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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()52
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 )53( 10-6سوريا :هل العدو من حليف العدو أو عدو آخر؟
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
الحرب األهلية السورية هي في األساس صراع عسكري بين الحكومة والمنظمات المناهضة للحكومة تطالب بتقاعد الرئيس بشار األسد .تدعم
إيران وروسيا حكومة األسد من وجهة نظر توازن القوى الدولي .السبب الرئيسي إليران هو أن عشيرة األسد كانت من العلوي الذي هو أحد
الفصائل الشيعية .وتمتلك روسيا قاعدة بحرية في سوريا تواجه البحر األبيض المتوسط .بالنسبة لروسيا  ،فإن الطريق من البحر األسود إلى
البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور له معنى استراتيجي مهم مقارنة مع بحر البلطيق .هذا هو السبب في دعم روسيا لنظام األسد .من ناحية
أخرى  ،تدعم الدول الغربية بما فيها الواليات المتحدة المنظمات المناهضة للحكومة لإلطاحة بنظام األسد االستبدادي وإقامة نظام ديمقراطي
حر .تدعم المملكة العربية السعودية وتركيا من الطائفة السنية باإلجماع المنظمات المناهضة للحكومة .هذا إجراء مضاد ضد القوة الشيعية
.لألسد وإيران

ومع ذلك  ،لم تكن المنظمة السورية المناهضة للحكومة متجانسة .كان "أعداء مريرون في نفس القارب"  ،أو مجرد حشد .كانت صعودا
وهبوطا من أعضاء مكثفة .الجناح الرئيسي هو القوات السورية الديمقراطية )قوات سوريا الديمقراطية( التي تتكون من وحدات حماية الشعب
أو  ISIL ، ISISأي  (IS) ،والعديد من القوات العربية المناهضة للحكومة بما في ذلك جبهة النصرة .الدولة اإلسالمية ) (YPGالكردي
.كانت القوة الثالثة التي كانت مختلفة عن منظمة حكومية أو منظمة مناهضة للحكومة Daesh ،
.وحدات حماية الشعب  ،قوة رائدة في قوات سوريا الديمقراطية  ،هي منظمة عسكرية من قبل األكراد الذين يعيشون في شمال شرق سوريا
األكراد مبعثرون في البلدان األربعة في سوريا وتركيا وإيران والعراق .انهم يواجهون مع الحكومات المعنية من أجل االستقالل .القوات
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السورية الديمقراطية )قوات سوريا الديمقراطية( هي قوات عسكرية علمانية من السنة وتدعمها الواليات المتحدة وتركيا والمملكة العربية
.السعودية .لكن تركيا تحاول القضاء على وحدات حماية الشعب من قوات سوريا الديمقراطية لتقييد حركة االستقالل الكردية
.جبهة النصرة  ،اآلن القاعدة في سوريا  ،هي منحدر منظمة إرهابية دولية القاعدة وهي طائفة دينية تدعو إلى األصولية اإلسالمية والسلفية
بدأوا األنشطة اإلرهابية من ديسمبر  2013عندما أعلن  (ISI).الدولة اإلسالمية )داعش( كانت تسمى في األصل دولة العراق اإلسالمية
الرئيس األمريكي باراك أوباما انتهاء حرب العراق وسحب القوات العسكرية األمريكية .مدد نشاطه إلى سوريا وأطلق عليه اسم "دولة العراق
اإلسالمية وسوريا )داعش(" .أعلنوا استقالل "الدولة اإلسالمية )داعش"( في عام  .2014ومع ذلك  ،على الرغم من أنهم أعلنوا أن داعش
.دولة مستقلة  ،فإن طبيعتهم كانت جماعة إرهابية وسرقة قاسية .لم تعترف أي دولة بالدولة كدولة
تساءلت القوى األجنبية عن أي طائفة يجب دعمها ألن القوة القيادية قد تغيرت بشكل متكرر من طائفة إلى أخرى .حاولت الواليات المتحدة
توفير التدريب العسكري وتزويد القوات السورية الديموقراطية بالسالح  ،والتي كانت من الطوائف الديمقراطية الليبرالية بين المتمردين .لكن
في الشرق األوسط حيث كان نوع الديمقراطية في أوروبا الغربية ال يحظى بشعبية  ،كانت القوى الليبرالية ضعيفة .كانت األسلحة والمساعدات
.المالية تشتت مثل رش المياه في الصحراء
أخير ا باستخدام
خيار ا
وقد شاركت المملكة العربية السعودية وغيرها من الملوك العلمانيين الخليجيين في القوة الديمقراطية السورية .كان هذا
ً
ً
طريقة اإلزالة .بعبارة أخرى  ،تخشى دول مجلس التعاون الخليجي من أن السلفيين )المتطرفين اإلسالميين( من السنة مثل جبهة النصرة أو
داعش )الدولة اإلسالمية( سيعرض الملوك الخليجيين للخطر .في الوقت نفسه  ،اعتقد ملوك دول مجلس التعاون الخليجي أن الحكومة السورية
المدعومة من إيران كانت غير مقبولة .وبقدر ما يواكب البلدان الغربية  ،فإن النظام الملكي المطلق سيستقر لفترة من الزمن .دعم ملوك دول
مجلس التعاون الخليجي دعم التنمية المستدامة كخيار مع أسلوب القضاء على الرغم من أنهم كانوا حذرين من القوة الليبرالية .على الرغم من
الدعم العسكري من الواليات المتحدة والدعم المالي من دول الخليج  ،إال أن القدرة الفعلية للحرب من القوى السورية الديمقراطية كانت أقل
.بكثير من المتمردين اآلخرين .يمكنهم فقط حماية أنفسهم في أحسن األحوال
المتطرفون اإلسالميون  ،جبهة النصرة )اآلن القاعدة في سوريا( والدولة اإلسالمية )داعش(  ،لديهم وعي ديني عميق وقدرة قتالية عالية ألنهم
على استعداد للتضحية بالنفس .لكن القوى التي لها خلفية دينية ترقى إلى مستوى القائد األعلى  ،وهي ممزقة بسهولة في عدة أجزاء .أبو بكر
.البغدادي الحسيني القريشي  ،زعيم داعش )النظام اإلسالمي للعراق وسوريا(  ،انقسم من جبهة النصرة وأقام دولته اإلسالمية الخاصة )داعش(
إلى أن ال تكون مجرد قوة داخلية ضد الحكومة المركزية بل لتكون القوة اإلقليمية .لم  ISال تعتمد على المساعدات الخارجية .تهدف IS
يعترفوا الحدود الحالية وفقا التفاق سايكس بيكو الذي رسمته المملكة المتحدة وفرنسا خالل الحقبة االستعمارية .يهدف إلى أن تكون دولة دينية
.إسالمية مثالية الخالفة .قاموا بتجنيد الشباب الذين يعيشون في الخارج عن طريق استخدام اإلنترنت وتحويلهم إلى المقاتلين
هي مجموعة إرهابية وحيدة وحيدة .جبهة النصرة تعتمد على شبكة القاعدة .تم دعم القوة الديمقراطية السورية من قبل ) (ISالدولة اإلسالمية
القوة الكردية بمساعدة من الغرب ودول الخليج .كلهم من القوات المناهضة للحكومة .الحكومة السورية الشرعية  ،التي تواجه هذه المنظمات
المناهضة للحكومة  ،تدعمها روسيا وإيران .في الصيف  ،تدعم روسيا وإيران الحكومة العراقية والبلد الشرق أوسطي واألوروبي وتدعم
الواليات المتحدة السلطة المناهضة للحكومة .الوضع في سوريا مرتبك للغاية
ومع ذلك  ،فإن األهداف المشتركة للبلدان األجنبية في اآلونة األخيرة تركز على تدمير الدولة اإلسالمية )داعش( .ردا على ذلك  ،داعش الذي
وقف في وضع أدنى دعا المسلمين الذين يعيشون في الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا للقيام التفجير االنتحاري .كما يجوز مقاتلي تنظيم الدولة
اإلسالمية العودة إلى بلدانهم األصلية والقيام بأنشطة إرهابية .األول هو اإلرهاب المحلي واألخير هو الرعب في مسقط رأسه .لمنع اإلرهاب
المحلي أو مسقط الرأس  ،يجب تدمير داعش بالكامل في أقرب وقت ممكن .فقط الجيش الشرعي للحكومة السورية والقوة الكردية للقوة
الديمقراطية السورية يمكن أن ينافسوا داعش اآلن .ومع ذلك  ،فإن القوات الكردية ليست في وضع يمكنها من الحصول على دعم من روسيا
.وتركيا وإيران
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في نهاية المطاف  ،تركت الدول الغربية بما فيها الواليات المتحدة طلب استقالة الرئيس األسد من جهة في الوقت الراهن وقصفت الدولة
اإلسالمية )داعش( .لقد تغاضوا عن األعمال العسكرية لسوريا وروسيا .المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى  ،التي دعمت القوى
الديمقراطية السورية من القوى الليبرالية المناهضة للحكومة كخيار أخير ألن عدوهم الحقيقي هو الشيعي  ،تم التخلي عنه من قبل الواليات
.المتحدة
هل عدو العدو صديق أو عدو آخر؟ يمكن القول أن الوضع في سوريا  ،حيث يتم تعميق االلتباس  ،هو الوضع غير المرئي في الشرق األوسط
.نفسه
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
الحرب األهلية السورية هي في األساس صراع عسكري ضد حكومة األسد ومنظمة مناهضة للحكومة تسعى إلى االنسحاب .تدعم إيران
 ،وروسيا حكومة األسد من حيث العالقات الميكانيكية الدولية .إيران هي السبب الرئيسي في أن عائلة األسد هي مدرسة علوية )فصيل شيعي(
وروسيا لديها الميناء العسكري الوحيد في سوريا في الشرق األوسط .بالنسبة لروسيا  ،فإن الطريق من البحر األسود إلى البحر األبيض
المتوسط عبر مضيق البوسفور مقارنة مع بحر البلطيق المجمد في الشتاء له معنى عسكري كبير  ،وبالتالي يقف على جانب نظام األسد .من
ناحية أخرى  ،تدعم الدول الغربية مثل الواليات المتحدة المنظمات المناهضة للحكومة .إن اإلطاحة بالنظام االستبدادي وإقامة نظام ديمقراطي
حر هو مبرر لدعم المنظمات المناهضة للحكومة .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وتركيا توافق وتؤيد
.الدعم المناهض للحكومة .هذا إجراء مضاد ضد نظام األسد الشيعي وإيران تدعمه
ومع ذلك  ،فإن منظمة سوريا المناهضة للحكومة ليست متجانسة .على العكس من ذلك  ،فهي مجموعة من وو كو كايون أن المعتقدات
اإليديولوجية المختلفة .على الرغم من أن القوى المكونة لألعضاء المكونة هي مكثفة  ،إال أن الجيش السوري الديمقراطي )قوات سوريا
 ISو  Nusula.والعديد من القوات العربية المناهضة للحكومة وجبهة ) (YPGالديمقراطية( يتكون من قوات الدفاع الشعبية الكردية
.هي القوة الثالثة التي تختلف عن منظمة حكومية أو منظمة مناهضة للحكومة ) ISIL ، ISIS ، Daisishالدولة اإلسالمية  ،الملقب بـ(
وحدات حماية الشعب  ،قوة رائدة في قوات سوريا الديمقراطية  ،هي منظمة عسكرية من قبل األكراد الذين يعيشون في شمال شرق سوريا .يتم
توزيع األكراد في سوريا وتركيا وإيران والعراق في البلدان األربعة ويواجهون حكوماتهم باالستقالل الوطني .تدعم القوى الديمقراطية السورية
القوى العسكرية العلمانية السنية مثل الواليات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية  ،لكن تركيا تحاول القضاء على وحدات حماية
.الشعب بحذر من حركة االستقالل الكردية
وتعتمد جبهة نوستال ) جيش فاتوف الحالي( على تدفق تنظيم القاعدة اإلرهابي الدولي  ،وهي تلون ديني يدعو إلى األصولية اإلسالمية
والصفيفية .أعلنت الدولة اإلسالمية تأسيس أمة متفرعة من جبهة النصلة وتنتشر بين سورية والعراق .في األصل تم إطالق "الدولة اإلسالمية
 ،كنشاط إرهابي  ،ولكن في ديسمبر  2013أعلن الرئيس أوباما انتهاء حرب العراق وانسحاب الوجود العسكري األمريكي )" (ISIالعراقية
مدد النشاط إلى سوريا تم توسيعها ليتم تغيير اسمها إلى "دولة العراق اإلسالمية وسوريا )داعش(" وأعلنت استقاللها على أنها "الدولة
 ،في عام  .2014ومع ذلك  ،فبالرغم من كونها دولة  ،فإن دولتها الداخلية هي مجموعة إرهابية قاسية  ،ومجموعة سطو )" (ISاإلسالمية
.وال توجد دول اعترفت بالدولة كأمة
سوف يقوم األجانب بتغيير طرقهم لتحمل مثل هذه عيون القطط ضد هذه القوى المتنوعة .حاولت الواليات المتحدة توفير التدريب العسكري من
خالل تزويد األسلحة لدعم القوى الديمقراطية السورية  ،وهي قوى ديمقراطية ليبرالية بين فصائل المتمردين .لكن في الشرق األوسط حيث
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تكون األيديولوجية الديمقراطية األوروبية الغربية نادرة  ،فإن القوى الليبرالية ضعيفة واألسلحة والمساعدات المالية متناثرة مثل المياه المتناثرة
.في الصحراء
سوف يقوم األجانب بتغيير طرقهم لتحمل مثل هذه عيون القطط ضد هذه القوى المتنوعة .حاولت الواليات المتحدة توفير التدريب العسكري من
خالل تزويد األسلحة لدعم القوى الديمقراطية السورية  ،وهي قوى ديمقراطية ليبرالية بين فصائل المتمردين .لكن في الشرق األوسط حيث
تكون األيديولوجية الديمقراطية األوروبية الغربية نادرة  ،فإن القوى الليبرالية ضعيفة واألسلحة والمساعدات المالية متناثرة مثل المياه المتناثرة
.في الصحراء
وتشارك المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العلمانية الملكية في الخليج أيضًا في الجيش السوري الديمقراطي  ،ولكن هذا خيار
المساعدة مع طريقة اإلزالة .بعبارة أخرى  ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي تضعف هيكلها  ،مثل جبهة نسلال وداعش )الدولة اإلسالمية(
السلفية )التطرف اإلسالمي(  ،لكن الحكومة السورية التي تتلقى المساعدات اإليرانية غير مقبولة أكثر من غيرها .على الرغم من كونها حذرة
من القوة الليبرالية في النية الحقيقية  ،إذا كنت تواكب الدول الغربية وأوروبا  ،فإن النظام الملكي المطلق مستقر لفترة من الوقت  ،وبالتالي
نحن نراهن على الجيش السوري الديمقراطي كخيار لطريقة اإلزالة .ومع ذلك  ،على الرغم من تلقي دعم األسلحة الغربية والدعم االقتصادي
من دول الخليج  ،إال أن القدرة القتالية الفعلية للجيش الديمقراطي السوري أدنى بكثير من المتمردين اآلخرين  ،وهم يحمون أنفسهم فقط .هذا
.هو األفضل
المتطرفون اإلسالميون  ،جبهة نوستال )جيش فاتوف اآلن( والدول اإلسالمية )داعش(  ،ل ديهم وعي ديني قوي وقدرة القتال عالية ألنهم
مستعدون للتضحية بالنفس .لكن القوى التي تعود إلى الدين تصل إلى الزعيم وتنقسم بسهولة .تشاطرت بغداد  ،زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية
)الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا(  ،جبهة النصرة والنمر وأقامت "بلدانها اإلسالمية" الخاصة بها التي ال تعتمد على المساعدات الخارجية
وليس األنشطة المناهضة للحكومة ضد الحكومة المركزية .فهم ال يعترفون بالحدود الحالية )اتفاقية بيكو الغربية( حيث رسمت القوى ،
الغربية حقبة استعمارية .وهم يهدفون إلى أن يصبحوا دولة دينية إسالمية مثالية للخالفة  ،ويدعون بمهارة الشباب الذين يعيشون في الخارج
.باستخدام اإلنترنت  ،ويقومون بتفصيلها للمقاتلين
التي تعتمد على شبكة القاعدة  ،الجنود ) Nuslaبلد إسالمي("  ،جبهة  "ISالجيش الديموقراطي السوري  ،المدعوم بنوع مستقل و خاص
األكراد وتعتمد على المساعدات من الغرب ودول الخليج .قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران تواجه هذه المنظمات المناهضة
للحكومة .في األساس  ،الوضع السوري مرتبك للغاية حيث أن قوات روسيا-إيران التي تدعم إدارة أسادو والشرق األوسط والغرب والواليات
.المتحدة تدعم القوات المناهضة للحكومة هي في هيكل المواجهة وتنقسم القوى المختلفة
ومع ذلك  ،فقد ركزت األهداف المشتركة للبلدان األجنبية مؤخرا ً على تدمير داعش )بلد مسلم( .ردا ً على ذلك  ،فإن داعش )الدولة المسلمة(
التي تدني ذلك  ،تدعو المسلمين )المسلمين( الذين يعيشون في الغرب  ،وروسيا  ،والتفجير االنتحاري .وعالوة على ذلك  ،من المرجح أن يعود
مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية إلى بلدانهم وأن يجروا أنشطة إرهابية .األول هو اإلرهاب المحلي " ،إرهاب اإلرهاب"  ،واألخير هو "اإلرهاب
العائدين إلى ديارهم" .من أجل منع هذه "الهجمات اإلرهابية" و "اإلرهاب المنزلي"  ،يجب تدمير داعش في أقرب وقت ممكن .فقط جيش
الحكومة السورية النظامي والقوة الكردية للجيش الديمقراطي السوري يمكن أن ينافسوا داعش اآلن .ومع ذلك  ،فإن القوات الكردية ليست في
.وضع يمكنها من دعم أي من الواليات المتحدة وروسيا وتركيا
في نهاية المطاف  ،ستقوم الدول الغربية مثل الواليات المتحدة برفع مطلب نظام أسادو في الوقت الحالي وإسكات األعمال العسكرية للحكومة
 ،السورية وروسيا ببساطة عن طريق ضرب قاعدة الدولة اإلسالمية بالقصف .نظام األسد الشيعي هو أكبر عدو  ،ودول الخليج مثل السعودية
التي دعمت القوى الديمقراطية السورية من القوى الليبرالية المناهضة للحكومة دون اللجوء إلى قانون اإلقصاء  ،تم تجهيزها من الواليات
.المتحدة من السلم
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هل عدو العدو صديق أو عدو آخر؟ يمكن القول أن الوضع في سوريا  ،حيث يتم تعميق االلتباس  ،هو الوضع غير المرئي في الشرق األوسط
.نفسه
(تتمة)
By Areha Kazuya
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