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أهمية الجنوب السوري

معطيات احلرب األهلية ومسارها

أمهية جنوب سوريا لدى
الالعبني األساسيني
مل تُثــر احلــرب الدائــرة يف اجلنــوب
الســوري انتبــاه اإلعــام واحملللــن بالقدر
الــذي أثارتــه تلــك الدائــرة يف املناطــق
الشــمالية مــن البــاد ،علم ـاً أن أمهيــة
الص ـراع علــى اجلنــوب ت ـوازي أمهيــة
احلــرب يف الشــمال مــع كل مــا تشــهده
هــذه األخــرة مــن اجتياحــات بريــة تركية
وضربــات جويــة روســية ومحلــة عســكرية
تقودهــا الواليــات املتحــدة ض ـ ّد
داعــش .ومــن املرجــح أن تتســبب هــي
أيضـاً بصـراع دويل وتســفر عــن تغيـرات
تطــال اجلغرافيــا السياســية يف املنطقــة.
وعلــى الرغــم مــن اتفاقــات اهلدنــة
الــي متّ التوصــل إليهــا مؤخ ـراً بوســاطة
الواليــات املتحــدة وروســيا واألردن ،مــا
ت ـزال هــذه االتفاقــات بعيــدة كل البعــد
عــن وضــع ح ـ ّد هنائــي للعنــف الدائــر
صفحة 1

بــن النظــام واملعارضــة يف اجلنــوب.
يضـ ّـم جنــوب ســوريا باديــات حمافظــي
محــص ودمشــق ،إضافــة إىل ســهل
حــوران مبــا يف ذلــك حمافظــي الســويداء
ودرعــا وتــال القنيطــرة جنــوب غــرب
مدينــة دمشــق .وباإلضافــة إىل داللتــه
الرمزيــة كونــه شــهد انطالقــة الثــورة عــام
 ،2011تكمــن أمهيــة جنــوب ســوريا
يف قربه من إسـرائيل واألردن والعاصمة
السورية ،ما جيعل منه مساحة جغرافية
حيويــة بالنســبة إىل أط ـراف الص ـراع
الرئيســن.
كل مــن النظــام الســوري وإي ـران
يــدرك ّ
أنــه إذا ســيطرت قــوى مناوئــة هلمــا علــى
اجلنــوب ،سيش ـ ّكل متمــردوه هتديــداً
دائم ـاً هلمــا ال ســيّما مــع إمكانيــة
اســتمالتهم مــن قبــل الواليــات املتحــدة
واألردن وحــى إس ـرائيل .يضــاف إىل
ذلــك األمهيــة التارخييــة الــي حتظــى هبــا
منطقة حوران عند النظام العلوي جلهة
الدعــم الســي الــذي توفــره لــه .يقيــم يف
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عميــق جــداً .مــن جهــة أخــرى ،ال ب ـ ّد
مــن اإلشــارة إىل األمهيــة الــي تكتســبها
احلــدود الربيــة مــع األردن بالنســبة إىل
املتمرديــن كوهنــا طريــق اإلمــداد الرئيــس
الــذي يتلقــون عــره املســاعدات مــن
الواليــات املتحــدة ،مــا جيعــل اجلنــوب
حيوي ـاً لبقائهــم.

هــذه املنطقــة أغلبيــة دروز ســوريا ،وقــد
ســامهوا كأقليــة بإضفــاء الشــرعية علــى
نظــام يق ـ ّدم نفســه كعابــر للطوائــف
وحامــي األقليــات .هلــذه األســباب،
إن خســارة النظــام للجنــوب تعــي
ختليــه عــن الســيطرة علــى حــدود البــاد
واســتدعاء التدخــل األجنــي وفقــدان
شــرحية واســعة مــن أنصــاره ،إضافــة إىل
ـك فيــه أن إيـران هــي الالعــب
ـ
ش
ال
ـا
ـ
مم
ّ
إبقــاء العاصمــة عرضــة لضغــط دائــم
األجنــي األكثــر اهتمامـاً جبنــوب ســوريا
مــن قبــل املتمرديــن.
ألســباب بعضهــا دفاعــي وبعضهــا
ويكتسب جنوب سوريا األمهية نفسها انتهــازي .علــى غ ـرار النظــام ،تؤمــن
عنــد فصائــل الثــورة ولكــن ألســباب طه ـران أن اســتمرار ســيطرة املتمرديــن
خمتلفــة .فعلــى خــاف النظــام الواحــد علــى اجلنــوب يش ـ ّكل هتديــداً دائم ـاً
املوحــد ،مل تنجــح الثــورة الســورية يف للحكومــة يف دمشــق الــي تتشــبث هبــا
و ّ
موحــد ومتماســك ألســباب عــدة ،فهــي حليفهــا العــريب
التأســيس لكيــان ّ
ومنظّــم ،لديــه رؤيــة سياســية وطنيــة الوحيــد واجلســر الــذي يربطهــا حبــزب
واضحــة .إىل هــذا ،وألن اإلســام هللا يف لبنــان وهــي اجلبهــة النشــطة مــع
األصــويل غــر متجــذر يف اجلنــوب إس ـرائيل ومعــر للتواصــل مــع شــيعة
كمــا هــي احلــال يف الشــمال ،ســيطرت لبنــان وتؤمــن هلــا عمق ـاً اس ـراتيجياً يف
علــى احل ـراك الثــوري فيــه النزعــة الريفيــة منطقــة مليئــة باألعــداء .وحلمايــة كل
واالنتمــاءات القبليــة ،إضافــة إىل هــذه املكتســبات ،تســتميت إي ـران
النزاعــات احملليــة الضيقــة .بكلمــات لإلبقــاء علــى نظــام صديــق يف ســوريا.
أخــرى ،حيظــى اجلنــوب الســوري بأمهيــة ويف حــن مل يكــن يف البدايــة حتمي ـاً
ملروحــة واســعة مــن اجلماعــات املتمــردة أن جنــاح الثــورة الســورية ســيأيت بنظــام
ألنــه مســقط رأســهم والتزامهــم بــه معــاد إليـران ،اليــوم وبعــد العنــف الــذي
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تعرضــت لــه املعارضــة علــى يــد إي ـران
ـك أن
وامليليشــيات املواليــة هلــا ،ال شـ ّ
أي نظــام بديــل لنظــام األســد ســيكون
معادي ـاً إلي ـران .هــذا الســبب وحــده
جيعــل إي ـران تســتميت يف الدفــاع عــن
األســد عــر إبقــاء اجلنــوب خــارج
ســيطرة املتمرديــن.

اجلبليــة الغربيــة للعاصمــة يف القلمــون
(قاتــل حــزب هللا بضـراوة للســيطرة علــى
هــذه املنطقــة ليجعــل منهــا منطقــة عازلــة
تقيــه شـّـر املتشــددين الســوريني الســنّة).
إن السياســة املتبعــة حلمايــة العاصمــة
الســورية تعتــر عام ـاً حيوي ـاً بالنســبة
إىل عمــق حــزب هللا االس ـراتيجي.

ويدخــل اهتمــام حــزب هللا باجلنــوب
الســوري يف ســياق األســباب نفســها،
ولكــن ميكننــا القــول أن الضغــوط
امللقــاة علــى عاتقــه أكــر مــن تلــك الــي
تُثقــل كاهــل إي ـران .أولويــة حــزب هللا
االسـراتيجية هــي احملافظــة علــى موقعــه
يف لبنــان عــر تأمــن خطــوط إمــداده
واإلبقــاء علــى اســتقالليته العســكرية
وســيطرته علــى الســاحة السياســية
الشــيعية ومحايــة نفســه وقاعدتــه ضــد
إس ـرائيل واملتطرفــن الســنّة .إن حتقيــق
هــذه األهــداف يســتوجب وجــود
نظــام صديــق ميســك مبقاليــد حكــم
ســوريا ،ويف حــال ســقوط هكــذا نظــام،
يســتوجب ســيطرة احلــزب علــى مناطــق
ســورية حيوية .إن محاية دمشــق تفرض
تأمــن خاصرهتــا اجلنوبيــة ،لكـ ّـن حــزب
هللا حباجــة ايض ـاً إىل تأمــن اخلاصــرة

دخــل كل مــن إي ـران وحــزب هللا
إىل ســوريا للدفــاع عــن النظــام
الســوري ومصاحلهمــا اجليواسرتاتي ــجية
األساســية ،لكن ظهرت مصاحل أخرى
رافقتهــا التزامــات كمــا فــرص جديــدة.
فاجلنــوب الســوري يش ـ ّكل نافــذة
لفتــح جبهــة جديــدة ض ـ ّد إس ـرائيل
يف حمافظــة القنيطــرة وجنــوب غــرب
دمشــق .وقــد شــنّت إس ـرائيل غــارات
جويــة يف هــذه املناطــق مســتهدفة مواقــع
حلــزب هللا وإي ـران .تتصــرف إس ـرائيل
وفقـاً الفـراض منطقــي مآلــه أن حــزب
هللا وإي ـران يســتغالن احلــرب األهليــة
الســورية لفتــح جبهــة جديــدة ضدهــا
مــن خــال مراقبــة املنطقــة والتأســيس
لبنيــة حتتيــة عســكرية فيهــا .وعلــى الرغــم
مــن أن هــذه املســألة تُع ـ ّد هدف ـاً مهم ـاً
إلي ـران وحــزب هللا ،تبقــى محايــة أمــن
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النظــام أولويــة مطلقــة بالنســبة هلمــا.
تتفــوق إس ـرائيل عســكرياً علــى نظــام
األســد تفوق ـاً ســاحقاً ،إال أن حــزب
هللا يش ـ ّكل مــن لبنــان هتديــداً قوي ـاً
إلس ـرائيل ،ولــو أنــه غــر متكافــئ،
األمــر الــذي منعهــا مــن مهامجتــه حــى
حــن عمــد إىل تعزيــز ترســانته بصواريــخ
باليســتية .باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن
املرجــح أن إس ـرائيل تــدرس مجيــع
التهديــدات احملليــة احملــدودة يف إطــار
مشــهد يســوده موقــف إي ـراين إقليمــي
عــدواين وخطــاب قــوي مناهــض
إلسـرائيل وقــدرات يتمتــع هبــا الالعبــون
التقليديــون الكبــار .وهلــذا ،قــد تقبــل
إس ـرائيل بوجــود مجاعــات املتمرديــن يف
مناطــق متامخــة حلدودهــا ،ولكنّهــا لــن
تقبــل مطلق ـاً بوجــود ق ـوات مدعومــة
مــن إي ـران تش ـ ّكل جــزءا مــن خطــر
اس ـراتيجي أكــر يه ّددهــا.
أمــا األردن ،فهــو يســتضيف مئــات
اآلالف مــن الالجئــن الســوريني الذيــن
قدم ـوا مــن جنــوب البــاد ،ويواجــه
حتديــات كبــرة يف اســتيعاهبم بســبب
ظروفــه االقتصاديــة الصعبــة وعــدم
جهوزيته .إال أن مصري هؤالء الالجئني

مرتبــط بالوضــع العســكري يف جنــوب
ســوريا ،ومــن مصلحــة األردن أن حيـ ّـل
الســام علــى طــول حــدوده الشــمالية،
أو على األقل ،أن تســود حال ختفيف
التصعيــد يف املناطــق الســورية املتامخــة
هلــا .لكـ ّـن هويــة الطــرف الــذي سيســطر
علــى اجلنــوب الســوري تكتســب أمهيــة
كــرى بالنســبة لــه ،علمـاً أنــه أيـاً يكــن
هــذا الطــرف ســيكون األردن مبوضــع
مــن وقــع بــن املطرقــة والســندان .فــإذا
ســيطرت إيـران علــى اجلنــوب الســوري،
ســتواجه اململكــة خطــر وجــود نظــام
طائفــي شــيعي متطـ ّـرف علــى حدودهــا
مــع فصائــل مســلحة مواليــة لــه ،وإذا
ســيطر املتطرفــون الســنّة سيســهل ذلــك
عليهــم اســتهدافها .لذلــك ،يفضــل
األردن علــى هذيــن الســيناريويني أن
يســتعيد النظــام الســوري الســيطرة
علــى جنــوب البــاد مــع حصوهلــا علــى
ضمانــات أمنيــة روســية.
وبــن مجيــع الالعبــن األجانــب يف
ســوريا ،تبقى الواليات املتحدة الطرف
الوحيــد الــذي ليــس لديــه مصــاحل حيوية
علــى احملــك يف اجلنــوب الســوري ،إذ
أهنــا تُعتــر مــن جهــة الالعــب األكثــر
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قــوة ومــن جهــة أخــرى األقــل تأث ـراً
مبجــرى األحــداث .فالواليــات املتحــدة
ال تتشــارك حــدوداً مــع ســوريا وال
يوجــد أي طــرف يف البــاد ميكــن أن
يش ـ ّكل هتديــداً كارثي ـاً علــى أمنهــا.
ومــع ذلــك ،وألن الواليــات املتحــدة
لديهــا خيــارات متعــددة والقليــل مــن
القيــود ،مــن الصعوبــة مبــكان معرفــة
حقيقــة مصاحلهــا أو توقــع تصرفاهتــا.
يضــاف إىل ذلــك عوامــل أخــرى أمههــا
وجــود إدارة جديــدة يف البيــت األبيــض
منحــت العمــل العســكري حريــة أكــر،
وجــاءت مواقفهــا العلنيــة مــن األزمــة
الســورية متقلبــة حينـاً ومتضاربــة أحيانـاً
أخــرى .وبالرغــم مــن ذلــك ،للواليــات

املتحــدة مصــاحل يف اجلنــوب الســوري
حتددهــا مصــاحل حلفائهــا احملليــن،
اي إس ـرائيل واألردن .وتشــمل هــذه
املصــاحل منــع “الدولــة اإلســامية”
(داعــش) مــن اكتســاب موطــئ قــدم
هلــا يف اجلنــوب ،اســتخدام ميليشــيات
جنوبيــة حمليــة حملاربــة داعــش ،إضافــة
إىل الضغــط علــى نظــام األســد للجــم
إي ـران ووكالئهــا .وتبقــى أولويــة هــذه
األهــداف بالنســبة للواليــات املتحــدة
ومــدى جتانســها وثباهتــا غــر واضحــن.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن أي ـاً مــن
هــذه املصــاحل ال يفــرض علــى الواليــات
املتحــدة دعــم املعارضــة املســلحة ضــد
نظــام األســد.

)Source: The Carter Center (2017
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التيارات الرئيسة

ذلــك كــون اتفــاق ختفيــف التصعيــد
املتطرفــة
ال يشــمل هيئــة حتريــر الشــام ّ
علــى الرغــم مــن أن كوادرهــا مقربــون
مــن فصائــل متمــردة أخــرى مدعومــة
مــن الواليــات املتحــدة واألردن .مل
يكــن مــن مصلحــة هيئــة حتريــر الشــام
االلت ـزام باتفــاق يســتهدفها ،لذلــك
تعمــل أحيان ـاً علــى خرقــه عــر مهامجــة
ـرد بــدوره دون
ق ـوات النظــام ،الــذي يـ ّ
أن مييــز بينهــا وبــن الفصائــل املتمــردة
األخــرى الــي يشــملها االتفــاق .إن
هجــوم النظــام األخــر علــى درعــا بــدأ
كحملــة ضــد هيئــة حتريــر الشــام إال أنــه
انتهــى باســتهداف الفصائــل املتمــردة
التقليد يــة.

يف أعقــاب الســيطرة علــى حلــب يف
كانــون األول/ديســمرب  ،2016مت ّكــن
النظــام والقــوى املدعومــة مــن إي ـران
مــن إعــادة نشــر قواهتــم علــى جبهــات
أخــرى .اشــتعلت خطــوط اجلبهــات
اجلنوبيــة الــي كانــت هادئــة نســبياً مــع
حتــرك الق ـوات املؤيــدة للنظــام إلمخــاد
التمــرد ،مهـ ّددة بذلــك خطــوط إمــداده
مــن األردن .حشــدت امليليشــيات
التابعــة إليـران قواهتــا ضــد املتمرديــن يف
الباديــة الســورية وبالقــرب مــن مدينــة
درعــا يف داللــة علــى أمهيــة املنطقــة
بالنســبة هلــا ،ال ســيّما أن املتمردنــن
كان ـوا مــا يزالــون يش ـ ّكلون هتديــداً يف بعــد ذلــك ،توصلــت الواليــات املتحــدة
حمافظــي إدلــب ومحــاه وداعــش تســيطر وروســيا واألردن إىل وضــع خطــة
علــى ديــر الــزور.
لتخفيــف التصعيــد يف اجلنــوب ،ومــع
وعلــى الرغــم مــن أن درعــا مشــمولة أهنــا صمــدت يف األســابيع التاليــة،
ـب يف مصلحــة النظــام
باتفــاق إقامــة أربــع مناطــق “ختفيــف مل تكــن تصـ ّ
التصعيــد” الــذي أفضــت إليــه ألهنــا تســمح للفصائــل املعاديــة لــه
مفاوضات أستانا برعاية تركية-روسية ،واملدعومــة مــن جهــات أجنبيــة بالتمـ ّدد
شــهدت املدينــة أكثــر األعمــال عنف ـاً باجتــاه مناطــق تُعتــر حيويــة بالنســبة
بــن املناطــق األربــع .ومــن أحــد أســباب لــه .ويتميــز النظــام الســوري بتمســكه
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بســيادته وحيــرص علــى عــدم تــرك أي
جيــوب يف املناطــق احليويــة ميكــن
خلصومــه احملليــن اســتغالهلا مســتقبالً
لتهديــده .باإلضافــة إىل ذلــك ،يشــر
مســؤولون أمريكيــون إىل أن الواليــات
املتحــدة ال ترغــب إطالق ـاً يف وجــود
وكيــل مســلح هلــا يواجــه النظــام الســوري
ال يف اجلنــوب ،وال يف أي منطقــة
أخــرى مــن البــاد .فالواليــات املتحــدة
لديهــا هــدف واحــد ال حتيــد عنــه وهــو
حماربــة املتطرفــن ومحايــة حــدود األردن
مــن تســلل اجلهاديــن إليــه.
ويف حــن حتــرص إس ـرائيل علــى إبقــاء
إي ـران بعيــداً عــن حدودهــا ،يعمــل
األردن علــى عــودة الالجئــن الســوريني
إىل بالدهــم .كالمهــا يســعى إىل إنشــاء
وكالء هلمــا يف اجلنــوب :فيمــا يعمــل
األردن علــى التأســيس لقــوة عربيــة حمليــة
ضــد داعــش ،تعمــل إس ـرائيل حســبما
ذكــرت األنبــاء ،علــى إنشــاء شــركاء
حمليــن يش ـ ّكلون منطقــة عازلــة علــى
طــول حــدود اجلوالن-ســوريا .مــع عــدم
توفــر معلومــات دقيقــة تثبــت صحــة
املســعى اإلس ـرائيلي مــن عدمــه ،فهــو
لــو كان صحيح ـاً النعكــس حتســناً يف
صفحة 7

األداء العمــاين األمــي للجماعــات
املتمــردة الســورية ،وهــذا مــا مل حيصــل
إذ مــا ي ـزال هــذا األداء حــى الســاعة
ضعيف ـاً.
بــرزت القنيطــرة يف اجلــوالن الســوري
كجبهــة مهمــة .اســتخدمها متمــردو
اجليــش الســوري احلــر وهيئــة حتريــر
الشــام منــذ العــام  2012للدفــع باجتــاه
دمشــق .ويف مرحلــة مــا ،أثــار الدعــم
األجنــي وخطــوط إمــداد اجلماعــات
املتمــردة مــن األردن خمــاوف النظــام
وحلفائه .سيطرت املعارضة لفرتة معينة
علــى جــزء كبــر مــن هــذه املنطقــة ،مــا
دفــع بالنظــام إىل حماولــة عكــس هــذا
اإلجنــاز عــر شـ ّـن هجمــات شــارك فيهــا
مستشــارون مــن احلــرس الثــوري اإليـراين
وحــزب هللا وامليليشــيات الشــيعية
العراقيــة واإليرانيــة واليمنيــة واألفغانيــة.
ردت إسـرائيل علــى هــذا األمــر بإطــاق
نــار حتذيــري وغــارات جويــة متفرقة ضد
ع ـ ّدة النظــام وعديــده .وحاولــت مــن
وراء الطاولــة تزويــد الســكان الســوريني
املقيمــن علــى خطــوط التمــاس
باخلدمــات ،يف مســعى خللــق منطقــة
تتمتــع بنفــوذ فيهــا .ويف حــال جنحــت
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الق ـوات املدعومــة مــن إي ـران بالســيطرة
علــى القنيطــرة ،ســتعمد طه ـران إىل
فتــح جبهــة جديــدة ضــد إسـرائيل علــى
حدودها الشــمالية الشــرقية .ومن شــأن
أمــر كهــذا أن مينــح حــزب هللا فرصــة
لتحويــل أو توســيع جهــود “املقاومــة”
ضــد إس ـرائيل مــن لبنــان إىل ســوريا.
شــهد جنــوب شــرقي ســوريا املواجهــة
األوىل بــن إي ـران والواليــات املتحــدة
علــى األراضــي الســورية .بــدأت ب ـوادر
هــذا الصــدام تظهــر علــى معــر التنــف
احلــدودي حيــث تدعــم الواليــات
املتحــدة حلفاءهــا العــرب ضــد داعــش،
مــع مــا أظهرتــه إي ـران مــن اســتعداد
للتقــدم باجتــاه املناطــق الــي تســيطر
عليهــا داعــش والــي يســعى النظــام
لالستيالء عليها .تبدى خطر املواجهة
هــذه عندمــا اســتبقت القـوات املدعومــة
مــن إيـران أي حماولــة للواليــات املتحــدة
للتقــدم باجتــاه املناطــق الواقعــة مشــال أو
غــرب التنــف وســيطرت عليهــا .وعندمــا
مل حتــرك الواليــات ســاكناً إزاء هــذا
كل مــن إي ـران والنظــام
األمــر ،اعتقــد ّ
أن الطريــق مفتوحــة أمامهمــا للســيطرة
علــى غــريب ســوريا دون أن يــؤدي ذلــك

إىل مواجهــة مــع الواليــات املتحــدة،
ال ســيّما وأن هــذه األخــرة بــدت
غــر مهتمــة بــأي تطــور حيصــل خــارج
نطــاق مســاحة ال ـ  55كيلوت ـراً الــي
ح ّددهتــا كدائــرة ُتظـّـر فيهــا نشــوب أي
نزاعــات .ونتيجــة لذلــك ،مت التغلــب
علــى التحالــف املدعــوم مــن الواليــات
املتحــدة دون أي معــارك تذكــر .ويتوقــع
املســؤولون األمريكيون أن يســتمر وجود
الواليــات املتحــدة يف التنــف ألمــد
طويــل ،علمـاً أنــه ســيقتصر علــى دائــرة
حظــر الن ـزاع الــي تبلــغ  55كليوم ـراً.
إن البيئــة اجليوسياســية مل تتغــر كث ـراً
خــال العــام  2017علــى الرغــم
مــن انتخــاب رئيــس أمريكــي جديــد،
إذ مــا ت ـزال الواليــات املتحــدة تركــز
علــى حماربــة داعــش ومتتنــع عــن دعــم
اجلماعــات املتمــردة ضــد النظــام،
مفرتضــة حســن النيــة لــدى روســيا
ونفوذهــا الــذي يســمح هلــا بالســيطرة
علــى ممارســات إيـران والنظــام الســوري.
وقــد اثبــت فشــل صمــود أي اتفــاق
جــدي لوقــف إطــاق النــار خطــأ ذاك
االف ـراض األمريكــي .وعلــى الرغــم مــن
وجــود أشــخاص ضمــن إدارة ترامــب
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يعتقــدون بضــرورة اعتمــاد مقاربــة أكثــر
عدائيــة ضــد إي ـران يف ســوريا ،فــإن
امل ـزاج العــام األمريكــي كمــا املؤسســة
العســكرية يرفضــان ذلــك ،والقــى هــذا
املوقــف استحســان الرئيــس.

السيناريوات املستقبلية

مــن الســكان احملليــن لفــرض النظــام
وطاعــة الدولــة ،وحتقيــق االســتقرار
يف املنطقــة .يبقــى الوضــع األمــي غــر
مســتتب بشــكل كامــل لكنّــه يســمح
لالجئــن يف األردن بالعــودة تدرجيي ـاً،
وتســاهم املســاعدات الدوليــة علــى
إبقائهــم داخــل ســوريا .حتتفــظ إي ـران
بنفــوذ يف ســوريا ،لكـ ّـن حكومــة
األســد هــي مــن يقبــض علــى مقاليــد
الســلطة والقــدرات لتأكيــد اســتقالهلا
االس ـراتيجي ،حتقيــق الت ـوازن بــن
روســيا وإيـران ،إضافــة إىل اهليمنــة علــى
اجلنــوب.

سنســتعرض ثالثــة ســيناريوات مؤثــرة
ومعقولــة ،إىل جانــب احتمــاالت
حــدوث كل منهــا وتداعياتــه
االسرتاتيجية .وال ب ّد من التنويه إىل أن
هــذه الســيناريوات ليســت حتميــة ومــن
املمكــن أن يرســي الوضــع يف اجلنــوب
أرجحية هذا السيناريو
الســوري علــى مشــهد ميــزج بينهــا.
بالنظــر إىل الت ـوازن العســكري احلــايل
السيناريو األول :العودة إىل
ومـوارد النظــام وقدراتــه الضعيفــة والــدور
الوضع السابق
الكبــر للجهــات األجنبيــة الفاعلــة يف
الص ـراع الســوري ،يبــدو أن ســيناريو
استعراض
“العــودة إىل الوضــع الســابق” غــر
يف هــذا الســيناريو ،تســتعيد الق ـوات حمتمــل ،لكنّــه يبقــى ممكن ـاً .تراجعــت
احلكوميــة الســيطرة علــى املناطــق كفــاءة احلكومــة الســورية وقواهتــا
اجلنوبيــة ،واضعــة حــداً للتمــرد فيهــا املســلحة تراجعـاً كبـراً بســبب ســنوات
بوصفــه هتديــداً اس ـراتيجياً .وينجــح مــن االســتنزاف وفقــدان امل ـوارد
النظــام يف احت ـواء أو إجبــار مــا يكفــي والقــدرات ،لكنّهمــا متكنــا مــن البقــاء
صفحة 9
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كأكثــر التنظيمــات الســورية العســكرية
والبريوقراطيــة قــدرة .إىل هــذا ،ويف
ظـ ّـل اســتمرار النظــام بالتمتــع بشــعبية
كبــرة وختلــي الواليــات املتحــدة صراحــة
عــن تقــدمي أي دعــم سـ ّـري للمتمرديــن
الســوريني ،بإمكاننــا القــول أن النظــام
الســوري حيتــل املرتبــة األوىل بــن
األط ـراف الســورية املتنازعــة كأقــوى
جهــة بــن متســاوين .مــن شــأن هــذا
األمــر أن مي ّكــن النظــام مــن الســيطرة
علــى الفصائــل احملليــة األخــرى نظ ـراً
للدعــم األجنــي الثابــت الــذي يتلقــاه
واملقاومــة احملــدودة خلصومــه اخلارجيــن.

تداعيات حصول هذا السيناريو
إن أوجــه الضعــف الكامنــة يف النظــام
وفقدانــه للشــعبية بــن الكثرييــن يف
جنــوب ســوريا ،ســتؤدي يف املــدى
البعيــد إىل حــال مــن عــدم االســتقرار.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا الســيناريو يتمتــع
بدعــم أو قبــول اجلهــات الفاعلــة
األجنبيــة الرئيســة .فعلــى الرغــم مــن
أنــه لــن يســمح إلي ـران وحــزب هللا
بفتــح جبهــة جديــدة ضــد إس ـرائيل،
فهمــا يفضــان حتم ـاً أن يكــون

النظــام هــو املســيطر علــى أي بديــل
آخــر .مــن جهتهــا ،ســرحب روســيا
هبــذا الســيناريو ألنــه حيقــق أحــد أهــم
أهدافهــا وهــو ترســيخ ســلطة احلكومــة
املركزيــة يف ســوريا .أمــا األردن ،فســبب
خالفــه األساســي مــع النظــام الســوري
هــو حتالفــه مــع إي ـران ،إال أن عمــر
هــذا التحالــف ســابق النــدالع األزمــة
الســورية وكانــت اململكــة تتعايــش معــه.
إن هـ ّـم عمــان األســاس اليــوم هــو
عــودة الالجئــن الســوريني إىل بالدهــم
وســرحب بــأي ترتيــب يؤمــن ذلــك.
بالنســبة إىل إس ـرائيل ،فهــي دون أدىن
شك تفضل هذا السيناريو على وقوع
اجلنــوب الســوري حتــت ســيطرة إي ـران
وحــزب هللا ،وينســحب ذلــك أيض ـاً
علــى الواليــات املتحــدة .وباخلالصــة،
وعلــى الرغــم مــن أن ســيناريو “العــودة
إىل الوضــع الســابق” ال يش ـ ّكل احلـ ّـل
األمثــل ألي مــن الالعبــن اخلارجيــن،
يبقــى ح ـاً مقبــوالً لديهــم مجيع ـاً .أمــا
إذا مــا كان الســوريون يف اجلنــوب
يقبلــون بــه ،فهــذا موضــوع آخــر قــد
يدفــع باجتــاه اســتمرار العنــف ألمــد
طويــل.
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الســيناريو الثــاين :الســيطرة
اإليرانيــة
استعراض
يف هــذا الســيناريو ،متيــل دفــة احلــرب
باجتــاه خســارة املتمرديــن بســبب قــوة
مشــاركة املستشــارين اإليرانيــن وحــزب
هللا واملليشيات الشيعية األخرى العراقية
والباكســتانية واألفغانيــة .تتمكــن هــذه
الق ـوات مــن دحــر املتمرديــن وتقطــع
عنهــم خطــوط اإلمــداد مــن األردن
وجتــد نفســها يف ظـ ّـل ضعــف ق ـوات
النظــام مبوقــع املســيطر علــى اجلنــوب
الســوري .حيافــظ النظــام علــى بعــض
مــن نفــوذه السياســي ،لكـ ّـن اعتمــاده
علــى التحالــف الــذي تقــوده إي ـران
يضــع بيــد هــذا األخــر إدارة الشــؤون
االس ـراتيجية .يبــدأ حــزب هللا بتحـ ّـن
الفــرص إلنشــاء بــى حتتيــة عســكرية
فاعلــة بالقــرب مــن احلــدود اإلس ـرائيلية
الســورية ،واضع ـاً بعــن االعتبــار خطــر
قيــام إس ـرائيل بــأي عمــل عســكري.
تضطــر إس ـرائيل إىل وضــع اس ـراتيجية
تقــوم علــى االســتباق أو الــردع أو
االســتنزاف ،أو علــى الثالثــة مع ـاً.
صفحة 11

أرجحية هذا السيناريو
إن احتمــال حــدوث هــذا الســيناريو
أكــر مــن احتمــال حــدوث ســيناريو
“العــودة إىل الوضــع الســابق” .فــإذا
مــا أخذنــا بعــن االعتبــار سياســة إيـران
الناجحــة يف خلــق وكالء هلــا وقدراهتــا
الكبــرة وعمــق اخنراطهــا العســكري يف
ســوريا ،يبــدو أهنــا متجهــة للعــب دور
أكــر ورمبــا مهيمــن يف إدارة شــؤون
ســوريا االس ـراتيجية .يف ظـ ّـل هــذا
الســيناريو ،تســيطر إي ـران علــى هــذه
املنطقــة احلرجــة وعلــى مجيــع الطــرق
املؤديــة إىل دمشــق ،كمــا تســيطر علــى
خطــوط اإلمــداد الــري بــن الع ـراق
ولبنــان وعلــى احلــدود اجلنوبيــة مــع
كل مــن إي ـران وحــزب
إس ـرائيل .يكــون ّ
هللا مهــا حمــركا خيــوط العمــل العســكري
الذي أنقذ األسد وليس روسيا .وسبق
إليـران أن أظهــرت انتهازيــة اسـراتيجية
يف اســتغالل الظــروف للتأســيس لنفــوذ
هلــا يف مناطــق جغرافيــة مهمــة .ومــن
املمكــن أن يعمــدا هــي وحــزب هللا
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علــى إنشــاء بنيــة أمنيــة يف اجلنــوب
الســوري كجــزء مــن اس ـراتيجية أكــر
حملاربــة إس ـرائيل أو ببســاطة ،ليحافظــا
علــى مكاســب احلــرب الــي حققاهــا.
ومــع ضعــف املتمرديــن يف أحنــاء أخــرى
مــن ســوريا وهزميــة داعــش يف الع ـراق،
ســيكون لــدى إيـران إمكانــات وعديــد
أكــر لتدفــع هبــم باجتــاه اجلنــوب
الســوري وترســخ مكاســبها يف هــذه
املنطقــة املهمــة مــن ســوريا.

تداعيات حصول هذا السيناريو
إن حصــول هــذا الســيناريو ســيؤدي
إىل زعزعــة االســتقرار حملي ـاً وإىل
إخــال التـوازن اجليوسياســي اإلقليمــي.
فعلــى املــدى الطويــل ،تبقــى حظــوظ
حصــول أي حتالــف يتألــف مــن إي ـران
وامليليشــيات الشــيعية علــى دعــم أو
قبــول شــعيب أقــل مــن حظــوظ النظــام.
إىل هــذا ،ستشــهد هــذه املنطقــة أعمــال
عنــف وقمــع تقــوم هبــا علــى األرجــح
امليليشــيات الشــعية ،يف وقــت ينشــغل
فيــه كل مــن إي ـران وحــزب هللا بقضايــا
اس ـراتيجية أهــم .التداعــي األخطــر

ســيكون علــى العالقــات اإليرانيــة
اإلس ـرائيلية ،علم ـاً أنــه مــن الصعــب
توقــع شــكل الص ـراع اجلديــد وشــدته.
عاشــت إس ـرائيل مــدة  11عام ـاً يف
ســام نســي مــع حشــد حــزب هللا
العســكري علــى حدودهــا مــع لبنــان،
وهــي لــن تعمــد بالضــرورة إىل اســتعمال
العنــف للتصــدي حملــاوالت إيـران تكـرار
التجربــة اللبنانيــة يف اجلنــوب الســوري.
ويف حني أن إسرائيل وحزب هللا أمضيا
عقوداً لتحديد ’قواعد اللعبة‘ يف لبنان
كل منهمــا اخلطــوط احلمــر عنــد
وأدرك ّ
اآلخــر ،لــن ينســحب هــذا األمــر علــى
اجلنــوب الســوري إذ أن إمكانيــة وقــوع
احملظــور مــن ســوء تقديــر أو تصعيــد غــر
مقصــود علــى جبهــة جديــدة يف ســوريا
أعلــى بكثــر .إىل هــذا ،مــن املمكــن
إلس ـرائيل أن تعمــد إىل رســم خطــوط
محــر يف بلــد جمــاور آخــر تســيطر
عليــه إي ـران ،ولذلــك شــنّت هجمــات
اســتبقاية ضــد إي ـران وحــزب هللا أكثــر
قســوة ممــا فعلتــه يف لبنــان .ومــن املمكــن
أيضاً أن تعمل إسـرائيل بشـ ّكل حثيث
علــى إنشــاء وكالء هلــا بــن الســكان
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الســنّة والــدروز لــردع إي ـران ووكالئهــا السيناريو الثالث :منطقة حتت
ومواجهتهــم ،إضافــة إىل القيــام بأعمــال سيطرة املتمردين
عدائيــة ضــد إي ـران وحلفائهــا.

إن ســيناريو ’اهليمنــة اإليرانيــة‘ ســيكون
دون شــك غــر مســتقر ،إال أنــه قــد
يكون دائماً وحيمل معه خطر التدخل
األمريكــي ملصلحــة إسـرائيل واســتهداف
إي ـران ملصــاحل الواليــات املتحــدة
ووقــوع حــرب بالوكالــة بــن اجلماعــات
كل مــن إيـران وإسـرائيل،
املدعومــة مــن ّ
و/أو تصعيــد بــن إس ـرائيل وحــزب هللا
يف لبنــان .وبالفعــل ،إن ســيطرة إي ـران
علــى جنــوب شــرقي ســوريا خصوص ـاً،
سيضعها على قاب قوسني من القوات
األمريكيــة وحلفائهــا العــرب واألك ـراد.
ويف حــن أن الواليــات املتحــدة تشــعر
ـرد علــى
بإحلــاح أقـ ّـل مــن إس ـرائيل للـ ّ
خطــر ثانــوي يف منطقــة جغرافيــة غــر
حيويــة بالنســبة إليهــا ،فــإن أحــداث
التنــف تثبــت وجــود احتمــال كبــر
لوقــوع صــدام أمريكــي إي ـراين (علم ـاً أن
الواليــات املتحــدة امتنعــت عــن خــوض
أي مواجهــة هنــاك).
صفحة 13

استعراض
يف هــذا الســيناريو ،تنجــح خمتلــف
مجاعــات املتمرديــن وبينهــا عناصــر مــن
اجلبهــة اجلنوبيــة الــي تدعمهــا الواليــات
املتحــدة واألردن يف مقاومــة النظــام
وتدعيــم األراضــي املتامخــة ملنطقتهــم.
يســتويل املتمــردون علــى مواقــع بــارزة
للنظــام يف مرتفعــات اجلــوالن ومدينــة
درعــا ويقطعــون خطــوط اإلمــداد عــن
حمافظــة الســويداء .يتوصــل املتمــردون
إىل اتفــاق مــع الســكان الــدروز علــى
حيــاد املنطقــة ،وينجحــون يف هزميــة
جيــش خالــد بــن الوليــد املـوايل لداعــش
يف جنــوب غــريب درعــا .ويتمكنــون
تالي ـاً مــن طــرد كل األط ـراف املعاديــة
هلــم بــدءا مــن مرتفعــات اجلــوالن
غرب ـاً وصــوالً إىل التنــف شــرقاً .تؤمــن
هلــم الواليــات املتحــدة ورمبــا إس ـرائيل
امــدادات ضخمــة لتنفيــذ عملياهتــم
وتوطيــد إقامــة ’منطقــة عازلــة‘ علــى
احلــدود هبــدف ردع أي جتــاوزات
إيرانيــة.
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أرجحية حصول هذا السيناريو
مــن الصعوبــة مبــكان تقديــر احتمــال
حــدوث هــذا الســيناريو بدقــة ،ألنــه
يعتمــد اعتمــاداً كب ـراً علــى أولويــات
الواليــات املتحــدة والتزاماهتــا والــي مــا
ت ـزال حــى اليــوم غــر واضحــة .ومــع
ذلــك ،ترتاجــع أرجحيــة حصولــه يوم ـاً
بعــد يــوم .يعتمــد املتمــردون يف اجلنــوب
علــى الدعــم املــادي الــذي تقدمــه هلــم
الواليــات املتحــدة ،كمــا يعتمــدون يف
بعــض األحيــان علــى محايتهــا املباشــرة،
وبــات جلي ـاً أن واشــنطن تراجعــت
تراجع ـاً كب ـراً يف تنفيــذ كال التدبرييــن.
وإذا مل حيصل ـوا علــى دعــم أكــر،
مــن احملتمــل أن يفقــدوا األرض الــي
يســيطرون عليهــا حاليـاً علــى يــد النظــام
أو امليليشــيات املدعومــة مــن إي ـران،
األمر الذي من شــأنه اســتبعاد حصول
هــذا الســيناريو .هاجــم الرئيــس ترامــب
يف خطابــه إي ـران وش ـ ّدد علــى أمهيــة
حلفــاء الواليــات املتحــدة كإس ـرائيل
واألردن .وعلــى الرغــم مــن وجــود
أشــخاص يف البيــت األبيــض يدفعــون
باجتــاه اعتمــاد موقــف أكثــر عدائيــة
مــن إي ـران ،تنحــى القيــادة املركزيــة يف

البنتاغــون إىل عــدم املخاطــرة والرتكيــز
فقــط علــى حماريــة داعــش .ال متلــك
كل مــن إس ـرائيل واألردن ال اإلرادة
ّ
وال اإلمكانــات حلمايــة منطقــة يســيطر
عليهــا املتمــردون يف ظـ ّـل معركــة مفتوحــة
ضد إيران وحزب هللا والنظام السوري.
وعليــه ،فــإن مصــر املتمرديــن يف
اجلنــوب يرتبــط بالسياســة األمريكيــة الــي
انتقلــت مــن تقــدمي مســاندة متواضعــة
إىل ختلــي واضــح عــن مهمتهــا الس ـرية
يف دعــم القـوات املتمــردة .وعلــى الرغــم
مــن ضآلــة احتمــال حــدوث ســيناريو
’ســيطرة املتمرديــن‘ ،تبقــى تداعياتــه يف
حــال حصولــه كبــرة جــداً.

تداعيات حصول هذا السيناريو

يشـ ّكل هــذا الســيناريو االلتفافــة األكثــر
دراماتيكيــة عــن الوضــع الــذي كان
ســائداً قبــل احلــرب ،ويضــع منطقــة
حيويــة مــن ســوريا بــن أيــدي الق ـوات
املدعومــة مــن الغــرب والــي مــن املمكــن
أن تتعايــش مــع إسـرائيل .وعلــى الرغــم
مــن صعوبــة احتمــال حتـ ّـول هــذه املنطقة
إىل دولــة منيعــة ومتماســكة قــادرة علــى
عكــس قوهتــا ،فــإن ســيطرة املتمرديــن
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علــى اجلنــوب الســوري ستشـ ّكل شــوكة اخلالصة والتذييل

يف خاصــرة النظــام وخط ـراً علــى إي ـران
بســبب عدائهــم هلمــا واصطفافهــم إىل
جانــب قــوى غربيــة مناوئــة .وســرى
كل مــن إي ـران والنظــام هكــذا منطقــة،
وعــن حــق ،كنقطــة انطــاق حمتملــة
هلجــوم مدعــوم مــن الواليــات املتحــدة
علــى مــا تبقــى هلمــا مــن أراض ،كمــا
ســيعتربون املتمرديــن أنفســهم أهنــم
جمــرد وكالء ألعــداء خارجيــن .ســيرتك
هــذا الســيناريو النظــام وإي ـران وروســيا
يف حــال أســوء مــن إسـرائيل والواليــات
املتحــدة واملعارضــة الســورية ،الــي
ســيكون وضعهــا أفضــل ممــا كانــت
عليــه عنــد انطالقهــا .ولكــن مــا مل
يؤمــن املتمــردون احلمايــة مــن اهلجمــات
اجلويــة مــن خــال التدخــل األجنــي
أو احلصــول علــى أســلحة مضــادة
للطائـرات ،فســيكونون عرضــة للقصــف
املســتمر علــى يــد النظــام (ورمبــا روســيا)
ولــن يكــون مبقدورهــم احلكــم بش ـ ّكل
فعــال .ويســلط هــذا األمــر الضــوء علــى
ّ
أمهيــة نوايــا الواليــات املتحــدة والتزامهــا
هبذا الســيناريو ،وبشـ ّكل أقل إسـرائيل.
صفحة 15

يف  9متوز/يوليو  ،2017دخلت اهلدنة
يف اجلنــوب الســوري حيــز التنفيــذ بعــد
التوصــل إليهــا بوســاطة الواليــات
أن متّ ّ
املتحــدة وروســيا واألردن .وبعــد ذلــك
بوقــت قصــر ،أعلنــت الواليــات
املتحــدة عــن إهنــاء دعمهــا للق ـوات
املتمــردة املناهضــة لألســد .وعلــى الرغــم
مــن تراجــع القتــال يف الوقــت الراهــن،
مــن الســابق ألوانــه معرفــة مــا إذا مــا
كانــت ســتؤدي إىل وقــف لألعمــال
العدائيــة علــى املــدى الطويــل ،وبشـ ّكل
أقل إذا ما كانت ستســاهم يف التوصل
إىل تســوية سياســية شــاملة يف ســوريا.
ومــع أهنــا ليســت طرف ـاً يف اتفــاق
وقــف إطــاق النــار ،مــن الواضــح أن
إس ـرائيل تراقــب جمــرى األمــور باهتمــام
كبــر .وبالفعــل ،إذا مــا مجعنــا بــن
املخــاوف األردنيــة مــن موجــة جديــدة
مــن اللجــوء اجلماعــي مــن منطقــة
درعــا الكــرى والرفــض اإلس ـرائيلي
املطلــق لقيــام جبهــة جديــدة حلــزب هللا
وإي ـران علــى حدودهــا ،فمــن مصلحــة
الواليــات املتحــدة مواصلــة الضغــط
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مــن أجــل تثبيــت وقــف إلطــاق النــار
مــن شــأنه احلــؤول دون حــدوث هــذه
االحتمــاالت .
قيل أن روســيا كانت يف البداية مرتددة
يف املوافقــة علــى وقــف الطــاق النــار
يتــم التوصــل إليــه علــى أي أســاس
آخــر غــر حمادثــات الســام ىف اســتانا
الــى هتيمــن عليهــا واســتبعدت عنهــا
فعــال.
الواليــات املتحــدة بش ـ ّكل ّ
ولكــن وعلــى مــا يبــدو ،توصلــت روســيا
إىل قناعــة مفادهــا أن معارضــة وقــف
إلطــاق النــار يعــزز املصــاحل األردنيــة
واإلس ـرائيلية علــى حــد س ـواء ،ال
تســتحق التكلفــة الديبلوماســية الــي
ســتدفعها.
رمبــا تكــون روســيا مقتنعــة بــأن اســتغالل
إي ـران والنظــام للمكاســب األمريكيــة
ضد داعش يف شــرق ســوريا أهم بكثري
من القتال يف جنوهبا .ومن شــأن ذلك
أن يزيــد مــن بريــق وقــف إطــاق النــار،
خصوص ـاً وأنــه يبقــي البــاب مفتوح ـاً
أمــام شـ ّـن هجمــات علــى هيئــة حتريــر
الشــام ،مــع إمكانيــة اســتخدام ذلــك
كغطــاء للهجــوم علــى املعارضــة.

إن مصــر جنــوب ســوريا ســيكون
مؤشـراً موثوقاً للنوايا األمريكية والروســية
وقدراهتمــا .تســعى روســيا إىل احلفــاظ
علــى نظــام األســد ،ولكنّهــا يف الوقــت
عينــه جتــد أيضــا طريقــة إلضعــاف
املعارضــة وإعادهتــا طوع ـاً إىل حظــرة
النظــام .إن تثبيــت وقــف إطــاق النــار
يف اجلنــوب الــذي يســمح مبواصلــة
حمادثــات جنيــف الــي وافقــت عليهــا
الواليــات املتحــدة ،ســيكون مقياس ـاً
موثوق ـاً لنوايــا روســيا ونفوذهــا.
مــن جانبهــا ،مل تعمــد إدارة ترامــب
حــى اآلن إىل اإلعــان عــن هــدف
واضــح للواليــات املتحــدة مــن الص ـراع
الســوري أو وضــع اس ـراتيجية حمــددة
للتعاطــي مــع هــذا الص ـراع .ويبــدو أن
جـ ّـل مــا يهمهــا هــو إعــان النصــر علــى
داعــش ،متجاهلــة مصــاحل الواليــات
املتحــدة الطويلــة األمــد ونفوذهــا
يف ســوريا .وال ريــب أن هــذا النهــج
سيســهل علــى إيـران وحــزب هللا املضــي
قدم ـاً يف خططهمــا اهلادفــة إىل تعميــق
وجودمهــا االس ـراتيجي يف البــاد
ألجــل طويــل .ولســوء حــظ الواليــات
املرجــح أن يه ـ ّدد هــذا
املتحــدة ،مــن ّ
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األمــر حلفاءهــا الرئيســن ،ومينــع أي فيصل عيتاين
مصاحلــة جديــة بــن الســوريني ،ويضــع
األســس ملزيــد مــن العنــف السياســي فيصــل عيتــاين هــو مــن كبــار الزمــاء
مســتقبالً يف ســوريا.
املقيمــن يف مركــز رفيــق احلريــري للشــرق
باختصــار ،يش ـ ّكل جنــوب ســوريا األوســط يف اجمللــس األطلســي يف
بالــون اختبــار لت ـوازن النوايــا والقــدرات واشــنطن العاصمــة .تركــز أحباثــه يف
يف ســوريا .هــل تســتطيع روســيا املقــام األول علــى الص ـراع الســوري
كبــح مجــاح النظــام وإي ـران ومنعهمــا وأثــره اإلقليمــي.
مــن حماولــة اســتعادة املنطقــة؟ وهــل
ســتضطلع الواليــات املتحــدة بــدور
فعــال لتحقيــق هــذه الغايــة؟ إن اإلجابــة
ّ
عــن هــذه األســئلة ســتحدد مصــر
ســوريا يف املســتقبل القريــب.
فريدريك هوف
فريدريــك هــوف هــو مديــر مركــز رفيــق
احلريــري للشــرق األوســط يف اجمللــس
األطلســي يف واشــنطن العاصمــة.
عــام  ،2012شــغل هــوف منصــب
املستشــار اخلــاص لوزيــرة اخلارجيــة
األمريكيــة هيــاري كلينتــون لشــؤون
انتقــال الســلطة يف ســوريا.
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