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وراءها جميع الدول والحكومات، للتهرب من محاربة اإلرهاب باتت الذريعة التي تتخفى  ات واضًحا أنب

مسؤولياتها اإلنسانية واألخالقية في العمل على وقف آلة القتل واإلجرام من النظام السوري وحلفائه 

 .الروس واإليرانيين، ومن خلفهم املرتزقة واملليشيات الطائفية

  

 

م، نحن نوافق على ذلك، ولكن يجب أن يريد دونالد ترامب تدمير تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشا

 يكون ذلك بعد تأمين ما يريده معظم السوريين، وهو الحماية األميركية.

 2016كانون األول/ ديسمبر  7حسان حسان -ميشيل ويس

 "ةالحرب في سورية أكثر وضوًحا اليوم مما كانت عليه قبل عامين. قد يبدو هذا غير متوقع، ولكن "سوري

 اّلسم وحده. التي ن
ا

 تحدث عنها اآلن لم يبق منها إّل

 

متناقضة لجهات إن سياسة اإلبادة الجماعية التي يقوم بها بشار األسد، والتي تلتها تدخالت خارجية 

ة به في هذا البلد  املصالح، مثل روسيا وإيران وتركيا والوّليات املتحدة، كل منها أنشأ منطقة نفوذ خاصا

ا نتج عنه صراع ّل نهاية له )كما حصل سابًقا في دول البلقان(، أدى إلى أسوأ كارثة الذي مزقته الحرب، كم

إنسانية في القرن الواحد والعشرين، تسببت في مقتل نصف مليون شخص، وجرح أكثر من مليون، إضافة 

 إلى التهجير الداخلي والخارجي ألحد عشر مليون شخص، أي نحو نصف عدد سكان سورية.

 

فرصة محدودة لإلدارة األميركية الجديدة لتحقيق الحد األدنى من األهداف، وهي هزيمة الدولة  ما زال هناك

اإلسالمية، أو ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وضمان عدم عودته مرة أخرى، وكذلك 

اغ، بعد انهيار تنظيم حتى ّل يتمكن من استغالل حالة الفر  –تنظيم القاعدة-القضاء على منافسه الرئيس 

 الدولة.

 

ات من القبائل  بعد لقاءات مع شخصيات من املعارضة السورية، ومنشقين عن تنظيم الدولة، وشخصيا

العربية السنية، من جهات عسكرية، ومسؤولين في املخابرات األميركية، التي توصلت في دورها إلى النتيجة 

لك األهداف، املحافظة على نفوذ عسكري للوّليات املتحدة التالية، نعتقد أنه من الضروري، في جزء من ت

األميركية، من خالل قواعد صغيرة وفاعلة في شرقي، وشمال شرقي سورية، وكذلك في غربي العراق، إلى أجل 

ى.  غير مسما
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أربع منشآت عسكرية، يتم استخدامها من جانب  -فعلًيا-وفًقا ملصادر عسكرية واستخباراتية أميركية لدينا 

التحالف، ملحاربة تنظيم الدولة، بعضها سري، كما أن تطوير هذه املواقع لتصبح نقاط ارتكاز في املنطقة، 

تعطي الوّليات املتحدة القدرة على جمع معلومات استخبارية في الجزيرة السورية )الجزء الشمالي من 

تد شمال غربي العراق، وشمال سورية(، وفي بالد ما بين النهرين، ويشمل سهول املناطق القاحلة التي تم

 شرقي سورية، وجنوب شرقي تركيا.

 

ا لتهديدات عابرة للحدود، كتنظيم القاعدة في 
ً
في هذا القرن، كانت منطقة الجزيرة السورية حاضنة، ومالذ

العراق، وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، والتي هددت األمن القومي األميركي ألكثر من عقد من 

 أرض املعركة في الجزيرة السورية متشعبة، ولكنا ليست مبهمة. بالنسبة إلينا، إنا الهدف ال
زمان. تعدا

الرئيس ألميركا هو سحق تنظيم الدولة، وحماية القوات املحلية التي نفذت حملة عسكرية بدعم من 

الجزء الخاص بهم من  الوّليات املتحدة، ومنحهم ما يكفي من األمن للسماح لهم إلعادة بناء حياتهم، في

 الجزيرة السورية.

 

د نظام األسد باستعادة السيطرة على "كل سورية"، ولكن ما إن يشعر باألمان في املناطق الخاضعة  تعها

لسيطرته، حتى يستنزف املزيد من املوارد للقيام بذلك، كما يتوقع، كما أن حلفاءه الروس واإليرانيين ليس 

الحملة. إن أحد األهداف األميركية هو اّلحتفاظ بوحدات أميركية في املنطقة، لديهم اهتمام في متابعة هذه 

وتوفير ردع كاٍف من خالل دعم القوات التي تعمل على قتال تنظيم الدولة، وأن تكون قادرة على صدا نظام 

 األسد الذي يحاول السيطرة على مناطقها.  

ادة السيطرة على املناطق التي حررتها املعارضة من إن التغاض ي عن هجوم قوات األسد، في محاولتها ّلستع

تنظيم الدولة، من شأنه التحفيز على مزيد من اإلرهاب، وتبديد املكتسبات التي تحققت بشق األنفس خالل 

 سنتين ونصف السنة.

 

 على غرار ما حصل في العراق، ولن يتطلب التزاًما جديما 
ً

ًدا نقترحه ليس في أيا حال من األحوال احتالّل

واسع النطاق وقوات أميركية كبيرة، لن نقترب من مفهوم "بناء الدولة" التي أهانها دونالد ترامب لفترة طويلة. 

 من ذلك، فإنه يجب التوسع في القتال لتحقيق نصر حاسم لقوات التحالف التي تقودها الوّليات 
ً

بدّل

، 2011د اّلنسحاب العسكري األميركي عام املتحدة ضد تنظيم الدولة. وبالتالي، فإن ما حدث في العراق بع

 ّل يمكن تكراره في دولتين قوميتين.
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وبحسب الحكمة السائدة، فإن إستراتيجية مكافحة اإلرهاب تكمن في حسن التوقيت، ونظًرا إلى مشهد 

ا، يمكن تقسيم البالد إلى أجزاء منفصلة: الجنوب؛ في محافظة درعا، حيث بدأت  القتال في سورية حاليًّ

 من 2011اّلنتفاضة ضد األسد عام 
ًّ

، حيث تعدا جبهة هادئة نسبًيا بين النظام والثوار، إضافة إلى أنا كال

ٍ من 
جاَري سورية، إسرائيل واألردن، لديهما مصلحة في املحافظة على هذه املنطقة خالية من وجود كلا

ك رد فعل جيش الدفاع اإلسرائيلي تنظيم القاعدة، والدولة اإلسالمية في العراق والشام. )ويشهد على ذل

السريع ضد املناطق الواقعة تحت سيطرة الجهاديين املرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، 

الذين تغلغلوا في مرتفعات الجوّلن التي تحتلها إسرائيل األسبوع املاض ي(، إن الداعَمين اإلقليميين 

األردن، هما اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة،  للمعارضة التي تعمل بصورة وثيقة مع

 وهما ملتزمتان بمنع املتطرفين من السيطرة على الجنوب السوري.

 

الغرب؛ يمتد الربع الثاني على طول الجانب الغربي من سورية، ويحاذي الحدود اللبنانية، ابتداء من درعا 

 الغربية.إلى دمشق، إلى شمالي الالذقية وحلب 

 

محافظتا إدلب وحلب؛ املنطقة الشمالية الغربية من سورية، كانتا مسرًحا إلقطاعيات يحكمها 

اإلسالميون، القوميون، أو الجهاديون، و فصائل أخرى من الجيش السوري الحر املدعوم من وكالة 

وروسيا، وغيرهما من املخابرات املركزية، والذي تم استهدافه بشكل خاص من جانب النظام السوري 

الجهات، والذي  أصبح أضعف من أن يشكل تهديًدا كبيًرا لخصومه، اشتمل نشاط تنظيم القاعدة )جبهة 

ما بعد -فتح الشام  جبهة النصرة سابًقا( بناء الهيكلية األساسية للتنظيم، وتجنيد املزيد من األتباع، وّل سيا

لعراق والشام، من جهة أخرى يعمل النظام على استعادة تقلص أماكن سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في ا

شرقي حلب، منطقة تلي األخرى من خالل حملة شديدة الشراسة، مارس خاللها سياسة  التجويع أو 

مدعوًما بغطاء جوي روس ي واسع النطاق، تم فيها إضعاف من تبقى من املعارضة املسلحة -اّلستسالم 

إن العامل الرئيس الذي  الحصار، أو اّللتحاق بتنظيمات متطرفة.الرئيسية، وقد انقسم عناصرها بين 

ن اإلسالميين من التفوق في الجزء الشمالي الغربي من سورية هو دعم تركيا، وهي إحدى حلفاء أميركا في 
ا
مك

حلف شمال األطلس ي؛ فعلى سبيل املثال ّل توجد حركة أحرار الشام في مكان آخر من البالد، وقد تمكنت 

يطرة على أكثر املناطق القريبة من الحدود التركية، حيث قدمت لها أنقرة مساعدات مالية من الس

ولوجستية وتكتيكية هائلة، لضمان قوتها، ولتشكل حاجز منيع ضد تقدم النظام السوري، وملنع التوسع 

 افظة حلب.الكردي، ولطرد تنظيم الدولة، كما وافقت حركة أحرار الشام على تدخل تركيا العسكري في مح
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شرقي سورية؛ يشكل شرقي سورية قلب الجزيرة، حيث كانت الوّليات املتحدة وقوات التحالف تقودان 

حرًبا الشرسة ضد تنظيم الدولة.  يجب أن تنتهج إدارة ترامب رؤية مستقبلية حول الحرب القائمة في 

ل الظروف اّلستثنائية سورية، حيث أن الحلول املقدمة من قبل اإلستراتيجيين لحسم الحرب تتجاه

، كما لو كانت 2016لبعض األماكن في ذلك البلد املفتت، إن وصف عالج  لحلا األزمة السورية في عام 

، أمٌر غير فعال، فما يصلح للشرق ّل يمكن تطبيقه في شمال غربي 2012األوضاع في سورية  تماثل عام 

للنظام في الساحل، لذلك يجب على الوّليات البالد؛ وما يصلح للجنوب ّل يصلح في املناطق الداعمة 

املتحدة اّلطالع على التضاريس الجنوبية والشرقية لسورية، لرسم إستراتيجيتها في مكافحة التطرف، ليس 

في سورية وحدها، بل في العراق أيًضا، وذلك لحماية اثنين من الحلفاء اإلقليميين األكثر أهمية، وهما األردن 

ون التركيز في األقسام الشرقية والجنوبية على العمل مع حكومة مقبولة محلًيا، وإسرائيل. يجب أن يك

واّلعتماد على نماذج مجالس املحافظات التي ظهرت في السنوات الخمس املاضية، والتعاون مع "أصدقاء 

 سورية" لتمويل اإلدارات اّلنتقالية.

 

خ انقساًما   50في املئة إلى  40واضًحا في سورية، حيث نحو إن التحالف الذي تقوده الوّليات املتحدة، رسا

في املئة من البالد، تحت سيطرة نظام األسد وإيران وحليفهما الروس ي.  في حين يستحوذ تنظيم الدولة على 

في املئة من الجغرافيا السورية، ومن خالل حساباتنا، فإن نظام األسد ّل يزال  50في املئة إلى  40نحو 

تتمتع الوّليات املتحدة  اإلستراتيجية في مدينة دير الزور، واملطارات الرئيسة فيها. مسيطًرا على املناطق

وحلفاؤها الغربيين بالقدرة، على تحدد مصير محافظة دير الزور والرقة بسبب حضورهم العسكري، 

ي العراق وتحديد املدة التي سوف يستمر فيها "الخليفة أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية ف

 والشام والعراق في حكم تلك املنطقة.

 

إن اإلستراتيجية األميركية في منطقة الجزيرة، إلنشاء منطقة تخضع للوصاية األمنية األميركية، يتطلب 

سيطرتها على القواعد التي يمكن من خاللها قيادة العمليات الخاصة، وإطالقها باّلشتراك مع جهات محلية 

بهم على مواجهة املتمردين. كما يتطلب استمرار عمل عناصر اّلستخبارات األميركية، موثوق منها، بعد تدري

ا للعمل مع الوّليات  ة العرب في تلك املنطقة، ما سيمنحهم حافًزا نفسيًّ وسيتم أيضا إعطاء الريادة للسنا

ا، منذ أن قادت الوّليات املتحدة  املتحدة لفترة طويلة، ولكن ماذا عن العراق الذي شهد صراًعا وحشيًّ

 جاور منطقة "الجزيرة" السورية؟ ي، والذي 2003الغزو ضده عام 

ا لعبور أعداد كبيرة من الجهاديين، وكانت هذه البوابة تمتد من  كان خط الحدود بين سورية والعراق ممرًّ

 
ا
ة ودير الزور إلى األنبار، سمحت لتنظيم الدولة اّلسالمية بالسيطرة على ثلث الحسكة إلى نينوى، ومن الرق

، بعد أن أنفقت الوّليات املتحدة مليارات الدوّلرات إلسقاط صدام حسين 2014العراق في صيف عام 
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ب ولكن يبدو العراق اآلن مديًنا بالفضل إليران، بوصفها داعًما كبيًرا في الحر وبناء ديمقراطية جديدة. 

الجارية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في الشام والعراق كما فعلت أيضا وزارة الدفاع األميركية. من دون 

عاًما، ستكون املصالح  13ستثمر فيه الجيش األميركي ملدة عيون وآذان أميركية، في ذلك البلد الذي ا

ي تحت رحمة قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء قا
ا
 سم سليماني ونوابه.األميركية بشكل كل

 

، حين كانت الوّليات املتحدة 2008في الواقع، تمت محاولة أميركية محدودة في منطقة الجزيرة في عام 

يت  تحتفظ بقواعد عسكرية على طول الجانب العراقي من وادي نهر الفرات. من خالل عملية عسكرية ُسما

ن العنصر الرئيس هو تحرك مشاة البحرية ، كاOPDANحينذاك "هزيمة تنظيم القاعدة في الشمال"، أو 

، كانت األمور قد هدأت تقريًبا(، حيث امتدت ساحة 2008األميركية شمالي نهر الفرات )وفي حلول عام 

املعركة على طول الطريق من الشمال إلى سنجار وبعاج وتلعفر في محافظة نينوى. وكانت وحدات الجيش 

ر دجلة والتركيز على املوصل، من دون الحاجة إلى القلق حول املنطقة األميركي قادرة على التحرك في وادي نه

. تالها انسحاب 2010، حتى انسحاب مشاة البحرية عام 2009و 2008الحدودية في الفترة ما بين عامي 

نجاًحا خاطًفا للجيش  OPDANالجيش اّلميركي من العراق بشكل كلي بعد ثالث سنوات، ما َعدَّ عملية 

لدرس الذي يجب تعلمه، أنه من دون مراقبة دائمة وآلية لضبط الحدود، فإنا هناك احتمال األميركي. ا

عودة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في شكله الحالي، أو في شكل آخر، وسوف يعود إلى مطاردتنا 

 مرة أخرى.

 

كل من سورية والعراق، وقد قالوا  على مدى السنوات القليلة املاضية تحدثنا مع عدد من زعماء القبائل في

إن الخوف السائد عند السنة هو أن الوّليات املتحدة سوف تتخلى عنهم بعد القضاء على تنظيم الدولة، 

دون في مقاومة الجهاديين، ومشاركة الوّليات املتحدة في محاربتهم. وفًقا ملايكل  ما جعل السكان املحليين يتردا

بنى من خالل التقارب، والتعاطي  إنقاعد خدم في العراق، فبريجنت، وهو ضابط مخابرات مت
ُ
الثقة ت

 أنا الدعم 
ا

ة تنفيذ مهمات صعبة، إّل املتكرر، في الوقت الذي تطلب فيه الوّليات املتحدة األميركية من السنا

ونه، هو من أسباب عدم ديمومة اّلستقرار. لذلك، فإن املطلوب هو إقامة ت واملحدود الذي يتلقا
ا
 املوق

ة، لهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، ولرفض أيا  عالقة تعاون دائمة، لبناء الثقة مع السنا

 تشكيالت عسكرية ارهابية مستقبلية.

 

أنشأت وزارة الدفاع األميركية أربع قواعد عسكرية في منطقة الجزيرة، من دون إذن من الحكومة املركزية 

ن في العراق بعد الحصول على إذن الحكومة العراقية، فقد استولت القوات السورية، إضافة إلى قاعدتي

األميركية على مطار رميالن في محافظة الحسكة، وقامت بزيادة طول مدرج الطائرات القائم بمقدار 
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التي تستخدم لنقل العتاد والرجال،  C- 130ّلستيعاب طائرات النقل العسكرية من طراز الضعف،

ب قوات العمليات الخاصة األميركية ملساعدة قوات سو  رية الديمقراطية ذات األغلبية الكردية. كما تدرا

والبريطانية مقاتلين عرًبا أيًضا، لقتال تنظيم الدولة في قاعدة التنف في جنوب شرق سورية. أما في العراق، 

جلة، بعد استعادته من كم إلى الغرب من نهر د 16فتتمركز القوات األميركية في مطار القيارة، الذي يبعد 

ا من قاعدة األسد الجوية 
ً
تنظيم الدولة في تموز/ يوليو من هذا العام. كما يعمل األميركيون أيًضا، انطالق

ًدا، وقد استقبلت طائرة الرئيس األميركي عام   . 2007في محافظة األنبار، وهي قاعدة ضخمة ومجهزة جيا

 

ميركية، والتي ظهر تأثيرها في تحرير عدد من املناطق العراقية منذ نظًرا إلى الدور األساس ي للقوات الجوية األ 

، فهناك فرصة مع اإلدارة الجديدة للتفاوض مع حكومة العبادي، إلبرام عقد إيجار لتلك 2014عام 

ا  املنشآت.  عين دونالد ترامب الجنرال جيمس ماتيس، في منصب وزير الدفاع، وهو يدعم وجوًدا عسكريًّ

يات املتحدة في العراق، منذ كان يعمل في إدارة أوباما، كما أن سكرتير وزارة الدفاع األميركية في دائًما للوّل 

القوات البحرية األميركية، يتمتع بكثير من اّلحترام في بغداد، لذلك يجب أن يقود التفاوض مع بغداد في 

 هذا الشأن.

  

متع بحكم ذاتي، لكن تركيا عازمة على منع ذلك، ولكن، ماذا عن األكراد؟ إنهم يريدون مناطق خاصة بهم تت

وفي الوقت نفسه نظام األسد يتحالف تارة مع الفصائل الكردية، ويحاربها تارة أخرى بحسب مصالحه. 

ضد تنظيم الدولة في املناطق القريبة من الحدود  لذلك، كان التدخل األميركي لدعم األكراد الذين يقاتلون 

ا، ألنه يخضع لحسابات دبلوماسية في التمييز بين املقاتلين األكراد املنضوين في التركية موضوًعا إشكاليًّ 

ون PYDقتال تنظيم الدولة، مثل وحدات الحماية الكردية  ، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يشنا

هما التنظيم حرًبا ضد الحكومة في تركيا. إن حزب العمال الكردستاني وحزب اّلتحاد الديمقراطي في الواقع 

نفسه، كما أن عديد الفصائل الكردية التي تقاتل في سورية، واملدعومة من الوّليات املتحدة، تحارب أيًضا 

الحكومة التركية. تقع القاعدة األميركية في رميالن في منطقة حزب اّلتحاد الديمقراطي، أو كما تدعى 

حكم ذاتي كردي، ضمن قيود معينة، وذلك  كردستان سورية، وسوف تساعد الوّليات املتحدة على إقامة

 ما سيحدا من الطموحات الكردية. 

 

وهناك قاعدة عسكرية جديدة أيًضا، ستكون في الصحراء الواقعة بين العراق وسورية في منطقة القائم 

والبوكمال، على جانبي الحدود السورية العراقية. أطلقت الوّليات املتحدة في تموز/ يونيو عملية فاشلة 

لطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال باستخدام متدربين حديثي التخرج من الجيش السوري الجديد 

تدربوا في قاعدة التنف، بحسب مصدر رفيع املستوى في الحكومة األردنية، بعد أشهر من التخطيط 
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 للعملية، أوقفت الوّليات املتحدة الدعم الجوي في أثناء العملية، كما أن عدد القوات 
ً

املهاجمة كان قليال

ت، إلى الصحراء، لقد سمحت تلك املناورة لتنظيم 
ا
ه تراجع بشكل موق

ا
ا. كثيًرا ما يقول تنظيم الدولة إن جدًّ

القاعدة في العراق قبل خمس سنوات بإعادة تجميع صفوفه، ملنع مثل تلك الخطوة يتطلب ذلك بناء 

 تحالفات وقواعد في املناطق التي يتم اقتراحها.

 

يقول العميد ريك فرانكونا، امللحق العسكري الجوي السابق في السفارة األميركية في دمشق "يتم تدريب  كما

القوات األميركية وتجهيزها لبناء مثل هذه القواعد، أو توسيع القائم منها" كما أضاف "من دون عملية 

هناك فرصة ضئيلة ّلستقرار طويلة األمد يستوجب فيها الوجود األميركي في هذا الجزء من سورية، فإن 

الوضع بين مختلف الفصائل هناك، وستتم العودة إلى املنافسات واألعمال العدائية" مثل هذا الوجود 

يمكن أن يستخدم أيًضا للمحافظة على السالم بين الحلفاء، وإنهاء حالة العداء بين الفصائل املتحالفة مع 

القضاء على  تنظيم الدولة. وسيشجع ذلك الدول العربية  أميركا، ألنها ذات أجندات متعارضة، وذلك بعد

ق تهدئة  ا أكثر قوة على األرض، ما يحقا ية في الخليج، عندما ترى وجوًدا أميركيًّ
ا
ملخاوفها من أن  -نوًعا ما-السن

 واشنطن باعت املنطقة إليران.

 

ده األسد، و   تنظر الوّليات املتحدة إلى الجدول الزمني الذي حدا
ا

فالديمير بوتين، وآية هللا خامنئي. يجب أّل

يجب أن تضع الحقائق الخاصة بها على أرض الواقع، والتي تسمح بعودة هيمنتها العسكرية. بعض األمور 

يمكن التنبؤ بها في منطقة الشرق األوسط، وهي أن جميع املزاعم مرتبطة باستغالل النفط، والجزيرة هي 

عني هذا من الناحية العملية أن املجتمعات املحلية ستتمكن من الجزء األكثر غنى بالنفط في سورية، وي

تعزيز مكانتها السياسية واّلقتصادية، بالنسبة إلى بقية البالد، وستمنح املعارضة السورية ورقة مساومة 

 جديدة في مفاوضات جنيف.

 

ه عمليًّ 
ا
 أن

ا
د مراًرا باستعادة كل شبٍر من البالد، إّل ا ّل يمكنه القيام بذلك، مع على الرغم من أن األسد تعها

انتشار الدبابات التركية في ريف حلب الشمالي، والقوات الخاصة األميركية املتحالفة مع امليليشيات الكردية 

والعربية في الشمال والجنوب. لذلك؛ فهناك مخاطر اندّلع حرب مفتوحة مع اثنين من أكبر الجيوش في 

 حلف شمال األطلس ي.

 

األمر الواقع هو اإلجراء األفضل، ولكن الخيار ليس إذا ما كانت الوّليات املتحدة األميركية الردع بطريقة 

 ستبقى في سورية أم ّل، ولكن الخيار هل سُتجبر أميركا على العودة الى سورية في حال مغادرتها لها؟.






