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 1استراتيجية الاحتواء في سورية تطوير

    القضية

اُع السياسة  ُصنَّ
َّ

العسكرية من على القيام بسحب قواتها إلادارة ألامريكية  ألامريكيون  حث

  :وهي مصالح عدة فيهاغير أن للواليات املتحدة  ،سورية

  التوازن ضد إيران، ويتضمن ذلك منع القوات و"امليليشيات" إلايرانية من الاقتراب من

الحدود "إلاسرائيلية"، وقطع خطوط الاتصال إلايرانية التي تمر عبر سورية، ومنع 

، وإضعاف القوات الشيعية التابعة التصعيد العسكري الكبير بين إيران و"إسرائيل"

 لوكالء إيران.

 أكثر في الشرق ألاوسط في أراض ي  هاالتوازن ضد روسيا، بما في ذلك الحّد من توّسع

 بما فيها التكلفة السياسية.  ،سورية، ورفع تكلفة العمليات الروسية في سورية

  الجهادية السلفية، مثل: منع عودة ظهور إلارهابيين، بما في ذلك استهداف املجموعات

 "داعش" و"القاعدة" التي تهدد الواليات املتحدة وحلفاءها.

 التوصيات

 ملصالح الواليات املتحدة في سورية، ينبغي على واشنطن بناء استراتيجية احتواء تتألف 
ً
نظرا

 مما يأتي:

 ن و الاحتفاظ بموطئ قدم صغير لها على املستويين العسكري والاستخباراتي، كيما يك

لَق تعاوٍن وتدريٍب وتمويٍل وتجهيٍز محدود ٍملجموعات في شرق وشمال وجنوب سورية، 
َ
ُمْنط

 مثل: "قوات سورية الديمقراطية )قسد(".

  ،مثل: ألاردن وإسرائيل للحفاظ على التوازن ضد إيران التنسيق مع الحلفاء الاقليمين

 وروسيا، ومنع عودة ظهور الجهاديين السلفيين. 

  بما فيها تركيا وعدة الدول في الخارج لوقف دعم الجهاديين السلفيين، الضغط على

 دول خليجية.

                                                           
1 Seth G. Jones, “Developing a Containment Strategy in Syria”, center for strategic and international studies 

(CSIS), 17 May 2018. https://www.csis.org/analysis/developing-containment-strategy-syria  
 

https://www.csis.org/analysis/developing-containment-strategy-syria
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هذا، ومع دخول الحرب السورية عامها السابع، يبذل صّناع السياسة أقص ى جهودهم من 

أجل الاتفاق على استراتيجية واضحة في سورية. وجادل البعض منهم حول أنه يجب على الواليات 

العسكرية من سورية. وحينما قال الرئيس ترامب بخصوص تورط الواليات  املتحدة سحب قواتها

 في سورية: 
ً
َر البعض آلاخر 8«أريد إرجاع جنودنا إلى البالد»، و«أريد الخروج»املتحدة عسكريا

ّ
. حذ

في إلادارة ألامريكية من أن الانسحاب السريع يمكن أن يتسّبَب في عودة ظهور إلارهابيين أو يسمح 

. وباإلضافة إلى 3بملء الفراغ –إلى جانب وكالئهم–ملنافس ي الواليات املتحدة، مثل: إيران وروسيا 

 ةسوري م الكبير من "داعش" فيحول أنه تم سحق القس إلادارة في املسؤولين بعض ذلك، جادل

 يف "داعش" إرهابيي سحقنا»وهناك تصريحات تخص استراتيجية ألامن القومي مفادها: . والعراق

 "داعش" مقاتلي من 18111- 0111 يتراوح بين ما . لكن هناك4«والعراق سورية في القتال ساحات

  41العصابات، إلى جانب  هجمات على شكل حرب شن سورية ويواصلون  في يزالون  ما
ً
إلى –ألفا

11  
ً
 .0عام بشكل سورية في الجهاديين السلفيين املقاتلين من ألفا

 دةاملحدو  واملساعدة والتدريب التمويل توفير هو املتحدة الواليات هدف يكون  أن يجب

روسيا  محاوالت الحتواء سورية؛ شرق  مثل مناطق في "ما دون الدولة" من الفاعلة للجهات

 .أخرى  وأهداف إلارهابيين ضد ضربات وإجراء نفوذهما؛ في توسيع وإيران

                                                           
 ،8112نيسان/أبريل  3نالد ترامب، املؤتمر الصحافي للرئيس دو  8

http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/1804/03/cnr.05.html.  
3 Julie Hirschfeld Davis, “Trump Drops Push for Immediate Withdrawal of Troops from Syria,”  New York 

Times, April 4, 2018. Also see Robert S. Ford, “Keeping Out of Syria: The Least Bad Option,” Foreign Affairs 96, 

no. 6 (November/December 2017): 16–22. 
4 White House, National Security Strategy of the United States of America (Washington, DC: White House, 

December 2017), 1. In addition, U.S. President Donald Trump remarked that “the United States, under my 

Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS.” Tweet from @realDonaldTrump, April 12, 

2018. 
 يحدد هذا التقرير السلفية الجهادية على أساس معيارين. أو  0

ً
، يؤكد الفرد أو املجموعة على أهمية العودة إلى إلاسالم ال

، تعتقد املجموعة بأن الجهاد العنيف هو "فرض" )واجب 
ً
"النقي"، أي إلاسالم السلفي، بمعنى ألاسالف املتدينين. ثانيا

تهديدات ابعة للديني شخص ي(. تقديرات املقاتلين السلفيين الجهاديين هي من قاعدة البيانات السلفية الجهادية الت

 العابرة للدول.

http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/1804/03/cnr.05.html
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جب أن ومما ي سورية؟ في ألامريكية املصالح هي ما ألاسئلة: من العديد املناقشات وتثير هذه

؟ للمض ي املتحدة الواليات تتكون استراتيجية
ً
 التقرير هذا يقدم ألاسئلة، هذه على ولإلجابة قدما

 رئيستين: حجتين

 
ا
 تصبح أن من سورية منع ، إن مصالح الواليات املتحدة في سورية محدودة. وتشملأوال

 
ً
اللذين يمكن أن  "القاعدة" وتنظيم "داعش" تنظيم مثل الجهادية السلفية للمجموعات مالذا

 .وإلايراني الروس ي التوسع التوازن ضد وكذلك وحلفاءها، املتحدة الواليات يهّددا

 
ا
 في حتواءا استراتيجية تضع أن املتحدة الواليات على ينبغي املصالح، هذه على بناءً  ،ثانيا

البالد  يف والاستخباراتيين العسكريين ألافراد من مئات وعدة عشرات بين تتضمن إبقاء ما سورية

شآت الجوية والبحرية وكذلك على املن –ن املجاورة مثل ألاردن أو العراقأو على ألاقل في البلدا–

 املنطقة.في 

 للجهات وتقديم املساعدة بشكل محدود وتدريب، تمويل، توفير هدفهم يكون  أن يجب

 لتوسيع وإيران روسيا محاوالت ءواحتوا سورية؛ شرق  مثل مناطق في الدولة" "دون  من الفاعلة

 ملدىا على متسرع أمريكي إن أي انسحاب. أخرى  وأهداف إلارهابيين ضد ضربات وتنفيذ نفوذهما؛

 لىع التصادم منطقة منع اتفاقية في دورها واشنطن عن تنازل  ذلك في بما- سورية من القريب

 تنفال مثل مناطق في ألامريكية العسكرية القواعد عن والتخلي ألاردنية، السورية الحدود طول 

أية  كّل ذلك سيؤدي على نحٍو ال تقتضيه– "(قسد) الديمقراطية وخذل "قوات سورية ومنبج،

 بدأت كما مللء الفراغ، وإيران وسوف تنتقل روسيا .املتحدة الواليات ضرورة إلى تقويض مصالح

  بالفعل،
ً
دة لذلك تقوم الواليات املتح. إلايراني النووي الاتفاق من واشنطن انسحبت حينما تماما

 أو القاعدة تنظيم عودة على على جمع قدراتها للرد وبإضعاف إمكانيتها داعي لها ال بمجازفة

 ."داعش"

 لحاليةا ألامريكية إلادارات ظل في واملتناقضة املربكة والتصريحات السياسات أضعفت لقد

 نافسةبامل تعترف احتواء استراتيجية شأن ومن. املنطقة في املتحدة الواليات صدقية والسابقة

  تقطع أن املنطقة، في القوى  ميزان في الحالية
ً
  شوطا

ً
  أكثر أميركّي  نهج نحو طويال

ً
استدامة و  ثباتا

 .واملنطقة في سورية
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 وروسيا إيران ضد التوازن 

 أخرى، أماكن في ألامريكية واملصالح سورية في املتحدة الواليات مصالح بين املوازنة يجب

 مثل دول  الحرب الروسية الشرسة في مناطق وعرقلة قوة، تزداد التي التوازن مع الصين مثل

حدودة م مصالح املتحدة لدى الواليات. الشمالية لكوريا التقليدي العداء النووي ومنع البلطيق،

 .أوسع إقليمية استراتيجية وعليها أن ترتكز على سورية، في

الدولتين تنافسان  فكلتا .6والروسية إلايرانية وهي مواجهة القوة واحدة مصلحة هناك

  املتحدة، الواليات
ً
 مع رمباش خالف على ألاوسط سورية والشرق  في تصرفاتهما تكون  ما وكثيرا

لى حد إ سورية، في الواليات املتحدة أعمال إلى النظر يجب. املنطقة في املتحدة الواليات مصالح

 دالجهو  املوازنة وتشمل. وطهران موسكو مع القوى  ميزان في الحقيقية املنافسة منظور  من ما،

 على يتعين . لكن1وغيرها والسياسية قتصاديةوالا إلعاقة توسع هذه الدول من الناحية العسكرية

 يةتاريخ وعالقة سورية، في هامة مصالح وإيران روسيا فلدى. واقعية تكون  أن املتحدة الواليات

. 2ملنظور ا املستقبل في سورية في ووكالئهما الخاصة بقواتهما الاحتفاظ على وتصميم دمشق، مع

 .إال أنهما ليسا بالحليفين القويين ألاسد"، "نظام إسقاط ملنع وطهران موسكو ولئن تعاونت

 حيث تقع. سورية في وألامريكية وإلايرانية، الروسية، مواقع القوات (1) ليوضح الشك

 الالذقية مثل الغربية املحافظات في الروسية والاستخباراتية العسكرية الوحدات معظم

 يرانإ بينما تتوضع. الزور دير مثل الشرقية املحافظات في روس ي أيًضا وهناك وجود وطرطوس،

 .غرب سورية وجنوب غرب وشمال غرب في ألاول  املقام في ووكالؤها

 

                                                           
 :انظر 6

Jon B. Alterman and Heather A. Conley, “Syria, Turkey, and the Eastern Mediterranean,”  CSIS Briefs, April 19, 

2018, available at: https://www.csis.org/analysis/syria-turkey-and-eastern-mediterranean. 
 :املنافسة في ميزان القوى، انظرفي  1

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 7th ed. (New York: McGraw-

Hill, 2005); Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979); John J. 

Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001). 
ثم زادت عالقتها الاستراتيجية بشكل كبير  1506على سبيل املثال، بدأت موسكو بدعم سورية بعد أزمة السويس عام  2

 تحت حكم الرئيس السوري حافظ ألاسد. 1511في عام 

https://www.csis.org/analysis/syria-turkey-and-eastern-mediterranean


   

سورية في الاحتواء استراتيجية تطوير  6 

 

 : مواقع القوات ألامريكية والروسية وإلايرانية في سورية1الشكل 

 

 لحزب هللا.  العسكري  الوجود يمثل ألاصفر اللون  -

 للواليات املتحدة.  العسكري  الوجود يمثل القرمزي  اللون  -

 إليران ووكالئها ما عدا حزب هللا.  العسكري  الوجود يمثل ألاسود اللون  -

 لروسيا. العسكري  الوجود يمثل الزهري  اللون  -

 لزعيما بقيادة إلايرانيين، للزعماء ألاوسع باألهداف سورية في طهران مصالح ترتبط: إيران

 مثل ول د وتحقيق التوازن إزاء املنطقة في إذ تسعى إلى توسيع نفوذها خامنئي، علي هللا آية ألاعلى

 القواعد على الحفاظ 5وتأمل إيران .السعودية العربية واململكة وإسرائيل املتحدة الواليات

 . ولتحقيق11ولبنان وسورية العراق عبر إيران من –التواصل خطوط أو– العسكرية واملمرات

 دول  يف "دون الدولة" وكالء دعم تتضمن التي" املتقدم الدفاع" تبنت إيران استراتيجية مصالحها،

                                                           
 :انظر، على سبيل املثال 5

Misagh Parsa, Democracy in Iran: Why It Failed and How It Might Succeed (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2016); Abbas Amanat, Iran: A Modern History (New Haven, CT: Yale University Press, 

2017). 
10 Emil Avdaliani, Iran and the New Land Corridor (Ramat Gan, Israel: Begin-Sadat Center for Strategic 

Studies, December 19, 2017). 
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 .إلاسالمي الثوري الحرس فيالق بقيادة تقليدية هائلة غير قدرات إيران . تمتلك11سورية مثل

 اتعملي وحدة وهي إلايراني، الثوري للحرس التابعة القدس قوات إلى خاص بشكل إلاشارة وتجدر

 .18الخارج في السرية ألانشطة عن مسؤولة إلايراني الثوري للحرس تابعة خاصة

 التنموية واملساعدات واملعدات وألاسلحة ألاموال ، قامت إيران بتقديم8111عام  منذ

 على الجنود من آالف وعدة مئات ما بين طهران نشرتو . ألاسد" "لنظام املساعدات من وغيرها

 واقعم وتستخدم –النظامية إلايراني الجيش قوات إلى إلايراني الثوري الحرس عناصر من– ألارض

( T-4 أو) التياس )قرية سورية تقع إلى الشرق من حمص في بادية الشام( الجوية قاعدة مثل

 عدة مجموعات إيران تدعم . كما13دمشق جنوب وقاعدة الكسوة حمص، في الشعيرات ومطار

 في مقاتل 2111- 6111 يقرب ما يضم الذي هللا، حزب مثل "للنظام" املوالية "امليليشيات" من

  سورية في هللا حزب وجود كان . وقد14أخرى  ومناطق وحماة وحلب وحمص دمشق
ً
 للجدل مثيرا

 أن من املخاوف وكذلك بسبب واملال، املرتفعة من الدم الكلفة بسبب هللا حزب أنصار بعض بين

 بين ما هناك ذلك، إلى . باإلضافة10لبنان في شتت التركيز عن ألاولويات قد سورية في الحرب

                                                           
11 Vali Nasr, “Iran Among the Ruins: Tehran’s Advantage in a Turbulent Middle East,”  Foreign Affairs 97, no. 

2 (March/April 2018): 111. 
12 Linda Robinson et al., Modern Political Warfare: Current Practices and Possible Responses (Santa Monica, 

CA: RAND, 2018), 125–70.  
13 Ben Hubbard, Isabel Kershner, and Anne Barnard, “Iran, Deeply in Syria, Expands ‘Axis of Resistance’”, New 

York Times, 19 February 2018. 
 8116 إلارهاب حول  البالد تقارير ألامريكية، الخارجية وزارة: انظر على سبيل املثال 14

U.S. State Department, Country Reports on Terrorism 2016 (Washington, DC: U.S. Department of State, 

Bureau of Counterterrorism, July 2017), 404; Hubbard, Kershner, and Barnard, “Iran, Deeply in Syria, 

Expands ‘Axis of Resistance’”; the Hezbollah section in U.S. Department of State, “Chapter 6: Foreign Terrorist 

Organizations,” Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, 2016, available at:  

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.htm.  

On Hezbollah more broadly, see Joseph Daher, Hezbollah: The Political Economy of Lebanon’s Party of 

God (New York: Pluto Press, 2016); Matthew Levitt, Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of 

God, rev. ed. (Washington, DC: Georgetown University Press, 2015). 
 :انظر على سبيل املثال 10

Majid Rafizadeh, “Iran’s Fighters Are Dying in Syria—Will It Change Anything?,” Huffington Post, 6 

December 2017; Jesse Rosenfeld, “Hezbollah Fighters Are Fed Up with Fighting Syria’s War,” Daily Beast, 30 

December 2015. 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272238.htm


   

سورية في الاحتواء استراتيجية تطوير  2 

 

 كان. 16إيران ولبنان في والعراق، واليمن، أفغانستان، دول  من شيعي أجنبي مقاتل 2111-18111

 وحدة باسم أيًضا املعروف) 411 القسم أو إلايراني، الثوري الحرس في الخارجية العمليات قسم

  (،"اقثيم"
ً
 .امليليشيات هذه تنظيم في حذرا

ها توسيع سلطتيجب أن تتضمن مصالح الواليات املتحدة املوازنة ضد جهود روسيا في 

 يف الروسية العمليات تكلفة رفع. ومصر ولبنان العراق مثل ذلك في دول  في بما ونفوذها،

 وموسكو، واشنطن يكون هناك مصالح مشتركة بين معها عندما واحتمال التعاون  سورية؛

 .إلارهابية الجماعات بعض استهداف مثل

 كثرأ الاقتراب من "امليليشيات" أو إلايرانية القوات منع ألامريكية املصالح تشمل أن يجب

  "إلاسرائيلية"، الحدود من
ً
 يلوتعط .ودرعا القنيطرة محافظتي في الثقيلة ألاسلحة مع تحديدا

 "يليإلاسرائ" إلايراني النزاع في ملموس تصعيد حدوث منع سورية؛ عبر إلايرانية الاتصال خطوط

وكالء طهران " ةقو  وإضعاف أوسع؛إلاقليمي بشكل  الاستقرار زعزعة إلى يؤدي أن يمكن الذي

 سياسة ستكون . املنطقة أنحاء لبسط السلطة على كافة استخدامها يمكن التي "الشيعية

 سه،نف الوقت وفي إلايراني، النووي الاتفاق من باالنسحاب للغاية إذا قامت واشنطن متناقضة

 ضد "إلاسرائيلية" الجوية الضربات فإن ذلك، إلى باإلضافة. وموسكو طهران إلى سورية "تسليم"

 بين عيدالتص إمكانية تسلط الضوء على أيار/مايو أوائل في سورية في إلايرانية العسكرية ألاهداف

 .وإيران "إسرائيل"

 حليفك دمشق على والحفاظ املنطقة، في ونفوذها قوتها توسيع إلى موسكو تسعى :روسيا

 ألامن هددت التي إلارهابية الجماعات واستهداف املنطقة، في ألامريكية القوة ضد والتوازن  رئيٍس لها،

 سورية في حاسم انتصار الدفع باتجاه موسكو تواصل أن املرجح من الغرض، ولهذا .11الروس ي

                                                           
ياسات معهد واشنطن لس"، إيران تتفوق على ألاسد في السيطرة على امليليشيات الشيعية السورية"فيليب سميث،  16

is-analysis/view/iran-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-. 8112نيسان/أبريل  18، الشرق ألادنى

militias-shia-syrias-of-control-for-assad-outpacing  

 :ملثال. حول الاستراتيجية الروسية في سورية، على سبيل ا8110دأ تدخل موسكو املباشر في سورية في عام ب 11

“Comments by Russian President Vladimir Putin to the UN General Assembly,” Military Review 96, no. 1 

(January-February 2016): 16–21. Michael Kofman and Matthew Rojansky, “What Kind of Victory for 

Russia in Syria?,”Military Review 98, no. 2 (March-April 2018): 6–23; and Michael Kofman, “The Moscow 

School of Hard Knocks: Key Pillars of Russian Strategy,” War on the Rocks, January 17, 2017. 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-is-outpacing-assad-for-control-of-syrias-shia-militias
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-is-outpacing-assad-for-control-of-syrias-shia-militias
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-is-outpacing-assad-for-control-of-syrias-shia-militias
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  روسيا لقد قدمت. الضرورة محدودة عند سياسية ومفاوضات العسكرية، بوساطة القوة
ً
 دعما

 
ً
 كبيرا

ً
 وسياسيا

ً
 واستخباراتيا

ً
 منشأة أو قاعدة 18 من أكثر وهناك. ألاسد[ للرئيس] عسكريا

 عام في موسكو وقعت حيث) طرطوس وميناء حميميم في الجوية القاعدة مثل روسية، عسكرية

  45 مدته إيجار عقد8111
ً
 .12عسكري روس ي ومستشار جندي 6111 من يقارب وهناك ما ،(عاما

 اصةخ بتنفيذ مهام تقوم الشركات الخاصة العسكرية التي من العديد من روسيا استفادت كما

 .15ChVK Wagner العسكرية شبه ةومنها املجموع سورية، في

 في سورية أن هذا، ورغم
ً
 نسبيا

ً
 ثلم السابقة مقارنة مع حمالتها ملوسكو موطئ قدم صغيرا

  كريةالعس العمليات أكثر هي السورية الحرب في مشاركتها أن إال الثمانينيات، في أفغانستان
ً
 توسعا

 لتحسين لها مثيل ال فرصة الروسية وقد أخذت القوات. الباردة الحرب نهاية منذ أوروبا خارج

 عسكرية دراتق بنشر موسكو قامت. التدريبية وقدراتها املشتركة وأسلحتها ضرباتها، واستخباراتها

 Su-25SM طراز من هجومية طائرات ذات املهام املتعددة، الثقيلة Su-30SM مقاتالت مثل كبيرة،

/ UB، ذفاتقا Su-24M2، قنابل قاذفات Su-34 استطالع طائرات املدى، متوسطة Il-20M1، 

 الصواريخ وأنظمة ،Mi-24P الهجومية الهليكوبتر طائرات املدى، بعيدة Tu-22MD قاذفات

 املنطقة على إلحكام السيطرة على استخدامها يمكن والتي- Iskander-M املدى قصيرة البالستية

 توسطامل ألابيض والبحر قزوين بحر في والغواصات السفن بنشر روسيا قامت كما. الطويل املدى

 هجوملل املضادة (كاليبر)كروز الروسية  بصواريخ واملجهزة ألاسود، البحر أسطول  مثل وحدات من

 .81سورية في أهداف لضرب أخرى  وأنظمة وأسلحة البري 

 نفوذها،و  سلطتها في توسيع الروسية الجهود مع التوازن  ألامريكية املصالح تشمل أن يجب

إمكانية و  سورية؛ في الروسية العمليات تكلفة رفع. ومصر ولبنان العراق مثل في دول  ذلك في بما

                                                           
18 CSIS estimates; Ayman Aldassouky, Russia’s Brittle Strategic Pillars in Syria (London: Royal Institute of 

International Affairs, December 2017). 
  الدسوقي، الركائز الاستراتيجية الهشة لروسيا في سورية. 15
 :على سبيل املثال انظر 81

Kofman and Rojansky, “What Kind of Victory for Russia in Syria?,” 6–23; John W. Parker, Putin’s Syrian 

Gambit: Sharper Elbows, Bigger Footprint, Stickier Wicket (Washington, DC: Institute for National Strategic 

Studies, National Defense University, July 2017); Ruslan Pukhov, “Russian Military, Diplomatic and 

Humanitarian Assistance” in Syrian Frontier, ed. M. U. Shepovalenko, 2nd ed. (Moscow: Center for Analysis 

of Strategies and Technologies, 2016), 105–107. 
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 بعض استهداف مثل وموسكو، واشنطن يكون هناك مصالح مشتركة بين عندما التعاون معها

 التكاليف بسبب روسيا في حساس موضوع هو سورية في موسكو تدخل إن. إلارهابية الجماعات

 اتالوالي وألامر الذي على الخاصين، واملتعاقدين الروس والخسائر البشرية من الجنود املالية

 .أفضل بشكل استغالله محاولة املتحدة

 إلارهابين عودة منع

  تصبح أن من سورية منع هي ،أخرى  رئيسة أمريكية مصلحة هناك
ً
 يةالسلف للجماعات مالذا

 8113 عامي في. وحلفاءها املتحدة الواليات تهدد التي و"القاعدة" إلاسالمية" "الدولة مثل الجهادية

  القاعدة لتنظيم التابعة النصرة جبهة منحت ،8114و
ً
 عبدو  الفضلي محسن مثل إلرهابيين مالذا

 موعةمج" باسم ألامريكيون  املسؤولون  أسماها املجموعة التي الشارخ، إبراهيم هللا عبد املحسن

 81الغرب في لهجمات للتخطيط ،"خراسان
ً
بتنفيذ  وحلفاؤها املتحدة الواليات قامت ذلك، على . ردا

 ما سورية، غرب شمال تابعة لـ"مجموعة خراسان" في أهداف ضد الجوية الغارات من سلسلة

 .وآخرين الفضلي مقتل عن أسفر

  تصبح أن من سورية إنَّ منع
ً
، سيشكل لإلرهاب مالذا

ً
عّد  ألن تحديا

ُ
  سورية ت

ً
  حاليا

ً
 مالذا

 ،(8 )الشكل يوضح كما. لألراض ي "داعش" خسارة مع حتى وغيرها، الجهادية السلفية للجماعات

 إلى  41يقارب  ما هناك
ً
  11ألفا

ً
راض البالد ذوي أغ في اليوم الجهاديين- السلفيين املقاتلين من ألفا

يف طف بشكل السلفيين الجهاديينالتقديرية ألعداد  انخفضت القيمة . وقد88متنافسة وأهداف

 منطقة في يتركز الكثير منهم. ضخمة ماتزال ألاعداد لكن ،8116و 8110 عن ذروة مستوياتها في

ورية لس الجنوبية الحدود طول  على للمقاتلين جيوب رغم وجود التركية، الحدود من بالقرب إدلب

 الحدود وحول  والبوكمال امليادين بين الفرات نهر وادي طول  على جرابلس وحول  ألاردن مع

فظهور تسميات جديدة، . املجموعات هذه وبين كبير داخل تغير وتحرك هناك. العراقية السورية

 وجود جديدة يشير إلى مجموعات وقيام وانشقاقات، وارتدادات الجهاديين وانقسامات بين

 غييرت على القائمة ظيميةالتن وهياكلهم انتماءاتهم تغيير في الراغبين الجهاديين من مجموعة

من هذه  كل تتطور  قد-املحلية  ودول الحروب الخارجية، واملساعدة الشعبي، والدعم القادة،

                                                           
 :أنظر على سبيل املثال 81

Mark Mazzetti, “A Terror Cell That Avoided the Spotlight”, New York Times, 24 September 2014. 
 الخطر املتنقل ملشروع السلفيين الجهادين. CSISاملعلومات من قاعدة بيانات  88



   

سورية في الاحتواء استراتيجية تطوير  11 

 

 جابةالاست في مرنة تكون  أن املتحدة التغيرات تتطلب من الواليات وهذه. الظروف بشكل سريع

 .إلارهابية والشبكات هذه الجماعات التغيرات السريعة التي تقوم بها لسلسلة

 

 : أعلى وأقل تقديرات ألعداد الجهاديين السلفيين في سورية2الشكل 

 

 

 

 تحرير سورية، جبهة النصرة، جبهة/الشام تحرير هيئة تشمل الجماعات أبرز  بعض

 .و"داعش" إلاسالم، جيش

 تحت "القاعدة" الذي يعمل هي الجناح الرسمي لتنظيم :النصرة" "جبهة التحرير هيئة

انون ك في" الشام تحرير هيئة" في املساعدة بتأسيس الجوالني أبو محمد قام النصرة، جبهة اسم

 مقاتل فأل 18 بين ما وتضم إدلب محافظة على نحو رئيس في املجموعة تعمل. 8111 أول /يناير

 وجود ألف مقاتل، 10و
ً
 الجماعات مع الحال هو كما. 83درعا محافظة مثل مناطق في ولها أيضا

 لبالدا في متطرفة إسالمية" "إمارة إقامة إلى الشام تحرير هيئة تهدف ألاخرى، الجهادية السلفية

 فيينالسل الجهاديين مع التحرير هيئة عالقة تميزت وقد. الشريعة أو يحكمها القانون إلاسالمي،

  ترتبط التي تلك ذلك في بما– آلاخرين
ً
 وثيقا

ً
 لخالفاتوا باالحتكاك –القاعدة بتنظيم ارتباطا

                                                           
 الخطر املتنقل ملشروع السلفيين الجهادين. CSISاملعلومات من قاعدة بيانات  83

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/180510_TNT_USStratSyria_graphics.jpg?Apy2aO6UbNsB4nPfgLKpS3dF96BZ0882
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 84الكبيرة
ً
 السلفية الجماعات تشجيع الظواهري  أيمن القاعدة زعيم حاول  ذلك، على . وردا

 أنب الظواهري  وجادل. على املزيد من تحقيق الوحدة فيما بينها وعودة قيامها سورية في الجهادية

 رأحذ إنني: »ألاوسط وقال الشرق  قلب في إسالمية" "حكومة تأسيس في الزاوية حجر هي سورية

 إلاسالمي،و العربي العالم قلب في معركة ألنها للغاية، خطيرة معركتهم بأن الشام في وشعبنا إخواننا

  ومعركة
ً
 .80«على أبواب القدس تماما

 مقاتٍل  80و ألف مقاتل10 بين ما تضم أخرى  وهي مجموعة: سورية" تحرير ة"جبه
َ

 ألف

 
ً
 "حركةإلاسالمية والجماعة الشام" "أحرار الجهادية السلفية املجموعة باندماج تشكلت. 86تقريبا

 املعارضة في الجهادية السلفية الجماعات أكبر الشام" واحدة من حركة "أحرار كانت. الدين" نور 

 الدين "حركة نور  وتشكل. 81ألاسد" "نظام ضد النصرة" "جبهة مع وثيق بشكل سورية والتي عملت

  الزنكي"
ً
وجيتها وإيديول قامت املجموعة بتغيير تحالفاتها وقد. سورية" تحرير "جبهة من أصغر جزءا

  أكثر وأصبحت الوقت، مرور مع بشكل انتهازي 
ً
 .الصراع مدار على تشددا

 العشرات دمج عن طريق 8113 عام في" إلاسالم جيش" جماعة تشكلت :إلاسالم" "جيش

 يوه السوري" النظام"بـ  إلاطاحة إلى ودعت". إلاسالم لواء" ذلك في بما ،"املعارضة" الجماعات من

  نزعة تتبنى
ً
  تتضمن إيديولوجية

ً
 جيش" جماعة تضم. السورية والقومية السلفية من مزيجا

 الكثير طرد وتم سورية، جنوب في الغالب نشطة في وهي مقاتل، 11111و 5111 بين ما" إلاسالم

 .82دمشق من بالقرب الشرقية الغوطة من أفرادها من

                                                           
"الهيئة بين خطاب إلافصاح والنصيحة ورسالة الحمد والتبرير"،  ل:انظر على سبيل املثا 84

 khitab.pdf-bayna-Haya -content/uploads/2017/03/al-http://www.jihadica.com/wp 

، (”1لنصوص ألاساسية )وتعليقات سامي العريض ي على أيمن جواد التميمي، "نزاع تحرير هيئة تحرير الشام والقاعدة: ا

qaeda-al-sham-al-tahrir-hayat-http://www.aymennjawad.org/2017/12/the-، 8111كانون ألاول/ديسمبر 6

primary-dispute  
 

25 Ayman al-Zawahiri, “O Our Brothers in Sham, Reconcile Among Yourselves,” As-Sahab Media Foundation, 

released on 20 February 2018; “Al-Qaeda Leader Zawahiri Reiterates Call for Unity in Syria, Tells Fighters to 

Prepare for Decades-Long War”, SITE Intelligence Group, 20 February 2018. 
 خطر مشروع السلفيين الجهادين العابر للحدود. CSISاملعلومات من قاعدة بيانات  86

27 Jamie Dettmer, “Syria’s Saudi Jihadist Problem,” Daily Beast, 16 December 2013. 
 . انظر "خطر مشروع السلفيين الجهادين العابر للحدود" CSISاملعلومات من قاعدة بيانات  82

ً
 :أيضا

http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2017/03/al-Haya%20-bayna-khitab.pdf
http://www.aymennjawad.org/2017/12/the-hayat-tahrir-al-sham-al-qaeda-dispute-primary
http://www.aymennjawad.org/2017/12/the-hayat-tahrir-al-sham-al-qaeda-dispute-primary
http://www.aymennjawad.org/2017/12/the-hayat-tahrir-al-sham-al-qaeda-dispute-primary
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 في عليها يسيطر كان التي ألاراض ي معظم" داعش" فيهفقد  الذي الوقت في: "داعش"

 وعلى والبوكمال، امليادين بين الفرات نهر وادي فهو ما يزال يحتفظ بوجود له على امتداد سورية،

 بشكل" داعش" ويعمل. ألاردن مع السورية الحدود من وبالقرب العراقية، السورية الحدود طول 

 درعا محافظة في املوجود الوليد"، بن خالد "جيش مثل املحلية الجماعات من عدد مع وثيق

 إقامة البغدادي، بكر أبي بقيادة الطويل، املدى على" داعش" هدف يزال وما. سورية غرب جنوب

 الحكم إلى وتهدف. وآسيا وأوروبا إفريقيا إلى ألاوسط الشرق  من شاملة تمتد إسالمية" خالفة "دولة

ظِهره حسب ما ،85"الرجال بقوانين" الشريعة ال بقانون 
ُ
" داعش" قادة ية. يستمرمإلاعال  حملتها ت

" داعش" مؤيدي أحد وأوضح. والتحّررية الديمقراطية قيمهم بسبب الغربية املجتمعات إدانة في

 إلى حتىو  التساهل إلى العلماني تحرركم دفعكم لقد» :"نقاتلك وملاذا نكرهك ملاذا" بعنوان مقال في

 واسع، نطاق على لتنتشر والربا والقمار والزنا واملخدرات الكحول  إباحة وإلى املثليين، حقوق  دعم

  وإلى
ّ

يقوم . 31«القذرة والرذائل الخطايا هذه يستنكرون الذين هؤالء من السخرية على الناس حث

 توالحمال  الكمائن تنفذ عصابات، حرب كمنظمة أساٍس  بشكل اليوم سورية بالعمل في" داعش"

 سحق تم بأنه املتحدة الواليات في السياسة صناع بعض تصريحات ورغم. املستهدفة والاغتياالت

 .31سورية له في مقاتٍل  18111و 0111على  يحتفظ" داعش" تنظيمفما يزال  الجماعة،

 بينها من. سورية في أخرى  جهادية سلفية وشبكات مجموعات عدة هناك: أخرى  مجموعات

 تحف جبهة"و" النصرة جبهة" من متشددين منشقين من مؤلفة جماعة وهي ،"الّدين حراس" تنظيم

 عةاملجمو  أن تحتوي  املحتمل ومن. الظواهري  أليمن موالين وآخرين ،"الشام تحرير هيئة"و" الشام

 وأبا العريض ي، وسامي الشامي، هّمام أبا قيادُتها وتضم .38عضوٍ  3111 وربما مئات بضعة بين ما

  انشقوا ألاردني الذين القسام
ً
 لقاعدةا مع بسبب مشاكل القاعدة لتنظيم السابق الفرع عن جميعا

 ذلك في بما سورية، في ألاراض ي على السيطرة (3) الشكل ويوضح. للظواهري  مواليين يزالون  وما

 .الجهادية السلفية للجماعات التقريبية املواقع

                                                           

“Jaysh al-Islam”, Mapping Militant Organizations, Stanford University, available at:   

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533  
29 “The Laws of Allah or the Laws of Men,” Dabiq, No. 10, 1436 Ramadan, 50–64. 
30 “Why We Hate You and Why We Fight You,” Dabiq, No. 15, 1437 Shawwal, 32. 
31 Michael R. Gordon, “U.S. Seeks Arab Force and Funding for Syria,” Wall Street Journal, April 16, 2018; 

Transnational Threats Project’s Salafi-jihadist database at CSIS. 
  "خطر مشروع السلفيين الجهادين العابر للحدود". CSISاملعلومات من قاعدة بيانات  38

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533
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 الجهادية السلفية للجماعات التقريبية واملواقع را   ألا  على يوضح السيطرة: 3 الشكل

 

 

 ."سورية تحرير جبهة" لـ التقديري  العسكري  الوجود يمثل القرمزي  اللون  -

 ."إلاسالمية الدولة" لـ التقديري  العسكري  الوجود يمثل ألاحمر اللون  -

 ".الشام تحرير هيئة" لـ التقديري  العسكري  الوجود يمثل ألاسود اللون  -

 ."إلاسالم جيش" لـ التقديري  العسكري  الوجود يمثل ألاصفر اللون  -

 ."جهادية نزعة دون  املتمردين" لـ التقديري  العسكري  الوجود يمثل الداكن ألاخضر اللون  -

 .السورية الحكومة لقوات التقديري  العسكري  الوجود يمثل الفاتح ألاخضر اللون  -

 .الكردية للقوات التقديري  العسكري  الوجود يمثل ألابيض اللون  -

  الجهادية، السلفية الجماعات عودة منع ألامريكية املصالح تشمل أن يجب
ً
 تلك تحديدا

 دةاملتح الواليات ضد خارجية لعمليات تخطط قد التي" القاعدة" تنظيم أو" بداعش" املرتبطة

 في ماب– سورية في املؤثرة البلدان معظم أن هو واشنطن تواجه التي التحديات أحد إن. وحلفائها

 محاربة دائمين في ربما ليسوا بالضرورة حلفاء –وتركيا وروسيا وإيران ألاسد" نظام" ذلك

 على تركيا كانت مثل فالبعض،. مختلفة وأولويات مصالح منها لكل ذلك ألن إلارهابية، الجماعات

 .الكردية الجماعات لخدمة هدف أوسع وهو استهداف السلفيين الجهاديين لدعم استعداد
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 سورية في احتواء استراتيجية

 يتبنّ  واشنطن على ينبغي سورية، في املتحدة للواليات املحدودة املصالح على وبناءً 

 عومن والروسية إلايرانية القوة توّسع من املزيد منع تتضمن سورية في احتواء استراتيجية

 رغامإ الاحتواء يشمل. العودة من وحلفاءها املتحدة الواليات يهددون  الذين السلفيين الجهاديين

 حتواءالا  استراتيجية شملت الباردة، الحرب وُيذكر أنه في مرحلة. نفوذها توسيع من ما دولة ردع أو

 القرن  نم ألاربعينيات في كينان جورج من كتابات واستلهمت. السوفياتي التوسع عرقلة ألامريكية

 السوفياتي باالتحاد إلاطاحة الهدف يكن . لمNSC"- "3368قرار مركز ألامن القومي وطورت املاض ي،

 من للحّد " جاديس: لويس جون  الباردة الحرب مؤّرخ لخص كما ولكن، الشرقية، وباأور  تحرير أو

  تشكل لم الشيوعية" أن أساس على 34"السوفياتي التوسع
ً
. "التوسع لذلك أداة لكونها إال تهديدا

 ينهار أن أمل على السوفيات مع القوى  توازن  على للحفاظ املتعاقبة ألامريكية إلادارات سعت لقد

 .30كفايته وعدم الخاصة تناقضاته بسبب النهاية في الشيوعي النظام

 . إلايراني أو الروس ي النفوذ إقصاء سورية إنه من غير املمكن في
ً
 ينبغي ذلك، عن وعوضا

 ميةإلاقلي القوة موازين انتقال عدم وضمان التوسع من املزيد لتحقق خطوات اتخاذ واشنطن على

مع  تها،قوا سحب قرار احتمال فيها قراراتها بما وعليها اتخاذ. وطهران موسكو لصالح كبير بشكل

 تتضمن أن يجب آلاتية، إذ التفاصيل موضح في هو كما بالحسبان، القوى  توازن  أخذ موضوع

 :مكونات عدة واشنطن سياسة

 صغير واستخباراتي عسكري  بتمثيل الاحتفاظ  .1

 وأ سورية، في محدود واستخباراتي عسكري  بوجود تحتفظ أن املتحدة الواليات على يجب 

 يجب. بالقري املستقبل في ألاردن، أو العراق مثل املجاورة الدول  على شكل مساندة تتوضع في

 وجنوب وشمال شرق  في املجموعات مع بعالقة ألامريكيون  العسكريون  ألافراد يحتفظ أن

                                                           
33 X, “The Sources of Soviet Conduct,” Foreign Affairs 25, no. 4 (1947): 566–82; NSC, “A Report to the 

National Security Council by the Executive Secretary on United States Objectives and Programs for National 

Security,” NSC-68, April 14, 1950. 
34 John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security 

Policy (New York: Oxford University Press, 1982), p 34. 
35 John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History (New York: Oxford University Press), 

1997, p 39. 
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 من التدريب والتمويل واملعدات، سورية
ً
 محدودا

ً
 ةسوري قوات" ذلك في بما ويقدمون لها قْدرا

 دو  تلعب أن يمكنها والتي وثيقة، معها عالقة املتحدة الواليات بنت لقد". الديمقراطية
ً
  را

ً
 مفيدا

 وريةس قوات" عن التخلي إن. املستقبل في إلارهابيين من وغيرها" داعش" معاقل استهداف في

 " الديمقراطية
ً
 سيئا

ً
 ن التخلييمك بأنه املستقبل في املتحدة الواليات لشركاء سيعطي مؤشرا

  الوضع يكون  عندما عنهم
ً
 سورية قوات" بتسليم سيقومون [ ألامريكيين] وأن مناسبا

 لتوسعا يعوق  أن ألامريكي للوجود يمكن ذلك، إلى باإلضافة. ودمشق موسكو إلى" الديمقراطية

 أن ملاملحت منف التنف، في ألامريكية القاعدة فإذا قامت واشنطن بمغادرة. والروس ي إلايراني

  تفتح
ً
  ممرا

ً
بيل لبنان على س إلى ثم سورية عبر العراق من واملواد ألافراد لنقل إليران جنوبيا

  املثال،
ً
 طول  على" ُركبان" معسكر من ألاردن إلى الالجئين تدفق زيادة احتمال عن فضال

 .السورية ألاردنية الحدود

صل ألاكثر من أ على ألافراد من مئات بضع صغير يضم أمريكي استخباراتي عسكري  وجود

  من الجنود 2222مجمل 
ا

 .املوجودين حاليا

 رادألاف من مئات بضع يضم صغير أمريكّي  واستخباراتّي  يمكن الاحتفاظ بوجود عسكرّي 

، []في سورية املوجودين من الجنود 8111 من مجمل
ً
ة الخاص القوات من كتيبة ومن ضمنهم حاليا

 املشورة وتقديم لتدريب –ألامريكية البحرية كقوات– أخرى  عناصر ألامريكي مع من الجيش

 على قوات قد ذلك، إلى باإلضافة. املحلية القوات ومساعدة
ً
 ةالخاص من العمليات تشتمل أيضا

 العمليات قيادة من ملهام أخرى  وحدات أو" ألاولى سرب "الدرجة مثل مباشرة، قتالية مهام إلدارة

 بشكل سري، املتحدة الواليات أرادت وإذا. املشتركة الخاصة
ً
 أو جزئيا

ً
 الحفاظ على وجودها كليا

ألامريكية العاملة تحت  العسكرية القوات أو العسكرية شبه قوات س ي آي أي تستخدم قد

 .36"01 الكود"تفويض 

                                                           
. يمكن أن تخضع CIAحت سلطة أن املهمة تأتي ت 01 الكودكما هو موضح في قانون الواليات املتحدة، تعني عملية  36

خالل غارة أسامة بن الدن.  8111القوات العسكرية ألامريكية لقيادة وكالة الاستخبارات املركزية، كما فعلت في عام 

 أو أنشطة تقوم بها حكومة الواليات املتحدة 
ً
وكما يشير قانون الواليات املتحدة، فإن مصطلح "العمل السري" يعني نشاطا

لظروف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية في الخارج، حيث ُيقصد بها أال يكون دور حكومة الواليات للتأثير في ا

، ولكن ال تشمل ألانشطة العسكرية التقليدية أو الدعم الروتيني ملثل هذه ألانشطة. 
ً
 به علنا

ً
 أو معترفا

ً
املتحدة واضحا

  U.S.C. §413b(e) 50انظر
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،". داعمة عناصَر  " القوات هذه تطلب قد
ً
 وجود سيكون  أوال

ً
 طيار بدون  جوية مركبات هاّما

 تطالعوالاس وعمليات املراقبة استخباراتية لتنفيذ عمليات –"ريبرز MQ-9" و" إيغلز سكان" مثل–

 لردل ضرورية الطبي إلاخالء ذلك، ستكون إمكانية إلى باإلضافة. متفرقة ضربات لشن ومهمات

 بحاجة. السريع
ً
 افالستهد املنطقة في كافية وبحرية أرضية بقدرات الاحتفاظ إلى وهي أيضا

 املناطق وفي العراق مثل مجاورة دول  في الوحدات هذه تتمركز أن يمكن. سورية في إلارهابيين

 حدةاملت الواليات تحتفظ أن يجب. املتوسط ألابيض البحر أو الفارس ي الخليج في الساحلية

 ضربات لتوجيه "F-22" و "A-10s" و "FA-18E / Fs" و " F-15Es " طائرات مثل هجومية بطائرات

 كراتهامعس أو عرباتها أو التحتية بنيتها أو" القاعدة" تنظيم أو عناصر" داعش" تنظيم عناصر ضد

  املتحدة الواليات تقرر  وقد. التدريبية
ً
 لردا مثل أخرى، ألسباب العسكرية القوة استخدام أيضا

،. ]املزعوم[ "الكيماوية لألسلحة السوري "استخدام النظام على
ً
ية تتطلب املهام الاستخبارات وأخيرا

 معلومات ومعطيات استخباراتية بشرية وغيرها. ع وتحليلجم

 أخرى  وشبكات" الديمقراطية سورية قوات" مع للعمل ألامد طويلة استراتيجية وجود إنَّ 

 عيدةب السورية والعشائر القبائل إن. تحٍد، ولكنه ممكن بمثابة ستكون  سورية "دون الدولة" في

  منها الكثير ويتلقى الوحدة، عن البعد كل
ً
 امنظ" و وروسيا السعودية العربية اململكة من دعما

  السورية القبائل ولدى. املنطقة في أخرى  وتركيا ودول " ألاسد
ً
 الخبرة من متفاوتة مستويات أيضا

 الذي نهجال لكن. املختلفة فيما بينها واملصالح الطاحنة والعداوات املتباينة والقدرات القتالية

  يقدم الذي والحلفاء املتحدة الواليات تتبعه
ً
  دعما

ً
  يكون  قد متواضعا

ً
 ذلك يشمل وقد. فّعاال

َبلي الشتات من الاستفادة
َ
 حكومات عم بالتنسيق أخرى  وبلدان وتركيا ولبنان ألاردن في السوري الق

ارةا الرقة، في شعبان البو الزور، دير في سرايا البو ومثال على ذلك قبائل. ألاردن مثل حليفة
ّ
 لبك

 .الزور ودير الرقة في والعكيدات الحسكة، في الُجَحيش الحسكة، في ُجُبور  الزور، ودير الحسكة في

ت
ّ
  املتحدة الواليات تبن

ً
  نهجا

ً
 جنوب يف العشائر مع العمل ذلك في بما أخرى، بلدان في مماثال

 وعملت ؛"القاعدة" لتنظيم تابعة جماعة وهي ،"الشباب" حركة ضد التوازن  لتحقيق الصومال

" اعدةالق" تنظيم تعارض التي اليمن في ألاخرى "دون الدولة" الفاعلة والجهات القبائل كذلك مع

 دض املتحالفة ومع املليشيات إيران؛ من املدعومة الحوثية والقوات العربية الجزيرة شبه في

 هذا ويذكرنا .ودرنة سرت مثل مناطق في ليبيا في آلاخرين السلفيين والجهاديين إلاسالمية" "الدولة

 أفغانستان في 8111 عام حتى منذ تسعينيات القرن املنصرم املتحدة الواليات فعلته بما النهج
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 لتحالفا قوات مع بعالقة الاستخبارات املركزية وكالة حيث احتفظت. السوفياتي الانسحاب بعد

 في إلارهابية الهجمات وبعد. 31لها الدعم وقدمت طالبان" "حركة ضد أفغانستان في الشمالي

 ةألاهمي بالغة الشمالي التحالف مع املركزية املخابرات وكالة عالقة كانت ،8111 سبتمبر/أيلول 

 .32"طالبان" بنظام لإلطاحة

 إلاقليميين  الحلفاء مع التنسيق  .2

  املتحدة الواليات على يجب
ً
 الحلفاء عم وثيق بشكل للعمل دبلوماسييها من تستفيد أن أيضا

 ر ظهو  عودة ومنع وروسيا إيران وجه في التوازن  لتحقيق ،"إسرائيل"و ألاردن مثل املنطقة، في

 .السلفيين الجهاديين

 ردنوألا  املتحدة الواليات أنشأت فقد. ألاردن مع الوثيق التعاون  هو ذلك على ألامثلة أحد إن

 كسد يمنع تدفق 8111 عام في سورية غرب جنوب في مؤقتة تصعيد خفض منطقة وروسيا

  ينوالنازح لبنان مثل دول  في الالجئين وملساعدة ألاردن، إلى الالجئين من واملزيد إلارهابيين
ً
 داخليا

–ةالسوري الحدود من الاقتراب من ألاخرى " الشيعية وامليليشيات" هللا حزب وملنع سورية، في

 تيباتالتر  بشأن التفاوض على ألامريكية هامة للمساعدة الدبلوماسية تكون  سوف . 35"إلاسرائيلية"

 ردنألا  لدى. كبير بشكل" إسرائيل" أو ألاردن أمن بشكل ال يهدد سورية جنوب في املستقبلية

 ارالاستقر  وتحقيق البالد، إلى وإلارهابيين الالجئين من من تدفق موجة جديدة مشروعة مخاوف

 أن اسيم ال، درعا-الرمثا معبر مثل الحدودية املعابر عبر التجارية الطرق  فتح وإعادة سورية، في

 أغلقت حال في إيراني ممر فتح منع في مصلحة لألردن أن كما .41ضعيف اقتصاد من يعاني ألاردن

                                                           
 انظر: 31

the declassified assessments of the relationship between the CIA and Northern Alliance before 9/11 inThe 

9/11 Commission Report (New York: W.W. Norton, 2004). 
 :انظر على سبيل املثال 32

Gary C. Schroen, First In: An Insider’s Account of How the CIA Spearheaded the War on Terror in 

Afghanistan (New York: Ballantine Books, 2005); Gary Berntsen and Ralph Pezzullo, Jawbreaker: The Attack 

on Bin Laden and Al-Qaeda (New York: Crown Publishers, 2005). 
39 “Jordan Does Not Want Terrorists or Sectarian Militias at Border,” Jordan Times, 22 April 2018. 

في املائة  8.4ال يزال اقتصاد ألاردن في وضع منخفض النمو حيث من املتوقع أن يرتفع الناتج املحلي إلاجمالي بنسبة  41

في املائة. تأثر الاقتصاد  12.0. وتبلغ نسبة البطالة نحو 8111في املائة في عام  8.1من  8115في املائة في  8.0و 8112في 

ردني بالحرب في سورية، التي أثرت في التدفقات التجارية. بطء إعادة احياء التعاون الاقتصادي مع العراق؛ والتباطؤ ألا 

 الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
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 هللا عبد الواليات املتحدة دعم وعلى ذلك، إلى وباإلضافة. التنف في قاعدتها املتحدة الواليات

،. املتطرفة إلايديولوجيات محاربة أجل من العقبة اجتماعات في ألاردن ملك الثاني
ً
 عّد يُ  وأخيرا

  ألاردني التعاون 
ً
 السوري الجيش" مثل سورية، في الفاعلة "دون الدولة" الجهات مع للعمل هاّما

 يفصلها ]ألاردن[ يمكن ، الذي"الحر
ً
 .املتطرفة الجماعات عن أن يشكل حاجزا

  هامّ " إسرائيل" مع ألامريكي إنَّ التعاون 
ً
 اتهجم وملنع إيران وجه في التوازن  لتحقيق أيضا

" يلإسرائ" قدمت لقد". إلاسرائيلية"-السورية الحدود طول  على عسكرية تعزيزات ووضع هللا حزب

 رارأح فرقة" و" الجوالن فرسان لواء" مثل املحلية للجماعات واملعدات والذخائر وألاسلحة ألاموال

ت كما .41"إلاسرائيلية" الحدود قرب سورية، غرب جنوب في" نوى 
ّ
 عبر هجمات" إسرائيل" نفذ

 ةأسلح تحمل قوافل وعلى[ املحتل] الجوالن مرتفعات على "تتعدى" إيرانية أهداف على الحدود

 وألاردن اوروسي املتحدة الواليات وقعتها التي التصعيد خفض مناطق اتفاقية تضمنت. هللا لحزب

  8111 عام في
ً
 يلية،إلاسرائ الحدود عن بعيدة لها التابعة" الشيعية امليليشيات"و إيران بإبقاء وعدا

  هللا حزب انتهكها والتي
ً
 وتكرارا

ً
 املساعدات ازدادت وقد .48"إلاسرائيلية" الاحتجاجات رغم مرارا

 واملواد دويةألا  توفير ذلك في بما املتمردون، عليها يسيطر التي للقرى  العسكرية غير" إلاسرائيلية"

 ألاردنيين املسؤولين مع وثيق بشكل العمل إلى املتحدة الواليات وتحتاج. 43واملالبس الغذائية

 .مشتركة مصالح لديهم إذ" إلاسرائيليين"و

 السلفيين للجهاديين دعمها إلنهاء الدول  على الضغط .3

،
ً
 كياتر  مثل حكومات على والخاص العام الضغط تزيد أن املتحدة الواليات على يجب وأخيرا

 بللحر  املبكرة املراحل في. الجهادية السلفية للجماعات املباشر وغير املباشر الدعم لوقف

  إلى جعل تركيا الحدود على املتساهلة السياسة أدت السورية،
ً
 رئيسا

ً
 ألاجانب لعبور املقاتلين طريقا

 من الكردية القوات طرد إلى ألاسد[ الرئيس] بـ إلاطاحة من تركيزها تركيا وحّولت .44سورية إلى
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 اتجه ،8111 أكتوبر/ألاول  تشرين وفي بداية. سورية وشرق  شمال التي عززت وجودها في ،الحدود

 كةحر " من مقاتلون  ورافقهم" املتمردون " عليها يسيطر التي إدلب محافظة إلى ألاتراك الجنود

 الجهاديين للوقوف إلى جانب أنقرة استعداد على الضوء إلاجراءات هذه وتسلط. 40"الشام تحرير

 تركيا من املدعومون  املقاتلون  استولى ،8112 مارس/آذار في. الكرد:  ألاكبر الشر ضد السلفيين

 للقوات سورية شمال عفرين مدينة على
ً
عّد ملجأ

ُ
 لىإ بالتوّجه تركيا هددت كما. الكردية التي ت

 .46عسكرية بقوات املتحدة الواليات تحتفظ حيث منبج،

  الكويت قدمت ذلك، إلى باإلضافة
ً
 اتالجماع من وغيرها الجهادية السلفية للجماعات أموالا

 فآال  إلى املساعدة التبرعات، وتقديم بجمع ،"الكويت الكبرى  "حملة وقامت مجموعة .سورية في

 معارض تحالف تشكيل في والسعودية تركيا إلى قطر انضمت ،8110 عام وفي. 41"املقاتلين"

 " النصرة جبهة" و" الشام أحرار" مثل فصائل ضم والذي ،"الفتح جيش" باسم معروف
ً
سابقا

  وثيقة بعالقة قطر وتتمتع. 42"القاعدة"لتنظيم  التابعة
ً
 على هذه. 45"رةلنصا جبهة" مع تاريخيا

ً
 وردا

ينبغي على الواليات املتحدة استخدام جميع إلادارات والوكاالت املناسبة في الحكومة  التصرفات،

 من دول مثل تركيا والكويت وقطر وغيرها.ألامريكية لوقف الدعم املالي واللوجستي 

 العسكري  الضابط ناقش العشرين، القرن  أوائل املنطقة في املكثفة هذا، وفي رحالته

 لحماية ليةاملح الشؤون في بيٍد لها بريطانيا احتفاظ أهمية لورانس إي. تي والدبلوماس ي البريطاني

 املثالي موقفك إن» :01العربية الحرب أو "نالسبع والعشري مقاالته" في وكتب. البريطانية املصالح
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  تكون  عندما هو
ً
 اهلوتج النصيحة هذه مراعاة املتحدة الواليات على وينبغي. «ُمالَحظ وغير حاضرا

 هابيةإلار  للجماعات للتصدي سورية في خفيفة يد على وإلابقاء باالنسحاب املتمثلة إلاغراءات

 .وإيران روسيا ضد التوازن  وتحقيق
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