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 مقدمة

ا نهاية العام الفائت في ر اإلنجازات الروسية في حلب لم تغي   ا في املعادًلت اًل تغييرا ستراتيجية للصراع نوعيا

 على ما يبدو، ف، لكنهاسنوات وني   متعدد األطراف واملستويات الذي يدور على األرض السورية منذ ست  

ن تسويق رؤيتهم عى اآلن الروس حتقد عجز ة خطوات نحو مرتسماته النهائية. فدفعت هذا الصراع عد  

  لحل  
 
ا ،م األطراف املعنيةالصراع، ولم تسل ا أو إقليميا ا ،محليا فبهذا اإلنجاز الذي كان  ، لهموًل دوليا

 
 سيكل

اأكثر   كثيرا
 
بيل ذلك، وما رافقها من مقايضات وتوافقات تبدو حتى ، لوًل اًلستدارة التركية نحو موسكو ق

 ستراتيجية.وحوافز ترقى بها إلى مستوى التحالفات اًل اآلن عابرة، وتفتقر إلى أسس 

ا أو تكاد ،ر الثانياملتغي   على نهج اإلدارة السابقة  ،كان انتخاب إدارة أميركية جديدة، انقلبت كليا

  هاوسياسات
 
ر في سورية فته من كوارث على الوضع املتفج  التي اعتمدت سياسة اإلدارة من الخلف، وما خل

من الفعل. وعلى الرغم  اط، عندما لم تكتف بعدم الفعل، بل منعت اآلخرين قصدا وعموم الشرق األوس

عن استراتيجية متكاملة أو واضحة تجاه سورية واملنطقة،  - حتى اآلن -من أن اإلدارة الجديدة لم تكشف 

إيران الطرف تجاه  لكنها زادت من تدخلها املباشر في الصراع السوري، وانقلبت على سياسة التراخي وغض  

دةوأذرعها امليلشياوية العابرة للحدود راعية لإلرهاب و تها عد  و وتدخالتها في املنطقة، بل  ألمن واستقرار  مهد 

 بجدية مع مسار خططها للتسوية فياملنطقة، ولم تطاوع موسكو 
َ
، وتسعى جاهدة ستانةآ، ولم تتعاط

ا إلنعاش تحالفاتها التقليدية في املنطقة، وتسعى  تحالفات جديدة ملواجهة إرهاب داعش بناء لأيضا

 وإرهاب إيران وتدخالتها. ،ومثيالتها

احم ز ستراتيجي املحتدم في املنطقة على الهيمنة والنفوذ، والتران املستجدان في الصراع اًل هذان املتغي  

ل كبير في شيران إلى تبد  ي   ،ستراتيجي الذي تعاني منه بحكم ضعفها البنيوي الدولي واإلقليمي مللء الفراغ اًل 

ر ملعارك حاسمة ستترك بصماتها على تحض  يويبدو أن جنوب سورية  .وإيقاعه ومآله اهوقو أساليب الصراع 

ة ة أمام مفاوضات جاد  مر   تيح فتح الباب أول  ، بما ي  اعليه سوف يرسو صورة التيمسار الصراع، وترسم ال

 ي والدولي.بين القوى املتدخلة لتوزيع حصص النفوذ في مستوييها اإلقليم

 

 :
ا

 حزب هللا وقلق اًلقتراب من نهاية الدور أوًل

ا -بات حزب هللا  ،منذ أشهر ا ووجودا فالوًليات املتحدة تزيد عقوباتها  ؛تحت املجهر الدولي - دورا

ا في كندا ملالحقة ماضية بهم  هي داعميه، و  يه وعلىاًلقتصادية عل ة مع حلفاء آخرين كثر اجتمعوا مؤخرا

ومحاصرة نشاطه في العالم. أما  ،لتجفيف منابع تمويله ،حزب وتجارته باملخدراتالحركة أموال 

موتإما عن تسليح حزب هللا  ،كثر الحديثفإن إعالمها ي   ،"إسرائيل" قدراته العسكرية وسالحه  قد 

دون من  -وهذا كله  .الحزب التهديد بعمل عسكري واضح ضد  عن الصاروخي وخطره املزعوم عليها، وإما 
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ح أن رج  ي لجولة جديدة من الحرب، ي  سرائيليأتي في سياق تحضير املجتمع اإل - بعاد الحرب النفسيةاست

ية في الجوًلن على سرائيلقبالة الحدود اإل  ،إلنهاء وجوده في جنوب سورية ،إن حصلت ،يكون مسرحها لبنان

 .2016رهابية منذ عام في األردن ودول الخليج التي صنفته حركة إ قائم نفسه وجه التحديد. والتوجه

 فية إلى الحدود اللبنانيةاتلك الزيارة التي نظمها الحزب لكوادر صح فحسب، كن حركة استعراضيةتلم 

ية على سرائيلمها مسؤول عسكري في الحزب عن الفعاليات الدفاعية اإل والشروحات التي قد   ،يةسرائيلاإل  -

 وجود، الذي حظر 2006 /1701فهي أول خرق يقوم به الحزب للقرار األممي  .الجانب اآلخر من الحدود

 زيارة املوقعإلى جنوب الليطاني، األمر الذي حدا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في قوات حزب هللا 

لك الجولة لوًل القرار املذكور، وما كان للحريري أن يقوم بتبفي اليوم التالي، والتصريح بأن لبنان ملتزم  ذاته

الذي يبدو حزب الكن بطلب منه، وهذا يعكس حالة اًلرتباك والقلق التي يعيشها يإن لم  ،موافقة حزب هللا

بما فيها احتمال الحرب، في الوقت الذي هو غارق حتى أذنيه  ،على محمل الجد  كلها رات غيالتيأخذ هذه  أنه

ا.  وعرضا
ا

 في املستنقع الدامي في سورية طوًل

فاجأ حاضنته ومتابعيه بجملة  الجاري، مايو /أيار 11نصر هللا قائد حزب هللا في  خطاب لحسنر في آخ

ا على الحالة التي يعيشها الحزب، فقد أعلن سحب قواته من ل مثتالتي  من القرارات املتناقضة  إضافيا
ا

دليال

)في جرود القلمون والحدود الشرقية اللبنانية، وتسليم مواقعه هناك للجيش اللبناني كي يقوم بواجبه 

ا(حماية الحدود صحيح أن هذا اإلعالن جاء بعد اتفاق املدن األربع  .(أنجزت هناك املهمة قدأن ) ، مدعيا

قوات الحزب التي كانت  صلحةملوخروج  قوات املعارضة من الزبداني ومضايا وجوارهما واستقرار الحال 

ا أن هذا القرار لن  ،، وارتكبت بحق أهلها جرائم حربسنواتتحاصر هذه املناطق منذ أربع  وصحيح أيضا

ا، بما أن حزب هللا يتحكم يلإر في الحالة اللبنانية، ولن يضيف يغي   الدولة اللبنانية وجيشها، وهذا في ها جديدا

ا من  القرار يجر   ا  ماتاملهالجيش اللبناني إلى املستنقع السوري، ويجعله جزءا اإلقليمية املنوطة إيرانيا

سوف و بالحزب، األمر الذي تعارضه وتتحاشاه أطراف لبنانية كثيرة، لكنها ًل تملك القدرة على مواجهته، 

ية التي تالحق سرائيللخطر الغارات اإل  ،ر الحارس لخطوط إمداد الحزبناط به دو الذي سي   ،يعرض الجيش

نجاز إب صرحلكن الالفت هو أن نصر هللا الذي  ؛شحنات السالح املتجهة إليه وتعبر األراض ي السورية

ا أن قوات الحزب ستتابع مه ،املهمة اسورية، حتى أنه دفع في ها تامأعلن أيضا من مقاتليه لتعزيز حشود  ألفا

ا لحرب البادية  (السبع بيار)النظام وامليليشيات املوالية له في منطقة    .املقبلةتحضيرا

مواجهة  فين ذهابه إلى سورية كان ملساعدة الرئيس السوري إقال:  ذاته، وفي الخطاب ،خرآفي مستوى 

قرره الرئيس السوري وبخاصة بشأن وقف ، وأنه يلتزم ما يهناكالقوى التكفيرية، وأن ليس له مطلب آخر 

  ،إطالق النار. هذا الكالم
 
وليس أداة بيد املشروع اإليراني  منه اإليحاء  للبنانيين بأنه صاحب قرار ريَد الذي أ

ا من األسئلة والتكهنات حول مأزق الحزب الذي  - ما اعترف به هو في أكثر من مناسبة بحسب - يثير كثيرا

ا بعد آخريتعم   عكس كثير من بو  ،بها ألنه ببساطةتجن   امات لن يستطيع النجاة منها وًلدخله في دو  ، وي  ق يوما

تحف مستمعيه النظر عن التصريحات التي ي   بغض   ،قرارهًل يملك  ،األطراف املنخرطة في الصراع السوري
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ا بالخسائر البشرية الكبيرة في عناصره في ومؤيديه بها  وقياداته التي كل حين، فمأزقه لم يعد محصورا

 تكب  
 
اى دها في الحرب السورية، بل إن هذا املأزق يتجل أوضح في عجزه عن التوفيق بين املهمة اإليرانية  تجليا

كما في  ،لقد كثر أعداؤه في لبنان .في سورية وقدرته على ضبط اًلرتدادات اللبنانية لهذه املهمةه يلإاملوكلة 

 بعد انكشاف دوره الحقيقي الذي ط ،خارجه
 
ى عليه بيافطة املقاومة، وأخذ لبنان وأهله رهينة لتلك املا غط

ا من هذه األطراف يتحي  في  شك   اليافطة، وًل ا رات غيالتن وهنه عند أحد أن كثيرا ا أو دوليا املواتية إقليميا

ني بها هناك، أن والخسائر التي م   ،لالنقضاض عليه. لقد استطاع بعد سنوات من الحرب في القلمون 

ر سكانها، لكنه وقع في مصيدة الديموغرافيا من حيث ًل يحتسب، فأهالي على تلك املنطقة ويهج   يسيطر

روا في توازناتها اًلجتماعية روا بفعل حربه عليهم، اجتاحوا بيئته الشيعية في البقاع وغي  ج  القلمون الذين ه  

 دون نتائج حتى اآلن.من يرعاها عنوان املصالحات التي بلغير مصلحته، لذلك يحاول إعادتهم إلى مناطقهم 

من وراء هذا هدف يران تإتنتشر ميليشيا حزب هللا في الجنوب السوري من القنيطرة حتى درعا، وكانت 

 "إسرائيل"فتح باب املساومة مع  إلى - بدعوى املقاومة ،سرائيلعلى مقربة من الحدود الشمالية إل  - وجودال

بحكم توازن القوى  ه،يلإليست مضطرة  "إسرائيل" الذي يبدو أن حول النفوذ في سورية ولبنان، هذا األمر

طلب  إذموسكو إلى خر زيارة له آأحد أسباب الخالف بين بوتين ونيتنياهو في  هوها، و تصلحالقائم واملائل مل

ألخرى التابعة إليران تلك املنطقة، لكن أن يعمل على مغادرة ميليشيا الحزب وامليليشيات ا حينها من بوتين

 عادته باملراوغة.كبوتين رفض أو أنه تلكأ 

ن بماقد يكون من الصعب  ستؤول إليه أمور حزب هللا، ألنها ستكون من ضمن استراتيجية إيران  التكه 

هل سيكون أمام حالة إعادة تموضع جديدة، ينكمش بموجبها داخل ف ؛الجديدةرات غيالتفي مواجهة 

خرجعلى أن  ،ية جديدةإسرائيلية ملواجهة احتمال حرب نالحدود اللبنا
 
جاءت بناءا على  أنهاكالحالة هذه  ت

ا في حال واحدة  ،في سورية وجوده إلى طلب النظام السوري ًلنتفاء الحاجة هذا اًلحتمال سيكون واردا

ا عن صخبها اإلعالمي ،يرانإفقط، هي أن تخضع    منطق الدولة،إلى  ،وبعيدا
 
املنتشرة  ميليشياتهالملم أذرع وت

 
 
 ؛رد الهجمة الدولية التي تستهدفهاب  في املنطقة، وتغادر مغامرات تصدير الثورة، وتبحث عن تسويات ت

ا من األثمان التي يترتب على إيران دفعها أو أنها ستختار املواجهة  ؛عندها سيكون دور حزب هللا واحدا

رضية مع األميركان؟ عندئذ ليس أمام حزب هللا سوى برام صفقة م  إعجز الروس عن  في حالبتشجيع روس ي 

ا نتائج هذه الحروب. براغماتية النظام اإليراني  مزيد من اًلنخراط في الحروب اإليرانية، وأن يقاسمها مكرها

 
 
رة ملناو لجأت إلى احتى لو  ،رجح الخيار الثانيوالتحوًلت الجارية في بنيته وتموضعات مراكز القوى فيه، ت

 النبض هنا أو هناك. وخوض معارك جس  
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ا: ا ا لصراع ذي طابع استراتيجيثانيا ا جديدا  لبادية السورية مسرحا

 يبدو أنها ، لحربكافة طراف السوريةاأل من سريعة هذه األيام تحضيرات في تشهد البادية السورية 

إلى جنوب لبنان. هذه التحضيرات ليست وليدة ساعتها، فكما  ،وربما بالتزامن ،إلى جنوب سورية ستمتد  

منها أسود الشرقية ومغاوير  ،مدى سنوات فصائل كثيرة في األردن فيبت ر  هو معروف أن قوات التحالف دَ 

بدعم لوجستي  ،الثورة وجيش العشائر وبعض فصائل الجيش الحر والضباط املنشقين في الجبهة الجنوبية

ن النواة الصلبة من مجموعة م - وشقيقتها املوم في تركيا -مويل من غرفة املوك املنبثقة أردني، وتنسيق وت

 أصدقاء الشعب السوري.

عالقات مؤثرة في البيئة اًلجتماعية العشائرية في الجنوب  آخر - جوار سوري أكثر من أي   -يمتلك األردن 

يمتلك حساسية خاصة تجاه التفاعالت و  ؛وهناك عشائر وعائالت كبيرة ممتدة بين الدولتين ،السوري

بوصفه بحكم هشاشة وضعه البنيوي، أو بحكم دوره الوظيفي ويشهدها والصراعات التي شهدها الجنوب 

 
ا

خاصة لجهة التنظيمات الجهادية وب، سرائيلعلى امتداد الخاصرة الشرقية الطويلة إل  اجغرافيا  عازًل

 املتطرفة أو امليليشيات الشيعية التي تتكاثر 
 
ا من حدوده. وقد تمك الجبهة الجنوبية،  من ضبطن األردن قريبا

 وأسكتها ألكثر من عام في ذروة املعارك التي كان يشهدها الشمال السوري.

  -الذي استقبل  ،حاول األردن
 
أكثر من مليوني ًلجئ سوري، أًل ينفعل بالصراع الدائر  - ة مواردهعلى قل

في اًلستخبارات ا ة مسؤولين كبارا النظام، واستقبل أكثر من مر   افيه بما كلها في سورية، بل ساير أطرافه

ا مانع من التنسيق املحدودالسورية، ولم ي   ستخباري، أو مع الروس بعد املستوى اًل  فيمع النظام  أمنيا

الذي ينسق فيه  ذاته لتنظيم قواعد اًلشتباك، في الوقت 2015 سبتمبر /أيلول  30تدخلهم العسكري في 

ويوجد على أراضيه سبعة آًلف جندي من  ؛بريطانيين والسعوديين واألميركان من خالل غرفة املوكمع ال

 القوات الخاصة البريطانية وبضع مئات من الجنود األميركيين.

لقد أبلغ األردن الروس على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي في آخر اتصال له مع وزير الخارجية  

رات غيالتهذا املوقف جاء على خلفية  .(قبل بوجود ميليشيات طائفية على حدودهأن األردن ًل ي) الروس ي

التي تشهدها املنطقة الجنوبية والبادية السورية وتحضيرات الحرب، فالنظام السوري رفع من لهجته شبه 

ارها، أو العدائية تجاه األردن سواء على لسان رأس النظام، الذي اتهم األردن بأنه دولة تابعة ًل تملك قر 

دون تنسيق مع النظام من أن أي تدخل عسكري أردني في األراض ي السورية ) بـ وزير خارجيته، الذي هدد

اه د  سيعالسوري   (عدوانا
 
ها معركة املنشية و ت قوات النظام وداعم، وقبل ذلك بأكثر من شهرين، شن

  اللسيطرة على معبر درعا مع األردن، وتأمين خط دمشق درعا الحيوي، لكنه
 
. فما هي أي نتائجحرز لم ت

الدوافع التي تنقل املعارك إلى الجنوب السوري والبادية السورية التي كانت منسية تسرح فيها داعش أكثر 

بين األطراف املتصارعة على األرض؟ أم في  القوى والسيطرةمن سنتين؟ هل تأتي في سياق رسم خطوط 
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تين في سورية )الروس واألميركان( بعد زيادة اًلنخراط سياق صراع أكبر بين القوتين الرئيستين املقرر 

 
 
  حضمالسوري؟ أم أنها  األميركي في امللف

َ
 دافع على تركة داعش املتقهقرة؟ت

أن فلول داعش  في حسبانهالتحالف الدولي ملحاربة داعش الذي تقوده الوًليات املتحدة، يضع 

، أو من الرقة التي توشك معاركها على اًلنطالق، قد املنسحبة من املوصل التي تشارف معاركها على اًلنتهاء

 يتتسرب إلى الباد
َ
ا حي  تين السورية والعراقية الواسعتين إلعادة تجميع قواتها ت   وضعلنا

َ
عبر إلى أفضل، أوقد ت

وهو ما يثير مخاوفه، ويأخذ التحالف هذه املخاوف على محمل الجد، وسيحاول قطع الطريق عليها،  ،األردن

م  التي دربها في األردن للسيطرة على البادية السورية ذلك على فصائل الجيش الحر   ويعتمد في
 
 ها؛فيوالتحك

 
 
دون  من ،عامةبت مناطق واسعة من باديتي السويداء وريف دمشق  والحماد السوري هذه الفصائل احتل

ستراتيجي الفاصل بين باديتي اًل  ة من داعش، إًل أن داعش أوقفتها عند جبل املحساأن تواجه مقاومة جاد  

 ريف دمشق وحمص، ولم تستطع السيطرة عليه بعد.

والوًليات املتحدة التي أخذت على عاتقها ترتيب األدوار واملعارك والنتائج في  ،ن التحالف الدوليإ ثم

القسم  احتالل ،وبخاصة مغاوير الثورة ،في املنطقة الجنوبية ريد لفصائل الجيش الحر  ياملنطقة الشرقية، 

  إذاألكبر من البادية في طريقها إلى دير الزور لتأمين خطوط إمداداتها عندما تبدأ معركة دير الزور، 
 
ل عو  ت

فتحاول السيطرة على  ،في املنطقة أما بقية فصائل الجيش الحر   عليها بالهجوم على الجبهة الغربية للدير.

ن الشرقي والغوطة الشرقية، لكن إمكاناتها طوق الحصار عن القلمو  أكبر قدر من هذه املساحة وفك  

ا لهذه املهمةإًل إذا تلق   ،بسهولة هدفها أضعف من أن تستطيع إنجاز ا إضافيا ا أن فت ال وال .ت دعما أيضا

ا لقواتها نحو  ،الشمال املعارضة فيبعض فصائل  وحركة أحرار الشام على وجه التحديد، تشهد تدفقا

 الجنوب لتعزيز وجودها هناك.

 لدوَر افي مواجهتها  ،ستراتيجية األميركية في عهد اإلدارة الجديدةفي اًل واألكثر أهمية الطارئ  ولعل   

ستراتيجيتها اطهران بالبحر املتوسط من ضمن  إيران ويصلتريد قطع الطريق الذي تسعى له أنها اإليراني، 

إلى خر. لذلك سارعت آيس في أي مكان إلدراكها أن مكسر املشروع اإليراني هو في سورية ول التوسعية، ربما

 
 
 ي   ذاته سناد، األمرإم و احتالل معبر التنف الحدودي مع العراق، وجعلت منه قاعدة تحك

 
 يحصلع أن توق

ا  (السبع بيار)م من وعندما حاولت امليليشيات اإليرانية الداعمة لقوات النظام التقد   .في البوكمال قريبا

ا أحمر يمنع اًلقتراب  الفائت ر/ مايوأيا 17في  باتجاه التنف
ا
دمرتها قوات التحالف، وكأنها بذلك ترسم خط

 األردنية. - من الحدود السورية

ا أن يضمن طريق دمشقؤ ها ميلإفإن النظام يريد من معارك البادية التي انتبه  ،في الجانب اآلخر  -خرا

أن خاصة وبعلى قوى التحالف، تدمر، والوصول بقواته إلى دير الزور لفرض مشاركته في محاربة داعش 

ا  لمطار دير الزور، مع العلم أن محاولته  بينها من ،ما زالت له في املدينة جيوبا
َ
معركة الرقة  في لمشاركة

 
 
األمر الذي  ،في مطار كويرس سورية الديمقراطية )قسد( طعت عندما سارع التحالف بإنزال جوي لقواتق

ا.سه    ل احتالل الطبقة ًلحقا



 
 7 

السيطرة على معبر التنف الحيوي لضمان استمرار تدفق إمدادات السالح  ،ن و وحلفاؤه اإليراني ،يريدو 

ه نحو التنف في منطقة اإليراني له ولحزب هللا وبقية امليليشيات التابعة، وجاء قصف التحالف للرتل املتوج  

ا ذاالشحيمة    إنذارا
 
أنه اعتداء على السيادة )بـ سية قت عليه الخارجية الرو معنى قد تفهمه إيران، في حين عل

 .(الوطنية السورية وعمل غير مقبول، وًل يخدم العملية السياسية

ا 
ا
الجانب العراقي بحكم  فيًل يقتصر التحرك اإليراني على الجانب السوري من الحدود، بل هو أكثر نشاط

 ي التابعة لها، و بقوة ميليشيات الحشد الشع
 
 ثغور اله امليليشيات لقد احتلت هذ .األرض سيطر علىت

ستراتيجية في طريقها إلى القائم املقابلة للبوكمال السورية، وتحاول السيطرة على الرطبة املقابلة للتنف اًل 

 السورية.

ا يفيد و  ي الذي تسعى رت في مسار الطريق البر  أن إيران غي  )قد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية خبرا

ا مسافة   وبغض   .(تنوي احتالل البوكمال كم، وكأنها 200له بغية الوصول الى املتوسط بحيث أنزلته جنوبا

 شير إلى ضراوة املعارك التي تنتظر البادية السورية.ي   األمر النظر عن مدى النجاح الذي تتوقعه إيران فإن

 

ا: ه
ا
 إلقليمي؟ل دخل الشرق األوسط مرحلة ترتيب النظام اثالث

  
 
 ، في أول جولة له خارج أميركا بعد انتخابه،الفائتأيار/ مايو  21و  20يومي   زيارة ترامب السعوديةل مثت

 ،عقد خاللها ثالث قمم إذمحطة مهمة في عالقات املنطقة ومستقبلها،  والصخب اإلعالمي الذي رافقها،

نقلة  ؤسستأميركية، صدرت عنها بيانات واتفاقات  - وعربية إسالمية ،أميركية -خليجية ،أميركية - سعودية

أدخلها ضمن سياسته في إعادة التموضع  كان أوباما قد نوعية في العالقات السعودية األميركية التي

  ،األميركي
 
إلى دور أميركي أكبر  اع فيهفي حال برود مقلقة للخليجيين ودول أخرى معنية، في مرحلة كانت تتطل

 ر فيها.املنطقة، والتدخل اإليراني املدم   عم   بسبب اًلضطراب الذي

عود إلى وت، ةطارئ توليس ةوتقليدي ةالسعودية وثيق أميركا مع اململكة العربية عالقات أن في كًل ش

ع يالوًليات املتحدة من ضمن توز  مصلحةإلى ثمانية عقود خلت، عندما آل النفوذ اإلنكليزي في السعودية 

ات عميقة سوى العاملية الثانية أوزارها. ولم تشهد هذه العالقات هز   الحرب وضعتمناطق النفوذ بعد أن 

ا بحظر تصدير النفط إب    أكتوبرتشرين األول/ ان حرب في منعطفين، أحدهما عندما اتخذ امللك فيصل قرارا

  ، وهذه1973
ا

 اأوباما التي بدا فيها أنه إدارة ةمرحلوثانيهما في  ؛ على يد ابن أخيهاألزمة انتهت برحيله اغتياًل

 
 
الجديدة ومن الواضح أن اإلدارة  ،حابي إيران وتدخالتها في مناطق الصراع على حساب املصالح العربيةت

  الحالة هأن تتجاوز هذ تريد
 
األميركية إلى سابق عهدها، لكن ضمن منظور  - عيد العالقات الخليجيةوت

 وترتيبات جديدة. 
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 والصفقات واًل ،التي صدرت عن القمممتابعة البيانات الثالثة 
 
 فيها برمتتفاقات التي أ

 
شير إلى مسار ، ت

الذي يطرح السؤال حول الترتيبات التالية التي  مختلف تشهده عالقات الوًليات املتحدة مع املنطقة، األمر

ا حول مجموعة من القضايا املهمة .فض ي إليها هذا املسارسي   كافحة اإلرهاب ومنها م ،لقد كان اًلتفاق واضحا

ا في حال إيران سببا  وعد  وآليات التعاون املشترك لهزيمته، ومواجهة التهديدات التي تزعزع استقرار املنطقة، 

عزلها، والعنصر إلى والدعوة  ،واملنظمات اإلرهابية إلرهاَب امن خالل تدخالتها ودعمها  فيها عدم اًلستقرار

 رية واليمن.ات املتفجرة في سو الرابع هو معالجة امللف  

ا ًل كان    ، معفي هذه الجولةفتا
 
 والتيصدت لها برمت خاللها، الحجم الهائل لألموال التي ر  اًلتفاقات التي أ

ممتتجاوزت األربعمئة مليار دوًلر، منها مئة وعشرة مليارات لشراء منظومات تسليحية  متعددة ة قد 

 ،مع إشارة ترامب في خطابه إلى أنه ستتبعها اتفاقات مماثلة مع دول أخرى في املنطقة ،الوظائف واألغراض

 ، لكنه األميركي الجديد هو تقوية املنطقةأن التوج  إلى شير هذا الكم التسليحي ي   .واملعني هنا الخليجيون 

ا للنهج السابق، و  ،على نفقتها
ا
  .بين إيران والعرب القوى  توازن  إعادةخالف

َ
تفاق إنشاء إلى هذا اًل وأضيف

ا، لكن ي   - قوة عربية قوات من مصر واألردن والسعودية  ح أن تضم  رج  إسالمية قوامها أربعة وثالثون ألفا

ى تحالف الشرق األوسط، مسم  بل السعودية بتسليحها وقيادتها، ، تتكف  فحسب واإلمارات في هذه املرحلة

ايث ومهمتها محاربة القوى املتطرفة في املنطقة حي  .كون ضروريا

ا نغمة حل  ر غيالتبالترافق مع هذا  القضية الفلسطينية، التي  في العالقات العربية األميركية، تعلو مجددا

  فيتراجعت 
 
 - )سورية ها الصراعات الدائرة في املنطقةتفاملستويين الدولي واإلقليمي بحكم املآس ي التي خل

االيمن(  - العراق األميركية، ثم  - ترامب في خطابه أمام القمة العربية اإلسالمية ه، هذا األمر أكدخصوصا

لقد سمعت من )قال:  إذ ،محطته الثانية في جولته ،ياهو في القدسنفي مع نتامؤتمره الصحفي  هأعاد تأكيد

ا تجاه  ا طيبا ، وهناك إجماع على أن إيران خطر مشترك، وهناك فرصة نادرة إسرائيلقادة العرب كالما

 للسالم ي
 
 .(وهي ًل تتحقق إًل بالعمل املشترك ،هاجب أن نستغل

أنه  إلى شيرت ،1973 عام منذ حرب ،جمهورية كانت أم ديمقراطية ،تجربة العرب مع اإلدارات األميركية

ي على سرائيلاإل  -القضية الفلسطينية والسالم العربي وضعت أميركا لعمل كبير في املنطقة، تحضرتكلما 

ق السالم املنشود، األمر الذي حق  ذي معنى ي   إنجازنجز أي لم ي   كلها تلك التجارب السابقة الطاولة؛ وفي

ا للتوازنات الدولية واإلقليمية  ،مرة أخرى  ،أن تكون القضية الفلسطينية ضحيةمن ف يجعل التخو   أمرا

ا عن  ا. وبعيدا هب إلى الترويج لتحالف التحليالت التي تذ عنو  ،إسرائيلتجاه  (الكالم العربي الطيب)مشروعا

 _رغبت _وإني ملواجهة إيران، فإنه من الصعب على الوًليات املتحدة أو الدول العربية إسرائيل -عربي

والقرارات  ،الدولتين ي على أساس حل  إسرائيل -تسويق مثل هذا التحالف قبل إنجاز سالم فلسطيني

 -تعاون عربي أي   إليه مكن أن يصلمستعدة له بعد. وأقص ى ما ي   إسرائيلًل يبدو أن و  .الدولية ذات الصلة

أو عبر طرف  تجري بالسر   تى بعض العالقات واملبادًلت التجارية التي كاني قبل ذلك، لن يتعد  إسرائيل

 ثالث.



 
 9 

 
 
 ما في اليمن، وإلى حد   ،من سورية والعراق ة في كل  واملعطيات امليدانية املستجد   ،علنحجم التسليح امل

الزيادة املتواترة في اًلنخراط األميركي  ،أولهما ؛يتعلقان باملنطقة وآفاق استقراهاين مهم  أمرين شيران إلى ي  

 اإليراني الكثيف، وجودبالوأن يصطدم  بد   ه ًلفي صراعات املنطقة على عكس اإلدارة السابقة، وهذا التوج  

بالوجود الروس ي  ا،بطريقة م، وأن يصطدم بد   ًلنه إ ثمره صقور إدارة ترامب في كل مناسبة، يكر   وهو ما

، املختلفة ة الصراعات الدائرة  في الساحاتيزيد من حد  ، و النظام وإيران صلحةملالذي قلب موازين القوى 

 لكنه سيسر  
 
ا جهد حل ها غياب الفاعلية ستانة، كان مرد  وحتى اآل  ،ها، فاملراوحة التي تشكو منها جنيفع أيضا

  بد   أن مآًلت الصراع ًل ،يهماوثان ؛األميركية
 
ن استقرارها ويضبط  جديد يؤم   نظام إقليمي   وغصفض ي إلى أن ت

ا من منظور الدول الراعية والضامنة له ،راتهامتغي   نظام إقليمي في املنطقة أن  مكن ألي  وبما أنه ًل ي   .طبعا

 اإلقليمية التي تتقاسم النفوذوهم األضعف في حلقة الدول  -دون أن يأخذ العرب في حساباته من  يستقر  

 
 
ه األميركي الجديد التوج   تفسير بذلك مكنوتركيا، ي   "إسرائيل"يران وإواملقصود هنا  - هتقاسمإلى ع أو تتطل

غارقة في ستبقى مصر ما دامت وزيادة اعتمادها على نفسها،  ،تقوية السعودية ودول الخليجأنه يهدف إلى ب

 .أذرعها امليليشياويةمع املتوسط إًل أداة إضافية في املواجهة مع إيران و أزماتها لزمن بعيد. وما تحالف 

 التي ستترتب على زيارة ترامبرات غيالتالفعل اإليرانية أو الروسية  بخصوص  اتمن املبكر رصد رد  

ا إلعادة تق لمنطقة،ل كالم  عدا ما ،فعل بعد اترد   عن إيران لم تصدرف ؛يم املواقفو ألنها ستحتاج وقتا

 يران إنهاء حالة الفوض ى التي تعم  إحول لزوم  - في اًلنتخابات الرئاسية ملناسبة فوزه -روحاني املكرور 

رت وكالة فقد عب   ،أما روسيا ؛أن بالده حاضرة في أساس هذه الفوض ىباملنطقة، وهو اعتراف ضمني 

ا ،نوفوستي القريبة من مركز القرار في الكرملين  ،مؤتمرات الرياض الثالثة ونتائجها على في مقال لها تعقيبا

واتهمت الوًليات   ؟من سيستخدم ضد   ،كله هذا التسليحعن مستنكرة  ،لتاءوتس ،عن انزعاج روس ي

 
 
 حض  املتحدة بأنها ت

 
فصح عن إجراءات روسية ملواجهة ذلك، سوى دعوة ر لحرب كبيرة في املنطقة، لكنها لم ت

 القيادة الروسية لتعزيز أمن حدودها.
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ا:   خاتمةرابعا

 رات غيالتيبدو أن 
 
مت في الصراع السوري تتسارع بوتيرة عالية، واملعادًلت والقواعد التي حكمته أو تحك

ها به ستصبح من املاض ي، وأ اسوشد  ا طرافهأل استنزاف  حضمإلى لته التي حو  تلك  ءا  جميعا
 
فت ، وكل

ا، أًل وهي  ،الضحايا آًلفالسوريين مئات  ا عميما  اعسكريا  أن ًل حل  ) سيئة الصيت قاعدة أوباماوخرابا

 كلها ألطراف ل. فالحشود العسكرية (للصراع
 
البادية السورية وتتدافع ًلحتالل املواقع لى إق تتدف

 طالق فصائل الجيش الحر  إليات العسكرية هناك، وآخرها استراتيجية فيها، وتتالى البيانات عن الفعاًل 

 
َ
ليها قوات النظام وامليليشيات الحليفة لها في األيام إمت املواقع التي تقد   بركان البادية ًلسترجاع معركة

اق تطر   الذي األميركي املشترك عقب زيارة ترامب - كذلك البيان السعودي ؛األخيرة
ا
في إلى نيتهما  اًلفتا  تطرق

في إشارة إلى  ،له امتالك السالح والجيش اللبناني بحيث يكون الطرف الوحيد الذي يحق   مساعدة لبنان

أن ) بـ مسؤولين لبنانيينإلى ت التسريبات عن التحذير الذي نقله العاهل األردني وإذا صح   .سالح حزب هللا

ه ، وذلك من ضمن التوج  (توجيه ضربة خاطفة وواسعة لحزب هللا ينوونالوًليات املتحدة وحلفاءها 

ن بأن البادية السورية والجنوب ي التكه  األميركي بتحجيم إيران ودورها في املنطقة، يصبح من املنطق

ا ملعارك طاحنة يترتب عليها نتائج  ،الحرب على داعشمع وبالتزامن  ،وربما اللبناني، ستكون  ،السوري مسرحا

  في ستراتيجية فاصلةا
 
 ي واإلقليمي.املستوىين املحل
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