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سياقات متزامنة
ــن  ــورات، ميك ــن التط ــدد م ــع ع ــارة م ــذه الزي ــت ه تزامن

اســتعراضها عــى النحــو التــايل:

 1- تزايــد نشــاط “داعــش” يف رشق ســوريا: شــهدت الفــرة 
األخــرة، الســيام منــذ بدايــة العــام 2023، تزايــداً يف عمليــات 
تنظيــم “داعــش” داخــل ســوريا، حيــث شــن التنظيــم نحــو 
ــام 2023، يف  ــن ع ــن م ــبوعن األول ــال األس ــاً خ 14 هجوم
مناطــق نفــوذ قــوات ســوريا الدميقراطيــة “قســد”، مــام أدى 
إىل ســقوط نحــو 12 قتيــاً منهــا، عــاوة عــى إصابــة أربعــة 

ــر 2023. جنــود أمريكيــن يف فرباي

ــادة  ــم اإلرهــايب إىل إع ــى ســعي التنظي ــك، ع ــل ذل ويدل
ترتيــب صفوفــه إلثبــات حضــوره وتعزيــز وجــوده يف ســوريا 
كجــزء مــن تحركاتــه مــن أجــل اســتعادة نشــاطه يف مناطــق 
ــدة  ــات املتح ــق الوالي ــار قل ــا أث ــو م ــة، وه ــوذ التقليدي النف

األمريكيــة مــن تداعيــات هــذا التطــور خــال الفــرة املقبلــة، 
الســيام مــع إشــارة بعــض املســؤولن األمريكيــن إىل أن 
مــؤرشات عــودة التنظيــم ال تــزال موجــودة وهــو مــا يشــكل 

ــداً واضحــاً. تهدي

وحليفتهــا  األمريكيــة،  القــوات  أحــرزت  املقابــل،  ويف 
“قســد”، عــدداً مــن النجاحــات ضــد “داعــش” خــال الفــرة 
ــر 2023،  ــوات، يف 17 فرباي ــك الق ــتهدفت تل ــرة، إذ اس األخ
غــارة  يف  الحمــي،  حمــزة  التنظيــم  يف  البــارز  القيــادي 
ُمشــركة مبروحيــة يف شــامل  رشق ســوريا، كــام كشــف بيــان 
ــن  ــارس 2023، ع ــر يف 4 م ــة، نُ ــة األمريكي ــادة املركزي للقي
أن التحالــف الــدويل ورشكاؤه األكــراد، نفــذوا 48 عمليــة 
ضــد التنظيــم، أســفرت عــن مقتــل 22 عنــراً، واعتقــال 25 

ــن. آخري

2- جولــة وزيــر الدفــاع األمريــي: تزامنــت تلــك الزيــارة، مــع 
ــا يف 5  ــن، بدأه ــد أوس ــي، لوي ــاع األمري ــر الدف ــة لوزي جول
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أجــرى رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة الجنــرال مــارك ميلــي، زيــارة غيــر ُمعلنــة، إلــى القواعــد األمريكيــة 
فــي ســوريا، فــي 4 مــارس 2023، ُتعــد األولــى لــه منــذ تســلمه منصبــه فــي عــام 2019، وذلــك بهــدف 
تفقــد القــوات األمريكيــة الُموجــودة فــي تلــك القواعــد. وفــي ضــوء عــدم تحديــد المصــادر األمريكيــة 
للقواعــد التــي زارهــا ميلــي، فقــد تضاربــت األنبــاء حــول مــا إذا كانــت الزيــارة قــد شــملت القواعــد العســكرية 
األمريكيــة فــي شــمال شــرق ســوريا، أم أنهــا شــملت قاعــدة التنــف فــي المثلــث الحــدودي بيــن العــراق 

وســوريا واألردن.

ــارة رئيــس األركان األمريكــي إلــى ســوريا, العــدد 1773، 13 مــارس 2023، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث  ــران:  دالالت زي ــق إي تطوي
والدراســات المتقدمــة.
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مــارس 2023، بزيــارة إىل األردن ثــم مــر وإرسائيــل، بهــدف 
تعزيــز التعــاون والراكــة األمريكيــة مــع الــدول الثــاث.

ويُنظــر إىل تلــك الجولــة عــى أنهــا متثــل عــودة الهتــامم 
واشــنطن باملنطقــة، ومحاولــة إلبــداء الدعــم واملســاندة 
لحلفائهــا يف مواجهــة التهديــدات املختلفــة، ويف القلــب منهــا 
التهديــد اإليــراين، وهــي ذات األهــداف التــي تســعى زيــارة 

ميــي لتأكيدهــا.

3- تكثيــف الرضبــات اإلرسائيليــة: تــأيت تلــك الزيــارة يف 
ــات عــى مواقــع  ــل الرضب ــه إرسائي ــذي تكثــف في الوقــت ال
تابعــة للمليشــيات اإليرانيــة داخــل األرايض الســورية، إذ 
اســتُهدفت شــاحنات أســلحة، يف ريــف مدينــة البوكــامل 
ــة الســورية، يف  ــزور، عــى الحــدود العراقي ــر ال مبحافظــة دي
نهايــة ينايــر 2023، مــام أدى إىل مقتــل وتدمــر مــن بداخلهــا، 

ــل. ــبت إلرسائي ــامت نُس يف هج

ــوريا  ــي إىل س ــس األركان األمري ــارة رئي ــب زي ــام أعق ك
بأيــام، اســتهداف معمــل أســلحة تابــع لفصائــل مواليــة إليران 
يف ديــر الــزور أيضــاً، وقــد أســفر عــن مقتــل ســبعة أشــخاص، 
ــذي أودى  ــب، وال ــب القصــف عــى مطــار حل هــذا إىل جان
ــامت  ــي هج ــارس 2023، وه ــن، يف 7 م ــة آخري ــاة ثاث بحي

ــل وراءهــا. ــوف إرسائي ــر املصــادر إىل وق تُش

أهداف الزيارة 
ســعت واشــنطن، إىل تحقيــق عــدد مــن األهــداف والرســائل 

مــن تلــك الزيــارة، ميكــن إجاملهــا عــى النحــو التــايل:

ــارة  ــك الزي ــاءت تل ــي: ج ــود األمري ــى الوج ــاظ ع 1- الحف
كرســالة مــن جانــب إدارة الرئيــس األمريــي جــو بايــدن تفيــد 
ــد  ــوريا، وتأكي ــن س ــة م ــوات األمريكي ــحب الق ــه س مبعارضت
ــد  ــوء تصاع ــة يف ض ــا، خاص ــى وجوده ــاظ ع ــة الحف أهمي
الرفــض يف الداخــل األمريــي الســتمرار هــذا الوجــود، حيــث 
ــه  ــود ل ــذا الوج ــة أن ه ــامت األمريكي ــض التقيي ــدت بع أك

ــة.  ــد رمزي ــه إال فوائ ــر مــن املخــاوف وليــس ل الكث

ــات  ــة أن الوالي ــة املعارض ــوات األمريكي ــد األص ــام تؤك ك
ــود  ــوريا، وأن وج ــع س ــرب م ــة ح ــت يف حال ــدة ليس املتح
ــة  ــوى اإلقليمي ــع الق ــا للتصــادم م ــد يدفعه ــوات ق ــك الق تل
ــو  ــّدم عض ــد ق ــوريا، وق ــودة يف س ــرى املوج ــة األخ والدولي
الكونغــرس األمريــي مــات جايتــس، مــروع قانــون يتعلــق 
بصاحيــات الحــرب مــن شــأنه إجبــار إدارة الرئيــس األمريــي 
بايــدن عــى ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســوريا، وهــو مــا 
ترفضــه اإلدارة، كــام أنــه مــن املســتبعد أن يتــم متريــر هــذا 

ــون مــن األســاس.  القان

2- اســتمرار دعــم واشــنطن لألكــراد: ســعت واشــنطن مــن 
ــة  ــوات ســوريا الدميقراطي ــا ق ــد دعمه ــارة إىل تأكي ــك الزي تل
ــة يف رشق ســوريا،  “قســد”، املتحالفــة مــع القــوات األمريكي

والتــي تقاتــل معهــا تنظيــم “داعــش”. 

ــا مفادهــا اســتمرار  ــة رســالة إىل تركي ــارة مبثاب ــد الزي وتُع
ــي  ــا يعن ــة، مب ــوريا الدميقراطي ــوات س ــي لق ــم األمري الدع
قطــع الطريــق عــى أنقــرة إذا مــا أرادت القيــام بــأي عمليــة 
عســكرية ضــد “قســد”، التــي تشــكل وحــدات حاميــة 
الشــعب الكرديــة الســورية قوامهــا الرئيــي، وتصنفهــا أنقــرة 

ــة. ــة إرهابي ــا منظم بأنه

ــتدعاء  ــت باس ــارة، وقام ــا الزي ــتنكرت تركي ــد اس ــذا فق ل
ــارس  ــف، يف 6 م ــري فليك ــرة، جيف ــي يف أنق ــفر األمري الس
2023، لطلــب توضيحــات بشــأن الزيــارة، ُمعربــة عــن “عــدم 

ــارة”.  ــا للزي ارتياحه

3- تقليــل خطــر هجــات املليشــيات اإليرانيــة: جــاءت 
يف  األمريكيــة  للقــوات  الحاميــة  توفــر  بهــدف  الزيــارة 
ــيات  ــنها املليش ــي تش ــكرية الت ــامت العس ــن الهج ــوريا م س
ــف  ــوء تكثي ــة يف ض ــران، خاص ــن إي ــة م ــلحة املدعوم املس
تلــك املليشــيات مــن تحركاتهــا املناوئــة وهجامتهــا عــى 
القواعــد األمريكيــة بشــامل رشق ســوريا، خــال شــهري ينايــر 

وفربايــر2023.

ــر 2023، إســقاطه  ــي، يف 14 فرباي ــش األمري ــن الجي وأعل
ــوريا،  ــامل رشق س ــة يف ش ــتطاعية إيراني ــرة اس ــرة مس طائ
إضافــة إىل تصديــه لهجــوم ثــاث طائــرات مســرة يف منطقــة 
ــارة إىل  ــدف الزي ــام ته ــهر. ك ــس الش ــن نف ــف، يف 20 م التن
بــن ســوريا والعــراق،  الحــدود  تقييــم وتعزيــز مراقبــة 
ومراقبــة الفصائــل التابعــة إليــران، ملنعهــا مــن التجهيــز ألي 
ــة يف  ــوات األمريكي ــد الق ــذه ض ــزم تنفي ــكري تعت ــل عس عم

ــوريا. س

4- رفــض عــودة العالقــات مــع الحكومــة الســورية: حملــت 
الزيــارة التــي أجراهــا رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة، تجديد 
اإلدارة األمريكيــة رفضهــا االنفتــاح عــى الحكومــة الســورية، 
ودعوتهــا لــدول املنطقــة بــأال ترافــق عمليــات إرســال 
املســاعدات اإلنســانية ملتــرضري الزلــزال يف ســوريا مــع عــودة 
ــوري يف  ــيناتور الجمه ــده الس ــا أك ــو م ــا، وه ــات معه العاق
ــم  ــي، جي ــرس األمري ــة يف الكونغ ــات الخارجي ــة العاق لجن
ريــش، حيــث قــال إن كارثــة الزلــزال ال ميكــن أن تنــي 
املجتمــع الــدويل االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الشــعب 
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ــام أو  ــل النظ ــادة تأهي ــع إع ــد رضورة من ــام أك ــوري، ك الس
ــة. ــة العربي ــه إىل الجامع إعادت

ومــن ناحيــة أخــرى، فإن زيــارة ميــي، متت دون التنســيق 
مــع الحكومــة الســورية أو إخطــار ُمســبق لهــا، وهــو مــا أدى 
إىل إدانــة وزارة الخارجيــة الســورية، للزيــارة ووصفتهــا بإنهــا 
“غــر رشعيــة”، واعتربتهــا انتهــاكاً لســيادة أراضيهــا ووحدتهــا.

5- بحــث جهــود إعــادة النازحــن: اســتعرض رئيــس األركان 
ــادة  ــود اإلع ــوريا، جه ــه يف س ــه قوات ــال زيارت ــي خ األمري
ــر  ــذي يضــم أك ــول، وال ــم اله املســتمرة للنازحــن مــن مخي
مــن 70 ألــف نــازح، بينهــم 25 ألــف طفــل يف ظــروف مزرية. 

ويضــم هــذا املخيــم النازحــن مــن العــراق وســوريا نتيجة 
العمليــات العســكرية التــي أعقبــت ظهــور تنظيــم “داعــش”، 
كــام يتغلغــل التنظيــم داخــل املخيــم، وهــو مــا يؤهلــه ألن 
يتحــول إىل بيئــة خصبــة لظهــور جيــل جديــد مــن التنظيــم، 
وذلــك يف ضــوء أن مــا يقــرب مــن 70% مــن ســكانه، تحــت 
ســن 12 عامــاً، وهــؤالء الشــباب أكــر عرضــة للتطــرف نظــراً 

لنوعيــة حياتهــم الســيئة للغايــة. لــذا تســعى واشــنطن، مــن 
تكــرار زيــارات املســؤولن العســكرين للمخيــم، إىل اســتكامل 
مســاعي إعــادة الاجئــن بداخلــه إىل بلدانهــم، وإعــادة 

تأهيلهــم.

   ويف التقديــر، ميكــن القــول إن التحــركات األمريكيــة 
األخــرة يف املنطقــة، تُشــر إىل محــاوالت واشــنطن اســتعادة 
نفوذهــا ودورهــا يف املنطقــة، وذلــك بالتنســيق مــع حلفائهــا، 
ــة وأن  ــران، خاص ــيا وإي ــوذ روس ــة نف ــدف مواجه ــك به وذل
ــوذ  ــود والنف ــص الوج ــو لتقلي ــركاً يدع ــاً مش ــام موقف لديه
العســكري األمريــي يف املنطقــة. وقــد يــؤدي ذلــك املوقــف 
مــن جانــب واشــنطن إىل اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات خــال 
الفــرة املقبلــة، والتــي مــن بينهــا تأمــن القواعــد األمريكيــة 
عــن  وإبعادهــم  األمريكيــن  الجنــود  حاميــة  لتعزيــز 
ــل،  ــه إرسائي ــد احتــامالت توجي االســتهداف، خاصــة مــع تزاي
بضــوء أخــرض أمريــي، رضبــات ضــد منشــآت نوويــة إيرانيــة، 
وهــو مــا ســيدفع األخــرة إىل التصعيــد اإلقليمــي ضــد القوات 

ــة.  ــة يف املنطق ــح األمريكي واملصال
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املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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