
ما زالت الوليات املتحدة الأمريكية متلك خيارات جمدية ومالئمة 

اأن هذه اخليارات تت�سم  �سد اجلهاديني يف �سوريا. وعلى الرغم من 

بكونها معقدة وغري مثالية؛ اإل اأنها منطقية وعملية لأنها تواءم بني 

امل�سالح الأمريكية وامل�سالح ال�سورية املحلية. على وجه التحديد، 

الوليات املتحدة الأمريكية بتمكني  اأن تقوم  تتطلب هذه اخليارات 

املتمردين القوميني من التناف�س مع اجلماعات اجلهادية واحتوائها 

يف  واملالب�سات  الظروف  وتوفر  املطاف.  نهاية  يف  مواجهتها  قبل 

القوميني  مع  للعمل  فر�سة  اخل�سو�س،  وجه  على  �سوريا،  جنوب 

اجلهادية  اجلماعات  اإ�سعاف  مهمة  من  كال  لإجناز  املوؤهلني 

نطاًقا  الأو�سع  لل�رصاع  �سيا�سية  ت�سوية  اإجناز  ت�سجيع  عن  ف�سال 

الو�سع  يعد  ل  املقابل،  يف  اجلماعات.  هذه  �سعود  اإىل  اأدى  الذي 

الوليات  جهود  اإمكان  يف  زال  ما  لكن  بالكثري،  �سوريا  �سمال  يف 

اجلهادية  اجلماعات  ا�ستغالل  دون  حتول  اأن  الأمريكية  املتحدة 

للو�سع، بالإ�سافة اإىل القيام بو�سع حجر الأ�سا�س لهجوم بري �سد 

اجلهاديني بقيادة حملية. ونرى اأن باإمكان ال�سرتاتيجيات الفّعالة 

ال�رصوط  تبني  واأن  البع�س  بع�سها  تعزز  اأن  واجلنوب  ال�سمال  يف 

الالزم توافرها لهزمية وتوفري البدائل املنا�سبة للجهاديني.

ل يتوجب هزمية جبهة الن�رصة والدولة الإ�سالمية فح�سب، بل ينبغي 

تاأمني  على  وقادر  بال�رصعية  يتمتع  قومي  �سوري  ببديل  ا�ستبدالها 

الوليات  تقوده  الذي  التحالف  لقوات  اجلوية  العمليات  اأ�سفرت 

العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  �سد  �سوريا،  يف  الأمريكية  املتحدة 

املدى،  وق�سرية  حمدودة  مكا�سب  عن  الإ�سالمية(،  )الدولة  وال�سام 

النفطية.  عوائدها  وخف�س  الإ�سالمية  بالدولة  اخل�سائر  اإحلاق  مثل 

بامل�سالح  خطورة  اأكرث  نحو  على  ت�رص  قد  احلملة  فاإن  ولالأ�سف؛ 

الأمريكي  الهدف  ذلك  ي�سمل  �سوريا.  يف  املدى  بعيدة  الأمريكية 

يف  يتم  اأن  والأهم  ها،  وتدمري  الإ�سالمية  الدولة  دحر  وهو  املعلن، 

الن�رصة  ا�ستبدال جبهة  الالزمة ملنع  ال�سمانات  الوقت توفري  نف�س 

على  فاإن  احلملة  ولتنجح  الإ�سالمية.  بالدولة  للقاعدة  التابعة 

العتبار،  بعني  املحلي  الواقع  اأخذ  وحلفاءها  املتحدة  الوليات 

والعمل على تعزيز املعار�سة القومية ال�سورية بدًل من تقوي�سها.

اإن اأكرث ما يثري القلق اأن احلملة اجلوية للتحالف قد ُتعّجل بانهيار 

ملعار�سة  ت�سكلت  جماعات  وهي   - القومية  التمرد  لقوات  قريب 

الناجحة  الع�سكرية  املواجهات  من  �سجل  ولديها  ال�سوري،  النظام 

�سد الدولة الإ�سالمية يف �سمال �سوريا. وتعتمد جبهة الن�رصة على 

املتمردة،  اجلماعات  من  مبناف�سيها  احلملة  تلحقه  قد  الذي  ال�رصر 

املركز  ذلك  يف  مبا  وراءه،  وما  ال�سمال  يف  وجودها  تعزيز  يف 

– وهو �سل�سلة من املدن والطرق  ال�سوري  القت�سادي والدميغرايف 

الرئي�سية على امتداد و�سط �سوريا. ويف الوقت نف�سه، حتتفط الدولة 

�سوريا  �سمال  يف  »اخلالفة«  اأر�س  قلب  على  بال�سيطرة  الإ�سالمية 

هذه  ا�ستمرت  ما  واإذا  قوية.   مناف�سة  اأي  تواجه  ل  حيث  و�رصقها، 

و�رصقها  وو�سطها  �سوريا  �سمال  تق�سيم  يتم  ف�سوف  الجتاهات، 

املتعددة،  والعلوية  ال�سيعية  وامليلي�سات  اجلهادية،  اجلماعات  بني 

�ستوؤدي  النتيجة  هذه  مثل  النظام.  لدولة  �سغرية  م�ساحة  و�ستتبقى 

اأزمة الالجئني  اأمد  ا�ستقرار جريان �سوريا، واإطالة  ملوا�سلة زعزعة 

املحليني  املقاتلني  من  املزيد  جذب  عن  ف�سال  م�سمى،  غري  لأجل 

والأجانب لالأيديوجلية املتطرفة.

هزيمة الجهاديين في سوريا: المـنـافـسـة قـبـل الـمــواجهــة
أبريل 2015

إعداد: فيصل عيتاني  آراء وتحليـــالت

مركز رفيق الحريرى للشرق األوسط

مركز رفيق الحريري للشرق األوسط

باملجل�س  الأو�سط  لل�رشق  احلريري  رفيق  مركز  يدر�س 

يف  القت�سادية  والأو�ساع  ال�سيا�سية،  التحولت  الأطلنطي 

الأمريكية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  تو�سيات  ويقدم  العربية،  البلدان 

والأوروبية لت�سجيع التغيري البناء. 

فيصل عيتاني زميل مقيم بمركز رفيق الحريري للشرق األوسط بالمجلس األطلنطي.
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بالأرا�سي  حماطة  فهي  اأخرى  ناحية  ومن  الرتكية.  احلدود  على 

العملية عدة  �سقط يف هذه  وقد  الإ�سالمية،  للدولة  التابعة  املعادية 

مئات من ال�سحايا اجلهاديني. 

حتت  الواقع  الحتياطي  واملخزون  النفط  م�سايف  تدمري  اأدى  وقد 

بدرجة  النفط  من  وارداتها  ت�ساوؤل  اإىل  الإ�سالمية  الدولة  �سيطرة 

كبرية. وت�سري التقديرات الأخرية، اإىل اإنه اعتبارا من دي�سمرب 2014 

الدولة  ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  يف  اليومي  النفط  اإنتاج  تقّل�س 

انخف�ست  فيما  برميل،  األف  ع�رصين  اإىل  األف  �سبعني  من  الإ�سالمية 

األف دولر.   600 2-3 مليون دولر اإىل  عائدات النفط اليومية من 

حا�سم  اأمر  هو  للدولة  التحتية  البنية  واقت�ساد  مفهوم  لأن  ونظراً 

ال�سلطة؛  ال�سمود يف  على  وقدرتها  فيها  والثقة  بالن�سبة جلاذبيتها 

ا�ستهدفت ال�رصبات اجلوية للتحالف  فاإن هذه اخل�سائر كبرية. كما 

الذين جتند منهم تلك اجلماعات  ال�ُسّنة  ال�سكان، مبا يف ذلك  وحكم 

ال�ُسنة  اإخوانهم  يهددون  اجلهاديني  اأن  من  الرغم  فعلى  عنا�رصها. 

زمام  يتوىل  اأن  يجب  من  هم  فال�سنة  �سواء؛  حد  على  والأقليات 

املبادرة يف قتالهم. اإن العتماد ح�رصيًا على امليلي�سيات العلوية، 

قتال  يف  ال�ُسنّية،  غري  الأخرى  القوات  اأو  ال�سيعة،  واجلهاديني 

الطائفي  اخلطاب  تعزيز  اإىل  بب�ساطة  �سيوؤدي  ال�ُسنّية؛  اجلماعات 

حول ا�سطهاد ال�ُسنة على اأيدي الأقليات - وهو ما يخلق اأداة جتنيد 

فعالة يف اأيدي كال من الدولة الإ�سالمية وجبهة الن�رصة.

انتصارات محدودة في سوريا ضد الدولة اإلسالمية
اأ�سفرت احلملة التي تقودها الوليات املتحدة �سد الدولة الإ�سالمية 

يف �سوريا عن اأ�رصار بالبنية التحتية للدولة الإ�سالمية القائمة على 

ال�سيطرة على كوباين، وهي مقاطعة كردية  النفط، كما منعتها من 

شكل رقم 1. سوريا: مناطق السيطرة 

Based on research from Thomas van Linge (@arabthomness)
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تعاين من اخللل: حتى الآن، ركزت ال�رصبات اجلوية على ا�ستهداف 

وبني  بينها  الأمامية  اخلطوط  حزام  عن  بعيًدا  الإ�سالمية  الدولة 

املتمردين القوميني يف حمافظات حلب، وحماة، وحم�س، ودم�سق. 

عو�سًا عن تركيز ال�رصبات اجلوية على حمافظة الرقة، حيث تواجه 

الزور، حيث  دير  الإ�سالمية مناف�سة �سعيفة، وعلى حمافظة  الدولة 

ح�ساب  على  النظام،  هو  هناك  لال�ستفادة  قابلية  الأكرث  الطرف  اإن 

ال�سكان الذي يعي�سون حالًيا حتت حكم الدولة الإ�سالمية. 

اإن اجتاه الوليات املتحدة لأن تناأى بنف�سها عن املناطق التي تدور 

اأثبت  قد  القوميني  واملتمردين  الإ�سالمية  الدولة  املعارك بني  فيها 

اأغ�سط�س  يف  للتحالف  اجلوية  ال�رصبات  بداية  منذ  مكّلف.  هو  كم 

2014 وحتى هزمية الدولة الإ�سالمية يف كوباين يف يناير 2015، 

قامت الدولة الإ�سالمية بتو�سيع نطاق �سيطرتها يف �سوريا، وك�سبت 

املزيد من الأر�س يف حمافظات احل�سكة، وحلب، وحماة، وحم�س، 

الأمريكية،  ال�ستخباراتية  امل�سادر  لبع�س  ووفًقا  ودرعا.  ودم�سق، 

كاف  مبعّدل  املقاتلني  جتنيد  على  قادرة  الإ�سالمية  الدولة  فاإن 

ل  ذلك  -مع  اجلوية  ال�رصبات  عن  الناجمة  خ�سائرها  لتعوي�س 

ميكن التعويل اأن هذه البيانات؛ نظًرا ل�سعوبة حتديد عدد ال�سحايا 

ب�سبب قلة ال�رصكاء على الأر�س.

الآن يف و�سعية حماولة جني املكا�سب يف  الإ�سالمية  الدولة  تبدو 

حمافظات احل�سكة، وحلب، وحماة، وحم�س، ودم�سق، ودرعا، ورمبا 

القوميني يف وقت  ل�سالح  التي خ�رصتها  الأرا�سي  ت�سعى ل�سرتداد 

لأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ذلك  و�سي�سطر    .2014 �سابق يف 

اأو  بالتو�سع  الإ�سالمية  للدولة  بال�سماح  �ستخاطر  اإذا كانت  ما  تقرر 

اأنها �ستعمل على الت�سدي لها، وذلك بالتعاون مع )وال�ستفادة من( 

ا�ستبعدت  اأوباما  اإدارة  اأن  بالرغم من  اأو مناف�سيها.  النظام  كل من 

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  نظام  ال�رصاكة مع  فكرة  وتكراراً  مراراً 

ثروات  على  حتمًا  توؤثر  اجلوية  احلملة  فاإن  الإ�سالمية،  الدولة  �سد 

لي�ست  ونتيجتها  والنظام،  واجلهاديني،  القوميني،  وح�سابات 

بال�رصورة يف �سالح الوليات املتحدة.

حمل  �سيحل  من  اأو  ماذا  للتحالف  احلالية  ال�سرتاتيجية  حتدد  ل 

الدولة الإ�سالمية يف حال حتقق بالفعل هدف دحرها وهزميتها. اإن 

احلل الدائم مل�سكلة اجلهاديني قد يتطلب بناء بدائل قومية مع دعم 

الذين وقع  ال�ُسّنة  ال�سوريني  – ي�سمل  للطائفية  النطاق وعابر  وا�سع 

وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  براثن  يف  ومطالبهم  ال�سيا�سي  موقفهم 

الن�رصة. هذه القوات �ستحتاج حلماية ال�سكان �سد كل من اجلهاديني 

واآثار  عنف النظام التي تدفع للتحول الراديكايل. يف الوقت احلايل، 

يهدف برنامج التدريب والتجهيز الأمريكي اإىل جتنيد عدة اآلف من 

يبدو.  فيما  النظام  لقتال  ولي�س  الإ�سالمية،  الدولة  لقتال  ال�سوريني 

جمرد  لعتبارهم  عر�سة  اأكرث  املقاتلني  هوؤلء  يجعل  قد  القيد  هذا 

الع�سكرية  والأ�سول  وم�ستودعاتها  الإ�سالمية  الدولة  �سالح  خمابئ 

الأخرى. 

الوليات  تقوده  الذي  للتحالف  اجلوية  ال�رصبات  اأدت  كوباين،  يف 

اإىل  الأكراد،  للمقاتلني  القريب  الع�سكري  والدعم  الأمريكية،  املتحدة 

قد  ذلك  كان  -واإن  اجلهاديني  اأ�رص  يف  الوقوع  من  املدينة  حماية 

لدعم  بالإ�سافة  الأمد وجوهرية،  اأمريكية طويلة  بعد جهود  فقط  مت 

حمدودة  لكوباين  الع�سكرية  القيمة  اإن  القومية.  املتمردين  جماعات 

ولكن ترجع اأهميتها اإىل اأن الدولة الإ�سالمية حاولت ال�ستيالء عليها. 

وقد تكبدت الدولة الإ�سالمية خ�سارة مئات املقاتلني. اإىل جانب هذه 

ب�سبب  اهتزت  �سمعتها  فاإن  الإ�سالمية  الدولة  تكبدتها  التي  اخل�سائر 

احللفاء  ت�سورات  اإ�سعاف  يف  موؤقتًا  ذلك  و�ساهم  كوباين،  معركة 

اأمامه.  ال�سمود  ميكن  ل  الإ�سالمية  الدولة  زخم  باأن  و«املناف�سني« 

ولذلك اأثاره العملية، فقد يوؤدي اإىل خف�س عدد املقاتلني امل�ستعدين 

لقد  عليها.  التغّلب  ميكن  التي  الإ�سالمية  الدولة  ل�سفوف  لالن�سمام 

امل�ستدامة  الأمريكية  اجلوية  القوة  اأن  ا  اأي�سً كوباين  معركة  اأظهرت 

اإىل جانب القوات الربية املحلية املتحم�سة وامل�سلحة جيًدا، ميكن اأن 

توقف توغل الدولة الإ�سالمية، لكنها يف املقابل برهنت على مرونة 

وعزم الدولة الإ�سالمية يف مواجهة خط النار. 

في الوقت الحالي، يهدف برنامج 
التدريب والتجهيز األمريكي إلى 
تجنيد عدة آالف من السوريين 

لقتال داعش وليس النظام كما 
يبدو. هذا القيد قد يجعل هؤالء 
المقاتلين أكثر عرضة العتبارهم 
مجرد مرتزقة أمريكيين وليسوا 

أبطال الشعب السوري.

أوجه القصور في حملة التحالف في سوريا
الدولة  ل�سيطرة  اخلا�سعة  للنفط  التحتية  البنية  اإ�سعاف  اإن 

غري  لكنها  هامة،  اإجنازات  كوباين  يف  قواتها  وهزمية  الإ�سالمية 

حا�سمة اأو كافية لدحرها، ناهيك عن تدمريها. احلملة اجلوية ذاتها 
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والتوازن  معها،  امل�سطفني  والقوميني  املتحدة  الوليات  لنوايا 

املحلي لل�سلطة بني اجلماعات املتحاربة. حيث جند اأن اأولئك الذي 

يعي�سون يف مناطق حمررة ينظرون عموًما للنظام باعتباره التهديد 

الأكرب لأمنهم وم�ساحلهم. فيما يبدو اأن العديد من ال�سوريني، وهم 

اجلهادية  الأيديولوجية  اإزاء  مرتددون  اأو  معار�سون  الأرجح  على 

اأنف�سهم  اأ�سا�سي حول حماية  ب�سكل  الن�رصة، يرتكز حر�سهم  جلبهة 

امليل�سيات  ترتكبها  التي  النهب  عمليات  ومن  النظام  عنف  من 

ي�ست�سيغون  فاإنهم  ال�سياق،  هذا  يف  واملجرمني.  الهمجية  املحلية 

ا على التكفل  حتّمل جبهة الن�رصة كمناف�س قوي للنظام وقادر اأي�سً

ب�سئون احلكم املحلي.

املتحدة  للوليات  الر�سمي  الهدف  يظل  وبينما  اخللفية،  هذه  على 

اأ�سا�س التفاق املتبادل بني  ال�سيا�سي على  يف �سوريا هو النتقال 

من  الأ�سد  ي�ستبعد  اأن  املحتمل  من  اتفاق  )وهو  واملعار�سة  النظام 

لنوايا  ال�سوريني ينظرون  ال�سيا�سية(، فاإن عدًدا متزايًدا من  العملية 

الوليات املتحدة ب�سكل خمتلف.

فهم يالحظون: 

النطاق،  وا�سع  النظام  لعنف  الت�سدي  يف  املتحدة  الوليات  ف�سل  	•
والق�سف  الكيماوي  بال�سالح  املزعومة  الهجمات  ذلك  يف  مبا 

للمناطق املاأهولة بال�سكان. املتوا�سل 

الإيراين  الأعلى  للمر�سد  الأبي�س  البيت  تاأكيد  عن  الأنباء  توارد  	•
ال�سوري،  النظام  ت�ستهدف  لن  الأمريكية  الع�سكرية  العمليات  اأن 

طاملا اأن اأمريكا واإيران حتاربا نف�س العدو، اأي الدولة الإ�سالمية، 

يف العراق.

القوميني،  املتمردين  من  العلني  الأمريكية  الرئا�سة  ا�ستخفاف  	•
ا على تلقيهم للدعم الأمريكي.  مع الإ�رصار اأي�سً

قتل  اإىل  اأدت  التي  اجلوية  لل�رصبات  املتحدة  الوليات  اإطالق  	•
اأو  الإ�سالمية  الدولة  ال�رصبات �سد  �سواء كانت  �سوريني،  مدنيني 

خلية خرا�سان التابعة جلبهة الن�رصة، ولكن لي�س �سد النظام.

الأولوية  اإعطاء  املتمردين  من  طلبوا  كبار  اأمريكيون  م�سئولون  	•
عدوهم  لي�س  ولكن  )اجلهاديني(  املتحدة  الوليات  اأعداء  لقتال 

الوليات املتحدة يف  اأخفقت فيه  الذي  الوقت  )النظام(، يف نف�س 

منح املتمردين الدعم الكايف للقيام بذلك على نحو فّعال.

التكيف  القدرة على  ال�سوريني ُيظهر  ومن ثم، فاإن عدداً متزايداً من 

على  الن�رصة،  وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  حكم  ظل  يف  العي�س  مع 

ا  اأي�سً فقدوا  هوؤلء  هوادة.  بال  النظام  عنف  يتوا�سل  فيما  الأقل 

اإميانهم بالوليات املتحدة اأو اأ�سبحوا معادين لها. ويف نظر العديد 

واحد  خندق  يف  امل�سطفة  القومية  اجلماعات  فاإن  ال�سوريني؛  من 

والعمالء  الفا�سدين  من  جمموعة  جمرد  هي  املتحدة  الوليات  مع 

م�سدًرا  اأو  احلرية  اأجل  من  مقاتلني  ولي�سوا  واملرتزقة،  الأمريكيني 

متكنوا  لو  حتى  ال�سوري،  ال�سعب  اأبطال  ولي�سوا  اأمريكيني  مرتزقة 

لنريان  يتعر�سون  فيما  الإ�سالمية  الدولة  هزمية  من  ما  بطريقة 

الثقيلة. النظام 

اإي  فاإن  الإ�سالمية،  الدولة  �سد  النت�سارات  كانت  ما  فاأيًا  واأخرًيا، 

لتمكني  وتوؤدي  اإ�سعافها،  على  فقط  تعمل  للتحالف  ا�سرتاتيجية 

احلكمة.  اإىل  مفتقرة  �ستكون  بغ�سًا،  عنها  تقل  ل  اأخرى  جماعات 

وبالتايل، فاإن من بواعث القلق، اأنه حتى لو مت اإجبار الدولة الإ�سالمية 

الوليات  تقودها  التي  احلملة  فاإن  اجلديدة،  القيود  مع  التاأقلم  على 

املتحدة تقابلها �سل�سلة من التطورات املحلية قد توؤدي دومنا ق�سد 

اإىل متكني جبهة الن�رصة على ح�ساب مناف�سيها القوميني.

أبرز عيوب الحملة: تمكين جبهة النصرة
يف  مريرة  هزمية  القومية  اجلماعات  تكبدت   ،2014 نوفمرب  يف 

ت�سيطر  كانت  التي  املنطقة  وهي  �سوريا،  �سمال  يف  اإدلب  حمافظة 

عليها يف ال�سابق. وقد متكنت جبهة الن�رصة من ال�ستيالء على العديد 

من املدن الرئي�سية من جبهة الثوار ال�سوريني، وحركة حزم املدعومة 

من الوليات املتحدة. وقد ارتد بع�س املقاتلني جلبهة الن�رصة، التي 

تزداد قوتها الآن يف اإدلب. وقد لعبت جبهة الثوار ال�سوريني والألوية 

القومية الأخرى دوراً رئي�سيًا يف الإطاحة بالدولة الإ�سالمية من اإدلب 

ومعظم حمافظة حلب يف وقت مبكر من 2014. وهكذا، �سّكل هجوم 

جبهة الن�رصة على اإدلب �رصبة موجعة خل�سوم الدولة الإ�سالمية من 

القوميني يف �سمال �سوريا. ت�سغط جبهة الن�رصة الآن على القوميني 

يف حمافظة حلب فيما يعززون وجودهم يف اإدلب. ويف الوقت احلايل 

قرابة  �سد  الن�رصة  جبهة  لواء  حتت  مقاتل  اآلف   6 نحو  ين�سوي 

ع�رصين اأو ثالثني األف مقاتل يف الدولة الإ�سالمية.

يبدو أن هناك عدد متزايد من 
السوريين يتكيف مع العيش في 

ظل حكم الدولة اإلسالمية وجبهة 
النصرة، على األقل فيما يستمر 

عنف النظام بال هوادة.

متتد جذور النجاح والإ�رصار جلبهة الن�رصة يف الآونة الأخرية اإىل 

التفاعل بني احلملة اجلوية للتحالف والوقائع الع�سكرية وال�سيا�سية 

الن�رصة  جبهة  وقراءة  باملحليني،  بال�سكان  تتعلق  وهي  املحلية. 
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يعدل عن التمرد. واآخرين ين�سقون وين�سمون جلبهة الن�رصة للتمتع 

بالثقة،  والإح�سا�س  هدف  بوجود  وال�سعور  الع�سكرية،  قوتها  مبزايا 

�سوف  منهم  والكثري   – اأف�سل  وموارد  اأعلى  رواتب  على  واحل�سول 

املفرغة  احللقة  وترية  من  ذلك  �سارع  اأي�سًا.  اأيديولوجيتها  يعتنق 

الأمريكية  الأمريكية: فال�سرتاتيجية  التي تقّو�س امل�سالح  العبثية 

اأ�سعفت، ب�سكل غري مق�سود، املتمردين القوميني الذين اإما انهزموا 

الثقة  انعدام  ذلك  ويعّمق  لها.  ان�سموا  اأو  الن�رصة  جبهة  اأمام 

الأمريكية اإزاء املتمردين القوميني؛ وهو ما يوؤدي بدوره اإىل املزيد 

من تخفي�س الدعم الأمريكي واإ�سعاف القوميني، وهكذا. 

الأمريكية  العلنية  والت�رصيحات  والتهديدات  للتحركات  كنتيجة 

الأخري  هجومها  احل�سبان  يف  وبالأخذ  التمرد،  ب�ساأن  خططها  حول 

�سد القوميني يف حمافظة اإدلب، فاإن جبهة الن�رصة قد خل�ست فيما 

يبدو اإىل اأن ال�سغط الأمريكي على اجلماعات املتمردة ملواجهتها – 

الأمريكية املبا�رصة على خلية خرا�سان  اقرتن ذلك بالهجمات  وقد 

اأن  ا  اأي�سً الن�رصة  اأدركت جبهة  وقد  تهديًدا حملًيا حمتماًل.  -يطرح 

تعاين  والتي  املتحدة،  الوليات  مع  امل�سطفة  املتمردة  اجلماعات 

من نق�س املوارد، غري جاهزة بعد لتحديها، ولكن هذه املخاوف قد 

التنفيذ.  مو�سع  والتجهيز  التدريب  برنامج  و�سع  يتم  مبجرد  تتغري 

للحماية. ويبدو اأن برنامج التدريب والتجهيز الذي تقوده الوليات 

املتحدة يهدف اإىل دعم قوة �سورية لقتال اجلهاديني بدًل من النظام، 

اإليه باملثل من ِقَبل املواطنني ال�سوريني، مبا  وهو ما قد يتم النظر 

�سيوؤدي اإىل اإنهاك امل�ساركني يف الربنامج يف الكفاح من اأجل ك�سب 

الدعم املحلي بل وجمرد القبول به.

الأمريكية،  ال�سيا�سة  يف  ال�سوريني  لدى  وا�سعة  اأمل  خيبة  و�سط 

اجلماعات  لآمال  مثبطة  ا  اأي�سً كانت  للتحالف  اجلوية  احلملة  فاإن 

القومية التي تطمح يف اأن تكون �رصيكة للويالت املتحدة يف جهود 

مكافحة الدولة الإ�سالمية، ثم وجدت نف�سها مهم�سة على امل�ستويات 

فيما  تزعم،  اجلماعات  هذه  والتنفيذية.  والتكتيكية  ال�سرتاتيجية 

الأ�سد،  ال�سغط على  املتحدة يف  الوليات  اإخفاق  باأن  ميكن تفهمه، 

�ساهم  قد  معه،  لل�رصاع  ت�سعى  ل  باأنها  علنية  تاأكيدات  وتكرارها 

اأن  مبجرد  حزم،  حركة  مثل  جماعات  اإن  النظام.  عنف  ت�سجيع  يف 

ا�سطفت ب�سكل وثيق مع الوليات املتحدة، اأدركت اأن مكانتها ببني 

ال�سكان املحليني تاأثرت �سلبا بدرجة كبرية. وموؤخًرا مت حل حركة 

حزم وا�ستيعاب مقاتليها القوميني يف �سفوف التحالف الإ�سالمي.

على نحو متزايد، فاإن املقاتلني القوميني يف �سمال �سوريا ي�سعرون 

بع�سهم  املتحدة.  الوليات  مع  بال�سطفاف  قرارهم  على  بالندم 

مقاتل تابع جلبهة الن�رصة يقوم بفح�س �سبي اأمام معرب كرج احلجز، وهو ممر يف�سل حي ب�ستان الق�رص يف حلب، ويقع حتت �سيطرة املتمردين، وبني حي امل�سارقة، وهو منطقة خا�سعة ل�سيطرة 

النظام، نوفمرب 2013.  ال�صورة: رويرتز/ملحم بركات
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صياغة استراتيجية جديدة: التنافس مع جبهة النصرة 
واحتواء الدولة اإلسالمية

الدولة  �سعود  من  حًقا  قلقة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإن 

الن�رصة، ولكن ل ميكن لال�سرتاتيجية الأمريكية،  الإ�سالمية وجبهة 

اأن  �سوريا،  يف  اجلهادي  املد  ملكافحة  وتنفيذها  ابتكارها  اجلاري 

حتقق اأهدافها؛ وذلك ب�سبب اأنها ل تت�سع الواقع املحلي يف العتبار 

عدم  ال�سرتاتيجية  يف  الأ�سا�سية  ال�سعف  نقطة  اإن  الكايف.  بالقدر 

التوفيق بني الأولويات الأمريكية وال�سورية، وهنا وتواجه الوليات 

املتحدة مع�سلة. حيث اإن جبهة الن�رصة والدولة الإ�سالمية ميثالن 

التهديد الأكرث اإحلاًحا لالأمن الأمريكي اأكرث من التهديد الذي ميثله 

تركز  بجعلها  ب�سدة  ال�سرتاتيجية  ي�سعف  ما  وهو  الأ�سد،  نظام 

من  املتحدة.  الوليات  ت�ستهدف  التي  التهديدات  مواجهة  على  فقط 

ناحية اأخرى، فوحدها قوة برية حملية مقبولة من ال�سوريني ال�ُسّنة 

باإمكانها هزمية اجلهاديني واحللول مكانهم، ف�سال عن اأن التهديد 

هو  ال�ُسّنة  تقودها  التي  التمرد  جلماعات  بالن�سبة  اإحلاًحا  الأكرث 

نظام الأ�سد ولي�س اجلهاديني. بالن�سبة لغالبية ال�سكان فاإن ال�سوؤال 

امللح لديهم لي�س »ما هي اأيديولوجية جماعة معينة؟« واإمنا ال�سوؤال 

احلقيقي »هل باإمكانها توفري احلماية لنا؟« اأو ، بب�ساطة اأكرث، »هل 

التعاي�س معها؟«. ميكننا 

جبهة  مقابل  يف  احلالية  لو�سعيتهم  القوميني  املتمردين  تقييم  اإن 

لكنها  لهم،  جوهريًا  تهديداً  ت�سكل  فاجلماعة  �سحيحًا:  الن�رصة 

حال،  اأية  على  النظام.  وعدائية  قوة  بقدر  معادية  اأو  قوية  لي�ست 

فاإن القوميني ل ميكنهم هزمية جبهة الن�رصة فيما يقاتلون الدولة 

زيادة  على  يح�سلوا  مل  ما  هذا  ذاته.  الوقت  يف  والنظام  الإ�سالمية 

كبرية )غائبة حتى الآن( يف الدعم الدويل. وعلى الوليات املتحدة، 

وجتاهل  اأمريكا  اأعداء  ملواجهة  القوميني  املتمردين  دفع  من  بدًل 

عدوهم اخلا�س، �سد احتمالت غري واقعية، اأن تدرك اأنها �ستح�سل 

جبهة  مناف�سة  على  القوميني  �ساعدت  لو  فيما  اأكرب  ا�ستفادة  على 

الن�رصة بهدف ال�سيطرة على التمرد والفوز بالدعم ال�سعبي، واحتواء 

الدولة الإ�سالمية، وبناء القدرات الالزمة للهجوم النهائي واحلا�سم 

�سد اجلهاديني.

حتى يكون القوميني يف و�سع اأف�سل ملواجهة جبهة الن�رصة، فاإن 

التي متار�س عليهم للقيام بذلك، ت�سيء  الهائلة  الأمريكية  ال�سغوط 

ميكنهم  ل  مواجهة  خو�س  اأجل  من  وت�ستفزهم  بل  وتعزلهم،  لهم 

الأمريكية  اجلوية  الغارات  تفعل  مثلما   – فيها  الن�رص  يحرزوا  اأن 

للتعاطي مع عنف  بناءة  ا�سرتاتيجية  الن�رصة يف غياب  على جبهة 

القوميني  خ�سومها  فيه  يكون  الذي  الوقت  ياأتي  اأن  واإىل  النظام. 

اأف�سل  فاإن  الأ�سد،  نظام  هزمية  من  متكنهم  اأف�سل  و�سعية  يف 

املواجهة  عرب  تكون  لن  �سوريا  يف  الن�رصة  جبهة  لإ�سعاف  طريقة 

اأو بالوكالة، واإمنا بو�ساطة متكني القوميني من التناف�س  املبا�رصة 

ح�ساباتها  اأجرت  القاعدة  لتنظيم  التابعة  اجلماعة  فاإن  وعليه، 

اإدلب  يف  خ�سومها  على  الهجوم  يف  �سارعت  كلما  اأنها  واأدركت 

امل�سطفني  القوميني  املقاتلني  اأحد  اأو�سح  اأف�سل.  ذلك  كان  كلما 

نحمل  ونحن  �سوريا  نتجول يف  »نحن  قائال:  املتحدة  الوليات  مع 

من  يكفي  ما  منلك  ل  ولكننا  ظهورنا،  على  �سخًما  اأمريكًيا  علًما 

اأنف�سنا«. اأيدينا حلماية  الكال�سنكوف يف 

على الواليات المتحدة، بداًل من دفع 
المتمردين القوميين لمواجهة أعداء 

أمريكا وتجاهل عدوهم الخاص، ضد 
احتماالت غير واقعية، أن تدرك أنها 

ستحصل على استفادة أكبر فيما 
لو ساعدت القوميين على منافسة 
جبهة النصرة بهدف السيطرة على 

التمرد والفوز بالدعم الشعبي، 
واحتواء الدولة اإلسالمية، وبناء 
القدرات الالزمة للهجوم النهائي 

والحاسم ضد الجهاديين.

ا�ستطاعت جبهة الن�رصة اأن ت�ستغل ب�سكل فعال خيبة اأمل املتمردين 

ببناء  وقامت  املحليني  وحلفاءها  املتحدة  الوليات  من  وال�سكان 

كان  اجلهادي.  م�رصوعها  ّطت 
ّ
وب�س وال�سكان،  املتمردين  مع  النفوذ 

الإ�سالمية،  الدولة  من  املحليني  ال�سكان  مع  وح�سية  اأقل  مقاتلوها 

حافظت  الن�رصة  جبهة  فاإن  الإ�سالمية؛  الدولة  من  العك�س  وعلى 

لقد  املتمردة.  اجلماعات  من  العديد  مع  العمل  عالقات  على 

نف�سها  تقدم  اأن  من  بدًل  الداخل،  يف  نف�سها  الن�رصة  جبهة  زرعت 

وتطوراً  دقة  اأكرث  بكونها  تتمتع  وا�سرتاتيجيتها  كمعار�سة حم�سة. 

من ا�سرتاتيجية الدولة الإ�سالمية، الأمر الذي �ساهم يف جعلها اأكرث 

الوليات  اأمن  على  �سلًبا  يوؤثر  مبا  وال�ستمرار،  ال�سمود  على  قدرة 

املتحدة.
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يف  ذلك  ي�ساهم  اأن  ميكن  �سوريا.  يف  املختلفة  املناطق  يف  للحرب 

اإفادة ا�سرتاتيجية مكافحة اجلهاديني مبعلومات مهمة ب�ساأن نقاط 

ومتكني  وال�سكان،  املقاتلة  اجلماعات  ودوافع  وال�سعف،  القوة 

التناف�س املحلي مع جبهة الن�رصة، وكبح جماح الدولة الإ�سالمية، 

وتهيئة الظروف املالئمة ملواجهة ودحر الثنتني.

البناء على ما حتقق من نتائج يف اجلنوب

اأكرث  مواتية  ظروًفا  يوفر  �سوريا  جنوب  فاإن  احلايل،  الوقت  يف 

وجبهة  الإ�سالمية  للدولة  و�رصعي  وفّعال  حمتمل  بديل  لتاأ�سي�س 

الن�رصة. يف حمافظات دم�سق، والقنيطرة، ودرعا، حقق املتمردون 

النظام. فاإىل حد كبري مت هناك  الأر�س �سد  مكا�سب جوهرية على 

تهمي�س الدولة الإ�سالمية، ويف الوقت نف�سه تناف�ست بقوة مع جبهة 

ال�رصي  الأمريكي  الدعم  لربنامج  ذلك  يف  الف�سل  ويرجع  الن�رصة. 

يف  التحكم  خالل  من  القومية.  للجماعات  املخ�س�س  الإعداد  جيد 

مع  مبا�رصة  ات�سال  قنوات  وتاأ�سي�س  وال�سالح،  التمويل  تدفقات 

الالزم  التوجيه  وتوفري  للفح�س،  خ�سعوا  الذين  املتمردين  قادة 

متكن  ال�رصي  الربنامج  فاإن  الع�سكرية،  والتكتيكات  لال�سرتاتيجية 

الوظيفي،  والختالل  الت�رصذم  جتنب  على  املتمردين  م�ساعدة  من 

وهي الأمرا�س التي ابتليت بها اجلماعات املتمردة و�ساهمت ب�سكل 

�سمال  من  الن�رصة  وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  مبا�رص يف متكني  غري 

�سوريا. ميكن القول ب�سكل اأكرث عمومية، اأن جناحات املتمردين يف 

اجلنوب تقّدم درو�سًا وفر�سًا لبناء نظراء اأكرث فعالية و�رصعية، على 

القيم  الدور  وهو  الن�رصة.  وجبهة  الإ�سالمية  للدولة  الطويل،  املدى 

الذي ميكن اأن تلعبه الوليات املتحدة.

يف جنوب �سوريا، ميكن للوليات املتحدة اأن ت�ستفيد من:

الوليات  تقوده  الذي  الع�سكرية  العمليات  القيمة لربنامج  اخلربة  	•
م�ساعدة  يف  �ساهم  والذي  الأردن،  يف  قاعدتها  من  املتحدة 

يعمل  التي  الأر�س  لطبيعة  اأعمق  فهم  بناء  املتحدة يف  الوليات 

عليها املتمردين يف جنوب �سوريا وب�سط هيمنتها عليها.

عام،  ب�سكل  عليه  العتماد  وميكن  موؤهل  حليف  من  القرب  	•
هزمية  يف  املتحدة  الوليات  م�سالح  ي�سارك  الذي  الأردن  وهو 

وا�سعة  ومعرفة  التوا�سل  على  هائلة  قدرة  ولديه  اجلهاديني 

النطاق بجماعات القتال املحلية.

الرتكية- احلدود  من  اأكرث  ب�سهولة  عليها  ال�سيطرة  ميكن  حدود  	•
عليها؛  ال�سيطرة  يف  اأكرب  التزاما  يبدي  حليف  وتوافر  ال�سورية، 

الأمر الذي �ساهم يف تقييد تدفقات املقاتلني اجلهاديني الأجانب 

اإىل جنوب �سوريا.

نف�سها  �سّخرت  التي  درعا  حمافظة  يف  املحلية  القبلية  الكيانات  	•
وميكن  املالية  الرعاية  مع  وتتجاوب  املنظم  اجلماعي  للعمل 

حتفيزها لقتال اجلهاديني.

اأن  ميكن  والذين  املتالحمني  الدروز  ال�سكان  من  كبري  عدد  	•

حت�سني  من  القوميون  املتمردون  �سيتمكن  وهكذا،  معها.  الفعال 

ا من اجتذاب  و�سعهم الع�سكري ومكانتهم ال�سعبية، و�سيتمكنوا اأي�سً

املقاتلني املحبطني الذين قد ين�سموا جلبهة الن�رصة.

وت�سّكل الدولة الإ�سالمية حتدًيا خمتلًفا. اإنها ت�سارك جبهة الن�رصة يف 

اأيديولوجيتها ولكن لي�س يف اأولوياتها. فجبهة الن�رصة تنظر للخالفة 

كم�رصوع �سيتحقق على املدى الطويل، وترى اأن اأف�سل ما ميكنها فعله 

على املدى الق�سري هو الرتكيز بدًل من ذلك على قتال النظام، �سواء 

بالتعاون اأو التناف�س مع اجلماعات املتمردة. اأما الأولويات احلالية 

اإقامة اخلالفة  الإ�سالمية فهي واحدة:  للدولة  بالن�سبة  الأمد  وطويلة 

وتو�سعها عرب ال�سيطرة على الأرا�سي، والق�ساء على املعار�سة. وقد 

ا�ستطاعت الدولة الإ�سالمية عرب اخليار امل�سرتك، والر�سوة، والتحّزب، 

اخلا�سعة  الأرا�سي  قلب  يف  املنظمة  املقاومة  تنهي  اأن  والعنف 

ل�سيطرتها يف حمافظتي دير الزور والرقة.

و�سلوكها  الإ�سالمية  الدولة  اأيديولوجية  اأن  يف  التفكري  امُلغري  من 

التي  الكيفية  اإدراك  اأهمية من  اأقل  ذلك  الف�سل، ولكن  اإىل  �سيقودانها 

ال�سوريون  اإن  ال�سكان اخلا�سعني لالحتالل يف م�ساحلهم.  يفكر بها 

والنظام.  باحلماية  ي�ستفيدون  الإ�سالمية  للدولة  ير�سخون  الذين 

اأنهم هربوا من  يدركون  اأو  للقتل،  يتعر�سون  يقاومون  الذي  واأولئك 

عنف الدولة الإ�سالمية ليواجهو عنف النظام. ومن ثم، فيما تتوا�سل 

الهجمات الفردية املتفرقة على مقاتلي الدولة الإ�سالمية، فاإن ال�سكان 

لذا  املعي�سية؛  ظروفهم  يح�سن  لن  التمرد  اأن  رجحوا  طاملا  املحليني 

فهم يفتقرون لوجود حافز قوي يدفعهم ملواجهة الدولة الإ�سالمية.

اإن تناف�س املتمردين مع الدولة الإ�سالمية يف قلب املنطقة اجلغرافية 

التي ت�سيطر عليها غري واقعي على املدى الق�سري. ويتطلب الجتاه 

الأكرث واقعية الرتكيز على احتواء الدولة الإ�سالمية، وعرقلة خطوط 

التو�سع يف  التابعة لها كلما كان ذلك ممكنًا، ومنعها من  الت�سال 

الأخرى مبا يف ذلك، حلب، وحماة، وحم�س،  الرئي�سية  املحافظات 

يف  القوميون  املتمردون  يكون  حتى  الأقل  على  ودرعا،  ودم�سق، 

الدولة الإ�سالمية  اأف�سل متكنهم من ممار�سة ال�سغوط على  و�سعية 

يف معاقلها. هذا بدوره قد ي�ساهم يف اإرهاق موارد الدولة الإ�سالمية 

اإن  عليها.  ت�سيطر  التي  املناطق  يف  ال�سكان  ح�سابات  وتغيري 

الر�سيد لأنه �سيكون لديها  املقاومة املحلية �ست�سبح حينها اخليار 

ال�سوريون حينئذ لن تكون حم�سورة  فر�سة للنجاح، ولأن خيارات 

بني الدولة الإ�سالمية اأو النظام.

مقاربة محلّية مزدوجة
اأو  �سوريا  يف  الأهلية  احلرب  جغرافيا  ب�ساأن  التعميم  ال�سعب  من 

من  لكن  املختلفة.  املقاتلة  اجلماعات  بني  القوى  توازن  ب�ساأن 

البارزة  والجتاهات  للم�سارات  خريطة  ر�سم  معًا،  واملفيد  املمكن 
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للمقاتلني  تدفع  اأن  لها  ي�سمح  الن�رصة،  جلبهة  املتفوق  التمويل  	•
مع  باملقارنة  وذلك  �سهريا،  الأمريكية  الدولرات  من  مئات  عدة 

 100-50 نحو  ملقاتليها  تدفع  التي  املحلية  التمرد  جماعات 

دولر اأمريكي �سهرًيا.

�سوريا،  جنوب  اإىل  للت�سلل  الإ�سالمية  الدولة  من  حماولت  توجد  	•
ال�سوري  النظام  يقوم  اأن  املحتمل  ومن  دم�سق،  اإىل  وبخا�سة 

بت�سهيل الأمر، من اأجل اإ�سعاف املعار�سة القومية.

ميكن  الأمريكية  امل�سالح  اأن  اإىل  والتهديدات  الفر�س  هذه  ت�سري 

خدمتها ب�سكل اأف�سل من خالل:

الذين  القومية،  اجلماعات  لقيادات  املبا�رص  املايل  الدعم  تعزيز  	•
رواتب  بتقدمي  لهم  وال�سماح  اجلنوب،  يف  ب�سيطرة  يحظون 

الفعال  والتعاون  املحليني،  لل�سكان  ومزايا  للمقاتلني  تناف�سية 

مع املوؤ�س�سات املدنية املحلية.

من  ميكنهم  القوميني  املتمردين  وتدريب  والفني  اجلزئي  الدعم  	•
والنظام،  باجلهاديني  اخلا�سة  املعدات،  من  التامة  ال�ستفادة 

التي وقعت يف اأيديهم.

على  القومية  اجلماعات  م�ساعدة  جمرد  من  ال�سرتاتيجية  تكييف  	•
و�سيكون  البديل،  التو�سع.  من  متكينها  اإىل  الأرا�سي  على  ال�سيطرة 

موقف  تقوي�س  ثم  ومن   – للنظام  اإما  الأر�س  هذه  عن  التنازل 

بدل  املجتمع  م�سالح  توؤّمن  التي  للتحالفات  منفتحني  يكونوا 

من م�سالح النظام.

الإ�سالمية. الدولة  تواجد  �سعف  	•
التمويل  ب�ساأن  العمليات،  قيادة  مركز  يف  القرار  اتخاذ  مركزية  	•
على  تعمل  بها،  التمرد  جماعات  تزويد  يتم  التي  والإمدادات 

اإعاقة القتتال الداخلي وهو الأمر الذي �ساهم ب�سدة يف اإ�سعاف 

اجلماعات املتمردة يف �سمال �سوريا.

اأظهرت جماعات التمرد املحلية رغبتها وقدرتها على التعاون مع،  	•
والتخلي عن، �سلطة احلكم املحلي، ل�سالح جلان التن�سيق املحلية.

اأجل  من  املفيدة  ال�سغط  ونقطة  النظام  مركز  دم�سق،  من  القرب  	•
التي  اآثاره  ومعاجلة  ال�سوري  لل�رصاع  �سيا�سية  لت�سوية  التو�سل 

تدفع للتحول اإىل الراديكالية.

على  ينبغي  التي  التحديات  بع�س  ا  اأي�سً �سوريا  جنوب  يقدم  كما 

ال�سرتاتيجية الأمريكية اأخذها بعني العتبار، وي�سمل ذلك:

املحلية  التمرد  جماعات  مع  التوا�سل  يف  الن�رصة  جبهة  حنكة  	•
والتعاي�س جنبا اإىل جنب معها.

عليه،  الرد  دون  للنظام،  التابعني  اجلو  و�سالح  مدفعية  ق�سف  	•
ي�سعف احللفاء املحتملني يف مواجهة اجلهاديني.

اأفراد من جبهة الن�رصة يقفون للتقاط �سورة لهم عند نقطة تفتي�س يف معرب كرج احلاجز، نوفمرب 2013. ال�صورة: رويرتز/ملحم بركات.



9 المجلس األطلنطي

الإ�سالمية وجبهة الن�رصة يف النمو ب�سكل اأكرب يف حمافظات احل�سكة، 

قوتيهما  اإبراز  على  قادرتان  ف�ستكونا  حماة،  اأو  اإدلب،  اأو  حلب،  اأو 

ب�سكل اأكرث فعالية يف اأماكن اأخرى، بل وزيادة قدرتهما على جتنيد 

اأوًل« واإمنا جهود  ا�سرتاتيجية »اجلنوب  اإن املطلوب لي�س  املقاتلني. 

موازية يف ال�سمال واجلنوب تاأخذ يف ح�سبانها الختالفات املحلية. 

يوفر ال�سمال للوليات املتحدة اخليارات التالية �سد داع�س وجبهة 

الن�رشة: 

�سيكون  تركيا  مع  بالتعاون  الكايف،  املادي  الدعم  توفري  اإن  	•
وحماة.  واإدلب  حلب  يف  القومية  القوات  انهيار  ملنع  منا�سًبا 

لو  �ستوؤدي،  و�سعية  يف  هو  ال�سمال  يف  احلايل  القوى  فتوازن 

مقاتليها  من  العديد  وقوع  اإىل  للهزمية،  اجلماعات  هذه  تعر�ست 

جبهة  ميلي�سات  اأيدي  يف  واأرا�سيها  مواردها  اإىل  بالإ�سافة 

الن�رصة والدولة الإ�سالمية والنظام.

اخلطوط  ل�ستهداف  للتحالف  اجلوية  ال�رصبات  نطاق  تو�سيع  	•
ي�ساعد  القوميني،  املتمردين  مع  الإ�سالمية  للدولة  الأمامية 

اإجناز هذا  يتطلب  وقد  الإ�سالمية.  الدولة  تقدم  الأخرية على كبح 

الهدف ا�ستثناء طريان النظام يف �سمال غرب �سوريا.

بني  التعاون  لتعزيز  الأمريكي  واملادي  املايل  الدعم  ا�ستخدام  	•
ال�ُسنية  العربية  والقبائل  ال�ُسنة  العرب  من  واملتمردين  الكرد 

قيمة  اأداة  ا  اأي�سً هو  الكردي  العربي  التعاون  اإن  اجلهاديني.  �سد 

حمتملة، واإن كان يواجه بع�س اإمكانات الإخفاق ب�سبب الأجندة 

العالقة  اإىل  بالإ�سافة  تركيا،  ومقاومة  الأفق،  �سيقة  الكردية 

امل�سحونة تاريخيا بني القبائل العربية وال�سوريني الأكراد.

من  اأقل  كمية  يقدم  �سوريا  �سمال  فاإن  اجلنوب،  مع  باملقارنة 

�سد  ا�ستخدامها  املتحدة  للوليات  ميكن  التي  اخلام«  »املواد 

خطري  �سعف  اإىل  القوميني  املتمردين  تعر�س  وقد  اجلهاديني. 

وعلى  تدمريهم.  يتم  مل  ولكن  املن�رصمة،  ال�ستة  الأ�سهر  خالل 

يكفي  ب�سكل  اأطول  ملدة  البقاء  ميكنهم  املتمردين  فاإن  الأرجح، 

الأخرى، ف�ساًل عن  ال�سورية  للتو�سع وتعزيز املكا�سب يف املناطق 

ت�سكيل �سغط خارجي جاد على الدولة الإ�سالمية وجبهة الن�رصة، 

الإن�سمام  منهم  تتطلب  ل  اأنف�سهم  حلماية  اأدوات  للمحليني  ويوفر 

اأو العتماد عليهم. اإىل اجلهاديني 

املتمردين ل�سالح اجلهاديني – اأو جلبهة الن�رصة والدولة الإ�سالمية.

م�ساعدة احللفاء املتمردين ي�سكل �سغطًا ع�سكريًا على العا�سمة،  	•
تهمي�س  فيها  يتم  �سيا�سية  لت�سوية  الو�سول  يجعل  قد  الذي  الأمر 

اجلهاديني اأكرث احتماًل.

ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  فوق  جوي  حظر  منطقة  اإن�ساء  	•
للطائرات  م�سادة  اأ�سلحة  توفري  و/اأو  اجلنوب،  يف  املتمردين 

تقنية  تدابري  توفري  مع  للفح�س،  اخلا�سعة  القومية  للجماعات 

حتد من خماطر وقوع اأ�سلحة متطورة، مثل اأنظمة الدفاع اجلوي 

امل�سادة  الب�سيطة  املدفعية  حتى  معادية.  اأياد  يف  املحمولة، 

للطائرات التي تطرح خماطر اأقل انت�ساراً، ميكنها تعقيد العمليات 

املحليني،  احللفاء  حماية  على  ي�ساعد  مبا  للنظام،  اجلوية 

الع�سكرية  قدراتهم  ويبني  ال�سكان،  بني  مكانتهم  يقوي  وبالتايل 

�سد اجلهاديني. 

يف  الدروز  جلماعات  ومالًيا،  �سيا�سًيا  للو�سول،  احلثيث  ال�سعي  	•
حمافظة ال�سويداء. اإذا ما مت اقرتان �سبكات الرعاية هذه مبظاهر 

فاإنها  القومية؛  التمرد  جلماعات  ال�سلطة  يف  والبقاء  النجاح 

�ستقدم حافزا لتعاون حمتمل بني الدروز وال�ُسنة.

جلبهة  بالن�سبة  املواجهة«  قبل  »املناف�سة  اجتاه  مع  متا�سًيا  	•
طلب  ب�ساأن  للقوميني  امل�رصوط  الدعم  وقف  يجب  الن�رصة، 

للخلف  الن�رصة  جبهة  دفع  اإن  اجلماعة.  �سد  الفوري  هجومهم 

من  القومية  املتمردة  اجلماعات  متكني  مبجرد  ي�ستمر  اأن  ميكن 

الدفاع عن الإقليم وحكمه.

يفتقر املتمردين اجلنوبيني اأنف�سهم وكذلك ا�سرتاتيجية مركز قيادة 

ا�سرتاتيجية  ل�سيا�سية  الكمال، ولكنهم يقدمون فر�سة  اإىل  العمليات 

الآن،  حتى  والنتائج  الن�رصة.  وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  �سد  �سليمة 

برغم النطاق املحدود لدعم واأهداف مركز قيادة العمليات، تتعار�س 

مع العتقاد ال�سائد بني بع�س �سناع القرار باأن الوليات املتحدة 

ل ميكنها اأن تلعب دوراً مفيداً اأو تاأمني م�ساحلها يف �سوريا.

جهود موازية يف ال�شمال

ولكن  اجلنوب،  يف  مثيله  عن  والع�سكري  ال�سيا�سي  امل�سهد  يختلف 

و�سط  يف  البيئة  بت�سكيل  و�سيقوم  مت�سابك  الإقليمني  كال  م�ستقبل 

النظام  اأن  برغم  احليوية.  الدميغرافية  ومناطقها  ومدنها  �سوريا 

القوميني يخو�سون  واملتمردين  فاإن اجلهاديني  امل�سرتك؛  عدوهما 

تعقد  املعركة  هذه  �سوريا.  على  ال�سيطرة  اأجل  من  �سفرية  معركة 

جبهة  و«اإمارة«  الإ�سالمية  الدولة  »خالفة«  من  كال  ولكن  الأمر، 

الن�رصة موجودتان وتتو�سعان على ح�ساب القوميني.

من الوا�سح اأن النجاح الن�سبي للجهاديني – وخ�سارة القوميني – يف 

�سوريا،  يف  القوى  لتوازن  بالن�سبة  ال�سوء  نذير  مبثابة  �سوريا  �سمال 

مبا يف ذلك يف اجلنوب ويف املدن الكربى. اإذا جنحت كاًل من الدولة 

يمكن مواجهة جبهة النصرة بمجرد 
تمكن المتمردين القوميين من الدفاع 

عن األراضي وحكمها بنجاح. 
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الخالصة
اإن احلملة احلالية للتحالف الذي تقوده الوليات املتحدة يف �سوريا 

تتمتع  برية  �سورية  قوة  دون  الإ�سالمية  الدولة  تدمري  لها  ميكن  ل 

وتتجاهل  اجلهاديني،  احلملة  ت�ستهدف  وفيما  والفعالية.  بال�رصعية 

الدولة  ُتقّيد  فاإنها  املحتملني،  املحليني  ال�رصكاء  وتهّم�س  النظام، 

ذاته،  الوقت  ويف  لها.  وجودًيا  تهديدا  ت�سكل  ل  لكنها  الإ�سالمية 

الن�رصة.  جبهة  ومتكني  ال�سوريني  تطرف  يف  ق�سد  دون  ي�ساهم 

حتى لو متكنت ال�رصبات اجلوية الأمريكية من قتل عنا�رص الدولة 

الإ�سالمية واإ�سعاف البنية التحتية لقت�سادها، فاإن امل�سار احلايل 

للحملة �سيكون على الأرجح هو اأن الدولة الإ�سالمية �ستزداد ر�سوًخا 

فيما �سيتم تعزيز قوة جبهة الن�رصة.

اأن  يجب  �سوريا  يف  اجلهاديني  ملحاربة  فعالة  ا�سرتاتيجية  اأي  اإن 

تركز بدًل من ذلك على العمل مع �رصكاء حمليني يتمتعون بالقدرة 

واحللول  الن�رصة  وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  تدمري  من  كل  على 

مكانهما. يف اجلنوب، حقق املتمردون، الذي يتلقون دعمًا اأمريكيًا، 

ح�ساب  على  عليها،  البناء  املتحدة  للوليات  ميكن  مهمة  مكا�سب 

القوميني  املتمردين  ترك  يجب  فال  ال�سمال،  اأما يف  الن�رصة.  جبهة 

يتعر�سون لالنهيار، لأن امل�ستفيد من ذلك �سيكون الدولة الإ�سالمية 

وجبهة الن�رصة، و�سيجرد الوليات املتحدة من �رصكاء، هي يف اأ�سد 

ميكن  الأمريكي،  الدعم  بزيادة  اجلماعتني.  ملواجهة  لهم،  احلاجة 

كا�سحًا  هجومًا  يدبروا  اأن  املطاف  نهاية  يف  القوميني  للمتمردين 

اأوانه  قبل  ذلك  يتم  اأن  اأجل  من  ال�سغط  ولكن   – اجلهاديني  �سد 

�سيوؤدي لتدمري اأي اإمكانية للنجاح.

اآثار  له  يكون  اأن  ميكن  اجلهاديني  ملحاربة  املحلي  الجتاه  اإن 

اإيجابية بالن�سبة لل�رصاع ال�سوري واآثار التطرف فيه. ومع امل�ساعدة 

الوليات  فاإن  �سوريا،  يف  وقادرة  �رصعية  معار�سة  قوة  بناء  يف 

لأي  الأ�سا�سية  ال�رصوط  با�ستيفاء  ا  اأي�سً مطالبة  �ستكون  املتحدة 

اجلهاديني:  ل�سعود  اأدى  الذي  ال�سوري  لل�رصاع  �سيا�سية  ت�سوية 

والتفاو�س  القتال  على  قادرين  اأقوياء  حمليني  �رصكاء  وجود 

دون  يكونوا  لن  ال�رصكاء  هوؤلء  ال�سورية.  املعار�سة  عن  بالنيابة 

اأ�سواأ من ال�رصكاء احلاليني لأمريكا  عيوب، ولكنهم بالكاد �سيكونوا 

بكثري  اأف�سل  املح�سلة  و�ستكون  العراق،  يف  الإ�سالمية  الدولة  �سد 

من �سوريا خا�سعة ل�سيطرة الدولة الإ�سالمية، والنظام، وحزب اهلل، 

الن�رصة. وجبهة 
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