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مدخل:
ال يســمح الدســتور األمريكــي بإعــان الحــرب اال بعــد موافقــة الكونغــرس؛ لكــن
اإلدارات االمريكيــة تتدخــل وتنشــر قواتهــا وتشــن الحــروب فــي البلــدان األخــرى دون
اعــان الحــرب الــذي يتطلــب أخــذ موافقــة الكونغــرس وتشــريعه فــي إطــارات متعــددة
مثــل الهجمــات االســتباقية ملواجهــة التهديــدات املحتملــة علــى االمــن القومــي.
منــذ بدايــة الحــرب الســورية ظــل الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا يــردد
فــي أكثــر مــن مناســبة أنــه ال يعتــزم ارســال جنــود أمريكييــن إلــى ســوريا؛ لكــن بحلــول
أكتوبر/تشــرين األول  2015نشــرت الواليــات املتحــدة أول دفعــة مــن جنــود القــوات
الخاصــة االمريكيــة بواقــع “خمســين جنديــا ًمــن القــوات الخاصــة فــي ســوريا فــي دور
استشــاري غيــر قتالــي”[ ]iكأول تواجــد عســكري أمريكــي علــى األرض منــذ بــدء الحــرب
الســورية وتشــكيل التحالــف الدولــي فــي أغســطس/آب  2014بعــد أحــداث املوصــل.
اســتمرت الواليــات املتحــدة بتعزيــز تواجدهــا العســكري علــى األرا�ضــي الســورية
بشــكل متواصــل لقتــال تنظيــم الدولــة إلــى جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة ليبلــغ
تعدادهــم نحــو  500جنــدي فــي نهايــة العــام  2016ملهــام متعــددة بعــد اســتقدام “200
جنــدي كقــوات اضافيــة بينهــا مدربــون مــن القــوات الخاصــة ومستشــارون وفــرق
تفكيــك املتفج ـرات ومقاتلــون فــي القــوات الخاصــة”[.]ii
ً
وقــد جــاءت زيــادة عديــد القــوات االمريكيــة فــي ســوريا تحديــدا فــي إطــار الجهــود
االمريكيــة للقضــاء علــى تنظيــم الدولــة؛ ووضعــت الواليــات املتحــدة “مــا ال يقــل عــن
 1000جنــدي أمريكــي فــي الكويــت كقــوة احتيــاط فــي الحــرب علــى التنظيــم”[ ]iiiبعــد
تصاعــد وتيرتهــا مــع انطــاق املرحلــة األخيــرة مــن معركــة اســتعادة الرقــة فــي  6يونيــو/
حزيـران  2017علــى أن يتولــى القــادة األمريكيــون فــي ســوريا مهمــة نقــل هــؤالء الجنــود
ً
إلــى ســاحة املعركــة وفقــا لتطوراتهــا العســكرية.
ومــع اســتالم دونالــد ترامــب إدارة البيــت األبيــض أوعــز لــوزارة البنتاغــون فــي 27
ديســمبر/كانون األول  2017بإعــداد “خطــة هجوميــة بقــدر أكبــر ملحاربــة تنظيــم
داعش في ســوريا وتقديمها خالل شــهر ،وخطة أخرى حول مناطق آمنة ،في غضون
 3أشــهر”[ ]ivفــي توافــق تــام مــع مــا ســبق أن أعلنــه خــال حملتــه االنتخابيــة التــي أكــد
خاللهــا علــى امتالكــه “خطــة ســرية” ملواجهــة تنظيــم الدولــة؛ وقدمــت وزارة الدفــاع
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خطتهــا للرئيــس األمريكــي تضمنــت “تدميــر تنظيــم الدولــة علــى نطــاق واســع  ،وتكثيــف
محاربــة تنظيــم داعــش ليــس فــي ســوريا والع ـراق فحســب ،انمــا فــي العالــم بأســره
تشــمل حزمــة مــن اإلج ـراءات العســكرية والدبلوماســية واملاليــة مــع إعطــاء القــادة
العســكريين صالحيــات أوســع لتســريع عمليــة اتخــاذ الق ـرارات”[.]v
ً
ودخلــت القــوات االمريكيــة بشــكل مباشــر فــي ســاحة الصـراع عندمــا نشــرت جنــودا
فــي منطقــة منبــج إلــى جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تســيطر علــى املدينــة
لــردع أي تحــركات للقــوات الروســية أو قــوات النظــام أو القــوات التركيــة والفصائــل
املتحالفــة معهــا.

الحاجة االمريكية للتواجد على األرا�ضي السورية:
تــرى الحكومــة الســورية ان الوجــود األمريكــي علــى أراضيهــا غيــر شــرعي ،لكنهــا منحــت
موافقــات لتواجــد رو�ســي منــذ عقــود زاد بشــكل واضــح بعــد الحــرب االهليــة إلــى جانــب
تواجــد إيرانــي بأشــكال متعــددة؛ وتتواجــد قــوات روســية علــى األقــل فــي قاعــدة جويــة
فــي محافظــة الالذقيــة وأخــرى بحريــة فــي محافظــة طرطــوس مــن شــأنهما تعزيــز تواجــد
رو�ســي طويل املدى غرب ســوريا وعلى الســاحل املطل على البحر األبيض املتوســط.
ركــزت االســتراتيجية العســكرية االمريكيــة حتــى مــع الزيــادات املتواصلــة فــي أعــداد
جنودهــا مــن القــوات الخاصــة واملدربيــن واملستشــارين علــى تقديــم الدعــم اللوجســتي
للقــوات الحليفــة ســواء الكرديــة أو قــوات املعارضــة املســلحة بإمــدادات عســكرية
أو معلومــات اســتخباراتية وقصــف مدفعــي أو اســناد جــوي مــن طائ ـرات التحالــف
الدولــي الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة؛ وهــي ذات االســتراتيجية التــي اتبعتهــا القــوات
األمريكيــة فــي معــارك اســتعادة املــدن فــي الع ـراق.
وتحــاول مراكــز صناعــة القـرار األمريكــي املوازنــة بيــن اتجــاه يؤكــد الحاجــة امليدانيــة
الســتقدام أعــداد كبيــرة مــن الجنــود األمريكييــن لهزيمــة تنظيــم الدولــة ،واالتجــاه
الــذي يميــل لالقت ـراب مــن رؤيــة الرئيــس األمريكــي الــذي طاملــا أكــد علــى “أنــه ليــس
لديــه خطــط للدخــول الــى ســوريا ،واقتصــار ذلــك علــى احتمــال شــن ضربــات جويــة
اذا اســتخدم النظــام أســلحة كيمياويــة”[ ]viكتلــك الضربــات التــي وجهتهــا الواليــات
املتحــدة ملطــار الشــعيرات أوائــل أبريل/نيســان  2017بعــد اتهامــات لقــوات النظــام
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باســتخدام أســلحة كيمياويــة ضــد املدنييــن فــي بلــدة خــان شــيخون؛ لكــن الواليــات
املتحــدة تدفــع باتجاهيــن اثنيــن:

االتجاه األول:
يتمثــل فــي زيــادة الدعــم العســكري للقــوى املحليــة مثــل فصائــل املعارضــة املســلحة
التابعــة للجيــش الســوري الحــر وقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تلقــت فــور اســتالم
الرئيــس األمريكــي إدارة البيــت األبيــض “مركبــات مدرعــة ألول مــرة وناقــات جنــد
ملواجهــة تنظيــم داعــش”[ ]viiاســتلمها التحالــف العربــي الســوري -أحــد مكونــات
قــوات ســوريا الديمقراطيــة -والــذي يضــم مقاتليــن عــرب لتجنــب الرفــض التر ـكـي
القتحــام الرقــة والســيطرة عليهــا مــن قبــل وحــدات حمايــة الشــعب التــي تقــود قــوات
سوريا الديمقراطية وتصنفها تركيا بأنها الجناح املسلح لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردســتاني الفرع الســوري لحزب العمال الكردســتاني الذي يخوض قتاال مســتمرا
ضــد القــوات التركيــة منــذ العــام .1984
ّ
وعلــى الرغــم مــن االعتراضــات التركيــة علــى تســليح القــوى الكرديــة إال أن الواليــات
املتحــدة واصلــت تقديــم “ذخيــرة وأســلحة خفيفــة ورشاشــات ثقيلــة وبنــادق آليــة
وجرافــات وآليــات عســكرية” للقــوات الكرديــة بشــكل عــام علــى أن “تعمــل الواليــات
املتحدة على استعادة هذه األسلحة في وقت الحق بعد هزيمة التنظيم املتشدد[”[�vi
.]ii

االتجاه الثاني:
ويتمثــل فــي حــث تركيــا علــى زيــادة عــدد قواتهــا العاملــة فــي ســوريا بعــد نجاحهــا
فــي اســتعادة مناطــق حدوديــة بالتنســيق مــع فصائــل املعارضــة املســلحة املتمثلــة
فــي تحالــف “درع الف ـرات” الــذي ســيطر علــى بلــدات جرابلــس والراعــي واع ـزاز علــى
الحدود التركية السورية ثم سيطرته على مدينة الباب  50كيلومترا إلى الشمال من
مدينــة حلــب؛ حيــث طلبــت مــن تركيــا “إرســال  80ألــف جنــدي تر ـكـي لخــوض معركــة
الســيطرة علــى الرقــة مــن تنظيــم الدولــة”[ ،]ixلكــن تركيــا رفضــت الطلــب العتبــارات
تتعلــق بحجــم هــذه القــوات وإص ـرار الواليــات املتحــدة علــى أن تكــون قــوات ســوريا
الديمقراطيــة رأس الحربــة فــي معركــة اســتعادة الرقــة ،وهــو مــا ترفضــه تركيــا التــي
تتحفــظ علــى كل مــا مــن شــأنه زيــادة النفــوذ الكــردي علــى حدودهــا الجنوبيــة ،أو زيــادة
قــوة األك ـراد ج ـراء الدعــم األمريكــي لهــم.
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االنتشاراألمريكي وقواعد التواجد:
تركــز االنتشــار األمريكــي والقــوات املتحالفــة معــه الدوليــة أو قــوات املعارضــة
املســلحة فــي األشــهر األخيــرة علــى منطقــة املثلــث الحــدودي الســوري األردنــي العراقــي
فــي منفــذ التنــف الحــدودي علــى مقربــة مــن انتشــار قــوات النظــام والقــوات الحليفــة؛
وهــو معبــر ذو أهميــة كبيــرة لجميــع األط ـراف املحليــة واإلقليميــة والدوليــة املعنيــة
بالص ـراع الســوري؛ وو ّســعت القــوات األمريكيــة انتشــارها فــي منطقــة معبــر التنــف
لبنــاء قاعــدة عســكرية جديــدة لقــوات املعارضــة املســلحة فــي منطقــة “الزاكــف” علــى
بعــد حوالــي  120كيلومتـرا الــى الشــمال الشــرقي باتجــاه مدينــة البــو كمــال فــي محافظــة
ديــر الــزور.
بــدأت الواليــات املتحــدة تقديــم الدعــم للقــوات الكرديــة منــذ أكتوبر/تشــرين األول
 2014بعــد تشــكيل التحالــف الدولــي فــي أغســطس/آب مــن نفــس العــام مــن نحــو 68
دولــة لقتــال تنظيــم الدولــة الــذي اســتولى علــى مدينــة املوصــل فــي  10يونيو/حزيـران
2014؛ وكانــت أولــى محطــات الدعــم األمريكــي لألك ـراد فــي ســوريا معركــة التصــدي
لهجــوم تنظيــم الدولــة علــى مدينــة عيــن العــرب (كوبانــي) التــي كانــت تحــت ســيطرة
وحــدات حمايــة الشــعب التــي انتهــت بصــد الهجــوم بعــد معــارك جــاوزت ثالثــة أشــهر
خســر فيهــا التنظيــم املئــات مــن مقاتليــه لتســتمر وحــدات حمايــة الشــعب بالتقــدم
ً
والســيطرة علــى مــدن أخــرى انطالقــا مــن عيــن العــرب (كوبانــي) مــن بينهــا تــل أبيــض
علــى الحــدود مــع تركيــا فــي يونيو/حزي ـران  2015وغيرهــا.
ً
ارتفع الوجود األمريكي “من  50جنديا ،نهاية العام  ،2015إلى  904في مارس /آذار
2017؛ وينتشــر أغلبهــم فــي املنطقــة املمتــدة مــن “املبروكــة” شــمال غربــي الحســكة،
إلــى التايهــة جنــوب شــرقي منبــج”[ ]xالتــي ُيقــدر عــدد القــوات التــي تـ ّـم نشــرها بالقــرب
منهــا بنحــو  400جنــدي امريكــي ألغـراض منــع تقــدم قــوات درع الفـرات الحليفــة لتركيــا
أو القــوات الحليفــة لقــوات النظــام إلــى املدينــة التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا
الديمقراطيــة.
تتخذ القوات األمريكية مراكز لتواجدها بشكل دائم أو مؤقت في مناطق مختلفة
مــن ســوريا غالبيتهــا ضمــن مناطــق خاضعــة لســيطرة القــوات الكرديــة بمحــاذاة
الشــريط الحــدودي مــع تركيــا؛ ولــم تصــرح الواليــات املتحــدة بمواقــع تواجدهــا
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ّ
ن
وانتشــار جنودهــا إال فــي حــاالت نــادرة دو اإلفصــاح عــن طبيعــة مثــل هــذا التواجــد؛
لكــن مواقــع مقربــة مــن املعارضــة املســلحة تشــير إلــى تواجــد دائــم فــي مناطــق يمكــن
تحديدهــا:

مطاررميالن:
وهــو مــن بيــن أهــم مواقــع تواجــد القــوات االمريكيــة؛ وتمتــاز منطقــة قاعــدة رميــان
بوجــود ابــار نفطيــة تخضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وأقامــت الواليــات
املتحــدة هــذه القاعــدة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  2016بعــد إج ـراءات بنــاء منشــآت
جديــدة وتوســعة مــدارج الهبــوط.
يقــع املطــار املعــروف باســم مطــار أبــو حجــر جنــوب شــرقي بلــدة الرميــان شــمال
شــرقي مدينــة القامشــلي فــي محافظــة الحســكة علــى مقربــة مــن املثلــث الحــدودي
السوري التركي العراقي ،وهي منطقة معروفة بغزارة انتاجها النفطي وتخضع لنظام
اإلدارة الذاتيــة التــي تطبقهــا وحــدات حمايــة الشــعب؛ ويعــد املطــار أول قاعــدة تواجــد
عســكري أمريكــي ثابــت منــذ بدايــة الحــرب األهليــة.
دخلــت قاعــدة رميــان الخدمــة بإشـراف أمريكييــن فــي أكتوبر/تشــرين األول ،2015
وهــي باألصــل مهبــط لطائـرات رش املبيــدات الزراعيــة والطائـرات املروحيــة تم تطويره
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  2016بعــد إجـراءات بنــاء منشــات جديــدة وتوســعة مــدارج
الهبــوط للتعامــل مــع طائـرات النقــل العســكري الخفيفــة.

قاعدة عين العرب (كوباني):
تقــع هــذه القاعــدة إلــى الجنــوب مـ ًـن مدينــة عيــن العــرب (كوبانــي) بالقــرب مــن قريــة
خـراب عشــق علــى نحــو  33كيلومتـرا إلــى الجنــوب مــن الحــدود التركيــة؛ وهــي منطقــة
خاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســبق أن اعترضــت تركيــا علــى انشــاء
القاعــدة فــي هــذه املنطقــة مــا دفــع الواليــات املتحــدة “لنقلهــا إلــى قريــة ســبت ذات
الغالبيــة العربيــة”[]xi؛ وتعــد هــذه القاعــدة األكبــر مــن بيــن قواعــد تواجــد القــوات
االمريكيــة لتقديــم الدعــم لقــوات التحالــف الدولــي والفصائــل الحليفــة ،ونقلــت
صحــف غربيــة معلومــات اســتقتها مــن تحليــل لصــور ملتقطــة عبــر األقمــار الصناعيــة
تظهــر وحــدات ســكنية تتســع ملئــات الجنــود وأســطول مــن املركبــات مختلفــة األنــواع
واألحجــام إضافــة إلــى منشــات خاصــة بطائ ـرات النقــل العســكري والدفــاع عــن
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القاعــدة ،مثـ ًـل الجــدران االســمنتية وأب ـراج املراقبــة؛ وبــدت القاعــدة بعــد تطويرهــا
صالحــة عمليــا “لهبــوط طائ ـرات النقــل العســكري
وC-17
C-130
از
ر
ـ
ط
ـن
ـ
م
ـرة
ـ
ي
الكب
ً
األصغــر حجمــا”[]xii؛ كمــا تتخــذ ال ًقــوات األمريكيــة مــن هــذه القاعــدة معســكرا
لتدريــب املقاتليــن األك ـراد وتــم مؤخ ـرا تجهيزهــا بمهبــط للطائ ـرات املروحيــة؛ وتقــع
بالقــرب مــن شــركة اســمنت الفــارج التــي اســتولت عليهــا وحــدات حمايــة الشــعب
واتخــذت القــوات االمريكيــة مبانيهــا مق ـرات لهــا.

قاعدة املبروكة:
وهــو معســكر صغيــر فــي قريــة املبروكــة تتواجــد فيــه قــوات أمريكيــة صغيــرة الحجــم
غــرب مدينــة القامشــلي فــي محافظــة الحســكة ضمــن مناطــق ســيطرة وحــدات حمايــة
الشــعب الكرديــة

مطارروباريا:
ويقــع هــذا املطــار قــرب مدينــة املالكيــة شــمال شــرقي الحســكة بالقــرب مــن الحــدود
مع كل من العراق وتركيا؛ وهو في األصل مطار صغير مخصص للطائرات الزراعية
الصغيــرة قبــل أن تحولــه الواليــات املتحــدة إلــى مطــار لهبــوط الطائ ـرات املروحيــة
بإش ـراف جنــود أمريكييــن لتقديــم الخدمــات اللوجســتية للقــوات الكرديــة ودعــم
قــوات التحالــف الدولــي األخــرى التــي تقاتــل تنظيــم الدولــة.
تل بيدر:
ً
وتقع هذه القاعدة على مســافة  30كيلومترا شــمال غربي الحســكة على مقربة من
ً
الحــدود التركيــة وتتوفــر فيــه مهابــط للطائـرات املروحيــة ومعســكرا لتدريــب القــوات
غيــر القتاليــة مثــل الشــرطة والدفــاع املدنــي وغيرهــا لتلبيــة حاجــات القــوات الكرديــة
إلدارة مناطــق ســيطرتها.

تل أبيض:
ينتشــر فــي هــذه القاعــدة عــدد كبيــر مــن الجنــود األمريكييــن تشــير بعــض التقاريــر إلــى
أكثــر مــن  200جنــدي ينتشــرون فــي املدينــة كمــا يتــم رفــع العلــم األمريكــي علــى بعــض
املبانــي الحكوميــة داخــل مركــز املدينــة
وتتواجــد قــوات أمريكيــة إلــى جانــب قــوات مــن دول التحالــف الدولــي واملعارضــة
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كمــا تتواجــد قــوات أمريكيــة فــي معســكرات عــدة فــي محافظــة الرقــة لدعــم العمليــات
القتاليــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي كانــت تقاتــل الســتعادة مدينــة الرقــة مــن
تنظيم الدولة؛ وتستخدم القوات األمريكية مدفعية من مختلف األنواع وراجمات
الصواريــخ ومعــدات قتاليــة ثقيلــة أخــرى ومختلــف أنــواع املركبــات املخصصــة
لألغراض االســتخباراتية ومركبات مدرعة لتســيير دوريات مشــتركة مع قوات ســوريا
الديمقراطيــة.
كمــا تتواجــد قــوات أمريكيــة علــى شــكل مستشــارين ألغ ـراض التدريــب علــى األقــل
فــي ثــاث معســكرات تدريــب فــي محافظــة الحســكة لتدريــب املقاتليــن األكـراد وكذلــك
بالقــرب مــن مدينــة منبــج شــمال حلــب التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة
منــذ أغســطس/آب 2016

مهام وأهداف التواجد األمريكي في سوريا:
تضطلــع القواعــد األمريكيــة بمهــام متعــددة فيمــا يتعلــق بالعمليات القتالية لقوات
التحالــف الدولــي والقــوات الحليفــة مثــل القــوات الكرديــة أو فصائــل املعارضــة
الدعم العســكري واالمداد والتموين وخدمات
املســلحة املعتدلة ،كما تقوم بتقديم
ً
اخرى؛ ويمكن لهذه القواعد أن تشكل نوعا من التواجد العسكري األمريكي الدائم
ألهــداف عــدة مــن بينهــا:
منــع إي ـران مــن انشــاء خــط أو أكثــر مــن خــط تواصــل بــري عبــر األرا�ضــي العراقيــة
لحرمانهــا مــن ً خــط
مــن إيـران إلــى ســواحل البحــر األبيــض املتوســط فــي ســوريا ولبنــان ً
اإلمــداد للمجموعــات الشــيعية املســلحة التــي يمكــن أن تشــكل تهديــدا مزدوجــا لــكل
مــن حليفــي الواليــات املتحــدة األردن وإس ـرائيل.
موازنــة النفــوذ الرو�ســي والتواجــد الدائــم علــى شــواطئ البحــر األبيــض املتوســط فــي
القاعــدة البحريــة فــي محافظــة طرطــوس علــى الســاحل الســوري.
خلــق حالــة مــن التــوازن العســكري فــي األجــواء الســورية بعــد إقامــة روســيا قاعــدة
جويــة لهــا بشــكل دائــم فــي محافظــة الالذقيــة.
تعزيــز عالقــات التحالــف االســتراتيجي مــع القــوى الكرديــة ودعــم مشــروعها فــي
اإلدارة الذاتيــة ضمــن إطــار دولــة ســورية موحــدة يحكمهــا نظــام يرتبــط بحكومــة
مركزيــة مقرهــا دمشــق مــع توزيــع صالحيــات الحكــم بيــن املركــز واإلدارات الذاتيــة أو
الفيدراليــات املتوقــع إقرارهــا فــي أي تســوية امميــة علــى أســاس الجغرافيــا.
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يشــكل التواجــد العســكري الدائــم للواليــات املتحــدة فــي ســوريا وفــي قواعــد جويــة
ً
ً
بديــا احتياطيــا عــن قاعــدة أنجرليــك التركيــة ذات األهميــة فــي الحــرب علــى اإلرهــاب
فيمــا إذا تعمقــت حــدة الخالفــات مــع تركيــا.
مــن املتوقــع أن تركــز الواليــات املتحــدة فــي تواجدهــا بشــكل مكثــف علــى مناطــق
جنــوب شــرقي ســوريا .اذ يمكــن لهــذا التواجــد أن يخفــف مــن احتمــاالت فقــدان
الواليــات املتحــدة لبعــض مكتســباتها فــي الع ـراق وقدراتهــا علــى مواصلــة الحــرب علــى
ً
ل
تنظيــم الدولــة مســتقبال ،خاصــة اذا حــاو الحشــد الشــعبي فــرض ســيطرته علــى
مناطــق غــرب وشــمال غربــي الع ـراق وهــي مناطــق محتملــة لتواجــد عناصــر تنظيــم
الدولــة فــي حــال خســروا اخــر مراكزهــم الحضريــة.
التواجــد األمريكــي فــي جنــوب شــرقي ســوريا فــي مناطــق متصلــة جغرافيــا مــع غــرب
الع ـراق يتيــح للواليــات املتحــدة فرصــة اســتمرار التواصــل امليدانــي مــع الحلفــاء
التقليدييــن مــن العــرب الســنة الذيــن ســبق أن تعاونــوا معهــا فــي فتــرة االحتــال ،وهــم
بالعــادة زعمــاء قبلييــن تحالفــوا مــع الواليــات املتحــدة فــي قتــال تنظيــم القاعــدة مــن
خــال مجالــس الصحــوات ،ثــم قتــال تنظيــم الدولــة طيلــة األعــوام املاضيــة؛ وســتظل
الحاجــة االمريكيــة لهــم قائمــة فــي املــدى املنظــور.

مستقبل التواجد األمريكي وآفاقه:
تــدرك الواليــات املتحــدة أن تنظيــم الدولــة ومجموعــات مســلحة قريبــة منــه ومــن
تنظيــم القاعــدة لــن يختفــوا بشــكل ينهــي تهديداتهــم املســتقبلية بعــد االنتهــا مــن
العمليات العسكرية في املراكز الحضرية في العراق وسوريا؛ ومما يعزز من مخاوف
الواليــات املتحــدة والــدول األخــرى احتمــاالت عــودة مواطنيهــا الذيــن قاتلــوا فــي مثــل
ـتركز الواليــات
تلــك التنظيمــات أو املجموعــات املوصوفــة
ي باإلرهــاب والتطــرف ،وسـ ً
املتحــدة اســتراتيجيات تواجدهــا العســكر فــي ســوريا وأهدافــه مســتقبال علــى:
ً
أوال:
تســعى بعــض القيــادات االمريكيــة فــي مراكــز الق ـرار إلقنــاع الرئيــس األمريكــي
لزيــادة نوعيــة فــي عــدد القــوات األمريكيــة فــي ســوريا إلــى “نحــو  50الــف جنديــا ،علــى
أن تكــون البدايــة بعشــرة االف جنــدي يتــم دعمهــم مــن مقاتليــن عــرب ضمــن قــوات
ســوريا الديمقراطيــة”[]xiii؛ لكــن أوســاط البيــت األبيــض والرئيــس األمريكــي تبــدو
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متــرددة حتــى االن فــي املوافقــة علــى االقت ـراح الــذي تقدمــت بــه مستشــارية األمــن
القومــي األمريكــي ،فيمــا تركــز وزارة الدفــاع علــى زيــادة الدعــم للــوكالء املحلييــن مثــل
قــوات املعارضــة املســلحة فــي جنــوب شــرقي ســوريا وقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي
تتولــى قيــادة معركــة اســتعادة الرقــة وتدريــب قــوات إضافيــة وتكثيــف الدعــم الجــوي
باســتخدام أوســع للطائ ـرات املروحيــة املقاتلــة.
ً
ثانيا:
يتقــدم هــدف القضــاء علــى تنظيــم الدولــة بشــكل نهائــي وتدميــر أي إمكانيــة لظهــوره
أو ظهــور نســخ شــبيهة لــه مــن أولويــات السياســات االمريكيــة فــي املنطقــة؛ ومــع أن
القضــاء علــى الوجــود العســكري لتنظيــم الدولــة فــي املراكــز الحضريــة بالعـراق يوشــك
علــى االنتهــاء بعــد اســتعادة مــا تبقــى مــن مــدن تخضــع لســيطرته مثــل اقضيــة تلعفــر
والحويجة وعانه وراوة والقائم ،فان القضاء ً على التهديدات األمنية للتنظيم ونهاية
وجــوده بشــكل كامــل مــن الع ـراق يبــدو بعيــدا عــن الواقــع فــي املــدى الزمنــي املنظــور
طاملــا ظلــت األســباب الحقيقيــة التــي أدت إلــى ظهــوره علــى ذات مــا كانــت عليــه منــذ
غــزو العـراق  ،2003بــل يمكــن القــول أن هنــاك تداعيــات ونتائــج أكثــر خطــورة تعــزز
اســتمرارية التنظيــم فــي اســتقطاب املجنديــن علــى نطــاق اضيــق ومواصلــة تهديداتــه
وانتشــار رقعتهــا إلــى بلــدان أخــرى
ً
ثالثا:
ســتواجه الواليــات املتحــدة ودول االتحــاد األوربــي احتمــاالت جديــة لتهديــدات
أمنيــة مصدرهــا املقاتلــون األجانــب الــذي عــادوا أو ســيعودون الــى تلــك البلــدان بعــد
انتهــاء الص ـراع فــي ســوريا والع ـراق؛ ويشــكل التواجــد األمريكــي فــي البلديــن والســعي
السـ ًـتمراره فــي املرحلــة التــي تلــي االنتهــاء مــن العمليــات القتاليــة ضــد تنظيــم الدولــة
جزءا من االســتراتيجية الغربية للبقاء في املنطقة بشــكل مباشــر ومواصلة التصدي
الحتمــاالت نمــو التنظيــم وعودتــه مــرة أخــرى؛ أو نشــوء تنظيمــات شــبيهة فــي مرحلــة
الحقــة.
ً
رابعا:
ســيكون علــى الواليــات املتحــدة نشــر عشـرات االف الجنــود األمريكييــن فــي العـراق
بعــد االنتهــاء مــن اســتعادة كافــة املــدن العراقيــة مــن ســيطرة التنظيــم لفــرض األمــن
والســيطرة علــى الطــرق الرئيســية التــي ترتبــط بمناطــق صحراويــة شــمال غربــي وغــرب
وديالــى حيــث
العـراق فــي محافظتــي نينــوى واألنبــار وكذلــك فــي محافظتــي صــاح الديــن ً
مــن املتوقــع أن ينشــر تنظيــم الدولــة مجموعــات مســلحة صغيــرة مســتغال الطبيعــة
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الجغرافيــة فــي مناطــق جبــال مكحــول وحمريــن وكذلــك فــي آالف القــرى املتفرقــة
املنتشــرة علــى مســاحات كبيــرة.
ً
خامسا:
ســيكون علــى الواليــات املتحــدة نشــر أعــداد أقــل فــي ســوريا مــن جنودهــا ألســباب
تتعلــق بمراقبــة نشــاطات مــا قــد يتبقــى مــن عناصــر تنظيــم الدولــة بعــد االنتهــاء مــن
معركتي الرقة ودير الزور ملنع عودة املقاتلين األجانب إلى بلدانهم االوربية؛ وستظل
حاجــة فصائــل املعارضــة املســلحة املعتدلــة إلــى الوجــود األمريكــي فــي مرحلــة الحقــة
حتــى بعــد اتفاقيــات التهدئــة وخفــض التصعيــد مــع قــوات النظــام ألغ ـراض تتعلــق
بفــرض التســوية النهائيــة للحــرب الســورية ومنــع التمــدد للقــوى الحليفــة إليـران علــى
الحــدود مــع كل مــن األردن والجــوالن الــذي تحتلــه إس ـرائيل.
ً
سادسا:
ســتظل حاجة القوى الكردية لقوات أمريكية في ســوريا إلى جانبها لتأطير مشــروع
اإلدا ًرة الذاتيــة فــي اطــار حكــم ال مركــزي ال تعتــرض عليــه الواليــات املتحــدة التــي تعــول
كثي ـرا علــى تحالفهــا مــع القــوى الكرديــة مســتقبال ًلفــرض نفوذهــا فــي شــمال وشــمال
شــرقي ســوريا للحــد مــن الهيمنــة اإليرانيــة والنفــوذ الرو�ســي فــي ســوريا.
الهوامش:
[ ]iجنود القوات الخاصة األمريكية “قريبا جدا” في سوريا ،إذاعة املانيا الدولية،
 22نوفمبر/تشرين الثاني  ،2015انظر الرابط.
[ ]iiأمريــكا ترســل  200جنــدي إضافــي إلــى ســوريا لدعــم الحــرب ضــد “داعــش”،
إذاعــة املانيــا الدوليــة 10 ،ديســمبر/كانون األول  ،2016انظــر الرابــط.
[ ]iiiواشنطن تدرس نشر ألف جندي في الكويت ملحاربة داعش ،جريدة الدستور
االردنية 9 ،مارس/آذار  ،2017انظر الرابط.
[ ]ivترامــب لديــه خطــة ســرية فــي ســوريا علــى مرحلتــي  30يومــا و 3أشــهر ،روســيا
اليــوم 27 ،ديســمبر/كانون األول  ،2017انظــر الرابــط.
[ ]vالبنتاغــون يســلم ترامــب خطتــه الجديــدة لتدميــر “داعــش” ،روســيا اليــوم27 ،
فبراير/شــباط  ،2017انظــر الرابــط.
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الرابـ�ط.
[ ]viiواشــنطن تــزود ألول مــرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة باملدرعــات ،روســيا
اليــوم 31 ،يناير/كانــون الثانــي  ،2017انظــر الرابـ�ط.
[ ]viiiالواليــات املتحــدة تقــرر تســليح مقاتليــن أكـراد فــي ســوريا ،بــي بــي �ســي العربيــة،
 10أيار/مايــو  ،2017انظــر الرابـ�ط.
[ ]ixأمريــكا طلبــت مــن تركيــا إرســال  80ألــف جنــدي ملحاربــة تنظيــم الدولــة فــي
الرقــة ،اخبــار الســوريين 20 ،يوليو/تمــوز  ،2017انظــر الرابـ�ط.
[ ]xالوجــود العســكري األمريكــي والرو�ســي فــي ســوريا ،وكالــة االناضــول 10 ،أيــار/
مايــو  ،2017انظــر الرابـ�ط.
[ ]xiقاعــدة أمريكيــة جديــده فــي عيــن العــرب ـ كوبانــي ـ وأردوغــان يعتــرض عليهــا ؟،
مركــز الصيــاد 16 ،أكتوبر/تشــرين األول  ،2016انظــر الرابـ�ط.
[ ]xiiأسـرار القاعــدة األمريكيــة “الســرية” فــي ســوريا ،وكالــة ســبوتنيك العربيــة19 ،
يوليو/تمــوز  ،2017انظــر الرابـ�ط.
[ ]xiiiأنبــاء عــن إرســال  50ألــف جنــدي أمريكــي إلــى ســوريا لقتــال «الدولــة
اإلســامية» ،الخليــج الجديــد 16 ،أبريل/نيســان  ،2017انظــر الرابـ�ط.
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