سػريا ..إلى مديج مغ الترعيج بخغع قخار مجمذ األمغ!

مجخل:
" ..ىحه السشاشق غيخ مذسػلة بقخار مجمذ األمغ الجولي الججيج" ..ىكحا كان وضع
ولدان حال عجد مغ الحكػمات والعػاصع الفاعمة في الحخب الدػرية ،ولغ نقػل غجاة ،بل حتى
في لحطة إصجار القخار الحي حسل رقع ( ،)1042وكانت قج تقجمت بو الكػيت والدػيج ،مغ أجل
التػصل إلى ىجنة في سػريا ،لسجة شيخ.

ولعل أىع األمػر التي يكذف عشيا ىحا الػضع الحي سػف تحاول ىحه الػرقة استجالءه،
ىػ مجى التعقيج الحي وصمت إليو الحخب في سػريا ،مع تحػليا إلى ساحة صخاع لسختمف
القػى الكبخى
ودوليا.
إقميسيا
ًّ
ًّ

فقج استأنفت القػات الحكػمية الدػرية عسميات القرف عمى مشاشق الغػشة الذخقية
الستاخسة لمعاصسة دمذق ،ويتسخكد فييا عذخات اآلالف مغ مقاتمي السعارضة الدػرية
حل في األفق إشال ًقا.
السدمحة ،في خخيصة شجيجة التعقيج ،تكذف عسق األزمة ،وأنيا بال ٍّّ
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َّ
مرشفة
اإليخانيػن والخوس قالػا بأن القخار ال يذسل الغػشة ألنو تػجج فييا فرائل
إرىابية ،وعمى وجو الخرػص "ىيئة تحخيخ الذام" التي تذكل "جبية الشرخة" – القاعجة في

سابقا عسػدىا الفقخي – و"فيمق الخحسغ" الستحالف معيا ،والسجعػم مغ قصخ وتخكيا.
سػريا ً

صالتو ،بل وشيادة وفاتو؛ حيث إنو شسل ذات
وفي حقيقة األمخ؛ فإن القخار حسل مع ِّ

االستثشاءات التي تدتشج إلييا مػسكػ ودمذق وحمفاؤىسا في العسميات العدكخية التي تتع مشح
سبتسبخ 1422م ،وحتى اآلن.
فمحلظ ،ال يبجو مغ السفيػم سبب إصخار الجول التي أعجت القخار وأصخت عمى الترػيت

ميتا!
عميو في مجمذ األمغ ،عمى القخار الحي بحلظ ُولِج ً

فبصمب مغ مػسكػ ،وألجل تفادي "فيتػ" مشيا يعصل القخار ،تع تزسيغ استثشاءات مغ

وقف إشالق الشار ،لمسعارك ضج تشطيع الجولة "داعر" ،و"القاعجة".

وبصمب مغ مػسكػ كحلظ ،شسل ىحا األمخ "أفخًادا آخخيغ ومجسػعات وكيانات ومتعاونيغ
مع "القاعجة" وتشطيع "الجولة اإلسالمية" وكحلظ مجسػعات إرىابية أخخى محجدة مغ مجمذ األمغ
الجولي" ،بحدب تخجسة لػكالة األنباء الفخندية لشز القخار.

إندانيا بذكل بحت ،مغ
مرجر االستغخاب اآلخخ ،ىػ أن القخار في بػاعث إعجاده كان
ًّ

أجل رفع الحرار عغ بعس السشاشق السأىػلة ،مغ بيشيا الغػشة الذخقية ومخيع "اليخمػك"،

بمجتي "الفػعا" و"كفخيا" ذاتا الغالبية الذيعية.
َْ
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وبالتالي؛ فقج كان يسكغ االستقخار عمى الجانب اإلنداني ،مع تشفيح مصمب روسيا بأن

تذخف دمذق عمى قػافل اإلغاثة اإلندانية ،مغ دون أية تفاصيل سياسية ،تسذ صمب الحخب
التي تراعجت في األسابيع األخيخة ،في إدلب ،وفي الغػشة.
أما األتخاك ،فقج قالػا بأن لجييع اعتبارات أخخى ال تترل بالحخب الحالية في سػريا ،فيسا
يخز عسميتيع العدكخية في "عفخيغ" ،شسال غخب سػريا ،ضج وحجات حساية الذعب الكخدي،
وبأن قخار مجمذ األمغ غيخ معشي بيا.
....
في ىحا اإلشار ،تدعى ىحه الػرقة ألن تشاقر بعس الجػانب الستعمقة ليذ بالقخار في حج

ذاتو ،وإنسا بحقيقة السذيج في سػريا ،والحي ُتعتبخ الذؤون العدكخية فيو؛ ىي الػاجية ال
أكثخ!

عغ األمخيكييغ وأجشجاتيع:
في واقع األمخ؛ فإنو ،وخال ًفا لمطاىخ؛ فإن أكثخ شخف دولي حقق أىجافو التي دخل ألجميا

غسار الحخب الدػرية ،وفي ذات الػقت حرج أقل السغارم ،ىػ الػاليات الستحجة.

فالبعس يخى أن الخوس ىع أكبخ الخابحيغ مغ وراء تجخميع في الحخب الحالية في روسيا؛
اتيجيا ،حاصجيغ السغانع حتى مغ قبل الحخب،
حيث أسشجوا
نطاما يسثل بالشدبة ليع حمي ًفا إستخ ًّ
ً
في صػرة قػاعج عدكخية وعقػد إعادة إعسار ،في حمب وحسز ،وغيخىا.
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إال أن واقع األمخ ،وما يجور مغ خمف الكػاليذ يقػل بأنو ،ووفق حدابات السغانع
والسغارم؛ فإن األمخيكييغ – ال نقرج اإلدارة الحالية ،بقجر ما نقرج السؤسدات الحقيقية التي
ترشع وتتخح القخارات اإلستخاتيجية ،مثل وزارة الجفاع – ىع أكبخ الخابحيغ ،عمى األقل مقارن ًة مع

ما أنفقػه مغ تكاليف سياسية ومادية.

بل إنو عمى مدتػى الشقصة الدمشية لمتجخل؛ فإن األمخيكييغ كانػا أسبق – خال ًفا لسا ىػ

ضاىخ كحلظ – مغ باقي األشخاف في التجخل في السػضػع الدػري ،وإن كانت البجاية ،وقت إدارة

الخئيذ الدابق ،باراك أوباما الثانية ،مغ خالل وكالء إقميسييغ ،ىع تخكيا ودول خميجية ،أىسيا

قصخ واإلمارات.
لجيشا أوالً اتفاق كامل بيغ الخوس واألمخيكييغ في اليجف الخاص بإعصاء األولػية لسحاربة
التشطيسات اإلرىابية األىع بالشدبة لسػسكػ وواششصغ ،وىي" :القاعجة" ،وتشطيع الجولة "داعر".
وفي ىحا؛ ىشاك تصابق حتى عمى مدتػى الترخيحات بيغ الخئيذ الخوسي فالديسيخ
بػتيغ ،ونطيخه األمخيكي ،دونالج تخامب ،في ىحا الرجد ،بسا في ذلظ أن العام 1422م ،سػف
يذيج مشح األولػية لسقاتمة "جبية الشرخة" ،وفي األصل؛ فإن مكافحة ىحه التشطيسات كان

أولػية في بخنامج تخامب االنتخابي.
وىشاك الكثيخ مغ العالمات التي تذيخ إلى أن األمػر في سػريا تديخ وفق مخصط أمخيكي

مشح البجاية.
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األول؛ ترخيح ميع ألوباما وقت تراعج أزمة الالجئيغ الدػرييغ الفاريغ مغ حمب

وحسز ومجن سػرية أخخى ،في العام 1420م ،والعام 1422م؛ حيث حجد أوباما خصط بالده

اما تالية لمعام 1422م ،وىػ ما يعشي أن
الستزافة عجد مغ الالجئيغ الدػرييغ ،شسمت أعػ ً
األمخيكييغ مشح سشػات عمى عمع كامل بأن الحخب في سػريا سػف تدتسخ لدشػات شػيمة
قادمة ،وبالتالي؛ فيع مغ بيغ مخصصي ىحا الػضع أصالً!
الجلي ل الثاني ،ىػ تدميح األمخيكييغ وقت أوباما ،وبدالح ثقيل ،وحجات حساية الذعب

الكخدية ،بل وتذكيل قػات سػريا الجيسقخاشية – وكالىسا الخرع المجود لألتخاك – ومشح أكخاد

سػريا األخصخ عمى األمغ القػيع التخكي مغ حتى نطخائيع في جشػب شخق تخكيا ،الكثيخ مغ
تقخيبا عجا
السيدات التي مكشتيع مغ تأسيذ فيجرالية "روج آفا" في مشاشق شسال سػريا بالكامل
ً
إدلب ،في ربيع العام 1422م ،بسا في ذلظ مشاشق غخب الفخات ،التي تسثل ًّ
خصا أحسخ لالمغ
القػمي التخكي.
ومغ بيغ األدوات التي استخجميا األمخيكيػن في ىحا الرجد ،ىػ دمج الكيانات الدياسية

َّ
السرشفة إرىابية ،وتعسل عمى األراضي الدػرية،
والعدكخية الكخدية في الحخب عمى التشطيسات
وىػ ما مشح األكخاد شخعية وحرانة أمام السجتسع الجولي.
إدارة أوباما – كسا اعتخف بحلظ الخئيذ التخكي ،رجب شيب أردوغان – كانت تعسل مع
الحكػمة التخكية لمتخويج لسذخوع الفػضى األمخيكية اليجامة في السشصقة ،والحي بجأ بسذخوع
تقديع سػريا والعخاق ،في إشار "سايكذ – بيكػ" ثانية ،بعج مائة عام مغ األولى ،بيشسا مغ
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جية أخخى؛ تعسل عمى تقػية أعجى أعجاء وحجة األراضي التخكية ،وىي الفرائل الكخدية
الدػرية.
ولقج أكج ذلظ ترخيح الخئيذ األمخيكي الحالي ،دونالج تخامب ،في حػاره لرحيفة الشيػيػرك
تايسد ،في نػفسبخ 1422م ،بعج فػزه مباشخة باالنتخابات الخئاسية األمخيكية ،التي جخت في
ذلظ الذيخ ،عشجما قال إنو ليذ مغ ميام بالده "خمق أمع ججيجة" ،عشجما كان يتشاول الحخب
في سػريا والدياسة األمخيكية فييا.
وتذيخ تقجيخات عجة إلى أن األجيدة األمخيكية تمعب في ممف الحخب الدػرية بصخيقة
ذكية؛ حيث إنيا تسخر الدياسات الخوسية وسياسات حمفاء دمذق اآلخخيغ في الحخب ،مغ أجل
أن يقػمػا بـ"العسل" عشيا ،مع التجافع ضج جيػد ىحا السحػر بػتيخة معيشة تدسح بإشالة أمج

الحخب ،وليذ وقفيا.

ويذسل ىحا "العسل" مكافحة التشطيسات اإلرىابية الستصخفة ،ىػ جدء أصيل مغ بخنامج
تخامب الخئاسي ،وإجياد إيخان و"حدب هللا" ،واستشدافيع في حخب مخىقة شػيمة األمج ،باإلضافة

إلى االستسخار في الخصة األصمية ،وىي تقديع مشصقة السذخق العخبي وآسيا الرغخى عمى
أسذ قػمية ججيجة.

خخيصة القػى في الغػشة:
ُيعتبخ ىحا السمف مغ أىع السمفات التي تفدخ الرػرة الدابقة ،بتعقيجاتيا.
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مرغخ لمحخب في سػريا؛ حيث تذسل مشطػمة مغ القػى ،وتختبط
ًا
نسػذجا
فالغػشة ُتعتبخ
ً
بسشطػمة مغ القزايا ،التي تمخز السػقف الحالي في سػريا والسشصقة.
يتػاجج في الغػشة الذخقية ،أربعة فرائل رئيدية ،وىي:
 "جير اإلسالم" ،وتجعسو الخياض ،وقػتو قػاميا  21ألف مقاتل. "فيمق الخحسغ" ،وتجعسو قصخ ،وقػتو قػاميا  22ألف مقاتل." -أحخار الذام" ،وىػ الحراع السدمح لمتشطيع الجولي لإلخػان السدمسيغ ،ولو  9آالف

مقاتل.

 "جبية الشرخة" ،ويحطى بجعع قصخي ،مع بعس الجعع الدعػدي ألجشحة معيشة مشو،وقػتو بزعة مئات مغ العشاصخ.
وتدبغ تخكيا رعايتيا عمى مختمف ىحه الفرائل ،سػاء لجية إيػاء قياداتيا ،أو تقجيع

الجعع الدياسي والعدكخي ،واإلسشاد اإلعالمي ليا.

وفي الخمفية مغ ىحه السجسػعات ،تػجج عشاصخ تشطيع الجولة "داعر" ،في مخيع

"اليخمػك" لالجئيغ الفمدصيشييغ.

وسبق ليحه السجسػعات أن خاضت فيسا بيشيا صخاعات دامية ،جدجت الرخاعات التي
تجب في كثيخ مغ األحيان بيغ األشخاف الخاعية ليا.
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داميا بيغ "جير
فعمى سبيل السثال ،وخالل الدشػات الساضية؛ شيجت الغػشة قتاالً
ً
اإلسالم" ،و"فيمق الخحسغ" ،في الفتخات التي كانت فييا العالقات تتجىػر بذجة بيغ الدعػدية
وقصخ.
إال أن اتفاق جسيع األشخاف الستشافدة في سػريا عمى ىجف اإلشاحة بالخئيذ الدػري
جانبا ،مغ أجل تحقيق ىحا
بذار األسج ،فخض عمييا في كثيخ مغ األحيان تشحية خالفاتيا ً
اليجف.

العسمية التخكية في "عفخيغ":
وتأتي العسمية التخكية في "عفخيغ" ،حاممة في شياتيا ذات التعقيجات والتشاقزات غيخ
السشصقية.
مبجئيا ،يشبغي التأكيج عمى نقصة شجيجة األىسية ،وىػ أن تباكي األبػاق اإلعالمية
ولكغ
ًّ

والمجان اإلليكتخونية التابعة لإلخػان السدمسيغ ،وتقبع بيغ الجوحة وأنقخة ولشجن؛ عمى الجخيسة
– حقيق ًة جخيسة – الحاصمة في حق السجنييغ في الغػشة الذخقية؛ إنسا ىػ دمػع تساسيح؛

حيث جخيسة أخخى – وإن لع تكغ بحات الحجع واألبعاد – تحجث عمى مخآى ومدسع مشيع في
"عفخيغ" ،عمى يج القػات التخكية ،ومختدقة "الجير الدػري الحخ" ،وىع ال يشصقػن!
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كثيخ مػقف السجنييغ في الغػشة؛
األمخ اآلخخ؛ أن العسمية التخكية في "عفخيغ" قج آذت ًا
حيث إن وسائل اإلعالم الجولية لع تفخد االىتسام الالزم لالوضاع في الغػشة في ضل وجػد
عسمية "عفخيغ".
إضافة إلى ذلظَّ ،
مثل سمػك "فيمق الخحسغ" و"جير اإلسالم" و"أحخار الذام" في مػضػع
بارز – كحلظ – في صخف الشطخ عغ الحاصل في
دور ًا
قرف العاصسة الدػرية دمذقً ،ا
الغػشة.
وبالعػدة إلى السمف األصمي؛ فقج أشارت تقاريخ استخبارية وإعالمية عجيجة مػثػقة؛ إلى
تبعا ألولػية السمف الكخدي لجى أنقخة ،سسحت – أي ىحه
أن ىشاك تفاىسات تخكية سػرية ً
التفاىسات – لمخئيذ الدػري والخوس بالقيام بعسميات عدكخية واسعة في إدلب والغػشة ،نطيخ
غس الصخف عغ السػقف في "عفخيغ".

في السقابل؛ فإن الشطام الدػري أراد عسمية "عفخيغ" لكدخ إرادة األكخاد ،ثع االستجابة
لصمبات األكخاد بحسايتيع باعتبار أنيع مػاششيغ سػرييغ ،يجب عمى حكػمتيع حسايتيع مغ
اليجػم التخكي ،وبالتالي؛ إعادة سمصة الجولة إلى السشاشق التي استػلى عمييا األكخاد ضسغ

فيجرالية "روج آفا".
ولقج استغخب البعس الديػلة التي سسحت بيا القػات الجػية التخكية والسجفعية التخكية
السخابصة عمى الحجود الدػرية التخكية مقابل "عفخيغ" ،لمقػات الخديفة التي بعثت بيا دمذق،
بجخػل "عفخيغ".
http://samstudies.com

مرك سام للدراسات اإلستراتيجية

9

فاالتفاق الحي تع بػساشة روسية ،يقزي بعجم دخػل قػات الجير الدػري الشطامي إلى
"عفخيغ" ،ولكغ دخػل قػات بجيمة ،محدػبة عمى الحكػمة الدػرية ،أو تابعة ليا ،مغ أجل أن
تتدمع اإلدارة السحمية في "عفخيغ".
عخف بـ"القػات
وبالفعل؛ تحقق لألتخاك ىجفيع؛ حيث قامت ىحه القػات الخديفة ،أو ما ُي َ
الذعبية" ،بإزالة األعالم الكخدية مغ عمى معبخ "الديارة" الخابط بيغ العسق الدػري ،و"عفخيغ"،
ومقار اإلدارة الحكػمية.
تاما؛ حيث ال تفتئ السقاتالت والسجفعية التخكية في قرف تجسعات
إال أن االتفاق ليذ ًّ

"القػات الذعبية" ولكغ في إشار ىجف تخكي ،وىػ فخض شخيط حجودي آمغ بيغ "عفخيغ" وبيغ
تخكيا.
في اإلشار الدابق؛ تديخ األوضاع في األزمة الدػرية ،وبالتالي؛ يسكغ القػل إن عسميات
"جشيف" و"سػتذي" و"أستانة" ،قج ماتت ،وأن الحخب الدػرية مخشحة لالستسخار ،بل والتراعج
عامل مفاجئ يدسح بتدػية بيغ العػاصع األىع الفاعمة في
لدشػات شػيمة قادمة ،ما لع يحجث
ٌ
األزمة.
وبالتالي؛ يسكغ القػل إن االتراالت التي ُتجخى بػساشة روسية ومرخية ،مغ أجل تثبيت
اتفاق مشصقة خفس الترعيج في الغػشة – وقع عميو "فيمق الخحسغ" و"جير اإلسالم" –
بػساشة مرخية ،لغ تقػد إلى شيء!
–———
أحمد التالوي :باحث مصري في شئون التنمية السياسية ،وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات اإلستراتيجية
http://samstudies.com
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