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: مقدمة
ا

 أوًل

أحدث قراره باالنسحاب األميركي من ترامب االرتجالية باتخاذ القرارات، الرئيس األميركي دونالد كعادة 

ديسمبر الفائت، حالة من اإلرباك شملت األطراف املنخرطة في الصراع الدائر  /ول األ كانون  19 فيسورية 

ف اليقين حول جدية الخطوة ساباتها في أجواء من ضعت هذه األطراف إلعادة حفي سورية كافة، حالة دفع

األميركية ومداها، والخشية من ضياع ما كانت تبتغيه من أهداف وثمرات لم تستطع قطفها حتى اآلن، ذلك 

 دعاء، بأنه فاز فيزال مفتوًحا وليس من طرف يستطيع اال  تعقيداته، ما جميعأن الصراع في سورية وعليها ب

 وحدود نفوذه. يستطيع فرض توجهاته هذا الصراع، أو أنه

لعل أكثر األسئلة حضوًرا بعد هذا القرار، يتعلق بملء الفراغ الذي سيحدثه، ومن هو الطرف األكثر 

ا 
ً
أعباء هذه املهمة، على الرغم من أن كثيًرا من املعنيين واملتابعين، ال يساورهم القلق بأن  لتحّملحظوظ

ا أمنًيا
ً
من خالل قواعدها العسكرية القريبة في أكثر  ءسوا كا قادرة على تغطيتهسوف يحصل، ألن أمير  فراغ

من دولة، أومن خالل تقديم الدعم اللوجيستي لقوى محلية جرى ترتيبها بشكل مسبق، أو اعتماًدا على 

اتية دخول قوى لدول أخرى لسد الفراغ األمني في حال حصوله، حيث يجري الحديث عن قوات إمار 

ت أمنية، أحاديث نفاها بومبيو، لكن املرجح أن يكون لتركًيا أيًضا بعضها عبارة عن شركا ومصرية، قد يكون 

 في ذلك. لفاع ي عسكر  ر دو 

ه فيهناك أسئلة أخرى يطرحها هذا القرار وتداعياته على األطراف الخمسة التي ستتأثر  شك أن ال

مباشر، وهذه التداعيات تتوقف األخرى التي ستتأثر بشكل غير إضافة إلى بعض األطراف بشكل مباشر، 

األطراف  جميعفي جانب منها على تقييم كل طرف لهذا القرار والزاوية التي ينظر منها إليه، لكن الثابت أن 

قد صدمت بهذا القرار سواًء لجهة توقيته، أو لغياب التنسيق حوله مع أِي من األطراف املعنية، كما 

 املسجلة. الفعل اتيستشف من ردّ 

 

ا  القرار األميركي: حول ثانيا

الكثير  مثلمن الواضح أن الرئيس ترامب، لم يستشر أحًدا من أركان إدارته عند اتخاذه هذا القرار، 

من القرارات التي اتخذها في السنتين املاضيتين من واليته، وهذا النمط الذي يستهوي ترامب في طريقة 

دولة مستقرة وذات  رج عن السياق الذي تسير عليهخولها له الدستور، هو نمط خاممارسته السلطة التي ي

في مسؤوليات دولية كالواليات املتحدة األميركية، لذلك تتالى االستقاالت في أركان إدارته بدرجة لم تسجل 

ا بالقرار إدارة سابقة، وآخرها استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، ولو أنها ليست مرتبطة حصريً  تاريخ أي

وصعوبة العمل بينه وبين الرئيس، كما استقال ميت  نتيجة تراكمات من الخالفات األخير، بل جاءت

عقب استقالته في ، الذي صرح (داعش)ماكفورك مندوب الرئاسة األميركية في التحالف الدولي ملحاربة 

راره باالنسحاب بهزيمة "ليس هناك من طرف أعلن عن هزيمة داعش"، وذلك رًدا على الرئيس الذي برر ق
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، ثم عاد في محاولة لقطع الطريق على من سيحملونه املسؤولية في حال عودة داعش بقوله من (داعش)

دون أن يسّمي أًيا من هذه الدول، ولو من بات من مسؤولية دول أخرى"، " (داعش)قاعدة عين األسد أن 

 أن التخمين يتجه نحو تركيا بالدرجة األولى.

ة من سورية، وكان يتراجع ويؤجل تحت ته سحب القوات األميركييعلن فيها ترامب عن ني أول مرةليست 

فيهم مسؤول امللف  نضغط أركان إدارته ومراكز صنع القرار، لكنه هذه املرة فاجأ الجميع بقراره بم

حاب التأكيد على السوري في الخارجية األميركية جيم جيفري، الذي كان قد أعاد قبل أيام من قرار االنس

 (داعش)هزيمة  أولها" وات األميركية بتحقيق ثالثة أهدافألميركية، التي ربطت انسحاب القاالستراتيجية ا

انسحاب إيران وامليليشيات التابعة لها من  اوثانيهبشكل نهائي بحيث ال يستطيع معاودة الظهور ثانية، 

". فما هو الذي 2015 لعام 2254فًقا للقرار األممي رقم تأمين انتقال سياس ي و  اوثالثهسورية بشكل نهائي، 

 فتح باب املساومات لتسوية هذا الصراع، كما رجح الكثير من قصد إليه ترا
ً

مب بقراره هذا؟ هل أراد فعال

، ومنها قلب الطاولة في وجه  ،هذا وارداملحللين؟ 
ً
لكنه يبقى واحًدا من احتماالت أخرى أكثر ترجيًحا وأهمية

، أو دفعها إلى مواجهة عسكرية إلى تقديم التنازالت التي يريدها طراف املنخرطة في الصراع، ودفعهاجميع األ 

 عسكرًيا واسًعا لتسوية 
ً

الصراعات املفتوحة  جميعفيما بينها، أم هو تحضير لتحرك أوسع قد يتضمن عمال

 واملترابطة في املنطقة؟

حددة، ها هو االنسحاب وربطه بتحقيق األهداف امل كما برر مجلس األمن القومي سابًقا تأجيل ،لكن

خلية عليه وخاصة في مجلس الشيوخ حيث تالقت مواقف الجمهوريين ترامب وبعد الحملة الدا

والديمقراطيين على إدانة الخطوة واعتبارها ضارة باألمن القومي للواليات املتحدة ومصالحها، فكانت أولى 

في الداخل، أن غرد  الفعل اتردّ  أو تطمين الحلفاء بالخارج، أو تهدئةنذر التلويح بإعادة تقييم املوقف 

ًقا مع تركيا"، ثم جاءت الخطوة األهم أن االنسحاب سيكون بطيًئا ومنّس "أبلغ الرئيس التركي  ترامب بأنه

أن ترامب لم يتمكن بعد من حسم الصراع مع مرتكزات الدولة العميقة، حيث أكد وهي وذات الداللة، 

القضاء الكامل على  -1ط "الرئيس ملدة ساعتين على ثالثة نقاور ليندس ي غراهام بعد اجتماعه مع السينات

حماية الحلفاء األكراد"،  -3 عدم السماح إليران بملء الفراغ الذي سيحدثه االنسحاب األميركي -2 داعش

فها، جعلته يشعر بشكل بل ذهب غراهام إلى أبعد من ذلك حيث أفاد بأن ترامب قال له "أشياء لم يكن يعر 

الش يء الذي قاله ترامب، وأشاع كل هذا االطمئنان في نفس  جه إليه األمور في سورية"، فما هوأفضل ملا تت

غراهام حول اتجاه األمور في سورية؟ وهو الذي كان يقود حملة مواجهة ترامب وقراراته، قد تكون هناك 

إيران قطعت  على إخراج إيران من سورية، أو أن تفاهمات مع بعض أطراف الصراع لم تظهر للعلن بعد

ك أنه من شبه املستحيل أن يتم التوصل إلى تسويات في سورية مع هذا العدد من وعوًدا باالنسحاب، ذل

بد من أن تخرج أغلب هذه األطراف بالتدريج من معادالت  الدول املتدخلة والتي ال تتطابق في أهدافها، وال

 ثنين.اقة مع طرف أو الصراع، حتى يمكن عقد صف
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ا: األ 
ا
 نية بشكل مباشر بقرار اًلنسحابطراف املعثالث

إن اختلفت درجة الصدمة التي أحدثها هناك خمسة أطراف معنية مباشرة بقرار ترامب وتداعياته حتى 

من طرف إلى آخر، وعلى الرغم من أنه ليس بين هذه األطراف من كان يستعجل االنسحاب األميركي بغض 

ا، يشكل لك أن الوجود األميركي، وإن كان ععما يطلقه من تصريحات إعالمية، ذ النظر
ً
ديد قواته بسيط

عنصر ضبط إليقاع الصراع، ويعطي الفسحة الزمنية لكل طرف لترتيب أوراقه، ويجنبه مواجهة عسكرية 

 وهذه األطراف هي: تفرض عليه،قد يدفع إليها أو 

 

 تركيا: - 1 

الرئيسين التركي  نذ توقيع اتفاق سوتش ي بيندون باجتياح شرق الفرات مراك يهّدِ برح املسؤولون األت ما

، وما زال مفعوله سارًيا على 2018سبتمبر  /يلول أ 17 فيوالروس ي، الذي ثبت وقف إطالق النار في إدلب 

طوط التماس التي ترتكبها قوات النظام أو امليليشيات اإليرانية على طول خ الرغم من الخروقات املستمرة

 ،من مرة في ريف الالذقية على األقل(املتطرفة خرقت وقف إطالق النار أكثر  مع قوى املعارضة، )الفصائل

لكن القرار املفاجئ باالنسحاب، أربك تركيا وخططها إلى الدرجة التي دفعت أردوغان إلعالن قراره بالتريث 

ك، وأن كل شرق الفرات كله ل"بأن  رامب ألردوغانفي تنفيذها، وكأن ما تداولته وسائل اإلعالم عما قاله ت

احتمالين متناقضين يستدعيان التريث الذي قرره الرئيس التركي،  -تإن صّح -تهى"، تحمل في طياتها ش يء ان

أن يكون الرئيس األميركي قد أعطى تركيا غطاًء لتمأل الفراغ الذي ستخلفه القوات املنسحبة، وذلك  أولهما

خر آكانت و لعالقة مع حلفاء تركيا األطلسيين، ي شاب العالقات األميركية التركية والتخفيف التوتر الذ

، ويضم رئيس 2019يناير  /ثانيالكانون  6 ـب ةأنقرة املقرر إلى تغريدة له قبيل زيارة بولتون والوفد املرافق له 

 كية، بقوله: "زودني أردوغاناألركان املشتركة للقوات األميركية ومسؤول امللف السوري في الخارجية األمير 

إمكانية بالده في القضاء على بقايا داعش، وهو قادر على ذلك، إضافة إلى أن تركيا وافية عن بمعلومات 

لسورية، وجنودنا عائدون إلى الديار"، كما يعزز هذا االحتمال قرار ترامب بيع تركيا منظومة صواريخ  ةجار 

 عن صفقة 
ً

ن صفقة اإلفراج ع إضافة إلى ،الروس معفاوض حولها تركيا التي تت ،S400باتريوت بديال

دلب وتالًيا مسار أستانا الذي إ، وهذا يتطلب تفاهًما تركًيا روسًيا إيرانًيا، حتى ال ينهار اتفاق F35 طائرات

احتمال ضعيف، أن يكون ترامب قد عنى  وهو ،الثانيواالحتمال  .2016جمع الدول الثالث منذ العام 

ماتك مع الروس، ت اعتماًدا على قواك الذاتية أو تفاهسننسحب، وإذا أردت الدخول شرق الفرا بكالمه أننا

  .فيمكنك فعل ذلك، وهذا نوع من التوريط تخشاه تركيا

ا ومفاوضات قد تكون قاسية مع الروس، األمر الذي حاوله الوفد 
ً
املهم أن كال االحتمالين يتطلب تريث

، واجتمع الثالثة مع نظرائهم الروس الخارجية والدفاع ورئيس االستخباراتالتركي الثالثي الذي ضم وزيري 

بل يبدو ، وال يبدو أن تفاهًما ما قد تم التوصل إليه بهذا الخصوص، 2018ديسمبر  /ول األ كانون  29يوم 

لاملوضوع قد  أن ّجِ
ُ
بين الرئيسين التركي والروس ي في النصف األول من  ،لكن غير املؤكد ،إلى اللقاء املتوقع أ
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، هذا ما أوضحه املؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية، الذي أكدا فيه بكالم 2019 يناير /ثانيالشهر كانون 

 عمومي على توافقهما على "التنسيق بينهما على األرض" واستمرارهما في محاربة اإلرهاب.

حزب االتحاد )وعمادها قوات  (قسد)يبقى هاجس تركيا املعلن هو قوات  ،األحوال في جميع

  التيالكردية  (طيالديمقرا
ُ
 ت

ُ
إذا لم  ومن ثّم فه تنظيًما إرهابًيا، صنّ تبعها تركيا بحزب العمال الكردستاني وت

د عمقه فإن تركيا سوف تفاوض الروس واإليرانيين على شريط حدودي يتحّد  ،يكن هناك اتفاق أميركي تركي

ي للنظام، كم، وتترك الباق 40و 20راوح بشكل متقطع بعمق ما بين البشري الكردي، الذي ي الوجودبعمق 

ا تركًيا إيرانًياوال يع
ً
حول منع األكراد من إقامة صيغة ما في شمال شرق  ،وربما روسًيا ،تقد أن هناك خالف

 سورية.

من الواضح أن تركيا تفاوض تحت ضغط التهديد بالحرب، لذلك تتواصل حشودها على طول الحدود 

أو القوات املتحالفة معها لم ًيا من قواتها ن مع ذلك فإن أالسورية التركية من منبج وحتى القامشلي، لك

سورية قوات )زالت موجودة، وليس ألن  تدخل منبج بعد، ليس ألن هناك قوات رمزية تتبع التحالف ما

متأعلنت انسحابها منها،  (قسد -الديمقراطية 
ّ
ا روسًيا جيش النظام، بل ألن تفاهًم إلى بعض حواجزها  وسل

أن روسيا غير متحمسة لفض تفاهماتها مع تركيا، ولم تيأس من  لحسبانا فيآخذين  تركًيا لم ينجز بعد،

محاولتها تثمير مسار أستانا حتى اآلن، وباملقابل فإن الطرف اإليراني، يدرك أن تركيا ستبقى رئة احتياطية، 

ات احتمال مواجهيتنفس منها عندما يشتد عليه حبل العقوبات، وبناًء على ذلك فإنه من الصعب التكهن ب

علًما بأن اتفاق ادلب لم يطبق بكامل بنوده،  ألطراف الثالثة أو انهيار تفاهماتها في هذه املرحلة،بين هذه ا

 
ً

فالطرق الدولية إلى حلب مازالت مغلقة، وجبهة النصرة وشقيقاتها مازالت موجودة، وهذا قد يكون مدخال

 لخيارات سوًءا.ألنها أقل ا دة مع تركيا،لروسيا تحاول من خالله التوصل إلى تفاهمات جدي

 

 إيران - 2 

أن وجودها في سورية سيكون املستهدف األول من أي تحرك أميركي، بخاصة بعد  باتت إيران تدرك جدَيا

إعالن ترامب من على منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها األخيرة، بأنه سوف يسعى ألن يشكل 

املنطقة، وهي تعاملت بحذر مع القرار األميركي، وعززت  طهران وسياساتها فيإقليمًيا ملواجهة  تحالًفا أمنًيا

مواقعها غرب الفرات استعداًدا ملا قد يتركه االنسحاب من تداعيات تطالها، وليس أدل على قلقها ما بدر 

 اتهديدهالعراقي، و  (زب هللاح)أو  (النجباءـ )امليليشيات العراقية التي تتبعها بالعراق ك فعل اتمن ردّ 

ليلة رأس السنة  (عين األسد)باستهداف القوات األميركية احتجاًجا على زيارة ترامب املفاجئة إلى قاعدة 

ا للسيادة العراقية، ألن ترامب أكد منها 
ً
 طلدى الواليات املتحدة خطال توجد "أنه الجديدة، واعتبارها انتهاك

ا القيام بش يء ما في سورية"، بل ة لنا، إذا أردنعراق سيشكل قاعدأن الوأضاف "، "لالنسحاب من العراق

طالب البعض منهم بدفع من إيران الحكومة العراقية بإنهاء الوجود العسكري األميركي في العراق، الذي 

 .(داعش)بعد انهيار الجيش العراقي في نينوى واألنبار أمام  2014 سبتمبر /استدعته حكومة املالكي قي أيلول 
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في مثل هذا التوقيت الذي أعقب  ،معاون وزير الخارجية الروسية ،ان مستغرًبا تصريح بوغدانوفك

؟ حيث قال فيه: "الوجود ”إسرائيل“إيران أم إلى  ة،موجهالرسالة التي يحملها، وملن قرار االنسحاب، وما 

أن الوجود سود فيه االعتقاد ياإليراني في سورية، لم يعد ضرورًيا بعد أن تم استعادة السيادة"، في وقت كان 

نصات إلى األميركي في سورية يقوض مغامرة إيران في املنطقة، ويهدد وجودها وأذرعها في هذا البلد، ودون اإل 

كالم "محور املقاومة"، الذي اعتبر قرار ترامب انتصاًرا له، وأنه سيتمدد في املناطق التي سينسحب منها 

جندي سوف تنسحب إلى  2500 نحوالقوات األميركية البالغ تعدادها  نإ ن، فإن الوقائع تقول يياألميرك

 القواعد األميركية في العراق.

 

 روسيا - 3 

حاولت روسيا أن تخفف من وقع الصدمة عبر التشكيك بجدية الجانب األميركي باالنسحاب، فقد 

 
ُ
 فغانستان، لكنهم ماأنهم سوف ينسحبون من إ ا وهم يقولون "منذ سبعة عشر عاًم  بوتين قوله:إلى سب ن

يحاء زالوا موجودين هناك حتى اآلن"، لكنها باملقابل تتصرف بما يخفف من تداعيات االنسحاب، أو تريد اإل 

فقد نشرت روسيا قاعدة صواريخ  ؛بذلك، إذا كان القرار األميركي جاء دون علم الروس أو التنسيق معهم

S300 املناطق التي  أنالروسية ماريا زاخاروفا صرحت  يةغرب دير الزور، كما أن الناطقة باسم الخارج"

 . سيطرة السلطات السورية وفًقا للقانون الدولي"إلى ستنسحب منها القوات األميركية يجب أن تعود 

املناطق التي تسيطر  (قسد)والنظام بأن تسلم  (قسد)التوسط بين قوات  تحاول روسيافي الوقت ذاته 

رائع من يد الجانب التركي الذي يهدد باجتياح شرق الفرات، لكن املسعى الذقوات النظام لسحب إلى عليها 

ا يذكر، 
ً
في مناطق  (قسد)ن النظام يرفض االعتراف باإلدارة الذاتية التي أنشأتها أل الروس ي لم يحقق اختراق

انية غير ر ا ال يريد أن يوضع بمواجهة عسكرية مع الجانب التركي دون تغطية روسية إيسيطرتها وربما أيضً 

 فرة حالًيا بانتظار ما ستفض ي إليه املفاوضات فيما بين شركاء أستانا.امتو 

فإن التشدد الروس ي مع الوفد التركي الذي زار موسكو نهاية العام، على ما بينته التصريحات  ،باملقابل

 الصعوبةصعًبا،  ان حراجة املوقف الروس ي الذي تواجه تفاهماته مع تركيا اختبارً بيّ اإلعالمية للطرفين، يُ 

اإلسرائيلية على األراض ي -التي قد تواجهها فيما لو اتجهت األمور نحو تصعيد في املواجهة اإليرانية ذاتها

 .”إسرائيل“أمن السورية، إال إذا كان بوتين ينوي فعلًيا اختبار جدية التزام الطرف األميركي 

 

 ”إسرائيل“ - 4 

ألميركي من سورية، التي قللت من أهمية التداعيات التي اب ابقية األطراف املعنية بقرار االنسح مثل

تأكيد وزير الخارجية األميركية  على الرغم من، و ذاتها ردة الفعل ”إسرائيل“أبدت قد تترتب على هذا القرار، 

ملتزمة بضمان أمن "أن الواليات املتحدة  الجاري  يناير /كانون الثاني 2جورج بومبيو في تصريح له بتاريخ 

غم من قرار االنسحاب"، فإن قادتها يدركون جيًدا حدود تأثير الخطوة على الواقع امليداني، على الر  سرائيلإ
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سوف تتحمل أعباء إضافية في حملتها على الوجود العسكري اإليراني، ومنعها تمركزه  ”إسرائيل“أقله أن 

 على األراض ي السورية وبالقرب من حدود الجوالن. 

"إن قرار الرئيس األميركي بسحب قواته  يبه على قرار ترامب بقوله:كد نتنياهو في تعقففي هذا السياق، أ

تجاه الوجود العسكري اإليراني فيها"، ولعل ما قاله وزير التعاون  إسرائيلمن سورية، لن يغير من سياسة 

لفزيون الرسمي في مقابلة له مع الت ،تساحي هنغبي ،اإلقليمي اإلسرائيلي وعضو املجلس الوزاري املصغر

أوضحنا بشكل صريح أننا لن ، حيث قال "ر عن حقيقة الهواجس اإلسرائيلية في هذه املرحلةعبّ يُ  ائيلياإلسر 

نسمح إليران بالتمركز عسكرًيا في سورية، بأي ثمن وبغض النظر عن النتيجة التي تترتب على سلوكنا"، 

إشارة إلى حزب هللا في بهات عسكرية ضدها في د على أنه "ال يمكن إلسرائيل أن تسمح بنشوء ثالث جوشّد 

 لبنان وحماس في غزة".

 /ثانيالكانون  6زيارة جون بولتون مستشار األمن القومي األميركي لكل من تل أبيب وأنقرة، بتاريخ تأتي 

عد يناير الجاري والتي سيناقش خاللها التحديات األمنية التي تواجه حلفاء الواليات املتحدة في املنطقة ب

حول استمرار الضمانات األميركية ألمنها، ولالستماع ربما  ”إسرائيل“في سياق تطمين االنسحاب األميركي، 

إلى هواجس ومواقف األطراف الحليفة املعلنة أو غير املعلنة من الخطوة األميركية، أو الخطوة التالية التي 

 الكونية.ستخطوها الواليات املتحدة في املنطقة من ضمن استراتيجيتها 

 

 لكرديالجانب ا - 5 

 بقوات سورية الديمقراطية، التي تشكل  افيه نهناك قناعة لدى كل األطراف بم
ً

الطرف الكردي ممثال

أن الطرف الكردي هو القوات التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي عمودها الفقري والعنصر املقرر فيها، 

ووضعهم القرار األخير  ،كراد ملصيرهمفقد ترك األ ؛ه السلبيةأكثر األطراف تأثًرا بالقرار األميركي وتداعيات

أن القرار األميركي خيانة لهم، بعد أن تعاونوا مع الواليات  (قسد)في فوهة املدفع، وقد اعتبر قادة قوات 

درالية التي حاول ، وسوف ينهار كل "مشروع الشعوب الديمقراطية"، أو الف(داعش)املتحدة في محاربة 

الذي يقوده  في شمال شرق سورية خدمة للمشروع األكبر اواقعً  اأمرً فرضها  (حاد الديمقراطيحزب االت)

 ه حالًيا قيادة قنديل القريبة من طهران.فيوتتحكم  ،في تركيا منذ أربعة عقود (حزب العمال الكردستاني)

 ،األطراف جميعع وحاول اللعب م فاقعة،براغماتية  2011منذ العام  (حزب االتحاد الديمقراطي)مارس 

فقد واجه الثورة السورية منذ انطالقتها  ؛طرف الضعيف في مجمل عالقاته وتحالفاتهعلى الرغم من أنه ال

الخيوط مع موسكو قبل تدخلها العسكري في سورية  في املناطق الكردية ولم يقطع مع النظام، كما مّد 

مع طهران قيادته في قنديل نّسقت و  ،رنساخاصة ف، بيةو وكذلك مع األطراف األور  ،2015سبتمبر  /أيلول 

العراق وسورية، لكن أقوى تحالفاته التي أمدته بالقدرة على االستمرار كان مع الواليات املتحدة، وهذا  في

برئاسة ألدار  (قسد)فقد زار وفد من  ؛ات فعله وتحركاته الستيعاب تداعيات القرار أو تخفيفهاما يفسر ردّ 

د مع تركيا منفرًدا أو بمشاركة قناع النظام بإرسال قواته إلى الحدو إها في خليل موسكو وعرض توسيط
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الشرطة العسكرية الروسية، واستعداده لتسليمه كل الحدود التي يسيطر عليها مقابل اعتراف النظام 

يمثل من جهة ثانية فإن وفًدا سياسًيا  .باإلدارة الذاتية، وقد فشل هذا املسعى حتى اآلن بما فيها في منبج

 :ـطلبات تتلخص ب ةم أحمد زار باريس وتقدم لها بثالثاإلدارة الذاتية املشتركة برئاسة إلها

 .توفير الدعم الدبلوماس ي والضغط على تركيا ملنعها من اجتياح مناطق سيطرتها شرق الفرات -أ

 .يجندي هناك حتى بلورة حل سياس  200والبالغ تعدادها  ،اإلبقاء على القوات الفرنسية -ب

 .1991قياًسا على حالة كردستان العراق العام  يجاد منطقة حظر جوي شمال شرق سوريةإ -ج

ليزيه، إلبعد خروجها من ا أحمدفإن ما قالته إلهام  وباملقابلوعود،  أيمن جهتهم  لم يقطع الفرنسيون 

يفض ي  سوفن، نعرف أن رحيل األميركيي إننا" (قوات سورية الديمقراطية)كل من فرنسا و موقفي يختصر

 .إلى رحيل الفرنسيين"

من غير املتوقع أن تخلي الواليات املتحدة كلًيا بحليفها الكردي، وتتركه فريسة منفردة لألتراك أو 

قد أكثرت من أعدائها املحليين واإلقليميين، لقد عبر عن ذلك جورج  (اإلدارة الذاتية)أن غيرهم، بخاصة 

ال يذبح األكراد على يد القوات عندما قال: "سوف نعمل على ضمان أ بومبيو في بداية جولته الشرق أوسطية

التركية"، هذا التصريح الذي أثار غضب وسخط تركيا، واعتبرته الخارجية التركية "أنه ينم عن نقص 

مخيف باملعلومات حول الواقع شرق الفرات"، وأن الواليات املتحدة ال تميز بين األكراد كمجموعة بشرية 

األم، الذي تعتبره  (حزب العمال الكردستاني)و (يمقراطيتحاد الدحزب اال)نطقة وبين مشروع في هذه امل

منظمة إرهابية، لكن ما قاله جيمس جيفري بهذا الخصوص هو األكثر تعبيًرا ودقة عن املوقف  ةأنقر 

 إ"أريد القول  األميركي
ُ
ن أميركا لم تعد "إقة"، ور األكراد للتهيؤ ملرحلة إنهاء العالحضّ ن الواليات املتحدة، ت

 "، بل إن ما قاله أمام مجلس األطلس ي كان أبلغ تأثيًرا، "نحن ال نقيم عالقات مع كيانات".األكراد بش يء

 

ا: أطراف أخرى معنية بالقرار األميركي  رابعا

 بيون:و األور  - 1 

من قرار االنسحاب هم الفرنسيون والبريطانيون واألملان عن استيائهم ّدمبيون وفي مقو لقد عبر األور 

باريس تأسف " ئيس الفرنس ي في مؤتمر صحفي له في انجامينا العاصمة التشاديةاألميركي، وقد صرح الر 

بعد، وأنه ال يجوز ترك قوات سورية الديمقراطية  للقرار األميركي، ألن مهمة القضاء على داعش لم تنتِه 

 يق".ملصيرها، كما ال يجوز التخلي عن الحلفاء في منتصف الطر 

من أكدت على دعمها لهم وتأمين حمايتهم، لكنها  وكثيًرا ماراد، باريس أكثر املتخوفين على مصير األك

عديد قواتها ألن هامش التحرك أمامها ضيق جًدا، فدون الغطاء األميركي تبدو عاجزة عن تلبية هذه الرغبة، 

غير قادرة على االنخراط في مواجهات محلية، في املنطقة غير كاف ويكاد ال يذكر، كما يرجح أنها غير راغبة و 

 أقص ى ما تستطيعه هو محاولة التخفيف من أو لجم االندفاعة التركية ال أكثر.وأن 
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الذي كان عليه  ذاته املستوى بلم تعد تنسق معهم  أنهابيين مع الواليات املتحدة، و لكن مشكلة األور 

دون الحليف من نهم غير قادرين على الدفاع عنها سابًقا، وباتوا يخشون ضياع مصالحهم في املنطقة، أل

 ركي.األمي

 

 النظام واألطراف العربية - 2 

في مجموعة "أصدقاء الشعب السوري"،  الدول التي كانت افيه نلم يبدر أي تعليق عن أي دولة عربية بم

تي كانت تدعم ال يريد االصطدام باملوقف األميركي، وهذا ينطبق على الدول العربية ال اإما ألن بعضه

 م في هذا القرار.يتفق معه هابعضاملعارضة السورية، أو ألن 

وتتناقض  ،ذين يفترقان أحياًنالأما النظام السوري فقد بات محكوًما باملوقفين الروس ي واإليراني ال

األحوال، فإن من سيقرر موقف النظام  في جميعأهدافهما عند املحطات املؤثرة في مجرى الصراع، لكن 

 ريًبا.قادتها في موسكو ق سيجتمع التي اقرار مجموعة دول أستانهو 

، وهي حالًيا خفضت طموحاتها، الفدراليومشروعها  (ةيقوات سورية الديموقراط)ما يخص  أما في

النظام، وقد مارس الطرفان مغامرة تبادل و لم تنقطع بينها وباتت تتكلم عن المركزية موسعة، فإن العالقة 

اهر بالخالف، انتظاًرا ملا سيرتسم في اللوحة بين التعاون وتبادل املصالح وبين التظ حة مااألدوار واملراو 

النهائية للصراع، أما اآلن وقد تجاوز النظام خطر سقوطه بفضل الروس واإليرانيين وعوامل ومواقف 

حزب )غض الطرف عن طموحات إلى أخرى، وخشية األكراد من أن يتركوا ملصيرهم، فلم يعد مضطًرا 

 م بالعالقة معه إلى سابق عهدها.، ولن يقبل بأقل من عودته(االتحاد الديمقراطي

 

ا: خاتمة  خامسا

ما بين تغريدات ترامب املتواترة واملتناقضة، منذ أن أعلن سحب قواته من شرق الفرات، ومنها ما هو 

موقراطي وفي مراكز صنع لداخل األميركي والقوى املناوئة له داخل الحزبين الجمهوري والديإلى اموجه 

بين جولة صقور  ملعنية بالصراع الدائر في سورية، خصوًما كانوا أو حلفاء، وماالقرار، وبعضها إلى األطراف ا

التنسيق الكامل معنا بشأن عملياتها في سورية"، "أن على تركيا إدارته إلى املنطقة، حيث صرح جون بولتون 

لفائنا ب من سورية قبل حصول اتفاق مع تركيا، وضمان حماية حأو قوله من تل أبيب "لن يحدث االنسحا

دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن،  دول تضّم  األكراد"، أو زيارة وزير الخارجية بومبيو لثماني

وتأكيده حرص الواليات املتحدة على وحدة مجلس التعاون وتجاوز الخالف مع قطر، كما واالستماع ألراء 

ت املتحدة لن تنسحب من الشرق ملنطقة حول قرار االنسحاب، والتأكيد على أن الوالياالحلفاء في ا

من  أّي  يبدو أنه من الصعب ترجيح  ؛زالت تعتبر إيران الخطر األكبر الذي يهدد املنطقة األوسط، وأنها ما

تركيا، أم لى إوشرق الفرات  (داعش)السيناريوهات التي يمكن أن تسير عليه األمور، هل جرى تلزيم ملف 
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وميليشياتها، أم أن النظام السوري قطع وعوًدا بالطلب من أن هناك اتفاقات جرت وتضمن خروج إيران 

أن الواليات املتحدة أرادت  ،وهو األكثر ترجيًحا ،إيران سحب قواتها من سورية؟ وهل هو قادر على ذلك، أم

على اإليحاء باستعدادها لعمل عسكري كبير في تعويم سيناريو يقوم بقرارها وحالة اإلرباك التي أحدثها، 

وذلك لتمرير استراتيجيتها في املنطقة بأقل قدر من  ،نطقة وحشد الحلفاء حوله، أو التهديد به على األقلامل

 ما يحمله ذلك من مخاطر املغامرة. معالخسائر، 
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