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: مق
ا

 دمةأوًل

استراتيجيتها الحالية واملقبلة في منذ مطلع العام الحالي، أوضحت الواليات املتحدة بشكل تدريجي 

سورية، وتدرجت هذه االستراتيجية من تبرير وجود القوة العسكرية األميركية في سورية بـ "محاربة 

تشديد على أن وجودها ، والسوريةاإليراني في  للوجوداإلرهاب"، لتنتقل إلى مرحلة الرفض العلني الكامل 

العسكري في سورية سيكون إلى أمد غير محدد طاملا هناك جندي إيراني واحد في األراض ي السورية، وكذلك 

 رفضها أي نقاش حول عملية إعادة إعمار سورية طاملا هناك قوات أجنبية في سورية وعلى رأسها اإليرانية.

ورية إلى أجل غير محدد طاملا هناك إيرانيون في س كرًياإعالن الواليات املتحدة أنها ستبقى عس

ا ملا ستقوم به حيال هذه القوى إن لم  من و)داعشيون( وتنظيمات إرهابية أخرى،
ً
قّدم مخطط

ُ
دون أن ت

يجري على األرض السورية، وهو يعني في مما  بعضتخرج طواعية من سورية، يمكن أن ُيساعد في فهم 

 أن الحل السياس ي مؤجل إلى أجل غير محدد أيًضا. -ملحللين السياسيينا منر ثيكرأي في -الدرجة األولى 

 

ا: استراتيجيات قديمة متجددة  ثانيا

في بتصريح جاء  ريكس تيلرسون ، أدلى وزير الخارجية األميركي السابق 2018كانون الثاني/ يناير  17في 

عام، وسورية بشكل خاص، وطرح  لما يتعلق بالشرق األوسط بشك إعالن الستراتيجية أميركية في منزلة

 جملة من القضايا التي لم تكن الواليات املتحدة قد أعلنت موقًفا صريًحا منها في وقت سابق.

 (داعش -)تنظيم الدولة اإلسالمية ملواجهة وشرح تيلرسون أن القوات األميركية ستبقى في سورية 

الذي خرجت بموجبه القوات األميركية  "2011 عام العراقي هارتكب خطأتلن ، وأنها "ونظام األسد وإيران

 .من العراق فاسحة املجال للهيمنة اإليرانية وتوّسع تنظيم القاعدة، واعتبر ذلك "مصلحة وطنية أميركية"

في األراض ي السورية شرق الفرات، إلى أن يختار ستبقى  قوات بالدهتحدث الوزير األميركي عن أن 

سمح إليران باالقتراب من هدفها لن يُ د على أنه "، وشّد دولية قيةدصالسوريون حكومة جديدة تحوز على 

ونظامه، ألسد اأنه لم يقل إن الواليات املتحدة ستطيح  من رغمعلى ال"، و الكبير وهو السيطرة على املنطقة

 لىتلقائًيا إانتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الذين فروا من النزاع السوري ستؤدي لكّنه شدد على أن 

 .وعائلته من السلطة نهائًيا هحيلر 

قّيد فيها ركي يأشهر من تصريحات أدلى بها الرئيس األمخمسة بعد نحو سبتمبر املاض ي، و أيلول/ في 

ترامب اعتماد قرر ، ةإنه سيسحب قواته من سوريفي نهايتها قال التدخل العسكري األميركي في سورية، و 

هداف األ تحقيق ، حتى س ي والعسكري فيهابلوماالتدخل الدعلى زيادة  ترتكزسياسة استراتيجية جديدة 

وهو ما كرره  امليليشيات املوالية لها.و  ةمن سوري كافة القوات اإليرانيةشمل إخراج ، وتركية في املنطقةيماأل 

 ، في أكثر من تصريح منذ ذلك الوقت.مستشار األمن القومي في البيت األبيض ،جون بولتون 

خالل  ،ومايك بومبيالحالي  وزير الخارجية األميركي، أعلن 2018ول/ أكتوبر في العاشر من تشرين األ 
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 أ خطاب أمام املعهد اليهودي لألمن القومي األميركي،
ُ
مّول إعادة اإلعمار في سورية، ن الواليات املتحدة لن ت

الرئيس دونالد  وأشار إلى أن إدارة السورية، طاملا أن إيران وامليليشيات التابعة لها موجودة على األرض

 سياسًيا وسلمًيا، لكنها تريد أيًضا "أن تخرج القوات اإليرانية، وتلك التي تدعمها إيران، من 
ً

ترامب تريد حال

 ."سورية بشكل نهائي

هذا اإلعالن والتصعيد األميركي، يبدو نظرًيا من الخارج وكأنه دفع للعملية السياسية في سورية، وعملية 

لعدم ذكر أي آلية يمكن أن  ه أيًضا ال يحل التساؤالت والغموضول، لكنه في عمقالتغيير السياس ي املأم

لزم إيران 
ُ
 سورية.مغادرة بت

شير إلى فك االرتباط بين بقاء القوات العسكرية األميركية والقضاء 
ُ
لكن آخر اإلعالنات األميركية كانت ت

 حسب؛فتنظيمات اإلرهابية ال القضاء علىال يرتبط ب ًراواستقرا ًزاتمركعلى تنظيم )داعش(، أي أنه بات 

إن قوات بالده  ،املبعوث األميركي إلى سوريةجيمس جيفري، ، قال 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  15ففي 

د جّد  ضمان أال يُ من أجل "ستبقى موجودة في سورية بعد انتصار قوات التحالف على تنظيم )داعش( 

 .نفسه"

ا، األسس التي تحكم االستراتيج
ً
 املرحلة الحالية واملقبلة هي ية األميركية في إذ

ا
البقاء في سورية  أوًل

وخروج القوات اإليرانية وامليليشيات املوالية  األخرى  ةوالجماعات املتطرف (داعش)لقضاء على عسكرًيا ل

اة، كامل األرض السوريلها من  رأس النظام السوري دون من تحقيق انتقال سياس ي حقيقي وكامل  وثانيا

ائلته، وعا
ا
 والبدء بإعادة اإلعمار. بشكل طوعي وآمنالالجئين لسوريين عودة ء بالتخطيط لالبد وثالث

إنما هو على األرجح  ،باستراتيجية الواليات املتحدة في سورية مدة،كل  ،تذكير املسؤولين األميركيينإن 

الحل في ول وإشراك إيران رسالة متكررة للروس وغيرهم، بأن كل املحاوالت الروسية لاللتفاف على الحل

 نفًعا.جدي تروس ي عميق، أو محاولة تجاوز األميركيين، لن  -لسوري، أو قيام تحالف تركي ا

يعلو وينخفض مستوى الرسائل وفق الظرف اإلقليمي والدولي، ووفق مستوى تقارب وتباعد الروس 

ارة اإلد، بأن 2018ني/ نوفمبر تشرين الثا 20في ، جيفري واألميركيين، فهو ينخفض أحياًنا وفق ما قال 

في سورية املتمثلة  "مصالح روسيا األساسية"هو أن  األول األميركية تحاول أن توضح للجانب الروس ي أمرين: 

  "مواقع عسكرية"و "حكومة صديقة"بوجود 
ُ
، وأوضح أن األمر "لن نحاول تغييرها"عارضها واشنطن، وال ت

تكون هناك حكومة سورية "ا أن ، وأن من مصلحته"شركاء لهاأن نكون  ة روسياأن من مصلح"الثاني هو 

د على موجودة يدعمها الشعب
ّ
 السوري". جهدها لتغيير سلوك النظامأن تبذل "على روسيا  هأن"، وأك

 

ا: أهداف عديدة
ا
 ثالث

، كشف جيفري عن أهداف أخرى لوجود القوات العسكرية في نفسها التصريحات الصحفيةفي 

وجودنا بشكل ع إيران من التمدد من العراق نحو سورية، وقال إن "اربة )داعش( ومنمح إلىضافة إسورية، 

عام في سورية له أبعاد اقتصادية وأمنية وعسكرية، لدينا شركاء وحلفاء على األرض، نركز على هزيمة 
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 ."األراض ي السورية، وتنشيط عملية سياسية ال رجعة فيها لجميع)داعش( ومغادرة إيران 

هدف هذا املسار محدود جًدا، و ، اأستان حدة جزًءا من تأسيس مسارالواليات املتلم تكن وأضاف "

"، ولن تركيا، روسيا، وإيران :ثالثال آلية لتخفيف النزاع وعدم التضارب بين الدول وهو ال يعدو أن يكون "

 لدفع العملية السياسية.يكون مساًرا 
ً

 فعاال

لها من جًدا  املهمة واملصالحوالغايات  راتيجيةاألهداف االستدة مجموعة من شك أن للواليات املتح ال

، قاعدة عسكرية في مناطق مختلفة داخل سورية 14 ما يزيد على وراء تدخلها العسكري في سورية، وبناء

ب فريق على املحافظة على رأسها 
ّ
على عدم تحّول سورية إلى دولة فاشلة باملفهوم األمني، وضمان عدم تغل

ضبط التوازن اإلقليمي والدولي في عبر يق وضعته وتعمل في تحالفاتها وفقه، وذلك ن ميزان دقآخر إال ضم

 سورية والشرق األوسط، وضمان 
ّ

إلى خارج الحدود أو  ،التكفيري أو اإليراني أو السوريينفلت اإلرهاب،  أال

 ."ئيلإسرا"في املنطقة دول الجوار أو الغرب، وكذلك ضمان مصلحة وأمن حليفها األساس 

التواصل الجغرافي بين الجزء الشرقي من سورية الذي تتمركز فيه القوات األميركية، يقطع ك، كذل

إقامة ممرها البري الذي يربط سورية والعراق، ويوقف املد اإليراني املحتمل من الشرق، ويمنع إيران من 

ية، بعد أن كانت إيران ن نحو سور طهران وبيروت، كما يمنع تسرب امليليشيات العراقية املوالية إليرابين 

جزء من استثماراتها املالية الضخمة في تحلم بالسيطرة على النفط في هذا الجزء من سورية الستعادة 

 الحرب السورية.

واألسلحة املحظورة، ية او الكيماألسلحة َيضاف إلى هذه األسباب العسكرية أسباب أخرى، منها مراقبة 

 ها أو انتشارها.عدم استخدامالتي تمتلكها إيران، وضمان  ظام السوري أوالتي يمتلكها الن أكانت تلك

في حديث مع  ،نكي هيلي ،السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة هذكرتوفي هذا السياق يمكن استذكار ما 

وهي ضمان عدم استخدام  ؛ثالثة ةأن أهداف الواليات املتحدة في سوري، باألميركية (فوكس نيوز )شبكة 

، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة ملتابعة )داعش( وهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية ،ةياو الكيمسلحة األ 

 ما تقوم به إيران.

ومن غير املنطقي إهمال الجانب االقتصادي الذي يمكن أن يدفع الواليات املتحدة للبقاء في بقعة 

طقة األهم ات األميركية على املنخطرة كسورية، وهذا العامل يتعلق في الوقت الراهن بسيطرة القو 

آبار النفط السوري، ومخزونات الغاز الطبيعي الضخمة،  معظمبالثروات الباطنية في سورية، والتي تضم 

 دون وجود إمكانية ألحد ملحاسبتها عليها.من وهي اآلن تحت تصرف وإشراف هذه القوات، 

ع 
ّ
دان الخليج الواليات املتحدة من بعض بل هدتستفي مقدار ماوفي الجانب االقتصادي أيًضا، يمكن توق

جراء إبقاء قواتها العسكرية في سورية، وهي أموال نقدية في الغالب، ومن من العربي مالًيا بشكل مباشر 

 أضعافها اقتصادًيا. ةتعادل عشر  -كسيولة-وجهة النظر االقتصادية فإنها 

 4ل مؤتمر صحفي في البيت األبيض في وفي هذا السياق، يمكن استذكار ما قاله الرئيس ترامب خال

 ...أريد أن أعيد جنودنا إلى وطنهماألميركي في سورية، وقال " الوجود، في سياق رّده على 2018نيسان/ أبريل 

د لمكلف ويخدم مصالح دول أخرى ة التدخل األميركي في سوريو 
ّ
، املهتمة ببقاء لسعودية، وقال إنه أك
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 ."ربما يتعين عليكم أن تدفعواإذا كنتم تريدون أن نبقى فورية: "القوات العسكرية األميركية في س

 2018 أبريلنيسان/  24في ماكرون إيمانويل خالل مؤتمر صحفي له مع الرئيس الفرنس ي ، مباتر عاد 

 غنية "إن للتلويح بأن طلبه من السعودية ليس خيارًيا وإنما إلزامًيا، حيث قال 
ً

الشرق األوسط عليها في دوال

 أن تد
ُ
ما دامت هذه الدول لن تصمد أسبوًعا  ةلقوات األميركية في سوريم الرجال ملساعدة اقّد فع املال وت

 ."دون حماية واشنطنمن واحًدا 

بأنه يرى أن على الواليات املتحدة في حينه ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان قد صرح وكان 

سعودية أن تدفع له ترامب رسالة مباشرة بأن على الّجه ، وو للتصدي للنفوذ اإليراني ةأن تبقى في سوري

 العسكري، وهو ما حصل. الوجودفاتورة 

 

ا: حجم الوجود العسكري   رابعا

(، وفي داعش)دولي ضد تنظيم ، أعلنت الواليات املتحدة عن تشكيل تحالف 2014في حزيران/ يونيو 

اون مع دول أخرى، م القوات األميركية بالتعقياعن ، أعلنت وزارة الدفاع األميركية 2014أيلول/ سبتمبر  23

ف الدولي(، بشن هجوم على مقاتلي )داعش( داخل األراض ي السورية، وكان هذا لغربية وعربية )التحا

 التدخل العسكري األميركي املباشر األول في سورية عبر )التحالف الدولي(.

أهداف تؤكد  لطيران بشكل أساس ي، علىمنذ ذلك الوقت ازداد التدخل العسكري األميركي، والقصف با

كما استهدفت الواليات املتحدة أنها تابعة ملقاتلي تنظيم )داعش(، لكنها عملًيا تقتل الكثير من املدنيين، 

عدة مرات قوات النظام السوري، خاصة بعد أن استخدم السالح الكيماوي وكرر استخدامه، وصار 

أو قواعد  ،ذات طبيعة ارتكازيةكبيرة أساسية قواعد  ت بينيتفاو حضور عسكري مهم، للواليات املتحدة 

ستخدم ك
ُ
 ةقوات سوريلـ )لمواجهات العسكرية داعمة لنقاط عسكرية متقدمة عسكرية أصغر ت

 (، الحليف األساس ي لها في سورية.الديمقراطية

املتحدة تعتمد ًسا، فلم تعد الواليات األميركي العسكري ُيصبح ملمو  الوجودبدأ  2015منذ بداية عام 

د عسكرية في تركيا أو في شمال العراق أو على قطع بحرية في عرض املتوسط، وساعدها في توسيع على قواع

شارك فيه دول أوربية كبرى كفرنسا وأملانيا وبريطانيا  الوجودهذا 
ُ
ذلك التحالف الدولي الذي تقوده، وت

 عن دول عربية كالسعوديوهولندا وإيطاليا وغير 
ً

يات املتحدة ة واإلمارات، وهذا ما وجدته الوال ها، فضال

 عموًما. في املنطقةفرصة لتثبيت حضورها العسكري االستراتيجي 

ن عدد أركية كينيث ماكينزي يممثل هيئة األركان املشتركة األم، أعلن 2014في تشرين الثاني/ نوفمبر 

من  503ًدا عسكري، وأّيد البنتاغون العدد، وقال إنهم تحدي 500نحو  يبلغ ةركية في سورييالقوات األم

 ة.العسكريين األميركيين املنتشرين في أراض ي سوري

على خالف  -تأكيدهم ن يركييأمعسكريين ن يمسؤوللكن وسائل إعالم أميركية )س ي إن إن( نقلت عن 

، معظمهم من عسكري  2000ى صل إلة و يعدد القوات األميركية في سور أن  -اسابًق عنه ما أعلنت واشنطن 
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 50مدافع متطورة يبلغ مداها وفرق مدفعية تابعة للبحرية األميركية مزودة بأفراد القوات الخاصة، 

 .كيلومتًرا

رغبة مستشار املتحدة، خاصة إذا استذكرنا لواليات إلى اليس هذا العدد من العسكريين كبيًرا بالنسبة 

يجب أنه في  2017التي أعلن عنها في نيسان/ أبريل برت مكماستر هر األمن القومي األميركي حينها الجنرال 

 .ةلعراق وسوريأميركي إلى األف جندي  50إرسال 

في املنطقة املمتدة من "املبروكة" شمال غرب  ةسوريفي الوجود العسكري األميركي  معظمينتشر 

عن  (ة اإلعالم الروسيةوكال، نقلت )2018 مارسآذار/  1في و إلى "التايهة" جنوب شرق منبج، الحسكة

 ةفي مجلس األمن الروس ي قوله إن الواليات املتحدة أقامت نحو عشرين قاعدة عسكرية في سوريمسؤول 

 .على أراض خاضعة لسيطرة األكراد

قاعدة  14من الصعب التأكد من املعلومات الروسية، لكن املصادر األهلية السورية تتناقل وجود 

 ومن أهمها:قل، عسكرية أميركية على األ

تقع في مطار رميالن شرق مدينة القامشلي الحدودية مع العراق، وهي من أولى والتي  ؛قاعدة رميالن -

وهي قاعدة كبيرة ، 2015 أكتوبر /في تشرين األول ة، حيث تم إنشاؤها القواعد العسكرية األميركية في سوري

 ة.سكريلديها القدرة على استقبال طائرات قتالية وطائرات شحن ع

 غرب مدينة القامشلي.وتقع  ؛قاعدة املبروكة -

 غرب مدينة عين عيس ى. ؛ وتقعقاعدة خراب عشق -

 قواعد الجيش األميركي مساحة.أكبر  وتعّد ة، شمال سوريفي أقص ى وتقع  ؛قاعدة عين عيس ى -

ن دد موتضم مئات الجنود األميركيين وعدد غير محفي ريف حلب الشمالي،  ؛ وتقعقاعدة عين عرب -

 .على جزء من عمليات التحالف ايشرفو الخبراء العسكريين الذين 

 مال محافظة الحسكة والقامشلي.وتقع ش ؛قاعدة تل بيدر -

 التركية. -على الحدود السورية تقع و  ؛قاعدة تل أبيض -

ترددت أنباء في ) صواريخ اتمنظوم، وتضم قرب الحدود مع العراق واألردنوتقع  ؛قاعدة التنف -

 (عن إنشاء الواليات املتحدة قاعدة ثانية لها هناك 2017 يونيو /رانيحز 

 هاأنشأتوهي قاعدة تكتيكية، إلى الشمال الشرقي من التنف، كم  70تقع على بعد نحو و  ؛قاعدة الزكف -

 املنطقة الواقعة شمالي التنف إلىمن التقدم املوالين إليران الواليات املتحدة ملنع جيش النظام وحلفائه 

 (.2017 يونيو /في حزيران)أخلتها الواليات املتحدة  جاه الحدود العراقيةت

هذه القواعد العسكرية األميركية لشن هجمات، وإنما  جميعتقول الواليات املتحدة إنها ال تستخدم 

ن لقيادة الهجمات وتنسيقها، وتوفير الدعم لحلفائها في )قوات سورية الديمقراطية(، وتدريب بعض املقاتلي

شن إلى حاجة في سوريين الذين دّربتهم لحماية بعض قواعدها في شرق سورية، وهي في واقع األمر ليست ال

 وجودهاو هجمات من هذه القواعد باعتبار أن لديها قواعد عسكرية جوية ضخمة في تركيا وفي املتوسط، 

بالفعل استخدمت و  .منها في هذه القواعد رمزي، يؤكد للجميع أن هذه مناطق أميركية ال يجب االقتراب
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(، ومقاتلين مجموعة واغنر الروسيةمرتزقة من القوات األميركية القوة املفرطة في منع تقّدم مقاتلين روس )

، ما يعني ةاملمكن ةالفعل الروسي ةرد في الحسباندون أن تضع من تابعين للنظام وميليشيات تابعة إليران، 

زل عنه باملطلق، ومن هنا تبرز أهمية القواعد بشكل ال تناأنها جّدية في رسم حدودها داخل سورية 

 العسكرية األميركية.

في األراض ي  موجودةالنظام السوري مراًرا بخروج القوات األميركية من سورية، بحّجة أنها  طالب

لمحان إلى أن وجود القوات األميركية ال مبرر له دون موافقتهمن السورية 
ُ
عدما ب، ثم صارت إيران وروسيا ت

رفضها هذه الفكرة، أعلنت  ةركييدارة األماإل إال أن اإلسالمية( أو أوشك،  الدولةالتحالف )تنظيم زم ه

في املناطق التي تسيطر عليها شرق سورية ويتم بموجبها االنتشار الدائم التي جديدة ال تهااستراتيجيوسّربت 

حرب السورية، والبدء بعملية انتقال هاء الحتى يتم تحقيق تسوية سلمية، وإن(، الديمقراطية ةقوات سوري)

 .، وربما أكثر من ذلكسياس ي

ا، ربط 
ً
ومن املنطقي أن تؤرق هذه أمد غير محدود، في سورية إلى الحرب بركي نفسه يالجيش األمإذ

االستراتيجية النظام السوري وروسيا وإيران، وأيًضا تركيا ما لم يكن هناك توافقات ضمنية بين واشنطن 

ح وأنقرة
ُ
 افظ على العالقة االستراتيجية القديمة بين البلدين.ت

 

ا: اًلستفادة من األكراد  خامسا

 بشكل أعمق في الحربالواليات املتحدة  وجوداألميركي عن ضرورة الكونغرس يتساءل كثيرون في 

غا، في سوريةالسورية، ومدى خطورة وجود قواعد عسكرية لها 
ُ
مر مع وجدوى تحالف الواليات املتحدة امل

 كراد على حساب تراجع العالقة مع تركيا، العضو في حلف األطلس ي والصديق القديم ألميركا.األ

تحالف األميركيون مع )قوات سورية الديمقراطية( التي يتألف عمودها الفقري من أكراد شبه 

ستاني ال الكردانفصاليين، يتبعون إلى حزب االتحاد الديمقراطي، الذي ُيعتبر ذراًعا سورًيا لحزب العم

صّنف لدى تركيا كتنظيم إرهابي، هذا التحالف تسبب في زعزعة العالقة التركية 
ُ
األميركية وأوصلها في  -امل

 بعض األوقات إلى مستوى القطيعة والتحّدي.

يضغط الجيش التركي ضد )قوات سورية الديمقراطية( املدعومة من الواليات املتحدة، ويشن هجمات 

عم فصائل عسكرية سورية معارضة للنظام من أجل ردع هذه القوات حدات، ودقاسية ضد هذه الو 

 تركيا تهديًدا ألمنها القومي. تراهومنعها من السيطرة على الشمال السوري، األمر الذي 

قّدم الدعم لها، لكّنها ال تسمح لها عملًيا 
ُ
في املقابل، تستمر الواليات املتحدة بدعمها للقوات الكردية، وت

تجاوز منها، ج السرب األميركي، وبعيًدا عن الخطط التي تضعها الواليات املتحدة، وكلما حصل رك خار بالتح

وتصمت عن قصف القوات التركية للقوات الكردية وتغض الطرف  ،ال تتدخل الواليات املتحدة إنف

ع القوات الكردية متناسية أنها حليفة لها، كما أن الواليات املتحدة أعلنت أكثر من مرة أنها تتحالف م

 درالي بطريقة فرض األمر الواقع.سكرًيا وال تتحالف معها سياسًيا، وترفض مشروعها االنفصالي أو الفع
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في املقابل، فإن تناقًضا يعتري عالقة الواليات املتحدة بالقوات الكردية، حيث تتمتع هذه القوات 

حّسنها 
ُ
قياديون في حزب االتحاد ضمن شروطها، وقام بعالقة ليست سيئة مع النظام السوري، وتحاول أن ت

الديمقراطي الكردي و)اإلدارة الذاتية الكردية( بزيارة لدمشق والتقوا بمسؤولين سوريين وبحثوا معهم 

إمكانيات التعاون والتنسيق على مستوى رفيع في العديد من القضايا، لكن السلطات السورية لم تتجاوب 

هذه العالقة اإلشكالية أسئلة حول موقف الواليات على األقل، وتطرح معهم وفق ما أرادوا، حتى اآلن 

املتحدة منها، وكيف تسمح لألكراد بمثل هذه العالقة التي قد تفتح أبواًبا تؤدي إلى تواصل مباشر بين 

 النظام السوري والواليات املتحدة.

نّبه "إسرائيل" من هذه اإلشكالية، وترى أن 
ُ
بال مغزى أو أصبح " ةي في سوريركيالوجود العسكري األمت

، إذا قرر ترامب معاقبتهم (وحدات حماية الشعب الكردية)مستعدة إلى دعم "أن روسيا خاصة  "،هدف

 ."وحرمانهم من التمويل

االفتراض اإلسرائيلي غير بعيد عن الواقع، فهذه القوات الكردية كانت طوال سبع سنوات براغماتية 

ات، وتنقلت بين جهات متناقضة، وشابت عالقاتها صبغة تحالفاتها عدة مر إلى درجة شديدة، بحيث غّيرت 

انتهازية، حيث تنقلت بالعالقة من روسيا إلى الواليات املتحدة، وهادنت النظام السوري واإليرانيين، وسعت 

للحصول على موافقة تركية ملشروعها شبه االنفصالي، كما تآلفت مع وجود قوات النظام السوري في 

 ليها، وتحالفت مع املعارضة السورية ثم عادتها.اطق التي سيطرت عاملن

مطروًحا أن ليس أن الواليات املتحدة تدعم األكراد عسكرًيا في املرحلة الحالية، إال أنه  من رغمعلى ال

، والتي تتحكم في سورية بعشرات أكبر جيوش الشرق األوسطتتخلى عن تحالفها مع تركيا، صاحبة أحد 

تحتل املرتبة السابعة ريك االستراتيجي والعسكري القديم، وأيًضا التي املقاتلين السوريين، والش اآلالف من

والعضو في حلف شمال األطلس ي، كما أن القواعد العسكرية في ترتيب أكبر اقتصادات العالم،  عشر

في املنطقة، ولهذا فإن  األميركية، الحربية واللوجستية، في تركيا هي من أهم وأكبر قواعد الواليات املتحدة

ما يتعلق بتركيا تحديًدا وتمنعهم من تحقيق ما يريدون على حساب  لواليات املتحدة تضغط على األكراد فيا

بقي العالقة غير مستقرة بين الطرفين.
ُ
زعج األتراك وت

ُ
 أنقرة، لكن تكتيكات الواليات املتحدة ت

الدفء إلى العالقات غير محدود بزمن، مع عودة  تزامن إعالن الواليات املتحدة أن وجودها في سورية

إعالن البيت األبيض أنه و تدريجًيا بعيًدا عن املشروع الروس ي، تركيا األميركية تدريجًيا، وميل  -التركية 

ي عن صفقة يالكونغرس األممن وفد ، ولهذا حاول إيران من سوريةسُيخرج 
ّ
ركي إقناع القيادة التركية بالتخل

S400 ،مقابل تسليم مقاتالت  مع روسياF35  ،وكل هذا مؤشرات تؤكد أن تحالف الواليات املتحدة لتركيا

مع تركيا استراتيجي، وتحالفها مع األكراد تكتيكي، وقد تضع أسًسا جديدة لهذين التحالفين في الفترة 

 املقبلة.
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 : الخاتمةاسادسا 

ى الشرق يات املتحدة ومصالحها، وعلترى الواليات املتحدة أن إيران هي مصدر خطر حقيقي على الوال 

عبر الحرس الثوري اإليراني كبير بشكل ة إيران وجودها في سوريت ز األوسط برمته، خاصة بعد أن عز 

وامليليشيات العراقية واألفغانية الطائفية، وعبر تسهيل النظام لها للتغلغل في املجتمع  (حزب هللا اللبنانيو)

إيران أو لكسر العقوبات  إليها جتحتااالقتصادية لكسب أموال السوري، واالستفادة من الصفقات 

ا غربية فيما لو 
ً
املفروضة عليها، وتعتقد الواليات املتحدة أن إيران يمكن أن ُتهاجم مصالح أميركية وأهداف

في سورية يضمن عدم  وجودهاغضت الواليات املتحدة الطرف عنها، وعليه فإن الواليات املتحدة ترى أن 

 إيران منذ سنوات. لهق على هالل شيعي تسعى يران نحو املتوسط، وتقطع الطريتمدد إ

، ويمكن أن يتجدد في أي بعد ترى الواليات املتحدة أن خطر )تنظيم الدولة اإلسالمية( لم ينته ،كذلك

وضمن فوض ى ونشاط الجماعات ضعيفين ومرتهنين إليران،  -سوري وعراقي-وقت، خاصة في ظل نظامين 

أن تبقى في سورية لضمان بقاء  -وفق الرؤية األميركية-األفضل ة العاملية في هذين البلدين، ومن الجهادي

 من جديد.لحياة إلى اهذه التنظيمات اإلرهابية محصورة في هذه البقعة وعدم تمددها أو عودتها 

فت في مرحلة ما بتنسي
ّ
ل
ُ
ق امللف السوري، وعلى الجانب الروس ي، ترى الواليات املتحدة أن روسيا التي ك

نجاحات واضحة فيه، وصارت تميل لدعم النظام السوري  قتحقيرته، ولم تستطع لم تعد قادرة على إدا

حاول أن تستفرد تحالفات في بال حدود، وانخرطت مع إيران 
ُ
الحل بغير منطقية وليست ذات جدوى، وت

دّجن ، ولم تساوأستانتسحب البساط من األمم املتحدة نحو سوتش ي و السوري 
ُ
تطع خالل هذه الفترة أن ت

لنظام السوري كلًيا، وتمنع لعبه من وراء الستار، وعليه، فإن الوجود األميركي في سورية بات أمًرا ضرورًيا ا

ورسالة لروسيا بأن الحل لن يكون إال بموافقة أميركية خالصة، وأن االلتفاف على ما يريده البيت األبيض 

 أمر ممنوع وغير مجدي.

من منع التنظيمات اإلرهابية وإيران وروسيا من الوصول إلى  -األميركيينرأي في -بد  إلى ذلك، الإضافة 

النفط السوري، وأفضل الحلول هو البقاء بجانب هذه اآلبار، واالستئثار بها إلى أجل غير محدد، وهذا 

 العسكري غير املحدد. الوجوديضمنه 

قلق يُ أمر يجب أن  في سورية، ال مكانًيا وال زمنًيا، إعالن الواليات املتحدة عن حرب غير محدودة

املعارضة السورية، خاصة أن ذلك يعني ابتعاد الحل السياس ي، أو عدم وجوده على األجندة األميركية، 

وسُيبقي األطراف اإلقليمية والدولية ناشطة في سورية ضمن هذه الحرب املفتوحة، والتي ستزيد من 

 ألطراف، أيًضا إلى أجل غير محدد.املباشرة وغير املباشرة بين هذه ا مستوى التحديات واملواجهة
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