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تقرير »ســورية في عيون مراكز الدراســات العاملية« هو نشــرة دورية، تصدر عن مركز دمشــق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  األزمة السورية، 

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم املحــاور التــي  يتطــرق إليهــا العــدد، وعــرض ي�ضــيء 

علــى تلــك املحــاور  مــن خــال تقديــم قــراءة  للعناويــن التــي  ُرصــدت  حــول مســتجدات األزمــة الســورية، 

كمــا يتضمــن اإلصــدار زوايــا )غيــر  ثابتــة( مثــل قضيــة العــدد، اســتطاعات رأي... تتضمــن تعليقــات أو 

وجهــات نظــر، وبيبليوغرافيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث والدراســات والتقاريــر واملقــاالت الصــادرة 

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

عنــى بالسياســات العاّمــة 
ُ
ة تأّسســت عــام 2015،مقّرهــا مدينــة دمشــق، ت

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

إلــى عنايتهــا بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، 

قد والتقييم، واستقصاء 
ّ
ومتابعة فاعلي السياسة املحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الن

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..

W W W . D C R S . S Y

شــهد شــهر أيلول/ســبتمرب تركيــزاً كبــراً عــى إدلــب، فكانــت املحــور الــذي تناولتــه معظــم املنشــورات 
الصــادرة عــن مراكــز األبحــاث الغربيــة، قبــل االتفــاق الــرويس الــريك يف الســابع عــر مــن الشــهر املــايض، 
ــه  ــه الباحثــون والكتــاب –خصوصــاً األمريكيــون– إىل توجي ــَد مــن خالل ــاً َعَم ــك باب وبعــده. وكانــت كذل
رســائل إىل إدارتهــم وأتباعهــا، ورمبــا إىل الحكومــة الســورية ومعهــا حليفهــا الــرويس، واإليــراين مبســتوى 

أقــل.

خشــيت مراكــز األبحــاث هجومــاً عســكرياً ضخامً يشــنه الجيــش العــريب الســوري لتحرير إدلــب، املحافظة 
واملدينــة، ينهــي عــربه آخــر جيــوب املســلحني الكــربى يف البــالد، وبالتــايل يقــي عــى آمــال وتطلعــات 

ومصالــح كثــرة ألمريــكا وتركيــا أوالً، ولــدوٍل كثــرة راهنــت يومــاً عــى هــؤالء املســلحني.

وعليــه، حاولــت مقــاالت عديــدة توجيــه رســائل مبطنــة لدمشــق، وملوســكو مــن ورائهــا، مــن قبيــل أن 
هجومــاً عــى إدلــب قــد ينجــح عســكرياً لكنــه لــن يحمــل إال اآلثــار الســلبية عــى الصعيــد الدبلومــايس، 
فهــو ســيثر غضــب تركيــا، أو يدفــع أمريــكا للــرد، أو يســهم يف زيــادة التوتــر وعــدم االســتقرار عــى املــدى 
ــة  ــت إرهابي ــب ليس ــامت يف إدل ــد، وكأن التنظي ــن جدي ــور م ــاب إىل الظه ــع اإلره ــى يدف ــد، وحت البعي

إطالقــاً.

ــه كل  ــا أثبتت ــار األخــر، هــذا م ــت الخي ــا إال إذا كان ــن تخوضه ــداً مــن املعــارك، ول ــد دمشــق مزي ال تري
ــة  ــة للمعرك ــة التام ــك أن الجاهزي ــم كذل ــا تعل ــب أيضــاً. لكنه ــوم يف إدل ــت الي ــا يُثبَ ــة، وم مراحــل األزم
هــي أوىل خطــوات الوصــول إىل اتفــاق. ومــن هنــا كان الحشــد العســكري الســوري، والــرويس بالتــوازي، 
والــذي خلــق قلقــاً وخوفــاً، دفــع كل األطــراف املعاديــة لســورية إىل التفكــر مليــاً، ودفــع تركيــا املحــارصة 

يف إدلــب، واملعرضــة ملخاطــر اســتثنائية هنــاك إىل الدفــع نحــو اتفــاق.

ظهــرت الرباغامتيــة الركيــة جليــة يف هــذا االتفــاق، إذ اســتبقت الجميع، أمريــكا، إرسائيل، وحتى املســلحني 
أنفســهم، عــى الرغــم مــن املســؤوليات الكبــرة التــي يحملهــا إياهــا االتفــاق فيــام يتعلــق مبوضــوع نــزع 
ســالح حلفائهــا والقضــاء عــى املرتبــط منهــم بالقاعــدة. كــام ظهــرت أيضــاً الحرفــة السياســية الروســية، 
ــة  ــن عملي ــج ع ــد ينت ــي ق ــارب تريك-أمري ــى أي تق ــق ع ــاق الطري ــذا االتف ــطة ه ــت بواس ــي قطع الت

عســكرية يف إدلــب.
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ــايل املعــادالت  ــة، بالكامــل رمبــا، وقلــب بالت ــن القــوى الدولي ــرويس يف ســورية موازي ــدور ال لقــد غــّر ال
األمريكيــة رأســاً عــى عقــب. إذ مل تعــد الواليــات املتحــدة هــي الحليــف األوحــد القــادر، ومل تعــد الخيــار 
ــاء، ســيذهبون، دون  ــن تريدهــم حلف ــح م ــايل إذا مل تســتطع ضــامن مصال ــع، وبالت ــده الجمي ــذي يري ال

ــد واملتجــدد. ــردد، إىل روســيا الفاعــل القديم/الجدي ت

ــة يف ســورية يف مــأزق حقيقــي، إذ  ــر، اإلدارة األمريكي ــرويس”، إن جــاز التعب ــل هــذا “النجــاح ال يف مقاب
ال يســمح لهــا وضعهــا الحــايل بتحقيــق أيٍّ مــن مصالحهــا، الحقيقيــة أم املزعومــة، ويضعهــا يف معضلــة 
اســراتيجية، ال تتوقــف عــى مكانتهــا يف ســورية أو املنطقــة، بــل تنســحب بالقيــاس إىل مكانتهــا العامليــة 
ــت  ــية، وإذا كان ــة وجيوسياس ــة اقتصادي ــورية هزمي ــن س ــحاب م ــى. فاالنس ــة حت ــية، واالقتصادي السياس
الواليــات املتحــدة قــادرة عــى تجــاوز خســائر كهــذه، إال أن ثقــة حلفائهــا بهــا يف املنطقــة لــن تعــود إىل 

مــا كانــت عليــه مطلقــاً.

مــن جهــة ثانيــة، الحفــاظ عــى املســتوى الحــايل مــن التواجــد ال يبــدو مجديــاً، إذ مل تحقــق أمريــكا منــذ 
بـَـَدأ تدخلهــا يف ســورية أي نجــاح يذكــر عــى أي مســتوى، ســيايس كان أم ميــداين. وحتــى “النــر” الــذي 
تحــاول التغنــي بــه دامئــاً عــى تنظيــم “داعــش” بوســاطة حلفائهــا الكــرد، مل يــزد األوضــاع إال تعقيــداً، 
ومل يقنــى مراكــز األبحــاث األمريكيــة، التــي مــا تــزال تــرى يف التنظيــم القــدرة عــى إعــادة االنبعــاث عــرب 

ديناميــات جديــدة وبتمظهــرات رمبــا لــن تكــون أقــل خطــورة مــن “خالفتــه” املنتهيــة.

آمــا آخــر الخيــارات، فهــو زيــادة الجهــد العســكري األمريــي وتوســيع نطاقــه، والــذي يطالــب بــه باحثــون 
ــه مل يحمــل  ــة، خاصــة أن ــج املحتمل ــاً، وأقلهــا وضوحــاً يف النتائ ــول تطرف غربيــون عــّدة، وهــو أكــر الحل
ــز  ــى يف تعزي ــن يســاهم حت ــراق. ول ــى الع ــن أفغانســتان، حت ــرة يف التجــارب الســابقة م ــات كث إيجابي
مواقــع حليفيهــا الرئيســني يف املنطقــة )األتــراك والكــرد(، خاصــة وأنهــام عــى عــداٍء كبــر، متجــذر وطويــل 

األمــد.
يف الغالــب، لــن تســتطيع الواليــات املتحــدة إيجــاد حــل للموضــوع الــريك الكــردي، وهــي التــي مل يعــرف 
عنهــا يومــاً التوفيــق بــني مصالــح حلفائهــا، دون أن يكونــوا يف األصــل أعــداء ومتناحريــن وال يجمــع بينهــام 
إال قاســم مشــرك واحــد هــو الفشــل يف حكــم املناطــق التــي انتزعوهــا عنــوة يف ســورية، والتــي أصبحــت 

عرضــة ألزمــات اجتامعيــة وانهيــارات أمنيــة، تتهــدد الشــامل الســوري، ومــا بعــده.

ــر  ــات املتحــدة تغي ــب الوالي ــرة تطال ــة أصــوات كث ــة السياســية األمريكي ــني النخــب الفكري ــا ب ــو م تعل
اســراتيجيتها حيــال ســورية، لتتــالءم مــع التغــرات الجذريــة يف الوضــع الســوري الســيايس الدبلومــايس 
والعســكري امليــداين. وبتنــا نقــرأ مصطلحــات غابــت مطــوالً عــن أوراق السياســات البحثيــة األمريكيــة مــن 
قبيــل “االعــراف بفشــل التنظيــامت املســلحة”، “التعامــل مــع عــزم الحكومــة اســتعادة كل شــرب”، وكلمــة 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

2018 ســبتمبر  / ل يلو أ عــدد 

“إجبــار” التــي تحولــت منــذ مــدة إىل “ضغــٍط” أو “دفــع”، تحولــت اليــوم إىل “إقنــاع” أو “الطلــب مــن” 
خاصــة حيــال ســورية وروســيا، مــع حفاظهــم عــى مســتوى معــني مــن العدائيــة تجــاه إيــران ووجودهــا 

ودورهــا يف ســورية.

قــد تلجــأ الواليــات املتحــدة إىل رضبــات عســكرية، خاصــة وأنهــا توحــي للمســلحني دامئــاً بفربكــة “متثيليــة 
أســلحة كيامويــة” جديــدة، عــرب تريحــات لكبــار مســؤوليها بأنهــا لــن تتــواىن عــن الــرد عــى اســتخدام 
ــا أن تســبق  ــا يجــوز التســاؤل هــل اســتطاعت تركي ــرة أخــرى”. وهن ــاموي “م ــة الســورية للكي الحكوم
أمريــكا إىل االقتنــاع بــأن التنظيــامت املســلحة مل تعــد قــادرة عــى تغيــر مســار الحــرب، وبــدأت بالعمــل 
انطالقــاً مــن ذلــك؟ وكــم مــن الوقــت ســتحتاج واشــنطن لتصــل إىل هــذه القناعــة، ومــا الــذي ســتجنيه، 
ومــا الــذي ســتخرسه يف طريقهــا إىل ذلــك، خاصــة وأن كل الفواعــل األخــرى تنشــط لتحقيــق أهدافهــا، 
ويحقــق بعضهــا نتائــج إيجابيــة، واملثــال األبــرز هنــا هــو روســيا، فهــي تريــد، لتحقيــق أهدافهــا، وقــف 
الحــرب واســتعادة، أو رمبــا تحســني، مكانــة ســورية دوليــاً، وأن تحصــل دمشــق بالتــايل عــى الدعــم الــالزم 

إلعــادة اإلعــامر، ال يبــدو أبــداً أن مــا تريــده موســكو بعيــد املنــال.

يغطــي عــدد أيلول/ســبتمرب مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« أهــم مــا أصدرتــه 
هــذه املراكــز يف تصديهــا للشــأن الســوري، وينقســم إىل املحــاور الخمســة السياســية اآلتيــة:

املحــور األول: تغطــي مقاالتــه القلــق الــذي ســاد مراكــز األبحــاث نتيجــة الخشــية مــن حملــة ســورية 
ــة،  ــدات الغربي ــية، التهدي ــة الروس ــة والبحري ــوات الجوي ــن الق ــة م ــب، مدعوم ــة إدل ــر محافظ لتحري

ــة. ــة والدولي ــات اإلقليمي والتداعي

املحــور الثــاين: يتنــاول مــا نــر حــول االتفــاق الرويس-الــريك حــول إدلــب، مفاعيلــه، وتداعياتــه، إمكانيات 
فشــله، وتأثــرات نجاحه.

املحــور الثالــث: يعــرض منوذجــاً عــام ينــر مــن أوراق بحثيــة تطالــب الواليــات املتحــدة بتغيــر سياســتها 
واســراتيجيتها يف ســورية، آخــذة بالحســبان التبــدالت الجذريــة التــي طــرأت عــى الحــدث الســوري.

املحــور الرابــع: يتصــدى لقضيــة الفشــل الكــردي يف ديــر الــزور، والــريك يف املناطــق التــي تحتلهــا شــامل 
ســورية إداريــاً، ومــا يحملــه هــذا الفشــل مــن مخاطــر اجتامعيــة وأمنيــة لــن يكــون مداهــا املــكاين أو 

الزمــاين محــدوداً.

أمــا املحــور األخــر: فيقتــر عــى دراســة عــن تنظيــم “داعــش” تقــارن بــني وضعــه اليــوم ووضعــه عــام 
2008، ومــا هــي الســيناريوهات والديناميــات التــي ميكــن مــن خاللهــا أن يعيــد التنظيــم إحيــاء نفســه.
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تتشــابك المصالــح فــي إدلــب وتتعقــد العالقــات والنوايــا والعوائــد المتوقعــة، 
وتحــذر مراكــز األبحــاث مــن هجــوم ســوري ضخــم علــى المحافظــة. هجــوم لــم 
 ،

ً
تنفــِه القيــادة الســورية، ولــم يــزده حشــد الجيــش العربــي الســوري إال تأكيــدا

ومثلــه التحــركات العســكرية الروســية خاصــة فــي البحــر المتوســط. فمــا كان مــن 
تركيــا –األقــرب واألكثــر عرضــة للخطــر– إال أن تحركــت باتجــاه االتفــاق والهدنــة. 

في إدلب: الهجوم خير وسيلة لالتفاق 



صافيناز محمد أحمد

إدلب... معضلة التشابك الدولي واإلقليمي في سوريا

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 9 أيلول/سبتمبر 2018

كتبــت صافينــاز محمــد أحمــد مقــاالً بعنــوان »إدلــب... معضلــة 
ــرام  ــز األه ــره مرك ــوريا« ن ــي يف س ــدويل واإلقليم ــابك ال التش
ــامالت  ــن احت ــه ع ــت في ــبتمرب 2018، تحدث ــخ 9 أيلول/س بتاري
القيــام بعمــل عســكري يف مدينــة إدلــب، والتــي ازدادت معدالت 
نــزوح املعارضــة وعوائلهــا باتجاههــا منــذ دخــول مناطــق خفــض 

التصعيــد حيــز التطبيــق.

معضلة إدلب
تكمــن معضلــة إدلــب كونهــا مــأوى لعــدد مــن الفصائــل 
ــة  ــل “هيئ ــة، مث ــامت إرهابي ــف كتنظي ــا مصن ــلحة، بعضه املس
ــل  ــف مث ــذا التصني ــارج ه ــر خ ــض اآلخ ــام”، والبع ــر الش تحري
ــك يف  ــا، وذل ــة بركي ــق الصل ــل الجيــش الحــر – وثي بعــض فصائ
وقــت ازدادت فيــه توجهــات الدولــة الســورية وإيــران وروســيا 
ــح  ــد فت ــاك. وق ملهاجمــة املحافظــة للقضــاء عــى املعارضــة هن
ذلــك البــاب أمــام الخالفــات بــني روســيا وتركيــا بشــأن الفصائــل 

املتواجــدة باملدينــة واملحســوبة عــى األخــرة؛ الســيام تلــك التــي 
تدخــل ضمــن نطــاق “قــوات درع الفــرات” املتمركــزة يف جيــوب 
مهمــة مــن إدلــب. وتثــر أزمــة إدلــب أيضــاً قــدراً مــن الخــالف 
ــم  ــة الحس ــرة مواصل ــة األخ ــبب رغب ــران بس ــيا وإي ــني روس ب
العســكري مبــا يضمــن اســتكامل خريطــة نفوذهــا الســيايس 

ــوري. ــامل الس ــادي يف الش واالقتص

التــي  الروســية-الركية-اإليرانية  الثالثيــة  القمــة  واســتهدفت 
ُعقــدت يف 7 أيلول/ســبتمرب يف إيــران، الخــروج باتفــاق شــامل ملــا 
ســيتم اتخــاذه مــن إجــراءات بشــأن إدلــب، مبــا يضمــن اإلبقــاء 
عــى حالــة التفاهــم الثــاليث التــي ضمنتهــا صيغــة أســتانا، خاصــة 
أنــه مــن املحتمــل أن تــؤدي النتائــج املرتبــة عــى معركــة إدلــب 
إىل صياغــة تفاهــامت دوليــة وإقليميــة “قد” تســهم يف تســويات 

ممكنــة لألزمــة الســورية.

1
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خالفات روسيا وتركيا بشأن إدلب
تهــدف روســيا مــن العمليــة العســكرية يف إدلــب القضــاء عــى 
الفصائــل اإلرهابيــة وتحديــداً “هيئــة تحريــر الشــام”، عــرب 
رضبــات جويــة تراعــي عــدم اســتهداف نقــاط املراقبــة الركيــة 
ــن  ــر” م ــش الح ــن “الجي ــا م ــة له ــوات التابع ــة أو الق يف املدين
ــة  ــق الخاضع ــن املناط ــاً ضم ــة فعلي ــال املحافظ ــة، وإدخ ناحي
ــة، وتأمــني محــاور املواصــالت  ــة ثاني ــة مــن ناحي لســلطة الدول

ــط  ــي ترب إدلــب بحلــب، مــن ناحيــة ثالثــة. لكنهــا يف الت
قــت  لو إدارة ا تريــد  ذاتــه 
ت  لعالقــا ا

تركيــا  مــع 
بشــأن  وإيــران 

إدلــب بصــورة متكنهــا 
عــى  الحفــاظ  مــن 
صيغــة التعــاون الثاليث. 

ــاه  ــالف أن اتج ــذا بخ ه
روســيا الســتهداف إدلــب 
ــاج  ــا إىل انته ــع تركي يدف

خياريــن:  أحــد 
ــا  ــادرة قواته ــو مغ - األول، ه

العســكرية املتواجــدة فيهــا، وبالتــايل 
فقــدان إدلــب األهميــة االســراتيجية التــي 

ــرة.  ــا ألنق متثله
ــة، ويف  ــل اإلرهابي ــة الفصائ ــا ملحارب ــو اضطراره ــاين، ه - الث

مقدمتهــا “هيئــة تحريــر الشــام”، مــا يســهل مهمــة روســيا 
ــكرية  ــة عس ــن عملي ــن ش ــدالً م ــة ب ــاح املدين ــران يف اجتي وإي

محــدودة النطــاق.

ونظــراً لألهميــة االســراتيجية التــي متثلهــا إدلــب بالنســبة لركيــا؛ 
فمــن غــر املتوقــع أن تســتغني تركيــا عــن مناطــق متركزاتهــا يف 
إدلــب، أو الراجــع عــن نقــاط املراقبــة التــي أقامتهــا يف الخطــوط 
األماميــة للمدينــة وعددهــا 12 نقطــة. وبالتــايل تتزايــد حظــوظ 
الخيــار الثــاين الــذي تدفعهــا إليــه موســكو. وهنــاك رؤيــة مغايرة 
ــكري يف  ــا العس ــادة متركزه ــه إىل زي ــد تتج ــا ق ــأن تركي ــول ب تق
ــة فقــط، األمــر  ــب وليــس الخطــوط األمامي ــع مناطــق إدل جمي
الــذي يجعــل خيــار الحــرب الروسية-الســورية عــى إدلــب خيــار 
ــة عســكرية  ــي عملي ــيا إىل تبن ــع روس ــا يدف ــذ، م ــب التنفي صع

محــدودة النطــاق تكــون مقصــورة عــى فصائــل محــددة. 

كــام تــرى الــدول األوروبيــة بأحقيــة منــح تركيــا ترتيــب الوضــع 
يف إدلــب أمنيــاً وعســكرياً، وذلــك تجنبــاً لحــدوث كارثــة إنســانية 
ــط يف  ــا يضغ ــا، م ــدة إىل حدوده ــزوح جدي ــة ن ــؤدي إىل موج ت
ــم  ــا الرق ــارات تجعله ــا خي ــك تركي ــا. إذ متتل ــة عــى أوروب النهاي
األكــر أهميــة يف تســويات إدلــب كونهــا ال زالــت تســيطر 
اســراتيجياً عــى عفريــن ومعظــم مناطــق شــامل حلــب؛ وبالتايل 
متويــل عنارصهــا العســكرية املواليــة لهــا يف إدلــب عــرب التحكــم 
يف تلــك املناطــق، مــا يجعــل خيــار الدولــة الســورية بشــن هجوم 
بــري عــى إدلــب خيــاراً باهــظ التكلفــة، وبالتــايل االكتفــاء –ولــو 
مؤقتــاً– بشــن رضبــات عســكرية 
مبســاندة  محــدودة  جويــة 

روســيا.

تركيــا  مــن  كل  تختلــف 
كيفيــة  عــى  وروســيا 
اســتهداف “هيئــة تحريــر 
ترغــب  فبينــام  الشــام”، 
عــرب  هجــوم  بشــن  روســيا 
ــعة إىل  ــكرية واس ــة عس عملي
جانــب الجيــش الســوري، ترغــب 
تركيــا بتفعيــل آليــات أخــرى؛ 
حــدوث  عــى  كاملراهنــة 
ــوف  ــني صف انشــقاقات ب
تنجــح  أن  أو  الهيئــة، 
محــاوالت تفكيكهــا عــرب 

معهــا. التفــاوض 
قدمــت  للهيئــة   اقراحــاً  تركيــا 

ــروج  ــي بالخ مــن إدلــب مقابــل انتشــار قــوات من يق
املعارضــة الســورية “املعتدلــة”. لكــن مســار األحــداث أوضــح أن 
ــاءت بالفشــل. ــد ب ــة ق ــع الهيئ ــاوض م ــا يف التف محــاوالت تركي

وتزامــن ذلــك مــع ارتفاع وتــرة اللقــاءات السياســية والعســكرية 
بــني كل مــن موســكو وأنقــرة وطهــران، إذ جــاءت القمــة الثالثيــة 
تشــهده  الــذي  العميــق  الخــالف  لتعكــس حالــة  املذكــورة 
ــت يف  ــي انعكس ــب، والت ــأن إدل ــية-الركية بش ــات الروس العالق
حــدة خطــايب الرئيســني الــرويس والــريك، مــا أضفــى مزيــداً مــن 
التعقيــد بشــأن مســتقبل العمــل العســكري املتوقــع يف إدلــب. 

ــاآليت: ومتثلــت أهــم نقــاط الخــالف يف القمــة ب
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ــا بتأجيــل العمليــات العســكرية، إذ  - رفــض روســيا اقــراح تركي
ــام”.  ــر الش ــة تحري ــع “هيئ ــات م ــول للمفاوض ــاً أط ــح وقت يتي
ــدة  ــذ ع ــة من ــات جاري ــار أن املفاوض ــى اعتب ــض ع ــاء الرف وج

ــدم. ــرة أي تق ــرز أنق ــهور دون أن تُح ش
- رفــض روســيا االقــراح الــريك بإتاحة املجــال للعســكريني الروس 
واألتــراك وضــع اســراتيجيات لتفعيــل مســتوى التحذيــرات 
قاعــدة  تســتهدف  التــي  اإلرهابيــة،  للتنظيــامت  العســكرية 
حميميــم الروســية انطالقــاً مــن إدلــب كمرحلــة أوىل قبــل 

الهجــوم العســكري.
- إرصار روســيا وإيــران عــى اســتعادة الدولــة الســورية ســيطرتها 
عــى كافــة األرايض، بينــام رّدت أنقــرة بأنهــا ستســتمر يف حاميــة 

حدودهــا، وأن إدلــب متثــل أهميــة كبــرة ألمنهــا القومــي.

واشنطن والحرب يف إدلب
ــى  ــع ع ــكري واس ــوم عس ــن هج ــا ش ــنطن عزمه ــت واش  أعلن
ــد  ــة ض ــلحة الكياموي ــتخدامه لألس ــال اس ــوري ح ــش الس الجي
املدنيــني يف إدلــب. فضــالً عــن التلويــح باســتهداف مخــازن 
األســلحة التابعــة للدولــة، باإلضافــة إىل إعــالن ترامــب عــن بقــاء 
ــي  ــدف الحقيق ــن اله ــورية. لك ــة يف س ــوات األمريكي ــم للق دائ
لتدخــل واشــنطن ليــس هــو البعــد اإلنســاين، وإمنــا رغبــة اإلدارة 

ــة الســورية مــن الســيطرة عــى إدلــب؛  ــع الدول ــة من األمريكي
ألن ذلــك يعنــي اســتكامل روســيا النتصاراتهــا العســكرية يف 
ســورية، ومــن ثــم اقرابهــا مــن فــرض رؤيتهــا للحــل الســيايس، 

ــواء. ــى حــد س ــون ع ــون واألوروبي ــا يرفضــه األمريكي ــو م وه

ــاً واضحــاً التفــاق رويس-تــريك شــامل  ميكــن القــول إن مثــة غياب
حــول كيفيــة معالجــة مصــر إدلــب، وتحديــداً مصــر املعارضــة 
املســلحة فيهــا، إذ إن محــاوالت القمــة الثالثيــة الركيــة الروســية 
اإليرانيــة يف التوصــل التفــاق بشــأن إدلــب بــاءت بالفشــل، األمــر 
الــذي يضــع حالة التنســيق الروســية الركيــة مبصالحها املتشــابكة 
ووفقــاً لصيغــة أســتانا محــل اختبــار جــاد، ويضــع كذلــك تركيــا 

أمــام عــدة خيــارات هــي: 
ــا  ــن الوقــت لتفعيــل دوره ــيا مبنحهــا املزيــد م ــاع روس - إقن
التفــاويض مــع “هيئــة تحريــر الشــام” لتفكيــك فصائلهــا أو 

ــة،  ــن املدين ــل م الرحي
- تحشــيد القــوات التابعــة للجيــش الحــر ملحاربــة “هيئــة تحريــر 

الشام”،
الجنــوح للمطلــب الــرويس بعــدم االعــراض عــى اســتهداف 
املعارضــة يف إدلــب. ويبــدو الخيــار األخــر أقــرب إىل واقــع 

األحــداث الجاريــة.

تهدف روسيا 
يف إدلب إلى القضاء ىلع 
الفصائل اإلرهابية وتحديدًا 

“هيئة تحرير الشام”
وإدخال املحافظة فعليًا 
ضمن املناطق الخاضعة 

لسلطة الدولة 
وتأمين محاور املواصالت 

التي تربط إدلب بحلب

الهدف الحقيقي لتدخل 
واشنطن ليس البعد اإلنساني 

كما تزعم، وإنما رغبة اإلدارة 
األمريكية منع الدولة السورية 

من استعادة السيطرة 
ىلع إدلب؛ ألن ذلك يعني 
استكمال روسيا النتصاراتها 

العسكرية يف سورية



كتــب إمييــل حكيــم مقــاالً بعنــوان: »الهجــوم عــى إدلــب: 
ــات  ــدويل للدراس ــز ال ــره املرك ــئلة« ن ــتة أس ــى س ــة ع اإلجاب
فيــه عــن  يتحــدث  أيلول/ســبتمرب 2018،   7 االســراتيجية يف 
التطــورات العســكرية املحتملــة، والتداعيــات األوســع عــى 

األزمــة الســورية، وتأثرهــا عــى األتــراك والغــرب.

السؤال األول: كيف سيكون شكل الهجوم العسكري؟
هنالك اثنان من السيناريوهات:

ــدف اســتعادة املنطقــة  ــدود به ــوم مح ــيناريو األول: هج الس
االســراتيجية عــى طــول الطريقــني الرئيســني اللَذيْــن يصــال 
مبــارشة بــني مــدن حــامة والالذقيــة حتــى حلــب. يســيطر 
ــع وصــول  ــن الطريقــني متن “املتمــردون” عــى أجــزاء مــن هذي
الحكومــة، ومتنــع حركــة املــرور والتجــارة بــني املــدن، وتذكــر بــأن 

ــالد. ــل الب ــد كام ــرجع بع ــورية مل تس ــة الس الحكوم

الســيناريو الثــاين: هجــوم أوســع يهــدف إىل اســتعادة محافظــة 

إدلــب بالكامــل، واألجــزاء مــن محافظتــي الالذقيــة وحــامة التــي 
مازالــت تحــت ســيطرة املســلحني. املهمــة ســتكون ضخمــة 
ــورة  ــني، ووع ــلحني والجهادي ــرة للمس ــداد الكب ــر إىل األع بالنظ

ــر”. ــني الكب ــدد املدني األرايض، و “ع

بالتأكيــد ميكــن تحقيــق الســيناريو األول، نظــراً المتــالك الجيــش 
الســوري قــوة عســكرية أكــرب ودعــم القــوات الجويــة الروســية. 
بينــام يتطلــب الســيناريو الثــاين اســتخداماً هائــالً للمــوارد 
، لكــن  العســكرية. لــذا، قــد ال تكــون النتيجــة موضــع شــكٍّ
ــف  ــل التكالي ــتعدتني لتحم ــيا مس ــورية وروس ــتكون س ــل س ه
العســكرية، فضــالً عــن األخــرى عــى الصعيديــن اإلنســاين 
والســيايس؟ مــن املمكــن أن يســتقر الحليفــان الســوري والــرويس 
إىل نهــج مرحــّي يســعى إىل إضعــاف معنويــات املســلحني، وعــزم 

ــا. تركي

إيميل حكيم

الهجوم على إدلب: اإلجابة على ستة أسئلة

المركز الدولي للدراسات االستراتيجية، 7 أيلول/سبتمبر 2018

2 Emile Hokayem, ”Assad’s assault on Idlib: six questions answered“, The International Institute for 
Strategic Studies, 7 September 2018. https://www.iiss.org/blogs/analysis/201809//assad-assault-
idlib-questions-answered
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ــا  ــورية وحلفاؤه ــتخدم س ــن أن تس ــل ميك ــاين: “ه ــؤال الث الس
ــة”؟ ــلحة الكياموي األس

األســلحة  اســتخدام  األمــر بســورية، يصبــح  يتعلــق  عندمــا 
ــي  ــس. يّدع ــدويل الرئي ــع ال ــامم املجتم ــع اهت ــة موض الكيميائي
ــة  ــاً يف املعرك ــتخدم تكتيكي ــة تُس ــلحة الكياموي ــب أن األس الكات
ــا مســبب للعــدد  ــرى بأنه ــك ال ي ــم ذل ــش، ورغ ــل الجي ــن قب م

ــرب. ــا يف الح ــن الضحاي ــرب م األك

ومــع ذلــك، فقــد أوضحــت كل مــن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا أنهــا ســرد عــى أي اســتخدام آخــر لهــذه األســلحة. األمر 
الــذي يــرى فيــه الكاتــب رادعــاً الســتخدام هــذه األســلحة لكنــه 

مشــجع عــى اســتخدام أســلحة أخــرى قــد تكــون أكــر فتــكاً.
ــة  ــدى القصــر، ســيكون »اســتخدام األســلحة الكيميائي ــى امل ع

ــراً وارداً لكــن غــر محتمــل«.  أم

السؤال الثالث: هل هذه نهاية معارضة األسد داخلياً؟
عانــت حركــة التمــرد الرئيســة مــن انتكاســات كــربى منــذ 
انخــراط روســيا املبــارش يف الحــرب عــام 2015. وكان تحريــر 
ــني،  ــك الح ــذ ذل ــة. ومن ــة قاصم ــام 2016 رضب ــر ع ــب أواخ حل
أخــذ مســار “التمــرد” املســلح باالنحــدار، وســيكون فقــدان 

إدلــب آخــر مســامر يف النعــش.

بقــاء أي معارضــة سياســية بعــد هزميــة املســلحني ســيعتمد يف 
ــة  ــة والدولي ــات اإلقليمي ــت الجه ــا إذا كان ــى م ــام األول ع املق
ســتقرر تطبيــع العالقــات مــع الدولــة الســورية أو االســتمرار يف 

الضغــط مــن أجــل انتقــال الســلطة.

السؤال الرابع: كيف ترى تركيا الهجوم عى إدلب؟
انضمــت تركيــا أواخــر عــام 2016، إىل عمليــة أســتانا إىل جانــب 
ــة إلدارة أرض املعركــة داخــل ســورية.  ــران، يف محاول روســيا وإي
لكــن كانــت تركيــا يف النهايــة الخــارسة لهــذه العمليــة، وأصبحــت 

متورطــة مــع روســيا مقابــل القليــل مــن الفوائــد.

تخــى أنقــرة مــن أن يولــد هجــوم إدلــب موجــة جديــدة مــن 
الالجئــني باتجــاه حدودهــا. لذلــك، فــإن تركيــا مشــغولة يف بنــاء 
ــرى  ــورية األخ ــق الس ــب واملناط ــل إدل ــني داخ ــامت لالجئ مخي

التــي تحتلهــا لتســتوعب موجــة الالجئــني. 

تخــى تركيــا كذلــك مــن انقــالب املجموعــات الجهاديــة يف 
إدلــب ضدهــا. خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، حاولــت تركيــا، 
التــي أظهــرت تهاونــاً إشــكالياً تجــاه الجهاديــني، إضعافهــم عــن 
ــني ضدهــم. وهــي  ــم غــر الجهادي ــوات وتنظي ــر الق ــق ن طري
تخــى، كــام يزعــم الكاتــب، مــن أن يــؤدي الهجــوم عــى إدلــب 
ــد  ــذي ق ــر ال ــال، األم ــة يف القت ــني رأس الحرب ــل الجهادي إىل جع
يزيــد مــن شــعبيتهم ومؤيديهــم، ويعّقــد بالتــايل الــدور الــريك.
ــبان.  ــية بالحس ــالت الروس ــذ التفضي ــا أخ ــى تركي ــرد، ع ــد ال عن
ــق،  ــة املناط ــى كاف ــوري ع ــوذ الس ــط النف ــيا بس ــد روس إذ تري
ــة يف إدلــب. يف الوقــت  وهزميــة املســلحني والجامعــات الجهادي
نفســه، يجــب عــى روســيا أن تحــرص عــى أال تُّنفــر أنقــرة أكــر 

ــة السياســية. ــا ضمــن العملي ــالزم، وأن تُبقيه مــن ال

الدبلوماســية  تركيــا  خيــارات  هــي  مــا  الخامــس:  الســؤال 
والسياســية؟

يف الوقــت ذاتــه، ترتبــط تركيــا بدبلوماســية حساســة مــع كل مــن 
الواليــات املتحــدة ورشكائهــا يف عمليــة أســتانا. حاولــت الواليــات 
ــام  ــن القي ــد م ــيا واألس ــن روس ــر كل م ــراً تحذي ــدة مؤخ املتح
ت اســتمرار تواجــد قواتهــا شــامل رشق  بــأي هجــوم كبــر، وأكــدَّ
ســورية – أمــٌر انتقــده دونالــد ترامــب بشــدة وكان يأمــل إنهــاءه 

عاجــالً. 

التقــى الرئيــس الــريك مــع نظرائــه الــروس واإليرانيــني يف طهــران 
ــة بالنســبة  ــارات صادم ــة حــل. الخي ــن أجــل التوصــل لطريق م
لركيــا –فحملــة عســكرية ضخمــة ستتســبب بزعزعــة االســتقرار 
وإهانــة تركيــا سياســياً. الخيــار اآلخــر هــو إجبــار حلفائهــا 
ــلحتهم،  ــن أس ــي ع ــالم والتخ ــى االستس ــب ع ــا يف إدل ورشكائه
وقبــول حكــم مــدين تحــت ســلطة الرئيــس األســد ومحاربــة مــا 

ــة. ــات الجهادي ــن املجموع ــى م تبق
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ــى الســؤال  ــران. ويبق ــات طه ــة محادث ــى طاول ــار ع ــذا الخي ه
ــاورة مبهــارة عــى الرغــم مــن  ــا املن الرئيــس هــل تســتطيع تركي
نفوذهــا املحــدود إلقنــاع إيــران وروســيا وســورية بالراجــع عــن 

الهجــوم؟

الســؤال الســادس: هــل متلــك الــدول الغربيــة أي قــوة للتأثــر 
عــى األحــداث التــي تــدور عــى األرض؟

ــاتهم  ــن سياس ــورية، لك ــن س ــة ع ــدول الغربي ــدت ال ــد ابتع لق
وأمنهــم تأثــروا بشــكل كبــر باألزمــة الســورية. أمــٌر يُعــدُّ بشــكل 
أو بآخــر اعرافــاً بانعــدام إرادتهــم السياســية وافتقارهــم إىل 
القــدرة يف ســورية. حاليــاً، للــدول الغربيــة نفــوذ محــدود جــداً 
عــى ســر األحــداث عــى أرض الواقــع. غــر أن أملانيــا والواليــات 
املتحــدة ودوالً أخــرى قلقــون مــن فكــرة وصــول موجــة جديــدة 
مــن الالجئــني إىل تركيــا، أمــر ســيكون لــه تأثــرات عــى أوروبــا.

ــة، يك  ــوى الغربي ــى الق ــب، ع ــول الكات ــاف، يق ــة املط ويف نهاي
تشــارك برســم املســارات القادمــة لســورية ولــو بشــكل طفيــف، 
أن تبــذل جهــوداً سياســية أكــرب وتســتعرض عضالتهــا قليــالً، 
ــة،  ــلحة الكيميائي ــتخدام األس ــال اس ــل حي ــرد فع ــط ك ــس فق لي
وإال ســتظهر حقيقــة عــدم اســتعدادهم ملواجهــة أي شــكل آخــر 

مــن أشــكال عــدم االســتقرار داخــل ســورية.

الــدول  اســرضاء  إىل  مضطــرة  بأنهــا  روســيا  ستشــعر  هــل 
الدوليــة  الرعيــة  تجديــد  إىل  موســكو  تســعى  الغربيــة؟ 
للحكومــة الســورية، فضــالً عــن الحصــول عــى املســاعدة املاليــة 
ــة يف  ــدول الغربي ــع أن تســاهم ال ــادة إعــامر ســورية، وتتوق إلع
كال األمريــن. قــد يُقــدم هــذا للغــرب بعــض النفــوذ، أو يوهمــه 

ــل. ــى األق ــك ع بذل
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القوات الروسية تتدفق نحو البحر المتوسط قبيل معركة إدلب

ذا درايف، أيلول/سبتمبر 2018

3
Joseph Trevithick, ”Russian Forces Flood Into The Med Ahead Of Syrian Offensive, Here’s 
Everything You Need To Know“, The Drive,  4 September 2018. http://www.thedrive.com/the-
war-zone/23363/russian-forces-flood-into-the-med-ahead-of-syrian-offensive-heres-everything-
you-need-to-know

2018 ســبتمبر  / ل يلو أ عــدد 

ــية  ــوات الروس ــوان »الق ــاالً بعن ــك مق ــف تريفيثي ــب جوزي كت
تتدفــق نحــو البحــر املتوســط قبيــل معركــة إدلــب« نــره 
موقــع ذا درايــف يف أيلول/ســبتمرب 2018، وّصــف فيــه األوضــاع 
العامــة يف املنطقــة واســتعدادات الفاعلــني ملــا كان مــن املتوقــع 

ــب. ــر إدل ــش الســوري لتحري ــة للجي ــة ضخم ــون حمل أن يك

يقــول الكاتــب: »ميكــن أن تبــدأ الحملــة العســكريّة بشــكٍل 
ــداث يف  ــن األح ــة م ــط مجموع ــأيت وس ــوم، وت ــميٍّ يف أي ي رس
ــرّد عــى أّي اســتخدام  ــة بال ــدات أمريكي ــا: تهدي املنطقــة، أهمه
الســوريّة، وحشــد  الدولــة  قبــل  مــن  الكيميائيّــة  لألســلحة 
عســكرّي رويّس كبــر، واحتــامل التدخــل الــريكّ يف املنطقــة، 
وتوجيــه رضبــات جويـّـة إرسائيليّــة ضــد القــوات اإليرانيّــة املوالية 
لحكومــة دمشــق«. لذلــك، ولتعقيــد الوضــع هنــاك، عمــد عــرب 

ــار والحــركات العســكريّة  ــع األخب ــة إىل عــرض جمي هــذه الورق
ــدث. ــن أن يح ــا ميك ــدث وم ــاّم يح ــة ع ــم ملح ــة لتقدي الحديث

ارتباك السياسة األمريكية
قــال البيــت األبيــض يف بيــان لــه يف 4 أيلول/ســبتمرب 2018: 
»تراقــب الواليــات املتحــدة الوضــع يف محافظــة إدلــب يف ســورية 
ــاء”  ــني األبري ــن “املدني ــني م ــرض املالي ــث يتع ــب، حي ــن كث ع
لخطــر هجــوم “نظــام” األســد الوشــيك، بدعــم مــن روســيا 
ــإذا  ــاً، ف ــا ثابت ــزال موقفن ــني، ال ي ــون واضح ــا نك ــران. دعون وإي
ــة”  ــلحة الكياموي ــتخدام األس ــد “اس ــار األس ــس بش ــار الرئي اخت
مــرّة أخــرى، ســرّد الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا بشــكل رسيــع 

ــب«. ومناس

http://www.thedrive.com/the-war-zone/23363/russian-forces-flood-into-the-med-ahead-of-syrian-offensi
http://www.thedrive.com/the-war-zone/23363/russian-forces-flood-into-the-med-ahead-of-syrian-offensi
http://www.thedrive.com/the-war-zone/23363/russian-forces-flood-into-the-med-ahead-of-syrian-offensi


وبــدا بيــان البيــت األبيــض موافقــاً لتهديــد ترامــب عــى تويــر 
ــابق، ولكــن بشــكل أشــّد، إذ أشــار إىل أن الواليــات  يف اليــوم السَّ
املتحــدة لــن تقــف مكتوفــة األيــدي حيــال أي نــوع مــن 
ــرب يف  ــانية” أك ــة إنس ــؤدي إىل “كارث ــذي ي ــور” ال ــوم املته “الهج
إدلــب. يعتقــد العديــد مــن الخــرباء واملراقبــني أن َحْملــة الجيــش 
املنطقــة  يف  وإيرانيّــاً،  روســيّاً  املدعومــة  القادمــة،  الســوري 
ــة عــى الجــزء  ــد ســيطرته الكامل ــادة تأكي ســتكون شــديدة إلع

ــالد. ــن الب الغــريب م

أكــدت الســفرة األمريكيــة لــدى األمــم املتحــدة نيــي هايــي يف 
ــبتمرب  ــه يف 4 أيلول/س ــذي عقدت ــايّف ال ــا الصح مؤمتره
2018، أن األســلحة الكيامويــة هــي “الخــّط األحمــر” 
ــة  ــالح البحري ــرال يف س ــّي؛ وأدىل الج ــل األمري للعم
ــة األركان  ــس هيئ ــورد، رئي ــف دانف ــة جوزي األمريكي
املشــركة، بتريحــات مامثلــة يف ذلــك اليــوم، حينــام 
أصــدر تحذيــراً واضحــاً حــول التأثــرات املحتملــة عــى 
“املدنيــني”، ودعــا األســد إىل بــذل املزيــد مــن الجهــود 
ــات  ــدت التعليق ــة – ب ــن األرضار الجانبي ــف م للتخفي
مــن عــّدة جوانــب وكأنهــا تشــر إىل أنَّ الواليــات 
ــس  ــاء الرئي ــل لبق ــل الكام ــن التقبُّ ــة م ــدة قريب املتح

ــب. ــتقبل القري ــلطة يف املس ــورّي يف الّس الّس

وقــال دانفــورد للّصحافيــني أثنــاء زيارتــه الرســمية 
لليونــان »إذا حدثــت عمليــات عســكرية كبــرة، ميكننــا 
أن نتوقــع كارثــة إنســانية، وأعتقــد أننــا ســرغب 
جميعــاً يف تجّنــب ذلــك. أقــرح أن تتــم عمليــات 
مخاطــر  مــن  تقلــل  بطريقــة  اإلرهــاب  مكافحــة 

األبريــاء«. أرواح  خســارة 

وزيــر  بــني  جــرت  التــي  الهاتفيّــة  املكاملــة  أن  إال 
ــة  ــر الخارجي ــو ووزي ــك بومبي ــّي ماي ــة األمري الخارجي
ــن  ــق م ــت الح ــو يف وق ــش أوغل ــود جاوي ــريك مول ال

ذلــك اليــوم، تُبــنّي أنَّ الواليــات املتحــدة تعــارض أي تقــّدم 
للحكومــة الســورية باتجــاه إدلــب. وقالــت املتحدثة باســم وزارة 
ــش  ــو وجاوي ــا: إن بومبي ــاٍن له ــت يف بي ــر ناوري ــة هي الخارجي
ــو »اتفقــا عــى أن أّي هجــوٍم عســكريٍّ لـــ “نظــام” األســد  أوغل
ــّراع يف  ــّوراً” لل ــاً و”مته ــداً مرفوض ــيكون تصعي ــب س ــى إدل ع
ســورية«. يبقــى موقــف السياســة األمريكيــة غــر واضــح تجــاه 
ــاً  ــاً حكوميّ ــة هجوم ــى أنَّ مث ــدة ع ــل متزاي ــن دالئ ــدو م ــا يب م

ــة. ــه يف املنطق ــّر من ــوريّاً ال مف س
 

الحشد الرويس
ــه  ــا ميكن ــذل كّل م ــى ب ــٌم ع ــني مصم ــب أن الكرمل ــرى الكات ي
ــة يف  ــادة أمريكي ــل بقي ــل محتم ــورية، ودرء أي تدخ ــم س لدع
ــح اســراتيجية رئيســة يف ســورية،  ــدى روســيا مصال ــب. إذ ل إدل
ــا  ــة غــرب ســورية وموقعه ــم الجوي ــك قاعــدة حميمي مبــا يف ذل
قــام  املتوســط.  األبيــض  البحــر  عــى  البحــري يف طرطــوس 
ــا  ــّرر، م ــة املوقعــني بشــكل متك ــب مبهاجم ــن إدل املســلحون م
يعطــي روســيا ســبباً إضافيــاً ملســاعدة الحكومــة الســوريّة عــى 

ــة. ــى املنطق ــيطرتها ع ــتعادة س اس

لقــد صّعــد الكرملــني يف الخطابــات واالتهامــات يف الفــرة التــي 
ســبقت إطــالق الواليــات املتحــدة ملجموعــة صواريــخ كــروز يف 
ــر  ــرّة هــو ن ــف هــذه امل ــا يختل نيســان/أبريل 2018. لكــن، م
ــة يف رشق  ــرات والســفن الحربي ــن الطائ ــالً م ــْدراً هائ ــروس ق ال
ــات، إال  ــا مجــرد تدريب ــه، بحجــة أنه ــا حول البحــر املتوســط وم
أن املنــاورة برّمتهــا تبــدو مناســبة متامــاً لتقديــم الدعــم للدولــة 
الســورية، وتشــكيل عقبــة أمــام أي هجــامت تقودهــا الواليــات 

املتحــدة.
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ــى  ــد حت ــرض أن متت ــبتمرب، ويُف ــاورات يف 1 أيلول/س ــدأت املن ب
8 أيلول/ســبتمرب 2018، تشــرك فيهــا 25 ســفينة و30 طائــرة 
ــى  ــن يُكتف ــيّة، ل ــاع الروس ــوزارة الدف ــاً ل ــه وفق ــام أنّ ــة. ك مقاتل

ــمل اآلن: ــي تش ــا، والت ــول وحده ــذه األص به

• طــرّاَد صواريــخ موّجهــة مــن طراز ســالفا، املارشــال أوســتينوف، 
ــراز  ــن ط ــاً م ــل إىل 16 صاروخ ــا يص ــل م ــن أن يحم ــذي ميك ال
و64  للســفن،  واملضــاد  للصــوت  املخــرق   P-1000 Vulkan
 S-300F ــة ــة أنظم ــرب مثاني ــدى ع ــد امل ــو بعي ــاً أرَض-ج صاروخ

ــة. فردي

 Metel مــع نظــام ،Udaloy مــن طــراز Severomorsk املدّمــرَة •
الصاروخــي، التــي ميكنهــا أن تحمــل مــا يصــل إىل مثانيــة صواريخ 
مضــادة للغواصــات أو الســفن، باإلضافــة إىل 64 صاروخــاً أرض-

.3K95 جــو متوســط وقصــر املــدى

 ،Admiral Grigorovich ثــالث فرقاطــات عى األقل من طــراز •
ــروز  ــخ ك ــة صواري ــل إىل مثاني ــا يص ــل م ــا حم ــكل منه ــن ل ميك

.Kalibr للهجــوم الــربي مــن طــراز

ــا  ــام أن تطلق ــراز Kilo، ميكنه ــن ط ــل م ــى األق ــان ع • غواصت
صواريــخ Kalibr أيضــاً.

املخرقــة  االســراتيجية   Tu-160 White Swan قاذفــات   •
ــا  ــي ميكنه ــم Blackjacks، والت ــاً باس ــة أيض ــوت، واملعروف للص
 KH-101 أن تحمــل صواريــخ كــروز للهجــوم الــربي مــن طــراز

ــو. ــن الج ــق م تطل

• طائرتــان مــن طــراز Tu-142MK Bear وIl-38 May، ميكنهــام 
حمــل أســلحة مختلفــة مضــادة للغواصــات.

 Su-30SM الطائــرات الحربيــة الروســية للطــران فــوق البحــر •
وSu-33، التــي ميكــن أن تقــوم بدوريــات جويــة قتاليــة للدفــاع 
عــن القــوات العاملــة ضــد أي هجــوم جــوي محتمــل، وتســتطيع 
ــذ  ــوم بتنفي ــفن، وتق ــادة للس ــروز مض ــخ ك ــل صواري أن تحم

رضباتهــا البحريــة الخاصــة بهــا.

وياُلحــظ أنَّ هــذه القامئــة ال تشــمل أيـّـاً مــن القــوات الروســيّة 
ــًة  ــراٍت مقاتل ــن طائ ــي تتضم ــاً يف ســورية، والت ــرة حالي املنت
وطائــرات هليكوبــر إضافيــة وأنظمــة دفــاع جــوي ومدفعيــة 
وأصــوالً أخــرى. وليــس واضحــاً إذا كان أي مــن تلــك الوحــدات 

ســوف يشــارك يف التدريبــات يف منــاورات البحــر املتوســط.

تغّر صغر يف وضع القوات األمريكية
ــوان يقــول الكاتــب: »مــن غــر املحتمــل أن  تحــت هــذا العن
تتصــادف ببســاطة تحــرّكات القــوات الروســية يف املوقع نفســِه 
مــن البحــر املتوســط الــذي قامــت منــه الطائــرات الربيطانيّــة 
والفرنســيّة بإطــالق صواريخهــا عــى ســورية يف نيســان/أبريل 
ــت طائــرات إف16- وإف15- األمريكيّــة مــن  2018. إذ حلّق
ــا لتقــوم بجــوالت اســتطالعية  ــة يف إيطالي ــو الجوي قاعــدة أفي
فــوق رشق املتوســط وقــت حــدوث رضبــات 2018 ومــا 
الروســيّة  الهجــامت  املنطقــة ودرء  بعدهــا؛ ذلــك إلغــالق 

ــة«. ــة املحتمل املقابل

ــفن والطائــرات الروســية عائقــاً فعليّــاً أمــام  يشــكل وجــود السُّ
ــع  ــي تتطلّ ــة األخــرى الت ــوات الحليف ــة والق ــوات األمريكيّ الق
إىل التمركــز يف مواقــع للقيــام برضبــات جديــدة، وتســمح 
ــى  ــيكة. حت ــة وش ــأي عملي ــبّقاً ب ــورية مس ــه س ــني بتنبي للكرمل
إطــالق صواريــخ كــروز فــوق منطقــة التدريــب الروســيّة ينطــوي 
عــى مخاطــر جســيمة، كأن تظــن الّســفن أو الطائــرات الروســيّة 
ــرّد  ــوم بال ــي أن تق ــا يقت ــرض للهجــوم، م ــن يتع ــا هــي م بأنه

باملثــل.

مل تقــم الواليــات املتحــدة، أو حلفاؤهــا، حتــى اآلن، بــأي تحركات 
واضحــة توحــي بأنهــا ستســّر ســفناً إضافيــة إىل البحــر األبيــض 
ــار  ــات االنتش ــة وعملي ــل العادي ــات النق ــارج عملي ــط خ املتوس

الروتينيــة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ــة  ــرات األمريكي ــة الطائ ــت حامل ــو 2018، انتقل يف حزيران/يوني
 Carrier Strike هــاري إس ترومــان، باإلضافة إىل بقية مجموعــة
Group، مــن البحــر املتوســط إىل شــامل املحيــط األطلــي، 
وكانــت ال تــزال هنــاك لغايــة أيلول/ســبتمرب 2018. ويف الوقــت 

ــرات يف الخليــج »الفــاريس«. الحــايل، ال توجــد حامــالت طائ

ــان  ــتخبارايت األمريكي ــع االس ــش واملجتم ــبّقاً، إن الجي ــل مس قي
ــرّد  ــة مــن أجــل ال يعمــالن عــى إعــداد قامئــة بأهــداف محتمل
العســكرّي عــى هجــوم إدلــب املحتمــل؛ ذلــك بحســب يس إن 
إن. كذلــك رصــدت مواقــع تتبــع رحــالت الطــران عــى اإلنرنــت 
ــي  ــن ســورية، والت ــرب م ــرة E-6B Mercury بالق بوضــوح طائ
ــد  ميكــن أن تنقــل االتصــاالت إىل الغواصــات، رغــم أنَّ بعضــاً ق

ــرة غــر معروفــة. ــة هــذه الطائ أشــار إىل أن هوي

يف هــذه األثنــاء، تشــكل وحــدة املهــامت الروســية تحديّــاً 
بالنســبة لالســتخبارات األمريكيــة ودوريــات الطائــرات التــي 

تراقــب ســورية مــن امليــاه الدوليــة.

ــكل  ــة بش ــرات األمريكي ــة الطائ ــاً مبضايق ــني أيض ــوم الكرمل يق
روتينــي يف بحــر البلطيــق والبحــر األســود، وقــام مبنــاورات 
خطــرة مامثلــة بالقــرب مــن الطائــرات الحربيــة األمريكيــة 
ــب  ــزود بالوقــود جــواً رشق ســورية. أمــر قــد يُصعِّ وناقــالت الت
عــى القــادة األمريكيــني تحديــد حالــة الدفاعــات الجويــة 
ــط ألي  ــى التخطي ــة ع ــك مخاطــر إضافي ــد كذل الســورية، ويزي

رضبــات.

تركيا قد تتدخل أيضاً
ــورية،  ــال يف أي يشء يف س ــو الح ــام ه ــه، ك ــاّمل أوج ــع ح الوض
ــران،  ــد يضطــر األســد وحلفــاؤه، روســيا وإي ــب، وق يقــول الكات

ــى  ــوم ع ــبان يف الهج ــرى بالحس ــدان األخ ــح البل ــذ مصال إىل أخ
ــب.  إدل

يف كانــون الثاين/ينايــر 2018، تدخلــت القــوات الركيّــة يف شــامل 
ــة التــي  غــرب ســورية، أوالً مــن أجــل »ســحق« القــوات الكرديّ
ــا  ــارشاً ألمنه ــداً مب ــة وتهدي ــرة إرهابي ــة يف أنق ــا الحكوم تعّده
القومــي. كذلــك، عارضــت تركيــا طويــالً “النظــام الســوري”، 
ــة  ــة وتركامنيّ ــورية عربيّ ــة يف س ــات إثني ــم جامع ــل دع وتواص
مســلحة، معروفــة مجتمعــًة باســم “الجيــش الســورّي الحــّر 

ــب. ــود يف إدل ــا وج ــي له ــريك” أو”TFSA”، الت ال

ــية  ــة الروس ــارات الجوي ــل للغ ــريكُّ بالفع ــش ال ــتجاب الجي اس
بنــر قــوات إضافيــة شــامل غــرب ســورية، مبــا يف ذلــك وحــدات 
مدفعيــة إضافيــة. واســتناداً إىل تعليقــات وزيــر الخارجيــة الــريك 
مولــود جاويــش أوغلــو التــي وجههــا لوزيــر الخارجيــة األمريــّي، 
ــوات  ــوم ق ــأن تق ــاً ب ــامالً واضح ــاك احت ــدو أن هن ــو، يب بومبي
ــارص  ــا، بالتصــدي للعن “الجيــش الحــّر الــريك”، بدعــم مــن تركي

املدعومــة مــن روســيا واملؤيــدة للرئيــس األســد.

ــد  ــا ق ــدات، إذ إنَّ تركي ــد مــن التعقي ــؤدي هــذا إىل املزي ــد ي وق
ــركة يف  ــا املش ــث مصالحه ــن حي ــيا م ــرب إىل روس ــت أق أصبح
ــدان  ــل البل ــة. يعم ــات األمريكي ــع السياس ــا م ــة وخالفه املنطق
معــاً منــذ أســابيع عــى األقــل ملحاولــة إيجــاد ترتيــب بديــل يف 
إدلــب مــن شــأنه أال مُيّكــن األســد عــى األرجــح مــن اســتعادة 
ــؤولون روس  ــع مس ــرر أن يجتم ــن املق ــا. وم ــة بأكمله املحافظ
ــاً  ــّدث جزئيّ ــبتمرب 2018 للتح ــراك يف 7 أيلول/س ــون وأت وإيراني

عــن ســورية.

W W W . D C R S . S Y

إطالق صواريخ كروز فوق 
منطقة التدريب الروسّية 

ينطوي ىلع مخاطر 
جسيمة، كأن تظن الّسفن 
أو الطائرات الروسّية بأنها 
هي من يتعرض للهجوم، 
ما يقتضي أن تقوم بالّرد 

باملثل

تركيا أقرب إلى روسيا من 
حيث مصالحها املشتركة 
يف املنطقة وخالفها مع 

السياسات األمريكية. يعمل 
البلدان معًا منذ أسابيع ىلع 
األقل ملحاولة إيجاد ترتيب 
بديل يف إدلب من شأنه أال 
ُيمّكن األسد ىلع األرجح من 
استعادة املحافظة بأكملها
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إذا مل تتمكــن روســيا وتركيــا مــن التوّصــل إىل اتفــاق، فقــد يــؤدي 
ــه  ــا تدعامن ــام، أو م ــرك قواته ــة وت ــذه العالق ــرس ه ــك إىل ك ذل
ــا  ــت تركي ــبق أن اختلف ــد س ــى خــالف. وق ــات، ع ــن مجموع م

ــّراع يف ســورية. وروســيا يف املــايض بســبب ال

هل ستتحرك إرسائيل؟
ــو بشــكل  ــى ول ــة، حت ــر يف الحمل ــل أن تؤث كيــف ميكــن إلرسائي
طفيــف. مــع اســتعداد األســد لالنتقــال إىل إدلــب، يتواصــل 
إطــالق الصواريــخ والقنابــل عــى أهــداف يف ســورية “مرتبطــة 

ــل. ــون يف إرسائي ــام يزعم ــران”، ك ــح إي مبصال

أيلول/ســبتمرب 2018، ورد أن إرسائيــل رضبــت أهدافــاً  يف 4 
مرتبطــة بإيــران يف محافظتــي حــامه وطرطــوس يف ســورية. ويف 

اليــوم نفســه، اعترفــت قوات الدفاع اإلســرائيلية 

علنــا ألول مــّرة أنهــا نفــذت أكثــر مــن 200 
ــن  ــر م ــت أكث ــورية، وأطلق ــي س ــارة ف غ
800 صــاروخ وقذائــف مدفعيــة أخــرى 
ــة  ــا لصحيف ــذ 2017، وفق ــاد من ــى الب عل

ــت.   ــم بوس جيروزالي
كانــت الحكومــة اإلرسائيليــة متشــددة حيــال تعزيــز وجــود 
أصــدرت رشكــُة   ،2018 آب/أغســطس  يف  ســورية.  يف  إيــران 
الصناعيــة  األقــامر  لصــور   )ImageSat International )iSi

ومعلومــات املواقــع الجغرافيــة أدلــًة جديــدًة عــى وجــود بنيــة 
تحتيــة للصواريــخ البالســتية املصّنعــة إيرانيّــاً يف ســورية. 

ال يتضــح كيــف ميكــن أن تؤثــر رضبــات إرسائيــل املســتمرة ضــد 
ــذي  ــب، وال ــران داخــل ســورية يف الهجــوم عــى إدل ــح إي مصال
ــران.  ــن إي ــة م ــاً عــى امليليشــيات املدعوم ــه جزئي ســيعتمد أقل
حتــى اآلن، رفضــت القــوات الروســية اســتخدام دفاعاتهــا الجوية 
املتكاملــة يف ســورية يف محاولــة منهــا لحاميــة مصالــح الحكومــة 
الســورية أو إيــران مــن رضبــات إرسائيــل، رغــم أن الكرملــني قــد 

ســاعد ســورية بشــكٍل فّعــال عــى تحســني قدراتهــا.

ــنِّ  ــك بش ــت كذل ــل قام ــاً أنَّ إرسائي ــر أيض ــر بالذك ــن الجدي وم
ــدف  ــا ته ــم أنه ــوري، تزع ــام الّس ــداف للنظ ــد أه ــات ض رضب
ــة بعــد الهجــامت  ــة “باألســلحة الكيميائي لتدمــر مواقــع متعلّق
عــى املدنيــني”، وميكــُن أن تكــرر القــوات اإلرسائيليــة هــذه 
العمليــات إذا اختــارت الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا عــدم 
ــب. ــة” يف إدل ــلحة الكيميائي ــتخدام األس ــى “اس ــرف رّداً ع الت

يبــدو أن روســيا تنظــر إىل اســرجاع الرئيــس األســد إلدلــب عــى 
أنــه أمــٌر منحتــٌم، »ال ميكــن املــي دون القــول إن هــذه املشــكلة 
]املســلحون يف إدلــب[ يجــب تقوميهــا«، قــال دميــري بيســكوف، 
ــبتمرب  ــوم 4 أيلول/س ــني ي ــني، للصحافي ــم الكرمل ــدث باس املتح
2018. »بالتأكيــد، وجودهــم يــؤدي إىل زعزعــة الوضــع العــام ]يف 
ســورية[ وإضاعــة الجهــود لوضــع األمــور عــى مســار التســوية 

السياســية والدبلوماســية«.
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كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »الجولــة األوىل مــن 
ــا«  ــة إدلــب قــد تســتهدف املســلحني املدعومــني مــن تركي حمل
نــره معهــد واشــنطن بتاريــخ 11 أيلول/ســبتمرب 2018، تحــدث 
فيــه عــن الهجــوم الوشــيك عــى جامعــات املعارضــة يف إدلــب، 
بينــام تعــارض الجهــات الفاعلــة دوليــاً ذلــك الهجــوم، مبــا فيهــا 
تركيــا التــي تريــد حاميــة وكالئهــا املحليــني املســلحني واملصالــح 

ــة املــدى يف ســورية. االســراتيجية طويل

مسلحو إدلب كثرو العدد ولكن مقسمون
يف آذار/مــارس 2016، بلــغ عــدد قــوات املســلحني يف إدلــب مــا 
بــني 50 و90 ألفــاً. ويُعــزى هــذا التقديــر واســع النطــاق إىل 
ــن  ــني: يف حــني كان حــوايل 50.000 م الغمــوض يف وضــع املقاتل

ــة،  ــات الرئيس ــون إىل املجموع ــون ينتم ــني متفرغ ــؤالء املقاتل ه
انتمــى حــوايل 40.000 آخــرون مــن املقاتلــني العاديــني إىل 
ــى  ــادرة ع ــة أو ق ــون راغب ــد ال تك ــرة، ق ــة صغ ــل محلي فصائ
التأثــر بشــكل ملحــوظ يف معركــة كــربى. وقــد تــم تعزيــز هــؤالء 
املقاتلــني بحــوايل 20 ألــف مســلح آخــر جــاؤوا مــن حلــب 
ــوري  ــش الس ــا الجي ــد أن حرره ــن بع ــا والرس ــة ودرع والغوط
وحلفــاؤه. منــذ ذلــك الحــني، قُتــل بعــض املســلحني يف إدلــب، أو 
ــا )عفريــن،  غــادروا ســورية، أو انتقلــوا إىل مناطــق تحتلهــا تركي
أعــزاز، جرابلــس، أو البــاب(. لذلــك، فــإن تقييــم العــدد الدقيــق 
ــن  ــر م ــرب بكث ــد أك ــه بالتأكي ــر صعــب، لكن ــوم أم ــب الي يف إدل

ــك. ــف ذل ــا ضع ــام، ورمب ــكل ع ــتخدم بش ــم 30.000 املس الرق

4

فابريس بالونش

الجولة األولى من حملة إدلب قد تستهدف المسلحين المدعومين من تركيا

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 11 أيلول/سبتمبر 2018

Fabrice Balanche, ”Round One of Idlib Campaign May Target Turkish-Backed Rebels“, The 
Washington Institute for Near East Policy, 11 September 2018. https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/round-one-of-idlib-campaign-may-target-turkish-backed-rebels 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/round-one-of-idlib-campaign-may-target-turkish-backed-rebels
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/round-one-of-idlib-campaign-may-target-turkish-backed-rebels
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الشــام”  تحريــر  “هيئــة  تحالفــني:  إىل  املســلحون  وينقســم 
)HTS(، الــذي تقــوده الجامعــات التابعــة للقاعــدة، و”الجبهــة 
ــو  ــا يف أيار/ماي ــأته تركي ــذي أنش ــر” )JWT(، ال ــة للتحري الوطني
ــن  ــه م ــر الشــام”، ومنع ــة تحري ــم “هيئ ــاف تنظي ــايض إلضع امل
االســتيالء عــى كامــل الجيــب. وتشــمل الفصائــل اإلحــدى عــر 
التابعــة “للجبهــة الوطنيــة للتحريــر” بقايــا مــا يســمى “الجيــش 

الحــر وأحــرار الشــام”.

ــة  ــة راضي ــت الهيئ ــام، كان ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــى وق حت
ــة إدلــب، وخطــوط  ــا، ومدين بالســيطرة عــى الحــدود مــع تركي
ــراتيجية،  ــاط االس ــن النق ــد م ــا، والعدي ــة فيه ــال الرئيس االتص
التــي أحكمــت قبضتهــا عــى معظــم املحافظــة. يف شــباط/فرباير، 
اندلــع النــزاع بــني “هيئــة تحريــر الشــام” واملســلحني املدعومــني 
ــد  ــألرايض بع ــس ل ــر متجان ــيم غ ــا أدى إىل تقس ــا، م ــن تركي م
وقــف إطــالق النــار يف أيار/مايــو. تســيطر الهيئــة اآلن عــى 
ــن  ــي ع ــرة للتخ ــت مضط ــام كان ــاملية، بين ــب الش ــم إدل معظ
الجــزء الجنــويب مــن املدينــة ومحيــط حلــب الغــريب إىل “الجبهــة 
ــايل ســتكون الجبهــة الهــدف األول إذا  ــر”. وبالت ــة للتحري الوطني

ــوب. ــدأ الهجــوم يف الجن ب

الهجوم عى أضعف نقطة أوالً
ــا هــم  ــن تركي ــون م ــن املرجــح أن يكــون املســلحون املدعوم م
ــة  ــأن مدين ــؤرشات ب ــد م ــادم. وتوج ــوم الق ــدف األول للهج اله
جــرس الشــغور هــي هــدف آخــر محتمــل، لكــن أي توغــل 
ــور  ــي األويغ ــة مقات ــمل مواجه ــاك سيش ــوري هن ــش الس للجي
مــن حــزب اإلســالمي الركســتاين –وهــو فصيــل مــواِل للقاعــدة. 
وعــالوة عــى ذلــك، فــإن التضاريــس املحيطــة باملدينــة شــديدة 
االنحــدار وستســتغرق اســتعادتها مــن قبــل قوات املشــاة شــهوراً. 
إلنَّ صعوبــة أي عمليــة مــن هــذا القبيــل قــد تــردع الجيــش عــن 
محاولــة اســتعادة املدينــة عــى الفــور؛ وقــد يكــون القصــد مــن 

القصــف الحــايل هنــاك هــو تحييــد األويغــور.

يف املقابــل، ســيكون مــن األســهل للجيــش اســتعادة ســهل الغــاب 
واملناطــق املنخفضــة حــول جبــل الزاويــة، حيــث ميكــن للقــوات 
ــك،  ــد ذل ــلحني. بع ــات املس ــحق دفاع ــة أن تس ــة واملدرع الجوي
قــد يلتقــي الجيــش الســوري، مــن الغــرب، مــع أولئــك القادمــني 
مــن أبــو الضهــور الســتعادة معــرة النعــامن، مــا يــؤدي إىل قطــع 
ــون  ــلحون املوال ــيجد املس ــا س ــف. وهن ــب يف املنتص ــب إدل جي
لركيــا يف الجنــوب أنفســهم محارصيــن ومجربين عى االستســالم، 
رمبــا مــع إمكانيــة اللجــوء إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا تركيــا 
ــذه  ــتخدم ه ــش أن اس ــبق للجي ــس. س ــن أو جرابل ــل عفري مث

ــيم  ــا: أي تقس ــن ودرع ــب والرس ــة وحل ــرتاتيجية يف الغوط االس
الفصيــل  مهاجمــة  خــالل  مــن  املســلحني  ســيطرة  منطقــة 

األضعــف أوالً، ثــم التفــاوض مــع كل فصيــل عــى حــدة. 

مأزق تركيا
ــذه  ــأن ه ــن ش ــراتيجية. فم ــذه االس ــدة ه ــرة بش ــارض أنق تع
الحملــة أن تفــرض أثقــل الخســائر عــى “الجبهــة الوطنيــة 
ــني  ــاء املحلي ــع الحلف ــا م ــة تركي ــرض مبصداقي ــا ي ــر”، م للتحري
ــل  ــرة بتأجي ــب أنق ــة. تطال ــوف ضــد الهيئ ــوا بالوق ــن التزم الذي
الهجــوم، لكــن تجــادل دمشــق وطهــران وموســكو بــأن تركيــا مل 
ــار  ــم خي ــس لديه ــذا لي ــة، ل ــا بالقضــاء عــى الهيئ ــِف بالتزامه ت

ــهم. ــب بأنفس ــر إدل ــوى تطه س

إن القضــاء عــى “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” ســيمّكن دمشــق 
ــم أن  ــه يزع ــرى. وألن ــل األخ ــض الفصائ ــن بع ــص م ــن التخل م
التنظيــامت املســلحة مــن قبيــل “الجبهــة” هــي تنظيــامت 
معتدلــة، يخــى املجتمــع الــدويل مــن الفصائــل املتطرفــة مثــل 
“هيئــة تحريــر الشــام” وال يعتربهــا بديــالً سياســياً لـــ “النظــام” 

ــاً. ــكاً تفاوضي أو رشي

لكــرس  “الهيئــة”  إقنــاع  عبثــاً  تركيــا  مــن جانبهــا، حاولــت 
ارتباطهــا مــع الفكــر الجهــادي واالندمــاج مــع “الجبهــة الوطنيــة 
للتحريــر”. ولــو نجحــت، لكانــت أنقــرة قــد كســبت نفــوذاً قويــاً 
ــب،  ــامل حل ــع ش ــب، م ــج إدل ــي لدم ــا يكف ــق، رمب ــى دمش ع
ــب  ــى الجان ــان ع ــّكلها أردوغ ــي ش ــة الت ــة العازل ــن املنطق ضم

ــدود. ــن الح ــوري م الس

استنتاج
اليــزال حجــم ونتائــج املعركــة القادمــة يف إدلــب مجهــوالً. 
ــا التزمــت دمشــق وحلفاؤهــا باســراتيجيتهم  ــك، إذا م ومــع ذل
الســابقة، فمــن املرجــح أن يكــون الهجــوم القــادم محــدوداً. وقــد 
ال تكــون املعركــة بحــد ذاتهــا داميــة للغايــة –عــى األقــل الجولــة 

ــا. األوىل ضــد املســلحني املدعومــني مــن تركي
ــام” يف  ــر الش ــة تحري ــد “هيئ ــة ض ــة ثاني ــدأت جول ــال ب ويف ح
شــامل إدلــب، فقــد تســتخدم موســكو وطهــران ودمشــق القــوة 
الســاحقة هنــاك. عــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــة قــد تنجــح 
ــديد  ــرضر الش ــق ال ــد تلح ــا ق ــكرية، إال أنه ــة العس ــن الناحي م
ــب  ــة إدل ــل معرك ــد متث ــايل، ق ــات الروســية-الركية. وبالت بالعالق
إذا  خاصــة  أنقــرة،  مــع  املتحــدة  الواليــات  لتقــارب  فرصــة 
اســتهدفت القــوات الســورية أو الروســية مواقــع املراقبــة الركيــة 

ــلحني. ــب املس ــر يف جي ــي تنت الت
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كتــب تايلــر ديــردن مقــاالً بعنــوان: »خطــأ فــادح: ترامــب يهــدد 
األســد بشــأن الهجــوم عــى إدلــب« نــره موقــع زيــرو هيــدج 
بتاريــخ 3 أيلول/ســبتمرب، يتحــدث فيــه عــن اســتقطاب االهتــامم 
الجامهــري نحــو ســورية، ففــي كل مــرة تبتعــد الحــرب بالوكالــة 
فيهــا عــن اهتــامم وســائل اإلعــالم الدوليــة، يقــع حــدٌث يحظــى 
باهتــامم كبــر أو “مجــزرة” تجــذب تركيــز العــامل )والبيــت 
وضــع  إىل  والعــودة  الحــرب،  إىل  مفاجــئ  بشــكل  األبيــض( 

ــد. التصعي

وبشــكل يثــر الفضــول، يبــدو وكأن هــذا يحــدث يف كل لحظــة 
يكــون فيهــا الرئيــس األســد والجيــش الســوري، إىل جانــب 

ــاحق. ــر س ــق ن ــو تحقي ــني نح ــروس، متّجه ال

أمســية عيــد العــامل يف أمريــكا، ويف تغريــدة عــى تويــر، وجــه 
الرئيــس دونالــد ترامــب تهديــداً خفيــاً يحــّذر فيــه ســورية 

ــال: ــا، إذ ق وحلفاءه
»يجــب عــى الرئيــس الســوري بشــار األســد أاّل يهاجــم محافظــة 
إدلــب بتهــور. ســرتكب الــروس واإليرانيــون خطــأً إنســانياً فادحاً 
باملشــاركة يف هــذه املأســاة اإلنســانية املحتملــة. قــد يُقتـَـل مئات 

اآلالف مــن النــاس. ال تدعــوا ذلــك يحــدث!«.

ــم  ــدى األم ــة ل ــفرة األمريكي ــت الس ــارشة، قام ــك مب ــد ذل وبع
ــاًء  ــردًة بن ــاص مغ ــا الخ ــر تريحه ــي بن ــي هاي ــدة ني املتح
ــادة  ــة املعت ــس، مســتخدمة التهمــة األمريكي ــامت الرئي عــى كل

ــة. ــلحة الكياموي ــتخدام األس ــط” الس ــد “يخط ــأن األس ب

5

تايلر ديردن

خطأ فادح: ترامب يهدد األسد بشأن الهجوم على إدلب

زيرو هيدج، 3 أيلول/سبتمبر 2018

Tyler Durden, ”‘Grave Mistake’: Trump Threatens Assad Over Impending Idlib Assault“, 
ZeroHedge, 3 September 2018. https://www.zerohedge.com/news/201803-09-/assad-must-not-
attack-idlib-trump-warns-dont-let-happen-tweet

https://www.zerohedge.com/news/2018-09-03/assad-must-not-attack-idlib-trump-warns-dont-let-happen-tweet
https://www.zerohedge.com/news/2018-09-03/assad-must-not-attack-idlib-trump-warns-dont-let-happen-tweet
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وكتبــت هايــي »كل األنظــار متّجهــٌة نحــو تحــركات األســد 
#ال_لألســلحة_الكياموية«. إدلــب.  يف  وإيــران  وروســيا 

ــدج  ــرو هي ــع زي ــه موق ــرق ل ــا تط ــدات م ــذه التهدي ــد ه تؤك
ــران  ــات املتحــدة تســعى إلغــراق روســيا وإي ــأن الوالي ســابقاً: ب
يف مســتنقع مــن أجــل الضغــط عــى البلديــن لاللتــزام مبطالــب 
واشــنطن. بالنســبة إليــران، يســعى البيــت األبيــض إىل بــدء 
ــار/ ــات املتحــدة يف أي ــدة بعــد انســحاب الوالي مفاوضــات جدي

ــووي لعــام 2015. ــو املــايض مــن االتفــاق الن ماي

أرادت اإلدارة أن تضمــن لنفســها مقعــداً كبــراً عــى طاولــة 

املباحثــات. عــام 2013، وصــف كبار مســؤولي إدارة 

ــورية  ــرب الس ــي الح ــتهم ف ــا سياس أوبام
ــرب  ــاء الح ــأنها إبق ــن ش ــة م ــا سياس بأنه
ــر  ــاك منتص ــون هن ــث ال يك ــتمرة، بحي مس
واضــح. وتنزلــق إدارة ترامــب اآلن فــي 

ــورية. ــي س ــا ف ــة ذاته السياس
ونقلــت صحيفــة واشــنطن بوســت األســبوع املــايض عن مســؤول 
يف اإلدارة مل يذكــر اســمه القــول »يف الوقــت الحــايل، مهمتنــا هــي 
املســاعدة يف خلــق مســتنقعات لروســيا والنظــام الســوري حتــى 

نحصــل عــى مــا نريــد«.

ــب بشــن  ــر ترام خــالل شــهري نيســان/أبريل 2017 و2018، أم
رضبــات جويــة ضخمــة عــى أهــداف للحكومــة الســورية بعــد 
ــة مزعومــة  ــوم عــى دمشــق بســبب هجــامت كياموي إلقــاء الل

عــى املدنيــني.

ــرة األوىل  ــدث للم ــو يتح ــب، وه ــدة لرام ــدث تغري ــر أح تش
عــن املواجهــة النهائيــة يف إدلــب عــى وجــه الخصــوص، إىل 
ــاً” إذا  ــانياً فادح ــأً إنس ــرتكبون خط ــني س ــروس واإليراني أن “ال

ــب”. ــى إدل ــوم ع ــوروا يف الهج “ته

وبذلــك، يبــدو أن الرئيــس األمريكــي كان 

ــى  ــب عل ــة إدل ــتخدام معرك ــر باس يفك
ــط  ــادة الضغ ــة لزي ــد كفرص ــه التحدي وج
ــار  ــت أنظ ــكو ولف ــران وموس ــى طه عل

ــا. ــم إليهم العال
مــن الواضــح أن شــيئاً كبــراً قــد يحــدث، رمبــا عــى هيئــة 

“اســتفزاز” مــن قبــل املســلحني، وهــي منــاورة سياســية اســتمر 
ــا  ــا، م ــراً نحوه ــع مؤخ ــون بالدف ــؤولون أمريكي ــون ومس البنتاغ

ــاموي”. ــالح الكي ــة “الس ــِب ورق ــق للع ــد الطري ميه

ــذا  ــى ه ــيطر ع ــن يس ــأن م ــب ب ــر ترام ــم أن يذكِّ ــى أحده ع
“املعقــل األخــر” الكبــر ليســوا إال تجســيداً حديثــاً لتنظيــم 
ــر الشــام”،  ــة تحري ــى نفســه اســم “هيئ ــق ع ــدة”، يطل “القاع
منــذ أن شــن هــذا الحليــف الناجــح للغــرب والخليــج هجومــه 

ــام 2015. ــة يف ع ــك املنطق ــى تل ع

وبغــض النظــر، يبــدو أن الواليــات املتحــدة اآلن تقــف عــى أهبة 
االســتعداد للــرد عســكرياً حتــى عــى أبعــد االتهامــات احتــامالً 
وأكرهــا ضعفــاً، التــي ســيطلقها إرهابيــو “القاعــدة” ومــا يرتبــط 

بهــم مــن جامعــات مثــل “الخــوذ البيضــاء”.

ــارَصُون  ــام”، املح ــر الش ــة تحري ــو “هيئ ــد مقاتل ــاذا ال يعم ومل
اآلن مــن قبــل القــوات الســورية والروســية والذيــن يقفــون 
العــرض  مــن  االســتفادة  إىل  وشــيكة،  أعتــاب هزميــة  عــى 
األمريــي بـــ “اســتدعاء القــوة الجويــة” ضــد الجيــش الســوري؟ 
ــه هــو أن يلفظــوا هــذه الكلــامت “هجــوم  ــا عليهــم فعل كل م
ــة  ــالم الغربي ــائل اإلع ــم يف وس ــة!” ألصدقائه ــلحة الكياموي باألس

ويف واشــنطن.

ــم  ــي يت ــاءات الت ــل هــذه االدع ــة يف مث ــث الثق ــن حي ولكــن م
بالتأكيــد إعدادهــا، فــكل مــا يحتاجــه الرئيــس هــو أن يســتمع 
األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  الكبــر يف  إىل مســؤوله  بصــدق 
ــذي  ــة “داعــش” بريــت ماكغــورك، وال املبعــوث الخــاص ملحارب
ــذ عــام  ــاد من ــح وغــر معت وصــف إدلــب بدقــة يف تقييــم رصي

ــى: م

ــٍل  ــر معق ــي أكب ــب، ه ــة إدل »محافظ
ــبتمبر،  ــذ 11 أيلول/س ــدة” من ــم “القاع لتنظي
وهــي مرتبطــة مباشــرة بأيمــن الظواهري، 

ــرة«. ــكلة كبي ــذه مش ه
مة بشــكل  لكــن مــرة أخــرى، تبــدو كلــامت ترامــب األخــرة مصمَّ
أكــرب ملامرســة الضغــط -ولســوء الحــظ، تُظهــر التهديــدات التــي 
تُطلــق اليــوم )عــى غــرار تهديــد “الخــط األحمــر” ألوبامــا 
ــس  ــاد الرئي ــيء اعتق ــة ب ــن األهمي ــس م ــه لي ــام 2013( بأن ع
األمريــي حقــاً بــأن ]الرئيس[ األســد ســوف “يســتخدم” األســلحة 

ــة أم ال. الكياموي





 علــى المســلحين فــي إدلــب، ولكنهــا لــم 
ً
 ســوريا

ً
 عســكريا

ً
ــرد مراكــز األبحــاث الغربيــة هجومــا

ُ
لــم ت

، فهــو يزيــد مــن التباعــد بيــن واشــنطن وأنقــرة ويزيــد مــن الثقــة 
ً
 أيضــا

ً
-روســيا

ً
 تركيا

ً
ــرد اتفاقــا

ُ
ت

العامة بموســكو وبدورها كوســيط للســالم، وكفاعل دولي يجيد التحالف ويحمي مصالحه 
وحلفاءه.

رفضــت روســيا وقــف إطــالق النــار فــي القمــة الثالثيــة فــي طهــران، ثــم عــادت وعقــدت هــذا 
 تلزمهــا بســحب 

ً
االتفــاق مــع تركيــا، التــي حملــت بنــاًء عليــه مســؤوليات كبيــرة ومحــددة زمنيــا

ســالح مــن تدعهــم فــي إدلــب، والقضــاء علــى مــن يرتبــط منهــم بتنظيــم القاعــدة.

إدلب: تركيا تستبق وتتفق
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عمر م. كاراسابان

اتفاق إدلب وِقطع اللغز السوري األخرى

معهد بروكنغز، 17 أيلول/سبتمبر 2018

كتــب عمــر م. كاراســابان مقــاالً بعنــوان: »اتفــاق إدلــب وقطــع 
ــخ 17  ــز، بتاري ــد بروكنغ ــره معه ــرى«، ن ــوري األخ ــز الس اللغ
أيلول/ســبتمرب 2018، يتحــدث فيــه عــن االتفــاق الــذي توصلــت 
ــاء  ــب، إلنش ــول إدل ــا وروســيا يف نفــس التاريــخ ح إليــه تركي
منطقــة عازلــة مــن 15 إىل 25 كيلومــراً بحلــول 15 تريــن 
األول/أكتوبــر 2018. يتضمــن االتفــاق أيضــاً نــزع األســلحة 
الثقيلــة، وإنهــاء وجــود العنــارص املتطرفــة يف املنطقة، وســتضمن 
دوريــات عســكرية روســية وتركيــة احــرام هــذا االتفــاق. ومــع 
تريــح وزيــر الدفــاع الــرويس ســرجي شــويغو بأنــه لــن تكــون 
هنــاك عمليــة عســكرية جديــدة يف إدلــب، يــرى الكاتــب 
ــه يف  ــى، أقل ــد انته ــة– ق ــانية –املزعوم ــة اإلنس ــر الكارث أن خط

ــت الراهــن. الوق

يف الوقــت الــذي عــززت فيــه الحكومــة ســيطرتها عــى معظــم 
األرايض الســورية، يتزايــد اهتاممهــا مبــا تبقــى مــن البــالد خــارج 
ســيطرتها. إذا اســتثنينا الجيــوب التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة 
تنظيــم “داعــش”، تبقــى هنالــك ثــالث مناطــق أساســية يســيطر 
عليهــا عــى التــوايل “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” التــي تدعمهــا 
الواليــات املتحــدة؛ تركيــا ومــا يســمى “الجيــش الحــر”؛ وإدلــب 
ــة  ــي منطق ــرة ه ــذه األخ ــلحون. ه ــا املس ــيطر عليه ــي يس الت
ــم إنشــاؤه كجــزء مــن  ــة مــام ت ــدة املتبقي ــزاع الوحي خفــض الن
ــرع  ــام”، ف ــر الش ــة تحري ــم “هيئ ــيطر تنظي ــتانا. يس ــة أس عملي
تنظيــم القاعــدة يف ســورية واملســتثنى مــن وقــف إطــالق النــار، 

عــى معظــم أرايض إدلــب.

6 Omer M. Karasapan, ”The Idlib agreement and other pieces of the Syrian puzzle“, The Brookings 
Institution, 17 September 2018. https://www.brookings.edu/blog/future-development/201817/09//
the-idlib-agreement-and-other-pieces-of-the-syrian-puzzle/

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/17/the-idlib-agreement-and-other-pieces-of
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/17/the-idlib-agreement-and-other-pieces-of
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يف الوقــت الــذي يســتعدُّ فيــه الجيــش الســوري وحلفــاؤه 
ــن  ــاً م ــر” خوف ــط أحم ــب “خ ــا أن إدل ــت تركي ــة، أعلن للمعرك
تدفــق املزيــد مــن الالجئــني إىل أراضيهــا. ويف خضــم تحذيــرات 
ــوم  ــد هج ــدة ض ــم املتح ــن األم ــة وم ــوى غربي ــن ق ــة م إضافي

واســع النطــاق عــى املدينــة، توصلــت روســيا وتركيــا 

ــض  ــن رف ــم م ــى الرغ ــاق، عل ــى اتف إل
روســيا وإيــران الســابق لوقــف إطــاق النــار 
ــي  ــت ف ــي تم ــة الت ــة الثاثي ــي القم ف

ــرًا. ــران مؤخ طه
ــه  ــب، لكن ــكان يف إدل ــف الس ــة” تعاط ــم “الهيئ ــك تنظي ال ميل
ــوى  ــو أق ــا، فه ــن أراضيه ــن %60 م ــد ع ــا يزي ــى م ــيطر ع يس
ــا املتبقــي مــن األرايض، فتســيطر  ــاك. أم ــامت هن ــدر التنظي وأق
عليهــا جامعــات مســلحة أخــرى معظمهــا تابــع “للجيــش الحــر”، 
وتحــاول تركيــا ببــطء ضمهــا إىل مناطــق أخــرى تســيطر عليهــا يف 

الشــامل والغــرب مــن ســورية.

ــدف  ــام” به ــر الش ــة تحري ــى “هيئ ــاً ع ــا ضغوط ــت تركي مارس
تحييــد مــا ميكــن االتفــاق عليــه مــن عنارصهــا، لكــن التقــدم يف 
ذلــك يجــري ببــطء. يبــدو أن املقرحــات الركيــة بإزالــة تنظيــم 
ــة  ــدة الجوي ــارصه القاع ــدد عن ــذي يه ــب، ال ــن إدل ــة” م “الهيئ
الروســية يف حميميــم ومناطــق حــول حلــب، قــد أدت إىل االتفاق 
ــر  ــزال غ ــة ال ت ــل الدقيق ــن أن التفاصي ــم م ــى الرغ ــايل، ع الح

واضحــة، وربمــا يكــون علــى تركيــا أن تشــارك 

فــي قتــال مجموعــات معينــة. كمــا قــد 
تســمح االتفاقيــة لروســيا بتحقيــق هدفهــا 
ــع  ــين وض ــي تحس ــل ف ــي املتمث السياس
ســورية فــي املجتمــع الدولــي، والحصــول 
علــى بعــض الدعــم الغربــي إلعــادة 

ــار. اإلعم
ــة املــدى  ــات طويل ــرى الكاتــب وجــود تحدي ــك، ي ــل ذل يف مقاب
ــة” أو  ــم “الهيئ ــة تنظي ــد هزمي ــيحدث بع ــاذا س ــل م ــن قبي م
ــدان؟ هــل ستســمح ســورية بتســوية سياســية  إبعــاده مــن املي
فعليــة مــع “املعتدلــني”؟ وإذا مل تســمح، كيــف ســيكون رد هؤالء 

“املســلحني” وتركيــا مــن خلفهــم؟ مــاذا عــن عفريــن وجرابلــس 
التــي تســيطر عليهــام تركيــا منــذ عامــي 2016 و2018؟ إذ تبلــغ 
ــدد  ر ع ــدَّ ــع، ويق ــر مرب ــني حــوايل 4000 كيلوم مســاحة املدينت
ســكانهام بحــوايل 800 ألــف نســمة. عــى الرغــم مــن التوتــرات 
ــب،  ــر الكات ــدِّ تعب ــى ح ــاك، ع ــا هن ــتثمرت تركي ــة، اس املحلي
يف البنيــة التحتيــة واإلدارة املحليــة واملــدارس واملستشــفيات 
واملناطــق الصناعيــة، وحتــى الجامعــات، ودربــت قــوات األمــن 
املحليــة عــى أمــل نقــل بعــض الالجئــني الســوريني ورمبــا بعــض 
النازحــني مــن إدلــب إليهــا. »عــى أي حــال –يضيــف الكاتــب– 
ينتظــر مســتقبل هــذا الجيــب حــالً سياســياً يبــدو مســتبعداً يف 

أي وقــت قريــب«.

ينتقــل الكاتــب إىل الــرق والشــامل الرقــي مــن ســورية، 
ــزب  ــادة ح ــة”، بقي ــوريا الدميقراطي ــوات س ــيطر “ق ــث تس حي
ــدة،  ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــة م ــاد الدميقراطــي واملدعوم االتح
ــى  ــط ع ــة بالنف ــورية والغني ــن أرايض س ــوايل %30 م ــى ح ع
طــول الحــدود بــني تركيــا والعــراق. يــرى الكاتــب أن الوضــع يف 
تلــك املناطــق هــش، ألنهــا تتجــاوز األرايض الكرديــة التقليديــة، 
وتتوتــر فيهــا العالقــات مــع العــرب املحليــني. ومــع ذلــك، ميكــن 
لالســراتيجية األمريكيــة الجديــدة عــى املــدى الطويــل أن تقــوي 
اليــد الكرديــة. إذ يبــدو أن القــوات األمريكيــة ســتبقى إىل أجــل 
ــران وهزميــة “داعــش”  ــل إي غــر مســمى بذريعــة ضــامن رحي
ــام حــزب االتحــاد الدميقراطــي والحكومــة  ــا ق ــاً م الدامئــة. غالب
بالتنســيق والتعــاون خــالل الحــرب، ويتحدثــان اآلن عــن توفــر 
خدمــات الصحــة والتعليــم والكهربــاء وغرهــا، ليتــم فيــام بعــد 

إجــراء محادثــات سياســية. لكــن رغبــة حــزب االتحــاد 

الديمقراطــي الحصــول علــى اســتقال 
ــة  ــرار الحكوم ــل إص ــي املقاب ــي، وف ذات
ــد  ــة، ق ــة الكامل ــيادة اإلقليمي ــى الس عل

ــن. ــن الطرفي ــيا بي ــا سياس ــق اتفاق تعي
ويف الختــام يقــول الكاتــب، قــد ينشــأ وقــٌف دائــم إلطــالق النــار 
بــني الحكومــة ومناطــق املســلحني، تــاركاً ســورية عــى التقســيم 
الحــايل. وعــى الرغــم مــن أن الحــرب تراجــع بشــكل واضــح يف 
البــالد، لكــن املصالحــة واالســتقرار طويــل األمــد ال يبــدو قريبــاً.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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إيرين كوننغهام 

مهمة خطرة تواجه تركيا في شمال سورية-وكارثة محتملة الوقوع

واشنطن بوست، 22 أيلول/سبتمبر 2018

ــوان »مهمــة خطــرة تواجــه  ــاالً بعن ــام مق ــن كوننغه ــب إيري كت
نرتــه  الوقــوع«  محتملــة  ســورية-وكارثة  شــامل  يف  تركيــا 
صحيفــة واشــنطن بوســت يف 22 أيلول/ســبتمرب 2018، يتحــدث 
فيــه عــن خطــورة املهمــة التــي تواجــه تركيــا –الداعــم األكــرب لـــ 
“املعارضــة الســورية”. إذ يتوجــب عليهــا نــزع ســالح حلفائهــا يف 
محافظــة إدلــب، وفقــاً التفاقيتهــا الجديــدة مــع روســيا، والقضــاء 

عــى الجهاديــني األكــر شــّدة بينهــم.

إن مل تفعــل ذلــك، فعليهــا أن تواجــه تهديــد القــوات الســورية 
وحلفائهــا الــروس يف شــن هجــوم الســرجاع األرايض كلهــا – 
وهــذه املعركــة ســتكون األكــر تدمــراً، عــى حــد تعبــر الكاتــب.
لقــد أعلــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان ونظــره 
ــني خطتهــام يف 17 أيلول/ســبتمرب  ــس فالدميــر بوت ــرويس الرئي ال

لتجنــب ســفك الدمــاء، وإعطــاء تركيــا املزيــد مــن الوقــت لنــزع 
ــة والروســية  ــا يف الحــرب. وســتقوم القــوات الركي ســالح وكالئه
ــة  ــٍة منزوع ــرض طــوق حــول منطق ــة بف يف ظــل هــذه االتفاقي
الســالح –يبلــغ عمقهــا حــوايل 9-12 ميــل– ومــن ثــم فتــح 

ــرور. ــة امل ــام حرك ــدويل أم ــب ال ــق إدل طري

ــم  ــغ عدده ــب البال ــكان إدل ــة لس ــة مهل ــت االتفاقي ــا أعط رمب
ــزال  ــني نســمة، إال أن مصــر هــذه املحافظــة ال ي حــوايل 3 مالي
ــد  ــل املعارضــة يف ســورية بع ــب آخــر معاق ــل إدل ــوالً. متثّ مجه
ــا  ــات تركي ــة إىل رهان ــرب، إضاف ــن الح ــنوات م ــاين س ــة مث قراب
الكبــرة هنــاك ألنهــا تحــدُّ املحافظــة، ولتمركــز القــوات الركيــة 

فيهــا.

7 Erin Cunningham, ”Turkey faces perilous mission in northern Syria — and possible disaster if it 
fails“, The Washington Post, 22 September 2018. https://www.washingtonpost.com/world/middle_
east/turkey-faces-perilous-mission-in-northern-syria--and-possible-disaster-if-it-fails/201822/09//
d2bf3c32-bc4911-e88243--f3ae9c99658a_story.html?noredirect=on&utm_term=.1c153bd65023

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-faces-perilous-mission-in-northern-syria--and-possible-disaster-if-it-fails/2018/09/22/d2bf3c32-bc49-11e8-8243-f3ae9c99658a_story.html?noredirect=on&utm_term=.1c153bd65023
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-faces-perilous-mission-in-northern-syria--and-possible-disaster-if-it-fails/2018/09/22/d2bf3c32-bc49-11e8-8243-f3ae9c99658a_story.html?noredirect=on&utm_term=.1c153bd65023
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-faces-perilous-mission-in-northern-syria--and-possible-disaster-if-it-fails/2018/09/22/d2bf3c32-bc49-11e8-8243-f3ae9c99658a_story.html?noredirect=on&utm_term=.1c153bd65023
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»لقــد حــورصت مصالــح تركيــا يف إدلــب بطريقــة جعلتهــا 
معرضــة للخطــر بطريقــة اســتثنائية« بحســب قــول ســام هلــر، 

ــروت. ــة يف ب ــات الدولي ــة األزم ــل يف مجموع املحل

وبحســب وجهــة نظــره، فــإن فــرض نفــوذ وســيطرة تركيــا عــن 
طريــق املســاعدة يف بقــاء إدلــب يف يــد “املعارضــة” »ســيحفظ 
لركيــا مكانتهــا يف املفاوضــات حول سياســة ســورية املســتقبلية«. 
كــام أن وجودهــا يف إدلــب ســيجرب القــوات الروســية املســيطرة 

عســكرياً يف ســورية، عــى أخــذ مصالــح أنقــرة بالحســبان.

ــر  ــول هيل ــب ق ــديد. فبحس ــر الش ــة للخط ــا معرض ــن تركي ولك
»هنــاك آثــار كارثيــة حقيقيــة عــى تركيــا يف حــال انهيــار إدلــب«.

قــد تدفــع معركــة إدلــب مبوجــة جديــدة مــن ماليــني الالجئــني 
باتجــاه حدودهــا، مــا يثــر مخــاوف وقلــق املســؤولني، ألن أمــر 
كهــذا قــد يقــوم بتحريــك وإثــارة الهيجــان االجتامعــي والســيايس 

داخــل تركيــا.

يعيــش حــوايل 3 مليــون الجــئ ســوري داخــل تركيــا حاليــاً، وعــى 
الرغــم مــن أن “عــدد القضايــا التــي يتفــق عليهــا معظــم األتــراك 
قليــل جــداً، إال أن أحدهــا قضيــة معارضــة وجــود الالجئــني 
الســوريني”، بحســب ســونر جاغايتــاي، مؤلــف كتــاب “الســلطان 

الجديــد: أردوغــان وأزمــة تركيــا الحديثــة”.

وبحســب األمــم املتحــدة، فإنــه مــع انتشــار شــائعات عــن 
ــخص  ــف ش ــن 30 أل ــر م ــّر أك ــرة، ف ــابيع األخ ــوم يف األس الهج
ــم إىل  ــاد البعــض منه ــد ع ــب. وق ــن إدل ــة م إىل مناطــق مختلف

ــراً. ــم مؤخ دياره

تخــى الحكومــة الركيــة مــن تدفــق موجــة مــن النازحــني حاملة 
بــني طياتهــا مســلحني متشــددين، تاركــًة البلــدات واملــدن الركيــة 

–وحتــى الــدول األوروبيــة– عرضــة لخطــر هجــامت املتطرفني.

ــريك يف  ــش ال ــابق يف الجي ــار س ــوركان، مستش ــني غ ــول ميت ويق
العمــود الــذي يكتبــه ملوقــع املونيتــور، تهــدد »الجامعــات 
املتطرفــة املســلحة التــي تســتاء مــن جهــود وســاطة أنقــرة 

ــا«. ــة فيه ــامت إرهابي ــن هج ــالل ش ــن خ ــا م ــة تركي مبعاقب

لقــد قامــت تركيــا بدعــم املســلحني الذيــن يعارضــون الحكومــة 
ــن  ــب ع ــٍف يف محافظــة إدل الســورية، واســتثمرت بشــكل مكث
طريــق نــر قواتهــا ومعداتهــا العســكرية ســعياً لفصــل املقاتلــني 
ــداالً”  ــر “اعت ــلحني األك ــوف املس ــن صف ــدة ع ــني بالقاع املرتبط

املنتريــن هنــاك.

املراقبــة  مراكــز  بتعزيــز  تركيــا  قامــت  غــوركان،  وبحســب 
العســكرية الخاصــة بهــا يف إدلــب، والتــي أنشــأتها يف ظــل اتفــاق 
ســابق مــع روســيا وإيــران، وقامــت أيضــاً بنــر دبابــات، وأنظمة 
ــك هــو  ــخ املتعــددة. والهــدف مــن ذل ــادة وإطــالق الصواري قي
ــا يف إدلــب وتعزيــز دفاعهــا ضــد الهجــامت،  إظهــار التــزام تركي

ــه. بحســب قول

إن االتفاقيــة التــي تــم التوصــل إليهــا األســبوع املــايض، والتــي مل 
تُعــرف تفاصيلهــا كثــراً، »حصلـّـت مزيــداً مــن الوقــت يك يتمكــن 
وتفــادي  بعملهــم  القيــام  مــن  والسياســيون  الدبلوماســيون 
التطــورات التــي قــد تكــون ســيئة للغايــة بالنســبة للمدنيــني«، 
هــذا مــا رصح بــه جــان ايجالنــد، وهــو مســؤول كبــر يف األمــم 

ــڤ.  ــني يف جني املتحــدة، للصحافي

ــرب  ــادي ح ــة لتف ــذه اتفاقي ــالم، ه ــة س ــت اتفاقي ــذه ليس »ه
ــازيل ال  ــٌد تن ــه »ع ــدا أن ــا ب ــة أوقفــت م شــاملة«. لكــن االتفاقي
هــوادة فيــه للــراع«، عــى حــد قولــه، حتــى لــو كانــت الرســالة 
التــي تلقاهــا مســؤولو األمــم املتحــدة مــن كل مــن تركيا وروســيا 

هــي »أننــا مــا نــزال نعمــل بأنفســنا عــى التفاصيــل«.

تخشى الحكومة التركية من 
تدفق موجة من النازحين 

حاملة بين طياتها مسلحين 
متشددين، تاركًة البلدات 
واملدن التركية –وحتى 

الدول األوروبية– عرضة لخطر 
هجمات املتطرفين.

تواجه تركيا اآلن مهلة زمنية 
ضيقة –يصفها البعض بغير 

الواقعية– لنزع سالح حلفائها 
وملالحقة املجموعات 

املرتبطة بالقاعدة وإجبارهم 
ىلع االستسالم.
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ــر  ــا البعــض بغ ــة –يصفه ــة ضيق ــة زمني ــا اآلن مهل تواجــه تركي
الواقعيــة– لنــزع ســالح حلفائهــا وملالحقــة املجموعــات املرتبطــة 

بالقاعــدة وإجبارهــم عــى االستســالم.

ــان  ــني وأردوغ ــن بوت ــل كٍل م ــن قب ــة م ــة املوقع ــص الوثيق تن
عــى أن العــارش مــن تريــن األول/أكتوبــر هــو املوعــد النهــايئ 
لتســليم كل األســلحة الثقيلــة –مبــا فيهــا الدبابــات والهــاون 

ــددة. ــة املح ــاق املنطق ــة–يف نط ــة املدفعي وأنظم

وبحلــول 15 تريــن األول/أكتوبــر، يجــب عى كافــة املجموعات 
ــر  ــة تحري ــا “هيئ ــا فيه ــة، مب ــالء املنطق ــة إخ ــة باإلرهابي املصنف
الشــام”، املرتبطــة ســابقاً بالقاعــدة، وأكــرب املجموعــات املســلحة 

املنتــرة يف إدلــب. 

تضــع االتفاقيــة رشوطــاً صعبــة عــى تركيــا مــن “حيــث الوقــت” 
يك تتعامــل مــع “هيئــة تحرير الشــام”، بحســب رأي آرون ســتني، 
ــط،  ــرق األوس ــري لل ــق الحري ــز رفي ــارز يف مرك ــل ب ــو زمي وه

مغــرداً عــى تويــر »الوقــت ميــي برسعــة«.

وصــف تنظيــم “هيئــة تحريــر الشــام”، الــذي يتألــف مــن 
ــاف  ــة »إلضع ــا محاول ــة بأنه ــل”، االتفاقي حــوايل 10 آالف “مقات

ــالحهم. ــزع س ــق ن ــن طري ــن« ع املجاهدي

ــني  ــامي كوه ــة س ــة الركي ــؤون الخارجي ــر يف الش ــب الخب وكت
ــيذهب  ــن س ــة »إىل أي ــوم الجمع ــة ي ــت الركي ــة ميلي يف صحيف
ــاك؟« مشــككاً يف حكمــة  ــو إدلــب؟ ومــاذا ســيفعلون هن إرهابي

ــة. االتفاقي

ويتســاءل أيضــا »هــل ســيوقفون أعمالهــم 
ويوافقــون علــى االندمــاج فــي املجتمــع 
ــاؤما  ــر تش ــال األكث ــوري؟«، »واالحتم الس
هــو أن ترفــض هــذه املجموعــات اإلرهابيــة 
التخلــي عــن ســاحها ومواقعهــا وتقــوم 

ــراك«. ــود األت ــة الجن بمقاوم

حلفائهــا  بإقنــاع  تركيــا  فشــلت  إذا 
فمــن  لاتفــاق،  باالمتثــال  املســلحين 

عدائيــة. أشــد  يصبحــوا  أن  املمكــن 
ــة  ــة” املدعوم ــر الوطني ــة التحري ــم “جبه ــدث باس ــال متح وق
ــة”  ــاء( “للمعارض ــة )غط ــف مظل ــي تحال ــا، وه ــل تركي ــن قب م
يف إدلــب، »إن الجامعــات املتمــردة ال تــزال يف حالــة تأهــب 

ــوى«. قص

ــات،  ــيا يف املفاوض ــتقدم أي يشء« لروس ــا س ــأن تركي ــن ب »ال أظ
ــا  ــد دعمــت تركي ــى. »لق ــب ناجــي مصطف ــول النقي بحســب ق
“الثــورة” يف ســورية منــذ بدايتهــا«. لكنــه أضــاف، »تعلــم تركيــا 
بأنــه لــو حدثــت أي عمليــة عســكرية، ســيحاول النــاس الذهــاب 

إىل تركيــا. وتركيــا ال تريــد ذلــك«.
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تريــد مراكــز األبحــاث األمريكيــة إلدارة ترامــب الحــد مــن خســائرها وحفــظ مــا تبقــى مــن مــاء 
وجههــا فــي ســورية، وبالتالــي تطالبهــا بتغييــر اســتراتيجياتها وأخــذ المتغيــرات الجديــدة 
والتعامــل  رفــع مســتوى مطالبهــا  عــن  والتوقــف  بالحســبان،  الســوري  المشــهد  فــي 

بواقعــة مــع مــا يجــري.

ذ اإلدارة األمريكيــة هــذه المطالــب، وإلــى أي مــدى ســتنجح فــي 
ّ
إلــى أي مــدى ســتنف

ذلــك، والــدور أو المكانــة التــي ســتكون لهــا فــي رســم خطــوط مســتقبل ســورية، أمــوٌر 
ســتظهر بشــكلها األوضــح فــي الفتــرات القادمــة.

الواليات المتحدة
ومحاوالت الحدِّ من الخسائر
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أعــد كلٌّ مــن رانــج عــالء الديــن، جايســون فريتز، ســتيفن 
أوهانلــون ورقــة  بــروس جونــز، ومايــكل  هايدمــان، 
ــرتاتيجية  ــات يف اس ــّول 10 درج ــوان: »تَح ــات بعن سياس
الواليــات املتحــدة تجــاه ســورية« نرهــا معهــد بروكنغز 
يف أيلول/ســبتمرب 2018. تحدثــوا فيهــا عــن رضورة التغيــر 
ــالد  ــول الب ــع دخ ــورية م ــة لس ــراتيجية األمريكي يف االس

نقطــة االنعطــاف الحاســمة يف الحــرب.

ــورية  ــاه س ــة تج ــة الحالي ــراتيجية األمريكي إذ أدت االس
ــة  ــل- إىل هزمي ــس بشــكل كام ــن لي ــر، ولك -إىل حــد كب
“داعــش” يف امليــدان. ولكــن ملنــع عــودة ظهــور التنظيــم 
أو أي جامعــات متطرفــة أخــرى، وللحــد مــن النفــوذ 
اإلنســانية  الضغــوط  ومعالجــة  ســورية،  يف  اإليــراين 
ــى  ــدة ع ــر بش ــي تؤث ــة الت ــوء يف املنطق ــاكل اللج ومش
حلفــاء الواليــات املتحــدة مثــل تركيــا واألردن، تــرى 
ــمته  ــا س ــم م ــدة تصمي ــات املتح ــى الوالي ــة أن ع الورق
تجــاه  اســراتيجيتها  “تحــوالً مبقــدار 10 درجــات” يف 
ســورية. يشــمل هــذا التحــول، عــى مــا جــاء يف الورقــة، 

ــة: ــة اآلتي ــارص الرئيس العن

• االعــراف باألمــر الــذي يــزداد وضوحه، وهــو: أن الرئيس 
بشــار األســد لــن يُســتبعد أو يســتبدل مــن خــالل عمليــة 
ــڤ. وبــدالً مــن ذلــك،  مباحثــات الســالم الحاليــة يف جني
يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن أن تقــدم حججــاً وافيــة 
ألصدقائــه وحلفائــه إلقناعــه بالتنحــي لصالــح خليفــة 
يختــاره. ينبغــي عــى املجموعــات الســورية األخــرى 
واملجتمــع الــدويل أن يكــون لهــام كلمــة يف تشــكيل 
عنــارص إضافيــة لحكومــة ســورية جديــدة، كرط مســبق 
لتوفــر مســاعدات كبــرة إلعــادة البنــاء مقدمــة للحكومــة 

املركزيــة ومــن خاللهــا.

• التهديــد، وإذا لــزم األمــر، تنفيــذ رضبات جويــة انتقامية 
عــى  الســورية، رداً  الجويــة  محــدودة ضــد األصــول 
اســتخدام النظــام ألي براميــل متفجــرة مســتقبالً، خاصــة 
ــراتيجية  ــي اس ــنطن تبّن ــى واش ــب ع ــب. يج ــول إدل ح
مشــابهة تجــاه إيــران يف حــال محاولــة وكالئهــا شــن 

ــا. ــدة أو حلفائه ــات املتح ــد الوالي ــامت ض هج

• تقديــم مســاعدات إنســانية وإعــادة إعــامر عاجلــة إىل 
ــورية،  ــة الس ــيطرة الحكوم ــع لس ــي ال تخض ــق الت املناط
مــع بقــاء القــوات األمريكيــة بعديدهــا ومواقعهــا الحاليــة 
ــب  ــاعدة يف تدري ــة واملس ــى العملي ــإرشاف ع ــاً ل تقريب
قــوات األمــن املحليــة املؤقتــة )عــى شــكل الرطــة أكــر 
ــس  ــة عــى إزاحــة الرئي ــوى معارضــة عازم مــن شــكل ق
األســد(. يجــب تقديــم املســاعدات عــى املســتوى املحــي 
ليقــوض  اإلقليمــي، وذلــك بشــكل جــزيئ  أكــر مــن 
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــدة قوي ــة واح ــة كردي ــكيل منطق تش

ــا. ــم مخــاوف تركي تفاق

• العمــل مــع تركيــا إلضعــاف العنــارص املتطرفــة يف إدلــب 
ــك، اســتخدام العمــل  ــا، مبــا يف ذل واملناطــق املحيطــة به
العســكري املحــدود إذا لــزم األمــر، واســتمرار هــذا العمل 
العســكري األمريــي ضــد الجيــوب املتبقيــة مــن عنــارص 
“داعــش” يف رشق البــالد حتــى تكتمــل هزميــة التنظيــم.

وعليــه تنطلــق الورقــة مــن تغــّر الواقــع يف ســورية تغــراً 
ــدة  ــات املتح ــراتيجية الوالي ــل اس ــاً، ورضورة تبدي جذري
ــع  ــاً للوض ــة توصيف ــذه الوثيق ــدم ه ــك. وتق ــة لذل نتيج
الحــايل، وتقــرح إضافــات منطقيــة عــى اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا إدارة ترامــب لحاميــة مصالــح الواليــات املتحــدة 

يف حــرب معقــدة.

8 Alaaldin, Ranj. Jason Fritz, Steven Heydemann, Bruce Jones, Michael E. O’Hanlon, ”A 10-degree 
shift in Syria strategy“, The Brookings Institution, September 2018. https://www.brookings.edu/
research/a-10-degree-shift-in-syria-strategy/

رانج عالء الدين، جايسون فريتز، ستيفن هايدمان، بروس جونز، ومايكل أوهانلون

تَحّول 10 درجات في استراتيجية الواليات المتحدة تجاه سورية

معهد بروكنغز، أيلول/سبتمبر 2018
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مع دخول الحرب في سورية مرحلة الذروة، تَِزُن الواليات المتحدة 
خطواتها القادمة 

نيويورك تايمز، 21 أيلول/سبتمبر 2018

كتــب كلٌّ مــن إدوارد وونــغ، غاردنــر هاريــس، وتومــاس غيبونــز-
ــة  ــورية مرحل ــرب يف س ــول الح ــع دخ ــوان »م ــاالً بعن ــف مق ني
الــذروة، تَــزُِن الواليــات املتحــدة خطواتهــا القادمــة« نرتــه 
ــون  ــورك تاميــز يف 21 أيلول/ســبتمرب 2018، يتحدث ــة نيوي صحيف
ــات  ــع الديناميكي ــل م ــب التعام ــاوالت إدارة ترام ــن مح ــه ع في
الســورية  الدولــة  اســتعادت  أن  بعــد  املســتجدة  السياســية 
لــدى  فــرص  أي  وانتفــاء  أراضيهــا،  معظــم  عــى  ســيطرتها 

ــرب. ــار الح ــر مس ــلحة لتغي ــامت املس التنظي

ــالح يف  ــة الس ــة منزوع ــكيل منطق ــا تش ــيا وتركي ــت روس اقرح
ــوب  ــر جي ــة، آخ ــى املحافظ ــف هجــوم عســكري ع ــب لوق إدل
ــات  املســلحني الرئيســة يف ســورية. هــذا التأخــر ســيمنح الوالي
ــدة للتعامــل  املتحــدة بعــض الوقــت لوضــع اســراتيجيات جدي
ــا بشــكل  ــة الســيطرة عليه ــا اســتعادت الدول مــع ســورية إذا م

ــايئ. نه
وكبــار  الــدول  رؤســاء  يناقــش  أن  املقــال  معــدو  يتوقــع 
ــاء “الحــرب  ــب وإنه ــة” ســكان إدل ــة “حامي الدبلوماســيني كيفي

ــم  ــة لألم ــة العام ــل للجمعي ــامع األســبوع املقب ــة” يف اجت األهلي
املتحــدة. ومــن املقــرر أن يتحــدث الرئيــس الــريك الــذي تنتــر 
قواتــه يف إدلــب، كــام ســيتحدث الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين، 

ــورية. ــني لس ــاء املخلص ــر الحلف ــد أك أح

ســيتحدث الرئيــس ترامــب أيضــاً أمــام الهيئــة الدوليــة. والــذي 
كان قــد هــدد مــراراً بســحب القــوات األمريكيــة، التــي –يزعــم 
ــان/ ــن يف نيس ــالد. لك ــش” رشق الب ــم “داع ــل تنظي ــا– تقات أنه

ــى  ــة ع ــارات جوي ــة بشــن غ ــرة الثاني ــب للم ــر ترام ــل، أم أبري
ســورية. تتشــبث إدارة ترامــب بعمليــة الســالم املتعــرة مبعظمهــا 

ــاراك أوبامــا. والتــي بــدأت يف عهــد الرئيــس ب

جــاء يف تحليــل ملؤسســة بروكنغــز هــذا الشــهر، اآليت: “لقــد تغــر 
الواقــع عــى األرض يف ســورية بشــكل جــذري، ويجــب أن تتحــول 

اســراتيجية الواليــات املتحــدة تجــاه ســورية نتيجــة لذلك”.

لــن تجــد الواليــات املتحــدة إجابــات ســهلة عندمــا تفكــر مليــاً 
بكيفيــة تشــكيل نهايــة ممكنــة للحــرب التــي أودت بحيــاة 

Edward Wong, Gardiner Harris, Thomas Gibbons-Neff, ”U.S. Weighs Next Steps as Syria’s 
Civil War Enters Climactic Phase“, NY Times, 21 September 2018. https://www.nytimes.
com/201821/09//world/middleeast/us-trump-syria-idlib.html

9

إدوارد وونغ، غاردنر هاريس، وتوماس غيبونز-نيف 
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مئــات اآلالف مــن الســوريني، وأّدت إىل نــزوح املاليــني، ومزقــت 
ــي  ــالد إىل مناطــق ســيطرة متنافســة. مــن هــذه األســئلة الت الب

ــة: ــا اإلدارة األمريكي ــد تطرحه ق

ــس األســد عــى  ــار الرئي ــات املتحــدة إجب هــل تســتطيع الوالي
ــه؟ ــرك منصب ت

ال، يجيــب املقــال، ويجــب عــى اإلدارة األمريكيــة االعــراف 
بذلــك، خاصــة وأن ســلطة األســد قــد تعــززت يف ســورية. لكــن 
ــة  ــا للموافق ــورية وحلفائه ــى س ــنطن ع ــط واش ــن أن تضغ ميك

ــتقبالً. ــلطة مس ــال الس ــى رشوط انتق ع
وقــال محللــو “بروكنغــز” أيضــاً: عــى الواليــات املتحــدة أن 
تفعــل كل مــا يف وســعها لتفــادي هجــوم إدلــب، وقــال أحدهــم، 
وهــو رانــج عــالء الديــن، يف مقابلــة أجريــت معــه: “لقــد أوضــح 
ــيطرته  ــتعادة س ــه اس ــك نيت ــاالً للش ــرك مج ــا ال ي ــام” مب “النظ
ــة  ــات ذات األهمي ــك املحافظ ــمل ذل ــالد، ويش ــل الب ــى كام ع
االســراتيجية مثــل إدلــب”. ويــرى أن اإلعــالن عــن املنطقــة 
منزوعــة الســالح يكســب الحكومــة الســورية وقتــاً لتنظــم 
ــدة  ــات املتح ــتعد الوالي ــب أن تس ــايل يج ــاً، وبالت ــاً الحق هجوم

ــاق. ــار االتف ــا انه ــرد إذا م لل

هــل تجــدد املنطقــة منزوعــة الســالح الجهــود مــن أجــل 
للحــرب يف ســورية؟ تفــاويض  التوصــل إىل حــل 

حاليــاً نعــم. يتابــع كتّــاب املقــال، تســتمر إدارة ترامــب يف 
الدعــوة إىل عمليــة ســالم مقرهــا جنيــڤ. وقــد تُدفــع األطــراف 
للمشــاركة إذا متكنــت الواليــات املتحــدة وروســيا وإيــران وتركيــا 
ــة  ــه املنطق ــذي أوجدت ــت ال ــتخدام الوق ــن اس ــرى م ودول أخ
ــدى  ــة ل ــة خاص ــة مقبول ــى نهاي ــاوض ع ــالح للتف ــة الس منزوع

ــورية. ــة الس الحكوم
عــى الرغــم مــن ســعي الواليــات املتحــدة لــدور قيــادي يف عملية 
ــك  ــا ال متل ــة، إال أنه ــج النهائي ــل تشــكيل النتائ الســالم، عــى أم
ــة الســالم  ــك. إذ ترعــى روســيا عملي ــام بذل ــكايف للقي ــوذ ال النف
الخاصــة بهــا يف العاصمــة الكازاخســتانية أســتانا، وتلعــب إيــران 
ــراً يف ســورية، واســتضافت  أيضــاً دوراً دبلوماســياً وعســكرياً كب
هــذا الشــهر اجتــامع قمــة مــع روســيا وتركيــا ملناقشــة تســوية 

سياســية إلنهــاء الحــرب.

ــدور  ــال ال ــه حي ــام ب ــات املتحــدة القي ــزم الوالي ــذي تعت ــا ال م
ــورية؟ ــراين يف س اإلي

ــر  ــل أيضــاً، الكب ــداء إدارة ترامــب، وإرسائي ــن ع عــى الرغــم م
إليــران، قــد ال يكــون هنالــك الكثــر ميكــن أن تفعلــه واشــنطن 
تجــاه الــدور اإليــراين يف ســورية. قــد تســعى الواليــات املتحــدة 

إىل إقنــاع روســيا بدفــع ســورية نحــو الطلــب مــن إيــران ســحب 
قواتهــا. 

لكن قلة يعتقدون بأن جهداً دبلوماسياً كهذا قد ينجح.
قــال أنــدرو ميلــر، املختــص بقضايــا الــرق األوســط يف مجلــس 
ــد أن رغبتهــم يف إخــراج  ــا: »أعتق ــد أوبام األمــن القومــي يف عه
إيــران مــن ســورية صادقــة، لكننــي ال أعتقــد أنهــم واقعيــون يف 
محاولــة تحقيقهــا«. وأضــاف: »إنهــم يعتمــدون عــى دق إســفني 
ــع الســوريني  ــروس دف ــدون مــن ال ــني. يري ــروس واإليراني ــني ال ب
لتقليــل عالقتهــم مــع إيــران«. لكــن عــى الواليــات املتحــدة أال 

تتوقــع مــن األســد أن ينقلــب عــى إيــران.

كيف سيؤثر الوضع يف إدلب عى الحرب عى “داعش”؟
رمبا لن يؤثر.

ــورية،  ــي رشق س ــدي أمري ــي جن ــو ألف ــدر بنح ــا يق ــاك م هن
ــع  ــل –م ــي تقات ــة الت ــات الخاص ــوات العملي ــن ق ــم م معظمه
امليليشــيات التــي يقودهــا األكــراد– بقايــا تنظيــم “داعــش” 
األخــرة. ال يبــدو هــذا القتــال، عــى مــا جــاء يف املقــال، قريبــاً من 
نهايتــه، إذ يســتغني مقاتلــو التنظيــم عــن احتفاظهــم بــاألرايض 
ويتحولــون إىل التمــرد املســلح )حــرب العصابــات(. وال يتوقــع أن 
يعيــق الســوريني والــروس واإليرانيــني الجهــود األمريكيــة هنــاك.

هــل ســتحافظ الواليــات املتحــدة عــى وجــود عســكري لهــا يف 
ســورية؟

ــهر،  ــذا الش ــالل ه ــور. خ ــتقبل املنظ ــل يف املس ــى األق ــم، ع نع
عنــارص مشــاة  مــن  األمريــي 100 جنــدي  الجيــش  أرســل 
البحريــة إىل التنــف. وكان الهــدف مــن ذلــك التلميــح للحكومــة 
ــي  ــش األمري ــأن الجي ــني ب ــروس واإليراني ــا ال الســورية وحلفائه

ــه. ــخ توضع يرس

حــّذر الجيــش الــرويس وزارة الدفــاع األمريكيــة مرتــني هــذا 
الشــهر بأنــه ســيهاجم مســلحي تنظيــم “داعــش” عــى امتــداد 
ــوات  ــوم ق ــث تق ــف، حي ــن التن ــرب م ــة بالق ــة صحراوي منطق

ــة. ــيات محلي ــب ميليش ــة بتدري ــة األمريكي ــات الخاص العملي
ــع  ــل م ــال شــك أن يتعام ــا، ســيكون عــى األســد ب ــة م يف مرحل
الوجــود األمريــي يف شــامل رشق ســورية، حيــث قامــت القــوات 

األمريكيــة ببنــاء مجموعــة مــن القواعــد واملطــارات.

يف أوائــل أيلول/ســبتمرب، قــال مبعــوث وزارة الخارجيــة، جيمــس 
إف. جيفري، للصحافيني يف واشــنطن إن »السياســة الجديدة هي 
أننــا لــن ننســحب بحلــول نهايــة العــام«. وقــال إنــه “واثــق” مــن 
ــي  ــش األمري أن ترامــب كان “مســتمراً بسياســة” انخــراط الجي

بــدور أكــر فعاليــة يف ســورية.



ليــس التحالــف عالقــة متعديــة، هــذا مــا يثبتــه األتــراك واألكــراد فــي ســورية، صديــق 
وبالفشــل باألســلوب والمطامــع..  تشــابهنا  لــو  حتــى  ليــس صديقــي،  صديقــي 

 فــي عفريــن ومناطــق الغــزو 
ً
تعانــي اإلدارة الكرديــة فــي ديــر الــزور، والمصنوعــة تركيــا

التركــي األخــرى، معانــاة تنــذر بأزمــات اجتماعيــة وسياســية، وبمــآزق أمنيــة تتهــدد الشــمال 
الســوري، وقــد ال تقــف عنــده. دليــل آخــر علــى أن إخــراج أي منطقــة عــن الســيادة 

الســورية وعــن حكــم دمشــق لــن يــؤدي إلــى المشــاكل واإلخفاقــات.

تركيا والكرد يتشاركان الحليف.. والفشل
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سلطان الكنج

تهديد المصالح االستراتيجية لتركيا بسبب االنهيار األمني واالجتماعي 
في شمال سورية

تشاثام هاوس، أيلول/سبتمبر 2018

املصالــح  »تهديــد  بعنــوان:  مقــاالً  الكنــج  ســلطان  كتــب 
االســراتيجية لركيــا بســبب االنهيــار األمنــي واالجتامعــي يف 
شــامل ســورية« نــره معهــد تشــاثام هــاوس يف أيلول/ســبتمرب 
2018، تحــدث فيــه عــن النجــاح العســكري لعمليتــي درع 
الفــرات وغصــن الزيتــون، مقابــل الفشــل االجتامعــي الــذي 

تعانيــه املناطــق التــي احتلتهــا تركيــا بهــذه العمليــات.
ــن  ــم2 م ــن حــوايل 2000 ك ــم طــرد “داعــش” م ــه ت ــح أن صحي
األرايض، ومنــع القــوات الكرديــة مــن إنشــاء كيــان لهــا يف عفريــن 
كــام كان الحــال يف الرقــة والحســكة، إال أن هــذا االنتصــار 
العســكري قابلــه انهيــار لألمــن، وتنامــي املشــاكل االجتامعيــة يف 
تلــك األرايض، مــا يشــّكل تهديــداً للمصالــح االســراتيجية لركيــا.

وتــزداد املشــكلة األمنيــة تفاقــامً يف املناطــق الخارجــة عــن 
ــالق  ــات إط ــة وعملي ــلحة والرسق ــر األس ــث تنت ــون –حي القان
ــار العشــوائية– مــع ســوء تعامــل قــوات األمــن، التــي كثــراً  الن
مــا تقــوم باعتقــاالت تعســفية بتهــم ملفقــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
فــإن قــوات الرطــة غــر قــادرة عــى الســيطرة عــى الجامعــات 
املتمــردة، ويصعــب نــر القــوات النظاميــة الركيــة عــى نطــاق 
ــايل يقتــر وجودهــم عــى ثكنــات خــارج املــدن. واســع، وبالت

ال يتــم اإلفصــاح عــن كل ذلــك. إذ تخــى وســائل اإلعــالم 
ــواع  ــة هــذه األن ــن تغطي ــن “املعارضــة الســورية” م ــة م املقرب
مــن االنتهــاكات خوفــاً مــن تعزيــز املقولــة بــأن خصــوم الدولــة 

ــدون. ــورية فاس الس

10 Sultan Al Kanj, ”Turkey’s Strategic Interests Are Threatened by Security and Social Collapse in 
Northern Syria“, Chatham House, September 2018. https://syria.chathamhouse.org/research/
turkeys-strategic-interests-are-threatened-by-security-and-social-collapse-in-northern-syria 

https://syria.chathamhouse.org/research/turkeys-strategic-interests-are-threatened-by-security-and-social-collapse-in-northern-syria
https://syria.chathamhouse.org/research/turkeys-strategic-interests-are-threatened-by-security-and-social-collapse-in-northern-syria
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باإلضافــة إىل ذلــك، العديــد مــن هــذه الوســائل مقرهــا يف تركيــا، 
إذ متــارَس عليهــا قيــود مشــددة وعــى املعارضــة السياســية أيضــاً. 

ففــي األيــام األخــرة، ُحِكــَم علــى طبيــب ســوري 

انتقــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
ــع  ــع دف ــنوات م ــس س ــدة خم ــجن مل بالس

ــة. غرام
قــوات الرطــة يف املنطقــة غــر مهيــأة للــرد عــى للعنــف. 
ــض  ــح بع ــم من ــام ت ــة، ك ــدات الالزم ــا إىل املع ــر معظمه ويفتق
ــم ال  ــة – وبعضه ــالت أكادميي ــة دون مؤه ــب قيادي ــاط رُت الضب
يحمــل حتــى شــهادة املرحلــة االبتدائيــة. غيــاب مؤسســات 
رســمية قويــة ملحاســبة قــوات الرطــة، زاد مــن انخفــاض الثقــة 

بهــا.
عــى رأس القضايــا األمنيــة، هنــاك عالمــات عــى زيــادة الــراع 
االجتامعــي. وهنــاك تقاريــر عــن هجــامت انتقاميــة بــني القبائــل 
والعائــالت. الفســاد متفــٍش يف املؤسســات الرســمية، مــع انتشــار 

املحســوبية يف العمــل والشــهادات املــزورة عــى نطــاق واســع.

ــراد  ــني األك ــؤدي اتخــاذ إجــراءات ضــد املدني ــن املرجــح أن ي م
إىل تفاقــم التوتــرات االجتامعيــة. فبعــد ســيطرة تركيــا وفصائــل 
“الجيــش الحــر” عــى منطقــة عفريــن، صــادرت الجامعــات 
ــة،  ــكات الكردي ــن املمتل ــرة م ــة كب ــا كمي ــع تركي ــة م املتحالف
ومنعــت العديــد مــن الســكان العــودة إىل ديارهــم بتهمــة 

االنتــامء إىل األحــزاب السياســية الكرديــة.

وقــد حاولــت تركيــا، إىل جانــب بعــض الجامعــات املســلحة 
والضغــط  األمــور  عــى  الســيطرة  اســتعادة  لهــا،  املمتثلــة 
ــذه  ــل ه ــع مث ــة” ملن ــر املطيع ــلحة “غ ــات املس ــى املجموع ع
املامرســات. ولكــن إذا مل يتمكنــوا مــن وضــع حــد لهــذه الظاهرة، 
ــز  ــة والتميي ــامات االجتامعي ــيع االنقس ــك إىل توس ــيؤدي ذل فس
العرقــي بــني األكــراد والعــرب، مــا يخلــق بيئــة اجتامعيــة مبنيــة 
ــال. ــره ألجي ــذي ميكــن أن يســتمر تأث ــام العرقــي ال عــى االنتق

ــة  ــلحة املتحالف ــات املس ــل الجماع إن فش
ــن  ــن اللتي ــي إدارة املنطقتي ــا ف ــع تركي م
جــرت فيهمــا عمليتــا غصــن الزيتــون 
ودرع الفــرات، يقــود تركيــا إلــى مراجعــة 
ــواًء يف  ــات، س ــذه الجماع ــى ه ــا عل اعتماده
ــظ  ــوء ح ــورية. ولس ــامل س ــن ش ــرى م ــزاء أخ ــب أو يف أج إدل

ــرى. ــارات األخ ــن الخي ــل م ــوى القلي ــا س ــس لديه ــرة، لي أنق

قــد تفّضــل تركيــا، بعــد توقــف القتــال، أن تقــوم الدولة الســورية 
ــدالً مــن الجامعــات املســلحة،  ــإدارة املناطــق عــى الحــدود ب ب
لكنهــا تشــعر بالقلــق مــن أن تســليم هــذه املناطــق إىل الدولــة 
سيتســبب يف إغضــاب الســعودية، القــادرة عــى تقويــة األكــراد 

يف أماكــن أخــرى.

تركيــا اآلن يف وضــع صعــب للغايــة، إذ أنهــا تعيــد تقويــم 
ــك،  ــدة. لذل ــات املتح ــع الوالي ــيام م ــرى، وال س ــا األخ تحالفاته
ــات املســلحة يف يدهــا يف  ــة الجامع ــاظ بورق ــد تضطــر لالحتف ق

املســتقبل القريــب.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

هناك عالمات ىلع زيادة 
الصراع االجتماعي. وعن 
هجمات انتقامية بين 

القبائل والعائالت. الفساد 
متفٍش يف املؤسسات 

الرسمية، مع انتشار 
املحسوبية يف العمل 

والشهادات املزورة ىلع 
نطاق واسع.
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محمد حسان

فشل محاوالت “قوات سوريا الديمقراطية” في الحكم المحلي في 
دير الزور

تشاثام هاوس، أيلول/سبتمبر 2018

ــاوالت  ــل مح ــوان »فش ــاالً بعن ــان مق ــد حس ــب محم كت
ــر  ــة” يف الحكــم املحــي يف دي “قــوات ســوريا الدميقراطي
ــبتمرب  ــاوس يف أيلول/س ــاثام ه ــد تش ــره معه ــزور« ن ال
2018، تحــدث فيــه عــن فشــل مجلــس ديــر الــزور املــدين 
–وهــو تجربــة إداريــة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”– 

يف مناطــق ســيطرته. 

ــى  ــمي ع ــع رس ــاء طاب ــس إضف ــن املجل ــدف م كان اله
ــذي اســتخدمته  منــوذج اإلدارة “بحكــم األمــر الواقــع” ال
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” بعــد اســتيالئها عــى معظــم 
مناطــق رشق الفــرات يف ديــر الــزور مــن “داعــش”، 
ولكــن بــدالً مــن ذلــك، قــام املجلــس بتهميــش العشــائر 

التــي تشــكل غالبيــة املجتمعــات املحليــة، واعتمــد عــى 
امليليشــيات الكرديــة التــي مل ينجــح يف االســتقالل عنهــا.
ففــي الجلســة االفتتاحيــة يف 24 أيلول/ســبتمرب 2017، 
حــرض قــادة مدنيــون وعشــائريون، وممثلــون مــن “قوات 
ســوريا الدميقراطيــة” و“مجلــس ســوريا الدميقراطيــة” 
)الجنــاح الســيايس للقــوات(. يتكــون املجلــس الــذي تــم 
تشــكيله مــن رئيــس ونائبــني )أحدهــام امــرأة(، 12 لجنــة 
فنيــة تغطــي مختلــف دوائــر الحكــم، يحصل العــرب عى 
أعضــاء يف املجلــس مبــا يتناســب مــع الركيبــة الســكانية 

ملناطــق رشق الفــرات يف ديــر الــزور.

11 Muhammed Hassan, ”The SDF’s Attempts at Local Governance in Deir Ezzor Have Failed“, 
Chatham House, September 2018. https://syria.chathamhouse.org/research/the-sdfs-attempts-at-
local-governance-in-deir-ezzor-have-failed

https://syria.chathamhouse.org/research/the-sdfs-attempts-at-local-governance-in-deir-ezzor-have-failed
https://syria.chathamhouse.org/research/the-sdfs-attempts-at-local-governance-in-deir-ezzor-have-failed


2018 ســبتمبر  / ل يلو أ عــدد 

37

وكان مــن بــني األهــداف األوليــة للمجلــس انتخــاب 
قيــادة جديــدة، وتوســيع نطــاق التمثيــل داخلــه ليشــمل 
جميــع املناطــق التــي تســيطر عليهــا “قــوات ســوريا 

ــائر.  ــات العش ــك مكون ــا يف ذل ــة”، مب الدميقراطي
إال أنــه يف اجتــامع ثــاٍن هــذا الشــهر، بعــد ســيطرة 
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” عــى معظــم مناطــق رشق 
الفــرات، مل تكــن هنــاك تغيــرات كبــرة. إذ احتفــظ 
ــى  ــدودة ع ــرات مح ــع تغي ــا، م ــادة ذاته ــس بالقي املجل
بعــض املكاتــب واللجــان. ومل يأخــذ املجلــس بالحســبان 
مشــاركة مكونــات العشــائر يف هــذه املناطــق، وال ســيام 
قبائــل العكيــدات والبّقــارة – العشــائر العربيــة الرئيســة 
يف ســورية ذات الوجــود الكبــر يف مناطــق رشق الفــرات. 

وقــد أثــار هــذا غضبــاً بــني العنــارص املحليــة والعشــائرية، 
وتــم توزيــع عريضــة شــعبية لرفــض نتائــج اجتــامع 
املجلــس ومطالبــة األطــراف املســؤولة بإلغــاء جميــع 
القــرارات. كــام زار وفــد من القــادة املحليني والعشــائريني 
منســق قــوات التحالــف يف منطقــة عــني عيــى يف الرقــة 
أكــر مــن مــرة مــن أجــل الضغــط عــى “مجلــس ســوريا 
الدميقراطيــة” إلعــادة هيكلــة مجلــس ديــر الــزور. ومــع 
ذلــك، مل تلــَق مطالــب املجتمعــات املحليــة آذانــاً صاغيــة.

هــذا التهميــش، دفــع العشــائر إىل تشــكيل لجانهــا املحلية 
واملدنيــة الخاصــة بهــا، وهــي غــر متصلــة مبجلــس ديــر 
الــزور املــدين و”مجلــس ســوريا الدميقراطيــة”، كــام حدث 

يف مناطــق عشــرة الشــعيطات، وغرهــا.

االجتامعيــة  والبُنــى  للعشــائر  إهاملــه  إىل  وباإلضافــة 
املحليــة، فــإن اعتــامد املجلــس بالكامــل عــى املليشــيات 
ــة  ــه كهيئ ــم نفس ــى تقدي ــادر ع ــر ق ــه غ ــة جعل الكردي
مســتقلة ذات مصداقيــة. وبــدون أي متويــل إلعــادة 
ــإن  ــوذه، ف ــيط الخدمــات األساســية يف مناطــق نف تنش

ــاً. ــه وزن ــون ل ــني ال يقيم ــكان املحلي ــن الس ــر م الكث

يف  الدميقراطيــة”  ســوريا  “قــوات  فشــل  مقابــل  ويف 
التوصــل إىل حــل مــع العشــائر فيــام يتعلــق مبجلــس ديــر 
ــتقلة،  ــة املس ــان املحلي ــوداً للج ــرى صع ــدين، ن ــزور امل ال
التــي تعطــي األولويــة للمبــادرات املدنيــة، وتشــمل أهــم 
ــاريع  ــالح مش ــدارس، وإص ــل امل ــادة تأهي ــاريعها إع مش
الــري وتشــغيل محطــات ميــاه الــرب، وغرهــا. إذ 
ــا  ــادر متويله ــم مص ــان إىل أن أه ــة اللج ــتند مصداقي تس
ــون  ــن يعيش ــة مم ــاء املحافظ ــن أبن ــاهامت م ــي مس ه
اآلن يف الخــارج. وعــى النقيــض مــن املجلــس، فــإن انتــامء 
العشــائر للعاملــني يف اللجــان يســّهل التواصــل بــني اللجان 
واملجتمعــات املحليــة ألنهــم يفهمــون طبيعــة هــذه 

ــم. ــل معه ــرق للعم ــل الط ــون أفض ــات ويتبع املجتمع

ســيبدو هــذا النهــج املحــي منوذجــاً أفضل لحكــم املنطقة 
يف املســتقبل. وهــو يســلط الضــوء عــى أن رشعيــة هيئات 
الحكــم املحــي يتــم تأسيســها بشــكل أفضــل مــن خــالل 
ارتباطهــا الوثيــق باملجتمعــات املحليــة وليــس مــن خــالل 

املشــاريع التــي أنشــأتها جهــات خارجيــة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد





تخشى بعض مراكز التفكير التي تناولت “داعش” بالدراسة والبحث أن يستفيد التنظيم 
مــن تجربــة خلفــه عــام 2008 ليعيــد إحيــاء نفســه، خاصــة وأنــه بــدأ يلجــأ إلــى ديناميــات 
مماثلــة، مــن قبيــل التخلــي عــن المــدن الكبــرى وزيــادة االعتمــاد علــى المناطــق الريفيــة، 

واللجــوء إلــى أســلوب حــرب العصابــات.
تتنــاول الدراســة اآلتيــة اســتراتيجية “داعــش” لـــ “مــا بعــد الخالفــة”، وكيــف يمكــن أن ينشــأ 
مســرح عمليــات شاســع فــي المناطــق التــي تضعــف فيهــا قبضــة الحكومتيــن الســورية 
تجميــع فلولهــم  آمنــة وإعــادة  مــالذات  خلــق  المتشــددون  فيــه  يســتطيع  والعراقيــة، 

وشــن هجمــات محليــة أو إقليميــة أو دوليــة.

هل يكرر “داعش” تجربة عام 2008؟
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حسن حسن

خارج الصحراء: استراتيجية “داعش” لحرب طويلة

معهد الشرق األوسط، أيلول/ سبتمبر 2018

ــراء:  ــارج الصح ــوان: »خ ــة بعن ــة بحثي ــن ورق ــن حس ــد حس أع
ــرق  ــد ال ــا معه ــة«، نره ــرب طويل ــش” لح ــراتيجية “داع اس
األوســط يف أيلول/ســبتمرب 2018، يتحــدث فيهــا عــن هزميــة 
تنظيــم “داعــش”، وطــرده مــن معاقلــه الرئيســة يف ســورية 

ــر. ــة آخ ــل وبداي ــة فص ــا نهاي ــار أنه ــى اعتب ــراق، ع والع

يــرى الكاتــب أن التنظيــم قــد وضــع منذ ذلــك الحني اســراتيجية 
متطــورة لضــامن نهوضــه يف املســتقبل. ويحــاول يف هــذه الورقــة 
البحــث يف إجــراءات “داعــش”، ومنشــوراته، واتصاالتــه، لتحديــد 
ــع  ــل، م ــدى الطوي ــى امل ــة ع ــه التنظيمي ــراتيجياته وتوقعات اس
الركيــز عــى املصــادر التــي تــم تجاهلهــا إىل حــد كبــر مــن قبــل 

القــوى التــي تحاربــه.

»مــن خــالل تحليــل االســراتيجيات التي اســتخدمها ويســتخدمها 
“داعــش”، تجــادل هــذه الورقــة بــأن الجامعــات املســلحة وأولهــا 
ــع  ــر الخاض ــاء غ ــل الفض ــل داخ ــتمر يف العم ــش”، ستس “داع
للحكــم عــى طــول الحــدود الســورية العراقيــة، والــذي إذا مــا 
تُــرك دون مراقبــة، ســيعود التنظيــم إىل الظهــور –فيــه وعــربه«.

يقول الكاتب يف مقدمة ورقته ما ميكن إيجازه باآليت: 
ــددة  ــات متش ــرت مجموع ــراق، اضط ــورية والع ــن س يف كلٍّ م
مختلفــة إىل التحــول مــن الســيطرة عــى مراكــز ســكنية والدفــاع 
عنهــا، إىل الراجــع نحــو املناطــق الريفيــة أو األماكــن غــر 

ــاً. ــكك مؤقت ــى التف ــم، أو حت ــاً للحك ــة متام الخاضع

12 Hassan Hassan, ”Out of the desert: ISIS’s strategy for a long war“, Middle East Institute, 6 
September 2018. http://www.mei.edu/content/out-desert-isiss-strategy-long-war

http://www.mei.edu/content/out-desert-isiss-strategy-long-war
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ــار “خالفــة داعــش” إىل فتــح البــاب أمــام  ميكــن أن يــؤدي انهي
ــت  ــت تح ــي كان ــس الت ــل يف التضاري ــرى للعم ــات أخ مجموع
ســيطرة التنظيــم. وتســتعد بالفعــل تنظيــامت للعــودة إىل رشق 
ســورية وإىل العــراق بينــام يخــرس “داعــش” األرايض. مــن غــر 
املرجــح أن تســتطيع القــوى الحاليــة مــلء هــذا الفــراغ برسعــة، 
نتيجــة لوعــورة تضاريــس تلــك املنطقــة، وبالتــايل ستســتمر 
ــش الســوري  ــادام الجي ــاك م ــات املســلحة بالعمــل هن املجموع
مل يحكــم قبضتــه عليهــا متامــاً، أقلــه يف املــدى املنظــور. يف هــذا 
الســيناريو، سينشــأ مــرسح عمليــات شاســع، يســتطيع فيــه 
املتشــددون خلــق مــالذات آمنــة وإعــادة تجميــع فلولهــم وشــن 

ــة. ــة أو دولي ــة أو إقليمي هجــامت محلي

ــد  ــة والتهدي ــث القيم ــن حي ــة م ــذه املنطق ــب ه ــارن الكات يق
مبركــز امليليشــيات املوجــود عــى طــول املنطقــة الحدوديــة 
بــني أفغانســتان وباكســتان، والتــي يُنظــر إليهــا اليــوم عــى أنهــا 

ــامالً. ــاً ش ــب منهج ــد يتطل ــات واح ــرسح عملي م

ــم الشــائعة، اهتــم  ــع الكاتــب فيقــول، عــى عكــس املفاهي يتاب
الجهاديــون باملناطــق الريفيــة يف وقــت مبكــر مــن عــام 2011، 
مــع الركيــز يف الوقــت نفســه عــى املراكــز الســكانية الرئيســة. 
ووضعــت هــذه التنظيــامت التــي تحــارب الحكومتــني الســورية 
ــة. تســعى  ــل هــذه البيئ ــل يف مث ــة اســراتيجيات للعم والعراقي
ــذا  ــم يف ه ــايل للتنظي ــر الت ــتراف التمظه ــة إىل اس ــذه الورق ه
الســياق. بالنســبة إىل “داعــش”، ال تقــل أهميــة التمــرد الريفــي 
عــن الحــروب الحرضيــة كوســيلة لهزميــة األعــداء، وتجنيــد 
املتطرفــني، ووضــع األســاس لبقــاء التنظيــم عــى املــدى الطويــل 

ــزِم.  ــه إذا مــا ُه أو عودت

يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية لهــذه الورقة يف إثبــات أن التمرد 
يف املناطــق الريفيــة مل يكــن حدثــاً طارئــاً بالنســبة لـــ “داعــش” 
والجهاديــني اآلخريــن ممــن هــم اآلن يف موقــع دفاعــي. بــل هــو 
ــل أن  ــى قب ــا، فحت ــوا له ــا وخطط ــروا به ــا فك ــراتيجية لطامل اس
ــى  ــام 2014. أعط ــف ع ــا صي ــدة عمليته ــات املتح ــق الوالي تطل
“داعــش” األولويــة لــألرايض الحدوديــة حيــث تضعــف ســيطرة 
الحكومتــني العراقيــة والســورية، وهنــاك –يقــول الكاتــب– 

ــادي أو يزدهــر. ســيموت املــروع الجه

صيغة “داعش” للبقاء
يتحــدث الكاتــب تحــت هــذا العنــوان عــن اســراتيجية التنظيــم 
ــد  ــه”، وبالتحدي ــار “خالفت ــد انهي ــى بع ــه حت ــتئناف عمليات الس
يُعــرّب عنهــا يف منشــوراته  اســراتيجية  الريفيــة،  املناطــق  يف 
الصحــوات؛  محاربــة  الصحــراء؛  هــي  ثــالث  مبصطلحــات 
أســئلة  كل  عــى  املصطلحــات  هــذه  وتجــاوب  والصــوالت. 

املرحلــة التاليــة مــن التنظيــم.

• منــذ صيــف عــام 2016، وحتــى قبــل بــدء املعــارك يف املوصــل 
ــم “داعــش” يتحــدث عــن الصحــراء كمــكان  ــدأ تنظي والرقــة، ب
قابــل للحيــاة إلطــالق عملياتــه مــا بعــد الخالفــة. وعملــت 
ــاق  ــى إلح ــراء ع ــال يف الصح ــدرة القت ــار ق ــى إظه ــه ع دعايت
أرضار بالقــوات الحكوميــة يف املناطــق النائيــة وعــى الطــرق 
الرسيعــة الحيويــة التــي تربــط بــني ســورية واألردن إىل العــراق. 
الحديــث عــن االنتقــال إىل الصحــراء يســتدعي إىل األذهــان ذات 

ــام 2008. ــراق ع ــه يف الع ــد هزميت ــم بع الصــورة للتنظي

ــوة  ــس الصح ــى مجال ــل ع ــر يف األص ــوات تقت ــت الصح • كان
ســلف  ملحاربــة  العــراق  غــرب  يف  أنشــئت  التــي  القبليــة 
“داعــش”، دولــة العــراق اإلســالمية )ISI(.  وّســع التنظيــم هــذا 
املصطلــح ليشــمل أي وجميــع املعارضــني واملتعاونــني القادمــني 
مــن املجتمعــات الســنية. ستســتهدف عمليــات “داعــش” هياكل 
حاكمــة جديــدة ومتعاونــني ُســنة مــن أجــل منــع إنشــاء بدائــل 
ــة  ــق القبلي ــة يف املناط ــات املحلي ــذب املجتمع ــد تج ــه ق لحكم

ــب. ــة يف الغال والريفي

• وأخــراً الصــوالت، والتــي تنطلــق مــن الصحــراء أو بعــض 
املناطــق املأهولــة، ويهــدف التنظيــم مــن خاللهــا إىل إدارة 
عمليــات بعيــدة املــدى ومتواصلــة يف املناطــق الريفيــة واملراكــز 
الحرضيــة لــردع خصومــه، وتقليــص أي وجود أو هيــاكل حكومية 

ــم. ــت تحــت ســيطرة التنظي ــي كان ــتحدث يف املناطــق الت تُس
التنظيــم التريــح عالنيــة عــن اســراتيجية مــا بعــد  بــدأ 
ــى  ــا ألق ــو 2016، عندم ــار/ ماي ــدي يف أي ــكل ج ــة” بش “الخالف
متحدثــه اإلعالمــي الســابق أبــو محمــد العدنــاين خطابــاً حــاول 
ــا  ــي يســيطر عليه ــدن الت ــني لســقوط كل امل ــة املقاتل ــه تهيئ في
التنظيــم، عــرب إظهــار الراجــع الجغــرايف وكأنــه مجــرد تغيــر يف 
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األســلوب، إذ ستســتمر عمليــات اســتنزاف العــدو لكــن بأشــكال 
ــوة  ــم بق ــود التنظي ــبة ليع ــة املناس ــأيت الفرص ــى ت ــة، حت مختلف
أكــرب ونفــوذ أعمــق. كان هــذا الخطــاب محــدداً إلعــالم التنظيــم 
فيــام بعــد، إذ أخــذ يركــز عــى هزميــة التنظيــم عــام 2008 عــى 

ــد. ــاة مــن جدي ــه للحي ــم عودت ــد الصحــوات ومــن ث ي

اسرتاتيجية “داعش”
ــة”  ــا بعــد الخالف ــم مــع “اســراتيجية م ــق تعاطــي التنظي يتواف
مــع اســراتيجية خلفــه الســابق “ دولــة العــراق اإلســالمية” 
ــوان “الخطــة  ــا عــام 2009 يف وثيقــة بعن ــر عنه ــم التعب ــي ت الت

الســيايس  الوضــع  االســراتيجية لتحســني 
لدولــة العــراق اإلســالمية”، تــدرس العوامــل 
التــي أدت إىل هزميــة التنظيــم وخططــه 
لالنتعــاش. يعتقــد عنــارص “داعــش” أن مــا 
ــذا  ــد. ل نجــح مــن قبــل ســينجح مــن جدي
ــة  ــة للوثيق ــة دقيق ــب أن دراس ــرى الكات ي
ضمــن الســياق الحــايل لألحــداث ميكــن أن 

ــم. ــا التنظي ــر فكــرة حــول نواي توف

الشــعبية  الوثيقــة أن االنتفاضــة  توضــح 
العــراق” يف  اإلســالمية يف  “الدولــة  ضــد 
املناطــق الســنية مبســاعدة أمريكيــة كانــت 
مدمــرة للجامعــة، فقــد شــملت جميــع 
القبائــل، وغلــب التضامــن القبــي عــى 

تأييــد التنظيــم.

منحــت  نفســها  القبليــة  الديناميــات 
ــدأ  ــور، إذ ب ــدة للظه ــاً جدي ــم فرص التنظي
ــباب  ــرسب للش ــادة بالت ــن الق ــاط م اإلحب
الصحــوة  مجالــس  إىل  انضمــوا  الذيــن 
ــعر  ــدة. وش ــات املتح ــن الوالي ــة م املدعوم
شــيوخ القبائــل بالقلــق مــن صعــود زعــامء 
ــن داخــل  ــني م ــن القادم ــل املتناحري القبائ
ــس  ــدأت املجال ــك، ب ــة لذل ــم. نتيج قبائله
ــتعيد  ــم يس ــذ التنظي ــاً، وأخ ــار تدريجي تنه
ببــطء بعــض املكانــة. وهكــذا تــرى الوثيقــة 
أن التنظيــم “نجــا مــن عاصفــة الصحــوات”.

الخطــوة التاليــة كانــت االســتعداد ملغــادرة 
القــوات األمريكيــة مــن العــراق.

ــى  ــادرة ع ــة ق ــاكل محلي ــور هي ــع ظه ــى من ــم ع ــل التنظي عم
أحــد  األمريــي.  االنســحاب  ســيخلقه  الــذي  الفــراغ  مــلء 
تكتيكاتــه لحقيــق هــذا الغــرض كان اســتهداف وحــدات الرطــة 
والجيــش لتعظيــم تكلفــة االنضــامم إىل صفوفهــم. كــام شــملت 
حملــة عمــل التنظيــم الرسيــة ثالثــة مســارات: تصويــر االلتحــاق 
ــاً،  ــم ديني ــاً وآث ــني اجتامعي ــه مش ــى أن ــة ع ــوكاالت الحكومي بال
ــني –خاصــة الســنة– الســاعني  ــتهداف العراقي ــع اس ــن م بالتزام
لالنضــامم للجيــش أو الرطــة؛ “تطهــر” املناطــق التــي يعمــل 
ــم مــن أي وجــود عســكري منافــس مســتدام، عــرب  فيهــا التنظي
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الحكوميــة  القــوات  واســتنزاف  األمنيــة  القواعــد  اســتهداف 
ــرب  ــة يف أك ــى الحرك ــه ع ــم وقدرت ــوذ التنظي ــن نف ــد م ــا يزي مب
ــات  ــو عملي ــا املســار األخــر فه ــن املناطــق؛ أم ــدد ممكــن م ع
االغتيــال وتركيزهــا عــى عنــارص رئيســة يف قــوات األمــن تشــمل 
ضباطــاً ومهندســني ومدربــني... مــن الصعــب اســتبدالهم. كذلــك 
اســتهداف القــادة السياســيني عــرب توظيــف الجواســيس واخــراق 
ــن شــأن االســتهداف الناجــح أيضــاً أن  ــية، إذ م ــر السياس الدوائ
ــن  ــاع ع ــى الدف ــة ع ــدرة الحكوم ــور يف ق ــة الجمه ــف ثق يضع

ــني. املواطن

الرتاجع إىل املناطق الريفية:
ــه  ــذي قادت ــف ال ــة التحال ــراتيجية حمل ــب إن اس ــول الكات يق

عــى  املتحــدة  الواليــات 
والتــي  “داعــش”  تنظيــم 
عــام  صيــف  بــدأت 
ســورية  شــملت   ،2014
انقســام.  دون  والعــراق 
عندمــا فشــلت محــاوالت 
قــوة  لتدريــب  أمريــكا 
مناهضــة لـــ “داعــش” مــن 
ــلحة  ــل املس ــل الفصائ داخ
عــادت  “املعارضــة”، 
العــراق  يف  كــام  لتعتمــد 
الكرديــة. القــوات  عــى 

ــن  ــش” م ــرد “داع ــد ط بع
وســط  مناطــق  معظــم 
وشــامل  العــراق  وشــامل 
ســورية يف منتصــف عــام 
2017، تحــول مركــز ثقــل 
املناطــق  نحــو  الحــرب 

الداخليــة يف البلديــن. وابتــداًء مــن شــهر تريــن األول/أكتوبــر 
ــر إشــارات عــى حــدوث تحــول  ــدأت تظه ــه، ب ــام ذات ــن الع م
يف اســراتيجية التنظيــم يف وادي الفــرات. وعــى الرغــم مــن 
ضعــف التنظيــم، ظلــت رسعــة تراجعــه مــن أماكــن مثــل تلعفــر 

والحويجــة وحتــى الرقــة مفاجــأة للكثريــن.
حــّول التنظيــم املناطــق الحدوديــة إىل نقــاط متركــز قواتــه 
املتبقيــة، وركّــز عــى أهميتهــا كمخابــئ ومنصــات انطــالق 
ــحب  ــال، انس ــبيل املث ــى س ــتقبلية. فع ــات مس ــة لعملي محتمل

ــكان  ــى الس ــع حت ــأ الجمي ــكل فاج ــن بش ــن امليادي ــم م التنظي
ــط  ــه وس ــة ل ــدة مهم ــكل قاع ــة تش ــت املدين ــني، إذ كان املحلي
الهجــوم املســتمر عــى الرقــة يف الشــامل. يبــدو أن مقاتــي 
ــة  ــق الحدودي ــم، املناط ــامل والقائ ــوا يف البوك ــد ذاب ــم ق التنظي

املتواجهــة يف ســورية والعــراق.

تطرقــت “النبــأ” وهــي إحــدى صحــف التنظيــم يف سلســلة 
مقــاالت منشــورة بــني أيلول/ســبتمرب وتريــن األول/أكتوبــر 
2017، إىل مــا ميكــن اعتبــاره تفســراً لهــذه االســراتيجية، حيــث 
تحدثــت عــن وضــع التنظيــم بعــد الخســائر الفادحــة )خاصــة يف 
عــني عــرب( ورضورة التهــرب مــن الرضبــات الجويــة األمريكيــة 
ــاً  ــة جوي ــوات املدعوم ــد الق ــارك ض ــراط يف مع ــادي االنخ وتف
وأمريــكا.  روســيا  مــن 
ــه،  ــتنزاف قوات ــب اس ولتجن
تبنــي  إىل  التنظيــم  عمــد 
ــاع  ــدأ باالمتن اســراتيجية تب
عــن االشــتباكات يف املراكــز 
ــا،  ــع منه ــة والراج الحرضي
وهــو مــا تــم فعــالً وبرسعــة 
كبــرة يف األســابيع التاليــة 

ــل. ــر املوص لتحري

ــاً  ــك أيض ــذا التكتي ــر ه ظه
مــن  األوىل  املراحــل  يف 
ــارت  ــة، إذا أش ــة الرق معرك
أن  إىل  ذاتهــا  الصحيفــة 
“داعــش” قّســم املدينــة إىل 
مناطــق صغــرة، ذات قــرار 
مســتقل، لتمكــني املســلحني 
هــذه  عــن  الدفــاع  مــن 
املناطــق بأقــل قــدر ممكــن 
ــق  ــن املناط ــداد م ــادة اإلم ــة إىل إع ــة ودون الحاج ــن الحرك م

األخــرى.

إىل  للعــودة  التنظيــم  اضطــرار  عــن  أيضــاً  املقــال  يتحــدث 
ــا  ــر إىل م ــام 2008، ويش ــا ع ــي اعتمده ــال الت ــكات القت تكتي
فعلــه تنظيــم “دولــة العــراق اإلســالمية” يف ذلــك العــام عندمــا 
ــه القتاليــة واتبــع اســراتيجية مختلفــة تهــدف إىل  فــكك وحدات
الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن قوتــه البريــة. قــّدم هــذا املقــال 
ــام  ــم ع ــك التنظي ــف أُنه ــا: كي ــل مل يســبق الكشــف عنه تفاصي

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

2018 ســبتمبر  / ل يلو أ عــدد 

بالنسبة إلى “داعش”، ال يقل العمل 
يف املناطق الريفية والصحراوية 

أهمية عن الحرب يف املناطق 
الحضرية، يف أي جهد مستمر 

الستنزاف العدو، وتجنيد أعضاء جدد، 
ووضع األساس للعودة. التضاريس 

الجغرافية والبشرية ستزود التنظيم 
بمنطقة يمكن التجنيدها، وإيقاظ 

الخاليا النائمة، واستعادة االستقالل 
املالي، والتخطيط للهجمات.
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ــة،  ــة والعراقي ــوات األمريكي ــال الق ــن قت ــني م ــد عام 2008 بع
وكيــف رصح أبــو عمــر البغــدادي قائــالً “ليــس لدينــا اآلن مــكان 
ــه ملــدة ربــع ســاعة”، وكيــف يتشــابه حــال  ــا الوقــوف في ميكنن
التنظيــم عــام 2017 مــع حــال خلفــه عــام 2008، وبالتــايل فــإن 

ــات مــربَّراً. ــل النهــج ب تعدي

املناطــق  يف  العمــل  يقــل  ال  “داعــش”،  إىل  بالنســبة 
ــق  ــرب يف املناط ــن الح ــة ع ــة أهمي ــة والصحراوي الريفي
الحرضيــة، يف أي جهــد مســتمر الســتنزاف العــدو، وتجنيــد 
أعضــاء جــدد، ووضــع األســاس للعــودة يف املســتقبل. إن 
ــزور -  ــر ال ــة دي ــة ملنطق ــة والبري ــس الجغرافي التضاري
األنبــار ســتزود التنظيــم مبنطقــة ميكــن إعــادة تجنيدهــا، 
وإيقــاظ الخاليــا النامئــة، واســتعادة االســتقالل املــايل مــن 

ــامت. ــط للهج ــني، والتخطي ــزاز املحلي ــالل ابت خ

عــى صعيــد مقابــل يقــول الكاتــب، هــذا التطــور التكتيي 
ــل  ــألرايض، ب ــش” ل ــارة “داع ــاً بخس ــون مرتبط ــد ال يك ق
ــذاً الســراتيجية ســابقة ُوضعــت لتســهيل الهجــامت  تنفي
إىل مناطــق أبعــد يف دول الجــوار مثــل األردن والســعودية. 
عامــي 2014 و2015، ظلــت  قوتــه يف  ذروة  حتــى يف 
الصحــراء عنــراً أساســياً يف اســراتيجية القتــال التــي 
ينتهجهــا التنظيــم، وبالتــايل عمــل عى إنشــاء مســتودعات 
وقــود وميــاه جديــدة فيهــا، وطــرق نقــل، وتحالفــات 
ــي،  ــرباس كاظم ــول ن ــني. يق ــراء واملهرب ــدو الصح ــع ب م
ــة  ــوة القتالي ــر الق ــم تطوي ــي: »ت ــي عراق ــر أمن وهــو خب
ــادة تدريــب،  ــة ســخية، وزي ــة مبخصصــات مالي الصحراوي
وتقنيــات متويــه مبتكــرة، ومعــدات مراقبــة، ومنحــت 

ــادي«. ــد الجه ــش للمج ــة داع ــة يف رسدي ــة خاص رمزي

عالمات التعايف:
أوائــل عــام 2016، صّعــد التنظيــم مــن الرضبــات املباغتــة 
ــبق أن  ــي س ــدات الت ــوالت” يف البل ــميه “الص ــا يس أو م
ــدل عــى أن العــدد املحــدود  ــا ي خرسهــا، دون وجــود م

مــن املقاتلــني املشــاركني يف هــذه العمليــات يســعى إىل اســتعادة 

ــج  ــف عــن النه ــك مختل ــدات. وهــذا التكتي الســيطرة عــى البل
التقليــدي للتنظيــم. كذلــك بــدأ بشــن هجــامت يف مناطــق فَِشــل 
يف دخولهــا ســابقاً كقــوة مســلحة تقليديــة، كــام هــو الحــال يف 
أبــو غريــب غــرب بغــداد، ويف املنطقــة الســاحلية غــرب ســورية. 
ــكات اإلرهــاب، وجــد  ــم وتكتي ــرد القدي ــودة إىل التم ــذه الع به
التنظيــم نفســه أكــر قــدرة عــى اخــراق مناطــق آمنــة فشــل يف 
مهاجمتهــا بوســاطة الوحــدات القتاليــة التقليديــة حتــى عندمــا 

ــه. كان يف أوج قوت

ازداد اعتــامد التنظيــم عــى تكتيــكات التمــرد مــع فقدانــه 
املزيــد مــن األرايض. عــاد كذلــك إىل االغتيــاالت رفيعــة املســتوى 
يف املناطــق املحــررة حديثــاً، مثــل صــالح الديــن وديــاىل واألنبــار 
والرقــة، رغــم أن مثــل هــذه الهجــامت نــادراً مــا تــم تســجيلها 
ــات املتحــدة  ــل الوالي ــة مــن قب يف أي تريحــات رســمية وعلني

ــف. والتحال

العــراق وســورية  بــني  الحدوديــة  املناطــق  كذلــك شــهدت 
يف العامــني املاضيــني أمناطــاً مشــابهة مــن العمليــات، حيــث 
يســتفيد “داعــش” مــن التضاريــس الجغرافيــة واالجتامعيــة 
ــم؛  ــي تشــكل رمبــا التحــدي األكــرب بالنســبة ملكافحــة التنظي الت
ــكرية يف  ــد عس ــى قواع ــة ع ــامت مباغت ــوه هج ــذ إرهابي إذ نف
املنطقــة، قتــل يف بعضهــا ضبــاط إيرانيــني وروس، بحســب زعــم 
الكاتــب الــذي يضيــف: »بالنســبة لداعــش، تــم تصميــم العــودة 
إىل هــذه األنشــطة أيضــاً إلثبــات أن الجيــل الجديــد مــن قادتــه 

ــابق«. ــل الس ــوات الجي ــة خط ــى متابع ــادٌر ع ق
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ــة، خطــة واســعة  ــا جــاء يف هــذه الورق ــى م ــم، ع ــدى التنظي ل
الســتغالل املنطقــة. كــام أنــه يــدرك ميزتــه يف القــدرة عــى تركيــز 
ــاظ  ــعي إىل الحف ــن الس ــدالً م ــات، ب ــرب عصاب ــات يف ح الطاق
عــى الســيطرة عــى مــا يقــرب مــن ثلــث العــراق ونصــف 
ســورية. وقــد تحــدث التنظيــم مــن حــني آلخــر عــن القــدرات 
ــة”  ــد الخالف ــا بع ــرد م ــتئناف “مت ــة الس ــبكته الرسي ــززة لش املع

ــود هــذه الشــبكة أســوأ األســوأ  ــه. يق ــر أعدائ ــتنزاف وتدم الس
ــى يف  ــات”. حت ون “األمنيّ ــن يســمَّ ــداً م داخــل “داعــش”، تحدي
ــات داعــش” يف العمــل  ــه عــام 2014، اســتمرت “أمنيّ ذروة قوت
ــرسي  ــل ال ــة بالعم ــت هــذه الوحــدات مكلف تحــت األرض. كان
داخــل املجتمعــات املحليــة، خلــف خطــوط العــدو، وحتــى 
داخــل التنظيــم نفســه. وبالتــايل، فمــن املرجــح أن تتغلغــل 
مــرة أخــرى ضمــن الســكان بحكــم حفاظهــا عــى رسيــة هويــة 

ــة. ــم الحركي ــم، وقدرته ــا، وخربته أفراده

الدروس املستفادة الخاطئة؟
مُتيــز التكتيــكات املذكــورة، أو مــا يعــرف لــدى الجهاديــني 
ــه  ــن قريب ــى ع ــش” حت ــم “داع ــة”، تنظي ــرب “النكاي ــم ح باس
ــر  ــرت أول األم ــا ظه ــم أنه ــدة. فرغ ــم القاع ــي تنظي اإليديولوج
داخــل أوســاط القاعــدة مــن قبــل املنظريــن الجهاديــني األردنيــني 
ــت هــذه  ــو محمــد املقــديس، تحول ــادة الفلســطيني وأب ــو قت أب
التكتيــكات إىل مبــدأ ناظــم لحملــة “داعــش”. ال يخجــل 
األخــر مــن اســتهداف األفــراد الذيــن يتعاونــون مــع 
الحكومــات. كــام أنــه ال يتــورع عــن اتهــام رجــال الديــن 
ــى  ــم. ع ــن وقتله ــن الدي ــداد ع ــع باالرت ــادة املجتم أو ق
ــاد  ــدة، االبتع ــم القاع ــاول تنظي ــك، يح ــن ذل ــس م العك
ــد  ــب تأيي ــة لكس ــات يف محاول ــذه العملي ــل ه ــن مث ع

ــة. ــات املحلي املجتمع

وعليــه، إحــدى الثغــرات الرئيســة يف العالقــة بــني حملــة 
“دولــة العــراق اإلســالمية” مــا بعــد 2008، وصعــود 
“داعــش” الدراماتيــي عــام 2014، هــو ارتبــاط التنظيــم 
ــدأت  ــي ب ــني 2011 و2013، والت ــا ب ــرة م ــدة بالف بالقاع
فيهــا عمليــات “جبهــة النــرة” يف ســورية، مدفوعــة 

ــالمية”. ــراق اإلس ــة الع ــارص “دول ــن عن ــة م وممول

ــر  ــورية، كان أك ــا يف س ــن عملياته ــني م ــني األول يف العام
ــزور.  ــر ال معاقــل “جبهــة النــرة” موجــوداً يف ريــف دي
ــز  ــال يف املراك ــود فع ــع بوج ــه متت ــن أن ــم م ــى الرغ فع
التــي ناســبت فــرع  املناطــق  أكــر  الحرضيــة، إال أن 

ــة. ــق الريفي ــت املناط ــورية كان ــدة يف س القاع

عــام 2013، اســتفاد “داعــش” مــن تدفــق عــدد كبــر مــن 
ــارة  ــا. وبعب ــا وموارده ــرة” وأعضائه ــة الن ــادة “جبه ق
أخــرى، فــإن الكثــر مــن البنيــة التحتيــة وبعــض القــوى 
العاملــة التــي أرســت األســاس لتوســيع “داعــش” قــد تــم 
ــادئ  بناؤهــا بواســطة مجموعــة أخــرى تعمــل تحــت مب

مختلفــة.

سيســتمر تنظيــم “داعــش” يف وضــع منــوذج لـــ “اســراتيجيته مــا 
بعــد الخالفــة” مبنــي عــى مــا يــرى أنــه فعــال بنــاء عــى التجربة 
الســابقة. ومــن الجديــر بالذكــر أن املنطقــة التــي ستشــكل أرضية 
اختبــار الســراتيجية “داعــش” يف الســنوات القادمــة تشــمل 
معاقلــه الســابقة حيــث مهــدت القاعــدة الطريــق لنشــوئه، 
املناطــق القريبــة مــن صحــاري ســورية واألنبــار، وأنهــار دجلــة 

والفــرات يف رشق ســورية وشــاملها وغــرب العــراق.
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