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تنفيذي
ص
ُمل ّخ ٌ
ّ

ُ
ُ يلحظ تغير واضح في الديناميكيات الدبلوماسية والعسكرية لألطراف الفاعلة في الشأن السوري ،التغير الناجم عن
نهاية التفاهمات القديمة بين تلك األطراف ،األمر الذي دفع بصراعات وتحالفات جديدة قائمة على تصفية امللفات
العالقة وتثبيت مواقع النفوذ.
 يبدو أن الديناميكية العسكرية الجديدة ،ما هي إال انعكاس لديناميكية سياسية محمومة تدور منذ املرحلة األخيرة
من الحرب على تنظيم الدولة ،وتتجلى في محاولة األطراف الدولية واإلقليمية املنخرطة في امللف السوري إعادة ترتيب
ً
أوراقها وصوال إلى تفاهمات جديدة.
ً
 تتوزع مصالح األطراف الفاعلة على الجغرافيا السورية؛ بشكل ّ
قسم الخارطة إلى مناطق ساكنة ظاهريا ،ولكنها تحمل
ً
إمكانات االنفجار في أي وقت تبعا لقدرة الالعبين في كل منطقة على الوصول إلى تفاهمات.
 تتجه موسكو لالستفادة من املناخ اإلقليمي والدولي املتخوف من الوجود اإليراني في سورية باتجاه بناء تحالفات
واختيار حلفاء جدد لتحقيق مصالحها االستراتيجية ،باملقابل ،ال يغيب هذا التحرك الروس ي عن ذهن القيادة
ً
اإليرانية التي تسعى إلى تدعيم تحالفاتها بعيدا عن موسكو.
 في ظل هذا املناخ املتوتر بين مختلف األطراف ،يبدو أن محاوالت أنقرة ملسك العصا من املنتصف مع جميع األطراف
لن تفلح ،وعليها أن تختار تحالفاتها الجديدة باالنحياز إلى أطراف على حساب أخرى.
 يمكن اعتبار معارك ريفي حماه وإدلب هي آخر محطات مسار أستانة ،حيث سيتجه كل طرف من أطرافه الثالثة
باتجاه تثبيت تحالفات جديدة على األرض تحقق مصالحه ،وبشكل يحسن تموضعه السياس ي في صيغة الحل النهائي.
ً
 تعتبر منطقة شرق الفرات النقطة التي تجتمع فيها خيوط اللعبة في سورية ،وهي بذلك تشكل هدفا لكافة األطراف
اإلقليمية والدولية املنخرطة في امللف السوري ،ولكل طرف من األطراف تصوراته الخاصة ملستقبل تلك املنطقة،
كما له أدواته للتصعيد فيها.
 يشهد جنوب سورية بمحافظاته الثالث حالة من الفوض ى ذات الدالالت األمنية والسياسية الخطيرة ،فبالرغم من
ً
ً
أن الجنوب يبدو هادئا ظاهريا تحت سيطرة النظام؛ إال أنه يحمل قابلية االنفجار في أي لحظة ،نتيجة للصراع الدائر
بين أذرع الفاعلين في املنطقة.
 يعيش النظام أزمة اقتصادية أمنية في مناطق سيطرته "سورية املفيدة" ،إضافة إلى املناطق التي استعادها خارج هذا
النطاق ،حيث ساهمت عدة عوامل بإضعاف هيمنة النظام داخل تلك املناطق لصالح حلفائه واملليشيات التابعة
لها.
 ال يبدو في املدى القريب أن هناك انفراجه على مستوى الحل السياس ي؛ فالصراعات بين الفاعلين اإلقليميين
والدوليين بدأت تتصاعد بشكل مواجهات ما تزال محدودة ولكنها مباشرة.
 تشهد املنطقة برمتها عملية إعادة تشكيل لخارطة القوة فيها ،وتعتبر سورية إحدى الساحات التي تلتقي فيها مصالح
القوى الدولية واإلقليمية املتنافسة على رسم مالمح النظام األمني الجديد في الشرق األوسط.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة2 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

الديناميكيات الجديدة للصراعات في سورية :قراءة في تحالفات ما بعد اإلرهاب

مدخل
ً
ً
عكست نتائج اجتماع أستانة األخير بتاريخ  26-25نسيان/أبريل؛ استمرار حالة ما ُ
اعتبر "جمودا سياسيا" اعترى امللف
أمد ليس بقصير ،وتجلى في تعثر إعالن اللجنة الدستورية التي تعتبر الخطوة األولى "باتجاه الحل السياس ي"
السوري منذ ٍ
وهدوء نسبي على مستوى األعمال العسكرية مع انحسار فصائل املعارضة إلى جيب صغير في الشمال وإعالن نهاية تنظيم
ً
الدولة ،لتعود الديناميكية العسكرية في امللف السوري مجددا عقب أيام من انتهاء اجتماع أستانة  ،12مع الحملة
الروسية على ريفي إدلب وحماه ،وذلك بالتزامن مع عملية محدودة نفذها "الجيش الوطني" املدعوم من تركيا شمال حلب
ضد "وحدات حماية الشعب " التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي " "PYDوالعمود الفقري لـ"قوات سورية الديمقراطية".
ويبدو أن تلك الديناميكية العسكرية ما هي إال انعكاس لديناميكية سياسية محمومة تدور منذ املرحلة األخيرة من الحرب
ً
على تنظيم الدولة ،وتتجلى في محاولة األطراف الدولية واإلقليمية املنخرطة في امللف السوري إعادة ترتيب أوراقها وصوال
إلى تفاهمات جديدة تحدد مصالح كل طرف من األطراف بشكل يفي ي إلى رسم مالمح الحل السياس ي في سورية.
ا
وتتوزع مصالح األطراف على الجغرافيا السورية؛ بشكل ّ
قسم الخارطة السورية إلى مناطق ساكنة ظاهريا ولكنها،
ا
تحمل إمكانات االنفجار في أي وقت تبعا لقدرة الالعبين في كل منطقة على الوصول إلى تفاهمات ،وتلك املناطق يي:
الجنوب السوري والشمال الغربي ،إضافة إلى ما تبقى من غرب الفرات بيد "قوات سورية الديمقراطية" وشرقي
الفرات ،مقابل مناطق سيطرة النظام السوري في الساحل ودمشق ،بما فيها مؤسسات النظام وما يدور في تلك
املنطقة من صراعات خفية وأزمات اقتصادية متالحقة .وعليه تسعى هذه الورقة التحليلية إلى تفكيك املشدد
ا
ا
ّ
السوري املعقد ،تبعا ملناطق النفوذ والعبيها اإلقليميين والدوليين ،وصوال إلى رسم مالمح التفاهمات الجديدة
واستشراف ما قد تؤدي إليه من آثارعلى شكل الحل السياس ي املرتقب.

أوالً :أستانة (هزمية التكتيكي أمام االسرتاتيجي)

ّ
ً
شكل تعثر مسار أستانة بجولته الثانية عشر في إعالن تشكيل اللجنة الدستورية ،وإحالتها إلى جنيف؛ فشال في املسعى
الروس ي لقطف ثمار ما أحرزته موسكو من تقدم عسكري نتيجة لهذا املسار ،وتحويله إلى بديل عن مسار جنيف األممي
إلنتاج حل سياس ي استراتيجي في سورية.
ويضاف إلى هذا الفشل الناجم عن رفض أمريكي-أوروبي لتفرد موسكو في إنتاج الحل السياس ي في سورية؛ فشل آخر
يتعلق بإحباط أمريكي لجهود موسكو في عملية إعادة تعويم األسد وتنشيط ملف عودة الالجئين وإعادة اإلعمار ،في حين
يستمر الهدف التكتيكي ملسار أستانة من خالل القصف الروس ي ومحاوالت التوغل البري في أرياف إدلب وحماه وحلب،
وذلك لقضم مساحات جديدة من آخر مناطق سيطرة املعارضة والهيمنة على الطرق الدولية  ،M5 -M4وهو جزء من
ً
اتفاق سوتش ي لم تنفذه تركيا( ،)1وبذلك يكون مؤتمر أستانة قد أتم املطلوب منه عسكريا وفق بوصلة روسية وإيرانية
) )1لالطالع أكثر على بنود اتفاق سوتش ي حول إنشاء منطقة منزوعة السالح في إدلب (اتفاق النقاط العشر بين روسيا وتركيا حول إدلب) ،راجع الرابط التالي:
http://cutt.us/dBOo8
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باتجاه استعادة مناطق سيطرة املعارضة ،وإعادة ضبط الحدود واستكمال عمليات نزع السالح الثقيل واملتوسط من
ّ
أيدي املعارضة املسلحة وتحييد الجيوب املصنفة" إرهابية" وفتح وتنشيط شبكة الطرقات الدولية  .األمر الذي يشير إلى
بداية انفراط عقد التحالف الثالثي (روسيا ،تركيا ،إيران) بعد أن أنجز ألطرافه الثالثة األهداف العسكرية املشتركة .حيث
ً
بدأت خالفات ثالثي أستانة بالظهور للعلن على عدة مستويات ،خاصة بين إيران وروسيا من ناحية ،وبين موسكو وأنقرة
من ناحية أخرى ،إذ يبدو أن التنافس بدأ لتثبيت املكاسب على األرض عبر تحالفات جديدة.

موسكو وطهران( :حتالف األضداد)
أحرز تحالف "الضرورة" بين موسكو وطهران إنجازات هامة بالنسبة لهدف الطرفين املشترك في الحفاظ على بقاء بشار
األسد؛ إال أن تراجع املعارضة املسلحة إلى جيب ضيق في الشمال وانحسار األعمال العسكرية سرعان ما ّ
ظهر الخالفات
االستراتيجية بين الطرفين ،واملتعلقة برغبة كل طرف بالتحكم بامللف السوري وهندسة الحل السياس ي ،ويمكن إجمال
الخالف االستراتيجي بين روسيا وإيران في عاملين (:)2
ً
 .1عامل سياس ي :واملتعلق برغبة إيران في تحويل سورية إلى امتداد لنفوذها ومشروعها ،عبر إبقاء نظام األسد ضعيفا
لحساب ميليشيات طائفية تتبع لها وتستحوذ على السلطة الفعلية ،كما هي الحال في العراق ولبنان ،في حين تتمسك
موسكو بوجود نظام قوي يتبع لها يسيطر على مفاصل الدولة وليس ميليشيات ،كما أن الطرفين يتنازعان على ورقة
سورية للمساومة عليها مع الغرب.
 .2عامل اقتصادي :ويتجلى بالتنافس االقتصادي ،فروسيا املتربعة على عرش تجارة الغاز العاملية لن تسمح ألكبر
منافسيها بالوصول إلى شواطئ املتوسط وتصدير الغاز عبرها إلى أوروبا ،كما أن موسكو وإن كانت ترحب بمشروع
طريق الحرير الجديد وتسعى لالرتباط مع طهران بسكك حديد تجارية؛ إال أن ذلك ال يعني أنها تسمح بأن تكمل إيران
مشروعها في الوصول إلى املتوسط لتكون بذلك أحد مراكز هذا الطريق الجديد.
باإلضافة إلى العاملين السابقين ،أخذت أبعاد الصراع االستراتيجي الروس ي اإليراني تتجلى في عدة ملفات أساسية منها
ملف إعادة اإلعمار وقطاعات االقتصاد السوري الحيوية ،إضافة إلى ملف إعادة هيكلة الجيش السوري والتحكم
به ،وفي إطار هذا التنافس تتوجه موسكو لالستفادة من املناخ اإلقليمي والدولي (إسرائيل ،الخليج ،الواليات املتحدة)
املتخوف من الوجود اإليراني في سورية ،ومقايضة ورقة إيران بورقة بقاء األسد وتعويمه وتمويل عملية إعادة اإلعمار.
ً
وهذا ما بدا واضحا في صمت موسكو عن الضربات الجوية اإلسرائيلية للمواقع اإليرانية في سورية ،ومحاولة إدخال
إسرائيل على خط الحل السياس ي لألزمة السورية بعد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،إلى موسكو ،والتي
تزامنت مع زيارة بشار األسد إلى طهران ( .)3األمر الذي قد يشير إلى أن موسكو اختارت التضحية بحليفها التكتيكي (طهران)
لصالح حلفاء جدد يساهمون بتحقيق أهدفها االستراتيجية في سورية (إسرائيل ،الواليات املتحدة ،محور مصر السعودية
ً
نموذجا ،مركز الجزيرة للدراسات 26 ،يوليو  ،2018متوافر على الرابط:
) )2سقراط العلو ،الصراع على الثروة السورية بين إيران وروسيا :الفوسفات
https://bit.ly/2Vkzl1x
( )3األسد في طدران ...ونتنياهو في موسكو ،جريدة األنباء الكويتية ،2019/2/28 ،متوافرعلى الرابطhttps://bit.ly/2HnoGxY :
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اإلمارات) .باملقابل ،ال يغيب هذا التحرك الروس ي عن ذهن القيادة اإليرانية ،والتي ردت باالجتماع الثالثي في دمشق (،)4
والذي جمع رئيس أركانها مع نظيريه السوري والعراقي واستثنى الجانب الروس ي من هذا االجتماع ،مما يشير إلى أن إيران
ً
ً
تسعى إلى تدعيم تحالفاتها بعيدا عن موسكو باالعتماد على العراق وسورية ولبنان ،وذلك استعدادا ملواجهة العقوبات
االقتصادية املفروضة عليها ومحاوالت إضعاف وجودها في سورية.

تركيا( :معضلة )PYD
تعتبر تركيا بحكم موقعها كقوة إقليمية على الحدود السورية؛ املتضرر األكبر من تدخل إيران املباشر ومن ثم موسكو في
سورية ،حيث أضعف هذا التدخل الدور التركي وساهم بانحساره إلى حماية األمن القومي التركي من تنظيم "داعش"
ً
وميليشيات " "PYDاملدعومة من الواليات املتحدة .وفي هذا اإلطار انخرطت أنقرة اضطراريا مع طهران وموسكو في مسار
أستانة بالرغم من الخالفات العميقة في رؤى األطراف الثالث االستراتيجية ملستقبل سورية .وعليه فقد كان تعاطيها مع
ً
الشريكين الروس ي واإليراني ذو طابع تكتيكي تحكمه مقتضيات حماية األمن القومي؛ فهي تتقارب تارة مع موسكو على
ً
حساب طهران كما حدث إبان اتفاق حلب ،وتارة أخرى مع طهران على حساب موسكو كما حدث حيال املوقف اإليراني
الحيادي من معركة إدلب ،والذي تجلى بإبعادها عن اتفاق سوتش ي.
وتعاني تركيا في موقفها من األطراف املنخرطة في امللف السوري من معضلة حقيقية تكمن في وجود ميليشيات حزب
االتحاد الديمقراطي " "PYDالفرع السوري لـ  PKKعلى حدودها ،واستغالل هذا الوجود من قبل أطراف متعددة كورقة
للضغط عليها؛ فمن ناحية تحاول إيران دعم وجود ميليشيات  PKKعلى الحدود التركية مع سورية والعراق بهدف عزل
الدور التركي في البلدين ،كما تحاول موسكو استغالل وجود ميليشيات حزب االتحاد الديمقراطي " "PYDفي مثلث (تل
رفعت ،عين دقنة ،مارع) لفرض تفاهمات جغرافية جديدة مع تركيا حول مناطق سيطرة املعارضة ،وكذلك األمر بالنسبة
للواليات املتحدة وشركائها في التحالف الدولي وعلى رأسهم فرنسا ،والذين يحاولون الضغط على تركيا باستخدام الورقة
"الكردية" لتحجيم الدور التركي وتطويعه في خدمة رؤيتهم للحل في سورية.
وفي ظل هذا املناخ املتوتر بين األطراف الثالثة والضغط األمريكي على إيران والتقارب اإلسرائيلي الروس ي فيما يخص
تحجيم الوجود اإليراني في سورية ،يبدو أن محاوالت أنقرة ملسك العصا من املنتصف مع جميع األطراف لن تفلح ،وعليها
أن تختار بين األطراف الثالثة ،ومن املرجح أن أنقرة رغم مواقفها املتشددة مع الواليات املتحدة حول التزامها بصفقة
 S400مع موسكو ،ومحاوالتها لتمديد إعفائها من العقوبات على النفط اإليراني؛ إال أنها ستحسم موقفها إلى جانب
الواليات املتحدة في سورية على األقل ،وهو ما قد يشير إليه التقدم الحاصل بين الطرفين على مستوى املنطقة اآلمنة
شرق الفرات.

( )4إيران والعراق وسوريا في دمشق ألول مرة ،موقع  TRTعربي 17 ،مارس  ،2019متوافرعلى الرابطhttps://bit.ly/2LCUJ2v :
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اثنياً :شرق الفرات (لُعبة الكبار)

ً
تعتبر منطقة شرق الفرات النقطة التي تجتمع فيها خيوط اللعبة في سورية ،وهي بذلك تشكل هدفا لكافة األطراف
ً
اإلقليمية والدولية املنخرطة في امللف السوري؛ نظرا ملساحتها التي تشكل ثلث سورية وغناها بالثروات الباطنية والغالل
الزراعية ،إضافة إلى موقعها املجاور لتركيا والعراق .تلك االمتيازات دفعت العديد من األطراف ملحاولة ملء الفراغ األمريكي
بعد إعالن الرئيس ترامب نيته باالنسحاب من سورية ،وتنقسم تلك األطراف إلى أربعة معسكرات:
 األول :فرنسا واإلمارات والسعودية ،والتي تعتبر وجودها في املنطقة تحت املظلة األمريكية فرصة للحفاظ على دور
ً
وإن كان محدودا في امللف السوري والحل السياس ي ،إضافة إلى ما يشكله دعمها لقوات "قسد" من ورقة للضغط على
تركيا ومنع تمدد إيران في املنطقة بعد االنسحاب األمريكي.
 الثاني :روسيا والنظام السوري ،واللذان تشكل املنطقة بالنسبة لهما مساحة واسعة من األرض السورية تساهم
استعادتها بتقوية موقف النظام السياس ي ،ناهيك عن موقفه االقتصادي ،إضافة إلى زيادة فرص موسكو للتحكم في
امللف السوري بعد االنسحاب األمريكي ،أما إيران فيبدو أن موسكو في خضم تحالفاتها الجديدة القائمة على تحجيم
الوجود اإليراني في سورية ال تضعها في حساباتها الخاصة بشرق الفرات.
 الثالث :تركيا صاحبة الدواجس األمنية في املنطقة ،واملتعلقة بإبعاد ميليشيات ""PYDعن حدودها ومنع قيام كيان
"كردي" في سورية ،إضافة لسحب الورقة "الكردية" من يد األطراف التي تحاول أن تساومها عليها.
 الرابع :إيران التي تراقب املنطقة بصمت ،وتعلم أنها أكثر املناطق خطورة على طريقها البري ومشروعها االستراتيجي
في الربط بين العراق وسورية ،ولذلك فهي تدفع باتجاه االنسحاب األمريكي الكامل وتفعيل اتفاق أضنة مع تركيا،
والذي سيتيح انتشار قوات النظام في املنطقة وبالتالي دخولها تحت مظلة تلك القوات.
ولكل طرف من األطراف األربعة تصوراته الخاصة ملستقبل تلك املنطقة ،كما له أدواته للتصعيد فيها؛ فبالنسبة لفرنسا
ً
وحلفائها يشكل الوجود األمريكي ولو بشكل رمزي
غطاء لها للبقاء في املنطقة ،وقد نجحت ضغوطها على اإلدارة األمريكية
بحرف القرار األمريكي نحو تخفيض عدد الجنود بدل االنسحاب الكامل .أما بالنسبة ملوسكو والنظام فيحاوالن الضغط
باتجاه سحب كامل للقوات األمريكية وتسليم املنطقة للنظام ،وفي هذا اإلطار تقدمت موسكو باقتراح تفعيل اتفاق أضنة
مع تركيا لتهدئة مخاوفها ،والتفاوض مع النظام بالنسبة لـ "قسد" لتسوية وضعها في ظل عودة النظام إلى املنطقة .في حين
ال تثق أنقرة بكل تلك األطراف وتعتبر أن املنطقة اآلمنة هي الوسيلة الوحيدة لضبط حدودها وحمايتها ،مما جعل العالقات
التركية متوترة مع واشنطن وحلفاء الناتو ،إضافة إلى موسكو التي ترفض املنطقة اآلمنة التركية وتريد استبدالها باتفاق
أضنة.
وبالرغم من الهدوء النسبي الذي يعيشه شرق الفرات؛ إال أن أطراف عديدة تقف متربصة بقواتها على حدوده ،فمن ناحية
هناك القوات الروسية والنظام السوري ،واملليشيات اإليرانية في سورية والحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية،
كما توجد املصالح (السعودية اإلماراتية) املمثلة بالوجود العسكري الفرني ي ،إضافة إلى الحشود التركية على طول الحدود
مع سورية.
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وهنا تقع الواليات املتحدة في معضلة إيجاد حل يوازن بين مصالح حلفائها ويحمي مليشيات " "PYDمن مواجهة مع تركيا.
ويبدو أن الخيار قد حسم باتجاه تشكيل منطقة آمنة ،والتي طال التفاوض حولها بالرغم من التفاهم على خطوطها
ً
العريضة؛ فمن حيث امتدادها يبدو أن الجانب التركي استطاع فرض تصوره بأن تكون املنطقة اآلمنة بطول  460كيلومترا
ً
على طول الحدود التركية السورية ،وستضم مدنا وبلدات من  3محافظات سورية ،هي :حلب والرقة والحسكة( ،)5أما من
خالل العمق فاليزال املوضوع محل تفاوض ،إذ تريدها تركيا بعمق  32كم في حين تحاول الواليات املتحدة تضييقها ،كما
ً
يتفاوض الطرفان على آلية االنتشار املشترك التركي األمريكي وطبيعة القوات التي ستنشرها تركيا في املنطقة ،خصوصا
ً
ً
بعد رفض بريطانيا وفرنسا مقترحا أمريكيا لنشر قواتهما كفاصل بين "قسد" والجيش التركي .ويجري الحديث عن ثالثة
احتماالت للقوات التي ستنشر في املنطقة (:)6
 .1قوات املعارضة املوالية لتركيا.
 .2قوات تركية ،إضافة إلى قوات البيشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي.
 .3سحب وحدات "حماية الشعب" واإلبقاء على قوات األسايش التابعة لإلدارة الذاتية.
ً
ً
وبغض النظر عن الطرف املحلي الذي سينتشر في املنطقة اآلمنة؛ فإن تطبيق تلك املنطقة يبدو أنه بات أمرا واقعا ،وهذا
يعني بشكل أو بآخر نهاية اإلدارة الذاتية وحلم فيدرالية شرق سورية ،األمر الذي بدأت تظهر مؤشراته من خالل حل
اإلدارة الذاتية لهيئاتها السيادية األبرز (( )7هيئة الدفاع والحماية الذاتية ،هيئة الخارجية) ،إضافة إلى الوساطة الفرنسية
للمصالحة بين اإلدارة الذاتية واملجلس الوطني الكردي املقرب من تركيا (.)8
ً
كما أن إقامة املنطقة اآلمنة خالية من مليشيات " "PYDيعني أن تلك القوات إما سيتم حلها ،أو ستنسحب باتجاه العمق
السوري خارج املنطقة األمنة ،في مدن الحسكة و الرقة وريف دير الزور ،وبذلك ستزداد حدة التوترات مع النظام املسيطر
على الحسكة من ناحية ومع العشائر العربية الرافضة للهيمنة "الكردية" على مناطقها من ناحية أخرى ،وهذا ما سيدفع
إلى مزيد من التوتر في املنطقة؛ إال في حال كانت التفاهمات األمريكية التركية تتجاوز املنطقة اآلمنة إلى كامل مناطق سيطرة
"قسد" ،بشكل يحقق استبدال عناصر "قسد" التابعين لوحدات "حماية الشعب" بعناصر عربية ،وهو ما لم يتم الحديث
حوله حتى اآلن .إضافة لذلك فإن التوافق حول املنطقة اآلمنة في شرق الفرات سيساهم بحلحلة الخالفات التركية
الناتوية وتشكيل شريط ناتوي ضخم على طول الحدود التركية السورية ،يشمل مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات،
ومثل هذا التقارب الناتوي لن يكون في صالح روسيا أو إيران ،اللتان ترفضان فكرة املنطقة اآلمنة ،مما سيزيد من
نطاق الخالف مع تركيا.

) )5هذه تفاصيل املنطقة اآلمنة التي ستقيمدا تركيا على الحدود شمال سورية ،موقع صحيفة العربي الجديد 16 ،يناير ،2019متوافرعلى الرابط:
https://bit.ly/2EaBabs
)3 )6مقترحات أمريكية ملنطقة آمنة خالية من "بي كي كي" ،موقع ترك برس22 ،يناير ،2019متوافرعلى الرابطhttps://bit.ly/2WR6fsp :
( )7بدر مال رشيد ،إلغاء هيئتي الدفاع والخارجية في "اإلدارة الذاتية" :إعادة هيكلة أم تحجيم وظيفي ،مركز عمران للدراسات 5 ،نيسان /أبريل ،2019متوافر على
الرابطhttps://bit.ly/2vZ5ZeT :
) )8مصادر لـ"عربي :"21جهود فرنسية لعقد اتفاق بين أكراد سوريا ،موقع عربي 23 ،21أبريل ،2019متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2VEtXLD :
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اثلثاً :جنوب سورية (انر حتت الرماد)
يشهد جنوب سورية بمحافظاته الثالث (درعا ،القنيطرة ،السويداء) حالة من الفوض ى األمنية املتمثلة بعمليات قتل
وخطف وسرقات واغتياالت في ظل ظروف معيشية صعبة لألهالي وعجز قوات النظام عن ضبط األمن وانتشار السالح.
وبالرغم من أن الجنوب السوري يعيش ذات الظروف العامة؛ إال أن األحداث في محافظة درعا تحمل دالالت سياسية
وأمنية خاصة .فمنذ عقد اتفاق املصالحة في يوليو /تموز  2018لم يفي النظام بوعوده على املستوى املحلي بالنسبة لألهالي
والفصائل واملجالس املحلية التي وافقت على املصالحة ،كما أن موسكو لم تفلح بتنفيذ تعهداتها للدول اإلقليمية (األردن،
ً
إسرائيل) بعدم تغلغل إيران ومليشياتها إلى حدود البلدين .فعلى املستوى املحلي تعيش درعا وريفها ظروفا معيشية صعبة
تتمثل بندرة املواد األساسية وتعطل الطرق واملرافق العامة وتدهور الخدمات ،إضافة إلى الفلتان األمني الناجم عن صراع
ً
بين أجهزة النظام األمنية وفرقه العسكرية ،مما خلق حالة احتقان شعبي ،خصوصا في ظل تلكأ النظام بتنفيذ بنود اتفاق
املصالحة املتعلقة بإطالق سراح املعتقلين ورفع املطالبات األمنية ،وعودة املوظفين إلى وظائفهم وانسحاب الجيش
والحواجز األمنية خارج املدن والبلدات.
أما على املستوى اإلقليمي فقد فشلت موسكو في منع تغلغل العناصر التابعة إليران في درعا والقنيطرة ووصولها إلى نقاط
قريبة من الحدود اإلسرائيلية .حيث لجأت إيران لدمج ميليشياتها بالقطعات العسكرية السورية وبخاصة الفرقة الرابعة
والحرس الجمهوري اللواء  ،105إضافة إلى تشكيل خاليا شيعية من أهالي املنطقة وتجنيدها وتدريبها من قبل الفرقة
الرابعة وجمعية البستان ( ،)9والتي ُعرفت باللواء " "313ثم جرى تغيير التسمية إلى "درع الوطن"(.)10
ونتيجة الستراتيجية التخفي التي اتبعتها إيران ،فقد باتت تحظى بوجود عسكري على حدود إسرائيل في الجنوب السوري
تحت ستار القواعد العسكرية التابعة للنظام ،حيث تهيمن إيران على منطقة "مثلث املوت" وهي املنطقة التي تربط
محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا ،وعززت سيطرتها على ذلك املثلث ،بإنشاء قواعد عسكرية في تالل "فاطمة
ً
الزهراء" ،كما تتواجد إيران عسكريا في مدينة درعا ،وفي سلسلة الجامعات الواقعة على أوتوستراد "دمشق-عمان" ،وفي
"خربة غزالة" وقرية "نامر" شرقي درعا ،وفي "ازرع" والقطعات العسكرية املحيطة بها ،وفي مدينتي "البعث وخان أرنبة" في
ً
القنيطرة ،و "تل الشعار وتل الشحم وتل مرعي" ( ،)11إضافة لتأسيس "حزب هللا" معسكرا للتدريب شمال درعا يسمى
"حقل كريم الشمالي" يتم فيه تدريب عناصر من محافظات الجنوب السوري (درعا ،السويداء ،ريف دمشق ،القنيطرة)
تحت إشراف عناصر الحزب وبتمويل إيراني(.)12
ويبدو أن فشل النظام بالوفاء بوعوده ألهالي درعا وعدم قدرته على وقف التمدد اإليراني في املنطقة ،قد أدى إلى إحداث
شبه تقارب بين روسيا واملجتمع املحلي في درعا على مستويين:

( (9املرصد االستراتيجي ،فشل املفاوضات يفتح أبواب املواجهات العسكرية في حوران ،تقدير موقف  25أبريل  ،2019متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2VQttlH :
) (10األبعاد واملتغيرات الجديدة للوجود اإليراني في جنوب سوريا ،شبكة بلدي اإلعالمية 14 ،كانون الثاني  ،2019متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2ANeTyO :
) )11املرجع السابق.
) )12املرصد االستراتيجي ،فشل املفاوضات يفتح أبواب املواجهات العسكرية في حوران ،مرجع سبق ذكره.
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 .1مستوى الحاضنة الشعبية :والتي تحاول موسكو استمالتها مستفيدة من غضبها نتيجة عجز النظام عن تحقيق
مطالبهم ،وذلك بهدف تثبيت وجود موسكو في املنطقة وقطع الطريق على محاوالت إيران التغلغل وسط تلك الحاضنة
واستمالتها .حيث سمح الروس لألهالي بالتظاهر -ضمن شروط محددة-وقاموا بحماية التظاهرات في ريفي درعا
الشرقي والغربي (.)13
 .2مستوى قادة فصائل املصالحات :واملنقسمين بين الفرق العسكرية واألفرع األمنية التابعة لطهران وموسكو ،حيث
تحاول موسكو عبر أذرعها في املنطقة وقادة املصالحات التابعين لها تطويق نفوذ إيران ،ووقف تغلغل ميليشياتها في
املجتمع املحلي عبر كسب منتسبين جدد من املتشيعين.
ً
ويبدو أن موسكو ال تقف وحيدة في هذا املسعى ،حيث تذكر تقارير أمنية دورا لألردن واإلمارات مؤيد للجهود الروسية،
عبر دعم القيادي في الفيلق الخامس (أحمد العودة) ،والذي يتزعم مهام الحد من التمدد اإليراني في الجنوب ،ودعم جهود
ً
موسكو لتشكيل فيلق سادس بقيادة (عماد أبو زريق) .وتشير املصادر أن القياديان زارا األردن مؤخرا وعقدا اجتماع مع
املخابرات األردنية لبحث سبل إبعاد امليليشيات اإليرانية عن الحدود ،إضافة لحديث حول إمكانية تشكيل غرفة جديدة
للدعم في عمان على غرار غرفة "املوك" التي تم إغالقها في العام املاض ي (.)14
ا
ا
وبالرغم من أن الجنوب السوري يبدو هادئا ظاهريا وتحت سيطرة النظام؛ إال أنه يحمل قابلية االنفجارفي أي لحظة،
نتيجة للصراع الدائر بين أذرع موسكو وطدران في املنطقة (الفيلق الخامس ،الحرس الجمدوري ،الفرقة الرابعة،
املخابرات العسكرية ،األمن السياس ي ،املخابرات الجوية ،حزب هللا) ،حيث ازدادت في شدري مارس /آذار وأبريل/
نيسان من العام الحالي وتيرة االغتياالت املمنهجة ،والتي طالت مقربين من الطرفين ،كما حدثت احتكاكات مباشرة
بين فرق عسكرية مقربة من موسكو مع الفرقة الرابعة املقربة من طدران.

رابعاً :سورية املفيدة (وهم الدولة)
يعيش النظام أزمة اقتصادية أمنية في مناطق سيطرته التي تعرف بـ"سورية املفيدة" ،إضافة إلى املناطق التي استعادها
خارج هذا النطاق ،دفعت تلك األزمات حاضنته الشعبية إلى التململ ورفع الصوت في وجه الفشل الحكومي على مستوى
الخدمات األساسية ،مما حدا ببشار األسد لإلشارة إلى املنتقدين في خطابه أمام أعضاء املجالس املحلية ( .)15ويمكن رد
تلك األزمات إلى ثالث عوامل رئيسية:
 .1التوسع الجغرافي الكبير :ملساحة سيطرة قوات النظام ،والذي أدى إلى زيادة العبء امللقى على عاتق مؤسساته
الخدمية ،فقد توسعت مساحة سيطرة قوات النظام بشكل سريع وغير محسوب نتيجة الهوامش التي أتاحها له
مسار أستانة ،األمر الذي أدى إلى توزيع موارده االقتصادية املحدودة على عدد أكبر من السكان واملساحة الجغرافية،
) )13درعا :ما هو دور روسيا في التظاهرات؟ ،موقع جريدة املدن ،2019/3/15 ،متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2HrdOR8 :
) )14املرصد االستراتيجي ،فشل املفاوضات يفتح أبواب املواجهات العسكرية في حوران ،مرجع سبق ذكره.
ُ
رسائل خطاب األسد :عود على ذي بدء ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية 19 ،شباط  ،2019متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2HxOZ6b :
) )15ساشا العلو،
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باإلضافة إلى زيادة نسبة التجنيد في جيشه وضم أعداد من عناصر املصالحات إليه لتغطية النقص العددي في قواته
ومسك األمن في املناطق التي استعادها ،وما يترتب على ذلك من تكلفة مادية إضافية.
 .2صراع حليفيه (إيران وروسيا) :والذي بدأ يطفو على السطح بشكل تنافس على االستيالء على القطاعات
ً
االقتصادية واملؤسسة العسكري ،حيث لم يعد خافيا التنافس اإليراني الروس ي لالستحواذ على القطاعات
االقتصادية الحيوية في سورية كقطاع الطاقة واملوانئ والطرق الدولية ،إضافة إلى عقود إعادة اإلعمار والتحكم بها.
كما أن التنافس على إعادة هيكلة الجيش السوري واألجهزة األمنية بدأ يأخذ منحى تصعيدي بين الطرفين عبر
صدامات وتوترات بين الوحدات العسكرية واألجهزة األمنية التابعة لكال الطرفين في درعا وحلب ودير الزور وحمص.
حيث ساهمت تلك الصراعات بزعزعة االستقرار وإضعاف قوة النظام في املناطق التي استعادها ،كما ساهم التنافس
االقتصادي بين الطرفين بإضعاف حجم املساعدات االقتصادية التي يتلقاها النظام ،والتي بات كل طرف يربطها بما
يحصل عليه من تنازالت من النظام السوري.

ً
ً
 .3املوقف األمريكي املتشدد اتجاه األسد ،والذي أحبط محاوالته الستثمار تقدمه العسكري اقتصاديا وديبلوماسيا .إذ
ً
ً
تعتمد الواليات املتحدة نهجا جديدا في التعاطي مع نظام األسد يقوم على الخنق االقتصادي عبر وقف شحنات
املحروقات اإليرانية للنظام وفرض العقوبات االقتصادية على شخصيات وكيانات محسوبة عليه ،إضافة ملنع تدفق
ً
النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق النظام .وعلى الصعيد الديبلوماس ي أيضا أوقفت الواليات املتحدة
املساعي العربية للتطبيع مع النظام وإعادته إلى الجامعة العربية ،كما ساهمت ضغوطها في وقف التطبيع االقتصادي
األردني مع النظام وإفشال جهود موسكو في إقناع دول الخليج بتمويل عملية إعادة اإلعمار قبل التوصل إلى حل
سياس ي.
ساهمت تلك العوامل بإضعاف هيمنة النظام داخل مناطق سيطرته لصالح حلفائه (روسيا وإيران) من جدة،
ولصالح ميليشياته التي باتت خارجة عن سيطرته وبخاصة في الساحل السوري ،حيث باتت التنازالت التي يقدمدا
لروسيا وإيران على الصعيد االقتصادي مدعاة للتهكم حتى لحاضنته الشعبية ،والتي باتت على ثقة بعجزهذا النظام
ّ
عن إيجاد حلول لألزمة االقتصادية املتفاقمة واالنفالت األمني والفساد املنظم الذي يسود مناطق سيطرته.

خامساً :النتائج
يمكن من خالل االستعراض السابق لواقع املناطق السورية الوصول إلى النتائج التالية حول قابلية التصعيد في تلك
املناطق ،وخارطة التحالفات الجديدة وما سيتركه ذلك من أثرعلى الحل السياس ي:
 .1تغيير التفاهمات والديناميكيات :ال يمكن اعتبار أن امللف السوري يمر بحالة من الجمود على املستوى السياس ي،
وإنما هناك تغير في الديناميكيات الدبلوماسية والعسكرية لألطراف الفاعلة في الشأن السوري .وهذا التغير ناجم
عن نهاية التفاهمات القديمة بين تلك األطراف بحكم نهاية تنظيم الدولة وانحسار املعارضة العسكرية ،األمر الذي
دفع بصراعات وتحالفات جديدة قائمة على تصفية امللفات العالقة وتثبيت مواقع النفوذ على األرض وترجمتها بشكل
سياس ي واقتصادي .وعليه ال يبدو في املدى القريب أن هناك انفراجه على مستوى الحل السياس ي؛ فالصراعات بين
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الفاعلين اإلقليميين والدوليين بدأت تتصاعد بشكل مواجهات ما تزال محدودة ولكنها مباشرة ،ومن املستبعد أن
يحدث تقدم على املستوى الحل قبل أن يتم حسم تلك الصراعات لصالح األطراف األقوى والتي سترسم مالمح الحل.
 .2أضالع مثلث أستانة :أبرز مالمح الديناميكيات الجديدة للصراع الديبلوماس ي والعسكري في سورية تتجلى في العالقة
ً
بين أطراف أستانة الثالثة (روسيا ،تركيا ،إيران)؛ فالخالف الروس ي اإليراني بات واضحا من خالل تصريحات
املسؤولين في البلدين ،وتجاوز حدود التنافس االقتصادي في سورية لحدود التنافس والتوترات العسكرية عبر أذرع
ً
ً
الطرفين في الجيش وأجهزة األمن السورية ،كما أن كال من الطرفين بدأ يشكل تحالفات جديدة بعيدا عن اآلخر،
حيث تتجه موسكو نحو التحالف مع املحور املعادي لوجود إيران في سورية ،في حين تحاول إيران تدعيم محورها في
العراق وسورية ولبنان عبر اتفاقات عسكرية واقتصادية تمكنها من تجاوز العقوبات األمريكية والتحايل عليها عبر
تلك الدول .أما بالنسبة لتركيا فيبدو أنها في إطار تقاربها مع الواليات املتحدة األمريكية بخصوص املنطقة اآلمنة
اختارت التضحية بحلفاء أستانة ،وهو ما قد يؤكده دعمها لفصائل الشمال في مواجهتها مع موسكو والنظام ،وتغيير
موقفها من العقوبات على النفط اإليراني وإعالنها االمتثال للعقوبات األمريكية ووقف استيراد النفط من إيران.
 .3مالمح جبهة ّ
ناتوية :يمكن اعتبار معارك ريفي حماه وإدلب هي آخر محطات مسار أستانة ،حيث سيتجه كل طرف
من أطرافه الثالثة باتجاه تثبيت تحالفات جديدة على األرض تحقق مصالحه ،وبشكل يحسن تموضعه السياس ي في
صيغة الحل النهائي لألزمة السورية ،ويبدو أن تغيير تركيا لتحالفاتها باتجاه العودة إلى الصف الناتوي في سورية عبر
التفاهم حول املنطقة اآلمنة شرق الفرات ،سيساهم بخلق جبهة ناتوية تسيطر على مساحة واسعة من األرض
السورية وتمتلك القوة العسكرية األكبر بين األطراف الالعبة على األرض السورية ،مما سينعكس بطبيعة الحال على
شكل الحل السياس ي ويعيده إلى مسار جنيف الذي غيبه لفترة مسار أستانة ومسار سوتش ي.
 .4ساحات مواجدة محتملة :يبدو أن سعي موسكو ملقايضة الوجود اإليراني في سورية بفرض رؤيتها للحل السياس ي
والتحكم به ،ليس بالسهولة التي تتوقعها ،فإلى اآلن لم تفلح موسكو بالوفاء بتعهداتها حيال الوجود اإليراني أمام
حلفائها الجدد في إسرائيل والخليج العربي ،وذلك بسبب رغبة موسكو بتجنب الصدام املباشر مع إيران واالعتماد
على الضربات اإلسرائيلية للمواقع اإليرانية ومحاوالت العزل االقتصادي والعسكري إليران في سورية ،ولكن يبدو أن
املرحلة القادمة بتحالفاتها الجديدة وتصاعد التوتر اإلقليمي اتجاه إيران قد تدفعان موسكو إلى املزيد من التصعيد
ضد ميليشيات إيران وأذرعها في الجيش السوري ،مما يشير إلى إمكانية تحول مناطق النظام إلى ساحات مواجهة بين
أذرع إيران وموسكو داخل الجيش السوري ،وعلى رأس املناطق املرشحة للتصعيد الجنوب السوري وحلب ودير
الزور.
 .5النظام واستثمار الدوامش :لطاملا أتاح الصراع اإلقليمي هوامش حركة للنظام السوري ،حيث يتقن النظام لعبة
التنقل بين املحاور واستغالل املصالح اإلقليمية والدولية املتضاربة إلطالة بقائه .وفي إطار ّ
تغير التحالفات اإلقليمية
الذي يحدث؛ يحاول النظام االستفادة من هوامش التنافس الروس ي اإليراني من جهة ،والتوتر في العالقات التركية
مع اإلمارات والسعودية من جهة أخرى ،ولكن يبدو أن املوقف األمريكي املتشدد هذه املرة اتجاه النظام سيحرمه من
استثمار هوامش الصراعات اإلقليمية وحصد نتائج ما أحرزه من تقدم عسكري على املستوى الدبلوماس ي

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة11 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

الديناميكيات الجديدة للصراعات في سورية :قراءة في تحالفات ما بعد اإلرهاب

ً
واالقتصادي ،وسيدفع النظام نحو مزيد من التنازالت على مستوى الحل السياس ي ،خصوصا مع التوتر الذي تشهده
املنطقة بين الواليات املتحدة وإيران.

خامتة
تشدد املنطقة ّ
برمتها عملية إعادة تشكيل لخارطة القوة فيها ،وتعتبر سورية إحدى الساحات التي تلتقي فيها مصالح
القوى الدولية واإلقليمية املتنافسة على رسم مالمح النظام األمني الجديد في الشرق األوسط ،ولذلك فإن الحديث
ا
اليزال مبكرا عن نهاية قريبة للحرب في سورية وفرصة إنتاج حل سياس ي .ولكن يمكن القول؛ إن األزمة السورية
ببعدها الدولي واإلقليمي دخلت في مرحلتها األخيرة والتي عنوانها تثبيت النفوذ العسكري والسياس ي واالقتصادي ،أم
شكل هذه املرحلة من حيث أدواتها ،هل ستكون عسكرية أم ديبلوماسية؟ فدو رهن لقدرة تلك القوى على تسوية
خالفاتها واقتسام املصالح على األرض وعلى املستوى السياس ي ،بشكل يفتح املجال أمام جلوس األطراف السورية
ا
على طاولة التفاوض مجددا.
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