grand Bargain’ With Putin,” The New Yorker, 
July 9, 2018, available at https://www.newyorker.com/news/news-desk/israeli-saudi-and-emiratiofficials-privately-pushed-for-trump-to-
strike-a-grandbargain-with-putin. 
 آدم إنتوس، المسؤولون اإلسرائيليون والسعوديون واإلماراتيون يدفعون بشكل خاص من أجل أن يعقد ترامب "صفقة كبرى" مع بوتين.

https://www.washingtonpost.com/business/economy/assad-must-go-these-three-little-words-presenta-huge-obstacle-for-obama-on-syria/2015/10/19/6a76baba-71ec-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/assad-must-go-these-three-little-words-presenta-huge-obstacle-for-obama-on-syria/2015/10/19/6a76baba-71ec-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html
http://nationalinterest.org/feature/strikeswithout-strategy-syria-years-the-making-25409
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/airstrike-in-southern-syria-kills-families-hiding-in-helterfrom-offensive/2018/06/28/ced4d68a-7a5a-11e8-ac4e-421ef7165923_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/airstrike-in-southern-syria-kills-families-hiding-in-helterfrom-offensive/2018/06/28/ced4d68a-7a5a-11e8-ac4e-421ef7165923_story.html
https://www.newyorker.com/news/news-desk/israeli-saudi-and-emiratiofficials-privately-pushed-for-trump-to-strike-a-grandbargain-with-putin
https://www.newyorker.com/news/news-desk/israeli-saudi-and-emiratiofficials-privately-pushed-for-trump-to-strike-a-grandbargain-with-putin
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 ةسوري ة فيسياسة جديدلإطار 

، هاركية في البًلد واملنطقة كليوتعزيز املصالح األم ،ةالحرب األهلية في سوري خفض التصعيد في /لتهدئة

 :يةتاآلاألربعة  يجب على الواليات املتحدة متابعة املحاور 

القائمة بحكم األمر مناطق السيطرة بإطًلق مبادرة دبلوماسية تهدف إلى ضمان االعتراف الدولي ( 1

 .وتجديد عملية سياسية وطنية ةفي سوريالواقع 

لدعم هذه ة الوجود العسكري الذي تقوده الواليات املتحدة في شمال شرق سوري على حافظةامل( 2

 .يمة الدائمة لداعش من خًلل االستمرار في الشراكة مع القوات املحليةوضمان الهز  املبادرة الدبلوماسية

االستقرار داخل منطقة السيطرة التي تقودها الواليات املتحدة، والضغط  من أجل( توسيع املساعدة 3

 .على حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا والشركاء في املنطقة للقيام باملزيد

ودعم استقرار الشركاء  ةاملجاورة لسوريفي املناطق  عم الًلجئين السوريينلد ساعياملاملحافظة على ( 4

 .الرئيسين للواليات املتحدة

القائمة بحكم األمر إطًلق مبادرة دبلوماسية تهدف إلى ضمان االعتراف الدولي بمناطق السيطرة  .1

 .وتجديد عملية سياسية وطنية ةفي سوري الواقع

لنظام سياس ي سوري أكثر  يتنحىدون شك في رؤية نظام األسد من ن الواليات املتحدة ترغب إفي حين 

املدى القصير بتكلفة مقبولة  فيا، فقد حان الوقت لًلعتراف بأن هذا الهدف ال يمكن تحقيقه انفتاحا 

 ينركية غير مقبوليمإن تغيير النظام واحتمال التزام طويل األمد من جانب القوات البرية األ  .ركييللشعب األم

ركي لدفع يتضمن استخدام النفوذ األمتأكثر واقعية  مقاربةهناك  ( 22).معظمهم ركيينياألم إلىبالنسبة 

هذا،  أمكن.ناطق السيطرة الحالية حيثما مل ارستقر ؤمن اال ي القوى اإلقليمية والدولية ذات الصلة نحو حل   

  بدوره، سيضع األساس لقرار  
ا

يستند إلى  قرار   في املستقبل،ت الداخلية السورية  للصراعاأكثر شموال

 ال قاربة امل ههذ (23).والسلطة قوةالمركزية ال
ُ
لجرائم ضد اإلنسانية في املدى افي عالج مباشرة سجل النظام ت

شارك ت ةخارجيجهة فاعلة ا لكل املخاوف األكثر إلحاحا  معالجةنهي القتال من خًلل تقد  الكنه ،القصير

 ة.األهلية في سوري اآلن في الحرب

                                                           
22Shibley Telhami, “American Public Attitudes Towards ISIS and Syria,” Brookings Institution, January 9, 2015 available at 
https://www.brookings.edu/research/american-publicattitudes-toward-isis-and-syria/. 
 شبلي تلحمي، "مواقف أميركية عامة تجاه داعش وسورية"، معهد بروكينغز.
23The CAP Middle East Team, “Leveraging U.S. Power in the Middle East: A Blueprint for Strengthening Regional Partnerships” 
(Washington: Center for American Progress, 2016), p. 22, available at 
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/10/19/146283/leveraging-u-s-power-in-the-middle-east/. 

https://www.brookings.edu/research/american-publicattitudes-toward-isis-and-syria/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/10/19/146283/leveraging-u-s-power-in-the-middle-east/
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  .ركية بلقنة الصراع نفسهيفي الوقت الحالي، تعكس الدبلوماسية األم
 
ز املحادثات مع روسيا، ترك

 ت، بينما ةواألردن، وإسرائيل على الوضع املتدهور في جنوب سوري
 
 رئيسة صورةبمع تركيا  املحادثاتز رك

 (24).الديمقراطية امع قوات سوري ]تركيا[ على نزاع ذلك البلد

عملية دبلوماسية ناك ه في الركود واآلن إلى حد كبير مسهمةفي الوقت نفسه، تظل الواليات املتحدة 

 
 
 جرى فاوضات بين نظام األسد وقوى املعارضة غير املتطرفة التي تز على الغير ذات صلة في جنيف ترك

 ،املبادرة الدبلوماسية لروسيا تخلى عنت، و ةوتفاعلي ةسلبي ةركيياألمقاربة امل ههذ 25.االقضاء عليها جميعا 

فشل في تعزيز السيطرة غير املباشرة تو  .جميعها ا األطرافالتي تشارك دبلوماسيا  ةالوحيد في سوريفاعل ال

ي شتراك فإعادة اال في إلغراء روسيا  ةللواليات املتحدة على نسبة كبيرة من املوارد الزراعية والطاقة في سوري

 املحادثات التي تؤدي إلى تس
ا
 .اوية سياسية أوسع نطاق

ركية جديدة هو منع التصعيد الجيوسياس ي األوسع من خًلل يالهدف املباشر ملبادرة دبلوماسية أم

ما  في حدودالوالشروع في عملية ترسيم  ،ةضمان االعتراف الدولي بمناطق السيطرة على األرض في سوري

ن يضع القواعد األساسية للعمليات العسكرية إن االتفاق املتبادل حول الحدود من شأنه أ .حو بوض بينها

ويمكن بعد ذلك  .ضامنينصفة بتعمل روسيا وتركيا والواليات املتحدة  إذ، ةفي سوريجميعها طراف لأل 

من مخاطر سوء التقدير وعدم تشجيع الهجمات  إنشاء دوريات عسكرية مشتركة أو آليات أخرى للحد  

ا سبل ضمان توصيل اإلغاثة اإلنسانية إلى املناطق يمكن أن تستكشف املحادثات أيضا  .لحدودل العابرة

 .جميعها ةاملحتاجة في أنحاء سوري

من الناحية العملية، تتطلب هذه االستراتيجية من الواليات املتحدة املشاركة في دبلوماسية ثًلثية 

إطار يمكن تجسيده في قرار جديد ملجلس  صلبة مع روسيا وتركيا، وكذلك العمل مع األمم املتحدة لرسم

بين الواليات املتحدة  2017 يوليو /التوصل إليه في تموز  جرى إن فشل اتفاق وقف إطًلق النار الذي  .األمن

يدل بوضوح على  ةالروس في جنوب سوريو لوقف العمليات العسكرية الهجومية للنظام  (26)وروسيا واألردن

 .للقوة الصادقاالستخدام بدعم يُ  ، وال بَد أنإلى اعتراف دولي أوسعنجح، يحتاج ي حتىأن أي اتفاق، 

عاد يُ ستحتاج روسيا إلى االقتناع بأن الواليات املتحدة تدافع عن شرق سورية وأن هذه املنطقة س

ادمجها في بقية البًلد  من نظام  مهمةتنازالت سياسية تحصل على فحسب، من عملية دبلوماسية  جزءا

 ستحتاج تركيا إلى  .وتخفيض السلطات الرئاسية ،الًلمركزية السياسية واإلدارية ال سيما ،األسد
ُ
ح منَ أن ت

العملية السياسية، خًلل و  .على إمكان إنشاء دولة كردية مستقلة على حدودها )الفيتو( حق النقض

                                                           
24Max Hoffman, “Potential Turkish Military Move on Afrin Risks Wider War,” Center for American Progress, January 19,2018, available at 
https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2018/01/19/445271/potential-turkishmilitary-move-afrin-risks-wider-war/. 
25Lisa Roman and Alexander Bick, “It’s Time For a New Syria Peace Process,” Foreign Policy, September 15, 2017, available at 
https://foreignpolicy.com/2017/09/15/its-time-for-anew-syria-peace-process/. 

.2017أيلول/ سبتمبر  15"حان الوقت لعملية سالم في سورية"، فورين بوليسي، ليزا رومان وألكسندر بيك،   
 دو يونغ وليز سالي، "وقف إطالق النار ينهار في جنوب سورية في ظل تبادل االتهامات بين أميركا وروسيا".26

https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2018/01/19/445271/potential-turkishmilitary-move-afrin-risks-wider-war/
https://foreignpolicy.com/2017/09/15/its-time-for-anew-syria-peace-process/
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إسرائيل ومنهم ستحتاج الواليات املتحدة إلى التشاور بنشاط مع حلفائها األوروبيين والشركاء اإلقليميين، 

 .إيرانمع على قناة غير مباشرة ولكنها مفتوحة  حافظةواملواألردن، 

 :خريطة مقسمة إلى ثًلث مناطقاملجال وينتج ذلك فسح سي

د متوت ،النظام السوري املدعوم من روسيا وإيرانعليها سيسيطر  ،غرب سورية )سورية الغربية( •

 .من الحدود األردنية إلى حلب ومن الحدود اللبنانية واإلسرائيلية إلى الضفة الغربية لنهر الفرات

من جماعات املعارضة املدعومة من  يهاالسيطرة عل جري ست)سورية الشمالية(  ةشمال سوري •

حلب. يحدها من الشرق الخط الذي تفاوض  ةوأجزاء من محافظالشمالية إدلب محافظة تركيا، وتشمل 

 2018.27يونيو حزيران/ وغلو في أوائل أ شياو ولود جعليه الوزير بومبيو ونظيره التركي م

من الواليات  املدعومة ةالديمقراطي اسوريعليها قوات سيطر تس (الشرقية ةسوريشرق سورية )  •

هذا يتفق مع خط  .الحدود التركية والعراقية والضفة الغربية لنهر الفراتها حدودو  ،املتحدة وحلفائها

 2017.28أغسطس آب/ الذي وافقت عليه الواليات املتحدة وروسيا في  خفض التصعيد )التهدئة(

 

                                                           
27Tuvan Gumrukcu and Ece Toksabay, “Turkey, U.S. agree roadmap to avert crisis in Syria’s Manbij, few details,” Reuters, June 4, 2018, 
available at https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/turkey-u-s-agree-roadmap-to-avertcrisis-in-syrias-manbij-few-details-
idUSKCN1J01ZC. 
28Hossam Abouzahr and Tarek Radwan, “Syria’s Buffer Zone Along the Euphrates,” Atlantic Council, August 29, 2017, available at 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-s-buffer-zone-along-the-euphrates. 

. 2017آب/ أغسطس  29حسام أبو زهر وطارق رضوان، "منطقة عازلة في سورية على طول نهر الفرات"، المجلس األطلسي،   

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/turkey-u-s-agree-roadmap-to-avertcrisis-in-syrias-manbij-few-details-idUSKCN1J01ZC
https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/turkey-u-s-agree-roadmap-to-avertcrisis-in-syrias-manbij-few-details-idUSKCN1J01ZC
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-s-buffer-zone-along-the-euphrates
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الحدود بين مشكلة  فاوضات ستحتاج إلى حل  تواضح بالفعل، فإن ال دمن هذه الحدو  ان عددا إفي حين 

مصير املعارضة والجماعات املتطرفة في  ومنها، ةتركيا في شمال سوري اي تسيطر عليهتال واألراض يالنظام 

 .محافظة إدلب

 ، ينبغي على الواليات املتحدة أن تقد  جميعها في مقابل وقف إطًلق النار في أنحاء البًلد
ا

ا  ضمنيا م قبوال

ا(  أو يتعين عليها استبدال املحادثات في جنيف و  .عن السلطة في املستقبل القريبُيزاح بأن األسد لن )صامتا

ينبغي أن  .منتدى جديد تدعمه األمم املتحدة للتفاوض بشأن املستقبل السياس ي للبًلدفي تها إعادة هيكل

لنظام األسد  مفتاحيوهو مطلب - ةتبدأ املناقشات حول االنسحاب املرحلي للقوات األجنبية من سوري

 .اعصر مع املحادثات التي تهدف إلى إنهاء ال بالتوازي  -وإسرائيل وبلدان أخرى 

 لن 
ُ
 ت

 
ا للبلد، وهو ما يعارضه بشدة السوريون وعدد من الدول في قاربة امل هل هذشك ا رسميا تقسيما

  .تركيا ومنهااملنطقة، 
ا

ن إ إذًلستفادة منه، لبالواقع الذي خلقه الصراع وتسعى  تقر   من ذلك، فإنها سوبدال

وستساعد هذه  .ا في األراض ي السوريةاآلن السيطرة على الكتل املتماسكة نسبيا  األطراف الخارجية تمارس

 
ا
قصيرة إلى متوسطة األجل، على التوفيق بين املصالح  تسوية  بعرض  الضرورة قصيرة األجل، مقترنة

من خطر التصعيد الجيوسياس ي املتأصل في التنافس الحالي على  والحد   ،الجوهرية لهذه الجهات الفاعلة

 فإن ، وضاعاأل ومع تغير  ة.لنفوذ واألراض ي في سوريا
ا

امستمرا  اإضافيا  ادبلوماسيا  عمًل ملنع  ا سيكون ضروريا

 .سياس ي دائم يحافظ على وحدة البلد وسًلمته اإلقليمية يجاد حل   إل و  ،التقسيم الرسمي

   وهي جرعة-مصالح داعمي األسد في إبقاء نظامه في السلطة  يلبييمكن لهذا اإلطار أن 
لكثير من  ُسم 

  يلبي فيه في الوقت الذي -السوريين، في ظل جرائمه
 
ل من مصالح الواليات املتحدة في إنهاء القتال، ويقل

ا إلنهاء الحملة العسكرية ضد داعش هذه ال يمكن لوبينما  .خطر التصعيد، ويخلق بيئة أكثر استقرارا

ا عن ساعد في عزل إيران دبلوماسيا تأن  هايمكنن لك، ةالقضاء على النفوذ اإليراني في سوري االستراتيجية

تمتلك  إذكازاخستان، و ، ةستانآن املحادثات التي ترعاها روسيا في ما طريق تغيير املناقشات األمنية بعيدا 

املنطق الكامن وراء  التخلص من فيعًلوة على ذلك، يمكن أن يساعد  (29)ول.في الصف األ  اطهران مقعدا 

 ة.في سوري إيران وحزب هللاتدخل 

لضمان دعم  ةعلى الوجود العسكري الذي تقوده الواليات املتحدة في شمال شرق سوريحافظة امل .2

 املبادرة الدبلوماسية الجديدة والهزيمة الدائمة لداعش من خًلل االستمرار في الشراكة مع القوات املحلية.

تقودها الواليات املتحدة في شمال شرق في الوقت الحالي، تتمثل املهمة األساسية للقوات العسكرية التي 

قوات  معومنع والدتها من خًلل تقديم املشورة واملساعدة واملشاركة  ،في القضاء على بقايا داعش ةسوري

ركي يحاسمة لألمن القومي األم تبقىهذه املهمة  (30).وقوات األمن املحلية التابعة لها الديمقراطية اسوري

                                                           
29Reuters Staff, “Russia to host Syria peace talks in July,” Reuters, May 15, 2018, available at https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-syria-talks/russia-to-host-syriapeace-talks-in-july-idUSKCN1IG26P. 
30Combined Joint Task Force: Operation Inherent Resolve, "Fact Sheet: Our Mission” (2017), available at 
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-
%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770;=  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-talks/russia-to-host-syriapeace-talks-in-july-idUSKCN1IG26P
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-talks/russia-to-host-syriapeace-talks-in-july-idUSKCN1IG26P
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770
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من هذه املهمة،  اجزءا  (31)تبقىس اديد داعش، كما أشار الرئيس ترامب إلى أنهد تهحي  يُ ويجب أن تستمر حتى 

الديمقراطية وجماعات املعارضة املدعومة من تركيا  اركية مواقع بين قوات سوريياتخذت القوات األمفقد 

لوهي مواجهة من شأنها أن  ،بالقرب من منبج من أجل منع املواجهة بين القوتين
 
  .داعش هزيمةمن مهمة  تقل

ا في ردع نظام األسد وحلفائه من محاوالت استعادة السيطرة على األراض ي يالقوات األم وتؤدي ركية دورا

قتلقد  .الواقعة شرق نهر الفرات ركية على األرض بالفعل محاولة نظام األسد الستعادة يالقوات األم عو 

في دير  امواقعه إلىمؤيدة للنظام تتقدم  رتال  أل من خًلل توجيه ضربات  ةاألراض ي في شمال شرق سوري

 (32).الزور

ا لتوفير التفويض الًلزم لهذه املهم وبالتوازي  .املتعددة اتيجب على إدارة ترامب والكونغرس العمل معا

التفاوض عليه بين الواليات  جري يمجلس األمن يصادق على اتفاق دبلوماس ي  ا منمع ذلك، فإن قرارا 

ركية تأمين مثل يإذا لم تتمكن الحكومة األم .من شأنه توفير أساس قانوني دولي قوي املتحدة وتركيا وروسيا 

هذه العمليات انسجام شركائها، فعليها أن تحدد وجهة نظرها الخاصة حول كيفية مع تعاون الهذا القرار أو 

 .العسكرية مع القانون الدولي

القوات البريطانية والفرنسية  تؤدي .دهاأال تتحمل هذه املسؤوليات بمفر  لكن على الواليات املتحدة

ويتعين على الواليات  (33)،ركيينيإلى جانب حلفائهم األم ةعلى األرض في شمال شرق سوريمهمات بالفعل 

 .ها العسكريين منذ أمد بعيد في أوروبا واملنطقةئاملتحدة السعي للحصول على مساعدة إضافية من شركا

 ةالواليات املتحدة والجيش العراقي للقيام بعمليات ضد داعش في سورييجب االستمرار في التعاون بين و 

 .حيثما أمكن اوالتوسع فيه

قوات ومساعدة مالية من شركاء في  إسهاماتمن حيث املبدأ، فإن غريزة الرئيس ترامب للحصول على 

 في ركا اإلقليميين يأم
 
ر من اململكة العربية مليارات دوال  4وقد طلبت إدارة ترامب  .لةهذه املهمة ليست مضل

من مصر وقطر واململكة العربية السعودية  السعودية من أجل جهد تحقيق االستقرار، إضافة إلى قوات  

م د  ولكن من غير الواضح ملاذا يق (34).ركية على األرضيواإلمارات العربية املتحدة لتحل محل القوات األم

                                                           
 =U.S. Central Command, “Unprovoked attack by Syrianpro-regime forces prompts Coalition defensive strikes, "Press release, February 8, 
2018, available at http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1435188/unprovoked-attack-by-syrian-
pro-regimeforces-prompts-coalition-defensive-strik/. 
31Abigail Simon, “Read a Transcript of Trump and Putin’s Joint Press Conference,” Time, July 16, 2018, available at: 
http://time.com/5339848/donald-trump-vladimir-putinsummit-transcript/. 
32Anton Troianovski and Andrew Roth, “Russian mercenaries said to be killed by U.S. airstrike in Syria,” The Washington Post, February 13, 
2018, available at https://www.washingtonpost.com/world/russian-mercenaries-reportedkilled-by-us-airstrike-in-
syria/2018/02/13/c15f5db4-10d7-11e8-a68c-e9374188170e_story.html; 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2018/02/08/pro-government-forces-attack-u-s-kurdish-troops-ineastern-syria/. 
33Kyle Rempfer, “US, French troops seen conducting joint patrol in Manbij, Syria,” Military Times, May 3, 2018, available at 
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/05/03/us-french-troops-seen-conducting-joint-patrol-in-manbijsyria/;BBC News, “UK 
soldier killed fighting IS in Syria named as Sgt Matt Tonroe,” March 31, 2018, available at http://www.bbc.com/news/uk-43606899. 
34 - Michael R. Gordon, “U.S. Seeks Arab Force and Funding for Syria,” The Wall Street Journal, April 16, 2018, available at 
https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-arab-forceand-funding-for-syria-1523927888; Paul Sonne and Karen DeYoung, “Trump wants to 
get the U.S. out of Syria’s war, so he asked the Saudi king for $4 billion,” The Washington Post, March 16, 2018, available at 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trumpwants-to-get-the-us-out-of-syrias-war-so-he-asked-thesaudi-king-for-
4billion/2018/03/16/756bac90-2870-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html?utm_term=.f2b4f7a7f5ed. 

http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1435188/unprovoked-attack-by-syrian-pro-regimeforces-prompts-coalition-defensive-strik/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1435188/unprovoked-attack-by-syrian-pro-regimeforces-prompts-coalition-defensive-strik/
http://time.com/5339848/donald-trump-vladimir-putinsummit-transcript/
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2018/02/08/pro-government-forces-attack-u-s-kurdish-troops-ineastern-syria/
http://www.bbc.com/news/uk-43606899
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trumpwants-to-get-the-us-out-of-syrias-war-so-he-asked-thesaudi-king-for-4billion/2018/03/16/756bac90-2870-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html?utm_term=.f2b4f7a7f5ed
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trumpwants-to-get-the-us-out-of-syrias-war-so-he-asked-thesaudi-king-for-4billion/2018/03/16/756bac90-2870-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html?utm_term=.f2b4f7a7f5ed
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ركية على يمانات بعض املشاركة العسكرية واملالية األمهؤالء الشركاء هذه االلتزامات، ال سيما من دون ض

 .األقل

 مندفعة، /إن إقناع حلفاء الواليات املتحدة وشركائها بالقيام بمزيد سوف يتطلب دبلوماسية عدوانية

  يوه
ا

. مجال ال تمتلك فيه إدارة ترامب سجًل
ا

إن قيام الرئيس ترامب بتأجيج نار االنقسامات داخل  حافًل

ولم تثبت إدارة  (35).مور تلك األ ا في ، ال يساعد أيضا وعزلهميج وتشويه سمعة الحلفاء األوروبيين منطقة الخل

ق تؤدي إلى ائركيين في الشرق األوسط بطر ياألمقوة ترامب حتى اآلن أنها تستطيع االستفادة من النفوذ وال

ا وتحقيق نتائج مستدامة على األرض الدفاع عن مصالح ركية أكثر يبوجود قيادة أم .الواليات املتحدة فعليا

 
ا
اا و نشاط

ا
مكافحة اإلرهاب واألهداف الدبلوماسية، ستكون الواليات املتحدة في في أوضح بين أهدافها  ترابط

 .املتواضعة في شمال شرق سورية ماتهااسهإتأثير ستفادة من ًل ل اموقع أقوى كثيرا 

االستقرار داخل منطقة السيطرة التي تقودها الواليات املتحدة والضغط على ساعدة املتوسيع  .3

 .على حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا والشركاء في املنطقة للقيام باملزيد

أو قوات األمن املحلية  الديمقراطية اسوريقوات  سيطر عليهاستحتاج املناطق املحررة من داعش التي ت

تحقيق االستقرار لتوفير الخدمات األساسية والبدء في في مة من الواليات املتحدة إلى مساعدة كبيرة املدعو 

لتحديات إلى اا بعد ما يقرب من عقدين من الحرب في أفغانستان والعراق، ونظرا  .أوسع معافاةبذل جهد 

تمويل إعادة اإلعمار في  ركي قد ينظر بعين الشك إلىياالقتصادية املحلية، من املفهوم أن الشعب األم

  -التجميد ثم إلغاء املعونة املخططة-إدارة ترامب  مقاربةلكن  36.الخارج
 
 اف الواليات املتحدة أكثر كثيرا سيكل

 .تهديد الواليات املتحدةلبتجميع وتجديد قدرتها  داعشخاصة إذا قامت وباملدى الطويل،  في

ا لتحقيق  يجب على الواليات املتحدة، بالتعاون مع حلفائها ا قويا وشركائها اإلقليميين، أن تنظم برنامجا

  ةاالستقرار في شمال شرق سوري
 
ز على التعافي الفوري، وتقديم املساعدات اإلنسانية، واستعادة يرك

رة على مثل هذا البرنامج سيساعد املناطق املحر   .الخدمات العامة األساسية، وتدريب الشرطة املحلية

 .ركيةيلفوائد الشراكة األم املموسا  ام عرضا داعش وتقد   التعافي من القتال ضد

 ركي لتوجيه تقديم املساعداتيهذه أكثر فاعلية مع التدخل األم تحقيق االستقرارستكون برامج 

بين القوى املفتوحة من هذا النوع من املنافسة حتراس من األهمية، ولكن، لًل نفسه بالقدر  .ومراقبتها

املرجح أن غير من فإنه ركي في االستقرار، يأم دور دون من  (37)اليمن.عالم في ليبيا و اإلقليمية التي شهدها ال

                                                           
35 - Edward Yeranian, “Qatar-Saudi Spat Aggravated by Trump Remark,” Voice of America, April 25, 2018, available at 
https://www.voanews.com/a/qatar-saudi-quarrel-aggravated- by-president-trump-s-remark/4364483.html; Dartunorro Clark, “Trump 
blasts NATO ahead of European visit, accuses allies of shortchanging U.S.,” NBC News, July 10, 2018, available at 
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-blasts-nato-ahead-european-visit-accuses-alliesshortchanging-u-n890141.  
36Steven Kull, “American public support for foreign aid in the age of Trump” (Washington: The Brookings Institution, 2017), available at 
https://www.brookings.edu/research/americanpublic-support-for-foreign-aid-in-the-age-of-trump/. 
37Brian Katulis and Peter Juul, “U.S. Middle East Policy at a Time of Regional Fragmentation and Competition: Lessons for U.S. Policy from 
the Past Three Years” (Washington: Center for American Progress, 2014), available 
at https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2014/06/16/91809/u-s-middle-east-policy-ata- 
time-of-regional-fragmentation-and-competition/; Frederic Wehrey, “Is Libya a Proxy War?”, The Washington 
Post, October 24, 2014, available at https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/10/24/ 

https://www.voanews.com/a/qatar-saudi-quarrel-aggravated-%20by-president-trump-s-remark/4364483.html
https://www.brookings.edu/research/americanpublic-support-for-foreign-aid-in-the-age-of-trump/
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ا سورية مال شرق تساهم في شو أي دولة تدخل ت دا من أرضية ن ين اآلخر يداعش واملتطرف تحرم من ثمو ، مجد 

مكافحة اإلرهاب بقيادة الواليات املتحدة، هذه مسؤولية أخًلقية عمليات في عقب  .خصبة للتجنيد

 منطقية. واستراتيجية

الجهد لدعم الًلجئين السوريين ودعم استقرار الشركاء الرئيسين للواليات املتحدة  املحافظة على .4

السوريين  في تقديم املساعدات اإلنسانية لًلجئين أن تستمريجب على الواليات املتحدة  ةلسوريين املجاور 

  .اآلثار املتعددة للصراع السوري عبءودعم استقرار شركائها اإلقليميين الذين يتحملون 
ا

 وقبل كل أوال

مة لبلدان مثل األردن ولبنان ملساعدتها في ش يء، على الواليات املتحدة أن تزيد من حجم املساعدات املقد  

القدرة على دعم لًلجئين و نامج األمم املتحدة بر التعامل مع أعداد كبيرة من الًلجئين السوريين. يتطلب 

مليار دوالر لتمويل جهد املساعدة لًلجئين السوريين والحكومات التي تستضيفهم في  5,6 ىالتكيف حوال

الواليات قدمت وقد ، املبلغ املطلوبوقد قدم املانحون الدوليون أكثر من ثلث  (38).أنحاء الشرق األوسط

 أفي الوقت الحالي،  .ذا التمويلفي املئة من ه 6,8املتحدة 
ا

 من سهمت اململكة العربية السعودية بأكثر قليًل

 (39).ركييدوالر أم ألف 100سهمت اإلمارات العربية املتحدة بأقل من أدوالر لهذه الحملة، في حين ألف  930

اتها إسهامايجب على الواليات املتحدة زيادة  تلبية بها اإلقليميين ءشركاطالب تأن و  ،في هذا الجهد كثيرا

 .إسهاماتها

اسوف  ةإلطًلق النار في سوري ادائما  اوقفا إن  على  نحو تحقيق االستقرار في بًلد الشام أكثر يمض ي قدما

ذلك، يمكن للواليات املتحدة تعزيز قدرة شركائها في إسرائيل ولبنان على الصمود أمام  أثناءفي  .نطاق واسع

على وجه الخصوص، ينبغي على الواليات املتحدة  ة.الحرب األهلية في سوريالتحديات األمنية الناشئة عن 

 .أن تحافظ على دعمها املادي للقوات املسلحة اللبنانية في الوقت الذي تواجه فيه خًليا داعش في لبنان

 ا مع شركاء إقليميين مثل اململكة العربية السعوديةا ودبلوماسيا ا أن تعمل سياسيا يمكن لواشنطن أيضا 

خاصة بعد أن زادت االنتخابات النيابية اللبنانية من قوة حزب هللا وب ،ملواجهة النفوذ اإليراني في لبنان

 (40).ةطفيفونفوذه زيادة 

 
ا
لكن على الواليات املتحدة أن  .على الدفاع عن أمنها وحماية مصالحها في املنطقة تبقى إسرائيل قادرة

مواقع يجية لحملة عسكرية مستمرة ضد املواقع اإليرانية و البحث عن بدائل استرات فيتساعد إسرائيل 

قد تكون الشائعات األخيرة عن صفقة بين إسرائيل وروسيا  .ا أوسعيمكن أن تشعل نارا  ةحزب هللا في سوري

                                                           
is-libya-a-proxy-war/; Kareem Fahim, “U.N. probe details fallout of proxy war in Yemen between Saudi coalition and Iran,” The Washington 
Post, January 11, 2018, available at https://www.washingtonpost.com/world/un-probedetails-fallout-of-proxy-war-in-yemen-between-
saudicoalition-and-iran-/2018/01/11/3e3f9302-f644-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html. 
38United Nations High Commissioner for Refugees-United Nations Development Programme Joint Secretariat, “Regional Refugee and 
Resilience Plan (3RP) 2018-19 Regional Strategic Overview” (2018), available at https://www.consilium.europa.eu/media/33783/2-3rp-2-
pager.pdf. 
39Financial Tracking Service, “Syria regional refugee and resilience plan (3RP) 2018 (Regional response plan),” available at 
https://fts.unocha.org/appeals/658/summary  (last accessed July 2018). 
40Alia Awadallah, “The Case for U. S. Support for Lebanon,” The National Interest, March 29, 2018, available at 
http://nationalinterest.org/feature/the-case-us-support-lebanon-25133. 

https://www.washingtonpost.com/world/un-probedetails-fallout-of-proxy-war-in-yemen-between-saudicoalition-and-iran-/2018/01/11/3e3f9302-f644-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/un-probedetails-fallout-of-proxy-war-in-yemen-between-saudicoalition-and-iran-/2018/01/11/3e3f9302-f644-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html
https://www.consilium.europa.eu/media/33783/2-3rp-2-pager.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/33783/2-3rp-2-pager.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/658/summary
http://nationalinterest.org/feature/the-case-us-support-lebanon-25133
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في سياق املحادثات تقص ي جديرة بال( 41)للحد من االنتشار اإليراني وحزب هللا على طول الحدود اإلسرائيلية

عناء قد ال تصمد مثل هذه الصفقة، ولكن األمر يستحق  .الدبلوماسية األوسع التي تشمل الواليات املتحدة

 .بسبب ندرة البدائل الواقعية املحاولة

 

 استنتاج

  ةالقيادة في سوري غيابإدارة ترامب املتناقضة و  استراتيجيةإن 
َ
 تهجير.بمزيد من إراقة الدماء وال عُد ت

أربع سنوات من املكاسب التي حصل لب على من شأنه أن ينقاألمر الذي خاطر بتمكين عودة داعش ت فهي

 يالجيش األمعليها 
ا
ونتيجة  .ملواصلة هجومه على الشعب السوري ركي بشق األنفس ويمنح نظام األسد رخصة

 وجود ا
ا

ا لسوء التقدير الذي قد بيرا  كلقوات األجنبية املتعددة التي تعمل اآلن داخل البًلد، فإنها تترك مجاال

في تحقيق الهدف املعلن ستفشل الرئيس ترامب  إن مقاربة .يؤدي إلى إشعال التوترات اإلقليمية والدولية

 (42).األول لإلدارة وهو الحد من نفوذ إيران في املنطقة

لكن التوطيد  ة.التي تطرحها الحرب األهلية في سوريجميعها ال تستطيع الواليات املتحدة حل التحديات 

لتهدئة الصراع  اإلمساك بهام فرصة دبلوماسية يتعين على الواليات املتحدة قد  الحالي ملناطق السيطرة يُ 

ي قادته الواليات املتحدة ضد داعش ذالللتحالف نتيجة للحملة الناجحة  .واستئناف عملية سياسية

مسار الحرب  فيهم م هولكن محدود   للواليات املتحدة تأثير   صارووجودها العسكري في الشمال الشرقي، 

ركية متماسكة ومتسقة شبيهة بالسياق الوارد في هذا التقرير أن ييمكن لسياسة أم ة.األهلية في سوري

 .تستفيد من هذا التأثير لًلستيًلء على املبادرة الدبلوماسية

ضمان االعتراف الدولي بمناطق السيطرة الفعلية ة قاربامل هبينما من املرجح أال يتابع الرئيس ترامب هذ

توسيع و  ة،على الوجود العسكري الذي تقوده الواليات املتحدة في شمال شرق سوري حافظةاملو  ة،في سوري

الجهد الرامي على  حافظةاملو  ،مساعدات االستقرار داخل منطقة السيطرة التي تقودها الواليات املتحدة

يمثل أفضل خيار متاح ما وهو  ،ةلسوري ينلواليات املتحدة املجاور استقرار شركاء إلى دعم الًلجئين ودعم ا

 ة.للواليات املتحدة لتعزيز مصالحها وقيمها في سوري

 

                                                           
41Alexander Fulbright, “Israel, Russia said to reach secret deal on pushing Iran away from Syria border,” The Times of Israel, May 28, 2018, 
available at https://www.timesofisrael.com/israel-russia-said-to-agree-on-pushing-iranfrom-syria-border/. 
42U.S. Department of State, “After the Deal: A New Iran Strategy (May 21, 2018).” 

(".2018أيار/ مايو  21وزارة الخارجية األميركية، "بعد الصفقة: استراتيجية إيرانية جديدة )  

https://www.timesofisrael.com/israel-russia-said-to-agree-on-pushing-iranfrom-syria-border/
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 عن املؤلفين

يركز عمله على  إذ (،American Progress) الباحثين في مركز التقدم األميركيكبير  بريان كاتوليس

تشمل خبرته السابقة العمل في مجلس األمن  .ركية وسياسة مكافحة اإلرهابياستراتيجية األمن القومي األم

، غرينبرغ كوينًلن روزنرمركز عمل في و  .خًلل إدارة كلينتون ووزارتي الخارجية والدفاع  ،القومي

Greenberg Quinlan Rosner واملعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، وفريدوم هاوس، وحاكم ،

على درجة املاجستير من كلية وودرو  س(. حصل كاتولييمقراطينيا السابق روبرت كايس ي )دوالية بنسلفا

لدراسات العربية اوشهادة بكالوريوس في تاريخ ، جامعة برينستون في ويلسون للشؤون العامة والدولية 

 .واإلسًلمية من جامعة فيًلنوفا

ي كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية باحث في مركز هنري كيسنجر للشؤون العاملية ف ألكسندر بيك

في مجلس األمن القومي وفي فريق تخطيط  ةسوريشؤون ل اا في إدارة أوباما مديرا عمل سابقا  .املتقدمة

 .حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة برينستون  .سياسة وزيرة الخارجية

ل على سياسة الشرق األوسط واستراتيجية ركي، عميمحلل سياس ي كبير في مركز التقدم األم :بيتر يول 

حاصل على درجة البكالوريوس في العًلقات الدولية  أعوام. 10األمن القومي للواليات املتحدة ألكثر من 

والية مينيسوتا، ودرجة املاجستير في الدراسات األمنية في  دنورث فيلوالعلوم السياسية من كلية كارلتون في 

 Weekو، Wiredوقد ظهر عمله عبر اإلنترنت في  .ن جورج تاو جامعة في  من كلية الشؤون الخارجية

Aviation وSpace Technology، وPhiladelphia Inquirer،  ومنشورات أخرى. 

جامعة في ركي وأستاذ زائر في برنامج العًلقات الدولية يفي مركز التقدم األم كبير الباحثين :يمادانييل بين

وكاتب خطاب في مكتب نائب الرئيس، وعمل في  لشؤون الشرق األوسط امستشارا ا عمل سابقا  .نيويورك

جلس في ماملوظفين الفنيين في لجنة العًلقات الخارجية  في تدريبمكتب تخطيط سياسة وزير الخارجية، و

يحمل بينيم شهادة البكالوريوس  .حصل على زمالة الشؤون الدولية في مجلس العًلقات الخارجية .الشيوخ

ليزي من جامعة ييل وماجستير آداب في القانون والدبلوماسية من مدرسة فليتشر في جامعة كاألدب اإلن في

 .فتسو ت

 

 شكر وتقدير

رودي و  .ما أصبح هذا التقريرفي عوض هللا لعملها املبكر  ايود املؤلفون أن يشكروا زميلتهم السابقة علي

فريق السياسة الوطنية  اقيليون، وغوردون غراي، وماكس هوفمان، وكيلي ماغسين، ومينا جافري، وب ود

وروب ماللي، ، بريم كومار، وهاردين النغو ، لألمن والسياسة الدولية على مًلحظاتهم طوال عملية الكتابة
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ال هذا التقرير  ممراجعتهو  .ملراجعة املسودات الًلحقة دافيد أديسنك، ومايكل أوهانلون ، و وسلمان أحمد

 .بالضرورة تأييد أفكارهتعني 
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