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مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ُتعنــى بالسياســات العاّمــة والشــؤون اإلقليميــة والدوليــة، وقضايــا العلــوم 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والعســكرية 
وتطبيقــّي(،  )نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة، 
باإلضافــة إلــى عنايتهــا بالدراســات المستقبلية/االستشــرافية، وتركيزهــا 
ــا الّراهنــة، ومتابعــة فاعلــي السياســة المحليــة  علــى السياســات والقضاي
واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقد والتقييم، واســتقصاء التداعيات 

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

نشــرة دوريــة، تصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات )مــداد(، تتناول 
بالعــرض أهــم مــا ُينشــر  فــي  مراكــز الدراســات العالميــة  حــول  األزمــة 

ــًا واجتماعيــًا وعســكريًا. الســورية، سياســيًا واقتصادي
تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم المحــاور التــي  يتطــرق 
إليهــا العــدد، وعــرض يضــيء علــى تلــك المحــاور  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 والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..
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ــدث  ــه الح ــح مع ــه، ويفتت ــر صفحات ــام 2017 آخ ــوي ع يط

الســوري فصــاً قــد يكــون األخــر مــن فصــول كتــاب األزمــة. 

ال يعنــي اقــراب النهايــة يف الحالــة الســورية تراجــع االهتــام 

ــن  ــن والباحث ــن واملنظري ــزال تشــغل املفكري ــا، فهــي مات به

وصّنــاع السياســة يف العــامل عــى حــدٍّ ســواء، كل قضايــا 

ــر  ــة تأث ــات العاملي ــا يف امللف ــورية، وله ــة بس ــم مرتبط اإلقلي

كبــر.

ــارك  ــدأ مع ــى األرض، تب ــة ع ــارك الفعلي ــار املع ــع انحس م

النفــوذ، وكأن السياســية –عــى عكــس مــا يقــول كاوزوفتــز– 

ــراف إىل  ــأيت األط ــرى. ت ــائل أخ ــرب بوس ــتمرار للح ــي اس ه

جلســات التفــاوض يف أســتنة أو جنيــڤ محملــة بخطــط 

وأجنــدات ومطالــب، تعكــس رغباتهــا فعــاً أو رغبــات 

داعميهــا أو مموليهــا. تــراوح هــذه األجنــدات مــن أهــداف 

واقعيــة ميكــن العمــل عــى تحقيقهــا، إىل طموحــات ممكنــة 

ــى  ــاًء ع ــاً –وبن ــتحيل واقعي ــام يس ــي إىل أح ــاً، وتنته نظري

ــا. ــرب– تحقيقه ــن الح ــنوات م ــبع س ــات س مخرج

تواجــه الواليــات املتحــدة تحــدٍّ سياســيّاً عميقــاً، يتمثــل 

ــة  ــن الجه ــا م ــع تركي ــة وم ــن جه ــراد م ــع األك ــا م بعاقاته

ــه  ــا متلك ــي كل م ــة” ه ــوريا الدميقراطي ــوات س ــة. “ق الثاني

أمريــكا عــى األرض يف ســورية، ووقــف تســليحها ودعمهــا ال 

يعنــي تخليهــا عــن حليفهــا الكــردي فقــط، بــل يفتــح املجــال 

واســعاً أمــام روســيا الســتقطاب هــذا الحليــف، خاصــة وأن 

ــن هــذا  ــل م ــاء القلي ــا واشــنطن إلبق ــي تضعه ــروط الت ال

ــى  ــادئ أو حت ــة دون أي مب ــراد إىل دمي ــول األك ــم، تح الدع

انتــاء. وعــى األكــراد هنــا أن يدرســوا واقعهــم الحــايل جيــداً 

ــون  ــن ال يتعامل ــن واإلقليمي ــوا أن الفواعــل الدولي وأن يدرك

معهــم عــى أســاس املصالــح الكرديــة بــل بحســب مصالحهم، 

وســيدرك األكــراد –رمبــا– أن الحكومــة الســورية هــي أفضــل 

ــارات تحالفاتهــم املتاحــة. خي

ــاول مراكــز األبحــاث األمريكيــة عندمــا تتحــدث عــن  تح

مفاوضــات أو اتفاقــات مســتقبلية تحييــد الحكومــة الســورية 

ــا  ــر م ــاً أن أك ــراً يف الحــدث، عل ــا ليســت فاعــاً مؤث وكأنه

تخشــاه أمريــكا مــن روســيا هــو عاقاتهــا مــع دمشــق، 

وقدرتهــا عــى التأثــر هنــاك. وإذا مــا قــررت الصــن وأوروبــا 

ــيتوجهون  ــورية، فس ــار س ــادة إع ــاركة يف إع ــان املش والياب

ــدة  ــات املتح ــايل الوالي ــتفقد بالت ــيا، وس ــو روس ــع نح بالطب

ــراً. ــا كث ــة تعــول عليه ورق

تســتمر محــاوالت روســيا الدبلوماســية إليجــاد حــل لألزمــة 

ــزاع  ــد الن ــى صعي ــى ع ــد، حت ــة الصع ــى كاف ــورية، ع الس

ــط  ــل وس ــول إىل ح ــاول الوص ــي تح ــراين، فه ــي اإلي اإلرسائي

يقبــل بــه الطرفــان. يف حــن تحــاول الواليــات املتحــدة الحــد 

مــن النفــوذ أو الوجــود اإليــراين يف ســورية. األمــر الــذي 

يتطلــب بقــاء قــوات أمريكيــة عــى األرض يف ســورية، لكــن 

ومــع انتهــاء تنظيــم “داعــش” يف ســورية والعــراق، لــن يبقــى 

ــرر. ــي أي م للوجــود األمري
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لــذا، ســتحاول الواليــات املتحــدة حاليــاً الحفــاظ عــى بقــاء 

ه  ــدُّ ــا تع ــف، ألنه ــن الضع ــغ م ــا بل ــش”، مه ــم “داع تنظي

مــرر بقائهــا العســكري يف ســورية، وتــرى فيــه الضامــن 

ــهده  ــا ستش ــاد وفي ــا يف الب ــى نفوذه ــاظ ع ــد للحف الوحي

األبحــاث  مراكــز  وتســعى  املســتقبل.  يف  تطــورات  مــن 

ــن  ــة ب ــر املقارن ــاوالت، ع ــذه املح ــنطن يف ه ــاندة واش مس

وضــع التنظيــم اليــوم ووضــع “القاعــدة يف العــراق” قبــل أن 

ينبثــق “داعــش” عنهــا، فيحــاول البعــض التســويق الحتــال 

تكــرار هــذه التجربــة، يف حــن يــرى البعــض اآلخــر التشــابه 

بــن الحالتــن، لكنــه يــرى أيضــاً أن االختافــات كافيــة لعــدم 

ــابه. ــيناريو مش ــودة إىل س الع

أمــا عــن تنظيــم “جبهــة النــرة”، فــرع القاعــدة يف ســورية، 

فتحــاول مراكــز األبحــاث إظهــار انفصالــه املزعــوم عــن 

القاعــدة وكأنــه انفصــال فعــي وحقيقــي يقطــع أي صــات 

بــن التنظيــم يف ســورية، والتنظيــم األم. ليظهــر أن الواليــات 

املتحــدة “انتــرت” عــى القاعــدة يف ســورية، أي أن حملتهــا 

ــد أن  ــى األرض. فبع ــاً ع ــيئاً ملموس ــت ش ــكرية حقق العس

بــدأت مراكــز األبحــاث بالركيــز عى إظهــار “النــرة” كأقوى 

تنظيــم إرهــايب يف ســورية، بــات الحديــث عنــه وكأنــه تهديــد 

ــن  ــث ع ــاد الحدي ــم، وع ــى دول اإلقلي ــي حت ــي ال يعن داخ

ــم “داعــش”. ــد” لتنظي “انبعــاث جدي

ــاً  ــال كان مطلوب ــه ويف ح ــام إىل أن ــارة يف الخت ــدر اإلش وتج

ــكل  ــد، ف ــكل جدي ــد أو بش ــايب جدي ــم إره ــر تنظي أن يظه

التحوطــات لــن تنفــع، وال يبــدو أن اســتخدام ورقــة اإلرهــاب 

ــا،  ــاً عنه ــد بدي ــكا مل تج ــة أن أمري ــد، خاص ــى بع ــد انته ق

بعــد  يحققــوا  مل  لإلرهــاب  الدوليــن  الداعمــن  وبعــض 

ــورين  ــى الس ــب ع ــا يتوج ــه. وهن ــة من ــم الطائفي أهدافه

التعلــم مــا عانــوه، وتحصــن أنفســهم يف مواجهــة أي تجربة 

ــابقاتها. ــن س ــى م ــون أســوأ وأق ــد تك ــدة ق جدي

يغطــي هــذا اإلصــدار مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز 

الدراســات العامليــة« أهــم مــا نرشتــه مراكــز األبحــاث 

حــول ســورية لشــهر كانــون األول/ديســمرب 2017، ويتنــاول 

ــن: ــن التالي املحوري

املحــور الســيايس، الــذي يرصــد مقــاالت تتنــاول الطموحــات 

الدبلوماســية  مواجهــة  املتبقيــة يف  األمريكيــة وخياراتهــا 

الروســية وغرهــا مــن التحديــات؛ ووضــع األكــراد يف ســورية، 

مــا يريدونــه ألنفســهم ومــا يريــده اآلخــرون لهــم.

محــور اإلرهــاب، والــذي تركــز مقاالتــه عــى احتــاالت عودة 

ــة إىل موضوعــي  ــم “داعــش” اإلرهــايب؛ إضاف ــدة لتنظي جدي

املقاتلــن األجانــب يف ســورية، وعاقــة “جبهــة النــرة” 

ــدة”. ــم “القاع بتنظي
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ديمتري ترينين

خطة بوتين لسورية 

فورين أفيرز، 13 كانون األول/ديسمبر 2017

ــن لســورية«  ــوان »خطــة بوت ــاالً بعن ــن مق ــب دميــري ترين كت
ــون األول/ديســمر  ــخ 13 كان ــرز بتاري ــن أف ــة فوري ــه مجل نرت
2017، تحــدث فيــه عــن مســتقبل ســورية وعــا ســيكون عليــه 
ــر،  ــن الثاين/نوفم ــي 22 تري ــرب. فف ــاء الح ــد انته ــع بع الوض
التقــى زعــاء إيــران وروســيا وتركيــا يف مدينــة ســوتيش الروســية 
ملناقشــة مســتقبل ســورية، ويف 28 تريــن الثاين/نوفمــر، جــرت 
ــن  ــدة ب ــم املتح ــة األم ــات برعاي ــن املحادث ــرة م ــة األخ الجول
ممثــي الحكومــة الســورية واملعارضــة يف جنيــف. ومــن املقــرر 
ــام  ــع الع ــات يف ســوتيش مطل ــن املحادث ــة أخــرى م إجــراء جول

القــادم.
ــذ  ــيا يف ســورية من ــه روس ــذي لعبت ــدور ال ــب إىل ال ــار الكات أش
لهزميــة   2015 أيلول/ســبتمر  يف  العســكري  تدخلهــا  بدايــة 
“داعــش” ومنــع “تغيــر النظــام”. ولكــن الحــرب مل تنتــه بعــد، 

وبــات الركيــز ينصــب بشــكل متزايــد عــى تســوية سياســية يف 
ــتقبل. املس

وبحســب الكاتــب، فــإن ســورية مقســمة إىل عــدة جيــوب 
ــات  ــورية؛ جاع ــة الس ــة: الحكوم ــوى مختلف ــا ق ــيطر عليه تس
واألكــراد.  وإيــران؛  لركيــا  املواليــة  امليليشــيات  املعارضــة؛ 
عملــت روســيا مــع العديــد مــن الاعبــن إلنشــاء مناطــق عــدة 
لخفــض التوتــر، حيــث توقَّــف القتــال وبقيــت املعارضــة تحــت 
ــا  ــرُّ روســيا عــى وحــدة األرايض الســورية، لكنه الســيطرة. وت
ــدة،  ــراد. فعــى مــدى عقــود عدي ــة” لألك تفضــل “اإلدارة الذاتي
ــة يف الــرق  ــدة مــع الجاعــات الكردي ــة جي كان ملوســكو عاق
ــادت  ــت تســاعدهم سياســياً وعســكرياً. كــا اعت األوســط، وكان
ــم  ــع جرانه ــراد وم ــع األك ــا م ــوازن يف عاقاته ــى الت ــيا ع روس
العــرب واألتــراك واإليرانيــن، وهــي يف حــد ذاتهــا موطــن لشــتات 

الطموحات األمريكية، والدبلوماسية الروسية
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ــمح  ــة، ويس ــية الكردي ــاالت الروس ــهل االتص ــر يس ــردي صغ ك
ــة.  ــح الكردي ــل املصال ــن أج ــط م ــات الضغ ــاطات مجموع بنش
ــاظ  ــب الحف ــيا تتطل ــة لروس ــإن املصلحــة الوطني ــك، ف ــع ذل وم

ــة.  ــن ذوي الصل ــع الاعب ــع جمي ــاالت م ــى االتص ع
أشــار الكاتــب إىل أن روســيا ليســت القــوة الخارجيــة الوحيــدة يف 
ســورية. فهنــاك إيــران التــي تقاتــل عــى األرض. وتريــد طهــران 
بعــد الحــرب إضفــاء الطابــع املؤســي عــى وجودها عــى األرض 
الســورية، وذلــك للتأثــر عــى مســتقبل البــاد واملحافظــة عــى 

صلــة فعليــة مــع حليفهــا اإلقليمــي حــزب اللــه.
تتفهــم روســيا مصالــح إيــران، ولكنهــا تتفهــم أيضــاً “إرسائيــل”، 
وتســعى إىل تحقيــق تــوازن بينهــا. حيــث تتعاطــف موســكو مع 
املخــاوف األمنيــة اإلرسائيليــة بشــأن وجــود “جاعــات شــيعية” 
مســلحة قريبــة جــداً مــن حدودهــا، وتأمل يف اســتخدام الشــتات 
ــة  ــة واملالي ــتفادة االقتصادي ــل االس ــن أج ــل م ــرويس يف إرسائي ال
والتكنولوجيــة. غــر أنــه ال ميكــن تجاهــل إيــران كقــوة إقليميــة 
وجــارة تتيــح فرصــاً يف عــدد مــن املجــاالت، بــدءاً مــن مبيعــات 
األســلحة وصــوالً إىل الطاقــة النوويــة. وهكــذا يف ســورية، ســوف 
ــل  ــران وإرسائي ــن إي ــط ب ــل وس ــل إىل ح ــيا للتوص ــعى روس تس

عــى أســاس مصالــح كل منهــا.
ويركــز تفاعــل روســيا مــع الواليــات املتحــدة يف ســورية إىل 
ــوع  ــع وق ــكري، أي من ــزاع عس ــود ن ــدم وج ــى ع ــر ع ــد كب ح
مواجهــات عســكرية بينهــا. وقــد تعاونــت موســكو وواشــنطن 
أيضــاً عــى إنشــاء مناطــق لتخفيــف التصعيــد، ولكــن التنســيق 
الدبلومــايس للكرملــن مــع الواليــات املتحــدة أقــل بكثــر يف ظــل 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب منــه زمــن ســلفه بــاراك أوبامــا. يف 
ــذ  ــر وتنفي ــرون يف تطوي ــروس يفك ــي 2015 و2016، كان ال عام

حــل دبلومــايس مشــرك مــع األمركيــن. ولكــن اليــوم، وبســبب 
تراجــع اهتــام والرغبــة باملشــاركة مــن قبــل واشــنطن، تعاونــت 

موســكو مــع األتــراك واإليرانيــن بــدالً مــن ذلــك.
وتــدرك روســيا أنــه مــع انتهــاء الحــرب والبــدء بإعــادة اإلعــار، 
ســيبدأ آخــرون يف التقــدم إىل ســورية، مبــا يف ذلــك الصــن وأوروبا 
واليابــان. وستســعى موســكو إىل الراكــة معهــم لتأمــن جــزء من 
جهــود إعــادة االعــار املربحــة التــي ســيتم متويلهــا مــن املانحــن 
الدوليــن. غــر أن مصــدر القــوة الرئيــس ملوســكو هــو نفوذهــا يف 
ــاً رئيســاً يف البــاد  دمشــق. ومــن املتوقــع أن تكــون روســيا العب
ــة يف ســورية  ــال أن تظــل الحال يف املســتقبل املنظــور مــع احت

محفوفــة باملخاطــر لســنوات.
وعــاوة عــى ذلــك، تريــد موســكو تأمــن مصالحهــا األساســية يف 
ــات اإليجــار املوقعــة يف عامــي 2015  ســورية. ومبوجــب  اتفاقي
ــم  ــدة حميمي ــن قاع ــال كل م ــيبقى ح ــق، س ــع دمش و2016 م
الجويــة واملنشــأة البحريــة يف طرطــوس، قامئــاً لعقــود بعــد 
انتهــاء الحــرب. وســتواصل القــوات املســلحة الســورية االعتــاد 
ــون  ــيواصل االختصاصي ــية، وس ــدات الروس ــلحة واملع ــى األس ع
زمائهــم  وتدريــب  املشــورة  تقديــم  الــروس  العســكريون 

ــورين. الس
خلــص الكاتــب يف نهايــة مقالــه إىل أن »إحــال الســام يف ســورية 
ال يقــل صعوبــة عــن كســب الحــرب. ومثــة مهمــة صعبــة أخــرى 
ســتواجهها روســيا، حيــث ســيكون نفوذهــا أقــل قــوة، ويكــون 
ــد مــن املــوارد، وسيســعى حلفاؤهــا يف دمشــق  ملنافســيها املزي
ــي تتعــارض  ــم الخاصــة الت ــز أجنداته ــرة إىل تعزي ــران وأنق وطه
أحيانــاً مــع موســكو. إن النجــاح عــى الجبهــة الدبلوماســية 

ــة مــن الفــوز يف أرض املعركــة«. ســيكون أكــر صعوب

1  Dmitri Trenin, “Putin’s Plan for Syria”, Foreign Affairs, 13 December 2017. https://www.
foreignaffairs.com/articles/syria/13-12-2017/putins-plan-syria 
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كتــب جيمــس ف. جيفــري مقــاالً نــره معهــد واشــنطن بعنــوان 
»نــر القــوات األمريكيــة يف ســورية: املخاطــر املحتملــة« يف 
12 كانــون األول/ديســمر 2017، تحــدث فيــه عــن األســباب 
ــرة  ــا العســكري لف ــظ عــى وجوده ــكا تحاف ــل أمري ــي تجع الت
ــة رشق ســورية، وباملقابــل رضورة التغلــب عــى املشــاكل  طويل
السياســية والقانونيــة واللوجســتية التــي ســتواجهها. فبعــد انتهاء 
ــايس،  ــكل أس ــش” بش ــم “داع ــد تنظي ــكرية ض ــات العس العملي
وتزايــد املخــاوف الدوليــة بشــأن إيــران، حظــي مســتقبل القــوات 
األمريكيــة املرســلة إىل ســورية –حــوايل 2000 جنــدي– و“قــوات 
ــد  ــل، مبزي ــف مقات ــوايل 40 إىل 50 أل ــة” –ح ــوريا الدميقراطي س

مــن االهتــام.
ــؤدي دوراً  ــة –بحســب الكاتــب– أن ت وميكــن للقــوات األمريكي
مهــاً يف التوصــل إىل حــل يف ســورية يحــد مــن بســط النفــوذ 
اإليــراين، إال أن ذلــك يتطلــب مــن واشــنطن التعامــل مــع 
ــوات  ــر الق ــة ن ــة مهم ــن صياغ ــدءاً م ــات، ب ــف التحدي مختل
األمريكيــة، مــروراً بتوضيــح أساســها القانــوين، وتحديــد خارطــة 

ــل  ــة. والح ــتدامتها الفعلي ــل اس ــن أج ــية م ــة دبلوماس جغرافي
ــر  ــدة يف تري ــات املتح ــتمر الوالي ــو أن تس ــه– ه ــل –برأي األمث
وجودهــا يف ســورية )والعــراق( مــن خــال التأكيــد عــى رضورة 
منــع ظهــور “داعــش” ثانيــة. وهــذا يعنــي إقنــاع كل مــن 
الكونغــرس واملجتمــع الــدويل بــأن التهديــد القائــم كبــر، فضــاً 
عــن اســتيعاب املصالــح الركيــة والعراقيــة لتجنــب قيــام أي 

ــئ. ــكل مفاج ــة بش ــوات األمريكي ــة الق ــاء مهم ــا بإنه منه
ــا واشــنطن  ــي متلكه ــة الت ــب إىل األصــول القوي كــا أشــار الكات
وحلفاؤهــا يف الســاحة الســورية والتــي عليهــم اســتغالها بشــكل 
كامــل. فمــن الناحيــة العســكرية، تحتــل الواليــات املتحــدة 
ــوريا  ــوات س ــال “ق ــن خ ــي م ــال الرق ــاً يف الش ــزاً قوي مرك
االقتصاديــة، تســيطر “قــوات  الناحيــة  الدميقراطيــة”، ومــن 
ســوريا الدميقراطيــة” عــى الكثــر مــن حقــول النفــط يف البــاد، 
ــدون  ــرب ب ــد الح ــار بع ــادة اإلع ــة إع ــور عملي ــن تص وال ميك
مســاعدة غربيــة كــرى، األمــر الــذي تحجبــه واشــنطن “بحكمــة” 

ــام. ــات الس ــدم يف محادث ــر التق إىل أن يظه

جيمس ف. جيفري

نشر القوات األمريكية في سورية: المخاطر المحتملة 

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 12 كانون األول/ديسمبر 2017
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املخاطر املحتملة
ــي ســتواجه  ــن املخاطــر الت ــد م ــاك العدي ــأن هن ــب ب رأى الكات
واشــنطن يف حــال قــررت الحفــاظ عــى وجــود عســكري لهــا يف 

ســورية، ومــن أهمهــا:
- لــن يتحقــق هــذا املســعى إال عــى املــدى الطويــل، وســيكون 

فوضويــاً، مــع عــدم وجــود نهايــة واضحــة لــه.
- مســألة الرعيــة: إذ أن نــر واشــنطن لقواتهــا يف ســورية 
ــرار  ــى ق ــد ع ــة” اعتم ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا لـــ “ق ودعمه
القــوة  باســتخدام  يســمح  والــذي   2001 لعــام  الكونغــرس 
ــاعدة  ــراق للمس ــب الع ــدة؛ وطل ــم القاع ــد تنظي ــكرية ض العس
ــام  ــايئ لع ــاق اإلطــار االســراتيجي” الثن ــة مبوجــب “اتف األمريكي
2008؛ مــع األخــذ بالحســبان حــق العــراق يف الدفــاع عــن النفس 
مبوجــب املــادة /51/ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛ والتريحــات 
بـــ “التدريــب والتســليح” املتعــددة التــي مينحهــا البنتاغــون فيا 

ــاب.  ــة اإلره ــق مبكافح يتعل
- ســتواجه أي وحــدة عســكرية أمريكيــة العديــد مــن املخاطــر 
ــي  ــال الرق ــز يف الش ــي يرك ــا الرئي ــتية، ألن وجوده اللوجس
لســورية، وال منفــذ إال عــر “حكومــة إقليــم كردســتان” العــراق 
أو تركيــا. والطريــق الرئيــي الحــايل، مــن خــال حكومــة إقليــم 

د نظــراً ملطالــب بغــداد بالســيطرة  كردســتان، هــو طريــق مهــدَّ
عــى املراكــز الحدوديــة واملطــارات واملجــال الجــوي الكــردي، أو 

مراقبتهــا.
ــواء  ــنطن يف احت ــع واش ــركة م ــة مش ــا مصلح ــا، فلديه ــا تركي أم
ــوريا  ــوات س ــع “ق ــي م ــف األمري ــد التحال ــا تع ــران، ولكنه إي
ــود  ــدة أي وج ــرة بش ــارض أنق ــة. وتع ــة لعن ــة” مبثاب الدميقراطي
ــة،  ــا الجنوبي ــى حدوده ــي ع ــاد الدميقراط ــزب االتح ــوي لح ق
خاصــة إذا كان مســلحاً مــن قبــل الواليــات املتحــدة. باإلضافة إىل 
أن العاقــات األمريكيــة مــع “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” تــزداد 
تعقيــداً بســبب محــاوالت األخــرة التواصــل أحيانــاً مــع روســيا.

ــوات  ــليح “ق ــف تس ــنطن بوق ــرار واش ــن أن ق ــم م ــى الرغ وع
ــة” ســاعد عــى اســرضاء أنقــرة إىل حــٍد مــا،  ســوريا الدميقراطي
ــايل  ــورية. وبالت ــريك يف س ــاون ال ــح يف إدارة التع ــا مل تنج إال أنه
ســتحتاج إدارة ترامــب إىل توضيــح أهدافهــا مــع “قــوات ســوريا 
ــل يف  ــت تأم ــورية إذا كان ــع لس ــا األوس ــة” وخططه الدميقراطي
الحصــول عــى دعــم تــريك نشــط الســتمرار الوجــود العســكري 

ــي. األمري

James F. Jeffrey, “U.S. Troop Deployment in Syria: Potential Pitfalls”, Washington 
Institute, December 2017 ,12. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
u.s.-troop-deployment-in-syria-potential-pitfalls 
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بال وهاب وجاكسون دارينغ

إدارة التحّول في العالقات بين الواليات المتحدة وأكراد سورية 

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 8 كانون األول/ديسمبر 2017
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كتــب كل مــن بــال وهــاب وجاكســون دارينــغ مقــاالً بعنــوان 
»إدارة التحــّول يف العاقــات بــن الواليــات املتحــدة وأكــراد 
ــرق األدىن، يف 8  ــة ال ــنطن لسياس ــد واش ــره معه ــورية« ن س
كانــون األول/ديســمر 2017، يتحدثــان فيــه عــن خطــط الواليات 
املتحــدة لوقــف تســليح األكــراد يف ســورية، وتأثراتــه عــى آمــال 
ــكا فيــا يتعلــق مبنــع عــودة تنظيــم “داعــش”، وتخفيــف  أمري
التوتــرات مــع تركيــا، والحفــاظ عــى حليــف محــي قيَــم، والحــد 

مــن النفــوذ اإليــراين.
ــد  ــن تعه ــر ع ــض التقاري ــه بع ــارت إلي ــا أش ــان م ــدأ الكاتب يب
ــعب”  ــة الش ــدات حاي ــد “وح ــف تزوي ــي بوق ــس األمري الرئي
ــب يف 24  ــراه ترام ــال أج ــلحة، يف اتص ــة باألس ــورية الكردي الس
تريــن الثاين/نوڤمــر بنظــره الــريك أردوغــان. أبــدى مســؤولون 
أمريكيــون تحّفظهــم عــى هــذه التقاريــر مشــرين إىل أن وقــف 
تزويــد األســلحة لــن يكــون فوريــاً. لكــن جاويــش أوغلــو، وزيــر 
الخارجيــة الــريك، أرّص عــى أن “وعــد” ترامــب كان واضحــاً 

ــاً”. ــق عملي ــه “يطب ــرة ترغــب برؤيت ــال إن أنق ورصيحــاً وق
ســاعدت الواليــات املتحــدة “وحــدات حايــة الشــعب” منذ عام 
ــة”  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــارش “ق ــكل مب ــلحت بش 2015، وس

التــي تقودهــا هــذه “الوحــدات” منــذ أيار/مايــو 2017. ويف 
ــارك  ــرز يف املع ــك واشــنطن األب ــوات” رشي ــت “الق ــل، كان املقاب
ــيطرة  ــة الس ــة معرك ــورية، وخاص ــش” يف س ــم “داع ــد تنظي ض

عــى الرقــة.
وصــف وزيــر الدفــاع األمريــي جيمــس ماتيــس حقبــة مــا بعــد 
الرقــة بأنهــا عمليــة انتقــال مــن جهــود بقيــادة عســكرية إىل حــل 
دبلومــايس. وعــى نحــو ماثــل، أصــدر الرئيــس ترامــب ونظــره 
الــرويس فادميــر بوتــن بيانــاً مشــركاً الشــهر املــايض أعــادا فيــه 
التأكيــد عــى أن محادثــات الســام الجاريــة يف جنيــف بوســاطة 

األمــم املتحــدة هــي الســبيل للمــي قدمــاً.
بنــاًء عــى مــا ســبق، يــرى الكاتبــان أن إيقــاف واشــنطن تســليح 
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، خاصــًة إذا جــاء بطريقــة مترسعــة، 
ســيضعها يف مواجهــة اتهــام التخــي عــن حلفائهــا األكــراد مــرة 
أخــرى، ال ســيا بعــد بقائهــا عــى الحيــاد خــال أزمــة اســتفتاء 
األكــراد العراقيــن التــي اندلعــت يف اآلونــة األخــرة. كــا أنــه قــد 
يســمح إليــران بتحقيــق مكاســب كبــرة. وســيتأكد بالتــايل عــدم 

موثوقيــة الواليــات املتحــدة كحليــف يف الــرق األوســط.

األكراد في سورية: 

ما يريدونه وما يريده اآلخرون لهم
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ولتجنــب هــذه النتائــج، يقــول الكاتبــان، ســيتعن عى املســؤولن 
ــا  ــى م ــاظ ع ــرة، والحف ــع أنق ــات م ــاح العاق ــن: إص األمريكي
تحقــق بشــق األنفــس يف ســورية، والســعي إىل التوصــل إىل 
ــا. كــا ســيتوجب عــى األكــراد  ــة ألزمته تســوية سياســية عملي
الســورين إدارة منطقــة “روج آفــا” بطريقــة أكــر شــمولية 

ــا. ــدد تركي ــي ته ــراءات الت ــب كل اإلج وتجن

رشاكة “مؤقتة”
ــن، يف  ــان كوه ــة جوناث ــة األمريكي ــؤول يف الخارجي ــف املس وص
ــا  ــعب” بأنه ــة الش ــدات حاي ــع “وح ــة م ــو، العاق 17 أيار/ماي
ــكا »مل تقطــع  ــاً إىل أن أمري ــة«، الفت ــة وتكتيكي ــة وانتقالي »مؤقت
وعــداً بــأي يشء للوحــدات«. وعــى نحــو ماثــل، ال يعلــق 
ــدة،  ــات املتح ــى الوالي ــة ع ــر واقعي ــية غ ــاالً سياس ــراد آم األك
ويطمحــون للحفــاظ عــى عاقــات براغاتيــة مــع جهــات فاعلــة 
قويــة أخــرى يف ســورية، مبــا فيهــا الحكومــة الســورية وروســيا.

ــة  ــت نهاي ــة نظم ــلطات الكردي ــا إىل أن الس ــارة هن ــدر اإلش تج
ــا  ــة في ــس محلي ــات مجال ــر انتخاب ــن الثاين/نوڤم ــهر تري ش
الــذايت  االســتقال  لدعــم  مســعى  يف  آفــا”،  “روج  يســمونه 
واكتســاب الرعيــة واالنتقــال مــن املواجهــة إىل الحكــم وكذلــك 
تجّنــب النزاعــات العرقيــة مــع العــرب املحليــن. ويأمــل منظمــو 
هــذه االنتخابــات أن تتطــور للوصــول إىل “برملــان إقليمــي”، غــر 

ــة الســورية. ــا والحكوم ــع تركي ــرات م ــار توت ــراع أث أن االق

إدارة االنتقال
يوفــر قــرار إدارة ترامــب الرامــي إىل التنســيق مــع روســيا 
للوصــول إىل حــل دبلومــايس، ورمبــا وقــف تســليح “قوات ســوريا 
الدميقراطيــة”، فرصــاً جديــدة إلنهــاء الحــرب. وتلّمــح واشــنطن 
إىل أنهــا ســتبقى منخرطــة يف الشــأن الســوري حتــى بعــد 
ــوات  ــر الخط ــا تش ــش”. ك ــم “داع ــكرية لتنظي ــة العس الهزمي
ــع  ــا م ــب تحالفاته ــد ترتي ــات املتحــدة تعي األخــرة إىل أن الوالي
ــد  ــدول. وق ــدالً مــن الفواعــل مــن غــر ال دول جــوار ســورية ب
ــاع ماتيــس أن »وقــف تســليح “قــوات ســوريا  ــر الدف رصح وزي
الدميقراطيــة” قــد يســمح لواشــنطن بإعــادة تخصيــص األمــوال 
لرامــج تســتهدف االســتقرار وإعــادة اإلعــار وتتطلــب تعــاون 
الــدول املجــاورة لســورية«. ويؤكــد الكاتبــان هنــا مجــدداً عــى 
أن أي انتقــال مــن الدعــم العســكري إىل الدعــم الســيايس يجــب 

ــدار بحــذر.     أن يُ
وعــى الرغــم مــن أنــه ال يتعــّن عــى الواليــات املتحــدة االختيــار 
ــرة  ــع أنق ــل م ــات أفض ــة عاق ــراد، إال أن إقام ــا واألك ــن تركي ب

ــبت  ــيا إذا اكتس ــورية، ال س ــتقرار يف س ــق االس ــة لتحقي رضوري
تركيــا مزيــداً مــن النفــوذ مــن خــال تعاونها مــع روســيا. وبالتايل 
ميكــن لاســراتيجية األمريكيــة بتحويــل املســاعدات العســكرية 
ــرة  ــاوف أنق ــة مخ ــى تهدئ ــتقرار أن تســاعد ع ــم االس ــو دع نح
مــن التواجــد العســكري الكــردي الكبــر شــال ســورية. بالطبــع 
لــن يكــون هــذا األمــر ســهاً نظــراً للتوتــرات األمريكيــة - الركيــة 

حــول قضايــا أخــرى تتخطــى ســورية.
أمــا بالنســبة إىل األكــراد، فسيشــعرون حتــاً بالغضــب إزاء 
التخــي عنهــم، وســيكون ســحب الدعــم العســكري أكــر إيامــاً 
إن ترافــق مــع ســحب الدعــم الســيايس أيضــاً. لــذا يقــول 
الكاتبــان: »يجــب عــى الجيــش األمريــي حتــى -لــو توقــف عــن 
تســليح األكــراد- أن يحافــظ عــى وجــود عســكري شــال رشق 
ــم  ــروز تنظي ــع ب ــايل من ــال وبالت ــة االنتق ــة عملي ــورية لحاي س

ــد.   ــن جدي ــش” م “داع

إصالح العالقات القدمية واالستفادة من العالقات الجديدة
ــوب  ــال نش ــا أن احت ــن مقاله ــر عناوي ــان يف آخ ــرى الكاتب ي
ــاً خاصــة وأن التدخــات  ــزال قامئ ــات أخــرى يف ســورية الي نزاع
ــّد مــن أن  ــايل، ال ب ــت موجــودة. وبالت ــة مازال ــة واإلقليمي الدولي
يقــوم أي حــل دبلومــايس عــى تجنــب املواجهــات بــن مختلــف 
النفــوذ. وعــى  مناطــق  بــن  والتوفيــق  املســلحة  الفصائــل 
الواليــات املتحــدة الحفــاظ عــى العاقــات مــع الــركاء املحلين.

مــن شــأن إيقــاف دعــم “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أن يقــّوض 
فــرص أمريــكا يف “معركــة النفــوذ” يف ســورية، خاصــة إذا مل 
ــإذا  ــا بعــد “داعــش”.  ف ــة م ــه اســراتيجية واضحــة ملرحل تكمل
ــوء  ــع يف ض ــى الراج ــة” ع ــوريا الدميقراطي ــوات س ــت “ق أُرغم
ــاؤه  ــش الســوري وحلف ــي، ســيمأل الجي انخفــاض الدعــم األمري
ــح واشــنطن  ــال ال يصــّب يف مصال ــج. وهــذا االحت ــراغ النات الف
عــى املــدى الطويــل، أو حتــى أنقــرة. وبالتــايل، ســيكون توفــر 
ــراد  ــة لألك ــة والعســكرية األمريكي بعــض املســاعدات االقتصادي
رضوريــاً يف املســتقبل املنظــور، رشيطــة التزامهــم بطريقــة حكــم 
ــة  ــن وجه ــة م ــدات املتنامي ــاء التهدي ــاملة، وإنه ــة وش دميقراطي
ــعوراً  ــراد ش ــر األك ــكان غ ــاء الس ــة إىل إعط ــا. إضاف ــر تركي نظ
بالقــوة واالنتــاء، وليــس بأنهــم واقعــون تحــت احتــال القــوات 
ــأوا بأنفســهم  ــة. أي يجــب عــى األكــراد الســورين أن ين الكردي
عــن “حــزب العــال الكردســتاين” إذا كانــوا يأملــون يف املشــاركة 
يف محادثــات الســام. وهــذا يعنــي، تجنــب االســتفزازات الرمزية، 
وإصــاح العاقــات مــع “املؤمتــر الوطنــي الكردســتاين”، املعــارض 

لـــ “حــزب العــال الكردســتاين”.

  Bilal Wahab, Jackson Doering, “Managing the Shift in U.S. Relations with Syria’s 
Kurds”, The Washington Institute for Near East Policy, 8 December 2017. http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/managing-the-shift-in-u.s.-relations-with-
syrias-kurds
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سردار ما درويش

المناهج التعليمية الكردية في سورية: خطوة نحو الحكم الذاتي؟  

المجلس األطلنطي، 20 كانون األول/ديسمبر 2017.

4

ــة  ــوان »املناهــج التعليمي ــاالً بعن ــش مق ــا دروي ــب رسدار م كت
الكرديــة يف ســورية: خطــوة نحــو الحكــم الــذايت؟«، نــره 
املجلــس األطلنطــي، يف 20 كانــون األول/ديســمر 2017. تحــدث 
فيــه عــن تأســيس األكــراد شــال ســورية، فيــا يســمونه “روج 
آفــا”، نظامــاً تعليميــاً خاصــاً بهــم، يختلــف عــن املنهــاج الربــوي 
ــا  ــم فرضه ــة” ت ــن “مناهــج كردي ٍن م ــوَّ التعليمــي الســوري، مك
عــى الطــاب األكــراد )دون العــرب( للمرحلتــن االبتدائيــة 
واإلعداديــة حاليــاً، يأمــل األكــراد أن يلحقهــا يف املســتقبل 
مرحلــة ثانويــة، قبــل افتتــاح جامعــات يف “املقاطعــات الكرديــة” 

ــن(. ــرات وعفري ــرة والف ــاث )الجزي الث
عــاش األكــراد يف ســورية عقــوداً دون أن يتمكنــوا مــن الحديــث 
والدراســة بلغتهــم األم. عــى الرغــم مــن هــذا، ال يتفــق جميــع 
األكــراد مــع املنهــاج التعليمــي الجديــد، فاملجلــس الوطنــي 
ــة  ــارض حرك ــعة يع ــة واس ــة كردي ــل رشيح ــذي ميث ــردي ال الك
“اإلدارة الذاتيــة”، وينتقــد اســتفراد حــزب االتحــاد الدميقراطــي 
بالجوانــب املجتمعيــة يف مناطــق الســيطرة الكرديــة ومــن ضمنها 
ــوا أم  ــن كان ــك معارض ــى ذل ــه ع ــرب مع ــق الع ــم. ويتف التعلي
موالــن للدولــة الســورية. ووصــل األمــر ببعــض العــرب إىل 
ــار الخطــوات املتخــذة يف مجــال التعليــم خطــوات باتجــاه  اعتب
ــون  ــم يتبن ــرون أنه ــم ي ــراد، فه ــه األك ــام يرفض ــال. اته االنفص

شــكل “األمــة الدميقراطيــة” التــي تســمح لــكل مكــون بتعليــم 
وتدريــس لغتــه دون فرضهــا عــى أحــد، كلٌّ يــدرس بلغتــه ســواء 

ــاً. ــراداً أم رسيان ــاً أم أك ــوا عرب أكان

البحث عن البديل
ــج  ــرض املناه ــب ف ــب، أعق ــول الكات ــوان يق ــذا العن ــت ه تح
التعليميــة باللغــة الكرديــة، بدايــة العــام 2017، بحــُث كثــرٍ مــن 
األهــايل األكــراد عــن مــدارس خاصــة أو حكومية ســورية، إلرســال 
أبنائهــم إليهــا ليتعلمــوا املنهــاج الســوري الرســمي املعــرف بــه. 
ــدارس خاصــة شــال رشق ســورية تجــد أن  ــد التجــول يف م عن
ــوق نســبة  ــراد، وتف ــن األك ــن الطــاب هــم م ــر م النســبة األك
العــرب والرسيــان مجتمعــن. يتعلمــون باملنهــاج الســوري العريب 

الحكومــي.
يف مدينــة املالكيــة، كنمــوذج، توجــد مدرســتان خاصتــان إحداهــا 
تتبــع للطائفــة األرمنيــة باســم “مدرســة الحريــة” االبتدائيــة، فيها 
حــوايل 400 طالــب أكــر مــن نصفهــم أكــراد؛ واألخــرى “مدرســة 
دجلــة” للتعليــم األســايس تتبــع للطائفــة الرسيانيــة وفيهــا نحــو 

400 طالــب أيضــاً يشــكل األكــراد نســبة جيــدة منهــم. 
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وأكــد بعــض األهــايل مــن األكــراد أن العديــد مــن املســؤولن يف 
ــام  ــة الع ــذ بداي ــة” يرســلون أبناءهــم من أحــزاب “اإلدارة الذاتي
ــة، يف حــن ال  ملــدارس خاصــة يتعلمــون فيهــا املناهــج الحكومي

يجــد النــاس العاديــون أماكــن ألوالدهــم فيهــا.
يف املالكيــة أيضــاً قامــت “اإلدارة الذاتيــة” بإعــداد نحــو 28 
مدرســاً لتعليــم اللغــة الرسيانيــة، لكــن ال يوجــد طــاب رسيــان 

ــة. ــدارس الخاص ــه إىل امل ــع يتج ــدارس اإلدارة، فالجمي يف م
ــابق وســيايس مســتقل  ــم س ــايض، وهــو معل ــود امل ــرى محم وي
ــات  ــة أدت لخاف ــوة اإلدارة الذاتي ــريب، أن خط ــون الع ــن املك م
مــع الحكومــة الســورية، مــا أســفر عــن إغــاق مئــات املــدارس 
التعليميــة. ويصــف الــكادر التعليمــي يف املــدارس الكرديــة بأنــه 

»غــر مؤهــل ويعتمــد عــى الــوالء للســلطة«.

خطة التدريس باللغة الكردية
ــر  ــام 2012، ع ــذ ع ــة من ــة الكردي ــس اللغ ــراد بتدري ــدأ األك ب
ــة بســاعات  ــة الكردي ــم إدخــال اللغ ــرة، ث ــدارس صغ ــاح م افتت
قليلــة إىل املــدارس، حتــى وصــول الطــاب ملســتوى أســايس 
ــراد عــن “اإلدارة  ــد إعــان األك ــة. وبع ــة الكردي ــم اللغ ــن تعل م
ــام  ــت ع ــام 2014، قام ــة ع ــة الربي ــكيل هيئ ــم تش ــة”، ت الذاتي
2016 بتأهيــل مدرســن وطباعــة كتــب، تضــم هــذه الهيئــة 

ــان. ــرب ورسي ــراد وع ــاتذة أك أس

سورية: أيديولوجيا املناهج
منــذ بدايــة األزمــة يف ســورية، وتراجــع وجــود الدولــة يف بعــض 
املناطــق، تعــددت الســلطات املحليــة املختلفــة، وعمــد كل 
منهــا الســتغال التعليــم لتحقيــق مكاســب سياســية، عــر إنشــاء 
مناهــج تقــوم عــى األيديولوجيــا التــي تحملهــا املجموعــة. 

وأشــارت دراســة للكاتــب إبراهيــم خليــل نــرت يف موقــع 
ــر  ــج لفك ــة املناه ــدي تبعي ــّدة تب ــاط ع ــرد” إىل نق ــدارات ك “م

ــتاين. ــال الكردس ــزب الع ح

مواقف مناهضة
مل يقــف املجلــس الوطنــي الكــردي عنــد حــدود االعــراض عــى 
املناهــج فقــط، بــل حــرَّض أنصــاره عى تنظيــم مظاهــرات رافضة 
لهــا، رُفعــت فيهــا شــعارات تقــول إن »هــذه املناهــج الدراســية 
هــي الخطــوة الثانيــة عــى طريــق إفــراغ املناطــق الكرديــة مــا 

تبقــى فيهــا مــن الكــرد«.
ويصــف محمــود املــايض تجربــة اإلدارة الذاتيــة يف املناهــج 
الكرديــة بأنهــا “غــر مســؤولة”، ويقــول إن مل تكــن بدايــة 
ــس  ــة وتكري ــة أدلج ــي عملي ــي فه ــى الحقيق ــال باملعن لانفص
لنزاعــات قوميــة وتغذيــة لنعــرات طائفيــة، وهــدم ملبــدأ املواطنة 
وتنامــي الهويــة الخاصــة عــى الهويــة الجامعــة. ويعتقــد املــايض 
أن الحقــوق الثقافيــة لــكل مكــون مــن املمكــن أن متنحــه الحــق 
يف افتتــاح مــدارس خاصــة بلغتــه »لكــن هنــاك لغــة رســمية يف 

ــم«. ــة يجــب أن تكــون أســاس مناهــج التعلي الدول
ويختتــم الكاتــب بالقــول »يحــاول األكــراد مــن خــال مــروع 
ــدرايل، لكــن هــذا النظــام  ــس نظــام في ــة، تكري املناهــج الكردي
يواجــه تحديــات ال تقــف عنــد رفــض تركيــا لــه وتهديدهــا 
باقتحــام عفريــن، بــل يضــاف إليــه تغــّر موازيــن القــوة يف 
ــمل  ــد يش ــف جدي ــكيل حل ــورية، بتش ــية الس ــة السياس املعادل
تركيــا وروســيا وإيــران. ومــا ســيحمله هــذا التحالــف مــن تأثــر 
ــم عســكرياً  ــي يدع ــراد يف ظــل تواجــد أمري عــى مناطــق األك

ــرب«. ــراد وع ــن أك مقاتل

 Sardar Mlla Drwish, “The Kurdish School Curriculum in Syria: A Step Towards Self-
Rule?”, Atlantic Council, 20 December 2017. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
syriasource/the-kurdish-school-curriculum-in-syria-a-step-towards-self-rule
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بنجامين باني وباتريك جونستون

تنظيم “داعش” قد يصعد مجددًا  

فورين أفيرز، 15 كانون األول/ديسمبر 2017.

5

كتــب كل مــن بنجامــن بــاين وباتريــك جونســتون مقــاالً بعنــوان 
ــن  ــة فوري ــه مجل ــد يصعــد مجــدداً« نرت ــم “داعــش” ق »تنظي
ــن  ــه ع ــان في ــمر 2017، يتحدث ــون األول/ديس ــرز يف 15 كان أف

مســتقبل التنظيــم اإلرهــايب يف ســورية والعــراق.

خــرس تنظيــم “داعــش” كل أراضيــه يف العــراق، واملــدن الرئيســية 
التــي كان قــد احتلهــا يف ســورية، ومل يعــد للتنظيــم الــذي ســمى 
ــاً.  ــق عــى نفســه هــذه التســمية مطلق ــة” أن يطل نفســه “دول
ــايئ، خاصــة  ــان أن النــر عليــه نه ــرى الكاتب ــم ذلــك ال ي رغ
بالنســبة للغــرب الــذي مــازال يواجــه تحــدي “الذئــاب املنفــردة” 
املدعومــة مــن “داعــش”، واملقاتلــن األجانــب العائديــن إىل 
بادهــم مــن ســورية والعــراق، ووجــود التنظيــم يف مناطــق 
ــو أن  ــر وه ــد األك ــة إىل التهدي ــامل. إضاف ــرى يف الع ــدة أخ عدي
يعيــد التنظيــم إحيــاء “خافتــه” حيــث ولــدت بدايــة يف ســورية 

والعــراق، فهــو عــى األغلــب يخطــط بهــدوء ملثــل هــذا االنبعاث 
ــذ عــام 2016 عــى األقــل أي قبــل أن يفقــد الرقــة بكثــر. من

ما بعد الصعود
يقــدم الكاتبــان تحــت هــذا العنــوان ملحــة مختــرة عــن تاريــخ 
التنظيــم منــذ التأســيس األول عــام 2003 عــى يــد أبــو مصعــب 
ــة  ــاوي يف العــراق والتكيــف مــع الظــروف واألحــداث بغي الزرق
تحقيــق مــا يدعيــه مــن أهــداف اســراتيجية يف إقامــة “الخافــة 

اإلســامية”.
يحــاول قــادة تنظيــم “داعــش” يف تريحاتهــم األخــرة تشــبيه 
وضعهــم اليــوم بوضــع التنظيــم عــام 2008 عندمــا لجــأ إىل حرب 
ــة،  ــرات الطائفي ــارة النع ــة وإث ــات اإلرهابي ــات والعملي العصاب
واســتطاع بعــد أقــل مــن خمســة أعــوام الســيطرة عى مســاحات 

كبــرة يف العــراق وســورية.

“داعش”: موت أم عودة جديدة؟
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االنبعاث يف املرة القادمة
تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتبــان: »يواجــه “داعــش” اليــوم 
تحديــات خطــرة يف العــراق وســورية. فهــو يفتقــر إىل القــدرات 
ــه العســكرية  ــرت وحدات ــد ُدمِّ ــة. وق العســكرية والقــوة البري
إىل حــد كبــر أو تهــاوت ببســاطة بســبب االقتتــال الداخــي 
ــات  ــى تحدي ــب ع ــم تغل ــن التنظي ــام«. ولك ــات االستس وموج
ــن،  ــادي والعري ــرن الح ــن الق ــد األول م ــر العق ــة أواخ ماثل
يضيــف املقــال. فعــى الرغــم مــن فقدانــه جميــع أراضيــه 
تقريبــاً، إال أنــه ال يــزال ميتلــك كادراً ملتزمــاً للغايــة، مبــا يف ذلــك 
ــراء”  ــم “الغ ــرة، ه ــن ذوي خ ــؤولن إداري ــن، ومس ــارص أم عن

ــن أعــى إىل أســفل.  ــم م ــع التنظي ــذي يجم ال
ومل يهــدر “داعــش” أي وقــت يف التحــول العكــي مــن “الخافة” 
ــدداً.  ــة مج ــات اإلرهابي ــات والهج ــرب العصاب ــة إىل ح اإلقليمي
ــل يف  ــا بالفع ــؤيت مثاره ــدة ت ــة الجدي ــذه الحمل ــدأت ه ــد ب وق
العــراق، بحســب الكاتبــن. حيــث يحــاول التنظيــم إعــادة 
تجربتــه عــام 2010 بإثــارة الخــاف الطائفــي بــن الحكومــة 
التنظيــم  فيهــم  يــرى  الذيــن  العــراق  يف  والســنة  العراقيــة 
ــة  ــدة للرعي ــد والقاع ــية للتجني ــة األساس ــة الدميغرافي املجموع

ــية. السياس
ــة “نقاهــة” عــى حــد تعبــر الكاتبــن،  التنظيــم اليــوم يف مرحل
ــه الفــرار مــن ســورية والعــراق – ــا يواصــل بعــض مقاتلي فبين

إمــا لانضــام لفــروع التنظيــم يف أماكــن أخــرى أو للعــودة إىل 
ديارهــم – ســيظل البعــض اآلخــر متواجــداً الســتغال الظــروف 

ــزال ميتلــك يف  ــم مــا ي ــة متــى جــاءت. خاصــة وأن التنظي املواتي
املنطقــة شــبكات معلومــات واســتخبارات قــد تجــد لــه الفرصــة 

املناســبة للتســلل والعــودة إىل مناطــق رئيســية والعمــل رساً.
ــل  ــة عوام ــى ثاث ــد ع ــش” تعتم ــم “داع ــة لتنظي ــودة ناجح ع
رئيســة هــي، بحســب الكاتبــن: »نوعيــة الحكــم والقيــادة 
ــيات  ــتمرار السياس ــنية؛ اس ــق الس ــة يف املناط ــة املروع العربي
ــادة  ــدء يف إع ــى الب ــدرة املؤسســات ع ــة؛ ق ــة يف املنطق الطائفي

ــش”«. ــد “داع ــرب ض ــرت يف الح ــي ُدم ــق الت ــار املناط إع
يف ســورية، مــن املرجــح أن تتــاىش التحديــات األمنيــة يف الوقــت 
الحــارض، حيــث هــرب العديــد مــن مقاتــي “داعــش” هنــاك إىل 
مــاذات آمنــة يف الصحــراء. ولكــن إذا حــدث فــراغ أمنــي، وهــو 
احتــال توجــده املجموعــة املعقــدة مــن القــوى يف الحــرب 
الســورية، ميكــن للعديــد مــن هــؤالء املقاتلــن العــودة برسعــة.

يختــم الكاتبــان بالقــول الهزميــة النهائيــة لتنظيــم “داعــش” 
فــإن  العراقيــن والســورين. ومــع ذلــك،  أوالً عــى  تعتمــد 
للجهــات الفاعلــة الخارجيــة دوراً تؤديــه. فيمكــن للواليــات 
ــدرات  ــاء ق ــى بن ــاعدة ع ــف املس ــا يف التحال ــدة ورشكائه املتح
إنفــاذ القانــون واالســتخبارات الازمــة إلنهــاء التمــرد والجاعــات 
ــادة  ــم والقي ــل الدع ــا املســاعدة يف تعطي ــا ميكنه ــة. ك اإلرهابي
الدوليــة لـــ “داعــش” مــن خــال مراقبــة االتصــاالت اإللكرونيــة، 

ــم. ــطاء ومحاكمته ــد الوس وتحدي

Benjamin Bahney, Patrick B. Johnston, “ISIS Could Rise Again”, Foreign Affairs, 15 
December 2017. https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/15-12-2017/isis-could-rise-
again 

5



W W W . D C R S . S Y

16

كتــب آرون زيلــن مقــاالً بعنــوان »انبثــاق “داعــش” مجــدداً 2011-

ــرق  ــد واشــنطن لسياســة ال ــره معه 2014: دروس للمســتقبل« ن

األدىن، يف 18 كانــون األول/ديســمر 2017. يقــارن فيــه بــن الظــروف 

الحاليــة التــي يعيشــها تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب، والظــروف التــي 

ــام 2013. ويســلط الضــوء  ــوره يف ســورية ع شــكلت إرهاصــات ظه

عــى مســار أي عــودة مســتقبلية للتنظيــم وارتباطــه مبســتقبل 

ــي يف العــراق وســورية. الوجــود األمري

كيف بقي التنظيم وتوّسع؟

ــرى الكاتــب بوجــود خمســة عوامــل أساســية ســاهمت يف ظهــور  ي

تنظيــم “داعــش” عــام 2013 كتمظهــر جديــد لتنظيــم “الدولــة 

ــي: ــراق”، وه ــامية يف الع اإلس

انســحاب الواليــات املتحــدة مــن العــراق يف كانــون األول/ديســمرب 

ــذي منــح عنــارص  2011، وضعــف قــوات األمــن العراقيــة، األمــر ال

ــات يف  ــة والعملي ــر يف الحرك ــة أك ــامية” حري ــة اإلس ــم “الدول تنظي

املناطــق التــي ســبق لهــم أن أسســوا فيهــا وجــوداً قويــاً أو شــبكات 

ــد  ــا ســابقاً عن ــد قمعته ــة ق ــوات األمريكي ــت الق ــم واســعة، كان دع

ــة “الصحــوة”؛ ــور حرك ظه

ــراغ  ــَح الف ــة، من ــة محلي ــذ أعــال إرهابي ــم يف تنفي اســتمرار التنظي

األمنــي مــا بعــد عــام 2011 املزيــد مــن الفــرص لـــلتنظيم اإلرهــايب 

الســتغال أو إنشــاء شــبكات إجراميــة تعمــل باإلتجــار بالبــر، 

واالختطــاف، واالبتــزاز، ورسقــة املصــارف، والتكريــر البــدايئ للنفــط، 

واإلتجــار باآلثــار. أو حتــى االســتثار رساً يف رشكات محليــة مروعــة 

ــة؛ ــه املالي ملراكمــة أصول

استغالل املوضوع الطائفي واللعب عىل وتر “مظامل السنة”؛

عمليــات الهــروب الجاعيــة مــن الســجون مــن ِقَبــل منــارصي 

تنظيــم “الدولــة اإلســالمية يف العــراق”، حيــث اســتطاع الكثــر منهــم 

ــن  ــد م ــا، العدي ــي وغره ــب والتاج ــو غري ــجني أب ــن س ــرار م الف

ــن محرفــن” ذوي خــرة يف املعــارك، وشــكلوا  ــوا “إرهابي هــؤالء كان

ــد؛ ــال والتجني ــم يف القت ــرة للتنظي ــة كب قيمــة مضاف

ــة  ــذي حــّث عــى تعبئ  وأخــراً انــدالع الحــرب يف ســورية، األمــر ال

غــر مســبوقة للمقاتلــن األجانــب، ومكــن التنظيــم مــن الوصــول إىل 

مجنديــن ودعــم ومتويــل وأســلحة مل يســبق لــه الحصــول عــى مثلهــا. 

وعــى الرغــم مــن أّن عوامــل كثــرة قــد حركــت هــذه التعبئــة، إال أن 

موقــع تركيــا وحدودهــا املفتوحــة مــع ســورية رمبــا شــّكا العاملــن 

ــق املقاتلــن عــر هــذه  ــة، فقــد اســتمر تدفّ املســاعدين األكــر أهميّ

آرون زيلين
انبثاق “داعش” مجددًا 2014-2011: دروس للمستقبل.  

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 18 كانون األول/ديسمبر 2017.
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ــام 2015  ــع ع ــن ربي ــب م ــت قري ــى وق ــق حتّ ــدود دون عوائ الح

عندمــا بــدأت أنقــرة يف تنــاول القضيــة بأســلوب مغايــر.

أوجه التشابه واالختالف يف الوقت الحايل

ــوم بشــكله الحايل/“داعــش” يســتغل املنظــات  ــم الي ــازال التنظي م

ــن  ــورية، لك ــرب الس ــراق والح ــي يف الع ــل الطائف ــة والعام اإلجرامي

ــح تقلــص فرصــه  بــروز مجموعــة مــن العوامــل الجديــدة يرجِّ

ــن 2013 و2014. إذا  ــن العام ــل ب ــا فع ــر” ك ــودة كـــ “منت بالع

ــتكون  ــتعادة أراٍض، فس ــش” اس ــتطاع “داع ــط إذا– اس ــول فق –ونق

عــى األرجــح أشــبه بجــزر صغــرة مــن املعاقــل مقارنــة باملســاحات 

ــابقاً. ــا س ــيطر عليه ــي س ــعة الت الواس

يضيــف الكاتــب يف نفــس الســياق فيقــول، مــن املســتبعد أن تشــهد 

ــل  ــذي حص ــل ال ــب الهائ ــن األجان ــق املقاتل ــراراً لتدف ــة تك املنطق

بــن عامــي 2012 و2015. نظــراً لألنظمــة والقوانــن الجديــدة التــي 

طبقتهــا الحكومــات املختلفــة ملحاربــة مثــل هــذا التجنيــد. وبالتــايل، 

لــن يتمتــع “داعــش” بالقــوة البريــة الكافيــة إلعــادة بنــاء هيــكل 

ــة  ــيات املحلي ــة إىل امليليش ــارك. باإلضاف ــن املع ــى لش ــم وال حت حك

واألجنبيــة يف ســورية، ال ســيا املدعومــة مــن إيــران، التــي لــن 

ــم. ــاء التنظي تســمح بإعــادة بن

وأخــراً، فــإن األرايض يف ســورية مل تعــد خصبــة لســيطرة الجهاديــن 

كــا كانــت. إذ يســتعيد الجيــش الســوري األرايض، ويحقــق األكــراد 

ــي أفســحت  ــة الت ــات اإلرهابي ــى التنظي ــن تســمح حت ــاً.  ول تقدم

املجــال لـــ “داعــش” بالظهــور -كجبهــة النــرة مثــاً- بتكــرار ذلــك. 

ففــي الواقــع، كان رد الفعــل الســني ضــد التنظيــم يف ســورية أكــر 

حزمــاً مــا كان عليــه يف العــراق. وباختصــار، ســيواجه تنظيــم 

“داعــش” صعوبــة أكــر بكثــر يف تســخر األطــراف الســورية الســنية 

الفاعلــة ملصلحتــه اليــوم أكــر مــن قبــل عندمــا احتــل الرقــة وأجــزاء 

أخــرى مــن البــاد عــام 2014.

املرحلة القادمة

يف الختــام يقــول الكاتــب، نظــراً إىل هــذه العوامــل، مــن غــر املرجــح 

أن يتكــرر الســيناريو الــذي حصــل بــن كانــون األول/ديســمر 2011، 

وحزيران/يونيــو 2014، عــى األقــل ليــس بنفــس النطــاق أو الوتــرة. 

وعــى الرغــم مــن أّن بعــض الظــروف واملشــاكل الهيكليــة التــي أدت 

ــوم اختافــات  ــه توجــد الي ــزال قامئــًة، إال أنّ ــم ال ت ــاق التنظي إىل انبث

أساســية يجــب أن تأخــذ بالحســبان.

مــن الغبــاء اعتبــار “داعــش” اليــوم خــارج املعادلــة متامــاً، إال أن كل 

العوامــل تشــر إىل أن التنظيــم قــد ال يكــون قــادراً عــى إعــادة فــرض 

نفســه كــا فعــل عــام 2014.

ال يوجــد عــاج رسيــع للتهديــد الــذي يشــكله “داعــش” عــى املــدى 

ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــك، ع ــع ذل ــن. وم ــن البلَدي ــل يف أي م الطوي

املشــاكل  عــى حــل  والدوليــن  املحلّيــن  الــركاء  مــع  العمــل 

السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة والدينيــة الكامنــة 

ــة. ــات الجهادي ــن الجاع ــره م ــم أو غ ــتغلها التنظي ــد يس ــي ق الت

Aaron Y. Zelin, “Revisiting the Islamic State’s 2014-2011 Reemergence: Lessons for the 
Future”, The Washington Institute for Near East Policy, 18 December 2017. http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/revisiting-the-islamic-states-2014-2011-
reemergence-lessons-for-the-future 
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توماس ساندرسون وآخرون

المقاتلون األجانب الناطقون بالروسية في العراق وسورية.  

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 29 كانون األول/ديسمبر 2017.

7

أعــدت مجموعــة مــن الباحثــن دراســة بعنــوان »املقاتلــون األجانــب 

الناطقــون بالروســية يف العــراق وســورية«، نرهــا مركــز الدراســات 

ــوا  ــون األول/ديســمر 2017، حاول ــة، يف 29 كان االســراتيجية والدولي

فيهــا تقييــم التهديــد اآليت مــن روســيا وآســيا الوســطى، ورمبــا العائــد 

إىل هنــاك.

يبــدأ معــدو الدراســة بالقــول إن روســيا والجمهوريــات التــي نشــأت 

بعــد انهيــار االتحــاد الســوڤيتي يف آســيا الوســطى، شــكلت مصــدراً 

ألعــداد مــن املقاتلــن األجانــب يف ســورية والعــراق يفــوق أعدادهــم 

ــام  ــاف األرق ــن اخت ــم م ــامل. وعــى الرغ ــكان آخــر يف الع ــن أي م م

ــن  ــخصاً م ــوايل 8500 ش ــر إىل أن ح ــي تش ــادر  فه ــاف املص باخت

ــات  ــد ســافروا لانضــام إىل تنظي ــدول الســت ق ــك ال ــي تل مواطن

ســلفية جهاديــة وخصوصــاً “داعــش”. جــاء عــدد كبــر مــن هــؤالء 

ــة  ــن معهــم تجرب ــاز الشــايل، حامل ــن اإلرهابيــن مــن القوق املقاتل

ــريب  ــاركتهم يف ح ــة مش ــلح نتيج ــرد املس ــوارع والتم ــروب الش يف ح

الشيشــان األوىل والثانيــة. ولعــب هــؤالء أدواراً هامــة داخــل تنظيمي 

ــوة،  ــة ودع ــؤويل دعاي ــل، ومس ــي قناب ــدة” كصانع ــش والقاع “داع

ــادة ميدانيــن. وق

قــام معــدوا هذه الدراســة بالســفر إىل روســيا وتركيا إلجــراء املقابات 

مــع أجهــزة األمــن، وعائــات هــؤالء اإلرهابيــن األجانــب ومجتمعهــم 

ــة، واملوظفــن السياســين، ورجــال  ــوكاالت غــر الحكومي املحــي، وال

الديــن، واألوســاط األكادمييــة، وأصحــاب األعــال الخاصــة، للوصــول 

إىل منظــور أفضــل عــن املقاتلــن األجانــب الناطقــن بالروســية.

بعــد إجــراء مــا يقــرب مــن 30 مقابلــة، أضيفــت إىل األدبيــات 

املوجــودة أساســاً عن هــؤالء املقاتلــن، خــرج الباحثون باالســتنتاجات 

ــة: الرئيســية التالي

ــيا  ــلمن يف آس ــة للمس ــع الدول ــن قم ــث م ــخ الحدي ــرك التاري 1- ت

الوســطى عــدداً صغــراً ولكنــه مؤثــر مــن األفــراد املعرضــن للتطــرف، 

ــك التجنيــد يف صفــوف “داعــش والقاعــدة”؛ مبــا يف ذل

2- أثبــت بعــض املهاجريــن مــن آســيا الوســطى الذيــن يعيشــون يف 

روســيا أنهــم عرضــة للتطــرف أيضــاً، وقــد ســافروا للقتــال يف ســورية؛

ــرة األمــن االتحــادي  ــن 2011-2016، ســهلت دائ ــا ب 3- يف الفــرة م

الروســية ومســؤولون محليــون انتقــال املتطرفــن مــن شــال القوقــاز 

إىل تركيــا؛

ــة  ــا حرك ــية يف تركي ــة بالروس ــتات الناطق ــات الش ــهلت جاع 4- س

ــتقرين يف  ــض املس ــم أن بع ــع العل ــة، م ــاحة املعرك ــن إىل س املقاتل

ــارك يف ســورية؛ ــن االنخــراط يف املع ــن م ــع القادم ــا حــاول من تركي

أجهــزة  ســهلت  الســورية،  الحــرب  مــن  األوىل  الســنوات  يف   -5

االســتخبارات الركيــة حركــة املقاتلــن األجانــب الناطقــن بالروســية، 

اإلرهاب: ما انتهى وما يعاد تشكيله
عدد كانون األول / ديسمبر 2017



Thomas M. Sanderson, et al. “Russian-Speaking Foreign Fighters in Iraq and Syria”, 
Center for Strategic and International Studies, 29 December 2017. https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171229_TNTSITREP_FINAL.
PDF?Mhy82GhDL34Y9_VWltmkzpQpioyDTWyn 
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دانيال بايمن

تراجع القاعدة في سورية؟ 

معهد بروكينغز، 8 كانون األول/ديسمبر 2017.
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ــوان »تراجــع القاعــدة يف ســورية؟«  ــاالً بعن ــال باميــن مق ــب داني كت

ــون األول/ديســمر 2017. يتحــدث  نــره معهــد بروكينغــز يف 8 كان

فيــه عــن االنفصــال بــن القاعــدة والنــرة يف ســورية، وعــن معارضــة 

ــب  ــه الكات ــد في ــذي يج ــر ال ــام األم ــذا االنقس ــري له ــن الظواه أمي

دليــاً عــى أن هــذا االنفصــال حقيقــي وليــس مجــرد دعايــة وتضليــل 

للــرأي العــام ومحاولــة لتلميــع صــورة القاعــدة يف ســورية.

ــة  ــري نهاي ــن الظواه ــه أمي ــذي رصح ب ــان ال ــب أن البي ــرى الكات ي

الشــهر املــايض عــن أن انفصــال جبهــة النــرة عــن القاعــدة وتغيــر 

اســم التنظيــم تــم دون موافقتــه، ويشــر الكاتــب أيضــاً إىل أن نفــوذ 

القاعــدة يراجــع يف ســورية، وأن جهــود الواليــات املتحــدة الراميــة إىل 

عــزل التنظيــم يف ســورية تحقــق بعــض الثــار.

ــم يف شــهر متــوز/ ــذي ت ــاً عــن االنقســام ال ــب متحدث ــف الكات يضي

يوليــو 2016، وعــن تشــكيل “جبهــة فتــح الشــام” ومــن ثــم “هيئــة 

تحريــر الشــام”. والــذي اعتــره كثــرون مجــرد إجــراء شــكي مرتبــط 

بالعاقــات العامــة وتحســن صــورة التنظيــم لــدى املقاتلــن يف 

ــه بالنســبة للغــرب. ــدة عن ــع شــبهة القاع الداخــل ورف

يعــد الكاتــب مــن جهتــه أن هــذا األمــر مبالــغ فيــه وأن هــذه 

التقديــرات تعطــي القاعــدة حجــاً يفــوق مــا هــي عليــه يف الواقــع. 

ــه إن هــذا االنقســام حقيقــي ومــن أهــم أســبابه أن القاعــدة  فرأي

ــري مل  ــراض الظواه ــم اع ــة. ورغ ــاعدة الكافي ــرة املس ــدم للن مل تق

ــه.  يســتطع إيقاف

ويحمــل هــذا االنفصــال العــدايئ يف طياتــه خمســة آثــار هامــة عــىل 

األقــل هــي:

أوالً: يشــر إىل أن نفــوذ القاعــدة يف تراجــع مســتمر خاصــة وأن 

التنظيــم املركــزي مل يقــم منــذ أكــر مــن عقــد مــن الزمــن بــأي هجوم 

إرهــايب ناجــح. إضافــة إىل أن تنظيــم “داعــش” كان محــور االهتــام 

يف الســنوات األخــرة ونجــح يف اجتــذاب املمولــن واملجنديــن الذيــن 

دعمــوا القاعــدة يف الســابق.

ــاً: يشــر االنقســام إىل أن “اســم القاعــدة” أو عامتهــا التجاريــة  ثاني

ــت  ــن. فالظواهــري مل يثب ــن املحتمل ــراًء للمؤيدي ــد تشــكل إغ مل تع

نفســه كزعيــم ومل يعــد قــادراً عــى اجتــذاب الشــباب الراديكاليــن يف 

الــرق األوســط. وحتــى الرويــج لحمــزة بــن الدن ال يــؤدي الغــرض 

منــه، فاالبــن ال ميتلــك ســجل والــده العســكري وقــد قــى معظــم 

حياتــه يف االختبــاء. حتــى مــروع القاعــدة ملواجهــة أمريــكا مل يعــد 

لــه الريــق نفســه »بالنظــر إىل املوجــة الطائفيــة التــي تجتــاح الــرق 

ــام  ــن قي ــش” ع ــان “داع ــا إع ــي خلقه ــارة” الت ــط، وإىل “اإلث األوس

“الخافــة”«.

ــر  ــة تحري ــوة “هيئ ــادة ق ــي أن زي ــوي يعن ــال الفوض ــاً: االنفص ثالث

الشــام” لــن تعنــي بالــرورة عــى املــدى الطويــل انتصــاراً للقاعــدة. 

ــات  ــبة للوالي ــيئاً بالنس ــراً س ــزال أم ــورية ماي ــة” يف س ــاح “الهيئ نج

ــدو أن  ــن يب ــه، لك ــم وأيديولوجيت ــداف التنظي ــبب أه ــدة بس املتح

ــراً  ــل مؤخ ــد اعتق ــة وق ــامات الداخلي ــن االنقس ــاين م ــم يع التنظي

ممــن كانــوا مســتقرين يف تركيــا أو مــن املجموعــات الجديــدة مــن 

املهاجريــن، إىل ســورية الســتخدامهم كقــوة قتاليــة “مؤيــدة للســنة”؛

6- نتيجــة االعتــداءات اإلرهابيــة املحليــة والضغــط الــدويل املتزايــد، 

ــن  ــل” املقاتل ــا نحــو سياســة احتجــاز وتســهيل “ترحي ــت تركي انتقل

األجانــب الناطقــن بالروســية )وحتــى الذيــن يشــتبه يف وجــود 

عاقــات ومصالــح مشــركة بينهــم وبــن الراديكاليــن(. عــاد كثــرون 

ــافرين إىل  ــبة املس ــدة، فنس ــدان جدي ــال إىل بل ــم االنتق ــرر غره وق

ــاع؛ ــاً آخــذة يف االرتف مــر مث

7- لعــب املقاتلــون األجانــب مــن شــال القوقــاز دوراً كبــراً يف 

املعــارك يف العــراق وســورية، وعملــوا يف مناصــب قياديــة لــكل مــن 

ــدة”. ــش والقاع “داع

   مــن أصــل 8500 إرهــايب جــاؤوا مــن روســيا وآســيا الوســطى للقتــال 

ــد  ــة. وال توج ــم األصلي ــم إىل بلدانه ــو 900 منه ــاد نح ــورية، ع يف س

أرقــام دقيقــة حــول أوضــاع مــا تبقــى منهــم، قــد يلتمــس بعضهــم 

اللجــوء يف أوكرانيــا وتركيــا ورمبــا مــر وغرهــا مــن الوجهــات ومــع 

ــدان أن  ــذه البل ــى ه ــب ع ــة”، يج ــن “الخاف ــى م ــا تبق ــار م انهي

ــق  ــع تدف ــل م ــتعد للتعام ــي وأن تس ــد األمن ــذا التهدي ــدى له تتص

أفــراد ميكنهــم بســهولة االندمــاج يف هــذه املجتمعــات والتأثــر بهــا 

ــا. ــاً منه ــة انطاق ــى شــن هجــات إرهابي وحت
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ــل  ــاف داخ ــر الخ ــون ن ــدة يحاول ــن للقاع ــن املوال ــة م مجموع

التنظيــم، إضافــة إىل أن بعــض القــادة ينفصلــون عــن “الهيئــة” 

ــم. مصطحبــن مقاتليهــم معه

رابعــاً: يثــر االنقســام تســاؤالت حــول قــدرة القاعــدة عــى اســتعادة 

قيــادة الحركــة الجهاديــة العامليــة مــع انهيــار “خافــة داعــش”. فــإذا 

مل يعــد قــادراً عــى الحفــاظ عــى فروعــه يف الــدول، فســيصبح مــن 

املســتحيل عليــه كســب والءات جديــدة.

ــة يف  ــة األمريكي ــادراً للسياس ــوزاً ن ــل ف ــام ميث ــإن االنقس ــراً: ف وأخ

ســورية، فالكاتــب يــرى أنــه ولــوال الضغــط الــذي متارســه الواليــات 

املتحــدة ملــا انفصلــت النــرة عــن القاعــدة. ويجــب عــى الواليــات 

املتحــدة االســتمرار يف الضغــط عــى املجموعــات املحليــة، والتأكيــد 

عــى أن أي عاقــات لهــم مــع أي مجموعــة معاديــة ألمريــكا ســتكون 

مكلفــة كثــراً.

ــم  ــات املتحــدة إعــادة تقيي ــم الكاتــب بالقــول، إن عــى الوالي ويخت

التهديــد الناتــج عــن تنظيمــي “الهيئــة والقاعدة”. إذا تحــول األول إىل 

تنظيــم محــي فإنــه يشــكل خطــراً عــى مصالــح الواليــات املتحــدة 

يف الــراع الســوري ويف الــدول املجــاورة، أي أنــه تهديــد أمنــي لكنــه 

واحــد فقــط مــن تهديــدات كثــرة. »وبالنظــر إىل رغبــة إدارة ترامــب 

يف الســاح لســورية وحلفائهــا بالفــوز، فمــن املرجــح أن تعتــر هــذه 

اإلدارة “الهيئــة” مشــكلة إقليميــة وليســت أمريكيــة«.
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