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روسيا وايران تستعدان الستهداف القىات الشريكة للقىات األمريكية شرق سىريا

مركز نورس للترجمة يقدم ترجمة حصرية لمقال
روسيا وإيران تستعدان الستهداف القوات الشريكة للقوات األمريكية في شرق سوريا
بقلم جنيفر كافاريلال وماتي سومينارو مع كاثرين هاريس في مركز الحرب للدراسات والذي نشر
بتاريخ 5102\6\52
الخالصة:
تستعد إٌران وروسٌا لمهاجمة الوالٌات المتحدة وشرٌكها األساسً على األرض  -لوات سورٌا
الدٌممراطٌة ( - )SDFفً شرق سورٌا .لد تجبر هذه التهدٌدات لوات سورٌا الدٌممراطٌة على لطع
عاللتها مع الوالٌات المتحدة ،وبدالا من ذلن ستعمل على إبرام صفمة مع األسد .ستحاول إٌران
وروسٌا إرغام الوالٌات المتحدة على االنسحاب من سورٌا من خالل تكبٌدها تكالٌف باهظة بشن
حرب العصابات من خالل وكالءها فً شمال وشرق سورٌاٌ .جب على الوالٌات المتحدة أن تلتزم
بالدفاع عن شركائها ووجودها فً شرق سورٌا من أجل منع عودة ظهور داعش وحرمان إٌران
وروسٌا واألسد من موارد هامة.
تستعد إٌران وروسٌا والرئٌس السوري بشار األسد لمهاجمة الوالٌات المتحدة وشرٌكها األساسً
فً األرض  -الموات الدٌممراطٌة السورٌة ( - )SDFفً شرق سورٌا .تسعى إٌران وروسٌا
واألسد إلى إرغام الوالٌات المتحدة على االنسحاب من سورٌا من خالل فرض تكالٌف (بما فً
ذلن خسائر بشرٌة) على التحالف األمرٌكً ضد داعش .كرر األسد نٌته فً استعادة األراضً
التً احتلتها لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً شمال سورٌا فً ممابالت عدة مع وسائل إعالم روسٌة
ٌهٌمن علٌها الكرملٌن فً  11ماٌو و ٌ 42ونٌو .وشدد األسد على أن النظام لن ٌتردد فً استخدام
الموة إذا فشلت المفاوضات مع لوات سورٌا الدٌممراطٌة.
تموم إٌران وروسٌا بدعم وكالءهما الحالٌٌن بمماتلٌن عشائرٌٌن موالٌن للنظام مجندٌن حدٌثا ا من
أجل إنشاء لوة لتالٌة تتبع لهم فً السر فً شرق سورٌا .الموى التً ٌمكن أن تستفٌد منها اٌران
وروسٌا فً الهجوم على الوالٌات المتحدة:
لواء البالر :مٌلٌشٌا لبلٌة سورٌة مدعومة من إٌران وروسٌا .لواء البالر  -مٌلٌشٌا لبلٌة تدربت من
لبل فٌلك الحرس الثوري اإلسالمً اإلٌرانً  -نشرت بٌانا ٌدعو إلى الجهاد ضد الوالٌات المتحدة
فً سورٌا فً  4أبرٌل .من المحتمل أن تساعد إٌران وروسٌا فً بناء لدرات لواء البالر فً شرق
ا
بارزا من عشٌرة البكارة لتجنٌد الموات المبلٌة الموالٌة للنظام من
سورٌا .استمالت إٌران شٌ اخا
لبنان وسورٌا فً عام ٌ .4112عمل االتحاد عشٌرة البكارة بشكل رئٌسً فً المناطك التً تسٌطر
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علٌها لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً محافظة دٌر الزور .ومن المرجح أن ٌنضم هؤالء المجندون
الجدد إلى لواء البالر ،الذي عزز الموالع العسكرٌة بالمرب من حمول النفط والغاز التً تسٌطر
علٌها لوات سورٌا الدٌممراطٌة بالمرب من مدٌنة دٌر الزور من مارس إلى أبرٌل عام  .4112كما
تمدم روسٌا الدعم العسكري واللوجٌستً لما ٌصل إلى  2111من المماتلٌن العشائرٌٌن المؤٌدٌن
للنظام ،األمر الذي من المرجح أن ٌؤدي إلى تموٌة لواء البالر.
إٌران ووكالئها فً شرق سورٌا :إن الحرس الثوري اإلٌرانً والوكالء المدعومٌن من إٌران بما
فً ذلن حزب هللا اللبنانً وعناصر من لوات الحشد الشعبً العرالً موجودون فً المناطك التً
ٌسٌطر علٌها النظام فً محافظة دٌر الزور .استهدفت غارة جوٌة لٌل أنها إسرائٌلٌة ممرا ا لموات
الحشد الشعبً وحزب هللا فً شرق سورٌا فً ٌ 12ونٌو .ومن المحتمل أٌضا ا أن الغارة الجوٌة
لتلت عمٌد لائد لواء فً الحرس الثوري اإلٌرانً ،الذي أكدت إٌران مصرعه بالمرب من البوكمال
فً جنوب دٌر الزور .تموه إٌران بعض لواتها ووكالئها كوحدات نظام من أجل التعتٌم على حجم
تواجدها العسكري فً شرق سورٌا .وتشٌر التمارٌر إلى أن "المٌلٌشٌات العابرة للحدود"  -التً
ٌحتمل أن تكون إشارة إلى وكالء إٌرانٌٌن  -ترتدي زي الجٌش العربً السوري فً محافظة دٌر
الزور .واستخدمت إٌران هذا األسلوب فً أماكن أخرى فً المنطمة ،بما فً ذلن العراق
ومرتفعات الجوالن واستفادات منه.
الموات العشائرٌة المؤٌدة للنظام المدعومة من إٌران :عمد األسد و لواء البالر اجتماعا ا كبٌرا ا
لوجهاء المبائل من جمٌع أنحاء سورٌا فً ٌ 4ونٌو من أجل تكوٌن الدعم لعملٌات ضد الوالٌات
المتحدة فً شرق سورٌا .وزعمت وسائل اإلعالم الرسمٌة السورٌة أن االجتماع ضم ممثلٌن من
سبعٌن عشٌرة من محافظات حلب والرلة والحسكة ودرعا ودٌر الزور .وتشٌر تمارٌر غٌر مؤكدة
إلى أن لوات سورٌا الدٌممراطٌة ألمت المبض على عشرات من ممثلٌن عشائرٌٌن آخرٌن الذٌن
كانوا سٌسافرون إلى االجتماع من محافظة الحسكة فً شمال دمشك .وندد ممثلو العشائر فً
االجتماع بوجود الوالٌات المتحدة وفرنسا وتركٌا فً سورٌا ودعوا إلى التعبئة (الحشد) العشائرٌة
لمحاربتهم نٌابة عن األسد .وبحسب ما ورد فمد تشكلت مٌلٌشٌات جدٌدة متعددة مؤٌدة للنظام بعد
االجتماع وهً ذات حجم ولدرات غٌر معلومة .لد تكون هذه الوحدات لد انضمت إلى لواء البالر
بدعم من روسٌا وإٌران.
المهندسون المتالٌون الروس والمتعالدون العسكرٌون الخاصون :تم نشر المهندسٌن المتالٌٌن
الروس فً سورٌا فً أبرٌل  .4112كذلن تم نشر المتعالدٌن العسكرٌٌن من شركة عسكرٌة
خاصة تسٌطر علٌها الكرملٌن ( )PMCفً شرق سورٌا ومن المرجح أن ٌشاركوا فً هجمات
مستمبلٌة ضد التحالف األمرٌكً الذي ٌماتل داعش .استخدم الكرملٌن لوة شركة عسكرٌة خاصة
لمهاجمة لوات سورٌا الدٌممراطٌة والوالٌات المتحدة بالمرب من مدٌنة دٌر الزور فً فبراٌر
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 .4112لد تستخدم روسٌا هذه الممدرات لدعم هجوم مباشر ضد لوات سورٌا الدٌممراطٌة أو
تسهل بشكل غٌر مباشر مثل هذا الهجوم من خالل المساعدة فً تأمٌن المناطك بعد استٌالء لوات
األسد علٌها .ربما تكون روسٌا لد أعدت ممدرات إضافٌة فً شرق سورٌا تحت غطاء العملٌات
ضد داعش.
المٌلٌشٌات األخرى المؤٌدة للنظام المدعومة من روسٌا :تدعم روسٌا المٌلٌشٌات العشائرٌة
السورٌة األخرى التً تعمل فً شرق سورٌا ،بما فً ذلن مجموعة تسمى لوات مماتلً العشائر.
كما تموم روسٌا بتدرٌب مٌلٌشٌا صٌادي الدواعش السورٌة التً تحارب فً كثٌر من األحٌان إلى
جانب الشركات العسكرٌة الخاصة الروسٌة .هاجم صٌادو الدواعش  -على الرغم من اسمهم  -كال
من جماعات المعارضة والوالٌات المتحدة فً سورٌا .نشر صٌادو داعش لوات إضافٌة فً جنوب
دٌر الزور من دمشك فً أوائل ٌونٌو  ،4112ظاهرٌا ا لتكثٌف العملٌات ضد داعشٌ .مكن لروسٌا
استخدام هذه الموات ونشرها لمهاجمة لوات سورٌا الدٌممراطٌة والوالٌات المتحدة فً شرق
سورٌا.
زادت روسٌا وإٌران من جهودهما الدعائٌة ضد الوالٌات المتحدة فً سورٌا ،مسلطتٌن الضوء
على تصمٌمهما على التصعٌد ضد التحالف األمرٌكً ضد داعش .ونملت سبوتنٌن نٌوز المدعومة
من الكرملٌن عن مستشار بارز للمرشد األعلى فً إٌران ٌمول إن األرض التً تحتلها لوات
سورٌا الدٌممراطٌة فً سورٌا ستصبح "فٌتنام أخرى للوالٌات المتحدة" فً ٌ 44ونٌو .ادعت
وزارة الدفاع الروسٌة فً ٌ 11ونٌو  /حزٌران أن جماعات المعارضة المدعومة من الوالٌات
المتحدة كانت تعد لهجوم باألسلحة الكٌماوٌة ضد الوحدات المؤٌدة للنظام المتمركزة فً حمول
النفط جنوب شرق مدٌنة دٌر الزور .كما ادعت روسٌا مرارا ا وتكرارا ا أن الموات المدعومة من
الوالٌات المتحدة لد هاجمت النظام بشكل مباشر ودعمت الهجمات ضد الموات المؤٌدة للنظام من
لبل داعش فً وسط وشرق سورٌا فً الفترة من  11إلى ٌ 12ونٌو .ولد أعلنت مٌلٌشٌتان شٌعٌتان
عرالٌتان مدعومتان من إٌران عزمها على االنتمام من الوالٌات المتحدة للغارة الجوٌة ضد لواتهم
فً شرق سورٌا فً ٌ 12ونٌو .تموم روسٌا وإٌران باتهام الوالٌات المتحدة وشركائها باالعتداء
(احتالل األراضً السورٌة) من أجل تبرٌر وإضفاء الشرعٌة على الهجمات المستمبلٌة التً
سٌشنونها ضد الوالٌات المتحدة فً شرق سورٌا .لد ٌشٌر ارتفاع وتٌرة هذا الخطاب إلى أن إٌران
وروسٌا تنوٌان التصعٌد على المدى المرٌب بدالا من انتظار انتهاء العملٌات ضد داعش.
لم ترتدع روسٌا وإٌران واألسد من التصعٌد المتزاٌد كما حدث فً الهزٌمة الساحمة للهجوم واسع
النطاق من لبل وكالءهم ضد الوالٌات المتحدة ولوات سورٌا الدٌممراطٌة فً فبراٌر  .4112وبدالا
من ذلن فمد مكنت إٌران وروسٌا األسد من شن المزٌد من هجمات جس النبض إلثبات تصمٌمهم
واختبار لدرات لواتهم الجدٌدة ضد لوات سورٌا الدٌممراطٌة .لام المهندسون العسكرٌون الروس
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ببناء جسر أو أكثر لتمكٌنهم من الهجوم عبر النهر ضد لوات سورٌا الدٌممراطٌة على طول نهر
الفرات فً  42أبرٌل  .4112وشمل الهجوم لواء البالر ولوات الدفاع الوطنً السورٌة وتعزٌزات
مجهولة الهوٌة من مدٌنة دٌر الزور .لد تكون هذه التعزٌزات شملت الشركات العسكرٌة الخاصة
الروسٌة .استعادت لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً ولت الحك المرى بعد الدعم الجوي من الوالٌات
المتحدة ،حٌث دمرت طائرات أمرٌكا على األلل واحدة من الجسور التً ألامتها روسٌا .تواصل
لوات سورٌا الدٌممراطٌة تبادل المدفعٌة ونٌران األسلحة الصغٌرة مع الموات الموالٌة للنظام فً
المنطمة.
ٌمكن أن تموم إٌران وروسٌا واألسد بحرب عصابات لزعزعة استمرار المناطك الخاضعة لموات
سورٌا الدٌممراطٌة واستهداف لوات الوالٌات المتحدة فً سورٌاٌ .مكن لروسٌا وإٌران واألسد
استخدام تواجدها الصغٌر فً شمال سورٌا بالمرب من المواعد ال ُمعلنة التً ٌستخدمها التحالف
األمرٌكً ضد داعش لتعطٌل وتهدٌد الوالٌات المتحدة ولوات سورٌا الدٌممراطٌةٌ .مكن لروسٌا
وإٌران أٌضا ا االستفادة من شبكات الوكالء العشائرٌٌن من أجل دعم حملة متزاٌدة من هجمات
حرب العصابات ضد الوالٌات المتحدة فً شمال سورٌا .بدأت الموات الموالٌة للنظام بالتسلل إلى
المناطك التً كانت تحت سٌطرة لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً ولت مبكر من فبراٌر عام 4112
عندما تشكلت مجموعة جدٌدة مؤٌدة للنظام باسم المماومة الشعبٌة فً المنطمة الشرلٌة ،وأعلنت
دعمها للجهاد ضد الوالٌات المتحدة فً سورٌا .وتنفذ المجموعة أنشطة تخرٌبٌة لنشر مشاعر
معادٌة ألمرٌكا فً مدٌنة الرلة ،كما تبنت هجمات ضد الموالع التً تسٌطر علٌها الوالٌات المتحدة
وفرنسا فً شمال سورٌا فً  14أبرٌل .ومن المرجح أن عناصر موالٌة للنظام وضعت أٌضا ا
عبوتٌن ناسفتٌن استهدفتا لاعدة عسكرٌة فرنسٌة أمرٌكٌة مشتركة شمال مدٌنة الرلة فً ٌ 2ونٌو
ودورٌة تابعة لموات سورٌا الدٌممراطٌة داخل مدٌنة الرلة فً ٌ 12ونٌو .كما أعلنت مجموعة
أخرى جدٌدة موالٌة للنظام تدعى المماومة الشعبٌة فً منبج ،أعلنت انتفاضة ضد الوالٌات المتحدة
ولوات سورٌا الدٌممراطٌة فً بلدة منبج المتنازع علٌها فً منطمة شمال حلب فً ٌ 43ونٌو .وهذه
المجموعة الجدٌدة تظهر زخما متزاٌدا وراء جهود التجنٌد بمٌادة لواء البالر فً محافظة حلب.
ربما تكون العناصر الموالٌة للنظام لد وضعت عبوة ناسفة لتلت اثنٌن من أعضاء لوات التحالف
من الوالٌات المتحدة لرب منبج فً  42مارس .4112
تعتزم روسٌا وإٌران واألسد إرغام لوات سورٌا الدٌممراطٌة على التخلً عن شراكتها مع
الوالٌات المتحدة .العاللة بٌن الوالٌات المتحدة ولوات سورٌا الدٌممراطٌة تزداد هشاشة بعد أن
لامت تركٌا بغزو كانتون عفرٌن ذات الغالبٌة الكردٌة فً شمال سورٌا فً ٌناٌر عام .4112
توترت العاللة بسبب التعاون الجدٌد بٌن الوالٌات المتحدة وتركٌا حول بلدة منبج التً تسٌطر
علٌها لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً منطمة شمال حلب .وافمت لوات سورٌا الدٌممراطٌة على
إجراء مفاوضات غٌر مشروطة مع األسد فً ٌ 11ونٌو ،مما ٌشٌر إلى زٌادة االستعداد لتمدٌم
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تنازالت ممابل الحصول على حماٌة مستمبلٌة ضد تركٌا .لد ٌزٌد الضغط العسكري الذي تولده
روسٌا وإٌران واألسد فً شرق سورٌا من تعجٌل صفمة بٌن األسد ولوات سورٌا الدٌممراطٌة
ٌمكن أن تفرض انسحاب التحالف األمرٌكً ضد داعش من سورٌا.
لد تستولً روسٌا وإٌران على زمام المبادرة فً شرق سورٌا بٌنما تركٌز االهتمام األمرٌكً على
تركٌا وجنوب سورٌاٌ .ظل التحالف األمرٌكً ضد داعش ٌركز على تنفٌذ اتفالٌة خارطة طرٌك
للتعاون الجدٌدة مع تركٌا فً منبج باإلضافة إلى استمرار عملٌات داعش بالمرب من الحدود
ضا على جنوب سورٌا ،حٌث تدعم
السورٌة-العرالٌة فً شرق سورٌا .وتركز الوالٌات المتحدة أٌ ا
روسٌا وإٌران هجوما ا للنظام ضد المناطك التً تسٌطر علٌها المعارضة والتً تنتهن منطمة خفض
التصعٌد التً اتفمت علٌها الوالٌات المتحدة وروسٌا واألردن فً  .4112لد تستغل روسٌا وإٌران
واألسد هذا االنمسام فً التركٌز لالستٌالء على زمام المبادرة فً شرق سورٌا.
ٌجب أن تلتزم الوالٌات المتحدة باالحتفاظ بشراكتها ووجودها فً شرق سورٌا .إن مكاسب
التحالف األمرٌكً ضد داعش فً سورٌا ستنهار إذا فشلت الوالٌات المتحدة فً ردع أو عرللة
حملة التخرٌب المستمرة من لبل روسٌا وإٌران واألسدٌ .عتبر االنفتاح األخٌر مع تركٌا حول منبج
خطوة مهمة ولكنها لد تأتً بنتائج عكسٌة إذا أدت إلى فجوة أكبر بٌن الوالٌات المتحدة ولوات
سورٌا الدٌممراطٌةٌ .جب على الوالٌات المتحدة أال تسمح لموات سورٌا الدٌممراطٌة بعمد صفمة
مع األسد .بدالا من ذلنٌ ،جب على الوالٌات المتحدة أن تلتزم بتمدٌم دعم عسكري دائم إلى لوات
سورٌا الدٌممراطٌة من أجل منع وصول روسٌا واٌران واألسد إلى األراضً الحساسة والموارد
الطبٌعٌة.
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