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العمليــات الرتكيــة شــال ســوريا تنعــش 

الدبلوماسية الكردية-اإليرانية

بــدأ الجيــش الــريك عمليــة عســكرية شــامل ســوريا، يــوم األربعــاء 24 

ــة  ــن مدين ــش« م ــم »داع ــرد تنظي ــعار ط ــت ش ــطس 2016، تح أغس

قــوات ســوريا  مقاتــي  مــع  اشــتبك  مــا  لكنــه رسعــان  جرابلــس، 

ــة معظــم  ــة الشــعب الكردي ــي تُشــكل وحــدات حامي ــة، الت الدميقراطي

عنارصها.

ــس  ــا رصح الرئي ــام األوىل عندم ــذ األي ــة واضحــاً من وكان هــدف العملي

الــريك جــرب طيــب أردوغــان أن: »العمليــة العســكرية ال تقتــر عــى 

ــكل  ــام ش ــة«، م ــوات الكردي ــتتضمن رضب الق ــا س ــش، وإمن رضب داع

ــيس  ــة بتأس ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــروع وح ــية مل ــة قاس رضب

ــريك جــاء  ــان مســتقل، يف ظــل وجــود مــؤرشات عــى أن التحــرك ال كي

ضمــن توافقــات بــن عــدة دول إقليميــة ودوليــة؛ فطهــران بــدت متفقــة 

مــع أنقــره يف رضورة منــع األكــراد مــن الســيطرة عــى مناطــق واســعة 

مــن ســوريا، كــام أن التدخــل الــريك جــاء بعــد القمــة األخــرة ألردوغــان 

وبوتن.

ــد  ــة، ق ــراف اللعب ــم أط ــراد أن معظ ــه األك ــرى في ــذي ي ــت ال ويف الوق

اتفقــوا ضدهــم، تُثــار تســاؤالت بشــأن موقــف واشــنطن التــي قيــل إنهــا 

ــة  املســؤولة عــن رفــع ســقف توقعــات وآمــال بعــض األطــراف الكردي

بإمكانيــة تأســيس كيــان لهــا، خاصــة وأن العديــد مــن عنــارص »قــوات 

ســوريا الدميقراطيــة« قــد آثــر االنضــامم للحملــة الركيــة يف مواجهاتهــا 

مــع وحــدات حاميــة الشــعب االكرديــة التــي ارتكبــت تجــاوزات خطــرة 

بعد سيطرتها عى منبج.

ــدف إىل  ــاملة ته ــرب ش ــون لح ــراك يخطط ــادر إىل أن األت ــر املص وتش

تأمــن حدودهــا مــع ســوريا يف مســافة يبلــغ طولهــا 100كــم وعمقهــا 

ــم  ــن األقالي ــراد مــن الوصــل ب ــع األك ــم، وتهــدف إىل من نحــو 15-17ك

الثالثــة التــي تتبــع لهــم يف عفريــن والقامشــي والحســكة، كــام تخطــط 

يف الوقــت ذاتــه للتوغــل يف األرايض الســورية وصــوالً إىل منطقــة البــاب 

ــر  ــور نه ــب، يف حــن تعــد وحــدات مــن الهندســة العســكرية لعب بحل

ــرد  ــد ط ــش« بع ــم »داع ــع لتنظي ــق تخض ــاه مناط ــاً باتج ــرات رشق الف

األكــراد مــن املناطــق الحدوديــة بعــد تكبدهــم خســائر فادحــة جــراء 

القصف الجوي واملدفعي الريك.

واشــارت مصــادر أمنيــة غربيــة إىل أن واشــنطن قــد ســارعت إىل إجــالء 

القــوات الخاصــة التابعــة لهــا مــن قاعــدة رميــالن بالقــرب مــن الحســكة 

وإعادتهــم إىل أربيــل، يف حــن انضــم بعــض عنــارص البيشــمركة العراقيــة 

إىل إخوتهم األكراد يف معاركهم ضد الجيش الريك.

ويف هــذه األثنــاء يعتــزم رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود 

ــراين  ــوري اإلي ــن الحــرس الث ــزات م ــب تعزي ــران لطل ــارة إي ــرزاين زي ال

ــكان  ــاذل األمري ــل تخ ــة يف ظ ــوات الركي ــدم الق ــع تق ــوة درع متن كق

وتذبذب مواقفهم إزاء الحملة الركية األخرة.

وكانــت أنقــرة قــد أرســلت تحذيــرات إىل بــرزاين بإغــالق الحــدود مــع 

ــة عــر  ــة الشــعب الكردي ــارص وحــدات حامي ــع تســلل عن ســوريا، ومن

الحــدود، وطالبــت بإغــالق بعــض القنــوات الفضائيــة التابعــة لفتــح اللــه 

غولــن يف أريبــل، ولــدى توقــف القــوات األمريكيــة عن إرســال إمــدادات 

الســالح إىل أكــراد ســوريا عــر الحــدود وصــدور تريحــات نائــب 

الرئيــس األمريــي املؤيــدة ضمنــاً للحملــة الركيــة؛ اندفــع بعــض 

ــت  ــي تح ــوازن اإلقليم ــتعادة الت ــة الس ــران يف محاول ــم إىل إي زعاماته

مظلــة خصمهــم اللــدود مســعود الــرزاين الــذي أعلــن يف 22 أغســطس 

ــد  ــك بع ــة، وذل ــورات اإلقليمي ــة التط ــران ملناقش ــارة إي ــوي زي ــه ين أن

ــايض  ــطس امل ــتوى يف 14 أغس ــع املس ــردي رفي ــد ك ــا وف ــام به ــارة ق زي

ــة ومجلــس األمــن القومــي، حيــث  ــادة اإليراني والتقــى مســؤولن بالقي

تشــر املصــادر إىل أن اإليرانيــن يقومــون بحشــد نحــو 1500 مقاتــل مــن 

الحــرس الثــوري شــامل كركــوك متهيــداً لعمليــات قــد متتــد حتــى حــدود 

العراق مع سوريا.

ــب  ــراين املرتق ــدور اإلي ــوا بال ــد رحب ــراد ق واشــار التقريــر إىل أن األك

لوقــف املــد الــريك الــذي يبــدو أنــه سيســفر عــن مواجهــة تركية-كرديــة 

شاملة يف سوريا. 
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وعــى الرغــم مــن قناعــة األكــراد يف ســوريا والعــراق بوجــود تفاهــامت 

بــن أنقــرة وطهــران وموســكو حــول العمليــات األخــرة؛ إال إنهــم يأملــون 

ــواب  ــح أب ــالل فت ــن خ ــريك م ــكري ال ــل العس ــر التدخ ــل مخاط يف تقلي

الدبلوماســية مــع طهــران، خاصــة وأن موقــف واشــنطن قــد بــدا ضعيفــاً 

إزاء حلفائها يف الحسكة وعفرين.

توجهــات أمريكية-روســية إلنشــاء مناطق 

حظر جوي

عــى الرغــم مــن تريــح كــري يــوم الجمعــة 26 أغســطس املــايض أن 

بــالده عــى وشــك إبــرام اتفــاق مــع روســيا بشــأن التعــاون العســكري يف 

ســوريا، وتأكيــده أن الفــروف بــات مقتنعــاً أنــه ليــس هنــاك حل عســكري 

ــة  ــا ملدين ــد قصفه ــتمرة يف تصعي ــزال مس ــكو ال ت ــوريا؛ إال أن موس يف س

حلــب، ودعــم النظــام يف حملتــه لتهجــر ســكان املعضميــة والوعــر عــى 

غرار عملية التهجر القرسي ألهل داريا. 

ــع  ــول من ــران ح ــرة وطه ــق وأنق ــن دمش ــة ب ــات ضمني ــل توافق ويف ظ

األكــراد مــن التقــدم يف الشــامل الســوري، ومــا تزامــن معهــا مــن 

تريحــات لنائــب الرئيــس األمريــي جــو بايــدن مــن أنقــرة حــول رضورة 

التــزام األكــراد بعــدم التقــدم تجــاه الحــدود مــع تركيا؛ يبــدو أن السياســة 

ــف الســوري،  ــط إزاء التعامــل مــع املل ــة متعــن يف مســار التخب األمريكي

ــنطن  ــكو وواش ــن موس ــة أن كالً م ــة مطلع ــادر أمني ــدت مص ــث أك حي

تتجهان إلنشاء مناطق حظر جوي يف سوريا.

ــة  ــد تحركــت بصحب ــاور« ق ــة »أيزنه ــرات األمريكي ــة الطائ ــت حامل وكان

ســفن اإلســناد التابعــة لهــا يف األســبوع املــايض نحــو الســواحل الســورية، 

ويعتقــد أنهــا ســتعمل عــى فــرض منطقــة حظــر جــوي خاصــة بالواليــات 

املتحــدة وفــق خطــة قدمهــا البنتاغــون للرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا، 

وتشــمل املحافظــات الجنوبيــة لســوريا وتغطــي الحــدود الســورية مــع 

كل مــن األردن والعــراق حتــى البوكــامل وديــر الــزور، وذلــك بالتنســيق 

مع سالح الجو اإلرسائيي وسالح الجو األردين.

ويف الوقــت نفســه يخطــط األتــراك إلنشــاء منطقــة حظــر جــوي خاصــة 

بهــم يف الشــامل الســوري، وتشــمل القامشــي والحســكة ومنبــج واعــزاز 

وجنــوب جرابلــس والبــاب حتــى القطــاع الشــاميل مــن حلــب، وتغطــي 

ــن ســالح  ــك بالتنســيق ب ــة، وذل الحــدود الســورية-الركية بصــورة كامل

الجو األمريي وسالح الجو الريك.

ويف ظــل عــدم وجــود قاعــدة عســكرية أمريكيــة ميكــن االرتــكاز عليهــا 

لتنفيــذ هــذه الخطــة الطموحــة؛ تنــوي واشــنطن اتخــاذ حاملــة الطائــرات 

ــاً لتثبيــت مناطــق الحظــر الجــوي وفــق الخطــة  »أيزنهــاور« مقــراً مؤقت

ــذه  ــى ه ــن تبق ــض، لك ــت األبي ــوالً يف البي ــت قب ــا لقي ــدو أنه ــي يب الت

ــاه  ــرك باتج ــر للتح ــد تضط ــرات ق ــة الطائ ــة إذ إن حامل ــات مؤقت الريب

مناطق أخرى عى رأسها السواحل الليبية والبحر األسود. 

ويف حــال قيــام واشــنطن بإنشــاء مناطــق حظــر جــوي؛ فإنــه مــن املتوقــع 

أن تبــادر موســكو إىل اتخــاذ إجــراءات مامثلــة لحاميــة املناطــق التابعــة 

للنظــام، مــام سيســهم يف توتــر األجــواء وإفســاد الرتيبــات التــي عمــل 

عليها كري خالل األشهر املاضية.

ــد تحــدث ألول  ــز« الدفاعــي )23 أغســطس 2016( ق ــع »جين وكان موق

ــران  ــر لط ــق حظ ــاء مناط ــة إلنش ــات أمريكي ــود مخطط ــن وج ــرة ع م

شــامل ســوريا بهــدف حاميــة القــوات األمريكيــة الخاصــة التــي تــرف 

عــى تدريــب »قــوات ســوريا الدميقراطيــة«، و«وحــدات حامية الشــعب« 

ــد  ــات الخاصــة )SOF( ق ــة العلمي ــع أن غرف ــد املوق ــث أك ــة، حي الكردي

ــات الروســية  ــة العملي ــالد إىل غرف ــع شــامل الب ــات ملواق أرســلت إحداثي

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا، وع ــق فوقه ــن التحلي ــوري م ــام الس ــر النظ لتحذي

ــر  ــق حظ ــميتها »مناط ــض تس ــوك رف ــر ك ــون بي ــم البنتاغ ــاق باس النط

ــادة  ــنطن بزي ــوم واش ــوا أن تق ــن رجح ــكرين أمركي ــران«، إال أن عس ط

رقعة مناطق الحظر بحكم األمر الواقع.

أحــام الفيدراليــة الكرديــة تتــاىش يف ظــل 

التصعيد العسكري شال سوريا

ــاد الدميقراطــي  ــة حــزب االتح ــة جاهــدة لحامي تســعى اإلدارة األمريكي

ــرة  ــار املدم ــن اآلث ــه م ــة ل ــعب التابع ــة الش ــدات حامي ــردي ووح الك

للتوافقــات الركية-اإليرانية-الروســية، والتــي انضــم إليهــا النظام الســوري 

يف 19 أغسطس املايض عندما قام بقصف مواقع كردية يف الحسكة.

فقــد قامــت املقاتــالت األمريكيــة بالتحليــق عــى بعــد ميــل مــن مقاتالت 

ســوخوي 24 التابعــة للنظــام إلنــذار دمشــق بوقوفهــا إىل جانــب حلفائهــا 

األكــراد، مــام دفــع بطائــرات النظــام للراجــع أمــام التصعيــد األمريــي، يف 

ــر  ــة مــن مقرهــا يف األردن بإرســال تحذي ــادرت القــوات األمريكي حــن ب

رســمي إىل مقــر القــوات الروســية يف ســوريا دون أن تتلقــى إجابــة مــن 

ــوري  ــام الس ــالت النظ ــام مقات ــت إزاء قي ــوا الصم ــن التزم ــروس الذي ال

باملزيــد مــن الطلعــات يف اليــوم التــايل متجاهلــن التحذيــرات األمريكيــة 

من جديد. 

ــا  ــة بســحب قواته ــوات األمريكي ــك التطــورات قامــت الق ــر تل وعــى إث

ــب  ــرف عــى تدري ــت ت ــي كان ــا بالحســكة، والت ــن مواقعه الخاصــة م

ــة، تاركــة  ــة الشــعب الكردي ــة ووحــدات حامي قــوات ســوريا الدميقراطي

هذه القوات يف مواجهة مصرها املجهول.
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ــن  ــركات بوت ــن تح ــق م ــعر بالقل ــنطن تش ــادر إىل أن واش ــر املص وتش

ــالل  ــن خ ــالد م ــامل الب ــي ش ــود األمري ــة للوج ــة مناهض ــاء جبه إلنش

تفاهــامت منفصلــة قــام بإبرامهــا مــع أنقــرة وطهــران ودمشــق إلشــعال 

ــالد  ــامل الب ــعب ش ــة الش ــدات حامي ــا وح ــطر عليه ــي تس ــق الت املناط

بهــدف إربــاك الحســابات األمريكيــة، وإفســاد مخططــات واشــنطن 

ــة وأن  ــة، وخاص ــة املرتقب ــة الرق ــة يف معرك ــوات الكردي ــتعانة بالق لالس

ــي  ــي املتنام ــم األمري ــن الدع ــة ع ــر راضي ــة غ ــم املنطق ــع عواص جمي

ــة،  ــة الشــعب الكردي ــا وحــدات حامي ــي تبديه ــة الت ــات االنفصالي للنزع

مام سيعود بعواقب وخيمة عى بغداد ودمشق وأنقرة وطهران. 

وجــاء التصعيــد الــريك لتأكيــد املخــاوف األمريكيــة مــن وجــود تفاهــامت 

إقليميــة ترعاهــا موســكو مبشــاركة أنقــرة وطهــران، حيــث تزامــن 

ــا  ــة تركي ــع مطالب ــعب م ــة الش ــدات حامي ــع وح ــريك ملواق ــف ال القص

واشــنطن بســحب ترســانتها النوويــة مــن قاعــدة »إنجرليــك« يف ســابقة 

ــح  ــة، ومن ــن جه ــي م ــامل األطل ــف ش ــيس حل ــذ تأس ــا من ــن نوعه م

الروس قاعدة إيرانية يف همدان من جهة أخرى.

يف هــذه األثنــاء أكــد موقــع »جينــز« العســكري )22 أغســطس 2016( أن 

ــارش بــن أنقــرة وطهــران وبغــداد  موســكو تضــع أســس تعــاون غــر مب

ــة  ــا ملهاجم ــوذ واشــنطن وإفشــال خطته ــاف نف ــل إلضع ودمشــق وأربي

الرقــة باالســتعانة بالقــوات الكرديــة وقــوات ســوريا الدميقراطيــة، وتوقــع 

املوقــع أن تضــم هــذه الرتيــات بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

الساخطن من السياسات األمريكية املثرة للجدل. 

األمنيــة  املؤسســات  تشــكيل  إعــادة 

والعسكرية يف تركيا

أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )31 أغســطس 2016( أن املستشــارين 

األمنيــن للرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان يخططــون إلنشــاء وحــدة 

أمنيــة مســتقلة يكــون مــن ضمــن مســؤولياتها تقييــم أداء جهــاز 

االســتخبارات الــريك )MIT( الــذي اتهــم باإلخفــاق يف جمــع معلومــات 

ــو املــايض، وتُلقــى  ــة الفاشــلة يف 15 يولي ــة االنقالبي ــة حــول املحاول كافي

ــا  ــف خلفه ــي يق ــرات الت ــلة التفج ــع سلس ــك يف من ــة كذل ــه الالمئ علي

تنظيم »داعش« وحزب العامل الكردستاين.

ــة قــد أعفــت نحــو 150 مســؤوالً  وأشــار املوقــع إىل أن الســلطات الركي

ــة  ــة املحاول ــى خلفي ــم ع ــن أعامله ــريك م ــتخبارات ال ــاز االس ــن جه م

االنقالبيــة الفاشــلة، متوقعــة أن تطــال عمليــات اإلقصــاء مســؤولن كبــاراً 

يف الجهاز عن قريب. 

وأشــار املوقــع إىل أن أردوغــان أصبــح يعتمــد بصــورة كبــرة عــى 

مستشــاره األمنــي عدنــان تانرفــردي فيــام يتعلــق بالشــأن الســوري 

والتنســيق مــع مختلــف القــوى الخارجيــة يف تنســيق الحملــة ضــد 

وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة يف عمليــة »درع الفــرات« شــامل 

ســوريا، كــام تشــر املصــادر إىل أن تانرفــردي يعمــل عــى إقصــاء بعــض 

الضبــاط الذيــن كانــت تربطهــم عالقــات قويــة مــع الغــرب يف مختلــف 

وحــدات الجيــش، وذلــك بهــدف تطويــع الجيــش الــريك مــع متطلبــات 

املرحلــة الجديــدة التــي تتبــع عمليــة »درع الفــرات« والتــي قــد ال 

تنســجم مــع التوجهــات األمريكيــة املثــرة الجــدل، وخاصــة فيــام يتعلــق 

بتمكــن وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة املرتبطــة مــع حــزب العــامل، 

ــد  ــردي بع ــود الك ــن الوج ــج م ــر منب ــان إىل تطه ــع أردوغ ــث يتطل حي

تأمــن جرابلــس ومحيطهــا وطــرد وحــدات حاميــة الشــعب مــن جميــع 

مناطق غرب الفرات.

ــكرية  ــة عس ــة أمني ــس أول رشك ــذي أس ــردي ال ــع أن تانرف ــى املوق وادع

تركيــة باســم )SADAT(، يعمــل يف الوقــت الحــايل عــى تشــكيل بعــض 

الواحــدات العســكرية تحــت إرشاف أردوغــان وإعــادة مــن تــم ترسيحهم 

ــن خــالل  ــة، وم ــة إىل مناصــب قيادي ــم الديني يف الســابق بســبب ميوله

رشكتــه األمنيــة نجــح تانرفــردي يف إقامــة عالقــات قويــة مــع العديــد مــن 

ــض دول  ــا وبع ــتان وليبي ــع باكس ــة م ــة، وخاص ــوى اإلقليمي ــامء الق زع

الخليج العريب.

»جبهــة فتــح الشــام« تواجــه مشــاكل 

داخلية وتبتعد عن القاعدة

واجهــت قيــادات »جبهــة النــرة« مصاعــب كبــرة لــدى محاولــة إقنــاع 

بعــض كوادرهــا بإمكانيــة إعــالن االنفصــال عــن تنظيــم القاعــدة وتغيــر 

ــك  ــه لتل ــام اســتدعى تدخــل أميــن الظواهــري إلعــالن مباركت اســمها، م

املبادرة بهدف تخفيف الضغط عى الجوالين يف مناورته األخرة. 

ــن« )31 أغســطس 2016( أن الجبهــة  ويؤكــد موقــع »إنتلجنــس أون الي

الجديــدة مل تهــدأ منــذ اليــوم األول إلعالنهــا، حيــث تهــدد بعــض 

املجموعــات التابعــة لهــا باالنفصــال، وخاصــة مــن قبــل العنارصاألردنيــة 

ــر  ــم القاعــدة أك ــا بتنظي ــط بعــض قيادييه ــو، ويرتب ــل إىل الغل ــي متي الت

ــا إىل تشــكيل ســوري ســيضعف  مــن غرهــم، خاصــة وأن إعــالن تحوله

مــن نفــوذ العنــارص األجنبيــة التــي تشــكل العنــارص األردنيــة فيهــا 

حضــوراً ملحوظــاً ومثــراً للجــدل يف آن واحــد، وقــد ســاد التوتــر أوســاط 

قيــادة الجبهــة الجديــدة إثــر عمليــة انتحاريــة اســتهدفت موقعــاً رسيــاً 

للتنظيــم يف حــامة دون اإلعــالن عــن ســقوط قتــى أو جرحــى تلــك 

العملية التي نسبت إىل تنظيم »داعش«.
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تقلــص  مــن  يعــاين  »داعــش«  تنظيــم 

إيراداته

أكــد موقــع »بزنــس إنســايدر« )26 أغســطس 2016( أن فقــدان تنظيــم 

»داعــش« للعديــد مــن املناطــق يف اآلونــة األخــرة قــد أفقــده جــزءاً كبــراً 

ــم  ــادة التنظي ــع بقي ــام دف ــا، م ــتحوذ عليه ــي كان يس ــوارد الت ــن امل م

ــي  ــد مســؤول أمري ــة، وأك ــن بنســبة 50 باملائ ــب املقاتل ــض روات لتخفي

ــديد يف  ــص ش ــن نق ــاين م ــم يع ــة أن التنظي ــة األمريكي ــوق بالخزان مرم

الســيولة، حيــث توقــف عــن دفــع مخصصــات أرس قتــاله، ورفــع أســعار 

الرضائب يف املناطق الخاضعة له.

وأشــار املصــدر إىل أن انخفــاض املخصصــات التــي كان يرفهــا التنظيــم 

لعنــارصه األجنبيــة قــد بلــغ نحــو 50 باملائــة مــام أدى إىل زيــادة معــدالت 

فــرار املقاتلــن األجانــب ومحاولــة العــودة إىل بالدهــم، مــام دفــع بقيــادة 

ــة يف  ــورية والعراقي ــارص الس ــى العن ــر ع ــورة أك ــامد بص ــم لالعت التنظي

اآلونة األخرة.

وميكــن مالحظــة النقــص الشــديد يف الســيولة لــدى التنظيــم مــن خــالل 

ــد  ــع النق ــارف ومواق ــتهدف املص ــي تس ــات الت ــدالت العملي ــادة مع زي

األجنبــي وإيــرادات النفــط وخزائــن الحبــوب، مــام يعكــس الحالــة 

االقتصادية املردية للتنظيم يف اآلونة األخرة.

ــي مســؤولية  ــي حــول تبن ــازع رويس-أمري ــاء يف ظــل تن ــك األنب ــأيت تل ت

قتــل العدنــاين، حيــث أكــدت وزارة الدفــع الروســية يف 31 أغســطس أنهــا 

اســتهدفت اجتامعــاً للتنظيــم يف أم حــوش فقتلــت العدنــاين مــع مجموعة 

ــرة بــدون  ــة أن طائ مــن أنصــاره، يف حــن ادعــت وزارة الدفــاع األمريكي

طيار قد استهدفت سيارة العدناين بالقرب من الباب فقتلته.

ورأت مصــادر أمنيــة أن الخــالف األمريي-الــرويس حــول موقــع وطريقــة 

ــزوع  ــتخبارايت ون ــاون اس ــود أي تع ــدم وج ــر إىل ع ــاين يش ــل العدن مقت

قواتهــم عــى األرض إىل التنافــس بــدالً مــن التعــاون، حيــث اعتمــد كال 

ــكان  ــاين يف م ــع العدن ــدد موق ــة وح ــات مختلف ــى إحداثي ــن ع الطرف

ــار  ــب أخب ــمية بتكذي ــات رس ــان بيان ــدر الطرف ــم أص ــن ث ــف، وم مختل

الجهة األخرى.

األمــم املتحــدة متهمــة بالتواطــؤ مــع 

نظام األسد وإمداده مبايني الدوالرات

ــوم  ــر ي ــا ن ــق له ــة، يف تحقي ــان« الريطاني ــة »الغاردي ــفت صحيف كش

اإلثنــن )29 أغســطس 2016(، أن األمــم املتحــدة أبرمــت عقــوداً مباليــن 

الدوالرات مع أشخاص عى صلة وثيقة بالنظام السوري.

وأورد التحقيــق أن األمــم املتحــدة دفعــت مبالــغ ماليــة لــركات تخضــع 

لعقوبــات مفروضــة عليهــا مــن: األمــم املتحــدة، واالتحــاد األورويب، 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة، مــن بينهــا أســامء األســد، ورامــي مخلــوف 

نجل خال رئيس النظام السوري بشار األسد.

ــن  ــركاء الذي ــع ال ــل م ــى العم ــا مجــرة ع ــم املتحــدة إنه ــت األم وقال

يوافــق عليهــم بشــار األســد، معللــة ذلــك بــأن »خياراتهــا محــدودة« ألن 

املناطق التي تعمل عى إدخال املساعدات إليها غر آمنة.

ويقــول املنتقــدون إن بعثــة األمــم املتحــدة تخاطــر بفقــدان فاعليتهــا، إذ 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاً إىل املناط ــه أساس ــاعدات توج ــرون أن املس ي

الحكومة، وأنها تعمل يف الواقع عى تقوية النظام.

ــغ 13  ــام الســوري مبل ــت للنظ ــم املتحــدة دفع ــر أن األم ــر التقري وأظه

ــات  ــون دوالر ملحط ــو 4 ملي ــة، ونح ــاع الزراع ــم قط ــون دوالر لدع ملي

الوقــود، كــام دفعــت »منظمــة الصحــة العامليــة« خمســة ماليــن دوالر 

ــت  ــل دول فرض ــن قب ــد م ــام األس ــع لنظ ــوري« التاب ــدم الس ــك ال لـ«بن

عقوبات اقتصادية عى الحكومة السورية.

ــة  ــة«، وهــي منظم ــة الســورية للتنمي ــر إىل أن »األمان ــام أشــار التقري ك

غــر ربحيــة تــرف عليهــا أســامء األســد، تلقــت مبالــغ وصلــت إىل 8.5 

ــة  ــف دوالر لجمعي ــون دوالر، كــام دفعــت »يونيســف« 267.933 أل ملي

»البســتان«، التــي ميلكهــا ويديرهــا أغنــى رجــل يف ســوريا رامــي مخلــوف، 

ــيات  ــدة ميليش ــه بع ــت جمعيت ــد وارتبط ــب لألس ــق وقري ــو صدي وه

موالية للنظام.

ــات  ــة عقوب ــى قامئ ــدرج اســمه ع ــوف امل ــة أن مخل وأوضحــت الصحيف

ــا  ــت له ــي دفع ــرتيل«، الت ــول »س ــة املحم ــر رشك ــاد األورويب، يدي االتح

األمم املتحدة 700 ألف دوالر عى األقل يف السنوات األخرة.

وأشــارت إىل أن عــدة عقــود ُمنحــت عــر إدارات األمــم املتحــدة لــركات 

يديرهــا أفــراد أو مرتبطــة بأشــخاص خاضعــن لعقوبــات، وتوضــح هــذه 

العقــود كيــف أمنــت عمليــة األمــم املتحــدة بهــدوء صفقــات مــع أفــراد 

ورشكات حظرتها أوروبا والواليات املتحدة.

كــام يُظهــر تحليــل لوثائــق مشــريات لألمــم املتحــدة أن وكاالتها شــاركت 

يف أعــامل مــع 258 رشكــة ســورية أخــرى عــى األقــل، وذلــك بدفــع مــا 

ــه إســرليني وصــواًل إىل 30  ــون جني ــون دوالر، و36 ملي يصــل إىل 54 ملي

ألــف دوالر، ومــن املرجــح أن العديــد منهــا عــى عالقــة باألســد أو 

املقربن له.

وأشــارت الصحيفــة إىل أمــوال أنفقتهــا املنظمــة جــراء إقامــة طاقــم عمــل 

فنــدق »فــور ســيزونز« يف دمشــق كمثــال، حيــث دفعــت وكاالت األمــم 

ــذي ال  ــدق، ال ــن عامــي 2014 و2015 للفن ــون دوالر ب املتحــدة 9.3 ملي

ــة  ــن قامئ ــة ضم ــورية املدرج ــياحة الس ــوزارة الس ــوكاً ل ــه ممل ــزال ثلث ي

عقوبــات االتحــاد األورويب، ويعتــر الفنــدق أكــر األماكن أمناً لشــخصيات 
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األمم املتحدة.

 ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول يف األمــم املتحــدة قولــه إن بعــض 

الــوكاالت األمميــة عــرت عــن قلقهــا مــن ســيطرة حكومــة األســد عــى 

توزيع املساعدات اإلنسانية.

ــدة  ــم املتح ــرق األم ــق، أن ف ــل يف دمش ــذي عم ــؤول، ال ــاف املس وأض

العاملــة يف ســوريا كانــت تعــرف منــذ البدايــة أنــه ال الحكومــة الســورية 

ــزم  وال املنظــامت املعتمــدة مــن قبلهــا للعمــل مــع األمــم املتحــدة  تلت

مببادئ العمل اإلنساين أو االستقاللية والحياد.

ويف ردهــا، تقــول األمــم املتحــدة إن عملهــا اإلغــايث حمــى بالفعــل حيــاة 

املاليــن وإنهــا مضطــرة للعمــل مــع النظــام إذا كانــت راغبــة يف العمــل يف 

سوريا.

ــات  ــزام بعقوب ــرة لاللت ــر مضط ــا غ ــة إىل أنه ــة الدولي ــارت املنظم وأش

الواليــات املتحــدة أو االتحــاد األورويب، وإمنــا تلتــزم بعقوبــات األمــم 

املتحدة فقط.

والتكنولوجيــات »رســالن بوخــوف«، قولــه بــأن هنالــك تزامنــاً رمزيــاً بــن 

ــن إطــالق األخــرة  ــا، وب ــدن« لركي ــي »باي ــس األمري ــب الرئي ــارة نائ زي

»درع الفرات«.

وتأكيــداً لهــذه املخــاوف أمــر قائــد القــوات األمريكيــة يف العــراق ســتيفن 

ــررة إىل  ــت مق ــي كان ــة والذخــرة الت ــف شــحنات املدفعي تاونســند بوق

ــادة  ــة وإع ــات األمني ــادل املعلوم ــف تب ــة ووق ــوات ســوريا الدميقراطي ق

القوات الخاصة يف قاعدة رميالن بالحسكة إىل أربيل.

وأشــار املصــدر إىل أن تاونســند قــد أرســل رســالة رسيــة إىل رئيــس حــزب 

االتحــاد الديقمراطــي الكــردي صالــح مســلم يخــره فيهــا أن هــذه 

اإلجــراءات مؤقتــة، وأن املســاعدات ســيتم اســتئنافها عقــب إمتــام 

ــي  ــة رشق ــع آمن ــج ومناطــق أخــرى إىل مواق ــن منب ــراد م انســحاب األك

الفــرات، وذلــك لتخفيــف وقــع تريحــات باديــن مــن أنقــرة والتــي رأى 

األكــراد فيهــا تنــازالً كبــراً لصالــح تركيــا، ويبــدو أنهــم قــد فقــدوا الثقــة 

بواشــنطن، حيــث رشعــت قــوات كرديــة يف التحصــن مبواقــع  غــريب 

ــد  ــالن يف تح ــدة رمي ــة إىل قاع ــق املؤدي ــى الطري ــيطروا ع ــرات، وس الف

ــى حــد ســواء، يف حــن رصح مســلم أن:  ــي ع ــريك واألمري ــف ال للموق

»تركيا وتنظيم داعش سيواجهون هزمية منكرة يف سوريا«.

ويبــدو أن املشــهد القتــايل يف ســوريا إثــر التدخــل الــريك قــد أصبــح أكــر 

ــم  ــنطن بدع ــكو وواش ــن موس ــات ب ــادل اتهام ــرد تب ــن مج ــداً م تعقي

حملــة أنقــرة؛ فقــد ادعــت صحيفــة »نيويــورك تاميــز« أن املعركــة التــي 

ــدات  ــد وح ــا ض ــب تركي ــر إىل جان ــوري الح ــش الس ــا الجي ــل فيه يقات

حاميــة الشــعب الكرديــة أدت إىل إثــارة مواجهــة بــن وزارة الدفــاع 

األمريكيــة ووكالــة املخابــرات املركزيــة »يس آي إيــه، مؤكــدة أن الجيــش 

ــزاع  ــن انت ــن م ــذي متك ــا، وال ــل تركي ــن قب ــوم م ــر املدع ــوري الح الس

الســيطرة عــى مدينــة جرابلــس، يتلقــى الدعــم من قبــل وكالــة املخابرات 

ســوريا  »قــوات  األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  تدعــم  فيــام  املركزيــة، 

الدميقراطيــة« التــي تقودهــا وحــدات حاميــة الشــعب، الجناح العســكري 

لتنظيم حزب االتحاد الكردي الدميقراطي.

ــة والبنتاغــون تدعــامن  ــة االســتخبارات املركزي ــر أن وكال وأضــاف التقري

مجموعــات مختلفــة بالحــرب الدائــرة يف ســوريا، وأن هــذا الوضــع 

ــش  ــوات الجي ــة وأن: »ق ــاء، خاص ــن الحلف ــر ب ــض التوت ــبب يف بع يتس

والــوكاالت  املركزيــة  املخابــرات  قبــل وكالــة  املدعومــة مــن  الحــر، 

االســتخباراتية املتحالفــة معهــا، متكنــت مــن التقــدم نحــو الغــرب باتجــاه 

ــن  ــا وب ــتباك بينه ــدث اش ــر أن يح ــن املنتظ ــارع، وم ــاب وم ــدات الب بل

ــة الشــعب  ــي تقودهــا وحــدات حامي ــة الت مســلحي ســوريا الدميقراطي

الكرديــة التــي تتلقــى الدعــم مــن قبــل البنتاغــون«، مشــرة إىل أن موقف 

الواليــات املتحــدة يتســم بالغمــوض حيــال احتــامل اســتمرار االشــتباكات 

بن الطرفن املتحالفن معها.

يف هــذه األثنــاء ادعــى موقــع »ديبــكا« اإلرسائيــي )26 أغســطس 2016( 

العمليــة الرتكيــة تعقــد املشــهد القتــايل يف 

سوريا وتنذر بتحوالت إقليمية

أكــد مصــدر أمنــي مطلــع أن احتــدام القتــال بــن الجيــش الــريك 

ــة  ــوى اإلقليمي ــق الق ــار قل ــد أث ــة ق ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ووح

ــن،  ــو بادي ــي ج ــس األمري ــب الرئي ــارة نائ ــاب زي ــي أعق ــة، فف والدولي

ــوم  ــيموف ي ــري غراس ــواء فال ــرويس الل ــة األركان ال ــس هيئ ــل رئي وص

الجمعــة 26 أغســطس 2016 إىل أنقــرة للتباحــث مــع نظــره الــريك 

بشــأن العمليــات الجاريــة يف ســوريا، حيــث تحدثــت مصــادر عســكرية 

روســية عــن علــم موســكو بنيــة تركيــا تنفيــذ العمليــة، ولكنهــا مل تكــن 

ــس  ــة جرابل ــأن مدين ــذا الحجــم، منوهــا ب ــة به ــع أن تكــون العملي تتوق

ميكــن اســتعادتها بحجــم أقــل مــن حجــم القــوة التــي زجــت بهــا، مــا 

يعنــي تلقائيــاً أن تحريــر املدينــة الحدوديــة ليــس هــو الهــدف النهــايئ، 

وأن حشــد هــذا القــدر مــن القــوات البــد أن يكــون لــه مــا يناســبه مــن 

األهداف الكبرة.

ــا  ــرة يف عمليته ــنطن ألنق ــم واش ــانت« بدع ــة »كومرس ــت صحيف ونوه

االســراتيجيات  تحليــل  مركــز  مديــر  عــن  ناقلــة  ســوريا،  داخــل 
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ــامل  ــة ش ــات الركي ــول العملي ــرة ح ــق وأنق ــن دمش ــيق ب ــود تنس وج

ــا تحافــظ عــى وحــدة األرايض الســورية مــن جهــة  ــالد، خاصــة وأنه الب

وتضع حداً للنزعات االنفصالية الكردية من جهة أخرى.

وادعــى التقريــر أن دمشــق قــد اطلعــت عــى مخططــات التدخــل الــريك 

ــة  ــة آمن ــة منطق ــن إقام ــع م ــا مل متان ــام أنه ــا، ك ــا عليه ــدت موافقته وأب

لحاميــة الحــدود الســورية-الركية، وإنشــاء منطقــة حظــر طــران، وقــد 

فوجــئ جــو باديــن لــدى وصولــه أنقــرة أن الســلطات الركيــة قــد نســقت 

ــع  ــم وم ــية يف حميمي ــوات الروس ــع الق ــكرية م ــا العس ــع اتصاالته جمي

قــوات النظــام يف دمشــق مــام فــوت عليــه الكثــر مــن األوراق التفاوضيــة 

التــي كان يحملهــا معــه، إال أن مصــادر تركيــة متعــددة نفــت وجــود أي 

اتصال مع نظام دمشق.

ــدالً  ــار ج ــد أث ــريك ق ــل ال ــة إىل أن التدخ ــة مطلع ــر أمني ــر تقاري وتش

شــديداً يف تــل أبيــب وعــامن والريــاض حــول الخطــوات الواجــب اتخاذها 

إزاء التنافــس األمريــي الــرويس إلنشــاء مناطــق حظــر طــران، وإمكانيــة 

ــية،  ــة روس ــق برعاي ــداد ودمش ــران وبغ ــرة وطه ــن أنق ــاون ب ــوء تع نش

وهو أمر تنفيه الدبلوماسية الركية بصورة قاطعة.

تســاؤالت حــول حقيقــة املوقــف األمرييك 

مــن العمليــات الرتكيــة يف ســوريا وجــدوى 

التحالف مع واشنطن

أثــارت مصــادر دبلوماســية غربيــة تســاؤالت حــول دوافــع تغــايض 

واشــنطن عــن اشــتباك املعارضــة الســورية التابعــة لـ«الجيــش الســوري 

ــة  ــة املنضوي ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــع وح ــريك م ــم ت ــر« بدع الح

ــض  ــكاً يف بع ــة أمري ــة« املدعوم ــوريا الدميقراطي ــوات س ــواء »ق ــت ل تح

القــرى مبحيــط مدينــة جرابلــس وغرهــا مــن الوحــدات الكرديــة غــرب 

الفــرات، وهــي الوحــدات نفســها التــي عــرت النهــر بغطــاء جــوي ودعــم 

لوجســتي أمريــي، وعــن حقيقــة توجــه واشــنطن لســحب جميــع 

الوحــدات الكرديــة التــي تجــاوزت غــرب نهــر الفــرات إىل مواقعهــا 

السابقة رشق النهر.

وعــى وقــع القصــف الجــوي واملدفعــي الــريك ملواقــع وحــدات حاميــة 

ــة  ــر الخارجي ــاً بوزي ــاء حــول اتصــال كــري هاتفي الشــعب، انتــرت أنب

الــريك لبحــث تفاصيــل عمليــة »درع الفــرات«، ورضورة اســتمرار التعاون 

بــن الجانبــن، ومــن ثــم تريــح نائــب الرئيــس األمريــي جــو بايــدن مــن 

أنقــرة والــذي عــر فيــه عــن تضامــن بــالده مــع الرعيــة يف تركيــا، وشــَدد 

ــرب  ــة إىل غ ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــور وح ــدم عب ــى رضورة ع ع

ــك  ــن تل ــم ع ــدة الدع ــات املتح ــع الوالي ــن قط ــذراً م ــرات، مح ــر الف نه

القوات يف حال عرت النهر.

وجــاءت تلــك األنبــاء مناقضــة ملــا نقلتــه مصــادر إعالميــة عــن مســؤولن 

ــأن التنســيق بــن واشــنطن وأنقــرة قــد انخفــض  عســكرين أمريكيــن ب

بصــورة كبــرة عندمــا توغلــت القــوات الركيــة يف األرايض الســورية؛ ففــي 

الوقــت الــذي كان البيــت األبيــض يســتعَد للنظــر يف خطــة رسيــة اللتحاق 

ــريك  ــكري ال ــل العس ــك التدخ ــراك، أرب ــة إىل األت ــة أمريكي ــوات خاص ق

حســابات واشــنطن التــي كانــت تعــزز قــدرات الوحــدات الركيــة 

باألســلحة والتدريــب والتعاون العســكري واالســتخبارايت، وقال مســؤولون 

يف واشــنطن إنهــم حــذروا نظراءهــم العســكرين األتــراك مــن أن الواليات 

ــا يف  املتحــدة لــن توفــر الدعــم الجــوي للقــوات الركيــة املندفعــة جنوب

عمــق األرايض الســورية، كــام أبلــغ مســؤولون أمريكيــون حلفاءهــم 

ــرك إىل  ــي تتح ــا الت ــن قواته ــيتوقف ع ــوي س ــم الج ــأن الدع ــراد ب األك

الــرق مــن نهــر الفــرات وعليهــم التقــدم جنوبــا نحــو الرقــة بــدالً مــن 

االتجاه غرباً.

ــروع  ــنطن إزاء م ــت واش ــن تعن ــاً م ــت ذرع ــد ضاق ــرة ق ــت أنق وكان

ــة  ــوات خاص ــزج بق ــة أو ال ــل املعارض ــن فصائ ــوات م ــال ق ــي بإرس يق

أمريكيــة وتركيــة لتطهــر املنطقــة الحدوديــة  مــن تنظيم داعــش، وأرصت 

ــط  ــل يف الري ــم التوغ ــراد ومتكينه ــليح األك ــى تس ــه ع ــت نفس يف الوق

الحــدودي مــام أثــار حنــق أنقــرة، وتعــر مــروع شــن عمليــة مشــركة يف 

الصيــف املــايض، حيــث أثــار قــادة البنتاغــون وبعــض الجــراالت األتــراك 

شــكوكاً بــأن أنقــرة لــن تكــون قــادرة عــى حشــد مــا يكفــي مــن املقاتلــن 

ــد  ــنطن فق ــع واش ــم م ــر القائ ــل التوت ــة، ويف ظ ــة املقرح ــذ املهم لتنفي

بــادرت الحكومــة الركيــة أرســال وفــداً عســكرياً رفيــع املســتوى إىل 

روســيا ملناقشــة العمليــة املخطــط لهــا يف ســورية، وتعهــد الــروس 

للمســؤولن األتــراك ان موســكو لــن تســتهدف القــوات الركيــة إذا 

تحركت عر الحدود.

ويف أعقــاب ســيطرة الوحــدات الكرديــة عــى مدينــة منبــج؛ بــدأت بعــض 

تلــك الوحــدات الكرديــة االندفــاع شــامال باتجــاه الحــدود الركيــة، 

ــوا جــزءا مــن خطــة املعركــة،  ــن كان ــوار الذي فاســتدعت مجموعــات الث

ــؤالء  ــل ه ــة تنق ــن الركي ــوات األم ــدأت ق ــن. وب ــخاص مطلع ــا ألش وفق

املقاتلــن املقربــن منهــا وتُجَمعهــم عــى طــول الحــدود الركيــة، وذلــك 

ــة  ــوات الخاص ــع الق ــركة م ــوة مش ــكيل ق ــنطن يف تش ــؤ واش ــد تلك بع

األمريكيــة لحاميــة الحــدود، ومــع أن تركيــا رصحــت بــأن الحملــة هــي 

عمليــة مشــركة مــع قــوات التحالــف التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة، 

فقــد نفــذت الطائــرات الركيــة الغــارات الجويــة األوىل عــى »جرابلــس« 

من جانب واحد، وليس تحت مظلة التحالف.

ويف ظــل تذبــذب املوقــف األمريــي؛ تحدثــت مصــادر دبلوماســية غربيــة 

عــن رغبــٍة لــدى واشــنطن لتأييــٍد صامــٍت للحملــة الركيــة ضــد حلفائهــم 
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األكــراد مقابــل كســب األتــراك يف حــرب طويلــة ضــد »تنظيــم الدولــة« يف 

ــت  ــط«، وتحدث ــدودي فق ــط الح ــن الري ــاء بتأم ــدم االكتف ــوريا وع س

ــا  ــع مبوجبه ــة، ترف ــة تركي ــة« أمريكي ــن »صفق ــة ع ــالم تركي ــائل إع وس

عــن  والعســكرية  السياســية  والحاميــة  الغطــاء  املتحــدة  الواليــات 

ــرة يف الدخــول  ــد أنق ــل تعه ــرات، مقاب ــرب الف ــة يف غ الوحــدات الكردي

مبواجهــة عســكرية أكــر بالتعــاون مــع املعارضــة الســورية ضــد »تنظيــم 

الدولــة« يف ســوريا، مــع األخــذ يف االعتبــار أن هــذه اإلســراتيجية املثــرة 

ــم  ــة األمــد مــع »تنظي للجــدل ســتورط أنقــرة يف حــرب اســتنزاف طويل

ــوات  ــع الق ــة م ــارك حقيقي ــى اآلن يف مع ــل حت ــذي مل يدخ ــة«، ال الدول

الركية، بل فضل عدم املواجهة منسحباً من املدينة. 

ووفقــاً لتقديــرات محللــن؛ فــإن وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة قــد 

ارتكبــت خطــأ تاريخيــاً عندمــا راهنــت عــى توظيــف رصاعــات القــوى 

الدوليــة واإلقليميــة إلنشــاء كيــان انفصــايل شــامل ســوريا، وجــاء الغــزو 

الــريك لتأكيــد البعــد التاريخــي للمقامــرة الكرديــة الفاشــلة، فقــد ربطــت 

تركيــا دخولهــا األرايض الســورية بتوقيــت محــدد، األربعــاء 24 أغســطس، 

ليــأيت يف الذكــرى الســنوية 500 ملعركــة مــرج دابــق، املنطقــة القريبــة مــن 

ــي انتــر فيهــا العثامنيــون عــى املامليــك شــامل حلــب  جرابلــس، والت

ومهــدوا مــن خاللهــا لحكــم املنطقــة، حيــث تنظــر أنقــرة بقلــق إىل أي 

ــة ذات حكــم ذايت  ــراد ســوريا لتشــكيل وحــدة جغرافي ــن أك ــة م محاول

ــوات  ــدم ق ــع تق ــى من ــرص ع ــي تح ــك فه ــا، ولذل ــول حدوده ــى ط ع

ــدد  ــن التم ــم م ــس ومنعه ــج إىل جرابل ــن منب ــة« م ــوريا الدميقراطي »س

ــكانية  ــة الس ــر الركيب ــى ال تتغ ــن حت ــوالً إىل عفري ــرات وص ــرب الف غ

للمنطقة فيام يؤثر عى املواطنن الركامن. 

ــراد  ــدن املســتفز لألك ــب الرئيــس األمــريك جــو باي ــح نائ ويف ظــل تري

يــردد الســؤال حــول طبيعــة موقــف واشــنطن إزاء التصعيــد العســكري 

الــريك، خاصــة وأن ســالحها الجــوي شــارك يف العمليــة يف فضــاء تســيطر 

عليه منظمة الدفاع الجوي الرويس.

األمنــي  التعــاون  لتعزيــز  توجهــات 

والعسكري بني طهران وأنقرة 

ادعــى موقــع »ديبــكا« اإلرسائيــي أن رئيــس جهــاز االســتخبارات الــريك 

)MIT( حقــان فيــدان قــد اتصــل بنظــره اإليــراين لتعزيــز عالقــات 

ــردي  ــد الك ــة امل ــكل معارض ــث تش ــن، حي ــن البلدي ــي ب ــاون األمن التع

ــادل  ــال تب ــاون يف مج ــز التع ــا لتعزي ــاء عليه ــن البن ــاء ميك ــة التق نقط

ــف الســوري، وتوحــي  ــق باملل ــام يتعل ــف في ــات وتنســيق املواق املعلوم

تلــك االتصــاالت بوجــود توجهــات إلعــادة فــرز يف التحالفــات اإلقليميــة 

ــام تفاهــم عســكري أمريــي-رويس عــى حســاب دول املنطقــة  ــع قي ملن

التي ال تخفي تذمرها من سياسة واشنطن يف املنطقة. 

ــة  ــيا وإقام ــا وروس ــن تركي ــة ب ــتئناف العالق ــي أن اس ــر أمن ــار تقري وأش

لجنــة للتعــاون العســكري واالســتخباري والســيايس بــن الدولتــن، منــح 

تركيــا ورقــة سياســية هامــة تســتطيع التهديــد مــن خاللهــا بوقــف 

التعــاون مــع الواليــات املتحــدة إذا ســمحت لألكــراد بإقامــة حكــم ذايت 

عــى حدودهــا يف ســوريا، كــام أتاحــت املجــال لروســيا أن تقــوم بــدور 

ــراد  ــن األك ــان ب ــف االحتق ــاطتها لتخفي ــرض وس ــر ع ــم ع ــي مه إقليم

ــات  ــة اتفاقي ــي، وصياغ ــكة والقامش ــي الحس ــام يف مدينت ــوات النظ وق

جزئيــة إلبقــاء قــوة رشطيــة رمزيــة يف املدينتــن، وتبــادل املصابــن 

والجثث، ورعاية مفاوضات حول »املشكلة الكردية«.

ــاه  ــا تج ــف تركي ــر موق ــى تغي ــه ع ــت ذات ــيا يف الوق ــل روس ــام تعم ك

ــرى  ــت إىل أن تُج ــكل مؤق ــه بش ــى بقائ ــة ع ــا باملوافق ــد، وإقناعه األس

ــن  ــا أعل ــاً عندم ــادرة انتصــاراً جزئي ــد ســجلت هــذه املب ــات، وق االنتخاب

ــرة أن األســد هــو  ــم، ألول م ــن عــي يلدري ــة، اب ــة الركي ــس الحكوم رئي

ــى  ــة ع ــتعدة للموافق ــا مس ــورية، وأن تركي ــة الس ــام يف األزم ــب ه الع

ــا  ــب أن تفتح ــوريا يج ــا وس ــت وأن »تركي ــكل مؤق ــه بش ــتمرار بقائ اس

صفحة جديدة يف العالقات«.

ــة  ــة اإلقليمي ــر يف املعادل ــب األك ــي الالع ــران ه ــر أن إي ــى التقري وادع

ــا  ــن تركي ــة ب ــس للمصالح ــن وراء الكوالي ــت م ــث عمل ــدة، حي الجدي

وروســيا، وتســعى يف الوقــت الحــايل إىل تشــكيل خــط ســيايس تضــم فيــه 

تركيا وروسيا وإيران لقيادة الخطوات السياسية لحل الراع.

مخططــات  تقــوض  الرتكيــة  الحملــة 

إقليميــة لكســب األكــراد يف املعركــة ضــد 

النظام

تحدثــت مصــادر أمنيــة مطلعــة عــن محــاوالت تبذلهــا اململكــة العربيــة 

ــة يف املعركــة ضــد  ــة الشــعب الكردي الســعودية لكســب وحــدات حامي

النظــام، حيــث قدمــت عــر قنــوات رســمية خــالل اجتــامع ضــم ممثلــن 

عــن الطرفــن عرضــاً مبســاعدة الوحــدات ودعمهــا باملــال والســالح مقابــل 

أن تستمر يف القتال ضد جيش قوات النظام يف الحسكة.

وكشــفت املصــادر ذاتهــا أن هــذه ليســت املــرة األوىل التــي تحــاول فيهــا 

ــتاملتها إىل  ــة اس ــة« ومحاول ــدات الحامي ــن »وح ــرب م ــعودية التق الس

طرفهــا، مشــرة إىل أن اململكــة قدمــت يف الســابق عروضــاً عــدة ملســاعدة 

»الوحدات« برط إنهاء حالة التهدئة مع جيش النظام.

ويعكــس هــذا العــرض مــدى تعقــد خريطــة الــراع يف املنطقــة، ال ســيَام 
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وأن العــرض الســعودي يناقــض تحالــف الريــاض مــع أنقــرة، لكــن عــى 

مــا يبــدو، فــإن الســعودية أيضــاً لديهــا هواجــس مــن احتــامل حصــول 

ــد  ــك تحــاول م ــه النظــام الســوري، لذل ــريك رويس يســتفيد من ــارب ت تق

جسوٍر مع األكراد.

ونقــل التقريــر عــن »مصــادر إعالميــة تعمــل ضمــن منظومــة وحــدات 

ــة«  ــدات الحامي ــنطن و«وح ــن واش ــة ب ــة)» أن العالق ــة (الكردي الحامي

تنطــوي عــى العديــد مــن التجاذبــات والتناقضــات التــي يحــرص الطرفان 

عــى عــدم ظهورهــا للعيــان، وأشــارت إىل أن العالقــة بــن الطرفــن قامئــة 

ــد  ــرب ض ــتند إىل الح ــح« املس ــع املصال ــوم »تقاط ــى مفه ــى اآلن ع حت

ــذه  ــق ه ــاول توثي ــريك ح ــب األم ــت أن الجان ــش«، وادع ــم »داع تنظي

العالقــة باتفاقــات رســمية بــن الطرفــن، لكــن الجانــب الكــردي كانــت 

لديــه تحفظــات عــى العديــد مــن الــروط األمركيــة، األمــر الــذي أّخــر 

ــن  ــادر إىل تقن ــب املص ــه أّدى بحس ــام أن ــام، ك ــاق بينه ــع أي اتف توقي

ــاعدات  ــم مس ــض تقدي ــة ورف ــوات الكردي ــدم للق ــريك املق ــم األم الدع

نوعية من دون مثن سيايس أو عسكري أو أمني باملقابل.

ــة  ــوات الكردي ــح الق ــإن واشــنطن مل متن ــات؛ ف ــى هــذه الخالف ــاء ع وبن

الضــوء األخــرض للتحــرك باتجــاه جرابلــس، »وهــو ما يُعتــر تالعبــاً أمريكياً 

بحساســية املوقــف ومحاولــة اســتثامره سياســياً وعســكرياً، حيــث حــرص 

ــام  ــرة، م ــع أنق ــدع م ــرأب الص ــردي ل ــف الك ــف املل ــى توظي ــدن ع باي

ــن  ــوازن ب ــى الت ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــزال حريص ــنطن ال ت ــي أن واش يعن

األكراد وتركيا دون ترجيح أي من الطرفن. 

ومــن أهــم الــروط التــي تحــاول واشــنطن فرضهــا عــى األكــراد، تحديــد 

حجــم ونوعيــة االنتشــار العســكري األمريــي يف القواعــد التــي أُنشــئت يف 

مناطــق »اإلدارة الذاتيــة«، والضغــط مــن أجــل إدخــال مقاتــي »بشــمركة 

روج آفــا« املقربــن مــن »املجلــس الوطنــي الكــردي« إىل ســوريا منتقلــن 

ــكرات  ــم معس ــات وله ــون التدريب ــث يتلق ــراق حي ــتان الع ــن كردس م

خاصة.

للتقديــرات؛ فقــد تضطــر »الوحــدات الكرديــة« إىل التنــازل  ووفقــاً 

والتوقيــع عــى ورقــة الــروط األمركيــة يك تتفــادى خيــاراً مــا زال ميثــل 

ــر  ــك ع ــة، وذل ــروع الفدرالي ــويه م ــو تش ــا، وه ــبة له ــاً بالنس هاجس

ــا،  إعطــاء الريــط الحــدودي بــن جرابلــس واعــزاز منطقــة نفــوذ لركي

ــن عــر  ــون عفري ــة بالوصــول إىل كانت ــل الســامح للوحــدات الكردي مقاب

ممــر ضيــق مــن خــالل قريــة احــرص فقــط، وهــو مــا ترفضــه الوحــدات 

حتى اآلن.

لغــط يف إيــران حــول منــح الــروس قاعــدة 

»نوجه« الجوية بهمدان

بعــد أســبوع مــن نــر مقاطــع العمليــة الجويــة الروســية انطالقــاً مــن 

ــان،  ــراين حســن دهق ــاع اإلي ــر الدف ــد وزي ــدان؛ انتق ــدة نوجــه بهم قاع

ــة،  ــدان الجوي ــدة هم ــا لقاع ــتخدام مقاتالته ــن اس ــرويس ع ــالن ال اإلع

شــامل غــريب إيــران، ووصــف ذلــك بأنــه فعــل »اســتعرايض« وينــم عــن 

»عــدم لباقــة«، وقــال دهقــان: »كان ينبغــي أن يبقــى موضــوع اســتخدام 

ــراين  ــر اإلي ــى الوزي ــك«، ونف ــزم بذل ــاً لكــن موســكو مل تلت ــدة رسي القاع

قيــام بــالده بتخصيــص قواعــد عســكرية لروســيا داخــل البــالد، موضحــا 

أن القــوات الروســية ستســتخدم قاعــدة همــدان لفــرة محــدودة تتشــكل 

ــان  ــن أعضــاء الرمل ــدد م ــتنكر ع ــر األوضــاع يف ســوريا، يف حــن اس بتغ

الســامح للمقاتــالت الروســية باســتخدام قاعــدة همــدان، واعتــروا ذلــك 

»مخالفة للدستور«.

كــام أعلــن املتحــدث الرســمي باســم وزارة الدفــاع اإليرانيــة بهــرام 

ــت  ــة كان ــن األرايض اإليراني ــية م ــة الروس ــات الجوي ــمي أن العملي قاس

مؤقتــة وقــد انتهــت بالفعــل، ورأت مصــادر أمنيــة غربيــة أن رد الفعــل 

ــأيت جــراء تنامــي املعارضــة الشــعبية إلنشــاء قاعــدة  ــراين العنيــف ي اإلي

ــرت أن  ــراين، واعت ــتور اإلي ــف للدس ــر مخال ــو أم ــالد، وه ــية يف الب روس

ــع  ــه م ــق عالقات ــاورة مــن حســن روحــاين لتعمي ــد متــت مبن ــة ق العملي

موســكو إال أن املرشــد األعــى للثــورة قــد عــارض هــذه السياســة وأمــر 

ــة للــروس يف همــدان، خاصــة وأن  بإلغــاء اتفــاق تخصيــص قاعــدة جوي

موســكو قــد رسبــت معلومــات حساســة حــول مخططاتهــا لتعزيــز 

ــت  ــتعراضية أهان ــت باس ــه«، وترف ــدة »نوج ــة يف قاع ــا الجوي دفاعاته

الحس القومي اإليراين.

وجــاء اســتعراض وزيــر الدفــاع اإليــراين لصواريــخ )Bavar-373( إيرانيــة 

عــى  مبــارش  كــرد  الروســية  )إس-300(  ملنظومــة  واملامثلــة  الصنــع 

ــن  ــة م ــاع صاروخي ــات دف ــر منظوم ــكو ن ــة موس ــول ني ــات ح ترسيب

طــراز )إس-300( و)إس-400( مــام يؤثــر ســلباً عــى ســيادة إيــران فــوق 

مجالهــا الجــوي، وإعطــاء انطبــاع خاطــئ بــأن طهــران باتــت تعتمــد عــى 

املنظومات الروسية لحامية أجوائها. 

عمليــات  تصعــدان  وروســيا  فرنســا 

القصف الجوي يف سوريا
شــن ســالح الجــو الفرنــي هجــامت ضــد مواقــع لتنظيــم الدولــة شــامل 

ســوريا بصواريــخ كــروز )MBDA SCALP-EG( تــم إطالقهــا يف 21 

أغســطس املــايض، كــام قامــت أربــع مقاتــالت )Rafale( مــزودة بصواريخ 

ــخ  ــزودة بصواري ــالت )2000D Mirage( م ــع مقات )SCALP-EG( وأرب

 )Atlantique( البحريــة تابعتــن لســالح  )SCALP-EGs( ومقاتليــن 

ــم إطــالق 11  ــث ت ــة، حي ــة الرق ــم يف مدين ــع التنظي ــارات ضــد مواق بغ



1 0 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 27التقرير االسرتاتيجي السوري

تقارير مراكز الفكر

صاروخاً يف حن فشلت عملية إطالق الصاروخ الثاين عر.

ومــن املثــر لالهتــامم أن العمليــة تــم تنســيقها بــن قاعــدة األمر الحســن 

ــالت  ــت مقات ــث انطلق ــارات، حي ــة اإلم ــرة بدول ــدة الظف ــاألردن وقاع ب

»مــراج« مــن األردن يف حــن انطلقــت مقاتــالت »رافــال« مــن اإلمــارات، 

ــداف  ــرضب أه ــط ل ــية يف املتوس ــة الفرنس ــالح البحري ــع س ــيق م بالتنس

مشركة يف الرقة.

وتزامــن التصعيــد الفرنــي مــع قيــام وزارة الدفــاع الروســية بنــر 

األســود  البحــر  أســطول  مــن  كــروز  صواريــخ   3 حــول  معلومــات 

ــن مــن طــراز  ــروز آخري )Buyan-M corvettes(، وإطــالق صاروخــي ك

)Kalibr( مــن عــى مــن ســفينتي )Zeleni Dol( و)Sepukhov( البحــر 

املتوســط عــى مواقــع قالــت إنهــا تابعــة لجبهــة »فتــح الشــام« )النــرة 

سابقاً( بحلب. 

 )22M3-Tu( ــات ــام قاذف ــب قي ــة عق ــامت الصاروخي ــك الهج ــأيت تل وت

ومقاتــالت )Su-34( بشــن غــارات مكثفــة انطالقــاً مــن قاعــدة »نوجــه« 

ــات  ــام بعملي ــا القي ــن نيته ــالن الص ــع إع ــن م ــك بالتزام ــدان، وذل بهم

بحريــة يف اجتــامع عقــد بــن قائــد التعــاون العســكري بالقيــادة املركزيــة 

ــم  ــد جاس ــامد فه ــاع الع ــر الدف ــويف، ووزي ــوان ي ــرال غ ــة األدم الصيني

الفريــج، حيــث تــم االتفــاق عــى إرســال مســاعدات »إنســانية« للنظــام 

عن طريق البحر.

الكاتــب أن هــذه التّريحــات تنبــئ باحتــامل قيــام مواجهــة عــى األرض 

تكــون األوىل عــى اإلطــالق يف شــامل ســوريا بــن أنقــرة وحــزب االتّحــاد 

الّدميقراطــي، وذلــك يف مقابــل ردود األفعــال الخفيفــة مــن دمشــق التــي 

وزارة  وإصــدار  الّســياديّة«،  »حقوقهــا  تركيــا  انتهــاك  مــن  اشــتكت 

الخارجيّة الّروسيّة بياناً تعرب فيه عن قلقها بشأن التطّورات.

وعــى خلفيــة انســحاب تنظيــم »داعــش« مــن مدينــة جرابلــس أصبــح 

الصــدام الريك-الكــردي محتومــاً، حيــث كانــت وحــدات حاميــة الّشــعب 

ــّن  ــس، لك ــامل لبســط ســيطرتها عــى جرابل تســتعد للتحــرك نحــو الّش

ــة »درع الفــرات«، وبــدا  أنقــرة اســتبقت هــذا التّحــرّك مــن خــالل عمليّ

مــن الوجــود الكثيــف للقــّوات املدّرعــة والهندســيّة عــى طــول الحــدود 

ــدة  ــرار قاع ــى غ ــس ع ــة يف جرابل ــدة دامئ ــاء قاع ــوي إنش ــرة تن أن أنق

ــرات«  ــة »درع الف ــدو أن عمليّ ــراق، ويب ــل يف الع ــرب املوص ــيقة ق بعش

ستتوّســع إىل مــا بعــد جرابلــس، نحــو خــّط الراعي-اعــزاز، ملنــع وصــول 

وحــدات حاميــة الّشــعب إىل عفريــن ولتغيــر جميــع املعــادالت يف شــامل 

سوريا.

ورأى الكاتــب أن عمليّــة »درع الفــرات« متثــل أهميّــة رمزيـّـة بالّنســبة إىل 

ــي  ــة الت ــلحة الركي ــّوات املس ــة الق ــتعادة هيب ــة الس ــي فرص ــا، فه تركي

تشــّوهت كثــراً إثــر محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف 15 يوليــو املــايض، وال 

شــّك يف أّن إصــالح هــذه الّصــورة سيســاهم يف زيــادة ثقــة القــّوات 

ــع  ــا م ــا وترابطه ــع معنويّاته ــال، ورف ــها يف القت ــة بنفس ــلّحة الّركيّ املس

الّشعب.

ورجحــت الدراســة أن تركيــا تنــوي شــن حملــة واســعة مــن خــالل الــزج 

مبقاتــالت إف-16، وطائــرات برقــدار بلــوك 2 بــدون طيّــار التــي حصلــت 

عليهــا مؤخــراً، فضــالً عــن الــزج بكتيبــة مدّرعــة تركيــة تتألـّـف مــن حــوايل 

ــد  ــزة بناقــالت جن ــة مجّه ــة مشــاة ميكانيكيّ ــه3 وكتيب ــة أم60 أي 25 دبّاب

مدّرعــة مــع حــوايل 300 جنــدي تؤّمنــان حاميــة مدّرعــة ودعــامً بنــران 

ــو 5 آالف  ــد نح ــذي حش ــر ال ــوري الح ــش الّس ــات الجي ــة ملجموع قريب

مقاتل لهذه العملية.

ــة يف  ــلّحة الّركيّ ــّوات املس ــدة الق ــق قاع ــة أن تنس ــت الدراس ــام رجح ك

كلــس  دعمهــا الجــّوي القريــب، ومراقبتهــا الجويــة املتقّدمــة وإجالءهــا 

ــواء  ــود ل ــرة إىل وج ــّر، مش ــوري الح ــش الّس ــدات الجي ــع وح ــي م الطّبّ

مــدّرع احتياطــي يف كركميــس املجــاورة، يف حــن ال تــزال الّدبابــات 

والتّعزيــزات املدّرعــة تصــل مــن أجــزاء أخــرى مــن البــالد، مــام يشــر إىل 

أّن أنقرة مدركة الحتامل توسيع العمليّة بحسب التطّورات.

الــذي تخطّــط لــه فعــاً تركيــا يف  مــا 

سوريا؟

نــر موقــع »أملونيتــور« مقــاالً )25 أغســطس 2016( أشــار فيــه الباحــث 

متــن كورجــان إىل إقــرار الرئيــس الــريك رجب طيــب أردوغان باســتهداف 

ــش«،  ــم »داع ــة إىل تنظي ــتاين باإلضاف ــعب الكردس ــة الش ــدات حامي وح

حيــث تخــى أنقــرة مــن أن يكســب األكــراد معقــالً يف الجانــب الغــريب 

ــم قــد يتمّكنــون عندهــا مــن ربــط املناطــق التابعــة  مــن الفــرات، ألنّه

لهــم وإقامــة إقليــم موّحــد عــى حــدود تركيــا مبــارشة. ولذلــك طالبــت 

تركيا بانسحاب األكراد نحو رشق الفرات.

ــزب  ــات ح ــل زعام ــن قب ــة م ــال العنيف ــد ردود األفع ــالل رص ــن خ وم

ــة رأى  ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــردي ووح ــي الك ــاد الدميقراط االتح
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ــش  ــكلة داع ــل مش ــوريا ال يح ــاح س اجتي

داخل تركيا
نــر موقــع »ديفينــس ون« مقــاال )25 أغســطس 2016( أشــار فيــه 

الباحــث آرون شــتين إىل أن مــا متــر بــه تركيــا مــن متاعــب مــع تنظيــم 

»داعــش« يعــود لراخــي قبضتهــا األمنيــة تجاهــه، لكــن الحكومــة الركيــة 

عــى الرغــم مــن ذلــك ال تــزال تركــز بصــورة أكــر عــى حــزب العــامل 

الكردستاين وجامعة فتج الله غولن.

ــدة  ــات املتح ــة للوالي ــمية املناهض ــات الرس ــث أن التريح ــرى الباح وي

تهــدف لــرف نظــر الشــعب عــن سياســات الحــزب الحاكــم والحكومــة 

التــي غضــت الطــرف طويــال عــن نشــاطات تنظيــم الدولــة، مشــراً إىل أن 

عمليــات التطهــر التــي طالــت القــوات األمنيــة والرطــة بعــد االنقــالب 

الفاشــل ســتؤثر عــى أداء الدولــة يف تعقــب أخطــار التنظيــم، ويــرى أن 

الحكومة ال ميكنها محاربة ثالث تنظيامت دفعة واحدة .

فعــي إثــر العمليــة اإلرهابيــة يف غــازي عنتــاب يف 20 أغســطس املــايض؛ 

أقســم وزيــر الخارجيــة مولــود شــاوش أوغلــو عــى تطهــر حــدود بــالده 

مــن تنظيــم الدولــة، وهــو الوعيــد الــذي نفذتــه القــوات الركيــة صبــاح 

2016/8/24 حينــام أرســلت دبابــات وقــوات خاصــة لدعــم فصائــل 

ــرات  املعارضــة الســورية لالســتيالء عــى بلــدة جرابلــس مبســاعدة الطائ

ــت  ــل وق ــم قب ــد ت ــة ق ــك العملي ــط  لتل ــدو أن التخطي ــة ويب األمريكي

طويل من هجوم غازي عنتاب.

وقــد مثـَـل الســقوط الرسيــع لجرابلــس انتكاســة كــرى لتنظيــم الدولــة إال 

أنــه مــن املمكــن أن يكــون التنظيــم قــد قــام بانســحاب تكتيــي لوضــع 

ــي  ــة الت ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــة وح ــة يف مواجه ــوات الركي الق

يعترها األتراك الفرع السوري لحزب العامل الكردستاين.

ــون  ــد تك ــدة ق ــات املتح ــة للوالي ــات املناهض ــتاين أن التريح ورأى ش

مربحــة عــى الصعيــد اآلين، لكنهــا تحجــب حكومــة أردوغــان عــن فهــم 

ســبب الهجــوم الــذي وقــع يف غــازي عنتــاب، خاصــة وأن الحكومــة 

ــوذ  ــتاين ونف ــامل الكردس ــزب الع ــات ح ــة عملي ــغولة مبراقب ــة مش الركي

حركــة غولــن، األمــر الــذي منعهــا مــن ضبــط تهريــب وتجنيــد املقاتلــن 

الذيــن ينســابون عــر حدودهــا مــع ســوريا قبــل أن تغــر نهجهــا بدايــة 

.2015

وبعــد اســتعراض الهجــامت التــي شــنها تنظيــم الدولــة ضــد تركيــا؛ رأى 

ــت  ــد عطل ــة ق ــا الحكوم ــي قامــت به ــر الت ــات التطه الباحــث أن عملي

ــة، فقــوات األمــن  ــم الدول املؤسســات التــي كانــت تعمــل القتــالع تنظي

الركيــة تواجــه مهمــة مســتحيلة  لهزميــة ثــالث تنظيــامت مختلفــة وهــي 

حــزب العــامل وتنظيــم الدولــة وجامعــة فتــح اللــه غولــن، وقــد أســهمت 

اإلقــاالت يف ســلك الرطــة واالســتخبارات يف إنهــاك هــذه األجهــزة، حيــث 

تــم فصــل مــا بــن 6500 اىل 7000 عنــر مــن القــوات األمنيــة والرطــة 

ــم  ــة، فتنظي ــة الركي ــد للحكوم ــل األم ــاً طوي ــداً أمني ــكل تهدي ــام يش م

ــن  ــد م ــن املزي ــارصه لش ــط عن ــا، ويخط ــالً يف تركي ــزال فاع ــة ال ي الدول

الهجامت.

وختــم شــتاين الدراســة بقولــه: »لقــد أنجــزت القــوات الركيــة مكاســب 

ــن  ــر م ــزء األخ ــر إال أن الج ــت قص ــون وق ــس يف غض ــة يف جرابل ملفت

املعركة يكمن داخل الحدود الركية«.

ــات عــى  األســد يقصــف األكــراد: التداعي

اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف سوريا
 نــر معهــد واشــنطن دراســة )23 أغســطس 2016( تنــاول فيهــا الباحــث 

بــاراك بــاريف تداعيــات قصــف النظــام ملواقــع وحــدات حاميــة الشــعب 

الكرديــة، مرجحــاً أن تــؤدي تصاعــد األعــامل العدائيــة إىل ظهــور تحالفات 

جديدة من شأنها عرقلة تقدم األكراد غرباً.

وبعــد اســتعراض توتــر العالقــات بــن ميليشــيا »قــّوات الدفــاع الوطنــي« 

التابعــة للنظــام ووحــدات حاميــة الشــعب الكــردي يف الحســكة، رجحــت 

الدراســة إمكانيــة تدخــل قــوات مــن »فيلــق الحــرس الثــوري اإلســالمي« 

اإليراين و»حزب الله« اللبناين املتحصنن يف متحف يف وسط املدينة.

ــن  ــكو م ــف موس ــوض يف موق ــاك غم ــي فهن ــد اإلقليم ــى الصعي ــا ع أم

العمليــة الركيــة، حيــث تشــر القرائــن إىل تغــر األولويــات الركيــة التــي 

تــرى يف منــع إقامــة منطقــة متاخمــة تخضــع لســيطرة »حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي« أولويــة أكــر أهميــة مــن اإلطاحــة بنظــام األســد، ويبــدو أن 

هــذا العامــل قــد يحقــق توافقــاً يف األهــداف بــن أنقــرة ودمشــق التــي 

ترغــب يف منــع األكــراد مــن االســتيالء عــى املزيــد مــن األرايض ال ســيّام 

يف الحســكة والبــاب، املدينــة الثانيــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »الدولــة 

اإلســالمية« عــى الطريــق مــن منبــج إىل حلــب، خاصــة وأن الدعــم 

األمريــي قــد مكــن »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« مــن توحيــد مقاطعــة 

ــة. ويكمــن هــدف الحــزب  ــاين املركزي ــة ومقاطعــة كوب ــرة الرقي الجزي

ــامً يف  ــر حج ــن األصغ ــة عفري ــن مبقاطع ــن املنطقت ــط هات ــايل يف رب الت

محافظــة حلــب وإنشــاء ممــّر متاخــم عــى طــول الحــدود الركيــة. وقــد 

عّرت أنقرة باستمرار عن معارضتها الشديدة لهذه االسراتيجية.

ويف املقابــل تخــى اإلدارة األمريكيــة مــن أن التوافقــات اإلقليميــة ضــد 

األكــراد ســتضعف أفضــل حليــف لهــا يف املنطقــة، حيــث قامــت بتزويدها 

ــة وقامــت بتدريــب عنارصهــا وتوفــر اإلســناد  مبختلــف األســلحة الثقيل

ــم »داعــش«،  ــا ضــد تنظي ــون به ــي يقوم ــات الت ــم يف العملي الجــوي له

وقــد يكــون للحــرب الشــاملة ضــد األكــراد عواقــب وخيمــة عــى 

اســراتيجية واشــنطن ملكافحــة تنظيــم »داعــش«، ولذلــك فــإن واشــنطن 
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ــه  ــو بقائ ــي«  نح ــاد الدميقراط ــزب االتح ــة ح ــل سياس ــب يف تحوي ترغ

فقــط بــدالً مــن توســيع أراضيــه، وذلــك مــن خــالل ســحب قواتــه مــن 

منطقة حلب باتجاه الحسكة. 

ورأت الدراســة أن الطبيعــة املتغــّرة للسياســة األمريكيــة يف ســوريا 

تشــكل مصــدر قلــق كبــر؛ فاســراتيجية اإلدارة ملكافحــة تنظيــم »الدولــة 

اإلســالمية« يف ســوريا مل تكــن قــط متامســكة، بــل تركــز عــى اســتغالل 

الفــرص قصــرة األمــد بــدالً مــن االهتــامم باالعتبــارات االســراتيجية 

الطويلة األمد.  

وقــد زادت التطــورات التــي شــهدها محيــط حلــب مــن تعقيــدات وضــع 

يسء بالفعــل، حيــث شــن النظــام حملــة عــى مواقــع املعارضــة بالتزامــن 

ــة الشــعب« بشــن هجــامت مــن معقلهــا يف  ــام »وحــدات حامي مــع قي

ــع  ــام لقط ــود النظ ــن جه ــر م ــّد كب ــّهل إىل ح ــام س ــود م ــيخ مقص الش

طريــق الثــوار مــن حلــب إىل تركيــا، واملعروف باســم »طريق الكاســتيلو«، 

ــا،  ــة له ــة الداعم ــدول العربي ــة وال ــل املعارض ــب فصائ ــار غض ــام أث م

ــت  ــا تعرض ــة عندم ــب املعارض ــف إىل جان ــنطن مل تق ــة وأن واش خاص

لعــدوان مــن قبــل النظــام الســوري، لكنهــا بــادرت إىل إرســال مقاتالتهــا 

لدعــم األكــراد، مــام عــزز االنطبــاع الســائد أن الواليــات املتحــدة تســعى 

لتقسيم العامل العريب عر تعزيز قوة األكراد. 

ورأت الدراســة أن واشــنطن تحتــاج إىل تحديــد اســراتيجيتها بدقــة 

واختيــار أهدافهــا بحــذر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن أهــداف حلفائهــا 

املحليــن غالبــاً مــا تتعــارض مــع أهدافهــا. ويعنــي ذلــك أنــه يتعــّن عليهــا 

أن تتجّنــب إقحــام نفســها يف معــارك داخليــة، وإذا بــدأت واشــنطن 

بالدفــاع عــن األكــراد ضــد هجــامت النظــام؛ فقــد ال تكــون قــادرة عــى 

ســحب هــذه الحاميــة إىل أن تقــي نهائيــاً عــى تهديــد النظــام. ومل يكــن 

هــذا هــدف الواليــات املتحــدة عندمــا بــدأت رضباتهــا الجويــة يف ســوريا، 

وبالتأكيــد ال ينبغــي أن تكــون هــذه سياســتها اآلن. وســيؤّدي االنحيــاز إىل 

أحــد األطــراف يف هــذا الوقــت املتأخــّر مــن اللعبــة إىل الوقــوع يف مــأزق 

كبر.

وأوصــت الدراســة واشــنطن بالعمــل عــى تخفيــف نهــم حــزب االتحــاد 

ــى  ــك ع ــن ذل ــدالً م ــز ب ــى األرايض، والركي ــتحواذ ع ــي لالس الدميقراط

هزمية تنظيم الدولة.

اســتدامة كردستان الســورية واالسرتاتيجية 

اإلقليمية لـ »حزب العال الكردستاين«
نــر معهــد واشــنطن دراســة )23 أغســطس 2016( تنــاول فيهــا الباحــث 

بــاراك بــاريف تداعيــات قصــف النظــام ملواقــع وحــدات حاميــة الشــعب 

الكرديــة، مرجحــاً أن تــؤدي تصاعــد األعــامل العدائيــة إىل ظهــور تحالفات 

جديدة من شأنها عرقلة تقدم األكراد غرباً.

وبعــد اســتعراض توتــر العالقــات بــن ميليشــيا »قــّوات الدفــاع الوطنــي« 

التابعــة للنظــام ووحــدات حاميــة الشــعب الكــردي يف الحســكة، رجحــت 

الدراســة إمكانيــة تدخــل قــوات مــن »فيلــق الحــرس الثــوري اإلســالمي« 

اإليراين و»حزب الله« اللبناين املتحصنن يف متحف يف وسط املدينة.

ــن  ــكو م ــف موس ــوض يف موق ــاك غم ــي فهن ــد اإلقليم ــى الصعي ــا ع أم

العمليــة الركيــة، حيــث تشــر القرائــن إىل تغــر األولويــات الركيــة التــي 

تــرى يف منــع إقامــة منطقــة متاخمــة تخضــع لســيطرة »حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي« أولويــة أكــر أهميــة مــن اإلطاحــة بنظــام األســد، ويبــدو أن 

هــذا العامــل قــد يحقــق توافقــاً يف األهــداف بــن أنقــرة ودمشــق التــي 

ترغــب يف منــع األكــراد مــن االســتيالء عــى املزيــد مــن األرايض ال ســيّام 

يف الحســكة والبــاب، املدينــة الثانيــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »الدولــة 

اإلســالمية« عــى الطريــق مــن منبــج إىل حلــب، خاصــة وأن الدعــم 

األمريــي قــد مكــن »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« مــن توحيــد مقاطعــة 

ــة. ويكمــن هــدف الحــزب  ــاين املركزي ــة ومقاطعــة كوب ــرة الرقي الجزي

ــامً يف  ــر حج ــن األصغ ــة عفري ــن مبقاطع ــن املنطقت ــط هات ــايل يف رب الت

محافظــة حلــب وإنشــاء ممــّر متاخــم عــى طــول الحــدود الركيــة. وقــد 

عّرت أنقرة باستمرار عن معارضتها الشديدة لهذه االسراتيجية.

ويف املقابــل تخــى اإلدارة األمريكيــة مــن أن التوافقــات اإلقليميــة ضــد 

األكــراد ســتضعف أفضــل حليــف لهــا يف املنطقــة، حيــث قامــت بتزويدها 

ــة وقامــت بتدريــب عنارصهــا وتوفــر اإلســناد  مبختلــف األســلحة الثقيل

ــم »داعــش«،  ــا ضــد تنظي ــون به ــي يقوم ــات الت ــم يف العملي الجــوي له

وقــد يكــون للحــرب الشــاملة ضــد األكــراد عواقــب وخيمــة عــى 

اســراتيجية واشــنطن ملكافحــة تنظيــم »داعــش«، ولذلــك فــإن واشــنطن 

ــه  ــو بقائ ــي«  نح ــاد الدميقراط ــزب االتح ــة ح ــل سياس ــب يف تحوي ترغ

فقــط بــدالً مــن توســيع أراضيــه، وذلــك مــن خــالل ســحب قواتــه مــن 

منطقة حلب باتجاه الحسكة. 

ورأت الدراســة أن الطبيعــة املتغــّرة للسياســة األمريكيــة يف ســوريا 

تشــكل مصــدر قلــق كبــر؛ فاســراتيجية اإلدارة ملكافحــة تنظيــم »الدولــة 

اإلســالمية« يف ســوريا مل تكــن قــط متامســكة، بــل تركــز عــى اســتغالل 

الفــرص قصــرة األمــد بــدالً مــن االهتــامم باالعتبــارات االســراتيجية 

الطويلة األمد.  

وقــد زادت التطــورات التــي شــهدها محيــط حلــب مــن تعقيــدات وضــع 

يسء بالفعــل، حيــث شــن النظــام حملــة عــى مواقــع املعارضــة بالتزامــن 

ــة الشــعب« بشــن هجــامت مــن معقلهــا يف  ــام »وحــدات حامي مــع قي

ــع  ــام لقط ــود النظ ــن جه ــر م ــّد كب ــّهل إىل ح ــام س ــود م ــيخ مقص الش

طريــق الثــوار مــن حلــب إىل تركيــا، واملعروف باســم »طريق الكاســتيلو«، 

ــا،  ــة له ــة الداعم ــدول العربي ــة وال ــل املعارض ــب فصائ ــار غض ــام أث م

ــت  ــا تعرض ــة عندم ــب املعارض ــف إىل جان ــنطن مل تق ــة وأن واش خاص
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لعــدوان مــن قبــل النظــام الســوري، لكنهــا بــادرت إىل إرســال مقاتالتهــا 

لدعــم األكــراد، مــام عــزز االنطبــاع الســائد أن الواليــات املتحــدة تســعى 

لتقسيم العامل العريب عر تعزيز قوة األكراد. 

ورأت الدراســة أن واشــنطن تحتــاج إىل تحديــد اســراتيجيتها بدقــة 

واختيــار أهدافهــا بحــذر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن أهــداف حلفائهــا 

املحليــن غالبــاً مــا تتعــارض مــع أهدافهــا. ويعنــي ذلــك أنــه يتعــّن عليهــا 

أن تتجّنــب إقحــام نفســها يف معــارك داخليــة، وإذا بــدأت واشــنطن 

بالدفــاع عــن األكــراد ضــد هجــامت النظــام؛ فقــد ال تكــون قــادرة عــى 

ســحب هــذه الحاميــة إىل أن تقــي نهائيــاً عــى تهديــد النظــام. ومل يكــن 

هــذا هــدف الواليــات املتحــدة عندمــا بــدأت رضباتهــا الجويــة يف ســوريا، 

وبالتأكيــد ال ينبغــي أن تكــون هــذه سياســتها اآلن. وســيؤّدي االنحيــاز إىل 

أحــد األطــراف يف هــذا الوقــت املتأخــّر مــن اللعبــة إىل الوقــوع يف مــأزق 

كبر.

وأوصــت الدراســة واشــنطن بالعمــل عــى تخفيــف نهــم حــزب االتحــاد 

ــى  ــك ع ــن ذل ــدالً م ــز ب ــى األرايض، والركي ــتحواذ ع ــي لالس الدميقراط

هزمية تنظيم الدولة.

 

اســتدامة كردســتان الســورية واالســراتيجية اإلقليميــة لـــ »حــزب العــامل 

الكردستاين«

ــا الباحــث  نــر معهــد واشــنطن دراســة )24 أغســطس 2016( رأى فيه

ــى  ــم ذايت ع ــع بحك ــة تتمت ــة كردي ــود منطق ــش أن وج ــس بالون فابري

ــزال  ــن ال ت ــاً. يف ح ــراً واقع ــح أم ــالد أصب ــاملية للب ــدود الش ــول الح ط

ــد  ــر واضحــة وق ــة يف شــامل ســوريا« غ ــة اإلدارة الكردي حــدود »منطق

تختلــف عــن تلــك التــي يزعمهــا »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« الكــردي 

ــيع  ــزب لتوس ــا الح ــي يبذله ــود الت ــر الجه ــك، تُظه ــع ذل ــوري. وم الس

لتشــكيل دويلــة قابلــة للبقــاء  مقاطعاتــه ودمجهــا التزامــاً راســخاً 

اقتصادياً متتّد عى مسافة ملفتة من البحر األبيض املتوسط.

إال أن الدراســة أشــارت إىل األكــراد ال ميثلــون بالــرضورة أغلبيــة كرديــة يف 

ــوم حــزب االتحــاد  ــث يق ــا، حي ــون بالســيطرة عليه ــي يرغب املناطــق الت

الدميقراطــي بغــزو أراٍض يختلــط فيهــا الســكان بــن عــرب وأكــراد بهــدف 

إقامــة اتصــال جغــرايف بــن معاقلــه الكرديــة، حيــث يســيطر اليــوم عــى 

أرض يعيــش فيهــا حــواىل مليــوين نســمة، ولكــن 60 يف املائــة منهــم فقــط 

مــن األكــراد، ويشــّكل األكــراد يف مقاطعــة الجزيــرة الرقيــة ومقاطعــة 

ــر  ــة(. وتش ــكان )55 يف املائ ــن الس ــة م ــة ضئيل ــة أغلبي ــاين املركزي كوب

خرائــط كردســتان الســورية التابعــة لـــ »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« إىل 

أن »مقاطعــة عفريــن« ســتضم يف النهايــة اعــزاز وجرابلــس والبــاب 

الشــاملية ومناطــق منبــج الشــاملية، وســتؤدي هــذه النتيجــة إىل تخفيــض 

نسبة السكان األكراد إىل نحو 30 يف املائة. 

ــة،  وألســباب دميغرافيــة واســراتيجية، ال يرغــب األكــراد يف مهاجمــة الرقّ

عاصمــة مــا يســّمى بـــ »خالفــة« تنظيــم »الدولــة اإلســالمية«، عــى األقــل 

ليــس قبــل أن يتمكنــوا مــن ربــط عفريــن بكوبــاين. وإذا مــا بــدأ تنظيــم 

»الدولــة اإلســالمية« يشــكل خطــراً عــى كردســتان الســورية مــن الرقّــة، 

قــد يشــّن األكــراد هجومــاً هنــاك كــام فعلــوا يف الشــدادي عندمــا هــّددت 

قــّوات محليــة تابعــة لتنظيــم »الدولــة اإلســالمية« ]مدينــة[ الحســكة. إال 

أّن عــدد ســّكان الشــدادي أقــل بخمــس عــرة مــرة مــن ســكان الرقــة، 

وبالتايل فمن املرجح أن تكون الحسابات مختلفة.  

ورأت الدراســة أن حــزب االتحــاد الدميقراطــي يعــاين مــن مشــكلة إدمــاج 

ــج  ــي منب ــا، فف ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــة يف املناط ــر الكردي ــارص غ العن

يشــكل األكــراد أقــل مــن ربــع الســكان، ويــرى قــادة الحــزب أنــه ميكــن 

ملختلــف الجهــود املبذولــة لفــرض الطابــع الكــردي عليهــا أن تســاعد عــى 

ــال  ــو الح ــك ه ــم. وكذل ــكان تحــت رايته ــن الس ــرة م ــة كب ضــم رشيح

بالنســبة لتــل أبيــض التــي مل يعــد الســكان العــرب مرحبــاً فيهــم بعــد أن 

تركوها فراراً من التطهر العرقي.

ولألســف، قــد يختــار األكــراد أيضــاً التغلـّـب عــى ضعفهــم الدميغــرايف مــن 

خــالل االنخــراط يف تطهــر عرقــي أورمبــا جــذب عــدد مــن األكــراد الذيــن 

ــردي.  ــون ك ــم ملي ــغ عدده ــب والبال ــق وحل ــاً يف دمش ــكنون حالي يس

ولكــن، لتحقيــق ذلــك، ســيحتاج إىل تحســن الوضــع االقتصــادي الــيء يف 

ــال إذ إن املنطقــة تعــاين مــن  ــد املن كردســتان الســورية، وهــو أمــر بعي

شــح امليــاه، وقــد تســبّب الجفــاف وارتفــاع ســعر وقــود املضّخــات اآلليــة 

بثالثــة أضعــاف بانخفــاض كبــر يف املســاحات املزروعــة يف الحســكة، يف 

حــن ال يــزال نفــط املنطقــة غــر مؤهــل للتصديــر بســبب انعــدام 

الصيانــة وإغــالق بعــض األنابيــب، وســتكون عمليــة التصديــر صعبــة يف 

املســتقبل نظــراً لتوتــر العالقــة مــع تركيــا وإقليــم كردســتان العــراق عــى 

حد سواء.

وتســلط مشــكلة شــح املــوارد وعزلــة حــزب االتحــاد الضــوء عــى فكــرة 

االمتــداد نحــو البحــر املتوســط، مــن خــالل إقامــة اتصــال جغــرايف غربــاً 

مــع حلــب واملنطقــة التــي يســيطر عليهــا النظــام، مــام قــد يتطلـّـب مــن 

ــط  ــة راب ــي إلقام ــه الزمن ــع جدول ــي« ترسي ــاد الدميقراط ــزب االتح »ح

جغــرايف بــن عفريــن وكوبــاين. ويف هــذا الصــدد، مــن املهــم التذكــر أن 

ــاج »حــزب العــامل الكردســتاين«  »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« هــو نت

ويشــاركه أهدافــه اإلقليميــة. وميكــن لتوســيع حــدود كردســتان الســورية 

ــتقالل  ــّهل اس ــط أن يس ــض املتوّس ــر األبي ــق إىل البح ــول الطري ــى ط ع

ــم  ــة إقلي ــع »حكوم ــاً م ــع نطاق ــاً أوس ــح اندماج ــة ويتي ــتان الركي كردس

كردســتان«، عــى افــراض أن تتمّكــن واشــنطن يف النهايــة مــن الضغــط 

عــى »حكومــة اإلقليــم« لفتــح حدودهــا مــع كردســتان الســورية. ويقينــاً، 

ــّر عــن أي طمــوح للوصــول إىل  أّن »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« مل يع

ــأ  ــاء مرف ــون بإنش ــراد يحلم ــض األك ــك يف أن بع ــط، وال ش ــر املتوّس البح

كردي، مهام كان هذا االحتامل بعيد املنال.         
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العدد رقم 27التقرير االسرتاتيجي السوري

وكاء إيــران األفغــان والباكســتانيون يف 

سوريا... وخارجها
نــر معهــد واشــنطن دراســة )22 أغســطس( تنــاول فيهــا الباحــث 

فرزيــن ندميــي دور إيــران يف تشــكيل جامعــات عرقيــة مقاتلــة يف جميــع 

ــل  ــد إرسائي ــة ض ــر تقليدي ــارك غ ــوض مع ــط لخ ــرق األوس ــاء ال أنح

واملصالــح الغربيــة، ومؤخــراً، ضــد الســلفين الســّنة، مشــراً إىل أن وكالء 

ــران  ــم إي ــن جندته ــتانين الذي ــان والباكس ــن األفغ ــيعة[ م ــران ]الش طه

للمســاعدة يف الدفــاع عــن نظــام األســد يف ســوريا، قــوات هامة  تســتطيع 

ــة األخــرى أو  ــات اإلقيلمي ــران الراع ــاء ن ــة إلطف ــتخدم يف النهاي أن تُس

تأجيجها.  

ــارت  ــة؛ أش ــكيالت خارجي ــاء تش ــران يف إنش ــخ إي ــتعراض تاري ــد اس وبع

الدراســة إىل أن قــوات »فيلــق القــدس« زادت مــن تجنيــد املقاتلــن 

ففــي  والباكســتانية.  األفغانيــة  الشــيعية  املجتمعــات  مــن  الشــباب 

أفغانســتان يوجــد حــوايل 4.6 مليــون شــيعي، أو 15 يف املائة من الســكان؛ 

يعيشــون بشــكل رئيــي يف الجــزء األوســط مــن البــالد، يف حــن تشــّكل 

ــة مــن  ــر، يتألــف أكــر مــن 70 يف املائ ــاً ملجتمــع أفغــاين كب ــران وطن إي

ــش  ــا. ويعي ــزارة، وهــذه األخــرة شــيعية بغالبيته ــك واله ــة الطاجي عرقي

ــك  ــة ولذل ــق الالزم ــون دون الوثائ ــان ويعمل ــؤالء األفغ ــض ه ــاك بع هن

هم يف خوف دائم من أن يتم ترحيلهم إىل أفغانستان.

أمــا يف باكســتان فيعيــش ثــاين أكــر عــدد مــن الشــيعة بعــد إيــران، أي 

نحــو 20 يف املائــة مــن الســكان، أو 38 مليــون شــخص، وأدت التوتــرات 

ــا  ــيعية وأكره ــات الش ــق املجتمع ــام أضي ــّنة إىل قي ــع الس ــة م الطائفي

انعزاالً، وشهدت البالد عدة إنتفاضات شيعية يف تاريخها الحديث. 

ــان  ــن أفغ ــد متطوع ــران يف تجني ــدأت إي ــوريا؛ ب ــرب يف س ــالل الح وخ

ــن  ــدد كاف م ــع ع ــلت يف جم ــد أن فش ــدّي بع ــكل ج ــتانين بش وباكس

الســورين لضمهــم إىل مختلــف امليليشــيات املحليــة غــر النظاميــة التــي 

ــذ عــام 2012، فقــد كان األفغــان  ــوري« من ــوات »الحــرس الث ــا ق تدعمه

ــي »حــزب  ــن إنضمــوا إىل مقات ــب الذي ــن األجان ــل املقاتل ــن أوائ مــن ب

ــواء  ــد الراحــل لـــ ل ــدءاً مــن عــام 2014، وزعــم القائ اللــه« يف ســوريا، ب

»الفاطميــون«، ســيد حســن حســيني، املعــروف أكر بـ«ســيد حكيــم«، أّن 

ــل، وهــم  ــد وصــل إىل حــوايل 14000 مقات ــان ق ــدد امليليشــيات األفغ ع

منظّمــون بــن ثــالث كتائــب يف دمشــق وحــامة وحلــب ومجهــزون 

بوحدات مدفعية ومدرعات واستخبارات خاصة بهم.

ــة  ــاء اإليراني ــة األنب ــراً وكال ــا مؤخ ــة أجرته ــة إىل مقابل ــت الدراس وأحال

ــالده  ــا ب ــد فيه ــوري« انتق ــرس الث ــابق يف »الح ــد س ــع قائ ــرق« م »م

ــان  ــيعة األفغ ــن الش ــر م ــورة أك ــتفادتها بص ــدم اس ــبب ع ــوة بس بقس

املقيمــن يف إيــران كجنــود مشــاة للسياســة الخارجيــة، وأشــارت الدراســة 

إىل أن العنــارص األفغانيــة تتلقــى تدريبــاً مدتــه 30 يومــاً، ثــم تنقــل بعــد 

ذلك جواً إىل سوريا الكتساب الخرة ضّد فصائل املعارضة.

ــل عامــن ونصــف، وشــكل  ــم إنشــاؤه قب ــون« فقــد ت ــواء »الزينبي أمــا ل

جامعــة متطوعــة أخــرى تقاتــل يف ســوريا، حيــث تــم تدريبــه مــن قبــل 

ــد  ــهد، وق ــة مش ــيعية املقدس ــة الش ــدس« يف املدين ــق الق ــوات »فيل ق

ــاء فــارس« التابعــة لـــ »الحــرس الثــوري اإلســالمي«  ــة أنب وصفــت »وكال

وحــدة »الزينبيــون« كقــوة هجوميــة مــن النخبــة تضــّم أكــر مــن 5000 

شــخص مــن املقاتلــن الشــيعة الباكســتانين الشــباب، غــر أن وكالــة أنبــاء 

ــد عــن  ــد أّن العــدد ال يزي ــة أخــرى تفي ــرز« ووســائل إعــالم غربي »روي

األلــف. وعــاش الكثــر منهــم يف األصــل يف باراشــينار والقــرى املحيطــة بهــا 

يف شــامل غــرب باكســتان، ثــّم هاجــروا إىل إيــران أو إىل اإلمــارات العربيــة 

ــواء »الزينبيــون«،  املتحــدة. ويف حــن ازداد الطلــب عــى االنضــامم إىل ل

كــام ذكــرت التقاريــر، بعــد أن طــردت دولــة »اإلمــارات« 12000 عامــل 

باكســتاين شــيعي يف األعــوام األخــرة، إال أن أعضــاء اللــواء األساســين قــد 

أتــوا مــن »جامعــة املصطفــى الدوليــة« وهــي مؤسســة دينيــة مقرهــا يف 

ــة إىل  ــاً، باإلضاف ــروت أيض ــاد وب ــالم أب ــروع يف إس ــا ف ــن لديه ــم، ولك ق

العديــد مــن املنظــامت التابعــة لهــا يف أماكــن أخــرى، منهــا عــى ســبيل 

ــالمية«،  ــيا اإلس ــة إندونيس ــدن«، و«كلي ــالمية يف لن ــة اإلس ــال: »الكلي املث

و«جامعة العلوم اإلسالمية يف غانا«.

ــة  ــت« إحــدى املنظــامت اإليراني ــي ألهــل البي ــع العامل ويشــكل »املجم

الرئيســية املرتبطــة بجهــود مامثلــة يف تجنيــد املقاتلــن؛ فهــي تعمــل مــن 

ــك  ــي، ومتل ــارش للمرشــد األعــى عــي خامنئ ــران تحــت اإلرشاف املب طه

أمــوال وافــرة لـــ »تثقيــف« الشــباب الشــيعة. ومنــذ عــام 1990، كان هــذا 

»املجمــع« يعمــل عــى إيجــاد شــباب شــيعة ومتحولـّـن جــدد إىل الطائفة 

الشــيعية وتنظيمهــم وتدريبهــم ودعمهــم، فضــالً عــن إدارة أنشــطتهم يف 

جميــع أنحــاء العــامل اإلســالمي. ويشــارك »حــزب اللــه« بصــورة نشــطة يف 

املنظمة، وله عضو دائم يف مجلس إدارته.

ووفقــاً ملقابلــة يف مجلــة إيرانيــة مــع القائــد الحــايل لـــ لــواء »الزينبيــون«، 

ــب يف  ــض التدري ــدون بع ــى املجن ــالء«، يتلق ــط بـــ »كرب ــروف فق واملع

مشــهد قبــل أن يتــم نقلهــم إىل ســوريا. ويتلقــى البعــض أيضــاً تدريــب 

ــة  ــة للقناص ــا دورة تدريبي ــن بينه ــة، م ــلحة الخاص ــتخدام األس ــى اس ع

أمدها خمسة وأربعن يوماً.

ــدس« أو  ــق الق ــوات »فيل ــود ق ــة، تق ــاحة املعرك ــم إىل س ــد وصوله وعن

»حــزب اللــه« وحــدات لــواء »الزينبيــون« يف بعــض األحيــان. ويبــدو أنــه 

يتــم إعدادهــم لــدور إقليمــي أكــر فقــد انتقــد قائــٌد مــن لــواء 

»الزينبيــون« الطابــع »غــر اإلســالمي« للجيــش الباكســتاين ثــّم أعلــن أنهم 

ســيعوجون مــن االنتفاضــة الســورية منتريــن وســيصبحون اليــد اليمنى 

للمرشــد األعــى يف العــامل. باإلضافــة إىل ذلــك، وعــد قائــد آخــر أّن مجندي 

ــور  ــن« ف ــن التكفري ــداء »الصهيوني ــيقاتلون األع ــون« س ــواء »الزينبي ل
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عودتهــم إىل باكســتان. ومثــل هــذه التريحــات تشــر إىل وجــود 

طموحــات للقيــام بــدور يف املســتقبل يف مناطــق مثــل باراشــينار، التــي 

يتعــرض مجتمعهــا الشــيعي املنعــزل لضغــط متشــددي »طالبــان« منــذ 

ــينار  ــرة يف باراش ــتثامرات كب ــران باس ــت إي ــا، قام ــام 2007. وبدوره ع

ــل  ــن أج ــتان م ــن باكس ــرى م ــيعية أخ ــق ش ــي ومناط ــور وكرات واله

التنافــس مــع اململكــة العربيــة الســعودية يف تشــكيل اآلراء املحليــة 

وجذب املجّندين.

ــت الدراســة أن امليليشــيات األفغانيــة والباكســتانية ســتتجه يف  ورجح

املســتقبل لحمــل الســالح يف بلدانهــا رمبــا ضــّد مقاتــي حركــة »طالبــان« 

ــى ضــّد حكوماتهــم  وتنظيــم »الدولــة«، أو ضــّد جهــات حكوميــة أو حتّ

املنتخبــة دميقراطيــاً. وإذا اســتطاع املقاتلــون األفغــان والباكســتانيون 

املحافظــة عــى متاســكهم التنظيمــي، قــد يســتطيعون تغيــر وترتهــم مــن 

حــرب دفاعيــة إىل عمليــات هجوميــة يف أراٍض يختارونهــا بأنفســهم. وكــام 

أعلــن قائــد ســابق يف لــواء »الفاطميــون« قبــل مقتلــه يف إحــدى املعــارك، 

الجامعــة »ال تعــرف أي حــدود، ولــن تتوقــف حتــى يتــم تحريــر جميــع 

أرايض املســلمن ... وهــذه املقاومــة لــن تتوقــف إىل أن يتــم تحريــر 

القدس«.

ومــن خــالل توســيع وحــدات شــبه عســكرية بصــورة تدريجيــة وتزويدها 

ــد مــن األســلحة املتطــورة وتدريبهــا عــى التكتيــكات العســكرية،  باملزي

تبــدو إيــران عازمــة عــى تشــكيل جنــود مشــاة بأعــداد كافيــة لتحقيــق 

حلم آية الله الخميني  بـ«إسالم بال حدود«.

فتح الشام عى ُخطى »حزب الله«
ــان  ــا الباحث ــد« دراســة )25 أغســطس 2016( عــر فيه نــر معهــد »ران

كولــن كالرك وتشــاد ســرينا عــن قلقهــام مــن أن تفــي منــاورة تغيــر 

جبهــة »النــرة« اســمها إىل »فتــح الشــام« إىل ترســيخ وجودهــا يف 

ــا  ــايك فيه ــة تح ــها مكان ــد لنفس ــورية وأن توج ــة الس ــوف املعارض صف

املكانة التي أوجدها »حزب الله« لنفسه يف لبنان.

ورجــح الباحثــان أن يكــون الســبب الــذي دفــع جبهــة فتــح الشــام إلعالن 

انفصالهــا عــن القاعــدة هــو إتاحــة املجــال لهــا لالندمــاج، خاصــة وأنهــا 

ــة  ــة تلفزيوني ــات حلــب وأجــرى أحــد ناطقيهــا مقابل انخرطــت يف عملي

مــع شــبكة ســكاي نيــوز، حيــث ترغــب الجبهــة رصف األنظــار عنهــا يف 

ظــل تركيــز القــوى الدوليــة عــى هزميــة تنظيــم »داعــش«، مــع التنبيــه 

إىل أن تغيــر االســم ال يهــدف إىل تغيــر قناعــات الواليــات املتحــدة بــل 

ــة املدنيــة مــن الســورين وكذلــك  يســتهدف فصائــل املعارضــة والحاضن

بعــض الــدول مثــل قطــر وتركيــا والســعودية التــي ستشــعر براحــة أكــر 

ــم  ــن التنظي ــا ع ــد ابتعاده ــرة بع ــل للن ــليح والتموي ــات التس يف عملي

املركزي للقاعدة.

وحثــت الدراســة الغــرب عــى االهتــامم باملضامــن االســراتيجية لالســم 

ــح الشــام عــى األرجــح  ــدء ســتقوم جبهــة فت ــد للنــرة ففــي الب الجدي

بجــر بقيــة الفصائــل املعتدلــة نحــو التشــدد، وبينــام تقبــل بعــض 

ــة  ــامين الدخــول يف تســوية سياســية تفاوضي ــل ذات التوجــه العل الفصائ

فــإن جبهــة فتــح الشــام ومؤيدوهــا ســيعرقلوا تلــك العمليــة، مــام يجعــل 

فــرص نجاحهــا محــدودة للغايــة، والبــد أن النــرة تلعــب لعبــة خطــرة 

ــعب  ــة الش ــها يف طليع ــع  نفس ــن وض ــا م ــد ميكنه ــمها الجدي إذ أن اس

ــا  ــي حــل محله ــدة الت ــا للقاع ــالً أو تابع ــا وكي ــن كونه ــدالً م الســوري ب

ــة، خاصــة وأن الحركــة  ــة يف صــدارة  حركــة الجهــاد العاملي تنظيــم الدول

ــدة  ــع قاع ــد أوس ــري لحش ــوي والخ ــذراع الدع ــز ال ــى تعزي ــل ع تعم

للدعم وتجنيد األعضاء الجدد.

ــي  ــط الت ــر الخط ــد كب ــبه إىل ح ــك يش ــذا التكتي ــان أن ه ورأى الباحث

ــه لتوســيع منظمتــه وتأمــن رشعيتــه السياســية يف  اســتخدمها حــزب الل

ــخ  ــن الصواري ــة م ــانة ضخم ــوم برس ــظ الي ــث يحتف ــان، حي ــوب لبن جن

التــي متدهــا بــه إيــران، لكنــه ميــارس يف الوقــت نفســه نفــوذاً يف الســاحة 

السياســية اللبنانيــة، ويبــدو أن جبهــة فتــح الشــام تقــوم بتنويــع مصــادر 

دخلهــا يف مســعى منهــا لدعــم ميزانيــة الحــرب، وكــام أســهمت إرسائيــل 

مــن خــالل احتاللهــا لجنــوب لبنــان عــى مــدى مثــان عــرة عامــا بتوحيد 

القــوى الشــيعية اللبنانيــة فــإن النظــام الســوري وحلفــاءه الــروس 

واإليرانيــن يقومــون بنفــس الــدور العــدايئ الــذي يدفــع الفصائــل 

للتوحد بدالً من االقتتال الداخي. 

ورأى الباحثــان أنــه ال ينبغــي الســامح لجبهــة فتــح الشــام واملتعاطفــون 

ــان: »وإذا كان  ــه يف لبن ــزب الل ــل ح ــام فع ــوريا ك ــدق يف س ــا التخن معه

ــوا  ــون أو ينعزل ــى ينفصــل الجهادي ــد الحــرب حت ــة أم ــي إطال هــذا يعن

عن بقية الفصائل املعتدلة فليكن األمر كذلك«!!!

بوتني يضاعف مكاسبه يف سوريا
ــاول  ــة )24 أغســطس 2016( تن ــي« دراس ــن بولي ــة »فوري ــرت مجل ن

فيهــا الباحــث ســتيفن بالنــك مكاســب روســيا مــن التدخــل يف ســوريا، 

ــة  ــى بكاف ــل ويحظ ــن ذي قب ــاً م ــر أمن ــد أك ــام األس ــى نظ ــث أضح حي

أشــكال الدعــم الــرويس مبــا فيــه اإلمــداد بالســالح )مبــا فيــه الكيميــايئ ( 

والدعــم االســتخبارايت واملــال، وبــدالً مــن قيــام روســيا بتخفيــض تواجدهــا 

ــة عــى  ــاً املصادق ــث ســتتم قريب ــا تتمــدد عســكريا حي العســكري، فإنه

االتفاقيــات التــي متنــح روســيا قواعــد دامئــة يف الالذقيــة وطرطــوس، مــام 

ــوريا  ــة يف س ــد دامئ ــام قواع ــن ع ــذ أربع ــرة من ــكو ألول م ــح موس مين

وقرص، باإلضافة إىل قيام طائراتها باالنطالق من همذان يف إيران.

وبغــض النظــر عــام أثــاره اإلعــالن الــرويس مــن لغــط إيــراين؛ فــإن 

ــال إىل  ــى االنتق ــكو ع ــاعد موس ــدة سيس ــذه القاع ــل به ــتمرار العم اس
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مرحلــة مــا وراء إبــرام الصفقــات مــع طهــران التــي تتفــاوض حاليــاً مــع 

موســكو لــراء مقاتــالت ســوخوي بعــد أن حصلــت عــى منظومــات )إ-

300(، بينــام ال تســتطيع واشــنطن أن تقــوم بــأي أمــر حيــال تلــك 

التطورات الخطرة.

وبعــد اســتعراض الجهــود الروســية للوصــل إىل امليــاه الدافئــة عــر 

ــخ، أشــارت الدراســة إىل أن بوتــن حصــل بالفعــل عــى قواعــد يف  التاري

قــرص وســوريا ويســعى للحصــول عــى قاعــدة عــى البحــر األدرياتيــي 

يف الجبــل األســود، وكذلــك تأســيس قاعــدة يف رصبيــا، مــام يهــدد حلــف 

الناتو. 

لكــن خســارة روســيا لقاعــدة همــدان ستفســد خططهــا ولــو متكنــت مــن 

ــى  ــيطرتها ع ــرض س ــى  ف ــادرة ع ــتصبح ق ــا س ــا فعنده ــاظ عليه الحف

ــو  ــى نح ــها ع ــرض نفس ــط وتف ــرق األوس ــط وال ــة رشق املتوس منطق

مساٍو للواليات املتحدة من خالل تحديد األوضاع األمنية املستقبلية.

ــتجنيها  ــي س ــتية الت ــة واللوجس ــع التكتيكي ــن املناف ــر ع ــض النظ  وبغ

ــا يف  ــق أهدافه ــى تحقي ــادرة ع ــا ق ــدان، فإنه ــدة هم ــن قاع ــيا م روس

ــج حيــث يتمركــز  ــى منطقــة الخلي ــة حت ــا الجوي ســوريا وتوســيع ذراعه

األســطول الخامــس األمريــي،  وبينــام تســتمر واشــنطن باســتجداء 

ــة  ــاك أي ــيا انته ــل روس ــوري تواص ــف الس ــيا يف املل ــع روس ــاون م التع

اتفاقيــة يتــم التفاهــم عليهــا وتســتمر بتكثيــف دعمهــا لألســد اىل درجــة 

ــام  ــن أخــرى، وبين ــا يف أماك ــب ورمب ــايئ يف حل ــتخدام الســالح الكيمي اس

ــة فمــن  ــم الدول ــات عــى تنظي ــا تشــن بعــض الرضب تدعــي روســيا أنه

الواضــح أنهــا تهتــم مبنافســة الوجــود األمريــي واســتهداف خصــوم األســد 

أكــر مــن اســتهداف أعــداء واشــنطن، ومــن املتوقــع أن تســتغل روســيا 

وضعهــا القــوي يف ســوريا والــرق األوســط للمحافظــة عــى نظــام األســد،  

وأن تقــوم يف الوقــت ذاتــه بتوســيع عالقاتهــا التســليحية واالقتصاديــة مــع 

إيــران، والبحــث يف الوقــت ذاتــه عــن املزيــد مــن القواعــد العســكرية يف 

مختلــف بقــاع الــرق األوســط، فالقمــة الثالثيــة األخــرة التــي عقدتهــا 

ــران يف  ــية إلرشاك إي ــة روس ــل محاول ــان متث ــران أذربيج ــع إي ــيا م روس

املبــادرات الروســية العابــرة للقــارات الخاصــة بالتجــارة والنقــل، وذلــك 

من خالل شق خط حديدي من روسيا إليران مرورا بأذربيجان.

 كــام توقعــت الدراســة أن تســعى موســكو ملزيــد مــن مبيعــات األســلحة 

لــدول مثــل مــر والجزائــر، وبنــاء مناطــق محميــة مُينــع فيهــا اقــراب 

الطائــرات والســفن  مــن أرسابهــا املتوســطية يف كل مــن ســوريا وقــرص 

وكذلك يف منطقة القوقاز.

رأى الباحثــان أن السياســة الروســية أجــرت الرئيــس الــريك عــى املجــيء 

لســان بطرســرغ ليتــودد لبوتــن بعــد محاولــة االنقــالب الفاشــلة، حيــث 

تــم التفــاوض عــى تنفيــذ مــروع الغــاز املســمى الســيل الــريك ومفاعــل 

أكويــو النــووي واالنخــراط بتعــاون عســكري فنــي مــع روســيا، وهنالــك 

إشــارات عــى إمكانيــة قبــول تركيــا الســامح لألســد البقــاء »لفــرة الئقة«، 

ويلمــح املســؤولون األتــراك إىل إمكانيــة الســامح للــروس باســتخدام 

قاعــدة إنجرليــك وســط تدهــور العالقــات مــع حلــف شــامل األطلــي: 

ــه  ــرق األوســط فإن ــية يف ال ــا إىل سلســلة النجاحــات الروس »وإذا نظرن

وعــى مــا يبــدو أن مــن علــق يف املســتنقع الســوري هــو الواليــات 

املتحدة وليست روسيا«.

إيران تحقق نرصاً آخر يف سوريا
ــت  ــطس 2016( تناول ــة )26 أغس ــج« دراس ــراتيجي بي ــع »س ــر موق ن

التدخــل الــريك، ومــا أتبعــه مــن انســحاب الطائــرات األمريكيــة وعــدم 

ــرات  ــاً للطائ ــوا أهداف ــن أصبح ــراد الذي ــم األك ــم لحلفائه ــا الدع تقدميه

الركية والسورية.

ــه األكــراد مــن جهــود لبســط  وبعــد اســتعراض أحــداث منبــج ومــا بذل

ــة أن  ــة، رأت الدارس ــة األمريكي ــوات الخاص ــم الق ــا بدع ــيطرة عليه الس

تركيــا  قــد تحركــت ملنــع األكــراد مــن إقامــة منطقــة حكــم ذايت شــبيهة 

لتلــك شــامل العــراق وقــد وافقــت إيــران ونظــام األســد وحكومــة بغــداد 

عــى املســعى الــريك، مــام شــكل رضبــة لألكــراد الذيــن  كانــوا يخططــون 

للســيطرة عــى كامــل الريــط الحــدودي الســوري-الريك ونــروا خرائــط 

تبن مزاعمهم حول السيطرة عى كامل املنطقة الحدودية .

ــة واملســيحين إىل  ــد مــن العنــارص العربي وعــى الرغــم مــن ضــم العدي

تشــكيالت »قــوات ســوريا الدميقراطيــة« التــي يهمــن عليهــا األكــراد؛ إال 

أن القــوى اإلقليميــة قــد تعاملــت بحــذر مــع توســع نفــوذ هــذه القــوات، 

ــي اســتخدمت  ــة الت ــة اإليراني ــراً للسياس ــريك ن ــل التدخــل ال ــد مث وق

نفوذهــا يف العــراق إلقنــاع األتــراك بأنــه ســيكون مــن مصلحتهــم دعــم 

ترميــم نظــام األســد وباملقابــل فــإن إيــران وســوريا  والعــراق ســتعمل مــع 

تركيــا ملنــع األكــراد مــن تشــكيل دولتهــم املســتقلة التــي طــال ســعيهم 

إلقامتها.

ــي  ــي تق ــة الت ــة اإليراني ــز السياس ــروس بتعزي ــهام ال ــة إىل إس وباإلضاف

بتثبيــت حكــم األســد واســتهداف فصائــل املعارضــة؛ فــإن إيــران تشــعر 

ــنة  ــل )الس ــدة والفصائ ــات املتح ــن الوالي ــري ب ــا يج ــكل م ــعادة ل بالس

ــل املعارضــة  ــكان ســيتعاملون فقــط مــع ثلــث فصائ العــرب( ألن األمري

ــران  ــح روســيا وإي ــل غــر اإلســالمية، مــام مين ــراد والفصائ ــذات األك وبال

الفرصــة لهزميــة املعارضــة وإعــادة تأهيــل األســد للســيطرة املطلقــة عــى 

ــة  ــل املعارض ــع فصائ ــيا جمي ــر روس ــث تعت ــوريا، حي ــن س ــى م ــا تبق م

أهدافــاً معاديــة، وتصمــت واشــنطن إزاء القصــف الــرويس العنيــف عــى 

ــن  ــوري م ــام الس ــر النظ ــا لتحذي ــرك طائراته ــام تح ــل بين ــذه الفصائ ه

مغبة استهداف حلفائهم األكراد.

ــوات  ــكري لق ــب العس ــم التدري ــن تقدي ــرض الص ــة يف ع ورأت الدارس

النظــام الســوري إضافــة ملعــدات طــوارئ للمدنيــن املتواجديــن يف أماكــن 



Orion House, 104 -  106 Cranbrook Road, I l l ford,  Essex, IG1 4L2
info@strategy-watch.com

1 7 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 27التقرير االسرتاتيجي السوري

ــف  ــاد تحال ــية-اإليرانية إليج ــود الروس ــزاً للجه ــام؛ تعزي ــيطرة النظ س

عســكري-دبلومايس مــع تركيــا إلنهــاء الحــرب يف ســوريا، فرغــم االختالف 

املذهبــي والعــداوة التاريخيــة بــن تركيــا وإيــران إال أنهــام وضعــا 

خالفاتهــام جانبــاً وأصبحــا رشيكيــن تجاريــن، وترغــب إيــران مــن خالل 

تعزيــز العالقــات التجاريــة مــع تركيــا جذبهــا للمحــور اإليراين-الــرويس 

إلنهــاء الحــرب يف ســوريا وفــق رؤيتهــا الخاصــة، خاصــة وأن إســراتيجية 

ــن ســكانها،  ــة م ــا وإخــالء املدين ــد نجحــت يف تســليم داري الحصــار ق

وســتعمل عــى تكــرار هــذه التجريــة يف مناطــق أخــرى بريــف دمشــق 

وحمص.

ــن  ــيا ل ــراد أن روس ــدرك األك ــد؛ ي ــع األس ــر م ــم األخ ــل خالفه ويف ظ

تفضلهــم عــى حليفتهــا يف دمشــق، وأن إيــران وأنقــرة وموســكو ال 

ترغــب يف متكــن األكــراد مــن تشــكيل دولــة تهــدد التوازنــات اإلقليميــة 

يف املنطقة. 

بايدين يف تركيا وتركيا يف سوريا
نــر موقــع »ناشــيونال إنرســت« دارســة )26 أغســطس 2016( أشــار 

ــاز  ــة متت ــات الركية-األمريكي ــوب إىل أن العالق ــد أي ــه الباحــث محم في

ــر  ــا ال تؤث ــود إىل البغــض لكنه ــدة، تتحــرك مــن ال ــة فري ــة رسيالي بحال

عــى العالقــة اإلســراتيجية بــن البلديــن، ودلــل عــى ذلــك بزيــارة نائب 

الرئيــس األمريــي بايــدن ومــا صاحبهــا مــن تريحــات  صــدرت مــن 

ــن  ــبقها م ــا س ــن، وم ــن البلدي ــات ب ــة العالق ــى متان ــدل ع ــراك ت األت

ــش« يف  ــم »داع ــع لتنظي ــد مواق ــركة ض ــة مش ــات تركية-أمريكي عملي

ســوريا، وذلــك ضمــن عمليــة عســكرية تركيــة تهــدف إىل طــرد التنظيــم 

ــدم عــى  ــن التق ــة م ــع الوحــدات الكردي ــس ومن ــن جرابل املتطــرف م

الحــدود الركيــة الســورية، معتــراً أن التنســيق الريك-األمريــي يف هــذه 

العمليــة رســالة واضحــة ألكــراد ســوريا مفادهــا أنــه إذا اضطــرت 

واشــنطن لالختيــار بــن األكــراد وبــن أنقــرة فإنهــا ســتختار الوقــوف مــع 

حليفتها يف النيتو تركيا.

ورأى أيــوب أن هــذه التحــركات تــأيت لتفنيــد التريحــات الركيــة 

ــؤولن  ــن املس ــد م ــن العدي ــادرة م ــدة والص ــات املتح ــة للوالي املناهض

األتــراك بعــد الدعــم الفاتــر الــذي حظيــت بــه الحكومــة الركيــة مــن 

حلفائهــا الغربيــن بعــد املحاولــة اإلنقالبيــة الفاشــلة، كــام جــاء املوقــف 

الغــريب مناقضــاً للدعــم الحــاميس الفــوري الــذي أبدتــه إيــران وروســيا 

لحكومــة أردوغــان وذلــك رغــم اختالفاتهــام الحــادة يف امللــف الســوري 

وحول مستقبل األسد.

ــردة  ــدة ل ــية الناق ــات الدبلوماس ــارب التريح ــل وتض ــل تثاق ويف مقاب

فعــل الحكومــة الركيــة املبالــغ فيهــا بعــد فشــل محاولــة االنقــالب؛ مل 

ــل  ــان ب ــا أردوغ ــي اتخذه ــراءات الت ــروس باإلج ــون وال ــم اإليراني يهت

ركــزوا عــى املرونــة التــي أبدتهــا الحكومــة الركيــة تجــاه امللــف 

الســوري واهتاممهــا مبنــع قيــام كيــان كــردي انفصــايل يف ســوريا 

واســتئصال تنظيــم الدولــة مــن ســوريا والعــراق، يف حــن اســتغل 

أردوغــان دعــم الــروس واإليرانيــن ليُظهــر لحلفائــه الغربيــن يف النيتــو 

أنه مل يكن وحيداً يف ساعة الضيق.

وعندمــا شــعرت واشــنطن وحلــف الناتــو أنهــام ال يســتطيعان دفــع مثــن 

خســارة تركيــا، وأن تركيــا ليــس عندهــا مــن الــرف لتقــوم بقطــع صالتها 

ــة وأن  ــا، خاص ــور لنصابه ــادة األم ــادرت إىل إع ــريب ب ــا الغ ــع حلفه م

ــة  ــى السياس ــات ع ــرض التزام ــية تف ــة والسياس ــرضورات االقتصادي ال

الركيــة، فاالتحــاد األورويب وتركيــا مرتبطــان باالتحــاد الجمــريك، وتعتــر 

تركيــا الريــك األول لصــادرات ومســتوردات االتحــاد، كــام تعتــر تركيــا 

منــذ خمســينيات القــرن املــايض عضــواً مخلصــاً يف حلــف الناتــو، 

ــن  ــس م ــد الخام ــه البن ــذي يضمن ــرك ال ــاع املش ــدأ الدف ــملها مب ويش

ميثــاق التحالــف، مــام يوفــر لهــا عنــر حاميــة وردع مــن بعــض 

األعداء املسترين وال يُستثنى منهم روسيا وإيران.

ورأى الباحــث أن تضخيــم الحكومــة الركيــة لــدور غولــن هــو تكتيــك 

أكــر مــن كونــه حقيقــة عــى األرض، إذ إنهــا حصلــت مــن خــالل هــذه 

الحملــة عــى املــررات الالزمــة للقيــام بعمليــات التطهــر يف املؤسســات 

ــراس  ــة إلخ ــة ويف الرط ــة واألكادميي ــة واإلعالمي ــكرية والقضائي العس

األصــوات املناوئــة ولفــرض إرادتهــا عــى مؤسســات الدولــة، ورأى أيــوب 

أن أردوغــان غــر مهتــم برحيــل غولــن مــن الواليــات املتحــدة إىل تركيــا 

ــة  ــام أن الحكوم ــة ك ــه الوظيفي ــن قيمت ــيفقد م ــا س ــن عنده ألن غول

ــال  الركيــة ال تعــرف مــاذا تفعــل مــع رجــل ديــن طاعــن يف الســن يُق

ــاالً  ــده مج ــة ض ــر الحمل ــن توف ــه، يف ح ــال اعتقال ــض يف ح ــه مري بأن

واســعاً لتوظيــف مشــاعر األتــراك ضــد غولــن يف تنفيــذ خططهــم مبــا يف 

ذلــك تغــر النظــام الســيايس الــريك ليصبــح رئاســياً، وإبقــاء ورقــة 

تفاوضية مع واشنطن كلام اقتضت الحاجة لذلك.


