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 في هذا العدد:

 عاموس يادلين: "الجبهة الشمالية: الحرب بين الحروب"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

 ورية عن طريق دعم األكراديجب املحافظة على املصالح األميركية في س

 JINSA "جينسا" د اليهودي لألمن القومي األميركياملعه



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

،  الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية
ً
، اقتصاديا

ً
سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 أيلول  01: عشر السابعالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1"هة الشمالية: الحرب بين الحروب"الجب عاموس يادلين:

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

 

نشر عاموس يادلين مدير "معهد أبحاث األمن القومي 

 في صفحة الرأي لجريدة  INSSاإلسرائيلي" 
ً
 موجزا

ً
تحليال

 7آحرونوت وجريدة يسرائيل هايوم بالعبرية في يديعوت 

 تحت هذا العنوان ويرى فيه أن: 8112أيلول 

"البندول املوجود بين األخطار العسكرية من الشمال 

ومن الجنوب ما زال يتحرك بعد أن أعادت األحداث التي 

جرت في األيام املاضية الجبهة الشمالية إلى جدول العمل، 

يقة أنَّ التحديات األمنية في هذه ووضعت أمام الذاكرة حق

                                                                    
1 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html 

الجبهة أكبر خطورة من جميع الجبهات. وكانت التهدئة في 

العمليات اإلسرائيلية تجاه سورية قد شكلت عامَل تجربٍة 

واختباٍر يهدف إلى إيجاد مساحة عمل سياس ّي روس ّي تحاول 

موسكو بوساطته إيجاد صيغة وسطية بين املصالح 

يل وإيران؛ لكن هذا الجهد الروس ّي املتناقضة لكل من إسرائ

 رفيع 
ً
 إسرائيلّيا

ً
 عسكرّيا

ً
لم يثمر، وهذا ما جعل مسؤوال

املستوى يشير قبل وقت قريب إلى املدى الواسع الذي يعمل 

فيه الجيش اإلسرائيلي ملنع التمركز اإليراني في سورية، وجرى 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html
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في املساء نفسه توجيه هجوم إسرائيلّي ضد بنية تحتية 

شمال سورية. وأشارت سورية إلى مسؤولية عسكرية 

 عن مواقع 
ً
إسرائيل عن هذا الهجوم الذي جرى ليس بعيدا

الجيش السوري وشركائه الذين يستعدون للهجوم على 

منطقة إدلب آخر معاقل املتمردين. وذكر أحد التقارير قبل 

ذلك في األسبوع نفسه أن ضربة عسكرية جرى توجيهها إلى 

حدود العراقّية السورّية، وكذلك وّجهت قافلة سالح عند ال

يعّية ليشيات شيضربة أخرى إلى عملية نقل صواريخ إيرانية مل

في العراق، إضافة إلى ضربة استهدفت نقل عربات أسلحة 

متقدمة لحزب هللا، فإسرائيل ترى من ناحيتها أنه من 

الصحيح التركيز على هذين الحادثين املرتبطين ببعضهما 

ملدى الفوري املباشر يتوجب أن تتجه األنظار البعض، فعلى ا

نحو املعركة املتوقعة في إدلب. ويمكن العمل هناك من ناحية 

مبدئية باسم الهدف االستراتيجي األعلى: وهو منع التمركز 

( 111اإليراني في سورية ولبنان. ويذكر أن إدلب يحتشد فيها )

يئة مثل: هألٍف من املقاتلين من املنظمات الجهادية السلفية 

( التابعة للقاعدة، وإلى 
ً
تحرير الشام )جبهة النصرة سابقا

ية أخرى تتبع لتركيا، 
ّ
جانبها يوجد مجموعات معارضة ُسن

من  ،نحو مليونين وخمسمئة ألف من املدنييندلب ويقيم في إ

بينهم آالف من الالجئين الذي وصلوا إليها من مناطق سورية 

روسيا. وفي هذه املجابهة في انتزعها الجيش السورّي وإيران و 

 إدلب هناك احتمال لوقوع اشتباك بين قوى كبرى وكسر

التحالف غير املقدس"، بين تركيا وإيران وروسيا. وكان "

الرئيس ترامب قد نّبه إلى أنه "في حالة وقوع هجوم كيماوي 

 
ّ
ر بأن مئات اآلالف من سورّي، فإن واشنطن ستتدخل، وحذ

 وهو لن يسمح بحدوث ذلك". املتوقع أن يالقوا حتفهم

 على خطة 
ً
ومن الطبيعي أال يعد استخدام )تويتر( دليال

عمالنية، لكن بما أن ترامب أبدى النية باغتيال األسد 

( فال يمكن تجاهل وودووردبوب لـ ) بموجب الكتاب الجديد

مثل هذا االحتمال. وهناك ثالث معضالت تقف في وجه 

 حاألولىترامب: 
ً
مراء ملوضوع السالح : هل حدد خطوطا

 على قوات أخرى غير والثانيةالكيماوي؟ 
ً
: هل سيشن هجوما

: ةوالثالثتابعة بشكل واضح لنظام األسد؟ مثل حزب هللا؟ 

كيف ستعمل آلية منع التصعيد بين  ،وهي األهم من كل ذلك

واشنطن وموسكو؟ فالروس الذين بدأوا بالقصف سيعملون 

أعقاب االجتماع املقرر  على تكثيف القصف على ما يبدو في

في نهاية األسبوع في طهران بين ممثلين عن روسيا مع ممثلين 

عن تركيا وطهران، بينما إسرائيل تراقب عن بعد ما يجري في 

إدلب ضمن سياسة املثابرة على عدم التدخل في سورية حتى 

إزاء وقوع مذبحة للمدنيين، لكن سياسة كهذه ربما تعد 

ياسة الواقعية. لكنه من املهم صائبة ضمن معايير الس

اإلشارة إلى أنها تحمل وصمة عار أخالقية على إسرائيل. فعلى 

املستوى العملياتي يتعين أن تستمر إسرائيل في تركيزها على 

املعركة التي تقوم بها بين الحروب والتي تديرها ضد محاولة 

اإليرانيين بناء قوة عسكرية متقدمة، في سورية ولبنان وربما 

. ولهذه املعركة هدفان: ف
ً
 : منع تعاظم قوةاألول ي العراق أيضا

 :والثانيإيران وضرب القدرات ووسائط القتال املتطورة؛ 

 إرجاء الحرب املقبلة عن طريق عامل تأثير رادع.

فإسرائيل نجحت حتى اآلن في ضرب عناصر القوة 

املهمة لإليرانيين دون االنزالق إلى مجابهة واسعة معهم، 

ة إسرائيل هذه املستندة إلى معلومات استخباراتية ومعرك

فقط في  ممتازة واستخدام فعال لسالح الجو ما تزال تجري 

وال بّد من التدقيق بشكل متواصل فيما إذا  جولتها األولى.

كانت بنية القوة اإليرانية قد ألحق بها ضرر كبير، وأن نتذكر 

يل طلقتها إسرائأنَّ األولوّية ليست ملعرفة كم القذائف التي أ

بل يجب أن تكون األولوّية ملعرفة إن كان  البنية؛ضد هذه 
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قد أدرك اإليرانيون قيمة العامل االستراتيجي اإلسرائيلي املؤثر 

... وباإلضافة إلى لذي أطلقت القذائف من أجل تحقيقها

يتعين علينا أن نسأل: هل تتباعد الحرب املقبلة أم أننا  ،ذلك

 .نسرع نحوها؟"
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 وفي التحليل واالستنتاج

 
ّ
لع على تحليل واقتراحات الجنرال يكتشف كلُّ من يط

اإلسرائيلي املتقاعد عاموس يادلين رئيس املخابرات 

 ومدير معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 
ً
العسكرية سابقا

INSS  مسلماٍت 
َ
واملسؤولون تداولها يادلين  مجموعة

ويمكن تحديد أكثر هذه  اإلسرائيليون في مناسبات كثيرة،

 تي:املسلمات أهمية وفق اآل

 
ا
: تسليم القيادة اإلسرائيلية بخطورة ما تحمله أوال

في املستقبل، من عناصر  سرائيلالجبهة الشمالية على إ

وعوامل قوة عسكرية سورية على حدود إسرائيل الشمالية، 

بعد انتصار الجيش السوري وحلفائه على املجموعات 

فالقيادة ومن يدعمها ضد سورية، اإلرهابية التكفيرية 

اإلسرائيلية تعد استمرار التحالف اإليراني مع سورية أحد 

عوامل تزايد القدرة العسكرية السورية على الجبهة 

الشمالية، وتيّهئ خططها إلزالة هذا العامل من الوجود على 

التكتيكية استمرار ومن هذه الخطط األراض ي السورية، 

 وجستيةالجيش اإلسرائيلي باستهداف مواقع عسكرّية ول

ها مراكز وجود عسكري إيراني أو داخل سورية تحت ذريعة  أن

ليشيات تابعة لها"، وأن إسرائيل ال تقبل بوجودها على يم"

األراض ي السورّية، ولن تتوقف عن استهدافها بغارات جوّية 

 أو صاروخّية.

لكن  هذا التكتيك العسكريَّ اإلسرائيليَّ قابٌل للتوقف 

لك بسبب تطور القوة العسكرية ذ؛ في أغلب االحتماالت

ألنه يبقى في أولويات  السورية القادرة على صد عملياته،

ه كون ،جدول عمل القيادة السورية واألطراف املتحالفة معها

يمس استقالل القرار السوري وسيادة البالد مثلما يمس 

عالقات التحالف مع  إيران الدولة التي تتعرض لحملة هجوم 

 وزير  إسرائيلّي وتهديٍد 
ُ
عسكرّيٍ مباشٍر، ولذلك شكلت زيارة

الدفاع اإليراني في آب املاض ي واإلعالن عن اتفاقية تعاون 

 وتأكي واإليرانيةعسكري بين الدولتين السورية 
ً
 تصميما

ً
دا

 
ً
الستقالل القرار السورّي في بناء عالقاته الخارجية، وتجسيدا

تجاه  ئيلييناإلسرالسيادته على أراضيه. وهذا بالذات ما أقلق 

جدوى االستمرار في هذا التكتيك الهادف إلى استفراد 

إسرائيل بسورية، وإضعاف قدراتها واملس بسيادتها. وهذا 

التكتيك هو ما يعنيه يادلين بعنوان "الحرب بين الحروب"، 

 "املعركة التي تخوضها إسرائيل بين 
ً
ويطلق عليها أيضا

حاولة "ردع " الحروب داخل سورية"، وهدفها الواضح هو م

سورية عن السماح بعقد تحالف مع إيران في مختلف 

وهذا يعني باملفهوم السياس ي فرض شروط . املستويات

إسرائيلية تتنكر لحقوق استقالل وسيادة سورية على أراضيها 

 أو ال تعترف بسيادة سورية على كافة أراضيها.

 بينكما تستخدم القيادة اإلسرائيلية هذه الغارات 

 وليس سورية فقط.  فقد ارتأى وآ وقت
ً
خر البتزاز روسيا أيضا

ي شن هذه ف اإلسرائيلية" التهدئة  املذكور أنتحليله  يادلين في

إيجاد مساحة  واختباٍر بهدفشكلت عامَل تجربٍة العمليات 

موسكو بوساطته إيجاد لكي تحاول  عمل سياس ي روس ي،

 صيغة وسطية بين املصالح املتناقضة لكل من إسرائيل

وإيران؛ لكن هذا الجهد الروس ي لم يثمر". وهذا يعني أن هذه 

 الخروقات اإلسرائيلية يمكن أن تستمر لزيادة الضغط على

لدفعها إلى إيجاد صيغة "وسط" تحقق املصلحة  موسكو 

هذا  بعدها عن شن وتكف اإلسرائيلية لكي تقبل بها إسرائيل،

قوات النوع من الخروقات وعن املزاعم املتعلقة بوجود 

وهو ما ال يمكن ال لسورية وال إيرانية فوق األراض ي السورية 

لروسيا وال إليران املوافقة عليه، ألن هذه األطراف الثالثة  

قادرة على إزاحة مزاعم التبرير اإلسرائيلي من الساحة 
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ما يساعد على تعزيز قوة   السياسية اإلقليمية والدولية،

ئيل من االستمرار في هذا الردع السورية العسكرية ملنع إسرا

في الوقت املستقطع النهائي على التكتيك الذي تستخدمه 

ملعب انتصرت فيه سورية وحلفاؤها، وأصبحت أكثر قدرة  

 
ً
خر على مواجهة أشكال العدوان اإلسرائيلي التي اآل  تلو يوما

 تستهدف أراضيها. 

 
ا
 أن تستخدم القيادة اإلسرائيلّية : سيكون ثانيا

ً
 بدهّيا

الحرب بين الحروب( بتنسيق وثيق مع القيادة هذا التكتيك )

األميركية، ألن األهداف املشتركة بين تل أبيب وواشنطن 

ية األميرك –مؤكدة في كافة النشاطات والخطط اإلسرائيلّية 

يشير إليه بلغة صريحة ذلك  تحديدا تجاه سورية، ولعلَّ 

في  رامبتكره ذيتطرق في تحليله إلى ما ة يادلين حين ومباشر 

ي فاألسد"، بموجب ما جاء  الغتيال الرئيس )تويتر( عن "نيته

يله تحلويضيف يادلين في  .بوب وودوورد(لـ )الجديد  الكتاب

: "فال يمكن تجاهل مثل هذا االحتمال"، ويتابع  املذكور 
ً
قائال

"لكن هناك ثالث معضالت تقف في وجه ترامب: األولى، هل 

 حمراء ملوضوع
ً
السالح الكيماوي؟ والثانية، هل  حدد خطوطا

 على قوات أخرى غير تابعة بشكل واضح 
ً
سيشن هجوما

لنظام األسد؟ مثل حزب هللا؟ والثالثة، وهي األهم من كل 

منع التصعيد بين واشنطن ذلك كيف ستعمل آلية 

 وموسكو؟".

وأهم هذه "املعضالت"، كما يقول لكن بعبارة أخرى: 

فالواضح " مع واشنطن، هل يمكن  أن تصطدم موسكو  ،هي

من تحليله أن القيادة اإلسرائيلية ال تجد نفسها جاهزة لحرب 

شاملة على جبهة الشمال بامتدادها من حدود الجوالن إلى 

 كهذه 
ً
كما تقدر القيادة –حدود جنوب لبنان، ألنَّ حربا

عملياتها الحربية على جبهة حدود لن تنحصر  –اإلسرائيلية

مل جبهة جنوب لبنان بشكل الجوالن وحدها، بل ستش

 ات،في هذه األوق اإلسرائيليةمحتم، وهو ما ال تفضله القيادة 

الحل األميركي للمعضالت الثالث التي أوردها  ولذلك تنتظر 

يادلين في تحليله هذا، ألن إسرائيل ستتعرض للخسارة في 

وقَع تصعيد روس ي أميركي واشتباك سواء  أغلب االحتماالت،
َ
أ

في املنطقة، أم لم يقع. وفي هذه الحالة هي التي حربي بينهما 

–تعد بأمس الحاجة لواشنطن في حين أن التحالف السورّي 

اإليراني وحزب هللا يمكنه وحده بقدراته مجابهة إسرائيل على 

 
ً
ذه ملصلحته في ه الجبهة الشمالية بميزان قوة يميل نسبيا

 الظروف. 

األوقات اإلسرائيلية في هذه تحصر القيادة ولذلك 

قت وآخر و  املتقطعة بيننفسها في اللجوء إلى تكتيك الغارات 

أسباب  تثير كل لكيال والغموض في اإلعالن عن مسؤوليتها عنها 

أنها ليست في  الشمالية بماالحرب الشاملة على الجبهة 

مصلحتها حتى اآلن.
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7/9/8102ية عن طريق دعم األكراد" سور "يجب املحافظة على املصالح األميركية في 

 JINSA 2 "جينسا" املعهد اليهودي لألمن القومي األميركي

 

رئيس معهد )جينسا( مايكيل ماكوفسكي وآالن 

 ي:ماكوفسك

ة مجموعيطرح الباحثان ماكوفسكي في مقدمة البحث 

 املوضوع:ما يتعلق بهذا أسئلة ويجيبان عنها، في

 

                                                                    
2 http://www.jinsa.org/jinsa-media/jinsa-president-ceo-michael-makovsky-phd-and-center-american-progress-alan-makovsky-wash 

تقارير عسكرية وسياسية ألصحاب القرار العسكري والكونغرس من أجل  إلعداديقول معهد جينسا في موقع مركز أبحاثه أنه يكرس دراساته وتوصياته 

ين تل أبيب ب عن طريق زيارات متبادلة ندوات اإلسرائيليينويعد لقادة عسكريين متقاعدين من الجيش األميركي ونظرائهم من  ،تعزيز املصالح األميركية

 .خبرة أربعين عاما في هذا النشاط وواشنطن لتحقيق هذه األهداف وله

 

يام املتحدة بوساطتها الق تستطيع الوالياتالطريقة التي ما "

بجملة مهام في وقت واحد للحّد من سلطة األسد، والضغط 

على روسيا من أجل تحقيق حل يبعد األسد عن الحكم، 

ويحتوي التوسع اإليراني، وال يتيح لداعش الظهور من جديد، 

 للرئيس التركي أردوغان؟
ً
 ".ويعطي حال

http://www.jinsa.org/jinsa-media/jinsa-president-ceo-michael-makovsky-phd-and-center-american-progress-alan-makovsky-wash
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الطريقة "هي تعزيز الدعم، بل وتقديم  ويجيبان أن

الحماية عند الضرورة ألكراد سورية في مناطقهم شمال شرق 

أن قامت مجموعات داعش بالسيطرة هناك،  فمنذالبالد، 

كان األكراد في العراق وسورية في مقدمة جبهة القتال ضدها، 

 كان أكراد العراق من ،وعندما انهار الجيش العراقي في املوصل

وهم الذين قدموا  املحتشدين إليقاف تقدم داعشأوائل 

لألزيديين حينما هاجمهم داعش، ومنحوهم املأوى،  الحماية

 ( ولمش البلدة السورية الكردية )كوبانيوعندما حاصر داع

تتدخل تركيا وتدخلت الواليات املتحدة ظهر لواشنطن وجود 

 كانت قوات قدرة فعالة عند أكراد سورية 
ً
في القتال. وفعليا

 
ً
قوات التحالف الدولي ضد  من حربأكراد سورية جزءا

 داعش.

أصبحت األراض ي الغنية بالنفط التي  ،وفي وقتنا هذا

ال شرق سورية من املناطق يسيطر عليها األكراد في شم

التي ال تسيطر فيها قوات األسد املدعومة من القليلة 

ربما تتخلى الواليات املتحدة  ،اإليرانيين والروس. ومع ذلك

عن شركائنا األكراد رغم عدم اتخاذ قرار رسمي من هذا 

يسان في ن وجه تعليماتهالقبيل، لكن الرئيس ترامب كان قد 

 ي كانواأمريكجندي  لسحب ألفياملاض ي للبنتاغون بالتحضير 

يدعمون األكراد هناك. وهذا ما جعل أكراد سورية يعّدون 

هذا، فيتفاوضون مع األسد ويستكشفون أنفسهم الحتمال ك

 فرص العالقة التي يمكن 
ً
مع موسكو التي كانت تؤيدهم سابقا

عقدها بعد خروج الواليات املتحدة. لكن التخلي عن األكراد 

على كبير للصّدقّية األميركية  إلى تقويضسوف يؤدي 

اإلقليمّي والعالمّي، وسوف يقلص األمل عند قوات  املستويين

رى للعمل معنا في املستقبل. وعالوة على ذلك سوف محلية أخ

يؤدي ال محالة إلى عودة املنطقة، إما لداعش أو لنظام األسد 

التي  يليشياتالذي يتبناه الروس وإيران وحزب هللا وبقية امل

وستكون النتيجتان مأساة على حّد سواء؛ بل  تدعمها إيران،

القيام  ستكونان مأساة أخالقية بشكل خاص، بعد أن جرى 

طيلة السنوات السبع  ( ألٍف 511بالقليل ملنع مقتل أكثر من )

التي مضت على الحرب األهلية، وسمحت الواليات املتحدة 

 من وقوع 
ً
بمقتلهم بينما كان عليها إعادة غزو كل سورية بدال

ملنطقة فا تراتيجي في الوقت نفسه.مأساة على املستوى االس

ام أي امتداد مفتوح الكردية تشكل العقبة الوحيدة أم

للمنطقة التي يسيطر عليها اإليرانيون من مضيق هرمز عبر 

العراق باتجاه البحر األبيض املتوسط، فإقامة هذا الجسر 

إليران بسهولة متزايدة إمكانية نقل  سوف تقّدمالبري اإليراني 

السالح املتطور واألفراد إلى حدود إسرائيل الشمالية واألردن 

مليات العسكرية اإلسرائيلية هذا األمر. وهذا ما لم تمنع الع

من شانه توليد عدم استقرار في األردن، وزيادة االحتمال 

 الندالع حرب شاملة بين إسرائيل 
ً
الذي أصبح متعاظما

وإيران. ولذلك يجب على الواليات املتحدة أن تسعى لتحقيق 

هدف استراتيجّي هو ضمان وجود منطقة حكم ذاتي كردي 

رق سورية تصبح دائمة حتى بعد أن تنتهي الحرب في شمال ش

املوجودين في سورية أن  للجنود األلفينفي سورية. ويمكُن 

يعززوا تحقيق هذا الهدف عند الضرورة، ألنهم سيبقون 

هناك إلى أن يستقر الحل الناتج عن املفاوضات على األقل، 

 وبمساعدة القاعدة الجوية اإلقليمية لسالح الجو األميركي في

تلك املنطقة، وأطراف أخرى من التحالف الدولي الذي نشأ 

 ضد داعش.

ولذلك على الواليات املتحدة االستمرار في تقديم 

ثنيات التي تقودها يب واملساعدة للقوة متعددة اإلالتدر 

منظمة "الوحدات الكردية لحماية الشعب" التي تسيطر في 

هها تي نواجالوقت الحالي على تلك املنطقة. ومن التحديات ال

هناك موضوع الشرعية، فموسكو تصر على أن وجودها على 
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خالف ونقيض الوجود األمريكي جاء نتيجة دعوة من النظام 

 السوري. وهذا ما 
ً
 بشرعية وجودها، ولذلك  يعد اعترافا

ً
دولّيا

أنَّ نظام الحكم الذي يرتكب  واشنطن توضيحينبغي على 

رعّي.  و نفسه غير شبشكل متكرر جريمة بشرية ضد املدنيين ه

له تركيا حليف الناتو املشاغب 
ّ
 آخَر تشك

ً
كما أنَّ هناك تحديا

ما ضد منظمة "وحدات حماية  الذي يعترض بشدة مع تبريرٍ 

 لحزب العمال الكردستاني 
ً
ل بنظره امتدادا

ّ
الشعب" التي تشك

(PKK ) عدو تركيا اللدود الذي يعّده كلٌّ من أنقرة وواشنطن

ولذلك ينبغي علينا السعي إلى تجنيب منظمة إرهابية. 

ملزيد من العزلة والحيلولة دون تقويض االجمهور التركي 

عالقاتنا املستمرة في إيجابياتها مع املؤسسة العسكرية 

 ،التركية واستخدام منشآتها العسكرية. وعلى سبيل املثال

يجب االستمرار في ضمان بقاء الجزء ذي الصلة بالحدود 

،
ً
وإقامة منطقة عازلة بين القوات الكردية  السورية هادئا

السورية والقوات التركية في منطقة الحدود. أما أكبر 

التحديات فهو إقناع وحدات حماية الشعب واألطراف 

التابعة لها بفتح بواباتها السياسية والعسكرية وأراضيها 

للسكان الشرعيين من أكراد سوريين وسوريين غير أكراد ومن 

 السياسية.كافة األلوان 

وبرغم أن هذا الوضع لن يحل املشكلة مع أنقرة، ألن 

األتراك يعارضون وجود حكم ذاتي كردي، ألنهم يخافون 

كراد السكان األ الذاتي فيبشكل رئيس من تأثير عدوى الحكم 

 ألكراد سورية سوف 
ً
 ذاتيا

ً
في مناطق تركيا، إال أن حكما

 .األمريكيةيساعد املصلحة 

بقاء الوجود  ناحية محددةل من ومع أن أنقرة تفض

األمريكي في شمال شرق سورية من أجل االستقرار، إال أن 

 مغادرة الواليات املتحدة من املنطقة 
ً
أردوغان سيفسر علنا

والواليات  ،الكردية السورية على أنه انتصار دبلوماس ي

املتحدة ال مصلحة لها بإعطائه هدية دعائية في هذا الوقت 

  على وجه الخصوص.
ً
ر طاللبقاء في اإل وربما يعد هذا سببا

 نفسه مع أكراد سورية.

فلكي تكبح واشنطن األسد وإيران وروسيا، وتحقق 

 في مصالحنا االستراتيجية وفي االستقرار اإلقليمي 
ً
تقدما

  ."واصلة تعزيز دعمها ألكراد سوريةيتوجب عليها م
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 وفي التحليل واالستنتاج

هد املعاملقترحات التي يتقدم بها رئيس "تشكل هذه 

التي  نفسها السياسة JINSA" األميركياليهودي لألمن القومي 

 سرائيلية في عقيدتها االستراتيجية الخاصةتتبناها القيادة اإل 

مثل  :ثنيةاإلوكذلك  ،باستخدام األقليات الدينية واملذهبية

، وحدة وسالمة السيادة السوريةأكراد سورية لتقسيم 

حباط سورية وحلفائها فبعد إ ،وتفتيت قدرات سورية

ملخطط داعش التكفيري الطائفي ومن كان يدعمه من الدول 

 ،ها الواليات املتحدة وبعض الدول العربيةتوفي مقدم ،الغربية

راد أك املراهنة على استمرار استغاللتجري في هذه املرحلة 

ومنطقة النفط شمال سورية  نفسها ساحة داعش سورية في

 
ً
 ةالعراق الذي تعيش فيه أغلبيعلى غرار إقليم شمال  تماما

سرائيلية منذ عهد حكومة كردية عراقية راهنت القيادة اإل 

على استغالل بعض  1964 – 1949ديفيد بن غوريون 

ام ع قياداتها لتقسيم العراق بعد سقوط نظام امللك فيصل

  اليات املتحدةالحليف االستراتيجي لبريطانيا والو  1952

األهداف نفسها  يشبه بأهدافه الذي وقاعدة حلف بغداد

  الذي تقوده الواليات املتحدة.س ي األطل لحلف

سرائيلية بإقامة لم تفكر القيادة اإل  1949منذ عام ف

 ،البالد ر ادة أكراد العراق لزعزعة استقراعالقات مع بعض ق

كانوا تحت حماية بريطانيا واملنفذين  العراق ألن حكام

يطاني البر  لى دور حلف بغداد، إضافة إلسياساتها في املنطقة

 1952تموز عام  14لكن ثورة  ،سرائيلفي حماية إاألميركي  -

التي قام بها قادة الجيش من الوطنيين والقوميين املناهضين 

 هي التي جعلت بن غوريون  ،للحكم امللكي التابع لبريطانيا

                                                                    
3 https://www.kobo.com/us/en/ebook/periphery-3 

 .والعبرية باإلنكليزية "اء في الشرق األوسطاإلسرائيلي عن حلف البحث :Periphery-بيريفيري " :تاب يوس ي ألفيرك
 السابق.املرجع  4

ام الحك ضد "األقلياتيجية "استخدام تأليب ينفذ استرات

بن  يهاطلق علوهي االستراتيجية التي أ ،املعادين له في العراق

لى خلق حزام  الهادفة إ 3م "استراتيجية البريفري"غوريون اس

معادية للدول العربية  أثنيةوكانتونات مذهبية أو  من دول 

سورية   وبالتحديدوالرافضة لوجودها  إلسرائيلاملجاورة 

  .1952والعراق بعد ثورة 

في عهد الشاه تشكل أحد أهم أطراف هذا  إيرانوكانت 

في ضافة إلى إقليم كردستان العراق لحزام حول العراق، إا

وكانت تركيا تشكل أهم طرف له  ،اتيات والسبعينيالستين

في عهد  1953، ولذلك كان حلف بغداد عام حول سورية

ن تدعو املصلحة دون أ ،يران وتركيانظام فيصل يضم إ

ل ظ العراق فيقليم كردستان إلى إيجاد حزام من إ اإلسرائيلية

 باالتصال ببعض تبدأ إسرائيللم  ولذلك، العراقيّ هذا الدور 

  .4لدعم مشروعها في تقسيم العراق 1968في عام  ، إال قادته

واشنطن  رهان شكل سقوط ،وفي وقتنا الراهن

ها وتفتيت قدرات لتقسيم سوريةمشروع داعش وحلفائها على 

 
ً
  فرصة

ً
للمراهنة على العامل الكردي السوري لتنفيذ  أميركية

 معهدومكشوف يتبناه  بدعم أميركي علني نفسه الغرض

قب ، بينما ترادي األميركي ألبحاث األمن القوميجينسا اليهو 

 ،دلبوموضوع إ يل التطورات في شمال شرق سوريةسرائإ

وتتمنى أن تشكل عامل صدام مسلح بين سورية وتركيا أو بين 

  سورية
ً
 للكي تتولد ظروف تعطي لك ضد تركيا وروسيا معا

 إلى لى وحدات حماية الشعبمن واشنطن إ الالعبين
ً
 وصوال

في املاء العكر   الصيدفرصة  بقية املجموعات املسلحة

https://www.kobo.com/us/en/ebook/periphery-3
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مصالحها املتعارضة مع مصالح سورية  نحو  لتوجيه األحداث

 .وحلفائها

 :لق بهذا املوضوعما يتعويمكن طرح السؤال اآلتي في

هل سيكون بمقدور واشنطن وبعض القيادات الكردية 

 خطط األميركي بعدمن أجل تنفيذ امل العمل السورية مواصلة

انتصار رات التي سيولدها أم أن التغيّ ، دلبانتهاء معركة إ

ر كبي ستخفض بشكلفي إدلب  والروس يّ  الجيش السورّي 

كردية قيادات  أملها من واشنطن وخيبةسقف توقعات 

 معها؟ سورية تحالفت

معظم تقديرات ميزان القوى املحلي في شمال تشير 

مي لالعبين من هذا قلي، وكذلك امليزان اإلشرق سورية

أما  ،تجاه هذا املخطط لى رجحان كفة سوريةإاملستوى 

وأميركا  ،ميزان القوى العالمي بين روسيا والصين من جهة

 دخاله في، فال يمكن إوبريطانيا وفرنسا من الجهة األخرى 

ال ، إدلبما سوف يجري في شمال شرق سورية وإمعادالت 

بين الالعبين من  لتطورات املحلية واإلقليميةإذا اتجهت ا

الالعبين  اباقتر و ، املباشرنحو الصدام  اإلقليميةالدول 

 في أغلب االحتماالت  ال توجد حرب عاملية الدوليين باتجاه

  .مصلحة من نتائجها دة من هذه القوى الكبرى واحل

 الحلول  إلىالتوصل فرصة  تزداد احتماالتولذلك 

قليمية بتوافق دولي تدفع فيها واشنطن الوسط املحلية واإل

 أكراد سورية املتحالفين معها وقادة 
ً
  ثمنا

ً
نهم مما ظنوا أ كبيرا

 .قادرون على تحقيقه
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D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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