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: مقدمة
ا

 أوًل

سحب قواته من سورية وقع "القنبلة" على الجميع؛ من بكان لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب  

 
ً

إلى خصوم واشنطن. فهذا القرار  مسؤولين في إدارته، إلى حلفائه املحليين واإلقليميين والدوليين، وصول

س، وأطلق انتقادات حادة وما رافقه من غموض استراتيجي، أثار ضيق املسؤولين في إدارته وفي الكونغر 

ضده، حتى من زمالئه "الجمهوريين". فرأى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن انسحاب القوات األميركية 

ناتور الجمهوري ليندس ي يالس عد  تتجاوز تداعياته املعركة ضد داعش"، و  امن سورية سيكون "خطأ فادًح 

وإيران ونظام األسد وروسيا"، بل "سيؤدي إلى عواقب  لتنظيم داعش اكبيرً  اغراهام أنه سيكون "انتصارً 

رة على أمتنا واملنطقة والعالم بأسره".  مدم 

 

ا: انعطافة في املسار األميركي  ثانيا

ألشهر خلت، بدا كأن واشنطن تزيد انخراطها في الشأن السوري، حيث قامت بتوسيع قواعدها 

تها و ، وتدريبهم ت سوريا الديمقراطية"زادت من تسليح حلفائها في "قواو ، هاوتدعيم العسكرية في أعلنت ني 

ألف مقاتل محلي، ترافق ذلك مع إرسال دول غربية )فرنسا وبريطانيا وإيطاليا( قوات  40إلى  30تدريب نحو 

 خاصة إضافية لتنضم إلى الوحدات األميركية التي تضم ألفي عنصر.

هت واشنطن تحذيرً  ورط عسكري يستهدف شرق الفرات"، حيث لتركيا بأن "أي ت اوفي سياق ذلك، وج 

توجد القوات الكردية املتحالفة معها. وكان البنتاغون أقام مراكز مراقبة أميركية على طول الحدود التي 

ب أي احتكاكات بين الطرفين، وطمأنة  تفصل املنطقة التي يسيطر عليها األكراد مع تركيا، بغرض تجن 

 اق لحدوده.الجانب التركي إلى عدم حدوث أي اختر 

، حاول مسؤولون أميركيون، مدنيون وعسكريون، ومنهم جون بولتون، مستشار اوألشهر خلت أيضً 

األمن القومي، وجيمس جيفري، املبعوث األميركي الجديد إلى سورية، العمل على عودة الدور األميركي 

يق ثالثة أهداف؛ هزيمة في سورية واملنطقة ككل. ربط هؤلء الوجود األميركي في سورية بتحقوتنشيطه 

 .2254داعش، واحتواء إيران، وتحقيق حل سياس ي بموجب القرار 

أن  "تنظيم داعش ُهزم" في  إلى إعالنمب، وبادر فجأة اتجاهله الرئيس األميركي دونالد تر كله ذلك 

دة هناك "العودة إلى الديار في انسحاب كامل وسريع". من هنا، جاءت و سورية، وعلى القوات األميركية املوج

كان له وقع "القنبلة" على الجميع؛ من مسؤولين في إدارته، إلى حلفائه املحليين  إذاملفاجأة في "إعالنه"، 

 
ً

 خصوم واشنطن؛ سواًء في سورية أم في الشرق األوسط والعالم ككل.ى إل واإلقليميين والدوليين، وصول

أن ترامب كان يدعو إلى هذا النسحاب منذ حملته النتخابية،  من رغمالوقد حصلت "املفاجأة"، على 

وكان على وشك اتخاذ قرار بذلك في شهر آذار/ مارس املاض ي، لكن حلفاءه ومستشاريه تمكنوا إقناعه 

غ "أن هزيمة داعش لم تكتمل بعد".بتأجيله آنئذ    ، بمسو 
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في مدى صحة قول ترامب بأن "داعش قد هزم" أم ل،  املناقشة مهمة تبعد أن أعلن القرار، ليس

ا يزال م، و اا يزال قائًم مصر حوا قبل ساعات من إعالن قراره أن  "داعش قد فبعض مسؤوليه أنفسهم كانوا 

ل تهديًد 
 
 ".اُيشك

محللون عن خشيتهم من أن يساعد القرار األميركي في إعادة ترتيب تنظيم في هذا الصدد، أعرب 

حسب تقرير للبنتاغون يوجد ب"داعش" لصفوفه، ومعاودة إحياء نشاطه على نحو أكثر فاعلية وخطورة. و 

انحسار سيطرته في جيوب صغيرة، بعد  من رغمالعنصر من تنظيم "داعش"، على  14000ما ل يقل عن 

من أن  أي  هجوم تركي عليهم بدورهم واسعة في العراق وسورية. وحذر مسؤولون أكراد  دحره من مناطق

 
ً

 .سيعني انسحاب مقاتليهم من جبهة القتال األخيرة ضد "داعش" للدفاع عن مناطقهم شمال

لكي ُيقاتل اآلخرون"،  اقراره، ليس بهزيمة "داعش"، بل بقوله إنه "حان الوقت أخيرً  سوغوكان ترامب 

 ئد متساوغر  
ً

: "هل تريد الوليات املتحدة أن تكون شرطي الشرق األوسط؟ وأل تحصل على ش يء )مقابل ال

في مطلق األحوال -ذلك( غير خسارة أرواح غالية وإنفاق تريليونات الدولرات لحماية أشخاص ل يثمنون 

 ما نقوم به؟". -اتقريبً 

 

ا: اًلتصال مع أردوغان
ا
 ثالث

لة، فإن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسب املعلومات املتداو ب

د علنً  ا(، علًم 2018 /12 /14) ، ويحشد قواته والفصائل السورية املسلحة املوالية له، اأن  األخير كان ُيهد 

 للتوغل شرق نهر الفرات منذ مدة.

 أردوغان سأل ترامب عن موعد الطريف في املعلومات التي يجري تناقلها عن فحوى التصال، 
أن 

د معلنً والنسحاب من سورية، فاستغرب األخير استمرار وجود قواته، حتى اآلن،  سحبها مباشرة".  ا"غر 

ا زالت موجودة م، وأن يكون سيد البيت األبيض ل يعرف إن كانت قواته وغرابته وعلى طرافة مثل هذا األمر

، بالنسبة إلى اتماًم  االبالغة، فإن  ذلك ليس مستبعًد وأهميتها في سورية أم ل؟ مع حساسية هذه املنطقة 

 ، بخصاله ومواصفاته املعروفة والفريدة، على الرغم من كونه قائد أقوى دولة في العالم؟.كهذا رئيس

 قراره ل يخلو من "امل افترضفي هذا السياق، 
زاجية وعقلية املضاربة وعقد الصفقات"، إذ محللون أن 

"، لإلفساح في املجال أمام ترامب لفتح "بازارات كلها نه خطوة تبدو أشبه بـ "خلط ألوراق اللعبة السوريةإ

خاصة روسيا وتركيا، بما يتصل باحتمالت الضغط أو املقايضة في بسياسية" مع كل األطراف املعنية؛ و 

فه ا، وذلك في سياق السباق )الذي انطلق فوًر ملفات داخل سورية وخارجها
 
(، مللء الفراغ الذي ستخل

 أميركا في املنطقة.

كر كذلك، أن  عقد بعض صفقات األسلحة مع أنقرة ربما يكون قد ساهم في اتخاذ قرار ترامب، مثل 
ُ
ذ

" للجيش التركي. 35مقاتالت "إف مليار دولر، وإقرار صفقة  3,5بيعها منظومة "باتريوت" األميركية بقيمة 

 وترافق ذلك مع تسريبات تفيد بأن واشنطن "تبحث تسليم املعارض التركي فتح هللا غولن".
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ا: تداعيات داخلية  رابعا

حت مصادر دبلوماسية أن يكون القرار صَدَر على خلفية "حسابات تتعلق بالصراعات  إلى ذلك، فقد رج 

، االقرار في واشنطن". وخلص كثيرون إلى أن ترامب اتخذ قراره منفردً  الداخلية التي تشهدها مراكز صناعة

  منهم بقراره، بما في ذلك بريت ماكغورك، املبعوث 
من دون استشارة أي من أركان إدارته، وربما حتى إبالغ أي 

مس امللف السوري السفير جيباألميركي إلى التحالف الدولي للحرب ضد "داعش"، وكذلك املبعوث املكلف 

 جيفري.

رً 
 
ل في استقالة جيم  اوعليه، فقد خلق القرار املفاجئ توت

 
بين البيت األبيض وبقية أركان إدارته، تمث

ماتيس، وزير الدفاع، أعقبتها استقالة ماكغورك، )نتيجة خالف قوي مع قرار ترامب(، كما قالت املصادر 

ط كبير داخل اإلدارة األميركية تج عة.األميركية، ما ينبئ بتخب  تبَّ
ُ
 اه السياسات الخارجية امل

 

ا: استقالة ماتيس وخيبة الحلفاء  خامسا

استقالة ماتيس مفاجئة، بل كانت منتظرة، إذ لطاملا تجاهل ترامب نصائحه، وتصادم الرجالن  لم تكن

شتى، ومنها قرار النسحاب من سورية، الذي "كان من العوامل التي ساهمت في  ضوعاتبشأن مو 

د أحد املسؤولين. ولكن  بيان استقالته تضمن  أيضً  استقالته"، كما
 
ه "لم يعد في استطاعة حلفاء  اأك

 
أن

رً  مفترًضاالوليات املتحدة التكال عليها"، 
 
ة النظام األميركي تقوم على التحالفات والشراكات"، ومذك  اأن  "قو 

 ".2001أيلول/ سبتمبر  11ات في الحلف األطلس ي إلى جانب بالده بعد هجم 29الرئيس بقتال "الدول الـ 

ل قرار ترامب صدمة لحلفائه الغربيين الذين لم ي
 
به، ورأى عدد من  االتشاور معهم أبًد  جر  شك

وبالغة، وتطيح األهداف التي كانت منتظرة من  كثيرةالعواصم الغربية أن  "األضرار التي سوف تنجم عنه 

 الحضور العسكري األميركي في سورية".

صت مصادر من الحضور األميركي"، أربعة أمور أساسية: أولها؛  ادبلوماسية غربية، "ما كان منتظرً  لخَّ

التركي، وثالثها اإلفادة  -اإليراني  -القضاء على "داعش"، وثانيها إيجاد "توازن استراتيجي" مع الوجود الروس ي 

"احتواء سياسة طهران  مسار الحل السياس ي املنتظر في سورية، ورابعها فيمن هذه "الورقة" للتأثير 

من سورية". لكن  التعليقات الغربية الرسمية انحصر أغلبها في نقطة واحدة؛ هي الحرب على  ااإلقليمية بدءً 

جتث جذوره بعد".إذ افترضت "داعش"، 
ُ
ح  من الخريطة ولم ت

 أن  "داعش" "لم يمَّ

ل حضورهم العسكري في على باريس ولندن وروما، يتصل بمستقب االسؤال املطروح اآلن، وخصوصً 

أعرب عن  -وبعد أن أسف للقرار األميركي-شمال شرق سورية بعد النسحاب األميركي. فالرئيس الفرنس ي 

أنه "ل يجوز ترك "قوات سوريا الديمقراطية" ملصيرها، كما ل يجوز التخلي عن الحلفاء في منتصف 

 الطريق".



 
 5 

مت بها "قوات لكن ماكرون لم ُيشر إلى ما تنوي حكومته القيام  ها على الطلبات التي تقد  به، وما هو رد 

سوريا الديمقراطية" لباريس؛ ومنها: "توفير الدعم الدبلوماس ي والضغط على تركيا ملنعها من اجتياح 

 مناطق وجودها، واإلبقاء على الوحدات الفرنسية هناك حتى بلورة حل سياس ي".

 

ا: غموض وتخبط استراتيجي  سادسا

ركية أن  قرار ترامب ورحيل ماتيس، و"الغموض الستراتيجي الذي رافق ذلك"، هو ما نقلت مصادر أمي

أثار ضيق املسؤولين في اإلدارة األميركية وفي الكونغرس. وأطلق انتقادات حادة، على نحو غير معتاد، من 

سورية سيكون زمالء ترامب "الجمهوريين". فرأى السيناتور ماركو روبيو أن انسحاب القوات األميركية من 

أن  (ليندس ي غراهام)زميله الجمهوري املتشدد  افترضتتجاوز تداعياته املعركة ضد داعش". و  ا"خطأ فادًح 

نه "سيؤدي إلتنظيم داعش وإيران ونظام األسد وروسيا". بل ذهب حد  القول  اكبيرً  اذلك سيكون "انتصارً 

رة على أمتنا واملنطقة والعالم   بأسره".إلى عواقب مدم 

مجلس النواب، خطة ترامب لسحب في انتقد ماك ثورنبيري، كبير الجمهوريين في لجنة القوات املسلحة 

قوات من أفغانستان، وهو قرار مفاجئ آخر اتخذه ترامب، وقال إن  "خفض الوجود األميركي في أفغانستان، 

 وسيجعل أميركا أقل أمنا". وإنهاء وجودنا في سورية سُيلغي التقدم )األميركي(، وسيشجع أعداءنا

داخل اإلدارة يعارض النسحاب األميركي  اواسعً  اإلى استنتاج مفاده أن جناًح أغلبها توصلت التحليالت 

بأن القوات األميركية  امن سورية، ويقوده مستشار األمن القومي جون بولتون الذي سبق أن صرح مرارً 

د النفوذ اإليراني". باقية في سورية لضمان عدم عودة "داعش"، وكذلك  ملواجهة "تمد 

 

ا: مناطق حيوية اقتصاديا   اوسياسيا  اسابعا

يه إلى أن املنطقة املعنية بالنسحاب األميركي تشمل نحو ثلث مساحة سورية، )شرق نهر بيجدر التن

الفرات، وقاعدة التنف، ومدينة منبج(. وتوجد في هذه املناطق، إضافة إلى األكراد عشائر عربية عدة، 

 و 
ً

 عن بقايا "داعش". تضم عشرات آلف املقاتلين من الكرد والعرب، فضال

 -التركية، وكذلك زاوية الحدود السورية  -العراقية  -وتشمل هذه املناطق؛ الزاوية الحدودية السورية 

، ونصف الغاز السوري، إضافة إلى زراعات القطن معظمها األردنية، وتقع فيها حقول النفط -العراقية 

 .معظمها حبوبوال

ونه د  كان املسؤولون األميركيون يع ون وجودهم العسكري في هذه املناطق يساهم في الحد  مما يسم 

، بما في ذلك منعها "إقامة جسر بري يصل بين طهران وبيروت"، اإيران الخبيث" في املنطقة عموًم  نشاط"

. أما وتعزيزه خالل سنوات الحرب في سوريةومنعها كذلك ترسيخ الوجود "امليلشياوي" املوالي لها الذي بنته 
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نفسها الفضل في "إجبار واشنطن على النسحاب من سورية"، وستصور إلى اآلن، فإن  طهران ستنسب 

 لها في امليدان. ااألمر انتصارً 

ض استراتيجيته املعلنة  ظنوثمة من ي داخل أميركا وخارجها، أن  ما قام به الرئيس ترامب يمكن أن ُيقو 

إيران، وقد َيحدُّ من أثر انسحابه من التفاق النووي معها، وتأثير العقوبات املفروضة عليها، ما لم  تجاه

مة ملواجهة أوسع معها، تشمل مختلف مناطق نفوذها ووج د أذرعها العسكرية في و يكن اإلجراء مقد 

 املنطقة.

وزير الخارجية األميركي مايك ُيذكر هنا أنه كان من بين املطالب )الشروط( الثني عشر التي وجهها 

بومبيو إلى إيران لتوقيع اتفاق نووي جديد معها؛ "ضرورة قيام طهران بسحب كافة القوات العاملة تحت 

"، ويتساءل مراقبون: "إذا لم تقم واشنطن نفسها بما يجب عليها لتحقيق جميعها قيادتها من أنحاء سورية

َم قد يفعل ذلك أي طرف آخر  من قبيل املراهنة على روسيا )؟" هذا املطلب، فل 
ً

 (.، للقيام بذلكمثال

إلى ذلك، توقع محللون أن يؤدي قرار ترامب إلى تعزيز احتمالت املواجهة العسكرية بين إسرائيل 

 
ً

عن زيادة احتمال نشوب ضربات واعتداءات عسكرية إسرائيلية ضد مواقع في سورية ولبنان  وإيران، فضال

في سورية، إضافة إلى اإلعالن اإلسرائيلي كشف  ازب هللا" فيها، مثلما جرى أخيرً بذريعة وجود أسلحة لـ"ح

مستودعات للصواريخ الدقيقة في مواقع مدنية لبنانية، عالوة على كشف "األنفاق الحدودية" التابعة لـ 

 ألي عمل عسكري جديد ضده. ا"حزب هللا" التي قد تشكل تمهيًد 

 

ا: "صاعقة" في 
ا
 "إسرائيل"ثامن

ووصفه بعضهم بأنه "بمنزلة ضربة  كان قرار ترامب نزل كـ "الصاعقة" على رؤوس قادة "إسرائيل".

إلسرائيل، واستجابة مجانية ملطالب دمشق وطهران وموسكو برحيل القوات األميركية"، وذلك في توقيت 

بعض التحليالت في الصحف  تعد  و بالنسبة إلى تل أبيب، لجهة عالقاتها املتوترة مع موسكو.  اسيئ جًد 

الستراتيجية األميركية األوسع في سورية، ويهدم محور سياسة إدارة  ااإلسرائيلية أن القرار "يهدم تماًم 

 ترامب، وهو مواجهة إيران".

رأى بعض املعلقين أن  القرار "شكل ضربة لـ "إسرائيل" أكثر من غيرها، ولرئيس الحكومة بنيامين 

ه نتنياهو"، على وجه ا
 
قت "إسرائيل" آمالها بلخصوص، ألن

 
على الدعم األميركي املتواصل كلها قيادته "عل

م الكلي" بترامب. وكان  إذوالثابت"،  صر ح في وقت سابق، أن "واشنطن قد يوصف نتنياهو بـ "األسير واملتي 

 لن تغادر سورية قبل أن تغادرها إيران".

إلى ن "ضربة" ترامب جاءت في أسوأ توقيت بالنسبة ، قالت وسائل إعالم إسرائيلية إشأنفي هذا ال

ه له بأنه  نتنياهو، في ظل ملفات الفساد التي تالحقه، والنتخابات املبكرة، والتهامات الداخلية التي توج 

 
ً
بعد فرض القيود على تحركات الطيران اإلسرائيلي  افي املواجهات األخيرة مع غزة"، خصوصً  ا"أظهر انضباط

 ية في عقب إسقاط الطائرة الروسية في أيلول/ سبتمبر املاض ي.في أجواء سور 
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يجب على إسرائيل تعلمه وهو، "ل يمكن العتماد  اواحًد  اأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن  هناك درًس 

ه محاط بعائلة ومستشارين وأشخاص 
 
على )ترامب(، على الرغم من تعاطفه مع إسرائيل، وعلى الرغم من أن

 يهود".

زيادة على ذلك، رأت الصحيفة أن ترامب قد يغير موقفه على نحو مفاجئ، حتى من إيران، مثلما فعل 

ه في شبه الجزيرة الكورية"؟،  إذلشمالية، مع كوريا ا اذلك سابًق 
 
أعلن فجأة "نهاية التهديد النووي الذي تشكل

 والتقى رئيسها كيم جونغ أون بحفاوة بالغة.

 

ا: سيناريوهات عّدة  تاسعا

على النقيض من ذلك، ذكرت مصادر في الكونغرس أن ترامب قد يتراجع عن قراره، إنما من دون إعالن 

قد يكمن في "التحايل على موعد النسحاب أو الجدول الزمني املطلوب إلتمامه"،  الئمذلك، وأن  املخرج امل

 ضعفه. من رغمالوهذا أحد السيناريوهات املطروحة، على 

دت القراءات والتحليالت املتعلقة بمرحلة ما بعد النسحاب األميركي من سورية، وقد  في الواقع، تعد 

رحت في سياق ذلك احتمالت وسيناري
ُ
وهات عدة، أهمها هو احتمال الدخول التركي ملنطقة شرق نهر ط

بل على تفويض بذلك(، وذلك بعد نشر  ؛الفرات، )بعد الحصول ليس على ضوء أخضر أميركي فحسب

اء؛ كما وصفه ترامب( الذي "أطلق خالله الرئيس األميركي َيَد نظيره  فحوى التصال الهاتفي الثاني، )البن 

مة القضاء على "داعش"، وملء الفراغ األميركي شمال شرق سورية"، حيث تنتشر التركي، لـ"إتمام مه

ف لديها د  "وحدات الحماية الشعبية الكردية" التي تع ها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني )املصن 

م لها. فيكله ( التي سعت بجهدها اإرهابيً  قد 
ُ
 ما مض ى لوقف الدعم األميركي امل

تركيا مطامعها في بناء منطقة نفوذ لها في املناطق التي يسيطر عليها أكراد سورية، وتتمثل ل تخفي 

مصالحها املعلنة في "القضاء على أي كيان كردي محتمل، ومالحقة "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى 

رة من أن  العملية ". قبل أسابيع حذرت أنقاكيلومترً  30 - 20التفكير في إقامة شريط حدودي أمني بعمق 

العسكرية ضد "وحدات الحماية" باتت وشيكة، قبل أن يعود الرئيس أردوغان ويعلن تأجيلها، في ضوء 

ستجد األميركي وبناًء على طلب روس ي.
ُ
 امل

، فقد استبعد املراقبون أن تندفع تركيا لـ"تعبئة الفراغ" على النسق الذي توحي به كلها في األحوال

ضد "قسد"، أو على النحو الذي يوحي به "التفويض" األميركي، ورأوا أن األمر ل يمكن أن  حمالتها اإلعالمية

أعلى املستويات بين أنقرة وموسكو وطهران، "رعاة مسار  فييحصل، على األرجح، من دون التنسيق 

لالنفجار  "لغم" قابلة نزلبمأن  "التفويض" الترامبي ألردوغان يمكن أن يصبح  بالحسبان"، آخذين ةستانآ

 بين العواصم الثالث.

(، )بعد طلب من "األكراد" للمساعدة 28/12وقد جاء إعالن دخول القوات السورية إلى مدينة منبج )

في مواجهة التهديدات التركية(، ليوضح أن  حسابات الرئيس التركي وتهديداته بدخول املدينة، قد تذهب 
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ميركي(، وقد ل يجد أمامه سوى القبول بـ"األمر الواقع" أدراج الريح، )حتى مع الستقواء بالتفويض األ 

أن موسكو لم تخف  انحيازها في هذا الشأن  اخصوصً و أن تستمر،  ةستانآالجديد إذا أراد لتفاهمات "مسار 

  على إلى 
دمشق. وكانت مصادر إعالمية أشارت إلى أن موسكو أبلغت الرئيس التركي أنها "لن تقبل بأي تعد 

 ألمر يجب أن ُيترك للجيش السوري للتقدم نحوها".منبج، وأن ا

بشأن مدى قدرة أنقرة على التوفيق بين تحالفها الستراتيجي مع الوليات  اهنا يصبح السؤال مطروًح 

املتحدة من جانب، )وقد بدا التفويض الترامبي األخير وكأنه يعيد ضخ  دماء جديدة في هذا التحالف بعد أن 

خاصة بالل السنوات األخيرة(، وتماهيها من جانب آخر مع السياسات الروسية )و خضع لتجاذبات كثيرة خ

  تجاه
ً
. وفي هذا اإلطار، ينتظر املحللون القمة ةستانآلها في مسار  اإقليميً  اسورية(، واستمرارها شريك

إلى الوجهة التي التي يمكن أن تعطي مؤشرات  (الروس ي والتركي واإليراني)بين الرؤساء الثالثة  ااملرتقبة قريبً 

 قد تقررها أنقرة بما يتصل بالسؤال السابق.

 ه ؤديتبهذا املعنى، تبدو تركيا، والدور الذي يمكن أن 
ً

، أشبه بـ "بيضة القبان" التي يمكن أن مستقبال

ل كفة على أخرى في توازنات املنطقة التي تبدو في غاية الدقة والحراجة في اآلونة األخيرة. ثق 
ُ
 ت

 

ا: األك  رادعاشرا

كان األكراد قد وقع عليهم القرار األميركي كـ "الصاعقة"، ووصفه بعضهم بـ"الطعنة الغادرة"، وبدت 

الصورة قاتمة بالنسبة إليهم، وخياراتهم جد  محدودة. وتوقع محللون أل يجدوا أمامهم سوى العودة إلى 

ى الحد األدنى من املكتسبات عل محافظةوللنظام دمشق والتعاون معه، لتفادي الهجوم التركي من جهة، 

 التي حققوها خالل السنوات املاضية، من جهة ثانية.

ت  هنا ل بد من التوقف عند عدد من السياسات والخطوات التي أقدمت عليها غيُر إدارة أميركية، وصب 

النسحاب املستعجل وغير مثل  حلفائها املفترضين. لخصوم واشنطن التقليديين  صلحةلتها مليفي حص

مه على طبق من فضة إليران"!. وكذلك األمر بما يتعلق بالسياسات واملواقف  نظم من العراق، الذي "قدَّ
ُ
امل

لرتماء في أحضان خصوم ُمعلنين أو ُمفترضين إلى االتي دفعت بعض القوى أو الجماعات في املنطقة؛ إما 

إلى  أفي سورية، وكما حصل ألشقائهم أكراد العراق من قبل(،  ألميركا، )كما يحصل اآلن لحلفائها األكراد

لشطط والذهاب نحو التطرف واإلرهاب )كما حصل بالنسبة إلى جماعات سياسية وبشرية سورية، كانت ا

 لعتدال، أو كان يمكن دفعها نحوه، لول املواقف األميركية التي أصابتها بالخذلن واإلحباط(.إلى اأقرب 

ط بعالقات واشنطن الستراتيجية مع أنقرة من  ايعني أبًد  هذا ل اطبعً  فر 
ُ
أنه كان على إدارة ترامب أن ت

 األكراد كانوا على دراية بذلك، وينتظرون اللحظة التي تنتهي 
ها الحاجة األميركية فيأجل األكراد، وُيفتَرض أن 

"، )والقوى املحلية التي قامت إليهم، لتنتقل بعدها واشنطن إلى مستوى البحث في ما هو أبعد من "داعش

بتوظيفها في سبيل محاربتها(، للبدء في التحضير للمرحلة األهم، التي ل بد من العتماد فيها على قوى إقليمية 

 كبيرة قادرة على الفعل والتأثير في توازنات املنطقة ككل.
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"وحدات حماية الشعب"  بحماية الحدود وإبقاء عناصر اكرديً  افي هذا السياق، رفضْت دمشق اقتراًح 

على سالحهم داخل الحسكة، وطرحت في املقابل أن يكون للكرد وضع خاص داخل سورية، وفْتح األبواب 

 كردية. -لهم لالنضمام إلى الجيش السوري ضمن وحدة عربية 

على "عودة سيادة الحكومة السورية على األراض ي  اروسيً  اأفادت بعض املصادر أن  هناك إصرارً 

، بما في ذلك نقاط الحدود، مع قبول نوع من الالمركزية شمال شرق البالد وشمالها جميعها ةالسوري

 الغربي".

ه، فإن احتمالت 
 
  كبير  محافظةفي ضوء ذلك كل

األكراد على قدر كبير من الستقالل تراجعت إلى حد 

طق نفوذ وسيطرة "قوات بعد القرار األميركي، وهناك من يتوقع أن يتقاسم األتراك والجيش السوري منا

إذا أراد "ثالثي  الواقع، وخصوصً إلى اقسد". ومثل هذا الحتمال يبدو هو األقرب  -سوريا الديمقراطية 

 على تفاهماتهم والستمرار في مسارهم. حافظةامل" ةستانآ
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