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رصح عاموس جلعاد، املستشار االسرتاتيجي لوزير الدفاع 

يونيو  29االرسائييل موشيه يعالون، يف مؤمتر أمني يوم اإلثنني 

وسيذكر التاريخ بشار األسد : "أن النظام السوري قد انتهى

باملائة من  75لقد فقد حتى اآلن ... عىل أنه أضاع سوريا

باملائة منها، وقد يتقلص  20البالد، وال يحكم عىل األرض سوى 

، "يساً عىل علويستانحكمه يف الفرتة القادمة ليصبح رئ

وتعكس هذه الترصيحات قلق املؤسسات األمنية يف املنطقة 

من احتامالت تقسيم سوريا بعد أربع سنوات من الرصاع، 

ويعتقد الكثري من املحللني أن النظام يركز جهوده يف الفرتة 

الحالية عىل تعزيز سيطرته يف املناطق الغربية إلنشاء رقعة 

حمص وحامة وصوالً اىل ساحل البحر متتد من دمشق مروراً ب

 .املتوسط، لتشمل بذلك املناطق العلوية
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حكومة أنقرة لبناء منطقة عازلة شامل سوريا ملنع والدة دويلة كردية ميكن أن تخطط 

 .تهدد أمن تركيا وتوفر مالذاً آمناً ملقاتيل حزب العامل الكردستاين

وجاء انتصار األكراد يف تل أبيض التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة ليمنحهم فرصة 

التي تشمل ثالثة جيوب " روجوفا"ويلة لربط ثالثة جيوب كردية مع بعضها البعض يف د

يتجمع األكراد فيها وتحديداً يف عني العرب وتل أبيض ومدينة عفرين، وتقول صحيفة 

أكرم حسو يترصف " املجلس التنفيذي ملقاطعة الجزيرة"إن رئيس ما يسمى " تلغراف"

يتحدث عن سياسات اقتصادية ورضائب عىل التصدير وعن : "وكأنه رئيس دولة، فهو

، "جنود يحرسون الحدود ويتعهد بفرض النظام والقانون وتوفري األمن ألبناء دويلته

ويقوم حسو باقتطاع الرضيبة عن الشاحنات واملنتجات التي تنتظر املرور عرب الفرات يف 

طريقها إىل إقليم كردستان، كام تشرتي حكومة دولته املحاصيل التي ينتجها املزارعون 

 .سوريا والعراقوتخزنها يك تبيعها يف 

وعىل الرغم من تعيني مسيحية كاثوليكية نائبة له؛ إال أن التقارير عن حكم حسو تشري 

إىل انتهاج سياسة الطرد املمنهج لغري األكراد من املنطقة وقيام حزب االتحاد الدميقراطي 

وقوات الحامية الشعبية بتكميم األفواه، حيث يقول أنور ناسو عضو الحزب املعارض 

لقد اتفقنا عىل التشارك يف السلطة لكن حزب االتحاد الدميقراطي مل يلتزم ": "يتييك"

، وحتى املجلس الوطني الكردي الذي يقيم ائتالفا مع حزب االتحاد الدميقراطي "بها

 ."يشعر بالغضب
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أن الحشود العسكرية الرتكية واألردنية عىل حدودهام مع سوريا قد أثارت حفيظة الرئيس الرويس فالدميري بوتني ) يونيو 30" (ديبكا"أفاد تقرير خاص ملوقع 

، وتعهده بحامية "لشعب السوريدعم سوريا والقيادة السورية وا: "الذي بادر باستدعاء وزير الخارجية السورية وليد املعلم وأكد له استمرار موسكو يف خيار

 .السوري إضافة إىل تحذير الغرب من مغبة التدخل العسكري يف سوريا أو محاولة اإلطاحة بحكم بشارالنظام 

مناطق فقواتها البحرية يف : األردين؛ إال أن موسكو متتلك عدة خيارات عسكرية-وعىل الرغم من عدم تحديد طبيعة رد فعلها إزاء الحشد العسكري الرتيك

كفي للتدخل يف البحر االبيض املتوسط والبحر االسود قادرة عىل الوصول اىل سوريا يف وقت قصري، وقواعد سالح الجو الرويس الجنوبية أيضاً قريبة مبا ي

  .مناطق حظر الطريان التي تقام فوق سوريا

من نظريه الرويس الذي بدا غاضباً من محاولة تغيري معادلة الرصاع يف سوريا وأشارت املصادر إىل أن الرئيس األمرييك باراك أوباما تلقى اتصاالً هاتفياً 

 .باستخدام القوة، إال أن أوباما قد قلل من جدوى هذه الحشود مؤكداً عدم وجود خطط عسكرية ألي تدخل وشيك

^è…ç‰<ÄÚ<æ‚£]<î×Â<íè†ÓŠÃÖ]<ç£]<àÚ<ê‰æ…<Ð×Î 
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الدولة املتطرف يف املناطق عن تشكيل لواء كوماندوز ملواجهة خطر تنظيم ) 2015يوليو  7(كشف رئيس أركان الجيش اإلرسائييل الجرنال غادي ايزنكوت 
 .روتينيةالحدودية، مؤكداً أن عمليات التسليح والتدريب التي تجريها عنارص هذا اللواء تشمل عمليات استثنائية خارج نطاق العمليات العسكرية ال

متثل خطراً يف املنطقة املمتدة من صحراء سيناء إىل  ضد الجامعات االرهابية التي" جريئة ورسية وفعالة"وتوقع رئيس اركان الجيش أن يقوم هذا اللواء مبهامت 
وكذلك يف املناطق الحدودية مع سورية، مؤكداً أن مثل هذه العمليات ستتم من خالل التنسيق والتعاون الوثيق مع " حزب هللا" الحدود الشاملية يف املواجهة مع

 .الجيش املرصي وأجهزة استخبارات الدول الصديقة
 .الكوماندوز الجديد مهارات مختلفة وقدرات مميزة للقيام بعمليات عىل مستوى عال من العمليات الرسية والرسيعة والتعمق خلف خطوط العدوويجمع لواء 

 :ولتشكيل هذه القوة تم دمج أربع فرق خاصة هي

 .بالتكنولوجيا االستخباراتية لجمع البيانات ونقلهاتختص بتدمري أجهزة العدو بالرتكيز عىل الوحدات املسلحة، وأعضاؤها مجهزون : مجالن -

مهامها تصفية اإلرهابيني املستهدفني واعتقال املشتبه بهم، ويعمل اعضائها تحت غطاء التخفي عن طريق التغلغل يف صفوف العدو : دوفديفان -
 .واالندماج مع البيئة املعادية

 .املنظامت االرهابيةتستخدم تكتيكات حرب العصابات املأخوذة من كتب  :ايجوز -

 .تندمج ايضا بالتنكر بلباس املحليني ضمن خطوط العدو بهدف جمع املعلومات والكشف عن العمليات اإلرهابية وإحباطها يف املناطق الوعرة: رميون -
رية مختلفة تقوم عىل مواجهة عدو متقلب ، الذي كلف مبهمة اإلعداد إلسرتاتيجيات عسك)98(أما قائد الفرقة الجديدة فهو الكولونيل ديفيد زيني من الفرقة 

 .ومستمر الحركة

 

 

  

عن مصادر يف سوق النفط ) 2015يونيو  28" (ديبكا ويكيل"نقل تقرير 

العاملية أن إيران تشحن ماليني الرباميل من النفط إىل الساحل السوري 

ملساعدة جيش النظام عىل البقاء يف الظروف الصعبة التي مير بها يف اآلونة 

ناقالت نفط  10األخرية، وذكر املصدر أن عمليات الشحن تتم من خالل 

 160والتي تبلغ سعة الواحدة منها  (suezmax) إيرانية عمالقة من طراز

ألف طن، حيث تعرب هذه الناقالت قناة السويس بصورة دورية قادمة من 

 .الخليج العريب

  
  
 

أن طهران تحرض ملؤمتر سوري عراقي بعد رمضان، ومن املتوقع أن يسفر املؤمتر عن طلب حكومتي بغداد ) 2015يوليو  8" (أونالينإنتيلجينس "ذكر موقع 

ة ر الرشعية الالزمودمشق تدخل الحرس الثوري اإليراين إلعادة سيطرة حكم حيدر العبادي وبشار أسد عىل األجزاء التي فقداها من البالد، وسيمنح هذا املؤمت

يامين يف اآلونة األخرية يف للتدخل العسكري اإليراين املعلن، وذلك يف الوقت الذي تعد فيه القوات اإليرانية خططاً بديلة لتجاوز اإلخفاقات التي مني بها قاسم سل

 .كل من سوريا والعراق
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يونيو  24من عاّمن أن امللك عبدهللا الثاين قد أمر يف الواردة اء نبتشري األ 

أمن األردن بتشكيل مجموعة أزمة لرصد مخاطر تنظيم الدولة املتطرف عىل 

وتقييم آليات التعامل معها، ومن أبرز أعضاء هذه املجموعة قائد جهاز 

األمن العام فيصل الشوبيك، ووزيري الداخلية والدفاع، وقادة األسلحة الثالثة 

بالجيش األردين، ويرتأس املجموعة األمري عيل بن الحسني األخ األصغر للملك 

رة التنظيم املتطرف للقيام بأعامل عبدهللا، ويسود القلق من إمكانية مباد

إرهابية داخل األرايض األردنية انطالقاً من الحدود مع سوريا والتي يوجد 

 .فيها بعض املجموعات التابعة للتنظيم
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الرتكية " حرييت" ذكرت تقارير إخبارية تركية أن قيادة الجيش الرتيك دعت إىل اجتامع لقادة الفرق املنترشة عىل الحدود الجنوبية مع سوريا، وقالت صحيفة
إن الجيش الرتيك دعا قادة القوات املنترشة عىل طول الحدود مع سوريا إىل اجتامع األسبوع املقبل لبحث إمكان ) 2015يوليو  5(الواسعة االنتشار اليوم األحد 

 .تنفيذ عملية توغل داخل األرايض السورية
بالتوجه إىل املقر العام يف أنقرة ملناقشة  وذكرت الصحيفة عىل موقعها االلكرتوين أن القوات املسلحة الرتكية أمرت قادة الوحدات املنترشة عىل طول الحدود

سوريا إضافة إىل وضع خطط رسية  ناقلة جند مدرعة يف املناطق الحدودية مع 400تفاصيل تدخل عسكري يف سوريا، وذلك بعد أن تم نرش آالف املقاتلني ونحو 
اإللكرتوين الرتيك أن دفعة جديدة من البطاريات املضادة للصواريخ والقذائف أرسلها الجيش الرتيك " ترك برس"لتأمني غطاء جوي لهذه القوات، وذكر موقع 

 .وصلت صباح اليوم إىل والية كيليس الحدودية مع سوريا
الرتيك يهدف إىل االستجابة ملخاطر امتداد تنظيم الدولة املتطرف إضافة إىل إعاقة مرشوع املمر الكردي الذي يتّم تنفيذه وتشري املصادر إىل أن الحشد العسكري 

 .يف املناطق الشاملية لسورية بقيادة تنظيم حزب االتحاد الدميقراطي الكردي
ود عرب نرش دبابات وصواريخ مضادة للطائرات وقوات، وذلك بالتزامن مع وكانت حكومة أنقرة قد عززت إمكاناتها الدفاعية مطلع شهر يوليو عىل طول الحد

رس إقامة ترصيح الرئيس رجب طيب اردوغان إن بالده لن تسمح قط بتشكيل دولة كردية عىل حدودها الجنوبية ونرش صحف تركية تقارير عن أن الحكومة تد
 .منطقة عازلة عىل امتداد الحدود مع سوريا

êÒÖ]<é¢]<^è…ç‰<»<ØÆçjÖ]<íéÞ^ÓÚc<ovfè

 
 

قضية الجدل املحتدم يف ) 2015يوليو  4(أثار موقع دييل بيست 

سيناريوهات التدخل العسكري يف سوريا، وجدوى واشنطن حول 

إقامة مناطق عازلة شامل وجنويب البالد، وذلك بالتزامن مع قيام 

ألف مقاتل،  18األتراك بتعزيز قواتهم املرابطة يف الجنوب بنحو 

وقيام األردن كذلك بتعزيز قواتها املرابطة شامل البالد، وأشار 

لحدود الشاملية والجنوبية املوقع إىل أن تركيا واألردن، عىل ا

لسورية، لديهام مصلحة مشرتكة يف إقامة مناطق عازلة، إذ يستقبل 

البلدان أعداداً كبرية من الالجئني السوريني، وكالهام يشعر بالخطر 

من امتداد الجامعات املتطرفة عىل الحدود معهام، وال شك يف أن 

منية، ويثري تأسيس منطقة عازلة سيدرأ عنهام الكثري املخاطر األ 

امللف الكردي خالفات كبرية بني واشنطن وأنقرة التي تشعر بالقلق 

من االستقالل املتزايد الذي أبداه االتحاد الدميقراطي لكردستان، 

وهو فرع مسلح ومدعوم من قبل الواليات املتحدة متصل بحزب 

) والواليات املتحدة أيضاً (العامل الكردستاين، الذي تعتربه تركيا 

لكردستان نيته إلنشاء  مل يخف االتحاد الدميقراطي. ة إرهابيةمنظم

، وهي دويلة كردستانية سورية تعادل ما حافظ عليه "روجافا"

األكراد يف شاميل العراق لعقود، ويبدو أن املكاسب العسكرية التي 

التابعة لالتحاد الدميقراطي قد " وحدات حامية الشعب"حققتها 

 .تنظيم الدولة املتطرف أثارت أنقرة أكرث مام فعل

ووفقاً ملصادر عسكرية فإن القيادة الرتكية قد أعدت خططاً إلنشاء 

كيلومرتاً وبطول  30منطقة عازلة داخل األرايض السورية بعمق 

وحتى بلدة ) كوباين" (عني العرب"كيلومرت متتد من قرية  100

ر التي تسيطر عليها املعارضة السورية، يف حني تؤكد مصاد" مارع"

الهدف الرئيس من الحشد العسكري األردين يتمثل يف : "غربية أن

إنشاء منطقة آمنة عىل حدود األردن، متتد عرب محافظتي درعا 

 ".والسويداء السوريتني يف الجنوب، وتضم مدينة درعا

ç£]<ïæ‚q<Ùçu<Ù‚q <íè†ÓŠÃÖ]
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أن الحشد العسكري الرتيك يبدو أكرب  2015يوليو  5أكد مصدر أمني رفيع املستوى يف 

مام هو معلن عنه، وأشار املصدر إىل أن مجموع القوات املرابطة يف الجبهة الجنوبية قد 

ألف مقاتل من الفرق املدرعة والوحدات الخاصة قد تم إرسالها إىل جنوب البالد  54بلغ 

ة، حيث نوقشت فكرة الزج بالتزامن مع عقد اجتامع طارئ لقيادة الجيش يف أنقر 

بقوات محدودة إىل الداخل السوري، باإلضافة إىل زرع ألغام عىل طول الحدود مع 

 .سوريا ملنع تسلل املقاتلني من األكراد وتنظيم الدولة املتطرف إىل البالد

 

 

فرض ل و عن وجود خطط لدى الجيش األردينغربية مطلع شهر يوليتحدثت تقارير 

منطقة عازلة جنوب سوريا وإنشاء ممر إنساين يف درعا والسويداء حيث تتقلص سيطرة 

جبهة "النظام عىل تلك املحافظات التي تنترش فيها فصائل إسالمية معارضة منها 

 ."النرصة

إىل استغالل ضعف النظام " الجهاديني"وتشعر األردن بالقلق من إمكانية مبادرة 

 .السوري لتأسيس موطئ قدم لهم عىل طول الحدود الجنوبية مع األردن

عىل تجنب قيام  يحرصونويشري دبلوماسيون غربيون إىل أن عاَمن وحلفاءها الدوليني 

جنوب سوريا، وذلك يف إشارة إىل االنسحاب املفاجئ للنظام من مدينة " إدلب أخرى"

 .شهر مارس املايض، وسيطرة كتائب املعارضة اإلسالمية عىل املدنية ومحيطهاإدلب يف 

ولذلك فإن عاّمن مل تدعم الحملة األخرية التي شنتها فصائل املعارضة للسيطرة عىل 

مدينة درعا، حيث يرى األردنيون أن الوقت مل يحن بعد لتنفيذ خطة شاملة تهدف إىل 

اإلدارة األمريكية التي درعا، وهي تتفق يف ذلك مع إنشاء منطقة جنوبية عازلة عاصمتها 

ال تريد سقوطاً مفاجئاً ملدينة درعا اإلسرتاتيجية بيد جبهة النرصة والفصائل اإلسالمية 

 .املتحالفة معها

غري  (CF-J) أن قيادة غرفة العمليات املشرتكة يف األردن" ديبكا ويكيل"وأكد تقرير 

الجنوبية لتويل السلطة يف حال انهيار النظام، ولذلك مقتنعة بجهوزية فصائل املعارضة 

 .فهي تعارض أي متدد غري مدروس لها يف املناطق الخاضعة لسيطرة النظام
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األروقة الغربية حول جدوى بحثاً يتناول الجدال الدائر يف  (Middle East briefing) نرش موقع
تقسيم العراق وسوريا عىل ضوء تفكك السلطة املركزية ومتدد تنظيم الدولة الذي بات يسيطر عىل 
مناطق شاسعة يف كال البلدين باإلضافة إىل تنامي االحتقان واملواجهات الطائفية وتفكك العقد 

شكيل دولة مستقلة لهم يف املناطق االجتامعي وقيام األكراد بخلق واقع عىل األرض قد يؤدي اىل ت
 .الشاملية

أنه ينبغي عىل األكراد عدم الوقوع يف شهوة االنتقام ) 2015يونيو  26الذي نرش يف (ورأى التقرير 
 .وتجنب خطأ استعداء السنة عليهم إذا كانوا يرغبون باملزيد من الدعم األمرييك

سكرياً فحسب؛ بل يجب التعامل معه عىل أنه ويف الجهة املقابلة؛ ال يشكل تنظيم الدولة تحدياً ع
ظاهرة ثقافية وسياسية وجيوسياسية سيكون لها تأثري عىل مستقبل املنطقة برمتها، خاصة وأن 
كتائب املعارضة قد بدأت تتوحد وتضم يف صفوفها جبهة النرصة التابعة لتنظيم القاعدة كمكون 

اء النظام السوري، وينظر املحللون الغربيون أسايس، مام يفرض مخاطر قد تفوق يف طبيعتها خطر بق
إىل تشكيل جيش الفتح يف الجنوب السوري عىل أنه كيان منافس للجيش الحر الذي يعاين من 

 .تحديات غري مسبوقة عىل صعيد القيادة والتأثري
ويف ظل انسداد األفق ألي تسوية قريبة يف سوريا ستبقى الفصائل املتناثرة عىل امتداد سوريا 

 يطرة عىل املناطق الخاضعة لها مهام حاول األسد استعادة املبادرة فنفسه األسد قد تحول إىلمس
زعيم ميلشيا طائفية تقترص سيطرتها عىل العاصمة وعىل املناطق الغربية من البالد، ومن الصعب 

 .عودة البالد إىل سابق عهدها
تسيطر عىل مناطق يف الوسط، وال وكذلك الحال بالنسبة مليلشيات الحشد الشعبي العراقي التي 

يتوقع خروجها من تلك املناطق التي سيطرت عليها بقوة السالح، مام يعزز من شعبية تنظيم الدولة 
يف املناطق السنية ويدفع للمزيد من االعتامد عىل امليلشيات الكردية يف ظل ضعف حكومة بغداد، 

املليشيات الشيعية ودعا إىل تسليح القبائل ولتغيري تلك املعادلة املشؤومة حذر برتايوس من خطر 
السنية، لكنه واجه معارضة شيعية رشسة، ويبدو أن فكرة عراق مقسم أصبحت تدور يف خلد 

 .املسؤولني األمريكيني

 

  

دراسة للباحث  (Middle East Institute) نرش معهد

األمرييك دانيال سيور، لخص فيها املشهد السوري عىل 

دولة  -1: األرض بقيام ستة كيانات عىل النحو التايل

علوية شيعية برعاية ودعم رويس إيراين عىل امتداد 

املحافظات  -2السورية الساحل والحدود اللبنانية 

الجنوبية تحت سيطرة القوى املعتدلة مدعومة من 

محيط العاصمة دمشق تحت  -3السعودية واألردن 

 -4سيطرة عدد من الفصائل أبرزها جيش اإلسالم 

املنطقة الرشقية التي تشكل نحو ثلثي سوريا تحت 

شامل رشق ووسط الشامل  -5سيطرة تنظيم الدولة 

كردي مدعوم بإسناد جوي  تحت سيطرة حكم ذايت

شامل غرب سوريا تحت سيطرة جيش الفتح  -6أمرييك 

الذي ترعاه كل من تركيا وقطر وتعترب جبهة النرصة 

 .أحد مكوناته األساسية

) الذي نرش يف نهاية شهر يونيو املايض(واستبعد التقرير 

سقوط نظام بشار األسد عىل يد أي من خصومه، 

رار ضعف النظام وفقدانه مرجحاً يف الوقت ذاته استم

 .للمزيد من املناطق اإلسرتاتيجية

 لحةويف ظل هذه املعادلة الصعبة رأى التقرير أن مص

الواليات املتحدة األمريكية تكمن يف العمل عىل 

استئصال تنظيم الدولة، ومنع امتداد األزمة عرب 

الحدود، وقد يتطلب ذلك االعتامد عىل النفوذ اإليراين 

لوقف امتداد الجامعات املتطرفة السنية غرب البالد 

وذلك بالتزامن مع بذل الضغوط عىل تركيا وقطر لوقف 

 .نه إىل تلك الجامعاتالدعم اللتان تقدما

أما يف املناطق الشاملية الخاضعة لألكراد وكذلك يف 

املنطقة الجنوبية عىل طول الحدود مع األردن وإرسائيل 

فإنه يتعني فرض حالة من االستقرار عرب توفري الحامية 

من قصف النظام، وتوفري مالذات آمنة لعودة املهجرين 

صادي واإلداري من تركيا واألردن وترميم الوضع االقت

وتوفري منط من اإلدارة املحلية وتوفري الخدمات 

 .األساسية للمواطنني

وأوىص التقرير باالستمرار يف منع متدد تنظيم الدولة 

باتجاه املناطق السنية أو مناطق األكراد من خالل 

القصف الجوي املركز، مشرياً إىل أن حالة التشظي قد 

مكن جمع هذه تطول بعض الوقت إذ إنه من غري امل

املكونات املتناقضة تحت سلطة مركزية موحدة، 

ومحذراً من إمكانية وقوع املزيد من عمليات التطهري 

العرقي يف ظل التنافس عىل املوارد وغياب الحدود 

 .الفاصلة بني الفرقاء املتخاصمني

 

يف مطلع شهر يوليو الجاري أن الحشود العسكرية عىل الحدود  (Brookings) أكدت دراسة ملعهد
مع سوريا تنطلق من رغبة أنقرة يف درء مخاطر امتداد تنظيم الدولة وحزب العمل الكردستاين عىل 

  .حد سواء
وأملحت الدراسة إىل وجود دوافع أخرى داخلية تتعلق بنتائج االنتخابات الربملانية التي خرس فيها 
حزب العدالة أغلبيته بعد أن خرس أصوات الناخبني اللذين صوتوا لحزب الشعوب الدميقراطي 

ني الكردي نتيجة حنقهم عىل أردوغان بسبب احجامه عن مساندة أكراد كوباين واتهامهم إياه بتب
ويف املقابل فإن مبادرة حزب . الخط القومي بعد إيقافه املفاوضات مع حزب العمل الكردستاين

الحرية والعدالة إىل انتهاج خط قومي والدعوة إىل انتخابات مبكرة ميكن أن يسهم يف إقناع الناخب 
ىل تفرده بإعادة التصويت له ليعود الحزب إ) الذي يخىش من تشكيل حكومة إتالف ضعيفة(الرتيك 

  .تشكيل الحكومةيف 
لكن هذه السياسة تجد معارضة شديدة يف صفوف املؤسسة العسكرية التي ترى أنه يف ظل غياب 
قرار أممي فإن التدخل سيكون مغامرة يف املستنقع السوري وكذلك بسبب الخشية من مواجهة 

دية جراء االنخراط يف رصاع مبارشة أو بالوكالة مع روسيا حليفة األسد والخوف من وقوع كارثة اقتصا
 .طويل األمد

إن التدخل العسكري ال يبدو : "ويف تعليقه عىل تسارع األحداث قال إبراهيم خان مستشار أردوغان
عمالً حكيامً لكن ما يجري عىل حدودنا ليس زوبعة يف فنجان ومبا أن الفوىض تطرق بابنا فإن هنالك 

 ."كيا للتدخلالكثري من عوامل الدفع والجذب قد تغري تر 
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تناولت الدوافع الكامنة لقرع طبول الحرب يف تركيا والتي تتعدى فكرة  2015يوليو  2وعمر طاشبينار يف  دراسة لكل من جريمي شابريو (Brookings) نرش معهد
ميل، فجميع القوى اإلقليمية لديها وكالء من الداخل يقومون بالقتال نيابة عنها، وليس من مصلحة تركيا الدخول  20ميل وبعمق  70إنشاء منطقة آمنة عىل طول 

 .يل األمد مع تنظيم الدولة أو حزب العامل الكردستاينيف رصاع مبارش طو
حة، إذ متثل عملية التعبئة ويرى الباحثان أن الدافع الحقيقي لهذه الحشود يتعلق بارتدادات االنتخابات النيابية التي أفقدت حزب العدالة والتنمية أغلبيته املري

ويفهم من استمرار الرتدي االقتصادي يف حالة تشكيل حكومة ائتالفية ضعيفة، مام يساعد عىل اإلعالن عن اإلعالمية فرصة إلثارة املشاعر القومية لدى األتراك، وتخ
 .انتخابات مبكرة يف ظروف تخدم حزب العدالة والتنمية وتزيد من فرصه عىل استعادة األغلبية الربملانية

األكراد يف محاربة تنظيم الدولة ويرى األتراك أن نجاح األكراد مرده الرغبة األمريكية يف  أما عىل الصعيد الدويل فهنالك قلق وغضب تريك من التحالف األمرييك مع
ح سوريا يهدف للضغط إسنادهم جوا وتسليحهم مام يشكل تهديداً ألمن تركيا يف حال تحقيق مرشوع الحكم الذايت ألكراد سوريا، ويبدو أن التلويح الرتيك باجتيا 

 .ل سياستها تجاه التحالف مع األكراد فرتكيا أقدر من الكرد عىل مجابهة تنظيم الدولةعىل الواليات املتحدة لتبدي
درء خطر النزعات وبناء عىل ذلك فإن التلويح باستخدام القوة يحقق مصلحتني إحداهام لتعزيز فرص الحزب الحاكم يف انتخابات مبكرة، واألخرى فيام يتعلق ب

 .االنفصالية الكردية عن تركيا

¹[^è…ç‰<|^éjq]<î×Â<^éÒ†i<Ý‚Ïi<]ƒ^

 

 
  

دراسة للباحث سونري  (Washington Institute) نرش معهد
يوليو حول املكاسب والخسائر املحتملة للتدخل  2كاجبتاي يف 

العسكري الرتيك يف سوريا، وأشار فيها إىل أنه عىل الرغم من 
املغانم املتوقعة لهذا التدخل إال أنها ستكون قصرية األجل، 
ورسعان ما ميكن أن تواجه أنقرة مشاكل جمة عىل املدى البعيد 

ارة تأييد أكراد تركيا، و تعزز النزعة االنفصالية خس: أبرزها
لديهم، وتنامي املد القومي الكردي إثر حصولهم عىل أكرث من 

مقعداً يف االنتخابات الربملانية األخرية، وال شك يف أن ذلك  80
سيحفزهم ملد يد التعاون مع إخوانهم األكراد يف سوريا والعراق 

  .أمريكاواللذين يحظون بدعم عسكري سخي من 
وأضاف سونري أن عقدة خذالن أردوغان وحدات حامية الشعب 
األكراد يف كوباين قد تتطور لتصبح قضية وطنية شبيهة بقضية 

 قربص التي ال زالت عصية عىل الحل، يضاف إىل ذلك ما ميكن
أن يجره التدخل العسكري الرتيك يف سوريا من توتر مع حلفاء 

ون لذلك التوتر رضر كبري سوريا وخاصة إيران وروسيا، وسيك
عىل االقتصاد الرتيك، فضالً عن الخسائر املحتملة لحرب طويلة 

 .األمد مع تنظيم الدولة شاميل سوريا والعراق
فتتمثل يف إنشاء منطقة مناهضة  –وهي محدودة  –أما املنافع 

لنظام األسد، وسيعزز ذلك من العالقات الرتكية مع السعودية 
ك من إنشاء جيب يف الشامل السوري وقطر، وميّكن األترا

وسيعود ذلك مبكاسب جمة عىل االقتصاد الرتيك، فضالً عن رفع 
 .العبء املتمثل يف األعداد الكبرية لالجئني السوريني يف تركيا

ودعا الكاتب أنقرة إىل التفكري ملياً قبل اإلقدام عىل هذه 
نطقة آمنة الخطوة املثرية للجدل، مؤكداً أن الزج برتكيا إلنشاء م

بني جرابلس واعزاز قد يرتتب عليه نتائج خطرية ال تُحمل 
 .عقباها

 

 
  

املعارضة تشن معركة جديدة يف : "دراسة بعنوان (ISW) نرش معهد دراسات شؤون الحرب
للباحثة جنيفر كارافيال أشارت فيها إىل أهمية املعركة التي ) 2015يوليو  2" (سورياجنوب 

وتهدف إىل إخراج قوات النظام من مدينة " عاصفة الجنوب: "أطلقت عليها املعارضة اسم
للرتاجع نحو مدينة إزرع ومن ثم العمل عىل إخراجه  –يف املرحلة األوىل  –درعا ودفعه 

كم عن  100ا والضغط باتجاه العاصمة دمشق التي تبعد حوايل كلياً من محافظة درع
  .املدينة

وقد أشادت الباحثة بقدرة فصائل املعارضة عىل تاليف خالفاتها اإليديولوجية وتشكيل قوة 
موحدة تحت إرشاف غرفة عمليات مشرتكة، وما سبق ذلك من استحداث هيئة تنسيقية 

عدم وضوح موقف غرفة التنسيق لعمليات فصيالً، وذلك عىل الرغم من  40ألكرث من 
  .الجنوب يف األردن

وأشارت الباحثة إىل أن املبادرة كانت من جهة الفصائل اإلسالمية وعىل رأسها جبهة النرصة 
وحركة أحرار الشام والتي قامت بتشكيل جيش الحرمون يف شامل محافظة القنيطرة يف 

أحرار الشام باالشرتاك مع سبعة وبعدها ببضعة أيام قامت النرصة وحركة  16/06/2015
ويبدو أن هنالك تنسيق بني جيش الحرمون من جهة " جيش الفتح"فصائل بإعالن تشكيل 

وجيش الفتح وغرفة عمليات عاصفة الحق التي توصف فصائلها باملعتدلة وتعمل يف 
الشامل الغريب ملحافظة درعا وتتبع الجيش األول التابع للجبهة الجنوبية ومن املحتمل أن 

 .فات اإليديولوجية بينهاتتشارك هذ التشكيالت الثالث فيام بينها رغم الخال 
وترى الكاتبة أن اإلعالن عن عاصفة الجنوب سيكون له تأثري كبري عىل قوات النظام التي 
تعاين من انكسارات عىل امتداد األرايض السورية ومن املمكن أن ميتد هذا التأثري إىل 

ته عىل األطراف العاصمة السورية يف الفرتة القادمة، ولذلك فإن النظام يقوم بتعزيز تحصينا
 الجنوبية والجنوبية

الغربية لدمشق، وتتحدث مصادر أمنية عن إمكانية لجوء بشار إىل استخدام مخزون من 
  .األسلحة الكيميائية إذا شعر بتهديد يف عقر داره

وبناء عىل هذه املعطيات فإن الكاتبة تدعو اإلدارة األمريكية إىل املزيد من االنخراط يف 
من خالل االنفتاح عىل مختلف فصائل املعارضة، والتوصل معها إىل الحالة السورية 

توافقات حول مرحلة ما بعد األسد ودراسة سبل التعاون معها يف مواجهة تنظيم الدولة، 
 .وسحب عنرص املبادرة من جبهة النرصة لصالح الفصائل األكرث اعتداالً يف املعارضة
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فالواليات املتحدة األمريكية تريد من الوحدات الكردية أن تصبح  إسرتاتيجية يف تعزيز هذه العالقة املثرية للجدل،تعتقد أن اإلدارة األمريكية تحقق أهدافاً ) 2015

ت لتعاون عىل احتواء األزماوكيالً لها يف العمليات القتالية وترغب يف االعتامد عليها كقوة ترجيح موالية لها يف حالة نشوب رصاع متعدد األقطاب، وسيمكنها ذلك ا

 .وحسم الرصاع فيام يحقق مصالحها

الكردية بغيتها  كام أن اإلدارة األمريكية كانت رصيحة يف رغبتها بالتعاون مع قوات برية غري معنية بقتال النظام السوري، ووجدت يف وحدات حامية الشعب

 .باالقتصار عىل مواجهة تنظيم الدولة دون االلتفات لقتال قوات النظام

متمثلة يف تنظيم " املتشددة"يف مواجهة املعارضة " املعتدلة-التقدمية"لثة يف التحالف مع األكراد فتتمثل يف رغبة اإلدارة األمريكية يف تعزيز القوى أما الفائدة الثا

صاليني األكراد نكاية بهذا الدولة وجبهة النرصة، وقد أثار تعاون فصائل املعارضة مع جبهة النرصة امتعاض واشنطن التي عمدت إىل تعزيز تحالفها مع االنف

 .التحالف الذي ال يسري يف مصلحتها

األمريكية، وال ضري إن ساءت  وباإلضافة إىل هذه العوامل؛ فإن اإلدارة األمريكية ترى أن أولوية هزمية تنظيم الدولة تفوق يف أهميتها الحفاظ عىل العالقات الرتكية

يم الدولة، وما تقوم به الواليات املتحدة من دعم األكراد ميعن يف إضعاف السلطة املركزية يف سوريا والعراق العالقات لبعض الوقت مع أنقرة مقابل هزمية تنظ

 .دولة فيهاويسهم يف تفكيكهام، وتوحي عملية االصطفاف هذه بأن اإلدارة األمريكية تعد العدة لجميع االحتامالت مبا يف ذلك تفكك سوريا وانهيار ال

أي تفاهم مع األتراك، ويبدو أن  (PYD) ع محاوالت االتحاد األورويب دمج األكراد ضمن املعارضة السورية قد باءت بالفشل، ورفضت جامعةجدير بالذكر أن جمي

تحالف بالنسبة تكون وسيلة لتطهري املنطقة من السكان العرب والرتكامن والتأسيس لحكم انفصايل، لكن هذا ال نعملية قتال تنظيم الدولة بالنسبة لهم ال تعدو أ 

 .ألمريكا يعترب مثناً حتمياً لتجنب التدخل العسكري الذي ال يرغب فيه أحد
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دراسة للباحثني آرون شتاين ومايكل ستيفينز تناولت أبعاد  (Atlantic Council) نرش معهد

عىل مدينة تل  (PYG) العالقة بني أمريكا واألكراد بعد سيطرة وحدات حامية الشعب الكردية

  أبيض وتوسعهم يف الشامل السوري بغطاء جوي أمرييك ودعم سخي أحيا طموحهم بتأسيس جيش

يبلغ تعداده خمسون ألف مقاتل وإنشاء ما يسمى دولة غرب كردستان التي متتد من عفرين غربا  

 .رشقاً إىل دجلة 

وقد أثارت هذه التطورات حفيظة العرب واألتراك الذين أبدوا امتعاضهم من استمرار اإلدارة 

األمريكية يف تقديم السالح والذخرية والدعم الجوي لوحدات حامية الشعب عىل الرغم من عمليات 

 .نفصالالتطهري العرقي التي مارسوها ضد السكان العرب والرتكامن ومجاهرتهم بالحديث عن اال 

  يونيو29التي نرشت يف(وعىل الرغم من استياء حلفاء واشنطن من هذه السياسية إال أن الدراسة




