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 Toward a New U.S. Policy in Syria اسم املادة األصلي

كاثرين بوير وسونر كاغابتاي وباتريك كالوسون ومايكل إيزنستاذ وجيمس  الكاتب

 ف جيفري وبابارا ليف وماثيو ليفيت ودينس روس وروبرت ساتلوف،

 معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى مكان النشر وتاريخه

 /https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents رابط املادة

pubs/SyriaPolicy-FINAL.pdf 

 علي صارم ترجمة

  



 
 2 

 
 

 املحتويات

 3 ............................................................................................................... التوصيات السياسية

 3 .......................................................................................................................... أعمال نوعية

 4 ....................................................................................................................... الشأن السوري

 7 ............................................................ 2254الشمال الشرقي لسورية وقرار مجلس األمن الدولي 

 9 ..................................................................................................... تعزيز العقوبات االقتصادية

 11 ............................................................................ تنسيق استراتيجية أميركا بين إيران وسورية

 

  



 
 3 

 التوصيات السياسية
شمال شرق سورية قوات نظام األسد والقوات اإليرانية من الهجوم  في ستمنع العقوبات وحظر الطيران

سالمية. هذه سيغضب السكان املحليين السنة ويحفز والدة جديدة للدولة اإل  -إن حصل- عليها الذي

ستفرض خسارة على نظام األسد عبر حرمانه من املال والدخل املطلوب كي  -إضافة إلى العقوبات-املنطقة 

سيخلق هذا بدوره أعباء مالية إضافية يضمن السيطرة واملحافظة على شبكات الرعاية التي تدعم سلطته. 

أن قدرة طهران على دفع مثل  فتراضبا، اعلى بشار األسد معّوم  محافظة للعلى روسيا وإيران في جهدهما 

في الوقت ية. تخاطر الحملة اإلسرائيلية ميركهذا الدعم ستقلصها سياسة الحد األقص ى من الضغوط األ 

ملنع إيران من بناء بنيتها التحتية العسكرية في سورية بتعريض انتصارات النظام العسكرية الصعبة  نفسه

يستتبع و كلفة املتزايدة إلبقاء األسد في السلطة، تكو: ترتبط بالللمخاطر. يفرض هذا معضلة على موس

إيرانية في سورية، أو العمل مع الواليات املتحدة من أجل التخلص من األسد  –املخاطرة بحرب إسرائيلية 

 على املكتسبات الروسية هناك. حافظةوامل

 أعمال نوعية
أن تقوم بالخطوات هذه األهداف العريضة إلى لكي تفي باملرام بالنسبة يجب على الواليات املتحدة 

 في سورية: ية تاآلالعسكرية واالقتصادية 

"منع انبعاث الدولة اإلسالمية ومنع إيران من تشييد مراكز عسكرية واستخباراتية دائمة في سورية 

 والهالل الخصيب". 

مة داعش وتعزيز منطقة القوات اإليرانية والسورية من الوصول إلى شمال شرق سورية بعد هزي  "منع

 مستخدمين القوى الجوية والحضور املتبقي املحدود على األرض".وشرقه في شمال نهر الفرات   حظر طيران

الذي يسعى  2254"املحافظة على منطقة حظر طيران حتى التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن الدولي 

 ي تدعم حكمه".دون األسد والقوى اإليرانية التمن حكومة سورية مستقرة ل

بين إيران وروسيا ونظام األسد، والغارات اإلسرائيلية على املواقع  الفتنة رمي في "دعم الجهد اإلسرائيلي 

 العسكرية اإليرانية".

"مضاعفة العقوبات على البنوك التي تقدم ائتمانات إلى نظام األسد، ومزودي املوارد إلى وكالء إيران 

 الذين يسهلون االستثمارات اإليرانية في سورية".السوريين، وأصدقاء األسد 

باع يي ذ"مساعدة حلفائها في شمال شرق سورية إليجاد أسواٍق بديلة للصادرات الزراعية والنفط ال

 ألسد.ل احالي  
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 أي مكان آخر لخلق نفوذ ضد الروس". و  "العمل مع تركيا في منبج

 الشأن السوري 
الصراع، سورية اآلن ساحة قتال فريدة في العالم للقوى العسكرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على 

الروسية والتركية واإلسرائيلية واإليرانية، الكل يعمل مع قوى من الجيش العربي السوري وحزب و  يةميركاأل 

أعداد عريضة من مجموعات و  هللا اللبناني وميليشيا شيعية مدعومة من إيران، والحركات القومية الكردية

ة معارضة تتراوح بين القوى املعتدلة املدعومة من الواليات املتحدة إلى القوى املتطرفة املتحالفة مع سني

د العسكري أهمية و داعش يكملها الظهور الدوري للقوة الجوية اإلسرائيلية. يؤكد تنوع الوجو  القاعدة

في العظمى و  ، للقوى اإلقليميةحلبة بارزة في التنافس االستراتيجي في الشرق األوسط اليومبوصفها سورية 

 . امع  آن 

 لواليات املتحدة فإن الشأن السوري هو: إلى ابالنسبة 

 
 
محتملة لتوليد املجندين لطور  اا التي تبقى أرض  "موطن لعاصمة الدولة اإلسالمية املحررة حديث

  .مستقبلي محتمل للجهادية السنية العنفية"

 لى ممر أرض ي من البحر املتوسط إلى جنوب غرب آسيا،"حلقة حاسمة في مساعي إيران للسيطرة ع

  .لفتح جبهة أمامية ضد إسرائيل"و 

ي الخطر و مقر للحكومة املركزية التي في حالتها الضعيفة تحتفظ بقدرة تطوير السالح الكيما

 .واستعدادها الستخدامه

الكردي في الشمال إلى  -كيالتر  -دولة مواجهة في عدد من نزاعات املنطقة املتفجرة، من الصراع العربي 

 .اإليراني/ حزب هللا في الجنوب -الصراع اإلسرائيلي

لبنان( و  مصدر محتمل للتدفق الهائل لالجئين الذين يهدد تدفقهم استقرار الدول املجاورة )مثل األردن

  .أوروبا البعيدة

 .منصة للبحرية الروسية وبوابة استخبارية في شرق املتوسط

ما  همة للواليات املتحدة بتفكيك األسلحة النووية لكوريا لشمالية، فياألولوية امل حسبانبالآخذين 

َبر. 
ُ
 يخص دور بيونغ يانغ في املحاولة األكثر وقاحة في التوالد النووي، بناء مفاعل إلنتاج البلوتينيوم في الخ

ق ائدافها العامة والطر في هذا املحيط املعقد تحتاج الواليات املتحدة إلى استراتيجية واضحة تحدد أه

والوسائل املالئمة لتنفيذها. بتعبيرات أوضح، يجب أن يكون الهدفان الرئيسان لسياسة الواليات املتحدة 

مواجهة توسع و  له وجود في مقاطعات اإرهابي   اكيان  بوصفها املتعلقة بسورية هما منع إعادة تشكيل داعش 
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. يتطلب إنجاز هذه األهداف بهما()لكن ليس املحدد  نية تحتيةبو  اعسكري   اوجود   النفوذ اإليراني، املتضمن

 من مرتكزات النفوذ.  اوعدد  كله الوقت  في االتزام  

يجب أال ُيدرس و  إن الوجود العسكري للواليات املتحدة في شرق سورية أساس للنصر على داعش،

منع انبعاث داعش. أما من ناحية انسحابها ما لم تكون البدائل في املكان الذي يضمن القدرة النشطة على 

ي فضلته إدارة ترامب ذالشديدة الو  إيران، فسوف لن يكون نهج فرض العقوبات االقتصادية الصارمة

 ابحد ذاته إلجبار طهران على تغيير سلوكها في سورية أو في املنطقة. إذا كانت الحكومة ملتزمة جدي   اكافي  

لوزير الخارجية مايك بومبيو، مواجهة إيران في  مايو /أيار 21ثني عشر املحددة في خطاب باألهداف اال

 سورية أساسية. 

يهدد النظام، لكن إذا انتصر فيلق و  يمكن للضغط االقتصادي على طهران أن يزيد من السخط الشعبي

الحرس الثوري اإلسالمي في ميدان القتال في الوقت الراهن، سيكون القادة اإليرانيون بموقع جيد للجدال 

تسوية من الخارج هي طريق النجاح. يجب أن تضمن و  دون إصالح اقتصادي في البلدمن أن مقاومة أكثر ب

ما أكثر  ايعّرض إيران للخطر نوع   ،للحرس اإليراني قضية خاسرة“ املقاومة”الواليات املتحدة أن يبدو نهج 

ودائمة. سورية هي املسرح الذي ال ينجز أهدافها، ويحتاج إلى تكاليف عسكرية عالية و  يعزز قدرتها، مما

 ، ال يستطيع الحرس الثوري أن يضمنكله جهدهمن رغم على اليمكن أن تثبت فيه الواليات املتحدة ذلك، و 

الذي يتبجح به، ذلك أن إيران ال تستطيع استخدام سورية منصة إلبراز قدرتها ضد “ الجسر البري ”

 
 
 لكن ليس وفق شروط طهران. اسيكون ضروري   اياسي  س اإسرائيل، والدول العربية وتركيا، وأن اتفاق

طهران،  -عقود شراكة موسكومن رغم على الدور روسيا في هذه املحاولة ضروري لكنه غير مؤكد. ف 

الخوف من الجهادية السنية، فليس بالضرورة أن تدعم روسيا و  حملت الكراهية نحو الواليات املتحدة

لبنان حتى جنوب شرق آسيا أو توقها إلى فتح جبهات جديدة ضد  طموح إيران في سيطرتها على أراٍض من

ليس بالضرورة أن تشاركها في هدف وجود ميليشيات دائمة في سورية من خالله تسيطر طهران و  إسرائيل.

بفاعلية على البلد. تمارس الواليات املتحدة من خالل ارتباط وثيق وتعاون تام مع  -أكثر مما هو األسد-

 
 
على روسيا بإظهار تعرض مشروع موسكو الخاص للخطر بسبب حماية نظام  احقيقي   احلفائها، ضغط

بين إيران من جهة، وروسيا والنظام السوري من جهة أخرى،  خلق الفتنةل ااألسد. العامل األفضل تموضع  

واجهة هو إسرائيل، ألن إسرائيل تستطيع أن تضع روسيا في مأزق: إما بكبح املوقف العدائي إليران أو بم

خاض على أراٍض سورية مع احتمال إمكان أن تتعرض 
ُ
احتمال الحرب بين إسرائيل وإيران وحزب هللا التي ت

األسهم الروسية للخطر في البلد. في هذا الوضع، يجب أن تتضافر عقوبات الواليات املتحدة على إيران 

اإلمارات و  العربية السعوديةو  ئيلإسراو  بمزيج من الدبلوماسية القوية بين حلفائها اإلقليميين )تركيا

تقييدات على تحركات إيران. وإلنجاز هذه األخيرة يجب االحتفاظ بأعداد قليلة من جنود و  العربية املتحدة(
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من الواليات املتحدة  االواليات املتحدة وفرض منطقة حظر طيران في األراض ي الشمالية املسيطر عليها حالي  

 وتركيا. 

م وّ عندما تق السياسية ومالئمةمرتفعة العائدية و  ومتوسطة الخطورة انسبي   كلفة منخفضةتهذه ال

 األرض كي تمنع انبعاث داعش.  مقاربة الجو/إلى الواليات أنه من اآلمن العودة 

املنطقة األكثر غنى باملوارد( بالقوة و  املئة من البلد،في  30في السيطرة على الشمال الشرقي لسورية )

للواليات املتحدة، فإن واشنطن تحتفظ بنفوذ ذي مغزى ضد موسكو وطهران ودمشق.  الحالية الصغيرة

على شروط  اتركيا أن تتوافقا سريع  و  مع االتفاق الحديث على إدارة منبج، يجب على الواليات املتحدة

 40ية املتحالفة على ميركاأل  -الواليات املتحدة في اإلشراف على الشمال الشرقي. ستسيطر القوات التركية 

ن م ازيد الجذب املغناطيس ي لتحريك األتراك بعيد  ي. اتفاق جلي مع أنقرة سااملئة من أراٍض سورية تقريب  في 

إيران في تحديد وضع مستقبل سورية. ستكون و  ي انطلق بها فالديمير بوتين ليساعد روسياتال ةستانآعملية 

ا في الخليج الفارس ي أنهما يجب "أن يقوما ميركساسيين أل هذه هي اللحظة التي يوضح فيها للشريكين األ 

مسعى سياس ي و  هممدعٍم مالي و  اإلماراتية على األقل،و  بخطوات جادة" مع انتشاٍر لبعض القوات السعودية

 .اتالسنوات الخمس السابق والواظبا مجتهدين على مغازلته ط وقدمع بوتين 

النضال ضد تحول الوضع الراهن على م الواليات املتحدة في هذه األثناء من الواجب اإلشارة إلى عز 

يتحرك النظام السوري في جنوب غرب سورية، مع غطاء جوي  إذ ،موسكو/ طهران صلحةمل السوري املؤكد

ية ضد ميركيحضر إلنهاء سبع سنوات من الحرب األهلية الواسعة على األقل اآلن. الحملة األ  روس ي، ما

منافسون قرار و  لى طور جديد في شمال شرق سورية؛ بينما ينتظر شركاء إقليميون الدولة اإلسالمية تنتقل إ

 الرئيس ترامب املتعلق بمستقبل وجود قوات الواليات املتحدة هناك وفي منبج.

ا أميركفي  ةعام مناقشةبسبب وجود  ايتنامى بالفعل إدراك انسحاب الواليات املتحدة في املنطقة، جزئي   

من سورية. توحي مثل هذه الحركة بضعف الواليات املتحدة وعدم قدرة البقاء  حول انسحاب الجنود

الرغبة في مواجهة طهران والتخلي عن الحلفاء )مثل األكراد السوريين  عدمو  ااألعداء مع  و  لألصدقاء

لالنضمام إلى  نقض اإلخالص لهؤالء الجاهزين في املنطقةو  وإسرائيل( عند مواجهتهم تهديدات قاسية،

 
 

 اأخير  و  إسرائيل(.و  اإلمارات العربية املتحدةو   العربية السعوديةواشنطن في تقليص وجود إيران )مثال

ن هذا التعهد إ إذمنطق الوجود العسكري للواليات املتحدة في العراق،  ايقوض االنسحاب من سورية فعلي  

. تعرض وهزيمتها ودة لداعشطويل األمد هو أساس ي لبناء مقدرة قوى األمن العراقية في مواجهة أي ع

املقاربة البديلة املقدمة هنا طريقة إلنجاز الواليات املتحدة أهدافها األساسية في سورية مع تقليص بصمة 

 القدم العسكرية للواليات املتحدة.
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 2254قرار مجلس األمن الدولي و  الشمال الشرقي لسورية
 ؛، تملك حكومة ترامب ثالثة خياراتوكيفيته يةميركإمكان انسحاب القوات األ  بالحسبانعند األخذ 

 ،يحافظ على قوة أرضية في الشمال الشرقيو  ه،أو ببساطة ال ينفذ توجيهه األول: يمكن أن يلغي الرئيس

 “. التالي اليوم” خطةدون من : يمكن أن تنسحب الحكومة ببساطة اثاني  
 
: من املمكن أن ترحل القوات اثالث

 اتحديد   ،عسكرية في الشمال الشرقي عبر تنسيق مع قوى محليةو  سياسية“مراقبة” علىالبرية مع املحافظة 

على الحكم  محافظةللتركيا كافية و  -الديمقراطية )قسد( ا( وقوات سوريPYD) حزب االتحاد الديمقراطي

 االستقرار تحرم النظام السوري أو داعش من املنطقة.و  الذاتي املحلي

ملثل هذا  سّوغامل- اإلقرار القانوني في حال انتهاء قتال داعش تمشكال  من املمكن أن يثير الخيار األول 

الديمقراطية.  اقوات سوريو  وسيورط الواليات املتحدة بحزب االتحاد الديمقراطي/ -د في بلد معاٍد و الوج

الخيار الثاني سوف يسمح لداعش أن تتشكل من جديد بين السكان العرب السنة ما يشير إلى ضعف 

. في الوقت نفسه سيتوقف 2011لالنسحاب من العراق في  ةمشابه صورةاملتحدة في اإلقليم كله، بالواليات 

الدعم عن قوات الواليات املتحدة املوجودة في العراق املجاور الذي يساعد في استقرار ذلك البلد املهم 

تياطي( ويواجه الجهد اإليرانية ثالث أكبر احو  )الذي يتفاخر بأنه ثاني أكبر منتج للنفط في املنطقة ااستثنائي  

 املحافظة على دور ما بعد االنسحاب من الشمال الشرقي الكافي حيث يحرم األسد- هناك. مع الخيار الثالث

 تتخلق الواليات املتحدة ب -ه اإليرانيين منهؤ حلفاو 
 
بسبب الحرب  اهم  م اعسكري   اكلفة ومخاطرة قليلة نفوذ

العمليات العسكرية اإلسرائيلية في سورية(، وعلى و  كي في الشمال الغربيخاصة إذا نسقت مع الوجود التر وب)

الدور اإليراني بعد الحرب. إذا ترابطت املعلومات املتعلقة باالنسحاب مع العقوبات، فسوف تزيد من 

 و  كلفة على النظامتال
 
فاوضات. يستطيع مثل هذا الضغط أن يكمل تعلى طاولة ال اكبير   اإيران، وتخلق نفوذ

الذي يدعو إلى االنتقال السياس ي كي يضمن  2254بقوة النفوذ الدبلوماس ي املتأصل في قرار مجلس األمن 

ي على إعادة اإلعمار األجنبية بعد الحرب في حال غياب نتيجة ميرك"الحصار" األ و أمن البلد واملنطقة،

 .2254سياسية مقبولة متناسبة مع 

بة العسكرية السياسية تتضمن منطقة حظر طيران على غرار هناك خيارات شتى متاحة ملثل تلك املراق

ية ميرك. في تلك الحملة، كانت دوريات الجو األ 2003-1991عملية مراقبة الشمال فوق كردستان العراق في 

ة )على األقل حتى ّد والسياسة املعلنة قادرة على منع تهديدات صدام حسين لكردستان خالل تلك امل

ي املحدود على األرض مع أكراد البشمركة على ترسيخ ميركاأل و  جود العسكري التركي(، بينما عمل الو 1996

ا، لكن إلى أن تقام حكومة وطنية ثابتة تلبي الوضع. ال يمكن ملركز مراقبة جوية في سورية أن يكون دائم  

ضامنيه و  ، مثل هذه السياسة يمكن أن تضغط على األسد2254توقعات قرار مجلس األمن الدولي 

خاصة وبوموارد مهمة )و  سكانو  الدخول إلى أراٍض من للموافقة على حل سياس ي وسط من خالل حرمانه 

الزراعة(. يمكن لهذه املقاربة أن تكون أكثر فاعلية إذا تآزرت مع نظام عقوبات قوي. من املمكن و  النفط
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سد وحلفاءه على التسوية، ستحدد . وحتى إذا لم تجبر الحملة األ 1أن تلبي انسحاب جنود الرئيس املنتدبين

 تحدد تمدد النفوذ اإليراني في املنطقة.و  على األقل موقع الواليات املتحدة في منع إعادة انبعاث داعش

فذ مثل هذ
ُ
 صورةالنشاط "الدفاعي" من القوة الجوية املزودة بفرق ارتباط ومستشارين على األرض ب ان

إلى  ادون تفويض واضح من الكونغرس أو تفويض دولي، نظر  من )بما فيها مراقبة الشمال نفسه( ة متكرر 

د على األرض. هذا النوع من العمليات يتطلب و االلتزامات الرمزية للوجو  ةكلفتأنه يجنب املخاطر، وال

همة لكن معظمها موجود بالفعل في املنطقة، والخيار مع أنه مكلف يجب أن مية أميركموجودات جوية 

عنصر مع حملة جوية ملواجهة داعش.  2000 النتشار املستمر لقوة مشاة قوية تضمكلفة من اتيكون أقل 

الديمقراطية )اللذين  اأي عملية كهذه تتطلب دبلوماسية حذرة مع حزب االتحاد الديمقراطي/ قوات سوري

باستمرار مع التجمعات العربية وتركيا وحكومة كردستان  يقدمان قوة الدفاع املوجودة على األرض(

ا ن طرق اإلمداد الرئيسة في الشمال السوري تجري عبر العراق وخصوص  إ إذبغداد )و  قليمية في العراقاإل

 ّد حزب االتحاد الديمقراطي الذي يعو  في إقليم كردستان(. ستكون املصالحة ضرورية إلى حد ما بين تركيا

 من آلهة االنتقام ضد أنقرة، حزب العمال الكردستاني. افرع  

شركاءها الدوليين بحاجة إلى أن يقدموا مساعدات إنسانية و  ك، فإن الواليات املتحدةإضافة إلى ذل

على األرجح الحكومة و  امحدودة للشمال الشرقي ودعم األسواق البديلة للنفط واملنتجات الزراعية )غالب  

ا. يجب مع  في آن على قابليتها للحياة ودعم الحكم املحلي  حافظةكردستان اإلقليمية أو العراق( من أجل امل

 من متابعة البناء الوطني في أفغانستان والعراق. االجهد بمستوى أكثر تواضع   ادار هذيأن 

بيد أن املخاطر متأصلة في  ،علية واملخاطر املرافقة ملثل هذه املناطقامن املراقبين يشككون في الف كثير

ظر طيران غير رسمية في الشمال الشرقي. على منطقة ح اأي سيناريو سوري، وتعمل الواليات املتحدة حالي  

ما على عناصر  الكن نوع   جندي املوجودين هناك، حتى إذا سحب معظمهم، 2000ـ على ال اال تعتمد كثير  

تفاهمات سياسية متبادلة و  حلفاء محليين على األرض،و  ية،ميركالقوة الجوية األ  ؛ادين حالي  و أخرى موج

 منهم االهتمامات األمنية األساسية لآلخر. مع العبين آخرين على أال يتحدى كل

 و أي تدخل م
 
باستراتيجية تشجيع روسيا كي تتعاون في مقابل "النصر"  اقت يجب أن يكون مرتبط

الفعل حكم خدم  ةتضمن ردتاستقرار سورية، وتراجع طموح إيران هناك، ومنع انبعاث داعش ) اتحديد  

بين حلفاء  ا(. هذا يتطلب تنسيق  2014-2013العراق في و  ةإيران للسكان العرب السنة الذي شوهد في سوري

الواليات املتحدة السوريين وحزب االتحاد الديمقراطي وإسرائيل وتركيا للتركيز على نتيجة ما بعد الحرب 

( ألن الواليات املتحدة سوف تكون موجودة لتقايض على وجودها في الشمال 2254تحت القرار  ا)رسمي  

تخفض بشدة و  ،األدنى فإن مثل هذه الحصيلة يجب أن تلبي االحتياجات األمنية لحلفائهاالشرقي. في الحد 

تسويات سياسية و  الدور اإليراني في البلد. باملقابل، يمكن للواليات املتحدة أن تقبل بوجود عسكري روس ي

                                                           
 على األرجح )المترجم( والقامشلي الحسكةالمقصود هنا جنود النظام في 1
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خاصة حزب بو  حدةتلك التسويات لن تخدع شركاء الواليات املت ما دامتدون نهاية فورية لنظام األسد، من 

 من داعش أو القاعدة. اجديد   االديمقراطية أو تشجع تهديد   ااالتحاد الديمقراطي /وقوات سوري

اباإلجمال إن أي انسحاب عسكري كامل من الشمال الشرقي سينظر إليه  من الواليات  بوصفه تخلي 

  انصر  و  ةاملتحدة عن دورها في سوري
 

 اتعزيز  و  ،خارج العراق إلى للواليات املتحدة اطهران، ودفع  و  لألسد كامال

منصة إطالق آلية ضد إسرائيل، وهكذا يرتفع خطَر الحرب بين االثنتين بوصفها يران في سورية إ لطموح

  مع إمكان توريط الواليات املتحدة.

  تعزيز العقوبات االقتصادية
اجهة إيران، لكنها على األرجح غير كافية ية "ملو ميركالعقوبات االقتصادية هي لب استراتيجية اإلدارة األ 

 اية أن تفعله كي تطور مستوى وطني  ميركا يزال هناك كثير مما يمكن لإلدارة األ مكي تخرج إيران من سورية. 

"خطة سورية" لتنفيذ أوسع العقوبات على إيران التي تهدف إلى الدحرجة املتراجعة لنفوذ الجمهورية 

تآزرت هذه العقوبات مع خطة حرمان النظام وطهران من املنطقة األغنى باملوارد اإلسالمية في املنطقة. وإذا 

 
 
 في العملية السياسية. اهم  م افي سورية، يمكن عندها للواليات املتحدة وشركائها أن تكسب نفوذ

من الكيانات السورية  كثيرفقد أخِضعت  ،ال يوجد نقص في " الخطافات" ملثل هذه العقوبات

من أسلحة الدمار الشامل إلى الفساد. العقوبات كلها برامج صوبت على األشياء  ضمنللعقوبات 

والعقوبات  2012االقتصادية على نظام األسد التي تشمل تلك التي تبنتها مجموعة "أصدقاء سورية" في 

علة إلى حد كبير في إحداث ضغط على النظام، بسبب اية املفروضة في أعوام أسبق، لم تكن فميركاأل 

عن الدعم  اكلفة اإلنقاذ على طهران. بعيد  تالتدفق الضخم للموارد من عرابي األسد. مع ذلك، فقد رفعت 

، مانحة االئتمانات االعسكري لقوات األسد وامليليشيات الشيعية، أبقت إيران االقتصاد السوري عائم  

والبضائع األخرى ومزودة بحبل السالمة املالي للبنوك. يخضع عدد من الفاعلين  لشراء البترول اإليراني

اإليرانيين في سورية للعقوبات أو سيخضعون للعقوبات عندما يعاد فرض العقوبات املتعلقة باالتفاق 

رية والهزء النووي. تقدم العقوبات األخيرة فرصة كي تجذب االنتباه ثانية إلى الثروة التي صرفتها إيران في سو 

 بالقواعد الدولية واملعايير التجارية. 

ا كي يثبتوا أميركيمكن على وجه الخصوص تسليط الضوء على طهران في ثالثة مجاالت تشجع شركاء 

 العزم. 
ً

 2013يجب على اإلدارة أن تعاقب البنوك املتورطة في اتفاقات االئتمان للنظام السوري. فمنذ  أوال

شرط وجوب استخدام االعتمادات املالية لشراء النفط بالرات كائتمانات لدمشق بسطت إيران ماليين الدو 

 إذ ،اإليراني، واآلالت وبضائع أخرى. أثبتت القروض أنها مصادر مهمة لدخل األسد وأصدقائه الحميمين

طة، مثل تسدد إيران الفاتورة بينما تمأل األرباح جيوبهم. حددت الصحافة السورية واإليرانية البنوك املتور 

بنك تنمية الصادرات اإليراني والبنك التجاري السوري، ضمن بنوك أخرى. يجب على الواليات املتحدة 
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تشجيع االتحاد األوروبي كي يعمل ضد بنك تنمية الصادرات اإليراني بناء على عمله مع البنوك السورية 

 ضمن قائمة عقوبات االتحاد األوروبي.

لشبكات املالية، يجب أن تستهدف العقوبات التزويدات اإليرانية باملوارد إلى ا، ناظرين إلى ما وراء اثاني  

من خالل الجسر الجوي من إيران إلى دمشق. تدرب إيران وتسلح  ةرئيس صورةب تجري ي توكالئها في سورية ال

بل إزالتها من . وقاامليليشيات الشيعية قبل نقلها لتقاتل في منطقة القتال في سورية عبر طائرات تجارية غالب  

ية وفق شروط االتفاق النووي، كانت عشرات الطائرات من أسطول الجو اإليراني ميركقوائم العقوبات األ 

ية بناء  على استخدامها في نقل امليليشيا وتجهيزات السيطرة على ميركالتي حددها قسم وزارة املالية األ 

ة بلقاألسطول الجوي اإليراني في األشهر امل الحشود إلى نظام األسد. يعرض إعادة تطبيق العقوبات على

االتفاق النووي. لن توقف  من رغمعلى التوقف يط لم االنش افرصة كي يركز الضوء على أن مثل هذ

العقوبات الجسر الجوي أو تسبب اإلفالس لبنك تنمية الصادرات اإليراني لكنها تستطيع أن تلقي الضوء 

حذف من على دور شركات نقل إيرانية أخرى في 
ُ
تعزيز الجسر، مثل شركة ماهان للنقل الجوي التي لم ت

 ة.ّد قوائم العقوبات في االتفاق النووي وتنجح مع ذلك في توسيع خطوطها في أوروبا وآسيا خالل تلك امل

 
 
يجب على املالية أن تعمل مع الشركاء الخليجيين كي تعاقب أصدقاء األسد الذين يسهلون  اثالث

انية طويلة املدى في سورية. حفز اقتصاد الحرب السوري نخبة جديدة من رجال األعمال االستثمارات اإلير 

. هذه 2008لتحل محل األشخاص املستهدفين مثل رامي مخلوف الذي فرضت عليه العقوبات عام 

املجموعة مفيدة للنظام ألنها خارج العقوبات؛ ولدى عدد منهم أصول في دول الخليج بينما يستفيدون من 

مركز مكافحة تمويل في ية واألعضاء اآلخرين ميركستثمارات اإليرانية. العمل املتحد بين وزارة املالية األ اال 

سيرسل رسالة إلى النخبة السورية مفادها أن عالقتهم مع األسد وإيران ستكون مكلفة  اإلرهاب في الرياض

حدد وتعترض على موجودات هؤالء لهم. يجب أن تشجع الواليات املتحدة اإلمارات على وجه الخصوص كي ت

األشخاص املتورطين في هذه املشروعات. يجب على الجيل الجديد من أصدقاء األسد الحميمين أن يختار 

 بين أن يحافظ على ثروته في الخارج وأرباح االتفاقات اإليرانية.

بشكل منفصل، يجب على واشنطن أن تقدم املساعدة إلى الشمال الشرقي لسورية وتدعم زراعته  

وتجارته النفطية. يبقى نظام األسد املشتري الرئيس للنفط من هذه املنطقة عندما كانت تحت سيطرة 

لى كهرباء في الشمال الشرقي، فإن تحويل النفط إ جري أن استخراج النفط يمن رغم على الداعش أو قسد. 

يجري في مناطق بقيت تحت سيطرة النظام خالل  –بما فيه إعادة تزويد الشمال الشرقي بالكهرباء–

 الصراع. 

كلفة تسهيالت توليد الكهرباء الجديدة في منطقة حظر تيمكن الطلب من دول الخليج أن تتحمل 

لدخل هي مسألة صعبة لها الطيران. إن مسألة قطع هذه املشتريات عن النظام، وحرمان قسد من هذا ا

عواقب على الوضع اإلنساني وتساؤالت صعبة على االستقرار. من املمكن أن ُيرسل هذا النفط عبر خط 
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)أو أن يمزجوا الخام السوري والعراقي(. يمكن  سيحان لكن هذا يتطلب موافقة العراق وتركيا –كركوك 

 
 

؛ من حين إلى آخر، تصدر إيران إلى سورية ما يعادل لنظاممن ا لالستيراد اإلضافي من إيران أن يكون بديال

52000  
 

أتي ثلثي حبوب البلد من الشمال الشرقي ي إذ . توجد آلية مشابهة مع السلع الزراعيةايومي   برميال

كيف  حسبان. أي استراتيجية تهدف إلى قطع مثل هذه املوارد عن النظام تحتاج إلى أن تأخذ في الاتقريب  

لعدم  عزز قدرات اإلنتاج املحلي وتوليد الوظائف في املنطقة ضمان  يبذل الجهد كي يُ يجب أن  وأين ُيسمح بها.

 عودة داعش.

 ا بين إيران وسورية أميركتنسيق استراتيجية  
أضاف النجاح امللحوظ في حقل املعركة السوري إلى رصيد فيلق الحرس الثوري اإليراني. يزعم الفيلق 

ذ األسد. واألكثر أهمية، فإنه ينظر إلى قوة الحرس بشكل واسع في املنطقة أنه أنق -مع بعض املسوغات-

  اها مصدر تأثير وحليف  وصفب
 
من املقاتلين،  كثيرعلى تعبئة  افي التدخل السريع، قادر   األصدقائه رشيق   اموثوق

أصرت  إذا في سورية: أميركعلى زعم الحرس الثوري في أنه هزم  كثيرونوقوي في أرض املعركة. يوافق 

 واشنطن على رحيل األسد، بينما أصرت إيران على بقائه.

من  الة القضايا خطرة في الوقت الذي تكون فيه إيران ممزقة بالجدل حول كيف ستحل عدد  يحص

األزمات التي تواجهها، يمكن للحرس الثوري أن يجادل بأن طريقته في العمل أفضل. يستطيع الفيلق، 

أثبتوا أنهم غير  إذصحيح إلى أن اإلصالحيين/ والتكنوقراط اإليرانيين مزيفون/ ويفعل هذا، أن يشير بشكل 

ضعيف، ومحدود  وقادرين على إنهاء عزلة البلد. وأن استراتيجيتهم في اتفاق "األسلحة النووية فقط" )فه

 أهدافهانفذ. باملقابل يستطيع الفيلق أن يجادل في أن استراتجيته في املقاومة قد أنجزت يالوقت( ولم 

كلفة، ولكن في النهاية النجاح يخدع على األقل تا في سورية. بالتأكيد اإليرانيون ممتعضون من الخصوص  و 

، النجاح في الحرب يعطي ااملرشد األعلى وصانعي القرار الذين همهم األساس ي هو الدفاع عن الثورة. عموم  

 الشرعية ويحشد الناس حول الحكومة.

ا يزال سجله أفضل من أي سياسة أخرى تبنتها مبينما نجاح الحرس الثوري متواضع ومكلف،  

 تفي حل املشكال  اصوص   –الجمهورية اإلسالمية، في الخارج أو الداخل. القائمة الطويلة لفشل النظام 

ئيس حسن تجعل استراتيجية الحرس الثوري اإلقليمية تبدو جيدة باملقارنة. فحكومة الر  –االقتصادية

روحاني لم تتخَل عن وعودها في تقليل االضطهاد، وتحقيق االزدهار، ومعالجة الفساد واملحسوبية التي 

 تشجع الغضب الشعبي.

ي املنسق. تزيد العقوبات ميركاالقتصادية الشديدة إلى أثر الضغط االقتصادي األ  تتعود املشكال 

 يونيو /يخلق فرصة للتغيير، كما شهدنا في رسالة حزيرانية املحكمة االستياء الشعبي ضد النظام. ما ميركاأل 

التي وقعها أكثر من مئة إيراني بارز يدعون فيها إلى حوار مباشر غير مشروط مع إدارة ترامب. لكنه يخلق 

 مخاطرة في أن التغيير سيكون باالتجاه الخاطئ.
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تدعو املقاالت الصحافية  .ءحشد روحاني غير الكفمن  يحاول الحرس الثوري أن يقدم نفسه بديال

دون من ن إيران ستكون أفضل إويقول مستشارو القائد األعلى منذ زمن طويل - اإليرانية إلى رئيس عسكري 

  –هذه الحكومة
 
في أنه لن يستقيل. استدعى تصريحه  يونيو /حزيران 27لتصريح روحاني في  اما خلق مناخ

ملاذا يستحضر موضوع االستقالة ما لم يكن  2ا"ج كثير  إلى الذاكرة القول املأثور لشكسبير "السيدة تحت

 ؟ اعلى أن يفعل ذلك تمام   امجبر  

نه إإذا كان الحرس الثوري يجادل في أنه انتصر في حقل املعركة، فإنه سيكون في وضع جيد للقول 

وليس  يستطيع أن ينقذ إيران عندما تكون مصالحها مهددة. تستطيع القيادة أن تزعم أن األمة في خطر،

نمو الروح القومية اإليرانية التي حلت إلى  حسبانإذا أخذنا بال افقط النظام. يمكن لعب هذه الورقة جيد  

بالتأكيد في أن يجادل بأن الطريق  ايديولوجيا الثورية اإلسالمية. سيكون خامنئي مرتاح  حد كبير محل األ 

 قتصادي واالنفتاح. إلى النجاح يكون عبر املقاومة أكثر مما هو عبر اإلصالح اال

إذا نجح الحرس الثوري، فلن تستطيع حكومة الواليات املتحدة أن تنجز األهداف االثني عشر التي 

. لذا يجب على واشنطن أن تتأكد من أن مقاربة الحرس مايو /يارأ 21حددها وزير الخارجية بومبيو في 

كلفة تمقاربة تعرض البلد للخطر، وتتطلب الثوري ُينظر إليها داخل إيران على أنها استراتيجية خاسرة 

هي املسرح األساس هنا ألن  ةنجاز أهدافها. سوريإعسكرية عالية مستمرة، وتمنعها من زيادة قوتها أو 

 لنجاحه.  االحرس الثوري يعرضها نموذج  

كلفة متواضعة تظهر أن الحرس الثوري لم يحقق أهدافه األساسية. فقد وضع تتوجد فرصة ممتازة وب

أكيدات كبيرة على الجسر البري من طهران إلى البحر املتوسط عبر شرق سورية الذي يمكن أن يوجد في ت

منطقة وادي نهر الفرات املتوسط أو منطقة الصحراء في غربها التي ال  حال سيطر حلفاء إيران على

اآلن. للواليات املتحدة مصلحة قوية في ضمان سلطة محلية معتدلة ومستقرة في تلك  ايسيطرون عليها تمام  

ألن املنطقة إذا أصبحت تحت سيطرة الشيعة املتعصبين، فإن  -هذا يبقي إيران خارج املنطقة–املنطقة 

 و ذلك سيلهب السكان السنة، 
 
 ا للجهاديين السنة الراديكاليين. يسعر انبعاث

تتكرر في منطقة وادي الفرات األوسط الكارثة املفاجئة التي حدثت في املوصل في ال تريد واشنطن أن 

تسيطر على  ما دامتالعراق، حيث حرض التعصب ضد السلطات السنية على عودة الجهادية السنية. 

منطقة وادي الفرات األوسط حكومة محلية معتدلة ومستقرة تبقي الحهاديين في وضع الدفاع عن النفس، 

 عبر املنطقة. ابري   الك إيران جسر  فلن تم

                                                           
 . )المترجم(   الشيء ذلك فعل قد أنه في تشك تجعلك لدرجة بشدة ما شيء بإنكار شخص يستمر عندما أنه المثل يعني2
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السيطرة على الصحراء في غرب املنطقة الوسطى لوادي الفرات ربما تكون غير ممكنة من السلطات في 

ي املستمر في التنف املدعوم بالقوة الجوية يمكن أن يساعد في إنجاز ميركلكن الحضور األ  ،البداية هناك

 جون من التجاوزات اإليرانية في الوصول إلى حدودهم.ذلك الهدف ويطمئن األردنيين الذين ينزع

من اإليرانيين واإلسرائيليين. ربما  اعلى أن أهمية الجسر البري مبالغ فيه ايون غالب  ميركألح الرسميون األ 

ية. الواليات املتحدة في وضع جيد كي ميركتكون الحالة هكذا، لكن القول بهذه الطريقة ال يخدم املصالح األ 

على اإليرانيين ما يدعونه وما يريدونه وما يخاف اإلسرائيليون من حصوله. إذا كان الحرس الثوري تنكر 

يحدد النجاح بالسيطرة على الجسر البري، بينما تستطيع الواليات أن تنكر عليهم ذلك نتيجة ثانوية 

لم تنجز أهدافها  ملبادرات تنفذ ألسباب أخرى، عندها يمكن لواشنطن أن تشير بصوت عال إلى أن إيران

 التي حددتها.

طهران لسنوات، ُبنيت على كراهية  كما ذكر سابقا، عززت موسكو شراكة مع ؛روسيا هي البديل

مشتركة ضد الواليات املتحدة والخوف من املتطرفين السنة، لكنها ال تتشارك بالضرورة مع أهداف إيران 

 املتعلقة بسورية وإسرائيل. تملك الواليات املتكلها 
 
  احدة حظ

 
في استثمار ذلك الخالف ألن روسيا  قليال

 
 
  اهم  م اوإيران تتقاسمان هدف

 
ا في املنطقة. تريد روسيا من الواليات أميركبخصوص تقليص نفوذ  امشترك

محادثات مع واشنطن حول مستقبل سورية. ال إلى املتحدة أن تقبلها قوة عظمى، لذلك تتشوق موسكو 

كلها . يملك الكرملين الدوافع ارادة أو اإلمكان لتفعل أي ش يء يقيد إيران فعلي  يعني هذا أن روسيا تملك اإل 

 ية في االبتعاد عن طهران لكنه يتجنب تنفيذها ضمن أسس ثابتة.ميرككي يوافق على املبادرات األ 

ار بين إيران وروسيا هو إسرائيل، ألنها يمكن أن تواجه روسيا بخي لخلق فتنةالالعب ذو املوقع األفضل 

كلفة األسد بسبب إذعانه إليران تال ترغب في صنعه: فإما أن تكبح املوقف العدواني إليران أو تواجه عبء 

مع حزب هللا وإيران كحد أقص ى. تريد روسيا أن تبقى في شروط جيدة مع طرفي  أو الحرب اإلسرائيلية/–

خلق ى حليفها األسد. وكجزء من جهد عل ا، وال تريد ملثل هذا الصراع أن يشكل خطر  كليهما الصراع املحتمل

، يجب على إسرائيل أن تظهر إرادتها باستعمال القوة ضد إيران بينما تقبل األسد لكنها تحتفظ بخيار الفتنة

عندما تتحدى دفاعاته الجوية الطيران اإلسرائيلي. ويجب على الواليات  اخصوص   اكلفة عليه، أيض  تفرض ال

املتحدة أن توضح إلسرائيل وروسيا أال اعتراض لها على سياسة إسرائيل النشطة في منع إيران من تأسيس 

وجود عسكري دائم في سورية. يبدو أن القدس قد قررت أن القوة العسكرية هي العنصر املفتاحي في مثل 

أال ترفع أي اعتراضات.  االسياسة. يجب على واشنطن أن تستمر في تجاوبها مع التجديد، وتحديد  هذه 

طهران أن الواليات املتحدة قد أعطت الضوء األخضر إلسرائيل كي  ظّنتإذا  اا جيد  أميركخدم مصالح ت

 لهم. املنع وجود إيران في سورية من أن يصبح تهديد   اضروري  ه راتتفعل ما 

حظ، قد ال تنجح إسرائيل في فصل روسيا عن إيران. ويمكن لطهران أن تغرس مخالبها في لسوء ال

درجة أن عمالءها ووكالءها ال ينفصلون عن القوى السورية والحكومة السورية مع  اجد   اسورية عميق  
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هذه  كون اإليرانيين الشريك املسيطر في هذه العالقة. إن من الحكمة للواليات املتحدة أن تحتاط ضد

من غير  ،النتيجة املحتملة من خالل متابعة الضغط على األسد حتى ُيظهر كامل االستقالل عن إيران

ة لنظامه واالعتماد على العنصر دالقوة البشرية املستنف حسباناملحتمل أن يحصل ذلك إذا أخذنا بال

في سورية، يجب على ن اعليف –ا املقاتلين األجانبخصوص  –ها ؤ إيران ووكال ما دامت اإليراني على األرض. 

 ية أن تحتوي نظام األسد وتتجنب الخطوات التي تؤدي إلى تقويته.ميركالسياسة األ 
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