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 .  رويترز/ علي حشيشو2017راير شباط/فب 2الغلاف: أناس يمشون على طول شارع في حلب، سورية في 

جميع الحقوق محفوظة. طبعت في الولايات المتحدة، لا يمكن إعادة طباعة أي جزء من هذا المنشور أو نقله بأي 

أو الآلية، بما في ذلك الصور والتسجيلات أو أي صورة من صور تخزين المعلومات،  لكترونيةإالصورة من صور الوسائل 

 الناشر. من دون إذن كتابي من 

 في الولايات المتحدة الأميركية من جانب معهد دراسات الحرب ومشروع التهديدات الحرجة 2017طبعت في 
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 املؤلفين عن

(، إضافة إلى أنها املسؤولة ISWجنيفر كافاريال، مخطط االستخبارات الرئيس في معهد دراسة الحرب )

( ISWعلى التوصيات في معهد دراسة الحرب )عن تصميم الخطط التفصيلية، واإلشراف على تطويرها، و 

ن الواليات املتحدة من تحقيق أهدافها ضد أعدائها وخصومها في مناطق الصراع.  محلل سابق 
ّ
حول تمك

(، كتبت عن )داعش( في كل من سورية والعراق، حيث تتبعت جهدها في توطيد ISWللشأن السوري في )

لرغم من تزامن معاركها في الشمال السوري وفي العراق. وهي نفسها، بوصفها سلطة في شرقي سورية، على ا

مؤلف مشارك في التقريرات العملية السابقة في معهد دراسة الحرب، منها: القاعدة وداعش: تهديدات 

حقيقية على الواليات املتحدة وأوروبا، رؤى متضاربة في سورية والعراق: أسطورة تحالف محاربة داعش 

ا مختلفة عن جماعات املعارضة الكبير، وجبهة النصر 
ً
 إلى كتابتها بحوث

ً
ة وداعش: مصادر القوة. إضافة

السورية، وبصورة خاّصة حول توابع تنظيم القاعدة في سورية وقدراته العسكرية، وأساليب الحوكمة، 

ت ، وصو NPRواستراتيجيتها طويلة األمد. وللسيدة كافاريال حضور واسع في وسائل اإلعالم، فهي مصدر في 

أميركا، والـ بي بي س ي، ونيويورك تايمز، وس ي إن إن، والتايمز، ويو إس تودي، وغيرها. نالت السيدة كافاريال 

 توين سيتي في الدراسات الدولية، وبخاّصة حول الشرق األوسط.  -البكالوريوس من جامعة مينسوتا

كري، تخرجت في الدكتورة كيمبرلي كاغان، مؤسس، ورئيس معهد دراسة الحرب، هي مؤرخ عس

األكاديمية العسكرية األميركية في ويست بوينت، ييل، جورج تاون، ومن الجامعة األميركية. مؤلفة كتاب 

(، كذلك كتبت عدًدا من املقاالت السياسية. عملت 2009( والصعود: التاريخ العسكري )2006عين القائد )

للعمل مع قادة القوة الدولية للمساعدة  ،2012و 2010في أفغانستان ملدة سبعة عشر شهًرا بين عامي 

األمنية، الجنرال ديفيد هـ. بترايوس، وفي وقت الحق مساعدة للجنرال جون ألين. األدميرال مايك مولين، 

رئيًسا لهيئة األركان املشتركة، واختيرت في عملها التطوعي لجائزة التمييز للخدمة العامة. شغلت منصب 

تانلي ماكريستال العام الذي يضم خبراء مدنيين، خالل الحملة االنتخابية عضو سابق في مجلس التقويم س

. وعملت أيًضا في املجلس االستشاري األكاديمي األفغاني 2009السابقة في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 

ق بين الباكستاني بمركز التمييز في قيادة األركان. وقد أعّدت بصورة منتظمة تقريرات عن املعارك في العرا

، في وقت كان الجنرال بترايوس، والجنرال رايموند أوديرنو قائدين 2010ونيسان/ أبريل  2007أيار/ مايو 

للقوات متعددة الجنسيات. شاركت رسمًيا في فريق تقويم خطة الحملة املشتركة للقوات متعددة 

األول/  وتشرين 2008ل/ أكتوبر األو  في املدة ما بين تشرين -بعثة الواليات املتحدة-الجنسيات في العراق 

، وشاركت أيًضا مع الفريق االستشاري املدني في عرض استراتيجية البنتاغون في كانون الثاني/ 2009أكتوبر 

 . 2009يناير 

الدكتور فريدريك و. كاغان، رئيس مشروع كريستوبير ديموث ومدير مشروع التهديدات الحرجة في  

كابول، أفغانستان بصفته عضًوا في فريق التقييم االستراتيجي لستانلي  معهد املؤسسة األميركية. خدم في

، إلعداد تقريرات لكل من الجنرال ديفيد بترايوس 2012و 2011، و2010مكريستال، وعاد الى أفغانستان في 
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ميزة، ، منحه رئيس األركان األدميرال مايك مولن جائزة الخدمة العامة املت2011وجون ألين. وفي تموز/ يوليو 

وهو أعلى تكريم يمكن للرئيس تقديمه للمدنيين الذين يعلمون لصالح وزارة الدفاع، وذلك لخدماته 

التطوعية في أفغانستان، وهو مؤلف مشارك في تقرير املعنون )تعريف النجاح في أفغانستان( من )معهد 

يار االنتصار( من )معهد (، ومؤلف لسلسلة تقريرات )اخت2010املؤسسة األميركية ومعهد دراسات الحرب 

املؤسسة األميركية( التي أوصت ورصدت االندفاع العسكري للواليات املتحدة في العراق. وفي كتابه األخير 

دروس للحرب الطويلة: كيف تستطيع أميركا االنتصار في أراض ي ساحات املعارك الجديدة )مطبوعات معهد 

أستاذ زميل أسبق في التاريخ العسكري في جامعة ويست  مع توماس دونلي(. وهو 2010املؤسسة األميركية، 

بوينت، والدكتور كاغان محرر مساعد في ويكلي ستاندرد وله كتابات في فورين أفاريز، وول ستريت جورنال، 

 واشنطن بوست، لوس أنجلس تايمز وغيرها من الدوريات. 

 

 شكر وتقدير

ي البحث في كل من مع
َ
هد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة التابع يوّد املؤلفون أن يشكروا فريق

-ملعهد املؤسسة األميركية على عملهم الدؤوب في تخطيط هذا العمل، حيث استجاب الفريقان كالهما 

في الرّد على متطلبات املعلومات الجديدة، وقد أتت من جهد التخطيط، في وقت كانت  -بالسرعة املطلوبة

 تدار بحرفية وانتظام.

 من كاثرين زيمرمان، وماري دونوفان إيملي، وستيل من فري
ا

ق مشروع التهديدات الحرجة، نشكر كال

كيتلين، وشايدا بندليتون، وبول بوكاال، وبطبيعة الحال هيذر ماالكاريا. ومن معهد دراسة الحرب، نحن 

ناكلين مدينون بالشكر الخاص إلى محللينا جنيفيف كاسغراند، وكريستوفر كوزاك، وإينبرغر، وفر 

هولكومب، وزان غوتوسكي، وميل باليك، وإميلي أنانستوس، وباتريك مارتن. أخيًرا، نشكر فريق العمليات 

 في معهد دراسة الحرب، وبخاصة كيتلين فورست، ومسيح ظريف، على جهدهم الهائل إلعداد هذا التقرير.  

 

 عن املعهد

وهي منظمة أبحاث السياسة العامة. يقّدم ( منظمة غير حزبية، غير ربحية، ISWمعهد دراسة الحرب )

معهد دراسة الحرب فهًما مستنيًرا للشؤون العسكرية، من خالل البحوث املوثوقة والتحليالت املوثوقة، 

والتعليم املبتكر، وهو ملتزم تحسين قدرة الدولة على تنفيذ العلميات العسكرية، واالستجابة للتهديدات 

 االستراتيجية للواليات املتحدة.  الناشئة من أجل تحقيق األهداف

( في معهد املؤسسة األميركية، يزّود صّناع القرار وقادة الرأي والجيش CTPمشروع التهديدات الحرجة )

واملنظمات االستخبارية بتحليالت مفّصلة، ومصادر للتحديات الحالية والناشئة لألمن القومي. برصد 
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حاطة إعالمية خاصة، وأحداث عامة، واملشروع مورد خاص يومي، ودراسات معّمقة، وعروض بيانية، وإ

ألولئك الذين يحتاجون إلى فهم كامل للفروق الدقيقات، وحجم التهديدات األمنية ألميركا، لوضع سياسة 

 على نحو فاعل، وتنفيذها. 

 

 شركائنا التكنولوجيين عن

ستراتيجية املستمدة من مزيج يؤمن معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة بتفوق الرؤية اال 

بين البحوث التقليدية واألساليب التكنولوجية املبتكرة. يدرك معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات 

الحرجة أن التحليل للمستقبل يجب أن يكون قادًرا على تفسير تنوع واسع من املعلومات، بدًءا باملقابالت 

بيانات. معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة، الشخصية واألدوات التاريخية لزيادة حجم ال

 ممتّنان لشركائهما التكنولوجيين الذين دعموا هذا املسعى. 

 

ختبرات بريساينست؛ واحدة من املختبرات العريقة، مملوكة م

ملجموعة أعمال مقّرها اإلسكندرية في فرجينيا. وتهدف إلى ثورة في 

ين عمالئها من أحدث األدوات كيفية فهم العالم للمعلومات، بتمك

واملنهجيات التحليلية. حالًيا، يوفر بريساينست عدًدا من 

الخدمات املهّمة لحكومتنا والعمالء التجاريين من تدريب، وتحليل 

 مركب، وتكامل املنصة، وتخصيص املنتج.

 

جي؛ قاعدة رسم بياني أصلية، قابلة للتطور، تساعد  4نيو

ت ذكية تلّبي التحديات اليومية من بيانات املنظمات في بناء تطبيقا

يومية، والكشف عن االحتيال، واملتهربين من دافعي الضرائب، 

ودراسة حالة، وتوصيات حقيقية، وإدارة بيانات رئيسة، وشبكة 

آمنة، وعمليات معلوماتية. واملنظمات العاملية من مثل ميتر، 

سيسكو، إتش واملارت، واملنتدى االقتصادي العاملي، يو بي إس، 

جي لتأمين االتصال بين  4بي، أديداس ولوفهانسا تعتمد على نيو

 بياناتها. 
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تريبد املنظمات من إجراء عملياتها عبر اإلنترنت بأمان. -تمكن ن

 15تربيد التكنولوجية من منصات الشركات ملدة -ترفع بوابات ن

م، عاًما من حماية األمن القومي من معارضين متطورين في العال

-وذلك في إدارة هوية الشركات للتصفح اآلمن، وتسّهل منتجات ن

تربيد البحث عبر اإلنترنت، وجمع البيانات، والقضاء على 

 التهديدات التي تأتي من وجود قوة عاملة متصلة باإلنترنت. 

 

 

برنامج لينكوريوس للتصور البياني يساعد املنظمات في 

ت الرسم البيانين والتحري اكتشاف اإلحصاءات املخبأة في بيانا

عنها. ويستخدم من جانب الوكاالت الحكومية والشركات العاملية 

في مكافحة عمليات غسل األموال، واألمن السيبراني أو البحوث 

التطبيقية يحّول لينكوريوس من معطيات يومية معقدة إلى 

 بيانات سهلة الفهم والتحليل. 

 

 

ة، والطائرات، سورس األقمار الصناعي-أول  يستخدم

والطائرات من دون طيار، والتواصل االجتماعي، والطقس، 

ومصادر األخبار وغيرها من خدمات البيانات اليومية، ويوصلها إلى 

 االستخبارات الجغرافية، إلنتاج برمجيات متقدمة وتحليل. 
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 ملخص تنفيذي

 

 املشكلةبتعريف 

داعش  يستخدم تنظيماالشرق األوسط، إذ  تخوض الواليات املتحدة املعركة الخطأ في •

والقاعدة التجمعات السكنية املتمردة، في وقت نشّن نحن فيه حمالت مكافحة اإلرهاب بطريق 

ب هزيمة هذه الجماعات من الواليات املتحدة إقناع التجمعات السكنية املتمردة 
ّ
وكالء. تتطل

جتمعات العربية السنية في سورية شركاء مقبولين في امل -ومن خالل-بمكافحة اإلرهاب، مع 

 والعراق.

ن االستراتيجية الحالية للواليات املتحدة تنظيم القاعدة، وله جيش في سورية في االستعداد  • ِّ
ّ
مك

ُ
ت

للحلول محّل تنظيم داعش، واستغالل املجتمعات العربية الضعيفة. وتؤجل الواليات املتحدة 

إال أن القاعدة تتحّصن شمالي غربي سورية  هزيمة تنظيم القاعدة إلى ما بعد هزيمة داعش.

 مضاّد في سورية بالتزامن مع إعادة تنظيمه في العراق. وتستعد لهجومبعد انسحابها من حلب، 

تعوق العمليات العسكرية األميركية الحالية شركاءنا املحليين من دون الوصول إلى نقاط قوة  •

 من القدرات غير املتماثلة مع أميركا. في العدو الذي يستعد للموقف الدفاعي، واالستفادة قل
ً

يال

النشاط في املناطق الخلفية للعدو، بينما نواصل الهجوم في األمام، ما  -ويجب علينا-إمكاننا 

ر القدرة على مواجهة املعضالت املتعددة التي ال نستطيع 
ّ
يعطل الجبهة الدفاعية، ويوف

 االستجابة لها بقدر كاٍف.

اإليراني، وتتواطأ في  -يات املتحدة بصفته منحاًزا إلى التحالف الروس يينظر العرب إلى الوال  •

 فظائعهما.

يجب على الواليات املتحدة استعادة املبادرة والدفع إلى استراتيجية متعددة الجنسيات، إذ ال  •

يوجد أي العب إقليمي يمكنه أن يوسع ويطور من املعارضة العربية النسبة املعتدلة الالزمة 

اعش، وتمرد تنظيم القاعدة. وتدعم تركيا حركة أحرار الشام املخترقة من القاعدة، لهزيمة د

تا عن 
ّ
في حين إن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة متورطتان في اليمن، وتخل

فكرة املعارضة املعتدلة في سورية، ويواجه األردن تهديًدا كبيًرا من السلفية الجهادية، ولديه 

 قليل في املصادر.

الكردي في سورية، لكسب  -يجب على الواليات املتحدة أن تخفض من النزاع السياس ي التركي •

فاعلية الالعَبين كليهما؛ حيث تهدد األهداف الكردية السياسية مصالح الواليات املتحدة، فعلى 



 
 10 

سورية  لقواتوالطبيعية الواليات املتحدة وقف تقدم هذه القوات بعد تأمينها سد الطبقة، 

 الديمقراطية.

ترفض كلٌّ من روسيا وإيران حرية العمل األميركية في سورية وفي البحر املتوسط، وفي إمكانها  •

تهديد ثالثة من أهم سبعة ممرات بحرية للتجارة العاملية، وهي قناة السويس ومضيف هرمز 

 ومضيق باب املندب في السنوات الخمس املقبلة.  

ع رئيس بين الواليات املتحدة وإيران في السنوات الخمس املقبلة. وقد من املرجح حدوث نزا •

طّورت إيران من دورها، وقابليتها لتبادل النشاط، وإعادة نشر حلفائها من خالل وكالء، 

وبمساعدة من روسيا التي سوف تبطئ سير الخطط األميركية املفترضة. إضافة إلى أن إيران 

تضغط على الواليات املتحدة في القضايا غير النووية، تسعى إلى قدرات تقليدية، وسوف 

ومقاومة جهدها في السيطرة على قوات الحشد الشعبي العراقية، والتصعيد في الخليج العربي، 

 قواتها ووكالءها. 
ً
 والبحر األحمر، وغيرها من األمكنة، مستخدمة

رات املحدودة وغيابها يجب على الواليات املتحدة تطوير خطة لتحقيق مصالحها في ضوء القد •

في العراق، فاإليرانيون وحلفاؤهم العراقيون يستعدون مع طهران لالستفادة من انتخابات 

ح مدعوم من إيران محّل رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، 2018
ّ

، وإحالل مرش

اق، أو وسوف يطلب الرئيس الجديد من القوات األميركية، وقوات التحالف الخروج من العر 

 تقليص عملياتهم إلى ما دون املستوى املطلوب لتدمير داعش وغيرها من التنظيمات الجهادية.

  

 املفهوم العملي: املهمة

تستولي الواليات املتحدة مع شركائها املستعدين واملقبولين، على قاعدة عمليات في جنوبي شرقي سورية، 

قة، وبناء شريك عربي سنّي سوري معه، ومن خالله تصل إلى وتؤّمنها، لتوسع من حرية أميركا للعمل في املنط

التجمعات السكنية املتمردة لتدمير داعش والقاعدة، وتيّهئ األوضاع ملنع إعادة تنظيم أنفسهم، وفي نهاية 

 املطاف إعادة توطين الالجئين. 

 

 توصيات مسار العمل: املرحلة األولى في سلسلة من حمالت متعددة املراحل 

الواليات املتحدة مع شركائها املقبولين على قاعدة في جنوبي شرقي سورية، وتؤّمنها، ولتكن تسيطر 

سسون مًعا ملنطقة آمنة أمًرا واقًعا، ومن ثّم يجّندون الشركاء العرب السنة املناهضين ملقاتلي 
ّ
البوكمال، ويؤ

ل هذه القوة العربي
ّ
ة السنية املستقلة أساس داعش، ويدربونهم، ويعدونهم لتنفيذ هجوم ضدها، وتمث

حركة تدمير تنظيم داعش والقاعدة في العراق وسورية على امتداد سنوات عّدة، ويجب أن يترافق الشريك 
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(. ويجب على EVRالعربي السّني املناهض لداعش مع معدل التقّدم املسبق على طول وادي نهر الفرات )

ل من غياب الثقة بين الواليات املتحدة وحلفائها السّنة القوات األميركية أن تقاتل إلى جانب شركائها للتقلي

 من السلفيين الجهاديين، والوكالء اإليرانيين، أو 
ا

 يدعم الشركاء املحتملون كال
ّ

املحتملين. ويجب أال

 االنفصاليين الكرد. 

 مفيدة بسبب:  -عوًضا عن الرقة-إّن عملية في جنوب شرقي سورية 

دى القريب مع روسيا وبشار األسد، بالتركيز على منطقة ال التقليل من خطر تصعيدي في امل .1

 تكون حرًجا ألي منهما.

 تأسيس حال للقوة األميركية في منطقة مستقلة عن وكالئها الحاليين.  .2

 كردية.  -موقف الواليات املتحدة سيقلل من حرب تركية .3

 التخفيف من فقد أميركا قواعدها وامتيازاتها في العراق.  .4

الكفيلة بكسب حرب املدن في املدن التي تحت سيطرة داعش باستهداف املنطقة  فرض األوضاع .5

 الخلفية لداعش. 

 تمكين الواليات املتحدة من التنافس على شرعية مناطق عرب السنة. .6

 التقليل من تهديد داعش لألردن. .7

  

 املراحل املقبلة

تجاه الرقة، مستخدمة القوات تطلق الواليات املتحدة عمليات تطهير على طول وادي نهر الفرات با •

 األميركية وشركائها الجدد من العرب السنة في البوكمال، ومن محافظة األنبار العراقية.

(، والتركيز YPGوساطة أميركية التفاق سالم بين تركيا وأكراد سورية )وحدات الحماية الشعبية  •

 على خط اتصال في محافظة حلب.

املتحدة جوي في محافظة درعا، ليبرهن على التزام الواليات  تجهيز الواليات املتحدة منطقة حظر •

املظالم التي يلقاها السكان الخاضعون لسيطرة الجهاديين، وتسهيل وقف إطالق نار محلي مع  معالجة

روسيا بين القوات املوالية لألسد والقوات املعارضة لألسد املدعومة أميركًيا. يجب على الواليات املتحدة 

 في تسهيلدة القوات الشريكة في درعا في تدمير داعش والقاعدة، بوصفها القوات التي تساعد أيًضا مساع

التوصل إلى تسوية على طريق التفاوض في الحرب السورية، وعلى الواليات املتحدة تنفيذ هذه الخطوة بعد 

 املرحلة األولى، وتتزامن مع عمليات التطهير جنوبي شرقي سورية. 
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ت املتحدة محاولة التوفيق بين املقاتلين الذين تدعمهم، وتجّمعهم في هيكل يجب على الواليا •

مشترك، يستطيع حماية املناطق من الجهاديين، ويصد هجمات القوات املوالية لألسد، إضافة إلى دعم 

 التسوية مع نظام األسد. 

هذه األحوال، وستكون ويتبع هذا تهيئة أوضاع لفائدة املصالح األميركية في سورية، ولكنها ال تحقق 

 املراحل الالحقة ضروريات، وستتطلب جهًدا معادًيا إليران في العراق وسورية. 

مسار العمل هذا هو الخطوة األولى في الحملة األولية لتحقيق أهدافنا الشاملة، وهي بالتحديد مصّممة 

حركة الحالية في اتجاه الستعادة أميركا حرية العمل، وخلق أحوال لوقف املشكلة، ومن بعدها عكس ال

 الهزيمة.  
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 املدخل

تخوض أميركا الحرب الخطأ، وتخسرها؛ إذ تشن حملة ملكافحة اإلرهاب بالوكالة ضد جهاديين يقاتلون 

في مراكز سكنية متمردة، ومن املحتمل أن يستعيد حلفاء الواليات املتحدة املوصل من تنظيم )الدولة 

 على الرقة في سورية.  اآلخرون السيطرةداعش(. وكذلك سيستعيد شركاؤها  اإلسالمية في العراق والشام/

ولكن، ماذا بعد؟ لـ )داعش( قواعد أخريات في سورية والعراق، وقد هزم تنظيم القاعدة املعارضة 

. (1)املقبولة في شمال سورية، وهو يستعد إلعادة تنظيم نفسه بسرعة في املناطق التي ينسحب منها )داعش(

يران من قبضتها في كّل من سورية والعراق؛ فـ )النصر( على داعش في املوصل والرقة لن يثبت أنه عززت إ

 عابر، بل ستكون له نتائج عكسيات. 

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الواليات تفكر في مواصلة هذا املسار، وقد أمر الرئيس دونالد ترامب 

ا ذكر أن وزارة الدفاع قّدمت إلى البيت األبيض إطار إدارته بتطوير خطة جديدة لهزيمة داعش، بحسب م

 .(2)عمل، يبدو أنه يتبنى استراتيجية اإلدارة السابقة مع بعض التحسينات

إن الخيارات التي تنظر فيها اإلدارة الجديدة سوف تسرع من هزيمتنا، من خالل تعزيز القوى التي تهّددنا. 

حيث إن  األساس التي تبناها باراك أوباما وفريقه؛وال تتعارض توصيات البنتاغون مع االفتراضات 

                                                           
املعارضة )املقبولة( بالقوات القتالية املستعدة، والقادرة على تلبية الشروط اآلتية:  CTP-ISWيعرف فريق التخطيط في  (1)

( القبول بمبدأ أن سورية املستقبل 2والقاعدة وطرد قادة هذه التنظيمات، أو تسليمهم للتحالف الغربي؛ ) ( هزم داعش1)

( 4( االتفاق على وقف األعمال العدائية مع القوات املوالية للنظام في ظل أوضاع مناسبة؛ )3دولة متعددة وموحدة؛ )

ع السالح في نهاية املطاف إلى الحد األدنى املطلوب لهم ( التزام نز 5رفض العنف الجهادي، بما في ذلك ضد داعش؛ )

للشرطة، والدفاع عن مناطق التي سوف يواصلون السيطرة عليها، أو يحكمونها )بشرط إجماع األطراف املوافقة على 

ها(؛ و )
ّ
حلية جديدة ( التزام القضاء املستند إلى املحاكم الشرعية الحالية الذي يحكمون به، تأليف هياكل م6التسوية كل

للحوكمة تستبعد املسؤولين الحاليين والحديثين في املحاكم الشرعية، وإجراء انتخابات محلية شرعية ال يشارك فيها 

مسؤولو املحاكم الشرعية بوصفهم مرشحين أو سلطات تدقيق. وقد وضع املؤلفون قائمة بالشروط في التقرير الثاني من 

 وضاع في سورية منذ نشره. السلسلة، وقد ُحّدثت وفًقا لتطور األ 
كارين ديونغ وليز سلي، " خطية البنتاغون لالستيالء على الرقة تدعو الى إلى زيادة كبيرة ملشاركة الواليات املتحدة"  (2)

 ،2017آذار/ مارس  4واشنطن بوست، 

 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagonplan-to-seize-raqqa-calls-for-

significant-increase-in-usparticipation/2017/03/04/d3205386-00f3-11e7-8f41- 

ea6ed597e4ca_story.html 

ستراتيجية الى إ; و غوردون ليوبولد، ديون نيسينباوم، وجوليان بارنز، " ترامب واضافة وإضافة بعض املعضالت 

 ،2017شباط/ فبراير  23تريت جورنال، الواليات املتحدة في قتال الدولة اإلسالمية" وول س

 https://www.wsj.com/articles/ trump-to-add-some-muscle-to-u-s-strategy-to-fightislamic-state-

1487895661 
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عليه، في حين تقع الخيارات )الجديدة( في سورية في خانة:  بقيت كنت -كما يبدو-االستراتيجية في العراق 

( )تقسيم( 2( تجاوز استراتيجية إدارة أوباما برفع القيود على القوات األميركية، وإضافة بعض املوارد، أو )1)

 سورية. 

يفترض النهج األول ضمًنا أن استراتيجية أوباما كانت سليمة، ولكنها كانت تعاني نقًصا في املوارد، وكذلك 

تحمل قيوًدا مفرطات. أما الثانية تفترض ضمنًيا أن هناك بعض أقسام سورية مستقرة بصورة مقبولة، 

يجة حتمية في ظل االحتماالت وتتوافق مع املصالح األميركية، وتهدف إلى تسريع ما يظن دعاته بأنه نت

 الحالية. إال أّن افتراضات النهجين كليهما غير صحيحة؛ ما يعزز فشل االستراتيجية الحالية. 

 

يجب على الرئيس ترامب وفريقه تغيير االستراتيجية تغييًرا جذرًيا، وعليهم توجيه خطتهم الجديدة نحو 

 مّما يجب أن تقوم به الو 
ً

اليات املتحدة، ويجب عليهم تجنب املبادئ األكثر ضرًرا التي املصالح األميركية بدال

 استند إليها النهج الفاشل للرئيس أوباما. 

 

 ستراتيجية الحاليةمبادئ ال 

 ثمة مبادئ مغلوطة وراء االستراتيجية األميركية الحالية، وهي: 

 داعش التهديد األكثر خطًرا على األمن األميركي.  •

 دة وكالء أميركا للسيطرة على الرقة واملوصل. سوف ينهار داعش مع استعا •

 ينبغي للواليات املتحدة التحالف ضد داعش وحسب.  •

ًتا مع روسيا وإيران لهزيمة داعش.  •
ّ
 يجب أن تعمل أميركا موق

 يجب على أميركا العمل من خالل وكالء بصورة رئيسة، ومن خالل الغارات الجوية. •

 مع )القاعدة( في سورية من خالل استهداف قياداتها.في استطاعة الواليات املتحدة التعامل  •

 يمكن ألميركا االعتماد على اآلخرين في حل مشكالت العراق السياسية.  •
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 تطور داعش

ًرا على الواليات املتحدة؛ فسيطرته على األرض والسكان أعطته  في الواقع، يمثل داعش تهديًدا خطِّ

تنظيمات اإلرهابية السابقة، وإتقانه استخدام التكنولوجيا مصادر وقدرات تتجاوز بكثير ما كانت تملكه ال

 غير مسبوق الى قلب الغرب، حيث  -وبخاصة، الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي -الحديثة 
ً

منحه وصوال

نفذ عدًدا من الهجمات. وكان على وشك تدمير الدولة العراقية. زيادة على أنه يعتزم تدمير الدول اإلسالمية 

باالستيالء على السلطة، ومهاجمة الواليات املتحدة والغرب، واستبدال النظام الدولي الحالي في جميعها، 

 نهاية املطاف. 

، عدو مختلف عّما كان عليه 2017لم تواكب اإلدارة السابقة الطرائق التي تكيف معها داعش، فداعش

. لو دعمت الواليات املتحدة العراق ، مع ذلك، تجمدت استراتيجية الواليات املتحدة في ذلك الوقت2014في 

. استعادة هاتين (3)، ربما انهار داعش حينذاك2014وسورية في استعادة كل من املوصل والرقة بسرعة في 

 املدينتين بعد ثالث سنوات من دون خطة قابلة للحياة ملا جاء بعدها، لن يكون لها النتيجة نفسها. 

 

ات. وهو مستعدٌّ اآلن لخسارة هذه املناطق املهمة وسوف حّصن داعش هذه املدن على مدار ثالث سنو 

ينجو. وقد وّجهت الواليات املتحدة القوات التي تدعمها، للهجوم على اثنتين من أقوى نقاط الدفاع عند 

العدو. وفي هذا األثناء يسيطر داعش على مناطق أخرى في كال البلدين. إنها ستتحفظ، واألهم من ذلك، 

اق املجتمعات العربية السنية التي ماتزال تحت الحصار حتى بعد سقوط قواعدها بقدرتها على اختر 

 يات.الكبر 

وتقوم داعش أيًضا بتصدير رؤيتها وقدراتها إلى الفروع الخارجية، وتحويل فكرتها عن الخالفة من 

ن تنظيم املفهوم الفيزيائي إلى االفتراض ي، وتنظيم املجتمعات التي تحمل أهداف داعش بصورة مستقلة ع

 ، وقد ال تكون هزيمة داعش في العراق وسورية كافية لهزيمة تنظيم داعش العاملي. (4)داعش

 

                                                           
 قشتاالتي ن 2014ستراتيجية في أيلول/ سبتمبر افريدريك يو. كاغان، كيمبرلي كاغان، وجيسكا لويس ماكفيت توصيات  (3)

تضاريس )السيطرة على التضاريس،  تعسكرية ضد داعش قيمت مراكز القوة في ذلك الوقت، وتضمنلعمليات الا

مشروع التهديدات  -مجموعة التخطيط في معهد دراسة الحرب ن وأعضواء فيواملطالبة بحكمها. مؤلفو (، عسكرية

فريدريك و ماعة. كيمبرلي كاغان، لهزيمة الج االحرجة، لم يعد تقويم استعادة التضاريس األساس من تنظيم داعش كافيً 

 ،2014أيلول/ سبتمبر  12ستراتيجية هزيمة الدولة اإلسالمية، معهد دراسات الحرب، اكاغان، وجيسيكا لويس، و يو . 

 http://www.understandingwar.org/ report/strategy-defeat-islamic-state. 
 ،2016كانون األول/ ديسمبر  20ش، معهد دراسات الحرب، هارلين غامبهير، الخالفة الظاهرية: حرب معلومات داع (4)

 http://understandingwar.org/ backgrounder/virtual-caliphate-isiss-informationwarfare. 
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 تنظيم القاعدة: الخطر األكبر

كان الدول 
ّ
يستهدف تنظيما داعش والقاعدة الواليات املتحدة، وحلفاءها، وشركاءها، إنهما يفك

بالفكر  -بما في ذلك الغرب-رق األوسط والعالم الوطنية، ويعّبئان العالم السّني، ويحقنان مجتمعات الش

اإلسالمي املتطرف، غير أن تنظيم القاعدة أكثر خطًرا من داعش، وتتشاطر القاعدة مع داعش األهداف 

ذاتها، وتضع في نيتها مهاجمة الغرب وتدميره، إال أن الفرق يتّضح في سلوكهما؛ فبينما يكون قادة داعش 

ن، فإن تنظيم القاعدة متطور ومنضبط، إضافة إلى أّن لديها شبكات متغطرسين، ووحشيين، وهمجيي

عاملية راسخة، ومرونة تنظيم القاعدة من خالل توفير االتصال األفقي بين الشركاء التابعين لتنظيم 

. في حين ما تزال داعش تطّور هذه (5)القاعدة، وكذلك القدرة على زيادة املوارد تبًعا للظروف املحلية

ا في الشمال السوري، واستغل ضعف السكان السّنة، الشبكات، ف
ً
قد كّون تنظيم القاعدة في سورية جيش

 وهو مستعد لالستفادة من انتكاسة داعش في الحرب. 

تكيفت القاعدة مع سياسيات الواليات املتحدة بصورة أفضل من داعش، فقد تعلم أيمن الظواهري 

السكان على التمرد. وقد تجنبوا إلى حد كبير شّن هجمات ومساعدوه في العالم تسخير املظالم التي تحفز 

. وعوًضا عن 2014مخططة وموّجهة ضد الغرب منذ بدء التحالف العاملي ضد داعش في أيلول/ سبتمبر 

م القاعدة 
ّ
زت القاعدة مواردها في داخل التجمعات السنية بتسخير املظالم الشعبية. وتنظ

ّ
ذلك رك

 ًيا مع مواصلة بناء القدرات التي يمكن أن تتحول ضد الغرب في املستقبل.الثورات، وتغير طابعها تدريج

يتعلم تنظيم القاعدة أيًضا من فرض تفسيره الراديكالي للشريعة اإلسالمية على السكان املحليين من 

وبذلك تدريجًيا يفرض هذا الجزء من أيديولوجيته إلى أن يحاصر -الحلفاء الذين يحتاجون إليها وبسرعة 

 ونجاحه عالمة خطرة.  -سكان املحليين فيه. وهو ينفذ اآلن رؤيته في شمال غربي سوريةال

األرض قبل ظهور نتائج عكسية. فتنفق كثيًرا من  السيطرة علىوقد تعلم قادة تنظيم القاعدة من تجربة 

اّد على الدول املال، ترفع من توقعات السكان املحليين متجاوزة ما كانت املجموعة تدعو إليه من هجوم مض

. وعوًضا عن ذلك شجعوا املنظمات اإلنسانية في إيصال املساعدات ومن ثم (6)املجاورة التي يدعمها الغرب

                                                           
 10مشروع التهديدات الحرجة،  معهد املؤسسة األميركية،طار جديد لهزيمة العدة، كاثرين زيميرمان، شبكة القاعدة: إ (5)

 ،2013بر أيلول/ سبتم

 http://www.criticalthreats. org/analysis/the-al-qaeda-network-a-new-frameworkfor-defining-the-enemy 
آب/  9، أاسوشيتد برس، (اإلرهاب امليني ترك ليخط على شن هجمات جهادية)، روكميني كاملاتش ي، ذلك انظر مثال (6)

 ،2013أغسطس 

 for Waging Jihad,” Associated Press, August 9, 2013, http://www.pulitzer.org/files/2014/ international-

reporting/callimachi/08callimachi2014. Pdf 

 ( أوراق القاعدة)ملصدر األساس ملقالة كاملاش ي املشار إليه، راجع أسوشيتد برس، ا. ولرؤية 

http:// hosted.ap.org/specials/interactives/_international/_pdfs/ al-qaida-papers-how-to-run-a-state.pdf. 
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فرض ضريبة عليها. وتبدو القاعدة أقل خطًرا من داعش اآلن، ألنها تموه طبيعتها الحقيقية وأهدافها. 

ه ال يستهدف أبًدا الدولة، وال ينهيها. مأخذها على داعش بصورة دقيقة يكمن في التوقيت واآللية، وأ
ّ
 ن

ال تقتصر الحركة الجهادية العاملية على عزل املجموعات املعزولة، وعناصر تخطط لشن هجمات. 

تستعد القاعدة نفسها لضبط الحركة السلفية الجهادية العاملية والسيطرة عليها عند هزيمة داعش. 

 يم القاعدة في ذلك، بتركيزها على داعش. وتساعد االستراتيجية األميركية الحالية تنظ

 

 سقوط مضاعف بالفشل

فرضت إدارة أوباما قيوًدا مفرطة على العمليات األميركية ضد داعش في العراق وسورية، حتى في السياق 

املغلوط لنهجها االستراتيجي. فمثال، فرضت قيوًدا على العمليات الجوية األميركية التي تفوق بكثير مبادئ 

ون اإلنساني الدولي. وقد خففت نوًعا من هذه القيود الحاجة إلى القوات األميركية، عندما اقترب القان

العدو من هزيمة القوات املدعومة أميركًيا في املوصل. وعلى الرغم من ذلك، استمرت في تقييد االستهداف 

من ثم فرزت هذه القوات بصورة مفرطة، وتفادت إرسال أي قوات إلى العراق وسورية ألطول مدة ممكنة، و 

ا بصورة غير محسوسة تقريًبا. ومع ذلك  في مجموعات صغيرة، وزاد ذلك من التوّرط األميركي تدريجيَّ

رفضت السماح لقوات الواليات املتحدة بالقتال في الخطوط األمامية ملدة طويلة، ما قلل من قدرتها على 

 فهم الحاالت النامية ومساعدة شركائها. 

ا على زيادة عديدهم وقد أبدى ا لجيش غيظه من فرض هذه القيود طوال الوقت، إذ كان تركيزه منصبا

أولوية طبيعية؛ فالتوصيات التي ُسّربت من البنتاغون تؤكد أنها منحت الطيارين األميركيين حرية كبرى في 

ر مزيًدا من استهداف واسع للضربات، وتسمح للقوات األميركية باالقتراب من القتال، وبصورة عاّمة 
ّ
توف

املوارد ملتابعة النهج األساس نفسه، املفروض الستعادة الرقة واملوصل باالستعانة بقوات وكيلة.  فعلى 

إال أن ذلك ال يكفي، وإال سيكون مشابًها الستراتيجية أوباما، إنما  -اإلدارة أن تخفف بعًضا من القيود

ل مزيد من القوات استراتيجية 
ّ
جديدة؛ فتجاوز استراتيجية أوباما سيفشل، ألن بصورة كبرى. ال يمث

 فرضياتها مغلوطة. 
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 مطاردة نقاط التهديد الخارجي

حددت إدارة أوباما معضالت القاعدة وداعش في قدرات الجماعتين ونواياهما في تنفيذ عمليات عاملية. 

تهديًدا للواليات  من املعروف أن الرئيس باراك أوباما وصف تنظيم داعش بـ )فريق جايفي، ورفض عّده

وكررت إدارته مراًرا أنها لن تتصرف وحَدها ضد الجماعات  (7).2014املتحدة في مقابلة في كانون الثاني/ يناير 

ل تنظيم داعش تهديًدا إلى أن حصل على قدرات 
ّ
ا( على الواليات املتحدة. لم يمث

ً
ل تهديًدا )موشك

ّ
التي تمث

، إال أن محلية، وطّور قدراته الخارجية، ربما تكو 
ً
ن القاعدة في سورية أكثر أجنحة تنظيم القاعدة فاعلية

 قيادة القاعدة لم توجه أسلحتها ضد الواليات املتحدة حتى هذه املرحلة. 

تركيز أميركيا على )نقاط التهديد الخارجي( في غير محله، وحملة محاربة اإلرهاب وهزيمة الخاليا املهاجمة 

. يعتمد كل من تنظيم القاعدة وداعش على الدعم املحلي في تسهيل (8)ينوحدها فقط تعالج التهديد إلى ح

عملياتهما، وقد أسست إدارة أوباما الحملة الحالية في الرقة بوصف داعش )نقطة لتهديد خارجي(، النظرية 

التي ينطوي عليها عمل إدارة ترامب. التركيز السابق على منبج في سورية، كان تأسس هو أيًضا للقضاء على 

 داعش )نقطة التهديد الخارجي(، حيث انسحب داعش قبل سقوط املدينة.

تة 
ّ
يجب على الواليات املتحدة أن تعترف بأن القضاء على القدرة الهجومية الخارجية يقلل بصورة موق

من تهديد تنظيمي داعش والقاعدة، وتستطيع املجموعتان أن تعيدا تأليف نقاط هجوم خارجية ما دام 

الدعم من قواعدهما بين املجتمعات املحلية املتضررة، والحصول على املوارد. يجب على يمكنهما تلقي 

االستراتيجية الجديدة أن تنزع القدرة على التجديد، وذلك بالتركيز على القاعدة املحلية، بالقدر نفسه من 

 التركيز على نقاط الهجوم الخارجية.

 

  

                                                           
 ،2014كانون الثاني/ يناير  27نيو يوركر،  (،أوباماالذهاب بعيًدا: داخل وخارج الطرائق مع باراك )ديفيد ريمنيك،  (7)

 http://www.newyorker.com/magazine/2014/01/27/ going-the-distance-david-remnick 

 ، 2014أيلول/ سبتمبر  3واشنطن بوست،  ،في( جاي ‘مثل فريق لدولة اإلسالمية صطياد مصادر أوباما لا)و غلين كيسلير، 

https://www. washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2014/09/03/spinning-obamas-reference-to-

isis-as-a-jv-team /.  
على الواليات املتحدة وأروبا. مشروع التهديدات الحرجة ومعهد القاعدة وداعش: تهديدان حقيقيان )فريدريك يو. كاغان  (8)

-http://www.aei.org/publication/al-qaeda-and-isisexistential، 2016كانون الثاني/ يناير  21دراسات الحرب، 

threats-to-the-us-and-europe/ 
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 روسيا وإيران تغذيان التطرف

ما وكأنها شريك مساٍو ملوسكو وطهران؛ فجرائم الحرب الرهيبة التي ارتكبها هذان تصرفت إدارة أوبا

سورية دفعت باملجتمعات العربية السنية إلى التطرف، وجعلتها فريسة سهلة لسيطرة داعش  الطرفان في

ينظر  واآلن -املجتمع العربي السني-والقاعدة عليها. السكان حاسمون في هزيمة الجهاديين بصورة قاطعة 

 اإليرانية التي تهدف إلى تدميرهم.-هؤالء إلى الواليات املتحدة على أنها متواطئة في الحملة الروسية

اإليراني الذي خولته اإلدارة السابقة ضرره بطرائق مختلفة؛ فالتحالف  -أثبت التحالف الروس ي

وارد بطريقة تقيد وتضعف اإليراني يسعى لبناء النظام اإلقليمي، والسيطرة على امل -العسكري الروس ي

النفوذ األميركي. فتبني روسيا وإيران النظام اإلقليمي بما يتوافق ومصالحهما املشتركة القريبة األجل التي 

. هذا النظام املتنامي يحرم الحرية األميركية في حماية مصالحها. سوف (9)لن تتعارض على املدى القريب

ثر للواليات املتحدة في الرد على التهديدات اإلرهابية عليها، اإليراني صعوبات أك -يولد التحالف الروس ي

والدفاع عن حلفائها األساسيين بمثل إسرائيل، وضمان وصولها غير املقيد إلى الطرق التجارية التي يعتمد 

عليها اقتصاد الواليات املتحدة. توسيع روسيا قاعدتها العسكرية، وحضورها، يوفر لها القدرة في تنفيذ 

يات العسكرية، ونقل القدرات إلى إيران. كذلك توسع إيران من دورها في تنظيم قوات تشغيلية إيرانية العمل

 وغير إيرانية وكيلة، ونشرها، وتطوير قدراتها العسكرية التقليدية، وتعزيز برنامجها النووي.  

يات املتحدة من كان لتوسع إيران تأثير آخر في املنطقة، فقد عززت الطائفية، وأضعفت حلفاء الوال 

الخليجيين. ويلوم هؤالء الشركاء سياسات الواليات املتحدة، وبصورة خاصة االتفاق النووي، والتقاعس 

اإليراني االمتياز، على الرغم من جهدهم الخاص في تقييد ذلك  منح النفوذفي محاربة نظام األسد؛ ما 

 عارضة السورية.النفوذ، بما في ذلك دعم مزيد من العناصر املتشددة في امل

  

 اعتماد أميركا على تركيا والكرد

اسُتنزفت الواليات املتحدة بسبب نفوذ العبين كثر في سورية؛ فقد زادت في اعتمادها على القوات التي 

تحارب داعش، ولكنها حملت معها مشكالتها. فقد وظفت إدارة أوباما مقاتلي وحدات الحماية الشعبية 

في حملتها ضد داعش في شمالي سورية، وقد أثبتت هذه القوات فاعليتها في طرد ( YPGالسورية ) -الكردية

داعش من بعض املناطق. إال أنه ال يمكنها توفير هياكل سياسية وأمنية لجعل هذه املكاسب دائمة، ومنع 

 تجدد السلفيين الجهاديين. 

                                                           
شباط/  24الحرب ومشروع التهديدات الحرجة، ستراتيجي الروس ي اإليراني"، معهد دراسات اإل كريس كوزاك، "التقارب  (9)

 ،2017فبراير 

 http:// www.understandingwar.org/backgrounder/strategicconvergence-russia-and-iran 
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  لدى وحدات حماية الشعب رؤية طويلة املدى في شمالي سورية من شأنها أن
ً

تخلق بيئة أكثر تساهال

ملجموعات من مثل داعش والقاعدة. إن تجنيدهم للعرب السنة الذين يلتزمون هذه الرؤية ال يحّسن من 

 إلى أن وحدات حماية الشعب على ارتباط بحزب العمال YPGفرص وحدات حماية الشعب )
ً
(. إضافة

ة أجنبية متمردة في تركيا، العضو في الناتو ( الذي تصنفه الواليات املتحدة منظمة إرهابيPKKالكردستاني )

 للمصالح والطلبات األميركية. وتنفذ وحدات الحماية الشعبية الرؤية االشتراكية 
ً
الذي أصبح أقّل استجابة

املعارضة والنظام –في أجزاء من شمالي سورية التي تسيطر عليها، ويعارضها السوريون معظمهم  PKKللـ 

ى أن تركيا أيًضا حليف غير مالئم؛ ألن الرئيس رجب طيب إردوغان يدعم الجماعة إضافة إل -على حد السواء

 الجهادية السلفية الحليفة للقاعدة في سورية، حركة أحرار الشام. 

 من 
ً

ال توجد دولة إقليمية أو مجموع من الدول تستطيع تعبئة قوة عربية سنية، ويكونان كالهما مقبوال

هزيمة السلفية الجهادية؛ فالسعوديون واإلماراتيون متورطون في اليمن، الواليات املتحدة، ويمكنهما 

واألردنيون يملكون قوات قليلة، واملصريون نشروا قوة محدودة في سورية بالنيابة عن الروسيين 

واإليرانيين، وليس الواليات املتحدة. على استراتيجية الواليات املتحدة الجديدة أن تخرج من هذا القفل 

 ج، فال وحدات الحماية الشعبية وال تركيا شريك مالئم. املزدو 

 

 ستراتيجية في العراقاالحاجة إلى إعادة ضبط 

على الرئيس ترامب أيًضا إعادة ضبط االستراتيجية األميركية في العراق، فالواليات املتحدة في سباق مع 

د. هذه االستراتيجية قصيرة النظر، الزمن لهزيمة داعش في املوصل قبل أن تنهار األوضاع السياسية في بغدا

وسوف تفشل، فالنجاح في العراق ما زال ممكًنا، ولكنه يتطلب من الرئيس ترامب إعادة الحسابات غير 

عسكرية في خطة الحملة، والقبول بأن النصر العسكري الكبير غير كاف لبلوغ أهداف األمن القومي على 

 املدى الطويل. 

( ISFي أن تنهي العمليات القتالية الرئيسة، إذ يجب على قوات االمن العراقي )إن استعادة املوصل ال ينبغ

أن تمشط املدن التي سيطر عليها داعش في شمالي العراق وغربّيه. وعليهم أيًضا مواجهة انبعاث نشاط 

ت داعش في املناطق املستعادة. ستمر سنوات قبل أن تستطيع قوات األمن الداخلي العراقية تنفيذ عمليا

، زيادة على أن مناطق ما من داعش  (10)من دون مساعدات واضحة من جانب الواليات املتحدة والتحالف

تتداخل مع مناطق التمرد السني في العراق، وسوف تحاول القاعدة وداعش اختطاف هذا العنف 

                                                           
شباط/  9، واشنطن بوست، (ستراتيجية ترامبامخاوف من إعادة حشد الدولة اإلسالمية من )ديفيد إغناطيوس،  (10)

 ،2017فبراير 

 https://www.washingtonpost.com/opinions/fears-of-anislamic-state-breakout-fuel-trumps-

strategy/2017/02/09/ ea3d6c44-ef09-11e6-9973-c5efb7ccfb0d_story.html 
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ي حين تخوض ، يضاف إلى ذلك أّن امليليشيات املدعومة إيرانًيا تمنع إعادة توطين الالجئين، ف(11)السياس ي

 
ً

 بينها من جهة، وتخوض مًعا قتاال
ً

من جهٍة أخرى. يمكن أن  ضّد بغدادالفصائل الكردية املختلفة قتاال

تؤدي هذه الحروب بعد سقوط داعش إلى األوضاع نفسها التي أدت إلى ظهور هذه املجموعة. يجب على 

عد إعادة املوصل، ومنع داعش من إعادة الواليات املتحدة املحافظة على وجوها العسكري في العراق، حتى ب

( ISFتنظيم نفسه، والتقليل من الحروب األهلية والعرقية والطائفية، وبناء قدرات األمن الداخلي العراقي )

 على تنفيذ عمليات استقرار طويلة األمد، وعمليات مكافحة التمرد. 

ى وجودها في البالد، وتستمر في قتال تحتاج الواليات املتحدة إلى حكومة صديقة في بغداد للمحافظة عل

داعش. إن دعم رئيس الوزراء الحالي الصديق للواليات املتحدة ليس استراتيجية سياسية؛ فالعبادي تحت 

خط النار من جانب الفصائل السياسية العراقية املتنافسة، والعناصر املؤيدة إليران التي تسعى إلى طرد 

شهًرا. وليس من الواضح أنه يرغب في الترشح إلى والية  14تهي واليته بعد الواليات املتحدة من املنطقة، وتن

ثانية، ومن غير املرجح أن يفوز بإعادة انتخابه إن أقدم على ذلك. إن الظروف السياسية في العراق ستتغير 

يو فجأة وبسرعة، والواليات املتحدة ليست مستعجلة لتامين مصالحها في هذه البيئة الجديدة، السينار 

هو إعادة انتخاب رئيس الوزراء السابق الطائفي نوري املالكي  2018األكثر احتماال في العراق في انتخابات 

أو مرشح آخر مواٍل إليران، يأمر الواليات املتحدة بالخروج من البالد قبل تأمينها على تحقيق مصالح االمن 

 القومي. 

إيران الوجود العسكري للواليات املتحدة في العراق تغير إيران أيًضا من موقفها في العراق. تساهلت 

خالل إدارة أوباما عندما كان داعش في ذروته وكانت الواليات املتحدة مطيعة، إال أنه حالًيا تحول إلى موقف 

، واندالع 2018معارض للواليات املتحدة. واالحتماالت األكثر خطًرا هو سقوط حكومة العبادي قبل عام 

توحة ضد القوات األميركية في العراق، أي إّن من شأن هذه السيناريوهات أن تقود إلى تمرد حرب إيرانية مف

 سنّي لحرمانهم من املكاسب السياسية.

يجب على الواليات املتحدة أن تراجع فوًرا استراتيجيتها السياسية ضمن خطة الحملة ملحاربة داعش في 

رات، والتخفيف من املخا طر السياسية الحقيقية. إن مسار العمل املوص ى به لن العراق، ملنع حوادث خطِّ

يحل املشكالت األميركية في العراق، ولكن يمكنه املساعدة في الوقوف على حاالت الطوارئ في حال سقوط 

 الحكومة العراقية، ومن الضروري وضع خطة منفصلة لوضع أميركا في طريق النصر بالعراق.

  

                                                           
معهد دراسة  ،املوصل( تحذير حديث: التمرد السني في العراق يبدا في ظل خسارة داعش في )إيملي إناغنوستوس،  (11)

 ،2017شباط فبراير  7، الحرب

 http:// iswresearch.blogspot.com/2017/02/warning-updateiraqs-sunni-insurgency.html 
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 املنطقة السنية الحساسة

يات املتحدة حملة مكافحة اإلرهاب عن طريق قوات بالوكالة في سورية والعراق، وقد أغفلت شنت الوال 

هذه الحملة بصورة كبيرة املنطقة البشرية حيث ينشط العدو: السكان السنة. وقد مكن هذا النهج قوات 

، ولكنها ال الوكالة األميركية من االستيالء على تضاريس على طول محيط منطقة ما يسمى )خالفة داعش(

تعني شيًئا باملقارنة بمركز مناطق سيطرة داعش في قلب تجمعات السنة جنوبي شرقي سورية وجنوبي غربي 

العراق، وستحتفظ الجماعات السلفية الجهادية بالشرعية في نظر السكان العرب السنة، إلى أن تسهل 

 ، وقبول عند هؤالء السكان.الواليات املتحدة وشركاؤها ظهور هياكل عسكرية وسياسية ذات صدقية

قد توفر الواليات املتحدة قوة نارية للقوات من غير السنة العرب في إزالة داعش من مناطق سيطرته 

بالقوة الخارجية، ولكن ال يمكن لحل مثل هذا أن يستمر. في الواقع، سوف يسمح للقاعدة بالتقدم إلى 

ا عن العرب السّنة ضد أي تح الف قائم على الخارج. الفشل األساس للرئيس أوباما هو األمام مدافًعا شرعيا

تجاهل استراتيجية اعتماد القاعدة وداعش على التجمعات السكنية، وقدرتها على استغالل الظروف 

الطائفية والسياسية في كسبهم. لذلك فشلت استراتيجيته في هزيمة داعش في الجمع بين الجهد العسكري 

 الحرب بما يتوافق مع متطلبات األمن األميركية. والسياس ي الضروري في إنهاء 

يجب على الرئيس ترامب توسيع املجال، وتغيير وجهة نظر سلفه الضيقة. ويتعين على الواليات املتحدة 

التصدي الستراتيجية السلفية الجهادية في احتواء املجتمع العربي السني وتسليحه. وعليها أن تساعد في 

جديد يساعد املجتمعات العربية السنية في دفاعها ضد الجهاديين. وإذا لم يكن تكوين نظام سياس ي أمني 

ًتا في أحسن الحاالت، وسوف ينهار في آخر املطاف، ما 
ّ
ذلك؛ فإن أي نجاح في ساحة املعركة سيكون موق

أنفسهم، يجبر القوات األميركية ثانية على التدخل؛ ملنع تنظيم داعش والقاعدة أو خلفائهما من إعادة بناء 

 والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أميركا والغرب. 

 

 التقسيم

يركز النهج الجديد الذي ُيناقش في التركيز على تقسيم سورية. ويؤكد مؤيدوها عموًما على أن سورية 

مقسمة بالفعل بحكم األمر الواقع، وأن على الواليات املتحدة االعتراف بهذه الحقيقة، والتوقف عن 

 إقامة حدود دولة مصطنعة من العهد االستعماري.القتال، إلعادة 

يرتبط هذا النهج بشكل وثيق بفكرة املناطق اآلمنة التي وعد الرئيس بإنشائها. أن الخطوط العريضة 

لهذه الفكرة غير واضحة، ولكن يبدو أن الواليات املتحدة يجب أن تساعد وكالءها في تأمين الحدود 

املتحدة في تجميد هذه الخطوط وحمايتها في بطريقة تعالج من خاللها الجغرافية، بعدها تقوم الواليات 

ا في كيفية إنجاز هذا املسعى، أو املسائل التي  املشاكل األساسية. إننا لم نَر أو نسمع بعد تفسيًرا منطقيا
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سوف تعالجها، ولكن السياق املفترض أن املناطق اآلمنة سوف تؤمن جبهات مستقرات من شأنها إنهاء 

حرب الدائرة في سورية، ومن ثّم، القضاء، أو التقليل من الدعم الكبير الذي يتلقاه كل من تنظيمي داعش ال

 والقاعدة. 

يعاني هذه النهج مشكلة مفاهيمية أساًسا تتمثل في االستعاضة عن وسائل للغايات، فقد طالب الرئيس 

رية )وسائل أيًضا(، فالجمع بين تلك باملناطق اآلمنة )الوسائل(، وعدد من الناس يرى وجوب تقسيم سو 

 األشياء سوف ينتج بطريقة أو بأخرى الغاية املنشودة، وهي تحسين األمن األميركي.

أهم مشكلة في هذا النهج من الحجج هو أن فرضيتها مغلوطة؛ فسورية ليست مقسمة، والقوات املوالية 

ضة العربية السنية، والكرد، واألتراك، للنظام، وداعش، وتنظيم القاعدة، ومجموعات منّوعة من املعار 

الطائفية في جميع أنحاء  -واإليرانيين، والروسيين يقاتلون في أنحاء البلد جميعها. تتوزع الجيوب اإلثنية

سورية، وال توجد خطوط واضحة تفصل مقاتلي الجانبين، ومن ثّم، ال يوجد عملًيا أي مكان في سورية قابل 

 . إلنشاء منطقة آمنة متجانسة

عالوة على ذلك، ال يقاتل أي من األطراف املعارضة لتأسيس مناطق متجانسة كهذه؛ فال أحد من 

يرغب في تقسيم سورية، من مثل داعش، والقاعدة، ونظام األسد. أضف إلى أّن إيران  -تقريًبا-املقاتلين 

 -املسلحة على األرضوهي أقوى الجماعات -ذات الدهاء املعروف، واملتطرفة أيًضا، تعارض نتيجة كهذه 

ا منها أن ذلك سيوفر لها نوًعا من االستقاللية أو YPGوترغب وحدات الحماية الشعبية ) ( في التقسيم ظنا

حتى االستقالل. تضع هذه الرغبة وحدات الحماية الشعبية في خالف مع الجميع في سورية، ما يحد من 

هر أي من هؤالء الالعبين أدنى إشارة في التخلي عن قدرتها على تجنيد العرب السنة ملحاربة داعش. وال ُيظ

 أهدافهم القصوى. 

إن تقسيم سورية بمثل ما هو اآلن، سيكون في الواقع كارثًيا على الواليات املتحدة حتى وإن كان ممكًنا. 

مها حالًيا، تسيطر امليليشيات التابعة إليران وحلفائها، وتنظيم القاعدة وداعش على األراض ي السورية معظ

خارج املنطقة الكردية. زيادة على أن املعارضة املعتدلة بعد سقوط حلب قد انهارت، باستثناء مجموعات 

محدودة في أقص ى جنوب سورية التي ال يمكنها أن تصل إلى أبعد من مناطقها. إن تقسيًما من جانب الواليات 

ية والقاعدة على الجزء املتبقي. وال املتحدة من شأنه مساعدة إيران على تعزيز السيطرة على جزء من سور 

 يوجد أي مجال يتماش ى به نهج من هذا النوع مع املصالح األميركية.

 
ً
ل رغبة اإلدارة الحالية في مواصلة نهج سابقتها تجاه إيران في سورية والعراق، الجانب األكثر دهشة

ّ
تمث

ا فعلًيا في محاربة داعش في املناقشات الحالية حول اإلستراتيجية األميركية. رأت إدارة أو 
ً
باما في إيران شريك

وتنظيم القاعدة وسعت لتحويل إيران من عدّو إلى صديق من خالل االتفاق النووي وغيرها من املبادرات.  

رفض الرئيس أوباما بصورة واضحة العمل ضد نظام األسد حتى بعد عبوره الخط األحمر، ورفض التحرك 
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وحرم الشركاء األميركيين في سورية من العمل ضد الدكتاتور، الذي كان ضده بأي طريقة منذ ذلك الحين، 

 يعمل في إبادتهم بحسب ما ذكر أعاله. 

ال يعني تجاوز استراتيجية أوباما تغّير النهج بأي صورة؛ فهي تترك غربي سورية إليران واألسد في وقت 

ب تقسيم سورية ا
ّ
لعودة إلى نظام األسد بطريقة تركز فيه على القصف الكثيف على داعش. سوف يتطل

ما؛ فقد بقي النظام يحكم سورية، فهو يحتفظ بنقاط أمنّية في املناطق الكردية، وفي جنوب شرقي سورية 

 إلى ذلك، فإّن أي تقسيم وفق الخطوط الحالية سوف يترك للنظام السيطرة 
ً
في قلب مناطق داعش. إضافة

تيجية مهّمة من مثل حمص وحماة على امتداد الطريق على دمشق، وحلب، والساحل العلوي، ومدن إسترا

من املرجح أن يصر النظام واإليرانيون على استعادة السيطرة على محافظة  السريع بين حلب ودمشق.

ادلب أيًضا، حيث تقع بين حلب والساحل وهي على الحدود مع تركيا، واآلن هي قلب التنظيمات التابعة 

ملنطقة تهدد بصورة رئيسة املناطق العلوية، وسوف تحافظ على ديمومة لتنظيم القاعدة؛ حيث إن هذه ا

 القتال في غربي سورية إلى أجل غير مسّمى.

إّن السماح لـ )النظام( في استعادة تلك األراض ي جميعها سيعطي إيران وروسيا كل ش يء يحتاجون إليه 

البحر املتوسط، وسوف يسمح إليران  في سورية، وسيبقي لروسيا قاعدتيها الجوية والبحرية الدائمتين في

بإنشاء قاعدة عسكرية وعمق استراتيجي تحتاج إليه في دعم حزب هللا في لبنان، ويكون لها عملياتها الخاصة 

في مرتفعات الجوالن ضد إسرائيل. الحقيقة أن طهران ترفض تقسيم سورية وتحاربه، ولكن هذا ال يعني 

 أنها لن تستفيد من نتيجة مماثلة.

د أضفنا عالمات اقتباس حول )النظام( نصًحا، ألن كثيًرا من املناقشة االستراتيجية ينطلق من لق

ا. وليس هناك إيران وروسيا، في املقام األول  ا سوريا
ً
 نظاًما وجيش

ً
فرضية كاذبة أخرى، في أن هناك فعال

؛ فاالئتالف (12)بمفردها توغلت إيران داخل الحكومة السورية بصورة كاملة، إذ لم يعد في وسعها الوجود

املوالي للنظام بيت يتضّمن مجموعة صغيرة من قوات الجيش العربي السوري تتمركز في محيط دمشق، 

ومجموعة من امليليشيات املرتزقة يتحكم فيها أفراد نافذون في سورية، وآالف عّدة من مقاتلي حزب هللا 

اآلالف من املقاتلين الشيعة العراقيين الذين تمولهم اللبناني الذين يرتبطون بقادتهم وباإليرانيين، وعشرات 

إيران، وتسيطر عليها مباشرة، وكذلك آالف من املقاتلين األفغان والباكستانيين الذين تقودهم إيران. 

وتنشر إيران قوات برية تقليدية بصورة دورّية، في وقت ينشر فيه الروسيون وحدات محدودة من القوات 

 الخاصة. 

رك لوسائله الخاصة، سوف لن يستطيع الدفاع عن لن ينجو األ 
ُ
سد إذا ما رحلت القوات اإليرانية. وت

عاصمته أو حتى عن قصره، عالوة على األرض التي تسيطر عليها القوات املوالية للنظام اآلن. إن تقسيم 

                                                           
 ، 2017آذار/ مارس  8، معهد دراسات الحرب ومشروع التهديدات الحرجة، (نظام األسد اإليراني)كريس كوزاك،   (12)

http://understandingwar.org/backgrounder/iransassad-regime 
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املنطقة  سورية بأي صورة من الصور سوف يترتب عليه وجود دائم للقوات اإليرانية ووكالئها من أنحاء

جميعها، للدفاع عّما تبقى من نظام األسد. ومن ثّم، فإن تقسيم سورية يتنافى مع االستراتيجيات اإلقليمية 

 التي تعمل على احتواء النفوذ اإليراني أو تقليصه. 

 

 ألهدافا

 ما الذي يجب فعله؟

نهج أوباما ليس كافًيا، تحتاج الواليات املتحدة إلى استراتيجية جديدة في سورية والعراق؛ ألن تعديل 

غير ممكن؛ لذا يجب على االستراتيجية الجديدة أن تستند إلى الحال الحقيقية  -كذلك-وألن تقسيم سورية 

 املوجودة على األرض، واملتطلبات األمنّية األميركية الحقيقية. ويتضمن هذا: 

 محاربة القاعدة ومحاربة داعش. •

 م القوات املوالية لها من سورية. إخراج القوات العسكرية اإليرانية ومعظ •

 الحّد من سيطرة إيران على الحكومة السورية وأرضها. •

تسهيل نشوء قوة عربية سنية مسلحة وهياكل حكومية ينظر إليها على أنها شرعية من جانب  •

املجتمعات العربية الّسنية في سورية والعراق، ومستعدة وقادرة على طرد داعش والقاعدة 

 خارًجا.

ض ي الحروب في سورية والعراق إلى حال استقرار دائمة والحيلولة دون تكرار األوضاع أن تف •

التي سمحت بإعادة تأليف الجماعات السلفية الجهادية، أو تلك القوات التي تسيطر عليها 

 إيران في البلدين كليهما.

 سيم سورية.كبح املنافسة املوجودة بين تركيا وروسيا وإيران ودول الخليج التي تسهم في تق •

 إعادة توطين الالجئين السوريين  •

 

وال يمكن للواليات املتحدة تحقيق هذه األهداف إال بإنهاء الحروب في أنحاء سورية والعراق جميعها، 

وهي الحروب التي تخلق قاعدة خصبة للسلفية الجهادية. يجب عليها تحقيق االستقرار في هذين البلدين في 

. ويجب عليها بصورة أساس أيًضا أن تعزز من الشركاء الفاعلين ظل أوضاع صحية، وليس أكثر 
ً
مالءمة

واملقبولين في املعارضة السورية، وعلى استعداد للدخول في مفاوضات مع نظام األسد، وينبغي للتسوية 

 من السوريين جميعهم، بإصالح 
ً

السلمية بين نظام األسد وخصومه أن تسهل من تغّير النظام تغيًرا مقبوال

سسات األمن ونزع السالح، وإخراج القوات العسكرية األجنبية، وإعادة توطين الالجئين والنازحين مؤ 
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 في املنطقة، وأن يساعد في دفع 
ً

 للتطبيق والنفاذ، وأن يكون مقبوال
ً

داخلًيا. ويجب أن يكون االتفاق قابال

 عملية إعادة اإلعمار في سورية.

ة في العراق؛ حكومة ذات سيادة مقبولة ومتجاوبة مع وتشتمل متطلبات التوصل إلى نتيجة مماثل

املكونات العراقية جميعها، وتتولى قيادات مهنية غير طائفية أجهزة األمن لتحقيق أمن البالد، ويقع على 

عاتقها استخدام القوة فحسب. يجب أن يكون العراق أيًضا في الطريق الصحيح إلعادة البناء االقتصادي 

 على املدى الطويل.

 

 مساعدة املجتمعات السنّية في نبذ الحركات السلفية الجهادية

أهم عنصر في تصحيح النهج ينبع من فكرة واحد كبيرة، قتال الحركات السلفية الجهادية يجب أن يتم 

وينتصر من داخل املجتمعات السنية نفسها. إن تنظيمي القاعدة وداعش من مظاهر التمّرد العاملي في 

عيان لتفكيك أشكال الحكم الحالية في الدول السنّية معظمها، وتدميرها، وتأسيس اإلسالم السني، يس

 حكومات بديلة موافقة لها. 

تخلط الواليات املتحدة استراتيجية مكافحة اإلرهاب ومعركة مكافحة التمرد، وهذا يجب أن ينتهي؛ 

. بحسب ما قال الجنرال ديفيد فمكافحة التمرد ال تعني بالضرورة نشر مئات اآلالف من القوات األميركية

بترايوس مراًرا وتكراًرا، إن زيادة القوات األميركية في العراق كانت قاتلة، وألنها تدعم النهج الجديد في 

 أن تعيد توجيه استراتيجية مكافحة 
ً

مكافحة التمرد ضمن التجمعات السكنية. على الواليات املتحدة أوال

ان في سورية والعراق، ومن بعدها يمكن النظر إلى العدد الالزم نشره التمرد التي تشدد على تجمعات السك

من القوات األميركية، ومن املتوقع أن يكون الرقم أقل بكثير مما كان مطلوًبا في العراق أو أفغانستان في 

 أثناء تلك املوجات. 

ج التمرد السلفي يجب أن يقّر النهج الجديد أّن االستراتيجية الحالية تسهم من دون قصد في تأجي

مع إيران وروسيا والشيعة  -بحكم األمر الواقع-الجهادي العاملي. والسنة في العالم يروون أن أميركا تحالفت 

والعلويين والكرد الذين يحاولون إعادة إخضاع العرب السنة في سورية والعراق إلى أنظمة حكم فارسية 

ليسوا مخطئين، فهي سياستنا في واقع األمر، ولدينا  شيعية )تتجاهل التمييز بين العلوين والشيعة(. هم

 مشكلة في الواقع، ال مشكلة في الرواية. 

يستفيد كل من تنظيمي القاعدة وداعش من هذا التصور، بتقديم نفسيهما على أنهما املدافعان 

ا من النهج الوحش ي الوحيدان عن الطائفة السنية ضد التهديد الوجودي لهما. وتستفيد القاعدة أيضً 

لداعش. وهي اآلن تصّور نفسها بأنها الجماعة السلفية الجهادية )املعتدلة(، وهي مجموعة مسؤولة ال 

تفرض أيديولوجيتها على السكان غير الراغبين، وال تقطع رؤوس الناس أو تحرق األسرى وهم على قيد 
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سين ملقاتلين مهرة ضد أعدائهم الذين يرون أنهم وهي مقبولة، في املجمل، بالنسبة إلى السكان البائ -الحياة

 ينوون تدميرهم. 

ل خطًرا في إمكانه أن يهدد الواليات املتحدة، وهو تطّرف السكان السنة 
ّ
هذا التصور قبل كل ش يء يمث

في أنحاء العالم جميعها، وخلق أجواء خصبة لتنظيم القاعدة وداعش في تجنيد العدد الذي يكفي حاجتهم. 

الضروري للواليات املتحدة أن تغّير من نهجها. ويجب علينا التوقف عن مهاجمة املجتمعات  لذلك، من

العربية السنية من الخارج بطريق وكالء، وعوًضا عن ذلك ندمج أنفسنا مع السكان بوصفنا مدافعين عنهم. 

ائنا؛ القاعدة وداعش إظهار استعدادنا للقتال واملوت مع العرب السّنة ضد أعدائهم وأعد -مرة أخرى -علينا 

وإيران. ويجب علينا إعادة تنظيم الدول العربية السنية بقيادة الواليات املتحدة. حينذاك فحسب، يمكننا 

أن نحظى بأمل في حماية أنفسنا ومصالحنا القومية، والحّد من الشهّية العاملية لدعم املنظمات التي تنزع 

 إلى تدميرنا. 

 

 يمكن تحقيقه من مهّماتستراتيجية كبرى إلى ما امن 

إن تصميم أي مسار عمل يمكن في ضوئه تحقيق هذه األهداف في حزمٍة واحدة أمر مستحيل؛ فال 

في العراق، عندما تغيرت االستراتيجية، ونهج الدعم بقوات قتالية أميركية  2007يمكننا تكرار تجربة 

 حاسًما في الصراع. إن الوضع في كل من ا
ً

لعراق وسورية اآلن معقد جًدا، ومكلف إضافية، أحدثت تحوال

 للغاية ألي تحول سريع من هذا القبيل. 

فذت حمالت عّدة في عامين من العمل. حيث ذهبت 
ُ
وقد نس ي كثير من الناس أنه حتى في حال العراق ن

القوة اإلضافية األولى إلى )األحزمة( في محيط بغداد لتعطيل مناطق دعم العدو. في حين انتشرت القوة 

لثانية في بغداد نفسها، وازدهرت الصحوات في األنبار تماًما جنًبا إلى جنب مع تعهدات وبمساعدة منهم، ا

وقد أدت الحمالت الالحقة إلى تمشيط محافظة ديالى في شمال شرقي بغداد ومن ثم املوصل. ومع ذلك، لم 

امليليشيات في جنوب ، بعد سلسلة إضافية من املعارك العنيفة ضد 2008يستقر الوضع حتى منتصف 

العراق. وال يمكننا أن نتوقع فعل أكثر من وضع الحملة اإلضافية األولى في الصراع الحالي في سورية، وهو 

  (13).2006ما كّنا نفعله في حالة العراق في 

من املستحيل وضع تصور بأي خصوصية ستتحرك سلسلة الحمالت الالحقة املطلوبة من التعهد األّولي 

اه إلى النجاح الشامل. هناك أيًضا كثير من الحاالت الطارئة وغير معروفة للتكهن بمسار املوصوف أدن

العلميات بعد نقطة معنية. وقد لعبت الواليات املتحدة هذا الدور املقيد في الحرب حتى اآلن، على العكس 

                                                           
 ، 2007كانون الثاني/ يناير  5األميركية،  شروعاتفريدريك يو. كاغان، اختيار النصر: خطة النجاح في العراق، معهد امل (13)

https://www.aei.org/wp-content/ uploads/2011/11/20070111_ChoosingVictoryupdated.pdf 
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عرف بالضبط ماذا ، لذا، ببساطة، لم نستطع أن ن2006و 2003من الدور الذي لعبته في العراق بين عامي 

 سوف يحدث عند البدء في االنخراط بعمق وجدية في الصراع. 

نحن نفترض أن القبائل العربية السنية املضغوطة من كل األطراف، سوف تقاتل بجانب القوات 

األميركية ضد داعش وكذلك ضد القاعدة في جنوب شرقي سورية، مقابل وعود بدعم هؤالء ضد هؤالء 

األسد. ولكننا ال نستطيع التحقق من صحة هذه الفرضية أو بطالنها قبل محاولة ذلك. األعداء وضد نظام 

وإذا ثبت أنها خادعة، فإن العملية املقترحة أدناه ستظل تزعزع املناطق الخلفية لتنظيم داعش، وتسهل 

 ل الصراع. (، ولكن لن يكون لها أثر منهجي كبير يحتاج إليه تحويERVاستعادة الرقة ووداي نهر الفرات )

كذلك ثمة أسباب أخرى ملحدودية نطاق مسار العمل املقترح هنا. لن تستفيد الواليات املتحدة من 

الدخول في حرب ساخنة مع روسيا أو إيران اآلن. لقد أعدنا النظر في تلك الحمالت الكبيرات التي كان من 

 
ً
إلى حرب مع هاتين الدولتين؛ وستمكن شأنها إسقاط نظام األسد بسرعة ألسباب عّدة: كانت ستقود مباشرة

قدرات القاعدة في البيئة الحالية، وكان يمكن لالنهيار أن يؤدي إلى إبادة جماعية للسكان العلويين في 

سورية، وكانت متطلبات فرض القوة بالنسبة إلى الواليات املتحدة في حاجة إلى زيادة مستمرة. كذلك رفضنا 

ّدة؛ فاملناطق اآلمنة بالقرب من دمشق يمكن أن تؤدي بسرعة إلى حرب إنشاء املناطق اآلمنة ألسباب ع

ساخنة مع روسيا، وأن املعارضة املقبولة في حلب انهارت؛ لذا تحتاج الواليات املتحدة إلى حماية املعارضة، 

 وليس من حلفاء النظام فحسب، ولكن من القاعدة أيًضا، فهي تعمل ملحو املعارضة املعتدلة؛ ما يزيد من

 أخرى؛ لذلك اخترنا مسار عمل يقلل من احتمال نشوب صراع 
ً
الخطر، ومتطلبات مزيد من القوة مرة

 للعمل بجدية كبرى في سورية 
ً
مباشر مع روسيا وإيران، في حالة وضع الواليات املتحدة أسًسا أكثر صالبة

 والعراق بمرور الوقت. 

صراع اعتقد أنه من شأن ضربة واحد حاسمة أن وأخيًرا، علينا االعتراف أن كل العب كبير دخل هذا ال

 مما كان يظن. حاول نظام األسد مرات عّدة باالستعانة 
ً
تحول الصراع إال أنه وجد أن املهمة أكثر صعوبة

، إال أنه وجد أنه ال يمكنه التقدم على األرض، ومواصلة 2012و 2011بالقوة ضرب املعارضة وسحقها في 

ك على مراحل عّدة من خالل قوات إضافية: حزب هللا اللبناني، وامليليشيات املكاسب، وذهبت إيران في ذل

العراقية الشيعية، وقواتها البرية التقليدية. وفي كل مرة تتوقع نتيجة حاسمة كانت ال تكسب شيًئا، 

، على أمل مماثل في تحويل ساحة املعركة بسرعة، ولكنها حتى في حملتها الجوية 2015وتدخلت روسيا في 

ًتا نوًعا ما. ا
ّ
لوحشية التي استغرقت نحو ستة أشهر للسيطرة على حلب، فما يزال الوضع عائًما، ومشت

 كذلك التدخل العسكري التركي كان ذا تأثير محدود. 

يجب على الواليات املتحدة أال تفترض أن تدخلها سوف يكون مختلًفا. إن زخم هذا الصراع كبير لدرجة 

بضربة حاسمة واحدة. يجب أن نكون مستعدين ملمارسة الضغط املستمر  أنه ال يمكن تحويله بسرعة

لسنوات، للدفعها بها إلى نتيجة مقبولة. بناًء على ذلك النهج املقترح هنا، يجب توزيع الجهد على املراحل 

 من الزيادة التي يجب سحبها بسرعة نسبًيا. 
ً

 وفًقا للنتائج، بأن يستطيع أن يستمر بدال
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باب، مسار العمل املعروض أدناه هو خطوة أولى وحسب في الحملة األولية لتحقيق ولكل هذه األس

ا 
ً
أهداف شاملة لنا. إنه هجوم مضاّد محدود يستهدف استعادة الحرية األميركية للعمل، ويضع شروط

لوقف تحركنا الحالي نحو الهزيمة ثم عكس اتجاهه. وهي تعرض بإيجاز أن بعض الحمالت الالحقة قد تكون 

 طلوبة على األرجح، ولكنها ال تحاول بوصفها مهمة يستحيل وصفها بأي تفصيل. م

 

 به للعمل ىمسار العمل املوص 

 املهمة

( ملعهد املؤسسة األميركية بمسار CTP( ومشروع التهديدات الخطرة )ISWيوص ي معهد دراسة الحرب )

ة تعيين استراتيجية الشرق األوسط. إن العمل املبين في هذا التقرير، بأنه املرحلة األولى من عملية إعاد

 للحرب في 
ً

 شامال
ا

مسار العمل هنا ال يحدد جميع التحديات األميركية جميعها في املنطقة، وال يقدم حال

سورية، وهو في منزلة اللبنة األساس إليجاد سبل املض ي قدًما، والتقرير يعالج املخاطر األكثر إلحاًحا، 

تيهئ األوضاع املواتية للمراحل املستقبلية، وتقلل التكاليف على الواليات وتستغل أكبر قدر من الفرص و 

 املتحدة وعلى السكان املحليين في سورية.

يؤكد مسار العمل على الحضور األميركي في املسرح، بصورة مستقلة عن الالعبين اآلخرين، مع نية البدء 

دف تدمير السلفيين الجهاديين تماًما، ومنع في بناء قوة شريكة من العرب السنة على املدى الطويل، به

عودتهم، وإعادة توطين الالجئين. يركز مسار العمل في البداية على تأمين قاعدة لعمليات الواليات املتحدة 

( شرقي سورية. ERVفي جنوب شرقي سورية، ومهاجمة املناطق الخلفية لداعش على طول وادي نهر الفرات )

التخفيف من تزايد الخطر الذي سيفض ي إلى تقليل الواليات املتحدة من هذه الحركة سوف تساعد في 

 جودها في العراق، أو حتى انسحابها الكامل. 

إن مسار العمل ال يتضمن خطة فورية الستعادة السيطرة على املناطق العمرانية الكثيفة في الرقة، 

لجماعات املوالية للقاعدة أو من قوة القوة والخياران املعروضان حاليا الستعادة الرقة يعززان إما من قوة ا

(، ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم األوضاع في تغذية السلفية YPGالتي تهيمن عليها وحدات الحماية الشعبية )

الجهادية، وال يوجد خيار مقبول بالنسبة إلى الواليات املتحدة. إن مسار العمل يوقف تقدم وحدات 

ها من املقاتلين العرب بعد عزلهم الرقة لتهدئة الحرب بين تركيا وشركاء ( وشركائYPGالحماية الشعبية )

 الواليات املتحدة واملحافظة على املناطق املكتسبة.

يتجّنب مسار العمل التدخل األميركي الفوري في شمال سورية، فمن شأن عملية رئيسة شمالي سورية، 

ا، أن يزيد من اعتماد الواليات املتحدة على الشركاء بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة على طول الحدود مع تركي

الحاليين أو أن يعود بالفائدة على السلفيين الجهاديين، وفًقا للمنطقة التي تكّفلت بها. فيمكن أن يؤدي 
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ذلك إلى التصعيد الصراع مع روسيا قبل أن يكون للواليات املتحدة النفوذ والقوة الالزمتان إلدارة التصعيد. 

( معقولة إلى وجود قوة على األرض كافية لردع االنتهاكات NFZل املثال، تحتاج منطقة حظر جوي )على سبي

الروسية، ومستعدة إلسقاط الطائرات الروسية. إضافة إلى أن الواليات املتحدة لم تحدد أي شرط للهجوم 

وحلفاؤها جذور على شمال غربي سورية، بصرف النظر عن العامل الروس ي. في وقت رسخت فيه القاعدة 

عميقة لها بين السكان هناك، ومن املحتمل أن يؤدي دخول الواليات املتحدة األولي إلى تلك املنطقة إلى 

نتائج عكسية.  كذلك يتجنب مسار العمل من التدخل الفوري في الجنوب السوري، الذي يسرع مخاطر 

 التصعيد من تهديده املناطق الحساسة لروسيا ونظام األسد. 

تحديده  ISW-CTPمسار العمل املقترح أفضل مسار ممكن للواليات املتحدة استطاع فريق العمل  يمثل

وفًقا لتقييم املصالح األميركية، والديناميكيات السياسية واألمنية الحالية، والتنبؤ بخطط املختلفة 

لع عليها من خالل عملية تخطيط جارية بدأت في تشرين الثا
ُّ
ط
ُ
. وقد 2015ني/ نوفمبر لالعبين الفاعلين. ا

اختبر هذا التمرين الخيارات األميركية املحتملة في مواجهة داعش، القاعدة في سورية وسط تصاعد محلي 

 وإقليمي وعاملي للصراع. 

مسار عمل مختلف لتدمير داعش والقاعدة من دون تعريض  ISW-CTP  15وقد اختبر فريق العمل 

قبول تكاليف أو مخاطر ال لزوم لها. لم نحكم مسبًقا على الوضع  واسع للمصالح األميركية إلى الخطر أو

النهائي الضروري في سورية. وقد اتبعت مسارات العمل هذه نتائج محتملة مختلفة، بما في ذلك التوصل إلى 

م مهمة طويلة وضيقة ملكافحة اإلرهاب. وكذلك باستخدام 
ّ
تسوية عن طريق التفاوض، أو التقسيم. وبتجش

مختلفة محتملة من الشركاء في سورية، من ضمنهم روسيا وإيران، إضافة إلى عدد ال يحص ى مجموعات 

 من الجماعات املسلحة املحلية.

مزج مسارات عمل مختلفة، وهذه فشلت  CTPو ISW، كذلك جربت يات جميعهااألخر  فشلت املحاوالت

ديين، وقوضت من نفوذ حلفاء الواليات أيًضا أو أنتجت تحديات كبريات. فشل أغلبها ألنها عززت نفوذ الجها

املتحدة، وعززت دور روسيا وإيران على حساب أميركا، أو أطالت من زمن الحرب السورية ووسعتها بطرائق 

 يمكنها تعريض األمن األميركي للخطر. وأثبت التراخي والتراجع عن )قلعة أميركا( أنه من أخطر الخيارات. 

 من ذلك ال يمكن للرئيس ترامب إنهاء ال
ً

حرب بسرعة، وحماية املصالح األميركية في الوقت نفسه. بدال

عليه أن يحرر الواليات املتحدة من القيود التي فرضها اعتمادنا على شركاء ال يعول عليهم وال يشاركوننا 

مصالحنا، وإنشاء وضع أميركي مستقل، ووضع أهداف يمكن تحقيقها على املدى القريب. وينبغي أن تشمل 

األهداف االستعداد لهزيمة الشبكة السلفية الجهادية األوسع، وتوسيع نطاق الحرية األميركية في  هذه

املناورة، وتعزيز النفوذ األميركي على الشركاء والحلفاء واألعداء. إن مسار العمل املعروض هنا سيؤدي إلى 

من الصراع وفق الشروط  إصالح استراتيجية الواليات املتحدة، وتمكين الرئيس ترامب من االقتراب

 األميركية. 
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 أهداف مقترحة في املدى القريب

يمكن تحقيق األهداف اآلتية في غضون سنة واحدة، وإذا ما تحققت، سيعيد تحديد االتجاهات في 

املنطقة نحو متطلبات األمن القومي األميركي. وهي ترتكز على سورية، حيث ستكون الواليات املتحدة أقل 

ا من العراق، من أجل عودة تعيين املشهد في الشرق األوسط، ووضع الواليات املتحدة العمل تقييًدا نسبيً 

بصورة حاسمة في العراق. إضافة إلى أنها تشدد على إعادة توجيه استراتيجية األميركية في محاربة تنظيم 

 القاعدة إضافة إلى داعش. وأخيًرا، فإنها تحمي نفسها من الفخاخ التي وضعتها روسي
ً

ا وإيران وتركيا، وبدال

 من ذلك تؤكد استقاللية الواليات املتحدة، وتعزيز قدرة الرئيس ترامب في املفاوضات املستقبلية. 

يمكنها أن تضع حًدا للحرب األهلية أو تخلصها بسرعة من  -مهما كانت مذهلة-ال استراتيجية لسورية 

تحويل املسار الحالي لهذا الصراع بعيًدا عن  الصراعات اإلقليمية والعاملية. ومع ذلك، فمن الضروري 

أخطر االحتماالت من تصاعد الحرب اإلقليمية أو حتى العاملية. هذه األهداف تعرض طريقة في العمل بأقل 

 قدر ممكن من الخطر والتكلفة. 

دمج االستراتيجيات في محاربة داعش والقاعدة لوضع الواليات املتحدة على طريق هزيمة التهديد  -1

 سلفي الجهادي األوسع. ال

 املحافظة على حرية املناورة األميركية وتوسعتها: -2

 احتواء انتشار قدرات تلك املناطق العصية على الدخول، والتقليل منها، وبخاصة إيران. .أ

 إنشاء وضع قوة أكثر استقاللية تستطيع دعم العمليات في سورية والعراق.  .ب

 تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية.  .ج

د من التوسع، وتهيئة ظروف كفيلة بتراجع الوسائل وأساليب الدهاء اإليرانية، بما في منع مزي .د

ذلك شبكات وكالئها، والقدرات العسكرية التقليدية، والتدريب والخبرة املتقدمة، وأسلحة 

 الدمار الشامل، وقدرات السالح النووي، وأنظمة التوزيع. 

 الحد من تصعيد الحرب التركية الكردية.  .ه

 (. YPGالنفوذ مع العراق وتركيا وروسيا ونظام األسد وإيران ووحدات الحماية الشعبية ) سبك -3

 استعادة حرية العمل عن طريق:  -4

 (. YPG) إنهاء االعتماد على وحدات الحماية الشعبية .أ

 التخفيف من أثر الخسارة املحتملة المتيازات قاعدة العراق.  .ب
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 مسار العمل املوص ى به

وشركاؤها املقبولون ينشئون قاعدة في جنوبي شرقي سورية، بمثل البوكمال، الواليات املتحدة 

ويؤّمنونها، ويجعلون من تحقيق منطقة آمنة أمًرا واقًعا. ومن ثم يتحقق التجنيد، والتدريب، والتسليح 

ل هذه القوة العربية السنية
ّ
 والشراكة مع قوى عربية سنية مناهضة لداعش في شن هجوم مضاد عليها. تمث

أساًسا في تدمير داعش والقاعدة في العراق وسورية على مدار سنوات عّدة. وإّن بناء جيش عربي سني 

(. ويجب على القوات ERVمناهض لداعش يجب أن يترافق مع معدل التقدم على طول وادي نهر الفرات )

دة وحلفائها السنة األميركية أن تقاتل إلى جانب شركائها للتقليل من غياب الثقة بين الواليات املتح

 املحتملين، ويجب على الحلفاء املحتملين أال يدعموا السلفية الجهادية، ووكالء إيران، واالنفصاليين الكرد. 

 من الرقة -شرقي سورية يإن التركيز على هدف عسكري على املدى القريب في جنوب
ً

مفيد لسبعة  -بدال

 أسباب. سيكون: 

القريب مع روسيا واألسد من خالل التركيز على املناطق  الحد من مخاطر التصعيد على املدى -1

 غير الحساسة ألي منهما.

 إنشاء موضع قدم قوي للواليات املتحدة في منطقة مستقلة عن الوكالء الحاليين. -2

 مركز للواليات املتحدة في الحد من التصعيد بين تركيا واألكراد.  -3

 التخفيف من خطر فقد امتيازات قاعدة في العراق. -4

ضع شروط لكسب حرب املدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش باستهداف املنطقة الخلفية و  -5

 لداعش. 

 تمكين الواليات املتحدة من التنافس على شرعية في املناطق العربية السنية. -6

 الحد من تهديد داعش لألردن.  -7

 

هدف مرغوب فيه  العراقية، لذا هي -يسيطر تنظيم داعش على البوكمال بالقرب من الحدود السورية

لهذه العملية، وألنها تقع في قلب املنطقة الرئيسة التي يسيطر عليها داعش، وهي التي لم يطلها الجهد الذي 

( ولم يوجد تحّدٍ لعملية برية حتى اآلن. OIRتقوده الواليات املتحدة ضد داعش، وهي عملية العزم الصلب )

بتقويم االستيالء على البوكمال بـ ))أنه سيحد من  2016ليو وقد قامت قوة املهّمات املشتركة في حزيران/ يو 

الطريق السريعة التي تنقل التعزيزات واإلمدادات من املقاتلين املتدفقين من وإلى )العراق سورية(، ما يزيد 

. وإذا كانت الواليات املتحدة وحلفاؤها مستعدين للسيطرة على (14)الضغط على ما يسمى الخالفة((

                                                           
، (تمردين السوريين على االنسحاب من املنطقة الحدوديةالدولة اإلسالمية تجبر امل)سليمان الخالدي وطوم بيري،  (14)

 ،2014حزيران/ يونيو  29رويترز، 

 http://www.reuters.com/article/ us-mideast-crisis-syria-border-idUSKCN0ZF0AW. 
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ن الواليات املتحدة من عرقلة 2017داية البوكمال في ب
ّ
، فسوف تنتج التأثير نفسه. إضافة إلى أنه سيمك

تحرك قيادات داعش التي سوف تنتقل إلى بلدة القائم قبل انتهاء معركة املوصل، بحسب تقريرات مصادر 

 . (15)ميدانية

 

ين كامل البوكمال، هناك خيارات عدة حول كيفية تنفيذ هذه العمليات. األول هو االستيالء، وتأم

واملطار القريب منها، وستحتاج القوات األميركية إلى االستيالء، وتأمين مطار حمدان العسكري شمالي 

البوكمال، وتوسعته، وتحويله إلى قاعدة عمليات. ويمكن لوحدة العمليات الخاصة األميركية من أن تشن 

 جًوا على املطار، أو أن تقيم إقامة قري
ً

بة قبل املض ي قدًما واالستيالء عليه عن طريق هجوم هجوًما محموال

بري. على الواليات املتحدة أن تبني مرافق ضرورية في امليدان، لدعم عمليات النقل الثابتة والدوريات، 

 عن وجود قوة كبيرة من القوات الخاصة لتؤمن الحماية للقوات التقليدية املطلوبة. يجب على 
ً

فضال

ظر في استخدام قوات مشاة البحرية في املرحلة األولية لزيادة نصف قطر القاعدة القوات األميركية أن تن

التشغيلية، حيث يمكنهم دعم وحدات املهمات الخاصة، وعمليات االستهداف األخرى في األنبار العراقية 

 وغربي نينوى، إضافة إلى شرق سورية الذي تحتله داعش، وستحتاج القاعدة في نهاية املطاف إلى دعم

( في اتجاه دير الزور، وربما في اتجاه ERV( على طول وداي نهر الفرات )FOBsقواعد التشغيل األمامية )

 محافظة األنبار العراقية. 

 من ذلك، يمكن للقوات األميركية إنشاء قاعدة عمليات كبيرة في شمالي األردن، الستضافة عناصر 
ً

بدال

املتحدة نشرها في سورية. إضافة إلى أنه في إمكان الواليات  الخدمات اللوجستية والعناصر التي تحتاج إلى

ا من األردن أو من قاعدة غربي العراق. وستخفض الواليات املتحدة من  شّن 
ً
غارات جوية مباشرة انطالق

قواتها الالزمة لالستيالء على البوكمال، وتأمينها من خالل إزالة املتطلبات الستيالئه، وتوسعة املطار، 

ق بصورة كبرى من خالل دعم املوارد األردنية املخصصة حالًيا للقيادة املركزية األميركية. ويمكن والتنسي

لهذا النهج البديل من تمكين الواليات املتحدة بمساعدة أردنية في تأسيس منطقة آمنة محاطة بمخيمات 

ا لالجئين على طول الحدود الشمالية الشرقية األردنية مع سورية، وقد أصبحت بصو 
ً
رة متزايدة هدف

 لهجمات تنظيم داعش. 

                                                           
تموز/  82نقاش،  (،بيت البغدادي الجديد: القائم العراقية ربما تكون العاصمة الجديدة لإلرهاب)مصطفى حبيب،  (15)

 ، 2016يوليو 

http://www.niqash.org/en/articles/ security/5319/ 

القيادي في الدولة اإلسالمية املستهدف في غارة جوية، البغدادي مصير مجهول: الجيش )وماهر تشمايتلي ومارك تريفليان، 

 ، 2017شباط/ فبراير  13 ، رويترز(العراقي

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraqairstrike-idUSKBN15S1WN 
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تحليل منهجية القوات إلى مهمة لهذه البعثة، ونقله إلى مخططي  ISW-CTPلم يكمل فريق التخطيط 

 الجيش املحترفين في ما يتعلق بنوع القوة املطلوبة وعتادها.

 

 صفر عمليات-ومرحلةدعم الجهد 

وات األميركية عمليات تطهير في االتجاهين كليهما بعد تنفيذ هذا املسار من العمل، يجب أن تطلق الق

( بمساعدة قوات حليفة للواليات املتحدة من املعارضة السورية، من مثل ERVعلى طول وادي نهر الفرات )

 12قوات القبائل السورية، وقوات القبائل العراقية، وقوات األمن العراقي. على الواليات املتحدة أن تطلع بـ 

 من جهد داعم لتمك
ا

ين مسار العمل املوص ى به، ووضع شروط لعمليات املتابعة. ويشمل هذا الجهد كال

العمليات القتالية، وغير القتالية ملساعدة البعثة على النجاح في سورية، وتمكين الواليات املتحدة من 

 استغالل نتائجه. 

 القتالية -أ

 .(16)مكافحة إيران في العراق -1

اعش في كل من سورية والعراق، والتركز على وادي نهر الفرات زيادة الغارات املباشرة لتدمير د -2

(ERV .) 

مواصلة العملية في موصل واالنتقال إلى جهد أكثر قوة لتجنيد قوة شرطة املوصل وتدريبها وتجهيزها  -3

 تحت سلطة الحكومة العراقية التي يمكن لها أن تمنع داعش من العودة الى املوصل. 

( في محيط الرقة بعد عزل املدينة، واعتماد موقف QSDقراطية )وقف تقدم قوات سورية الديم -4

( في استعادة سد الطبقة من QSDدفاعي في تلك املنطقة. واستخدام قوات السورية الديمقراطية )

ن العناصر العربية السنية التابعة لقوات سورية 
ّ
داعش إذا كان ضرورًيا، ولكن بضمان تمك

(، واإلبقاء YPGى السد عوًضا عن وحدات الحماية الشعبية )( من السيطرة علQSDالديمقراطية )

 على الوضع الحالي للقوة في الشمال السوري. 

تقديم مساعدات قتالية سرية ملجموعات املعارضة املقبولة التي تعمل في جنوبي سورية وشمال  -5

ت مكافحة غربّيها من أجل تأخير توطيد تنظيم القاعدة هناك، واملحافظة على الخيارات لعمليا

 القاعدة في املراحل املقبلة. 

استدامة زيادة وتيرة العمليات املشتركة للقوات الخاصة ضد تنظيم القاعدة في سورية، وتعطيل  -6

حرية حركة تنظيم القاعدة وقيادتها وسيطرتها، واالستعداد لشن غارات مباشرة على أهداف 

 للقاعدة. 

                                                           
باستراتيجية ملكافحة إيران في العراق بوصفه جزًءا من االستراتيجية األميركية  CTP-ISWسيوص ي التقرير الالحق لـ  (16)

 اإلقليمية الحتواء الحشد العسكري اإليراني، والتقليل منه في املنطقة.
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د هللا في حماية األردن، ضد الهجمات السلفية االستعداد ملساعدة العاهل األردني امللك عب -7

 الجهادية والنشاط العسكري اإليراني، واملحافظة على شرعية الحكومة األردنية. 

االستعداد للدفاع عن القوات األميركية وقوات التحالف في العراق ضد هجمات قوات الحشد  -8

 الشعبي املدعومة من إيران. 

 

 غير القتالّية -ب

 وماسية الصفرية( بوصفها ضرورة. تحقيق وضع )الدبل -1

 إجراء عملية ربط معلومات بصورة مناسبة.  -2

 إجراء عمليات إنسانية أكثر في املناطق التي تعمل فيها القوات البرية األميركية.  -3

دعم املساعدات غير القتالية في حماية أعضاء املجتمع املدني الباقية على قيد الحياة في املناطق  -4

قوات املعارضة، ومراقبة جماعات املعارضة في جنوبي سورية، لتوفير الحافز التي تسيطر عليها 

 الدائم لهم في البقاء مستقلين عن القاعدة قدر اإلمكان. 

 

 املدى القريب فيالنتائج املرجوة 

نت 
ّ
سوف تنجح الواليات املتحدة في تنفيذ هذا املسار من العمليات إذا كانت الواليات املتحدة قد تمك

 أتي: مّما ي

 السيطرة على البوكمال ومنع الجماعات الجهادية من العودة والتسلل إليها. •

شّن عمليات قتالية عالية السرعة من مطار حمدان العسكري، بما في ذلك العمليات الثابتة  •

 والجناح الدوار.

هضة االنتقال إلى مرحلة الحقة حيث تجّند الواليات املتحدة الشركاء من القوات املحلية املنا •

 (.ERVلداعش وتدربهم، وتجّهزهم، وتوّسع منطقة السيطرة على طول وادي نهر الفرات )

 تسهيل إيصال املساعدات اإلنسانية إلى البوكمال واملناطق املجاورة. •

 إعادة بناء البوكمال بما في ذلك استعادة الخدمات.  •
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 التخطيط  فرضيات

فتراض مفاده، فإذا بطل، فمن شأنه أن ينفي وألغراض هذا التقرير، فان التخطيط املفترض هو ا

 صالحية مسار العمل. وأهم هذه الفرضيات: 

 لن تحاول روسيا إسقاط الطائرات األميركية. .1

طرد القوات األميركية وقوات التحالف سريًعا من العراق بطريقة تجبرها على التراجع تحت  .2
ُ
لن ت

 النار. 

ية العرب السنة املحليين على قبول التدريب سوف يحفز التدخل األميركي في جنوب شرقي سور  .3

 األميركي، وأنهم سوف يقاتلون جنًبا إلى جنب مع الواليات املتحدة ضد داعش. 

 سوف يدعم امللك عبد هللا العملية.  .4

لن تقبل الواليات املتحدة القيود املفروضة على النشاط األميركي بوصفها عنصًرا من عناصر  .5

 الصراع في سورية. املفاوضات الدولية لتسوية 

 لن تشن إيران حرًبا إقليمية شاملة ضد السعودية أو إسرائيل.  .6

 

 الخطر والتطمينات

من املمكن أن يؤدي نشاط مضاّد لالعبين آخرين في سورية إلى خلق خطر غير مقبول على البعثة 

مل، ما يثير الرد األميركية وعلى سير نجاح العمل املوص ى به. األهم من ذلك، بعض الخطر املضاد املحت

 املفرط من الواليات املتحدة أو غياب االستجابة. أهم املخاطر: 

( أن ISW-CTPإسقاط روسيا الطائرات األميركية في جنوب شرقي سورية، يقّوم فريق التخطيط ) -

 في املناطق الجنوبية الشرقية من مدينة دير الزور؛ ألنها ليست ذات 
ً

التصعيد الروس ي هو األقل احتماال

أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النظام السوري. لذلك افترضنا أن روسيا لن تحاول إسقاط الطائرات 

ر، ويتطلب التخطيط لحاالت كهذه.   األميركية، ومع ذلك فهو محتمل وخطِّ

يجب على الواليات املتحدة أن تكون مستعدة لتنصيب دروع صاروخية جوية ضد العدو إذا لزم  -

ئق بديلة للضغط على بوتين وردعه عن مهاجمة القوات األميركية. ويجب على األمر، واستخدام طرا

الواليات املتحدة وضع حزمة مشتركة من ضربات الدفاعات الجوية في املوقع، قبل البدء بمسار العمل 
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لتعزيز هذا الردع. يجب أن يكون من الواضح أن الحزمة قادرة على تحقيق التفوق الجوي في جميع أنحاء 

 (17)رح، وكذلك التفوق البحري في البحر املتوسط إذا لزم االمر.املس

ال تستطيع القوات الروسية في املنطقة البقاء والنجاة في مواجهة حملة جوية أميركية كاملة املوارد.  -

 عن ذلك، ال يمكن لبوتين تأمين بدالء للقوات البحرية والجوية املنتشرة في الشرق األوسط، ومن ثّم، 
ً

فضال

ي الذي تواجهه الواليات املتحدة ليس مقاتلة روسيا، بل إقناع بوتين أننا سنقاتل ونهزمه إذا لزم فالتحّد 

 األمر للحصول على حرية العمل، من دون الدخول في صراع عسكري مباشر مع روسيا. 

( تركيا متجاوزة الخطوط الحالية؛ فيجب أن تكون YPGيمكن أن تهاجم وحدات الحماية الشعبية ) -

ما كان ذلك ممكًنا، YPGة الواليات املتحدة هي تهدئة الحرب بين تركيا ووحدات الحماية الشعبية )أولوي
ّ
( كل

في هجوم ضد مؤسسات الدولة  YPGولكن حدوًدا معينة من الصراع أخطر من غيرها؛ فالتورط املباشر للـ 

إلى تصعيد كبير. يجب على التركية وقواتها األمنية سوف تكون خطوة في تغير الصراع، ويمكن أن تقوده 

، بمثل االستمرار في الدعم YPGالواليات املتحدة أن تكون مستعدة الستخدام مصادر نفوذها على الـ 

ا على العدوان التركي في سورية.   الجوي ضد داعش، لردعها عن التصعيد في داخل تركيا؛ حتى لو كان ذلك ردا

 YPG/PKKت األميركية للتوسط في تسوية بين تركيا وويحدد القسم التالي من هذا التقرير املتطلبا

بصفته أولوية من املرحلة الثانية. يجب على الواليات املتحدة تسريع الجدول الزمني لالنخراط الدبلوماس ي 

ا. 
ً
 مع تركيا في هذه القضية، إذا كان التصعيد في شمالي سورية يبدو وشيك

من قوات النظام، فقد شن تنظيم داعش عدًدا  يطلق داعش حملة واسعة للسيطرة على دير الزور -

من الهجمات الفاشلة للسيطرة على املناطق املتبقية من دير الزور التي تفّضل سيطرة النظام، وكذلك على 

فاشل، ولكن من املرّجح أن يعود مرة أخرى؛ فعلى  -حتى اآلن –قاعدتين عسكريتين مجاورتين للنظام. وهو 

ازرة قوات األسد ضد تنظيم الدولة شرقي البالد، حتى وإن كان للدفاع ضد الواليات املتحدة تجنب مؤ 

هجوم داعش؛ ألن أي دعم لقوات النظام سوف يقّوي داعش والقاعدة بإظهار )إثبات( روايتهما، بأن 

الواليات املتحدة متحالفة بالفعل مع روسيا وإيران واألسد. وفي أفضل األحوال، وعلى الواليات املتحدة أن 

 ون مستعدة للسماح للتحالف املوالي للنظام بإجالء األفراد واملعدات من دير الزور. تك

احتمال أن يهاجم نظام األسد القوات األميركية، إذ من غير املحتمل أن يهاجم نظام األسد القوات  -

 (YPGاألميركية في جنوب شرقي سورية أو في املناطق التي تسيطر عليها وحدات الحماية الشعبية )

                                                           
وق الجو هو )درجة التفوق الجوي التي تكون فيها القوة املناوئة غير قادرة على تعرف عقيدة السالح الجو األميركي أن تف (17)

: 01-3التدخل الفاعل داخل املنطقة التشغيلية باستخدام التهديدات الجوية والصاروخية(. انظر املنشور املشترك 

 ،187، 2012آذار/ مارس  23مكافحة التهديدات الجوية والصاروخية، 

 http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_01.pdf  
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باستخدام القوات الجوية العربية السورية، وهنا يجب على الواليات املتحدة أن تضع تهديًدا جوًيا مؤكًدا 

 ضد املواقع لعسكرية املوالية للنظام رادًعا. 

وكذلك يمكن أن تؤثر املخاطر اآلتية في إجمالي احتياجات القوات املشاركة في مسار العمل، أو الوقت 

 رج البوكمال: الالزم للتقدم إلى خا

انتشار القاعدة في دير الزور ملحاربة الواليات املتحدة، حيث تسعى القاعدة إلى إعادة توحيد  -

الحركة الجهادية العاملية، ومن ثّم، بقاؤها مستمرة في التفاوض مع داعش. إضافة إلى ذلك، فالقاعدة تدين 

ى الرغم من االنشقاق الحالي بين القاعدة ( بوصفها حرًبا ضد اإلسالم السنة، علOIRعملية العزم الصلب )

. وقد تسعى القاعدة لقتال القوات األميركية في جنوب شرق سورية إلى جانب داعش، وهذا (18)وداعش

ا كبيًرا في غربي سورية، ويمكنها أن  االحتمال يعرض نجاح مسار العمل للخطر؛ ألن للقاعدة دعًما محليا

يقّوض القدرة األميركية على تجنيد قوة جديدة شريكة. وعلى تحشد الدعم ضد الواليات املتحدة، ما 

 -إذا كان ضرورًيا-الواليات املتحدة أن تكون مستعدة لزيادة املوارد املخصصة لعمليات جوية ضد القاعدة 

واتخاذ إجراءات مباشرة ملنع القاعدة من شن هجوم متماسك ضد الواليات املتحدة في جنوب شرقي 

 سورية. 

اصر الجهادية ضمن القوات الشريكة للواليات املتحدة في دير الزور، ومن املرجح أن تتسلل العن -

 من تنظيمي القاعدة وداعش سيحاول التسلل، أو مهاجمة القوات الشريكة للواليات املتحدة في دير 
ا

كال

ة جميعها إلى الزور مع تقدم العمليات الالحقة. هذا التهديد كان موجوًدا في البعثات التدريبية األميركي

سورية، ولكنه سيزداد عندما توّسع الواليات املتحدة نطاق جهد التدريب، وعلى الواليات املتحدة العودة 

الى بروتوكوالت تدقيق صارمة للمقاتلين املحتملين املناهضين لتنظيم داعش، أكثر من تدقيق قائد الوحدة 

 . (19)وحده للتخفيف من هذا التهديد

ًعا في البوكمال الواقعة تحت سيطرة الواليات املتحدة. ويمكن لتنظيم يدعم داعش تمرًدا واس -

داعش أن يبذل جهًدا رئيًسا ضد القوات األميركية في البوكمال، وربما يعيد ترتيب األولويات حول املوصل 

تاد والرقة في الدفاع عنها. يجب أن يكون لدى الواليات املتحدة ما يكفي من القوات التقليدية، وكذلك الع

                                                           
ا على الضربات الجوية بقيادة الواليات املتحدة في سورية)جينفير كافاريال، (18) ، معهد (تحول الديناميكيات املحلية ردا

 ،2014تشرين األول/ أكتوبر  1دراسات الحرب، 

 http://iswresearch.blogspot. com/2014/10/local-dynamics-shift-in-response-to-us. html  
 من املقاتلين عند إعادة العمل في برنامج التسليح والتدريب  (19)

ً
انتقال الواليات املتحدة إلى التدقيق في قيادة الوحدات بدال

املتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل وارن، )ة، يركيماأل . وزارة الدفاع 2015ه في أكتوبر ئلغاإبعد  2016ذار/ مارس آفي 

 ،2016بريل أنيسان/  1، نشرت في (عن طريق مشاركة من بغداد العراق

 http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/711718/department-of-

defense-press-briefingby-colonel-warren-via-teleconference-from 
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تمّرد مستمّر لـ داعش، ويجب على  هجوم أوالجوي، ودعم الخدمات القتالية للدفاع عن البوكمال ضد أي 

الواليات املتحدة أن تكون مستعدة لتعزيز قواتها في البوكمال إذا كان تنظيم داعش قادًرا على مواصلة 

كاء بسرعة، إلنشاء قوة سورّية قادرة عليها كذلك أن تعطي األولية لتعزيز بناء قدرات الشر  التمرد، ويجب

على تخفيف الضغط عن الواليات املتحدة، وإضفاء شرعية على وجود القوات األميركية، ويجب دعم هذه 

 القوة. 

تهاجم إيران القوات األميركية في العراق، ويمكن للعناصر املدعومة من إيران أن تصّعد ضد  -

سار هذا العمل، أو حتى االنتقام منها بسببه. وأوضح املتحدث القوات األميركية في العراق قبل البدء بم

ا 2017شباط/ فبراير  5باسم كتائب حزب هللا جعفر الحسيني في  : ))إننا ننظر إلى أميركا بصفتها عدوا
ً

، قائال

 أّول لنا، وهي مصدر كل الشر على األرض((. وأضاف، )املصالح األميركية في العراق هي تحت مراقبتنا ونطاق

على الواليات املتحدة أن تكون مستعدة للدفاع عن  (20)النار.... نستطيع استهداف قواعدهم متى أردنا(

القوات األميركية وقوات التحالف ضد أي هجوم ووضع خطة للطوارئ ملواصلة العمل في العراق املتنازع 

 عليه )لم تجّرب هذه الفرضية هنا(.

مة العراقية، ويمكن للمليشيات املدعومة من إيران تهاجم امليلشيات املدعومة من إيران الحكو  -

 من ذلك أن تهاجم مؤسسات الحكومة العراقية؛ إلجبار حكومة العبادي على االنهيار؛ ولذلك فإن 
ً

بدال

 نسبًيا لتحريك هذه االستجابة من غيرها في السياسات األميركية 
ً

مسار العمل املوص ى به هو أقل احتماال

املنطقة. ومع ذلك، فمن الخطورة بما فيه الكفاية لتبرير تحضير خطة طوارئ املحتملة ضد إيران في 

( للدفاع ISFمسبًقا، وعلى الواليات املتحدة أن تكون مستعدة لدعم عمليات قوى االمن الداخلي العراقية )

 عن املناطق ضد امليليشيات املدعومة من إيران، بما في ذلك البرملان العراقي واملنطقة الخضراء. 

ويمكن إليران وروسيا أن تنتقما عاملًيا، فكلٌّ منهما تستطيع التصعيد ضد الواليات املتحدة أو  -

ا على اإلجراءات األميركية املوص ى بها في سورية. وخصوًصا أن في إمكان  حلفاء أميركا وشركائها العامليين ردا

ي أوكرانيا أو في البلطيق، فيجب إيران التصعيد في الخليج وفي اليمن. وعلى األرجح سوف تصعد روسيا ف

ا فرعية تضع في الحسبان إمكان الردود اإليرانية والروسية حول 
ً
على الواليات املتحدة أن تضع خطط

العالم، حيث تتطلب تخصيص موارد أميركية كبيرة أو تغيير االستراتيجية في الشرق األوسط )لم تنّفذ هذه 

 الفرضية(. 

                                                           
 5واشنطن بوست،  (ترامب يريد دفع إيران إلى الخلف، ولكن إيران أقوى بكثير من قبل)ليو سلي ولوفداي موريس،  (20)

 ،2017شباط/ فبراير 

 http://https/www.washingtonpost.com/world/middle_east/trump-wants-topushbackagainstiranbut-

iran-is-nowmore-powerful-than-ever/2017/02/05/9a7629ac-e960-11e6-903d-

9b11ed7d8d2a_story.html 
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 عمليات املتابعة

واليات املتحدة حينذاك البناء على تدخلها الذي لن يكون دائًما في العزلة. وعليها أن تجري يجب على ال

( من القاعدة الجديدة في البوكمال، ولكن يجب ERVعمليات تطهير ضد داعش على طول وادي نهر الفرات )

 في ذلك: أن تبذل جهًدا موازًيا أيًضا في تحقيق أهداف على املدى املتوسط في غرب سورية بما 

 توسيع مجال حرية الحركة للواليات املتحدة في سورية. •

 املحافظة على العناصر املقبولة للمعارضة السورية املسلحة وتعزيزها. •

 احتواء خطر كّل من القاعدة وتنظيم داعش في جنوب غربي سورية وتدميرهما. •

 تخفيف التوتر عند نشوب حرب كردية تركية.  •

قوات املتحالفة معها أن تكون مستعدة ملتابعة عمليات بعد االنتهاء من مسار على الواليات املتحدة وال

 االستيالء على البوكمال وتأمينها. 

 

 الخطوة التالية ضد داعش

 عمليات تطهير وادي نهر الفرات في العراق

( في ISFعلى الواليات املتحدة العمل مع الحكومة العراقية في إعادة نشر وحدات قوات األمن العراقية ) 

( في استعادة القائم وبقية ISFاألنبار بعد استعادة املوصل، ويجب أن تشارك مع وحدات االمن العراقي )

(. يبدو أن العمليات من أجل حملة املستقبل ERVاملناطق التي تحت سيطرة داعش في وادي نهر الفرات )

ألغيت االمتيازات من االعتماد على . وإذا 2017( جارية منذ آذار/ مارس ERVلتطهير وادي نهر الفرات )

العراق، وتكون الحكومة العراقية غير راغبة، أو غير قادرة على بناء شراكة مع الواليات املتحدة لتطهير 

 (؛ فعلى الواليات املتحدة اعتماد خطة فرعية )لم تنفذ هنا(.ERVوادي نهر الفرات )

 

 عمليات تطهير وادي الفرات في سورية

املتحدة تجنيد قوات مضادة لداعش وتدريبها وتجهيزها في محافظة دير الزور وحسب، على الواليات  

-وذلك فقط بعد السيطرة وتأمين البوكمال لتجنب منح العدو من أخذ الحيطة. وعلى الواليات املتحدة 

مع ذلك، مع شركائها من هذه القوات التمدد في املنطقة والسيطرة من البوكمال في اتجاه الرقة. و  -بعد ذلك

يجب على الواليات املتحدة عدم التسرع في العمليات التكتيكية. إن بناء شريك عربي سني يجب أن يكون 

الخطوة التي تحدد معدل التقدم. ومع زيادة مساحة املناطق الخالية من داعش، على الواليات املتحدة ان 
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من أجل املحافظة على نسق  ERVتنش ئ قاعدة عمليات متقدمة أو أكثر شمال غربي البوكمال على طول 

 العمليات املتقدمة في اتجاه الرقة. 

 

ذ هنا(
ّ
نف

ُ
 وضع خطط فرعية لهزيمة داعش في دير الزور )لم ت

إن متطلبات عملية متابعة هزيمة داعش في دير الزور ستعتمد على الوضع في دير الزور عند استعادة  

 سلوك الالعبين اآلخرين في أرض املعركة.  البوكمال ونتائج مسار العمل األميركي بما في ذلك

 

 PKK/YPGالوساطة في صفقة بين أردوغان و

ا بين أردوغان و 
ً
بعد تأسيس الواليات املتحدة  PKK/YPGيجب على الواليات املتحدة أن تتوسط اتفاق

ة متعددة قاعدتها الخاصة في البوكمال. على الواليات املتحدة أن تعرض قوة مراقبة دولية أو بعثة مراقب

األطراف مثل القوة الثالثية األميركية والعراقية والكردية املستخدمة على طول الحدود الداخلية العراقية 

. وعلى الواليات املتحدة أيًضا أن تحفز أردوغان في نهاية املطاف على إنهاء 2009املتنازع عليها في عام 

ه في سورية. ويجب على الواليات املتحدة أن استخدامه للمجموعات السلفية الجهادية بوصفهم شركاء ل

ا ألي 
ً
تطلب انسحاب جماعات سلفية جهادية مثل أحرار الشام من املناطق التي تسيطر عليها تركيا شرط

 اتفاق. 

( في سورية التنظيم بأكمله، إذ يسيطر داعش ERVلن تدّمر هزيمة داعش على طول وادي نهر الفرات )

نتي الرقة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في دمشق، وتشّن عمليات هجومية على مناطق في جنوب غربي مدي

( ERVضد القوات املوالية للنظام شمال دمشق. ومع ذلك، فإن هزيمة داعش على طول وادي نهر الفرات )

ّصل بعضها -من شأنها التقليل بصورة كبيرة من القدرة القتالية للتنظيم. وستحتاج املراحل الالحقة
ُ
 التي ف

إلى تعزيز قوة الشراكة املحلية الجديدة في جنوب شرقي سورية، وربطها بالعناصر املقبولة األخرى  -أدناه

 في غربي سورية، لبناء شريك أكبر وأكثر قدرة ضد داعش والقاعدة. 
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 الخطوة التالية في جنوب سورية

 لـما يأتي:   (21)األردنية -ة( على طول الحدود السوريNFZينبغي للقوات األميركية تأسيس منطقة آمنة )

 إظهار التزام الواليات املتحدة معالجة مظالم السكان الخاضعين للسيطرة الجهادية. •

 تحفيز جماعات املعارضة الصديقة لهزيمة داعش وتنظيم القاعدة في سورية وتمكينها من ذلك. •

 منع إعادة تمركز القوات املوالية للنظام في الجنوب. •

 لثوري اإليراني في الجوالن.منع حشد قوات الحرس ا •

 إعادة توطين الالجئين في األردن في سورية. •

التوّسط وتنفيذ حقيقي لوقف األعمال العدائية في جنوبي سورية تدبيًرا لتحقيق أوضاع الدعم  •

 لتسوية التفاوض في نهاية املطاف للحرب على املدى الطويل. 

كافية لتحفيز الجماعات املعارضة املقبولة في  ( ضرورية، ولكنها غيرNFZإن إقامة منطقة حظر جوي )

جنوب سورية على تدمير داعش وتنظيم القاعدة في املنطقة، وتمكينها من ذلك. فيجب على الواليات 

املتحدة أيًضا توفير مزيد من األسلحة والتدريب لهذه الجماعات، لتمكينها من النجاح ضد الجماعات 

عن هجوم محتمل من جانب النظام. ويجب عليها أن تؤكد دعمها الجهادية في الوقت الذي تدافع فيه 

 ملجموعات املعارضة املقبولة، واستعدادها لدعم وقف االعمال العدائية مع القوات املوالية للنظام. 

يجب على الواليات املتحدة أن تحاول تجميع قوة جديدة في البوكمال إضافة إلى املقاتلين املدعومين من 

تحدة في جنوبي سورية إلنشاء شريك واحد يمكنه حماية املنطقة من الجهاديين، والدفاع ضد الواليات امل

 هجمات القوات املوالية لألسد، ودعم التسوية مع نظام األسد. 

الالعبين في املشهد. فربما ترد القوات  بمثل بقيةعلى الواليات املتحدة كذلك تحديد الفرص واستغاللها 

منح املوالية للنظام أو 
ُ
القاعدة التي أتاحت الفرصة للواليات املتحدة الستغاللها، التي من املمكن أن تعود وت

ا ذات قيمة عالية 
ً
فرًصا أخرى حتى بعد استيالء أميركا على البوكمال. هذه الفرص يمكن أن تشمل أهداف

رئيس السوري للقاعدة أو نقاط ضعف النظام، والتي يمكن أن تسمح للواليات املتحدة بالضغط على ال

بشار األسد في عملية التفاوض. ويجب على الواليات املتحدة أن تكون مستعدة الستغالل تلك الفرص التي 

 من املرجح أن تكون محدودة في املدة.

                                                           
واملخاطر من منطقة حظر الطيران، انظر كريس هارمر  ائداتللحصول على مناقشة تفصيلية بشأن التنفيذ، والف (21)

  2015معهد دراسة الحرب، تشرين الثاني/ نوفمبر  (خيارات املنطقة االمنة اآلمنة في سورية)

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/U.S.%20 

Options%20For%20A%20Syria%20No%20Fly%20Zone_0. Pdf 
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 نهاية الدولة

يجب على العمليات األميركية أن تستهدف التوصل إلى حل سياس ي للصراع. ويجب رفض جهد نظام 

ان لفرض تسوية بالقوة على املعارضة غير الراغبة. ويمكن أن يكون أي حل من هذا األسد وروسيا وإير 

ًتا وحسب، وربما سيزيد من إدراك التصور السّني العاملي للهجوم الوجودي على الطائفة 
ّ
القبيل موق

 السنية، ما يخلق أرضية أكثر خصًبا لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في العالم. 

س ي يعني ضمًنا أن املفاوضات سوف تحدث في نهاية املطاف، ولكن املفاوضات ال إن إيجاد الحل السيا

بصورة صحيحة. إن دراسة  -وال سيما األوضاع العسكرية -يمكن أن تنجح إال عندما يتم تحديد األوضاع

أوجه النجاح واإلخفاق في الجهد الرامي إلى حل الصراعات األخرى التي تبدو مستعصية على الحل، قد 

رت عن مجموعة من الدروس املستفادة التي ينبغي أن توجه نهجنا في تحديد تلك األوضاع واملفاوضات أسف

نفسها. ولذلك أوضحنا في تقرير سابق لهذه السلسلة الحد األدنى من املتطلبات لحل الصراع بما يتفق مع 

 أمننا ومصالحنا، وهي: 

 بية األخرى في سورية. تدمير داعش، وجبهة النصرة، والجماعات السلفية األجن -

 تحديد املحاورين الفاعلين الذين يمثلون املعارضة السورية )السنية على االغلب(، وتعزيز جهدهم.  -

 تسهيل التفاوض على تسوية بين النظام السوري ومعارضيه، تشمل: -

ا في األجهزة األمنية السورية. •  إصالًحا أساسيا

 السكانية الرئيسة جميعها. تغيير نظام كامل ومقبول للمجموعات الفرعية •

 التدابير املتفق عليها بصورة متبادلة للمساءلة والعفو. •

 (.DDRآليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ) •

 االنسحاب، واالستبدال، أو إعادة التنظيم للقوات العسكرية األجنبية. •

 إعادة توطين الالجئين. •

 لى نتائجه.الحصول على قبول إقليمي للتفاوض والتسوية وع •

 تحديد آليات تنفيذ السالم. •

 .(22) إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك األجهزة األمنية الفاعلة •

 والحد األدنى من املتطلبات لتحقيق نتيجة مستقرة في العراق: 

                                                           
جنيفر كافاريال، هارلين غامبهير، وكاثرين زيميرمان، جبهة النصرة وداعش: مصادر القوة، معهد دراسات الحرب ومعهد  (22)

 ، 2016شباط/ فبراير  10، املشروعات األميركية مشروع التهديدات الحرجة

http://understandingwar.org/ sites/default/files/PLANEX%20Report%203%20FINAL. pdf. 
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فيه الكفاية لضمان  ومحّفزة بما( كبيرة، وقادرة، ISFالتأكد من أن قوات األمن الداخلي العراقية ) -

 من، وتوفير بيئة أمنية في العراق، وتعمل تحت قيادة القيادة العراقية الرسمية وسيطرتها. األ 

السالح والتسريح وإعادة الدمج(، /DDR( لعملية نزع )PMFإخضاع قوات الحشد الشعبي ) -

ران، وإدخال مكوناتها تحت سيطرة الحكومة العراقية، وتحييد الجهد املناوئ بمثل انتشار قوات بالوكالة إلي

 أو قوة طائفية أو إثنية أو حزبية أو قوة مسلحة مجرمة. 

تسهيل تأليف حكومة تمثيلية ومشروعة وفاعلة في انتخابات محلية، وبرملانية مقبلة، على أن تكون  -

 محايدة، وتستجيب للنفوذ األميركي، ومقاومة للتدخل اإليراني. 

 صادية لدعم الحكم الشرعي والتمثيلي. ضمان أن يصل العراق إلى الحد األدنى من الجدوى االقت -

 تيسير إعادة االعمار واملصالحة الكافية للسماح بعودة الالجئين.  -

 على أهم متطلبات إيجاد املحاورين السنة الذين يمكننا العمل معهم 
ً

يركز مسار العمل املقترح هنا أوال

الشرط بأقل قدر من االهتمام في من أجل التفاوض وتعزيز دورهم، وإيجاد تسوية مقبولة. وقد حظي هذا 

اإلستراتيجية األميركية الراهنة، وكان سبًبا في التقليل من نجاح جهدنا، ولكنه أكثر أهمية حتى اآلن. وما لم 

 من داعش والقاعدة، فإن الواليات 
ا

تنشأ قيادة سنية ترى املجتمع السني العربي أنها شرعية، وترفض كال

 حقيق أهدافها وحماية شعبها. املتحدة لن تكون قادرة على ت
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 الخاتمة

يجب أن يواكب صنع القرار األميركي معدل التغيير العاملي. إن الحاجة إلى وضع سياسات سليمة 

وتنفيذها، تنمو بصورة أكبر من أي وقت مض ى، ويحاول أعداء أميركا أيًضا التسريع في انهيار النظام العاملي. 

لى مستوى التحدي. وال يمكن للواليات املتحدة أن تسمح بقوة تحريك ويجب على قادة أميركا أن يرتقوا إ

االتجاهات الحالية لدفعنا إلى األمام. عالوة على أننا ال نسمح بطرائق التفكير القديمة، وال خالفات سياسية 

جية بالتناقض حول ما هو مطلوب لحماية الشعب األميركي وازدهاره ورقّيه في الحياة. سوف نفشل االستراتي

 األميركية الحالّية في النقاط الثالث. وقد ال تكون عواقب الفشل فورية، ولكنها ستستمر. 

إن تكلفة إدارة هذا الفشل ستتجاوز كثيًرا تكلفة اإلجراءات التصحيحية الفورية. التغيير ضروري، ولكن 

كون ذلك صعًبا. إن فرص التغيير ستستمر في التالش ي كلما طال انتظار الواليات املتحدة للعمل. وسي

ا، ولكنه سيتطلب إعادة التقويم والتطبيق  الطريق إلى النصر في سورية والشرق األوسط لن يكون خطيا

 بصورة متكررة، وستكون هناك خسائر ونكسات، ولكن النجاح ممكن. 

وحيدة الواليات املتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على حماية مصالحها. وهي أيًضا الجهة الفاعلة ال

التي يمكنها أن توفر القيادة املطلوبة لعكس االتجاهات السلبية في املنطقة. إن أميركا وحدها تمتلك املوارد 

والقدرات الالزمة لوضع الشرق األوسط على طريق االستقرار وإيجاد شركاء في مناطق نواجهها اآلن، ولقد 

 حان الوقت لنجد ذلك. 
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 حقاتاملل

 2017مارس آذار/  9مناطق داعش: 

 2017فبراير شباط/  28مناطق سيطرة سورية: 

 2017اذار/ مارس  9مناطق سيطرة العراق: 

 2017(: A2ADمنطقة وصول روسية ونطاق املنطقة املهملة )

 (: الساحلA2ADمنطقة وصول روسية ونطاق املنطقة املهملة )
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 في هذا التقرير:  اتاملختصرات املستخدم

COAمسار العمل : 

CTP :مشروع التهديدات الحرجة 

DDRنزع السالح، التسريح، إعادة اإلدماج : 

EVRوادي نهر الفرات : 

FOBsقواعد العمليات األمامية : 

ISFقوات األمن العراقية : 

ISISالدولة اإلسالمية في العراق والشام : 

ISW معهد دراسة الحرب : 

NFZمنطقة حظر الطيران : 

OIRعملية العزم الصلب : 

PKKالعمال الكردستاني : حزب 

PMFقوات الحشد الشعبي : 

SDFقوات سورية الديمقراطية : 

YPGوحدات الحماية الشعبية الكردية السورية : 
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