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الفروف في دمشق: هل تنجح موسكو
في إبرام تسوية سورية قبل االنتخابات األمريكية؟



يسود التوتر شمال شرقي سوريا نتيجة تكرر المواجهات بين القوات األمريكية والروسية وتنامي الخالف 
بين الطرفين على تحديد مناطق النفوذ؛ 

- ففي شهر فبراير الماضي؛ اعترضت القوات األمريكية رتاًل من العربات العسكرية الروسية التي حاولت 
الذي  الوحيد  البلد  العودة، علمًا بأن سوريا هي  القامشلي، وأجبرتها على  إلى مناطق شرق  الدخول 

تتواجد فيه قوات روسية وأميركية في الوقت نفسه.

المواجهات بين القوات األمريكية والروسية 
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- وفي 25 مايو؛ أبرمت موسكو اتفاقًا مع أنقرة يقضي بإعادة فتح الطريق الدولي )4M(، والذي يمر 
من مناطق تمركز  القوات األمريكية دون استشارة واشنطن، وشرعت القوات الروسية عقب ذلك في 

تسيير قوافل عسكرية على طول الطريق، مهددة النفوذ األمريكي في المنطقة. 

- وفي 28 مايو؛ اعترضت القوات األمريكية رتاًل روسيا كان في طريقة إلى بلدة “عين عيسى”، ما أدى 
إلى وقوع خالف تطور إلى مناوشات باأليدي بين القوات األمريكية والروسية، وتم فض الشجار من قبل 

قوات دعم أمريكية قدمت من “تل تمر”.

- وفي 3 يونيو؛ حاولت القوات الروسية إقامة نقطة تفتيش في قرية “ديريك” على الحدود السورية-
التي تقع تحت سيطرة  الحدودية  المناطق  السيطرة على  النظام من  إعادة تمكين  العراقية، بهدف 

“حزب االتحاد الديمقراطي”، إال أن القوات األمريكية منعت الروس من تحقيق ذلك. 

القامشلي،  الخاصة األمريكية الطريق على دورية روسية بالقرب من  القوات  10 يونيو؛ أغلقت  - وفي 
وذلك بالتزامن مع منع موالين للنظام في قرية “الدشيشة” رتاًل لمغاوير القوات األمريكية من مواصلة 

رحلتهم  ورشقهم  بالحجارة بالقرب من بلدة “تل تمر”.

- وفي 18 يونيو؛ تصدت دورية أمريكية لمدرعة روسية دخلت منطقة سيطرة “التحالف الدولي” في 
من  ومنعتها  الروسية  بالمدرعة  أمريكية  عربات  أحاطت  حيث  مسبق،  إشعار  أو  تنسيق  دون  سوريا 

التقدم في محيط منطقة “القحطانية” شمالي شرقي الحسكة سوريا.

- وفي 23 أغسطس؛ أدخل الجيش األميركي رتاًل مؤلفًا من 05 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية 
لتوسيع  الجارية  األعمال  ضمن  وذلك  الحدودي،  الوليد  معبر  عبر  الحسكة  ريف  إلى  لوجستية  ومــواد 
شمال  األميركية  القواعد  أكبر  جعلها  بهدف  الحسكة،  جنوب  الشدادي  بلدة  في  األمريكية  القاعدة 

شرقي سوريا.

- وفي 25 أغسطس؛ اصطدمت مركبة روسية بمركبة أمريكية كانت تقوم بدورية في ريف الحسكة، 
ما أدى إلى إصابة 7 جنود أمريكيين، واتهم المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات األميركية الطرف 
وأن  الروسي،  الرتل  بمرور  األمريكية  القوات  ُيخطر  لم  أنه  مؤكدًا  الحادثة،  تلك  في  بالتسبب  الروسي 
العربات الروسية قامت بمالحقة رتل التحالف بتهور، بالتزامن مع تحليق مروحي روسي منخفض للغاية 

في األجواء. 

لالتفاقيات  انتهاكًا  تمثل  األمريكية  العسكرية  التحركات  أن  الروسية من طرفها  الدفاع  وزارة  وأكدت 
لمواصلة  الالزمة  التدابير  التخاذ  اضطرت  الروسية  المسلحة  للقوات  العسكرية  الشرطة  وأن  القائمة، 

تنفيذ مهمتها.

معلنة،  غير  معركة صغيرة  “تجري  بقولها:  الحادثة  تلك  على  البريطانية  “إندبندنت”  وعّلقت صحيفة 
والغنية  االستراتيجية  المنطقة  وحلفائها في  الروسية  والقوات  األميركية  القوات  بين  مميتة”  لكنها 

بالثروات شرقي سوريا.
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وتشعر موسكو باإلحباط إزاء احتفاظ واشنطن بنحو 600 جندي أمريكي في المنطقة تحت ذريعة: 
“حماية تطوير حقول النفط وعرقلة إحياء داعش على األرض”، حيث يمنع هذا الوجود روسيا من االنفراد 

بحل سياسي أحادي شمال نهر الفرات في شرق وشمال شرق سوريا.

محدودية الدبلوماسية األمريكية

من جهتها؛ تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري المحدود من خالل االعتماد على حلفائها 
والعمل على تمكينهم من السيطرة على المنطقة بالوسائل الدبلوماسية.

إال أن الدبلوماسية األمريكية ال تزال تعاني من ثغرات كبيرة؛ 

بين  اتفاق  تفاوضية أسفرت عن  روباك عملية  وليام  إلى سورية  األميركي  المبعوث  نائب  رعى  - فقد 
يونيو(   17( الديمقراطي”  االتحاد  “حزب  بقيادة  الوطنية”  الوحدة  و”أحــزاب  الكردي”  الوطني  “المجلس 
المتعلقة  “المسائل  وتتضمن:  األطــراف،  لجميع  ملزمة  “رؤية سياسية مشتركة”  على  التوقيع  تضمن 
بمستقبل كردستان سوريا، ومنها الموقف من الحكومة السورية ومن المعارضة، والعالقات مع دول 

الجوار والعديد من القضايا األخرى ذات االهتمام المشترك”. 

 28( القامشلي  والحرية” في  السالم  “جبهة  نفسه تشكيل  الوقت  المتحدة في  الواليات  رعت  - كما 
يوليو( والتي ضمت “المجلس الوطني الكردي”، و”المنظمة اآلشورية الديمقراطية”، و”المجلس العربي 
للجزيرة والفرات”، و”تيار الغد السوري”، ما دفع بوفد الجبهة المشكلة حديثًا لإلشادة بالدور األمريكي 

الذي: “يشكل عامل توازن إليجاد حل سياسي لألزمة السورية”.

“قوات  األمريكية مع  إل إل سي”  إنيرجي  “دلتا كريسنت  أبرمت شركة  - وفي مطلع شهر أغسطس 
سوريا الديمقراطية” لمدة 25 عامًا لتحديث حقول النفط التي تقع تحت سيطرتها.

إال أن تلك االتفاقيات أثارت حفيظة الكرملين الذي قرر الرمي بثقله في الملف الكردي لتفويت الفرصة 
على واشنطن، حيث أكد تقرير نشره “معهد روسيا الحديثة” )18 أغسطس( أن اتفاقية النفط األخيرة 
قد أثارت غضب موسكو التي ال تخفي نواياها للسيطرة على إنتاج النفط في البالد، وبسط نفوذها 
بطرق  التحكم  في  طموحاتها  وتحقيق  والفوسفات،  والنفط  كالغاز  الطبيعية  الثروات  مناطق  على 
العراق  إيران وكردستان  بين  التجارة  لربط طرق  أو  أوروبا  إلى  السوري  الغاز  لتصدير  المواصالت سواء 

وتركيا وسوريا. 

ونظرًا لوجود بند في ذلك االتفاق يحظر على “قسد” تقاسم أرباح إنتاج النفط )تقدر حاليًا بحولي 40 
مليون دوالر شهريًا( مع نظام األسد، فقد طالب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس األمن الدولي، فاسيلي 
نيبينزيا، الواليات المتحدة بإنهاء “احتاللها لحقول النفط السورية”، واتهمها باستخدام “أساليب بربرية 

]إلنتاج النفط[ يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية في شمال شرق سوريا والعراق”.
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بأنه سرقة لموارد  االتفاق ووصفته  النظام السوري  انتقدت حكومة  الروسي؛  إلى االستنكار  وباإلضافة 
البالد، وإهانة لسيادتها.

كما شجبت طهران االتفاقية وكررت مطالبها بمغادرة القوات األمريكية من البالد.

ونددت أنقرة باالتفاق ووصفته بأنه “غير مقبول” وأنه يعد تموياًل لإلرهاب، وقالت وزارة الخارجية التركية 
القانون  تتجاهل  التي  الخطوة،  لهذه  المتحدة  الواليات  لتأييد  “نأسف  الشأن:  بهذا  نشرته  بيان  في 
بالمضي في تنفيذ  الكردية  القوات  السورية وسيادتها”، واتهمت  األراضي  الدولي، وتستهدف وحدة 

“خططها االنفصالية، بهذه الخطوة، عبر مصادرة الموارد الطبيعية للشعب السوري”.

للجدل؛  المثيرة  االتفاقية  التخفيف من وطأة  إلى  األمريكية  اإلدارة  اإلقليمي؛ عمدت  السخط  وفي ظل 
حيث أعلن الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كايكنز، أن الواليات المتحدة والتحالف 
الدولي، ليسا طرفًا في االتفاقات النفطية األخيرة التي أعلنتها “اإلدارة الذاتية لشمال وشرق” سوريا مع 

شركات أميركية خاصة.

يرضي  اتفاق  إلى  للتوصل  الــروس  مع  تتفاوض  أنها  أغسطس(   12( األمريكية  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
الطرفين بشأن إدارة الموارد النفطية في سوريا.

وأشار قائد القوات المركزية األمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إلى أن السفير األمريكي جيمس جيفيري 
ومسؤولين آخرين بالخارجية األمريكية يتحدثون مع الروس ومع المسؤولين األكراد حول سبل استثمار 

الموارد نفط لتحسين أوضاع السكان المحليين دون تخطي العقوبات المفروضة على النظام.

الموقف، حيث قال معلقًا  الديمقراطية مظلوم عبدي لتهدئة  لـقوات سوريا  العام  القائد  وتم توجيه 
على االتفاق: “لدينا سياستنا وعالقاتنا مع كافة الدول الالعبة في سوريا، ونود تقويتها مع كافة األطراف، 

كما عقدنا اتفاقات مع الروس واألميركيين”.

موسكو تخطف األضواء

في هذه األثناء؛ كانت الدبلوماسية الروسية تتحرك بصمت، حيث رعت وزارة الخارجية الروسية محادثات 
غير معلنة بين مجلس سوريا الديموقراطي “مسد” وحزب “اإلرادة الشعبية”، وأسفرت عن إبرام مذكرة 
تفاهم )31 أغسطس( في موسكو بين رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، ونائبها حكمت 
الحبيب، ورئيس االتحاد السرياني سنحريب برصوم، وسيهانوك ديبو، مع قدري جميل رئيس “منصة 
موسكو”، وأشار أحد بنودها إلى أن: “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها 
حمل السالح… وينبغي أن تكون قوات سوريا الديموقراطية منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس 

صيغ وآليات يتم التوافق عليها”.
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الذاتية”،  “اإلدارة  داخل  االنقسام  تعزيز  إلى  بادرت موسكو  الكردي؛  الملف  ولتعزيز موقف دمشق في 
حيث قامت بإرسال القيادي في الحزب جميل بايك، إلى دمشق للتباحث سرًا مع نظام األسد حول سبل 
إضعاف نفوذ القائد العسكري في “االتحاد الديموقراطي” مظلوم عبدي، وعرقلة الجهود التي يبذلها 

لفك االرتباط مع “حزب العمال الكردستاني” بدعم أميركي.

وفي لهجة مهادنة تجاه دمشق وأنقرة، دافع رئيس حزب االتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، عن االتفاقية 
اإلدارة  هذه  ترتقي  ال  أن  على  حريصة  األميركية  “اإلدارة  أن:  ومؤكدًا  االستقرار،  نحو  تدفع  أنها  معتبرًا 
الكردية إلى مستوى اإلقليم، مثل كردستان العراق، كما تحاول طمأنة تركيا بأنها ال تشكل أية خطورة 

على األمن القومي التركي مستقباًل”.

وبدا من الواضح أن موسكو تعمل على صياغة تسوية )تشمل جبهة الجربا، و”مسد”، وتخترق هيئة 
التفاوض عبر منصة موسكو، والمجلس الوطني الكردي( لتعزيز موقف النظام، وذلك من خالل استثمار 

عدة أوراق دبلوماسية، أبرزها: 

1- استثمار الخالف القائم بين األطراف الكردية: حيث حرصت موسكو على حضور الجناح المتعاطف مع 
“حزب العمال الكردستاني” بزعامة جميل بايك، والشخصيات المحسوبة على “جماعة قنديل” في حزب 
“العمال”، والمناوئة لمظلوم عبدي، وتوظيف التوافقات الكردية التي رعتها واشنطن لتحقيق تقارب 

كردي مع دمشق.

2- انتهاز فرصة سخط األطراف الكردية من عدم إشراكهم في العملية التفاوضية بجنيف: حيث نص 
االتفاق على: “ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية 
بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية”، وتمثل تلك المناورة محاولة روسية إلدخال 

القيادات الكردية في ملف التسوية الشاملة لألزمة السورية بدالً من قصرها على ملف شرق الفرات. 

3- االستفادة من تردد إدارة ترامب قبيل االنتخابات الرئاسية األميركية )البطة العرجاء(: ودفع الرئيس 
األمريكي التخاذ المزيد من المواقف االرتجالية التي يمكن أن تمثل اعترافًا أمريكيًا بنفوذ الكرملين على 
الكردية  القوى  اتجاه بوصلة  التاريخية لتحويل  الكردية، وبقدرة موسكو على توظيف عالقاتها  القوى 

باتجاه دمشق. 

4- توظيف رغبة وزير الخارجية األمريكي بومبيو في التخفيف من االحتقان مع موسكو: حيث دفعت 
اإلدارة األمريكية بوكالئها )إلهام أحمد المقربة من مظلوم عبدي( لتوقيع مذكرة التفاهم في موسكو، 
خاصة وأنها قد جاءت عقب مباحثات بين مسؤولين بالخارجية األمريكية وموسكو بخصوص التعاطي 

مع ملف شرق الفرات.

5- التلويح بقدرة موسكو على تحقيق األمن لقوات سوريا الديمقراطية مقابل فشل واشنطن: وذلك 
من خالل توظيف سطوتها على أنقرة، حيث كان من الملفت لالنتباه اكتفاء الخارجية التركية برفض 
المعاهدة دون محاولة عرقلتها ووضع العصّي في عجالتها، خاصة وأنها تمارس نفوذًا على “المجلس 

الوطني الكردي” يخولها تحقيق ذلك لو أرادت.
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6- دفع دمشق لالعتراف باإلدارة الذاتية الكردية: مقابل إعادة تأهيل بشار األسد وتحقيق انفراجة دولية 
تتمثل في رفع العقوبات عن النظام، ودمج قوات “قسد” مع جيش النظام.

7- تحقيق االعتراف الدولي بالمصالح الروسية في سوريا، وبدروها الرئيس في عملية إعادة اإلعمار: حيث 
تضغط شركات:  “روسنفت” و”غازبروم” و”سيوز نفتغاز إيست ميد” الروسية للتوصل إلى اتفاق دولي 
يعترف بنفوذها في سوريا، ويجنبها العقوبات الدولية وعلى رأسها عقوبات قانون “قيصر”، وُيمّكنها 

من استكمال عمليات التنقيب والتصدير عبر مينائي الالذقية وطرطوس. 

األمريكية،  االنتخابات  قبل  تفاوضية  انفراجة  لتحقيق  الزمن  موسكو  تسابق  التسوية؛  تلك  ولتحقيق 
ودفع الوساطة األممية للقبول بها، حيث نص اتفاق منصة موسكو مع “مسد” على: “دعم العمل على 
تنفيذ القرار 2254 كاماًل بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة األخرى إلى العملية 

السياسية السورية، بما في ذلك مجلس سوريا الديمقراطي”.

وتراهن موسكو على فرض تلك الرؤية على مؤسسات المعارضة، وذلك من خالل النفوذ الذي تمارسه 
على: منصة موسكو، وعلى جبهة الجربا، وعبر تواصلها مع قياديين باالئتالف، والذين يقيمون عالقات 
معادلة  إنشاء  على  الحالي  الوقت  في  معهم  ويتباحثون  روس،  مسؤولين  مع  معلنة(  )غير  وطيدة 
عسكرية-سياسية في الجنوب السوري بالتوافق مع األردن، على نمط الترتيبات األخيرة مع “مسد” في 
الشمال بالتوافق مع أنقرة، فضاًل عن وجود مندوب روسيا لإلشراف على أعمال اللجنة الدستورية بجنيف.

وفي خطوة، وصفت بأنها “مفصلية”، جاءت زيارة  الوفد الروسي )6 سبتمبر( برئاسة نائب رئيس مجلس 
النظام،  المشتركة مع  االقتصادية  اللجنة  الروسي في  الجانب  رئيس  الروسي يوري بوريسوف،  الوزراء 
2012، ونائبه ميخائيل بوغدانوف،  ووزير الخارجية سيرغي الفروف في زيارته األولى لدمشق منذ عام 
السياسية  للملفات  نظرًا  خاصة،  أهمية  “تكتسي  الــزيــارة:  أن  إلى  النظام  إعــالم  وسائل  أشــارت  حيث 
واالقتصادية التي سيتم بحثها، ومن بينها مكافحة اإلرهاب ونتائج عمل لجنة مناقشة تعديل الدستور 
السوري، ومواجهة الحصار االقتصادي وقانون قيصر”، الفتة إلى أن: “هذه المرة األولى التي تجتمع فيها 
هذه المستويات في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا”.

وأشارت التسريبات إلى أن روسيا ضغطت على نظام دمشق في ملفات رئيسة ثالثة هي: 

1- تعزيز المصالح االقتصادية الروسية: عبر دفع النظام للتعهد بتفعيل اتفاقيات التنقيب عن النفط 
العقوبات  لرفع  الضغط  مقابل  اإلعمار،  إعــادة  عقود  على  واالستحواذ  طرطوس،  ميناء  وإدارة  والغاز، 

الدولية، وتفادي حزمة العقوبات األمريكية الرابعة على دمشق وفق قانون قيصر.

2- تحقيق انفراجة في مسار جنيف التفاوضي: والتعاون مع الوساطة األممية لتنفيذ بنود قرار مجلس 
للتعاون في  بالضغط على دمشق  األممي غير بيدرسن  للمبعوث  2254، حيث تعهد الفروف  األمن 

اجتماعات اللجنة الدستورية وتسريع عملها بهدف تحقيق اختراقات قبل االنتخابات الرئاسية المقبلة.
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3- االعتراف باإلدارة الذاتية الكردية: حيث أبلغ الفروف إلهام أحمد وقدري جميل دعمه الكامل لالتفاق 
ودمج  بالالمركزية  يتعلق  ما  منها  وخاصة  األســد،  بشار  إلى  التفاهم  مذكرة  مضمون  بنقل  وتعهد 
“قسد” مع جيش النظام، وكان من الواضح في تصريحات الفروف رغبة موسكو في االنتقال إلى مرحلة 
جديدة من العملية السياسة، ملوحًا برغبة روسيا في تهدئة الوضع العسكري مع أنقرة مقابل اعترافها 

بالترتيبات التي تم التوصل إليها مع “مسد” في موسكو.

وفي الوقت الذي يتالشى فيه أي دور فاعل للمعارضة أو النظام على حد سواء؛ تبدو موسكو قادرة 
جنيف  مسار  تحريك  رأسها:  وعلى  الدولي،  الصعيد  على  المهمة  األرواق  من  بالعديد  التحكم  على 
المتعثر، وتهدئة الموقف العسكري في سوريا، وتحقيق توافقات تركية-كردية في الشمال السوري، 
ودفع طهران إلبعاد ميلشياتها عن مناطق التماس مع تل أبيب، والدفع بعربة إعادة اإلعمار من خالل 

ضخ المال العربي المندفع إلعادة تأهيل نظام األسد. 
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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