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مراجعة قصیرة عن الدراسة (إدراك للدراسات واالستشارات) 
في 13 فبراير 2016 نشر معهد دراسات الحرب (ISW) دراسة هامة حول فصائل الثورة أو المعارضة المسلحة 

في حلب، تضمنت الدراسة وصفا لكل فصيل أساسي من هذه الفصائل وتصنيف معين لها وفق معايير من 

غير المعتاد االعتماد عليها في تصنيف الفصائل السورية عادة تتضمن قدرة كل فصيل على التأثير في القرار 

اإلداري لمدينة حلب(القدرة على حكم حلب). 

فهي تقسم الفصائل الى فصائل متمكنة صانعة قرار (5 فصائل) وفصائل يمكن ان تصبح متمكنة وصانعة 

قرار (3 فصائل) وفصائل ليست صانعة قرار وغير مرشحة بوضعها الحالي لكي تصبح من صناع القرار في 

حلب(6 فصائل). 

وبحسب الدراسة فيجب على الواليات المتحدة العمل على تحقيق األهداف الثالثة التالية: 

منع جبهة النصرة من تولي قيادة المعارضة في حلب. 1.

تجنب كارثة انسانية تنتج من حصار طويل ُيفرض على حلب.  2.

حث شركاء الواليات المتحدة، تركيا على وجه الخصوص، إلظهار ردود أفعالهم تجاه المعارك في 3.

حلب واتخاذ خطوات عملية ضدها.  

تقدم هذه الدراسة شرًحا مفصًال عن مفاصل قوى المعارضة في حلب، ويوضح طرق تعبئتها 

باستخدام سياسة (ذكية) لتحقيق الهدف األول المشار إليه سابقًا، ويوصي التقرير أيًضا بالتخلي عن 

السياسة األمريكية التي تعمل وفق شعار "وقف األعمال العدائية" ألنها ال توفر أي حماية للحلبيين, 

وتدعو التخاذ الخطوات الثالثة التالية لتأمين مصالح الشعب السوري، هي:  

تنفيذ إنزال جوي إنساني في حلب. 1.

توفير دعم مادي لجماعات المعارضة في حلب بعيدًا عن جبهة النصرة وهذا يتضمن المتحالفين مع 2.

النصرة من أحرار الشام وغيرها 

العمل على خلق منطقة إنسانية آمنة شمالي حلب. 3.

وتشبه الدراسة طريقة تعامل الروس مع استراتيجية "وقف األعمال العدائية" في سوريا بما قامت به 

روسيا في اتفاق وقف إطالق النار في أوكرانيا، الذي عرف عرف باسم مينسك2، واستخدمه الروس 

لمواصلة التصعيد أحيانًا ووقفه أحيانًا اخرى لممارسة الضغط على الحكومة األوكرانية والتهرب من 

التعهدات التي قطعوها على أنفسهم. 

وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على المعضلة األمريكية في التعامل مع التصعيد الروسي المتواصل 

في سوريا وحلب تحديدًا وانعكاسات ذلك المستقبلية حيث تشير إلى أن النتيجة من كل هذا ستكون 

أزمة سياسية للبلدان "أمريكا أو الغرب" والتي تسعى للمساعدة في تجاوز األزمة اإلنسانية لكنهم 

يخشون تصعيدًا معينًا مع روسيا، فحتى اآلن، لم يبرز في المناقشات السياسية المحلية األمريكية 

مبدأ دعم الجماعات المسلحة المعارضة لتعزيز خيارات أمريكا في سوريا على المدى الطويل. هذا عدا 

عن معضلة استفادة أمريكا من قوات المعارضة السورية في حرب داعش خاصة في مناطق التماس 

معها. 
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كما تتناول الدراسة مصادر الضغط على المقاتلين في حلب وتعدد سبعة مصادر تضغط عليهم وتقلل 

من احتمالية صمودهم أمام قوات النظام وشركائه في مقدمتها عدم امتالك القوة البشرية الكافية 

للقتال في الريف والمدينة على حد سواء. 

لقد قدمت الدراسة خطة عملية لدعم فصائل المعارضة المسلحة للصمود في وجه عاملين: األول 

حرب النظام وحليفه الروسي عليها والثاني الصمود في وجه مساعي جبهة النصرة الستمالة أي من 

الفصائل لطرفها، وتتجلى براغماتية السياسية المقترحة في الدراسة بعدم ممانعة الخطة أن يتم 

تقديم دعم لبعض الفصائل التي تحظى بعالقة جيدة أو تواصل معين مع جبهة النصرة، والتي بدورها 

ستقوم بمحاربة جبهة النصرة أو الحد من تأثيرها في حلب. في نفس الوقت الذي اعتبرت الدراسة أن 

امتالك أي فصيل للقذائف المضادة للدروع هو معيار لرضى وقبول األمريكان به والتعاون معه. 

تتضمن الدراسة أيضًا توصية بإنشاء منطقة آمنة في شمال حلب مع اإلقرار بإمكانية استخدامها 

لتنفيذ هجمات ضد النظام أو تعزيز خطوط القتال، عدا عن اإلشارة إلى إمكانية قيام تركيا بخطوة أحادية 

الجانب بهذا الخصوص. 

أهمية هذه الدراسة تنبع من التوقيت الحساس الذي صدرت فيه والحقائق المهمة التي توردها إلى 

جانب انها تطرح مجموعة من االستنتاجات التي قد نتفق او ال نتفق معها ولكنها بالتأكيد تمثل خطوات 

محددة قد يتم تبنيها من قبل األطراف المعنية لتدراك الكارثة الحاصلة في حلب والتي يجب العمل 

عليها خالل الفترة الزمنية القصيرة المقبلة بل وربما يكون األوان قد فات فعًال على فعل ما يلزم ، 

وما تحذر منه هذه الدراسة وغيرها من التحليالت بخصوص االنعكاسات الكارثية لتقدم النظام وشركائه 

في حلب على الوضع االنساني في سوريا وخارجها وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ربما تكون 

هذه التحذيرات قد أصبحت واقعًا بالفعل ونحن نشهد هذه األيام بالذات إرهاصات هذه االنعكاسات 

السيئة. 
(إدراك للدراسات واالستشارات) 
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مقدمة 

تواجه الواليات المتحدة إنعطافًا حادًا في التغيرات الجيوسياسية في سوريا لم تضح تفاصيله حتى 

اآلن. فإعالن "وقف األعمال العدائية" الذي أعلن في 11 فبراير 2016، سمح لروسيا وقوات األسد 

بمواصلة استهداف حلفاء الواليات المتحدة المتواجدين في حلب، بحجة تواجد جبهة النصرة، التابعة 

لتنظيم القاعدة في المدينة. تعتمد روسيا في حلب على وجهة نظر كاذبة ومشوهة بشكل متعمد. 

فحلب تضم عدًدا كبيًرا من فصائل وجماعات المعارضة غير جبهة النصرة، بل وتختلف معها في رؤيتها 

حول األحداث، وهي الفصائل التي يجب على الواليات المتحدة دعمها وتعزيزها فوًرا.  

يجب على الواليات المتحدة البدء بتنفيذ عدة خطوات من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف ثالثة :  

منع جبهة النصرة من تولي قيادة المعارضة في حلب. 1.

تجنب كارثة انسانية تنتج من حصار طويل ُيفرض على حلب.  2.

حث شركاء الواليات المتحدة، تركيا على وجه الخصوص، إلظهار ردود أفعالهم تجاه المعارك في 3.

حلب واتخاذ خطوات عملية ضدها.  

يقدم هذا التقرير شرًحا مفصًال عن مفاصل قوى المعارضة في حلب، ويوضح طرق تعبئتها باستخدام 

سياسة ذكية لتحقيق الهدف األول المشار إليه سابًقا، ويوصي التقرير أيًضا باستبدال السياسة 

األمريكية الواقعة تحت شعار "وقف األعمال العدائية" والتي ال توفر أي حماية للحلبيين, وهو ما 

يوجب إتخاذ 3 خطوات لتأمين مصالح الشعب السوري، هي:  

تنفيذ إنزال جوي إنساني في حلب. 1.

توفير دعم مادي لجماعات المعارضة في حلب بعيدًا عن جبهة النصرة. 2.

العمل على خلق منطقة إنسانية آمنة شمالي حلب.  3.

تسعى قوات النظام السوري إلى تطويق األحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب اعتباًرا من 13 

فبراير الجاري. وتمكنت قوات النظام بدعم من القوات الروسية من قطع أحد أهم خطوط اإلمداد التي 

تدعم سيطرة المعارضة على حلب في الرابع من الشهر الحالي، ويفصلها اآلن قرابة 5 كم عن قطع 

الطريق الثاني. وإذا نجحت هذه المحاولة1، فإن النظام سيستخدم سياسة الحصار والتجويع إلجبار 

المعارضة على االستسالم بدًال من إطالق عمليات تمشيط عالية التكلفة على المدى القصير. 

يستخدم النظام هذا التكتيك كثيًرا لدفع جيوب المقاومة إلى االنهيار وهو ما فعله النظام سابًقا في 

حمص قبل اضطرار مقاتلي المعارضة لالستسالم في مايو 22014. بعد حصار مماثل وطويل. وقد 

أدى تهديد النظام بفرض حصار مماثل وطويل على سكان حلب إلى فرار الكثير منهم نحو مناطق 

شمال المدينة3. وهو ما دفع األمم المتحدة لتوقع نزوح 150 ألف مدني آخر من المناطق التي تسيطر 
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عليها المعارضة في المدينة قريًبا4 . تركيا من جهتها ترفض فتح حدودها الستيعاب الالجئين 

اإلضافيين، وهو ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في أعداد المشردين والالجئين داخل سوريا5 .ويبدو 

أن تركيا في طريقها التخاذ إجراءات للرد على الوضع الحالي عبر اتخاذ الجيش التركي إلجراءات في حالة 

عدم وقف ما أسماه باألعمال العدائية. وهذه اإلجراءات قد تشمل إنشاء منطقة إنسانية آمنة من 

جانب واحد داخل سوريا في شمالي حلب لحماية المدنيين هناك وتخفيف الضغط الواقع على المدينة 

نفسها.  

من جهة أخرى، تقدم النظام في حلب اآلن، قد يشكل عائًقا كبيًرا أمام الواليات المتحدة يحول دون 

تحقيقها ألهدافها في سوريا والمتمثلة في محاربة داعش وجبهة النصرة والقواعد السلفية األخرى 

التي تساعد على إيوائهم6 .  

يستوطن حلب مجموعات من الفصائل المقاتلة التي ما تزال مستقلة نسبًيا عن جبهة النصرة، 

وبالتالي فإن احتمال توفير كادر من قوات المعارضة القادرة على محاربة جبهة النصرة وارد جًدا. وحدوث 

أي استسالم من جانب الفصائل المحاصرة في حلب من شأنه القضاء على هذا الشريك المحتمل 

في األراضي السورية.  

وعلى الرغم من الحقيقة التي استنتجت بالتجربة، وهي أن أي حصار قاٍس يفرضه النظام وشريكه 

الروسي على المناطق السورية سيدفع المعارضة المعتدلة نحو التطرف، وهو ما سيعزز بكل تأكيد 

قيادة جبهة النصرة لفصائل المعارضة في شمال سوريا، إال أن روسيا واألسد ال يزاالن يسعيان 

لتحقيق نصر في حلب على الرغم من االتفاق السياسي بين القوى العظمى على وقف األعمال 

العدائية.  

بدوره استبعد وزير الخارجية الروسي سيرخي الفروف حلب عندما أعلن عن "وقف األعمال العدائية" 

مدعيًا أنها تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة غير شرعية. ومن المرجح أن تستمر الضربات الجوية 

الروسية في استهداف فئات واسعة من فصائل المعارضة التي تتهمها روسيا بكونها جزًء من جبهة 

النصرة فيما يتلقى بعضها بالفعل الدعم من  أمريكا.  

وكان الفروف قد أعلن في مؤتمره الصحفي بعد توقيع االتفاقية في 12 فبراير:" بالنسبة لحلب، 

أعرب كيري عن قلقه من األعمال العدوانية للحكومة هناك. حسًنا، إذا كان تحرير المدينة من سيطرة 

المجموعات المسلحة غير الشرعية يوصف بالعدوان فالقلق مبرر، لكن مهاجمة من يحتلون األرض 

فذاك أمر ضروري، وهو قبل كل شيء يمثل أولوية حيث تسيطر جبهة النصرة على المناطق الغربية 

فيما تسيطر قوات جيش اإلسالم وأحرار الشام على مناطق أخرى في المدينة. 

يذكرنا "وقف األعمال العدائية" الروسي في سوريا بما كان في وقف إطالق النار في أوكرانيا،عرف 

باسم مينسك2، واستخدمه الروس لمواصلة التصعيد أو وقفه من أجل إيقاع ضغط كبير على 
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الحكومة األكرانية دون وفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم8 . فخالل المناقشات األخيرة التي 

جرت من أجل وقف إطالق النار في سوريا، لم يتم شمل نظام األسد أو أي من فصائل المعارضة 

السورية، وهو ما يوفر لروسيا بطريقة سهلة تتيح لها االلتفاف على االتفاقية الموقعة ، وفي مقابلة 

صحفية لألسد في 12 فبراير، أعرب عن نيته في االستمرار بالعمل الستعادة السيطرة على "كل 

سوريا" مما يدل على أن األسد لن يستخدم وقف إطالق النار إال إلمالء شروطه التي تصب في 
مصلحته الخاصة.9 
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المعضلة األمريكية  

لم تدرك الواليات المتحدة حتى اللحظة مواجهتها لقرار سياسي أساسي في حلب، وعلى الرغم من 

ادعاءات روسيا بأن عمليات النظام في حلب تستهدف جبهة النصرة بشكل أساسي، إال أن الواقع 

يشير إلى أن جبهة النصرة ستخسر قليًال من قوتها خالل هذه العمليات. ومن المرجح أن تساهم 

عمليات النظام في حلب بتعزيز التطرف وتعزيز جبهة النصرة بدًال من إحباط تطورها.ومن المرجح أن 

تحظى جبهة النصرة بمجموعة جديدة صلبة من المقاتلين أو أن تحظى بموقف قوي بين فصائل 

المعارضة في حال ساهمت في الدفاع عن المدينة خالل هذه الهجمة. 

فشل الدول الغربية في دعم فصائل المعارضة الصامدة في حلب سيساهم بال شك في دعم هذا 

السيناريو، فتقدم النظام في حلب لم يكن لينجح دون دعم الحملة الجوية الروسية لتقدم النظام، عدا 

عن تقدم قوات روسية خاصة والتعزيزات الكبيرة من الميليشيات الشيعية واإليرانية التي تدعم 

األسد. روسيا تقدم غطاًء دولًيا لألسد وللتحرك لفرض هذا الحصار. والدعاية الروسية تنصب على 

هدف قتال جبهة النصرة والجهاديين اآلخرين في حلب10. 

والنتيجة من كل هذا، أزمة سياسية للبلدان "أمريكا أو الغرب" والتي تسعى للمساعدة في تجاوز 

األزمة اإلنسانية لكنهم يخشون تصعيدًا معينًا مع روسيا. وفي مؤتمر صحفي عقد في  6 فبراير 

الجاري، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية إلى أن الواليات المتحدة تسعى إلى منح 

األولوية في التعامل الدبلوماسي، مشيًرا إلى أن حصار حلب بات من الحقائق اآلن، وأن الواليات 

المتحدة ستسعى بدبلوماسية حازمة إلى العثور على حل سياسي لتحقيق وقف إطالق النار11 . 

وحتى اآلن، لم يبرز في المناقشات السياسية المحلية األمريكية مبدأ دعم الجماعات المسلحة 

المعارضة لتعزيز خيارات أمريكا في سوريا على المدى الطويل. هذا عدا عن معضلة استفادة أمريكا 

من قوات المعارضة السورية في حرب داعش خاصة في مناطق التماس معها.  

انقسمت سابًقا جهود قوات المعارضة في حلب بين قتال النظام في الضواحي وبين قتال داعش 

في الشمال، والوضع الحالي سيمنع قوات المعارضة في الشمال من تلقي مساعدات تتيح لها 

إكمال معركتها ضد داعش. وهم اآلن عرضة لتجدد هجوم داعش عليهم خاصة في بلدة عزاز المجاورة 

للحدود التركية السورية. ومن المرجح أن تتلقى قوات المعارضة التي تشتبك مع داعش دعًما جوًيا 

أمريكًيا معيًنا يساعدها على الصمود في وجه داعش ويمنع تقدمها12. 

من جهته أكد المتحدث باسم القوات األمريكية الكولونيل ستيف وارن أن هذه القوات لن تتأثر 

بعمليات النظام في أقصى الجنوب، وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في 10 فبراير الجاري، أكد أن 

أعداد قوات المعارضة المتواجدة هناك غير كافية لمسح الحدود السورية التركية بشكل كامل خاصة مع 

أعدادهم القليلة الحالية. لكن ما زاد األمر تعقيًدا قيام "قوات الدفاع الشعبي الكردي" بمهاجمة هذه 
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التضاريس التي تسيطر عليها المعارضة من الغرب وهو ما أدى إلى تفاقم التحدي أمام العمل الحالي. 

ومن المرجح أن تحتفظ قوى المعارضة بقدراتها القتالية داخل مدينة حلب، لكنها لن تكون قادرة على 

كسر الحصار الذي سيفرضه النظام دون دعم خارجي. هذا عدا عن تكثف هجمات كل من القوات الكردية 

والنظام الروس وداعش على قوات المعارضة في حلب ليزيد من عبء صمود القوات هناك. 

الضغوط المتزايدة على قوى المعارضة في حلب 

هناك سبعة مصادر إضافية تضغط على المقاتلين في حلب، وهو ما يقلل فرصة صمودها أمام 

هجوم قوات النظام وشركائها اآلن. فقوات المعارضة في حلب صمدت لفترات طويلة، وال تملك 

قوات بشرية كافية للتصدي لهجمات كبيرة مكثفة في وقت واحد. وهذا ما أجبر قوات المعارضة على 

المبادلة بين المدينة والريف للتصدي لكل هجوم كبير على مدار العام 2015. ونتيجة لذلك، اضطرت 

المعارضة للدفاع عن بعض خطوط الجبهات التي كانت عرضة لهجمات النظام بكتل قتالية قليلة للغاية 

ال تكفي لمواجهة الهجمات.  

إضافة لذلك، استهدفت الضربات الجوية الروسية بشكل مكثف خطوط االتصال الرئيسية لقوات 

المعارضة، وبدأت الطائرات الحربية الروسية في تركيز ضرباتها أكثر على مواقع المعارضة على طول 

خط السيطرة الرئيسي شمال حلب عقب اسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا في نوفمبر 2015. من 

جهتها ركزت داعش هجماتها على شمال حلب بهدف االستيالء على خطوط االمداد التي استهدفتها 

الضربات الجوية الروسية. وتطلق داعش عمليات منتظمة لقطع خط إمداد المعارضة المسلحة من 

الحدود التركية إلى شمال حلب. وفي كثير من األحيان استغلت داعش زخم النشاط العسكري من 

النظام ضد حلب للسيطرة على بعض المناطق فيها أو التحكم بخطوط إمداد معينة15 . 

داعش تستغل سيطرتها على الموارد إلضعاف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، حيث اوقف 

داعش المبيعات النفطية للمعارضة في شمال حلب على سبيل المثال، وهو ما تسبب بوضع 

المعارضة وسكان المناطق التي تسيطر عليها تحت ضغط كبير.16 

من جهة أخرى تعمل القوات الكردية على مصادرة األراضي  التي تحيط بمنطقة التواجد العربي هناك، 

وهو ما فعلته قوات ( YPG) في عفرين سابًقا، حيث تمكنت من السيطرة على ما يشبه الكانتونات 

هناك في 2015، لكنها استمرت في سعيها لتوسيع السيطرة شرًقا ابتداًء من 17 نوفمبر 2015. 

ودعم الواليات المتحدة للقوات الكردية هذه جعلها تحقق الكثير من المكاسب اللوجستية تحت مظلة 

حرب داعش. 

ساهمت الواليات المتحدة في إنشاء القوة العربية الكردية المشتركة المعروفة باسم القوى 

الديمقراطية السورية في اوكتوبر 172015، سعت أمريكا من ذلك إلى إيجاد حليف آخر في قتال داعش 

هناك. (YPG) تقود قوات سوريا الديقراطية هذه وتضم في صفوفها بعض فصائل محلية تتبع 
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للجيش الحر.أحد هذه الفصائل ( جيش الثوار) عمل مع القوات الكردية على استغالل الضربات الجوية 

الروسية من أجل السيطرة على بعض المناطق الواقعة شمال حلب قرب الحدود التركية، بما في ذلك 
قاعدة منغ الجوية ابتداًء من 11 من فبراير الجاري.18 

تعارض قوات المعارضة في حلب بشدة التوسع الكردي في المحافظة. وعلى هذا النحو فإن الواليات 

المتحدة تخاطر بإشعال الصراع بين الجزء األكبر من حلب المستند إلى المعارضة والقوات الكردية 

وحلفائها المدعومة من الواليات المتحدة.  

تستهدف قوات النظام والقوات الروسية البنى التحتية المدنية في المدينة. فالنظام  والطائرات 

الروسية يستهدفون بشكل مركز أهداف مدنية في أجزاء مختلفة من حلب بما في ذلك المستشفيات 

والمخابز19  الواقعة تحت سيطرة المعارضة. وهذا بال شك سيزيد من تكلفة إغاثة أو إعالة المدنيين 

في حلب تحت أي حصار مقبل. هذا باإلضافة إلى االستهداف المتواصل للمعارضة والمدنيين في 

حلب وخطوط االمداد ما يضع المقاتلين والمدنيين في حلب تحت ضغط كبير.  

جبهة النصرة من جهتها عملت على تدمير جميع الجماعات المعتدلة كلما سنحت لها الفرصة بذلك. 

وتحاول الجبهة بذلك جر الجماعات المعتدلة الى مربعها وعدم السماح لها بقبول أي تواصل أو حل مع 

القوى الغربية. وتمكنت جبهة النصرة من تدمير جماعتين مدعومتين من أمريكا في شمال سوريا في 

أواخر 2014 وأوائل 2015، فيما كانت قد بدأت حملة لتدمير جماعة نور الدين زنكي. ومع تراجع 

الجماعات األخرى، تسعى جبهة النصرة على تصدر تقديم الخدمات والسيطرة على مناطق حلب 

المختلفة وذلك بدعم عسكري كبير لها.وعملت كذلك على السيطرة على محطة الكهرباء والمياه 

الرئيسية في حلب في 20 يوليو الماضي.وتسعى جبهة النصرة عبر هذه الضغوطات إلى انتزاع 

مواقف وتنازالت من جماعات المعارضة األخرى عدا عن سعيها الكتساب دعم اجتماعي محلي لتعزيز 

سيطرتها.  

هذه الضغوط مجتمعة تؤثر على عناصر المعارضة المتواجدة في حلب، والتأثير المركب لهذه الضغوط 

على قوات المعارضة يختلف حسب قدرة تحمل كل مجموعة هناك وحسب استعداد كل مجموعة 

لتحمل ضغط النظام وحليفه الروسي والعوامل المذكورة سابًقا. وما تحتاجه الفصائل هناك يتجاوز 

مسألة الدعم الطويل األجل ليصبح دعًما فورًيا يمنعها من أن تصبح فريسة ألعداء أمريكا في سوريا.  
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عناصر قوة كل فصيل ومصادر قوة المعارضة المسلحة في حلب 

تتضمن الفصائل المعارضة في حلب تنوعًا ومزيجًا من مختلف ألوان الطيف األيديولوجي، فهناك أكثر 

من 50 جماعة معارضة تنشط في حلب، ومعظمها تعمل على المستوى المحلي إلى حد كبير. وتعد 

الجماعات اإلسالمية التي حافظت على استقالل جيد بعيًدا عن جبهة النصرة بشكل أفضل من نظرائها 

في إدلب، يضم هذا التقرير مجموعة من التفاصيل عن فصائل المعارضة في حلب وهي ما يمكن أن 

تتوزع على ما يصطلح عليه ب "صناع قرار " أو "صناع قرار مؤهلين" بناء على قدراتهم الميدانية. 

صناع القرار \ الوسطاء"Powerbroker": هي المجموعات التي تحدد نجاحها العسكري بالنجاح 

بمواجهة النظام أو داعش عبر احتالل تضاريس استراتيجية أو لعبها لدور قيادي في الحكم. هذه 

المجموعات عادة ما تكون قوات عسكرية كبيرة وتملك قيادة منظمة أو هياكل رسمية إلصدار األوامر. 

صناع قرار مؤهلين \ وسطاء مؤهلين " Potential powerbroker”: بإمكانهم أن يكونوا حكاًما في 

حلب لكنهم اآلن ليسوا كذلك : هي المجموعات القادرة على تحقيق نجاح عسكري هام ضد النظام أو 

جبهة النصرة أو داعش (جبهة النصرة ضمن هذا التصنيف) في المناطق الغربية من سوريا وفق 

تلقيها لدعم خارجي. هذه المجموعات تستطيع الحفاظ على المكاسب العسكرية بشكل أكبر وبإمكانها 

جر األطراف األخرى نحو تحالفات عسكرية كبيرة. 
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التصنيف اعتمد بكل أساس على مشاركة وتأثير الفصيل في إدارة حلب، وهو ما يتطلب مستوى *

معين من العالقة بجبهة النصرة ، وعلى امتالكها لصواريخ التاو من عدمه (إدراك) 

الدعم األمريكياأليديولوجية الفصيل التصنيف 

صناع قرار \ متحكمون 

Powerbroker

ال يوجدسلفي جهادي أحرار الشام

يوجد  حالياإسالمي الجبهة الشامية 

يوجد  حالياإسالمي جيش المجاهدين

ال يوجدإسالمي فيلق الشام 

يوجد حالياإسالميالفوج األول 

صناع قرار مرشحون \متحكمون محتملون  

Potential powerbroker

سابقًا 2015إسالمينور الدين زنكي

ال يوجدليبراليون معتدلونالسلطان مراد

ال يوجدسلفي جهاديجبهة النصرة 

مجموعات أخرى

يوجد حالياليبراليون معتدلونالفرقة 13

يوجد حالياليبراليون معتدلونالفرقة 16

يوجد حالياليبراليون معتدلونالفرقة الشمالية

يوجد حالياليبراليون معتدلونصقور الجبل

يوجد حالياليبراليون معتدلونجيش العزة

يوجد حالياليبراليون معتدلونالفرقة الوسطى
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ووفق هذا التصنيف، في حلب، يوجد 5 فصائل تصنف على أنها صناع قرار\ حاكمة بينما يوجد 3 

فصائل تصنف على أنها صناع قرار محتملة ( بإمكانهم أن يشاركوا في تحمل مهمات وأعباء إدارة  

حلب)، تلعب جبهة النصرة دوًرا مهًما في المعارك والحكم في حلب، لكنها ال ترقى بعد لمرحلة 

التعامل مثل هذه الفصائل. 

هذه الفصائل ( الحاكمة ) الخمسة تعلب دوًرا رئيسًيا في تحديد مسار فشل أو نجاح العملية العسكرية 

في حلب، عدا عن مساهمتها في ممارسة الحكم في حلب، وغالًبا ما تنسق مواقفها حول القضايا 

السياسية كمسألة التفاوض وغيرها. عدا عن قدرتها على التنسيق فيما بينها بشكل مميز وتجميع 

قواها األساسية للتصدي لمثل هكذا ظرف عسكري. تحظى ثالثة من هذه المجموعات ( جيش 

المجاهدين والفوج األول والجبهة الشامية) بدعم من الواليات المتحدة وتظل مستقلة نسبًيا عن جبهة 

النصرة. في حين يعد تجمع أحرار الشام حليًفا وثيًقا لجبهة النصرة وتبقى األسابيع القادمة أساسية 

في تحديد قوة كل فصيل واستعداده للمحافظة على استقالله بعيًدا عن جبهرة النصرة في المدى 

المتوسط،  

التفصيل القادم يوضح التقسيمات والتنوع بين الفصائل في حلب وإمكاناتها األيديولوجية. 

حركة أحرار الشام اإلسالمية  ( أحرار الشام) ١.

واحدة من أكبر جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، وتنتشر في المناطق الغربية منها، وتعتبر 

إدلب وحماة قاعدة نفوذها األساسية حيث تستخدم انتشارها هناك في تعزيز موقفها كقوة كبيرة في 

حلب. تسيطر على حدود باب الهوى  الواقع إلى شمال إدلب وغرب حلب. وهو المعبر الذي يوفر 

اإلمدادات لقوات المعارضة المتبقية في حلب.  

سيطرتها هذه على المعبر وفرت لها ميزة التحكم والسيطرة بتدفق اإلمدادات من تركيا إلى المناطق 

الغربية من حلب وعلى األرجح فهي تملك فريًقا متخصًصا بجمع الضرائب على هذه المعابر21  مؤخًرا 

بدأت أحرار الشام باستيعاب فصائل وجماعات أخرى  في حلب استطاعت الصمود في وجه الحملة 
الجوية الروسية وهو ما زاد من قوتها في الفترة األخيرة22 

تعتبر أحرار الشام فصيًال ذا تأثير سياسي وديني فاعل ومؤثر في حلب، ومع بداية 2015 أنشأ 

الفصيل مكتًبا خاصًا لجناحه السياسي، عدا عن مساهمة الفصيل في تقديم الخدمات الحكومية منذ 

العام 23 .2012 خالل العام الحالي أعطى الفصيل حلب األولوية في قراراته وأولوياته السياسية، 

ونشر الجناح السياسي له خطة عمل إلصالح اإلدارة في المنطقة في 31 ديسمبر الماضي24 . وما 

تزال أحرار الشام محافظة على سياستها اإلسالمية القوية في مدينة حلب وتملك مكتًبا شرعًيا لفرض 

األحكام الدينية على سكان المحافظة بما في ذلك ارتداء الحجاب25  
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تقوم أحرار الشام بهذه المهام الحكومية جنًبا إلى جنب مع جبهة النصرة وغيرها من الجماعات. وتنشط 

أحرار الشام في دار القضاء التابعة لجبهة النصرة في حريتان شمال غرب حلب حيث تهيمن الجماعات 
السلفية الجهادية على محكمة حلب.26 

2. الجبهة الشامية ( مدعومة أمريكًيا)  

تعتبر الجبهة الشامية إحدى أحدث التجسيدات لشراكات لواء التوحيد، أحد أقدم فصائل الجيش الحر27 . 

من المرجح أن لواء التوحيد هذا يملك عالقات جيدة مع جماعة اإلخوان المسلمين في سوريا، على 

الرغم من أن إنشاء الجبهة الشامية جاء بعد مفاوضات طويلة بين تركيا وقطر والسعودية والتي من 

المرجح أن تكون قد شكلت مصدر تمويل جديد له28 . بدأ تأثير المجموعة باإلزدياد خالل عام 2016، 

وأعلنت المجموعة الحقًا مع كتائب ثوار الشام، الذين أعلنوا صراحة تلقيهم دعًما أمريكيًا بقذائف 

مضادة للدبابات في 27 يناير 2016.29 . 

ويبدو أن هذا األندماج ساعد على نقل القذائف المضادة للدروع إلى الجبهة الشامية ألول مرة في 30 

يناير 201630 . تسيطرة الجبهة الشامية على  معبر باب السالمة مع تركيا شمال حلب، وهو يغذي 

الجماعات المناوئة للنظام في حلب. في 4 فبراير31 الجاري تمكنت قوات النظام من قطع خط اإلمداد 

هناك ولذا فعلى اإلغلب فإن مقاتلي الجبهة منقسمين بين الريف في شمال حلب حيث يمكنهم 

الوصول إلى الحدود وبين المدينة حيث من المحتمل تعرضهم للحصار قريًبا. 

تملك الجبهة الشامية عالقة عداء عالية مع داعش، حيث ساهمت في محاربتها أواخر عام 2015، 

وأصدرت فيديو يسخر من طريقة إعدام داعش لألسرى، حيث وقف مقاتلون من الجبهة الشامية 

بطريقة مقاتلي داعش قبل اعدام األسرى، لكنهم ابتعدوا عن األسرى مؤكدين أن المسلمين ليسوا 

مجرمين في إشارة إلى طرق داعش باعدام أسراها32  .  

تشكل الجبهة الشامية ايًضا العًبا سياسًيا ودينًيا فاعًال في حلب، فهي تحتفظ بمجموعة من الوحدات 

المخصصة لألنشطة فيما وراء الجبهة، بما في ذلك لجنة األمن والتي تعد مسؤولة عن إجراءات األمن 

الداخلية ونيابة عن المحكمة الشرعية في حلب وريفها. تشمل أنشطة اللجنة الشرطة وإدارة نقاط 

التفتيش وإجراء االعتقاالت والمحاسبات 33 ، تتدعي اللجنة كذلك قيامها بتوفير خدمات بنى تحتية 

وخدمات المياه والكهرباء في حلب34 ويبدو أن عملها هذا يأخذ طابًعا محلًيا بحًتا، 35حيث تسيطر جبهة 

النصرة على محطات المياه والكهرباء الرئيسية في مدينة حلب36.  

باإلضافة إلى ذلك توفر الجبهة الشامية مراكز للمراقبة في حلب بهدف مساعدة فصائل المعارضة 

األخرى في المراقبة والسيطرة37 .  

3. جيش المجاهدين ( مدعوم أمريكيًا) 
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أحد القوى المنتشرة في حلب، ويستمد قوته في المقام األول من ريف حلب، ووفق التقديرات فإن 

جيش المجاهدين يملك ما يقارب 5000 مقاتل نشطين على مختلف محاور االشتباك في حلب38،  تعد 

هذه المجموعة إحدى أبرز مكافحي داعش في المحافظة، تشكلت في نياير 2014، من أجل تنسيق 

انتفاضة ضد داعش من قبل جبهات المعارضة المسلحة39 . وفي نوفمبر من عام 2014، استلمت 
هذه القوات صواريخ مضادة للدروع في إشارة إلى الدعم الذي تلقته المجموعة40 

يشارك جيش المجاهدين بنشاط في جهود الحكم المحلي، وكان عضًوا مؤسًسا في المحكمة الشرعية 

في حلب وريفها، ويظهر استعداًدا للتفاوض مع النظام حول تسوية معينة. 

وكان زعيم جيش المجاهدين محمد جمعة بكور قد حضر مؤتمر المعارضة في الرياض في ديسمبر 

2015 والذي جرى خالله اختياره وفد المعارضة الممثل لها في محادثات جنيف. بكور نفسه دعم وفد 

المفاوضات خالل اجتماعه مع دي مستورا قبل أن ينسحب الوفد الحًقا من المفاوضات.  

4. فيلق الشام  

تعتبر مجموعة فيلق الشام قوة فاعلة عبر الجبهة في شمال سوريا، وتملك ما يقارب 4000 مقاتل، 

موزعين على 19 فصيل موزعين على جميع أنحاء حمص وحماة وإدلب وحلب43. وتسعى المجموعة 

لالستفادة من هذه القوة المنتشرة في تعزيز عدة جبهات ما يدل نسبًيا على وجود قيادة عليا وتمتعها 

بقدرة على السيطرة. هذه القدرة جعلتها قادرة على أن تكون مؤثرة في حلب مستغلة انتشارها الجيد 

في إدلب لتعزيز الخطوط األمامية الحرجة في شمال وجنوب مدينة حلب. بدأ فيلق الشام منذ 

منتصف 2015 بشغل مناصب قيادية في تحالفات المعارضة المسلحة وعلى األغلب فإن هذا نتيجة 

انتشاره الواسع وقدرته الممتازة على االتصال. يملك فيلق الشام صالت جيدة باالخوان المسلمين 

السوريين ويتلقى دعًما جيًدا من تركيا وقطر. 

5. الفوج األول  

مجموعة صغيرة نسبًيا منشقة عن لواء التوحيد، لكنها ذات تأثير كبير، تملك مقاتلين يصل عدادهم 

إلى 150046. السبب في االنشقاق غير واضح حتى اللحظة، وهناك شاعات عن تورط من قيادة المركز 

التركي العسكري، حيث تشير إلى التوقعات إلى أن تشكيل الفصيل جاء في محاولة من القوى 

االقليمية وضع شريك فاعل على أرض الواقع شمال سوريا.  

ومنذ ذلك الحين امتلك الفصيل لقذائف مضادة للدروع وهو ما قد يؤكد هذه الشائعات47. انتخاب 

القائد األخير للفوج كان دليًال أخر على التأثر بالقوى الخارجية ومن المرجح أن يحمل األمر زيادة من تدخل 

تركيا في المجموعة48 . قائد المجموعة هو أحد خبراء تفجير االنفاق واسمه أبو األسد، حيث كانت 

عمليات تفجير األنفاق سالًحا راسًخا ضد النظام في غرب مدينة حلب، وعلى هذا النحو فإن المجموعة 

تعد رئيسية في ميزان قوى حلب العسكري49 . 
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الوسطاء المحتملون \ حكام محتملون : 

هذه الفصائل الواقعة ضمن هذا التصنيف تملك تأثيًرا كبيًرا على أرض المعركة لكنها تفقد تأثيرها هذا 

أو نفوذها في الحكم أو إمالء اآلراء أو من نواحي تقسيم الموارد المالية. بإمكان هذه المجموعات أن 

تصبح حاكمة فعًال إذا ما زودت بدعم خارجي سواء من الواليات المتحدة أو من الممثلين اإلقليميين 

في المنطقة. وإذا تركت لوحدها فهي أمام احتمالين، إما الهزيمة أمام قوات النظام أو داعش أو 

غيرهما، أو ستضطر لالندماج مع جماعات أخرى أظهرت استيعاًبا لفصائل مختلفة كأحرار الشام.  

1. حركة نور الدين زنكي ( دعمت من أمريكا في 2015) 

تعتبر حركة نور الدين زنكي من الفصائل التي صمدت في حلب لفترة طويلة، تملك ما يقارب من 

1500 مقاتل متميز، وفي نفس الوقت، شكلت قوتها عوامل فارقة في حسم العديد من المعارك 

في حلب.50 تلقت في عام 2012 دعًما بصواريخ مضادة للدروع، وبالتالي فقد مرت عملية التدقيق 

األمريكي عليها. على الرغم من أن آخر مرة استخدمت فيها القذائف المضادة للدروع كان في 30 

أوكتوبر 201551. 

من الواضح أن المجموعة تملك عالقات وثيقة مع تركيا، فعلى الرغم من عدم حصولها على القذائف 

المضادة للدروع سابًقا، اندمجت مع مجموعة محلية من التركمان السوريين، وقامت سريًعا بتنصيب 

قائد تركماني عليها في 15 تشرين الثاني 201552. وهو ما حدث غالًبا بتأثير تركي على المجموعتين.  

واصلت المجموعة توسيع عالقاتها مع المقاتلين التركمان شمال مدينة حلب، حيث اندمجت مع 

مجموعة تركمانية صغيرة " لواء أحفاد الحمزة" تحت مسمى نور الدين زنكي في 12 ديسمبر الماضي 

  .53

تظهر مجموعة نور الدين زنكي الخطر الذي تتعرض له الفصائل صغيرة العدد والمستقلة أمام تأثير 

جبهة النصرة. ففي 6 أوكتوبر 2015، هاجمت جبهة النصرة المقر الرئيسي للواء ربما انتقامًا من لواء 

نور الدين زنكي على تعميق عالقاته مع تركيا54.  

تعهد الحًقا 35 عضًوا من لواء نور الدين زنكي ( كلهم تركمان األصل) بالوالء لجبهة النصرة في يوم 

11 نوفمبر55. هذا يدلل على امتالك جبهة النصرة القدرة على إجبار المقاتلين االلتحاق بصفوفها، فيما 

تشير التقارير الالحقة إلى ارتفاع التوتر بين اللواء وجبهة النصرة و تكرر االشتباكات، ما اضطر لواء نور 

الدين زنكي إلى االنسحاب من مواقعه على طول الخطوط األمامية في حلب في 28 يناير 2016 

سبب ما تردد عن ضعف التمويل 56.  

يبدو اآلن أن جبهة النصرة تولت السيطرة على مواقع حركة نور الدين زنكي، وهو ما أدى إلى تراجع 

دور الحركة ليصبح دورها ثانوًيا بعض الشيء في معركة الدفاع عن حلب اآلن57. وربما ما ساعد جبهة 
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النصرة على تهميش اللواء كونه العًبا غير رئيسي في المدينة، ومع ذلك، حافظ اللواء على وحدات 

متخصصة مكنته من لعب دور في الحياة المدنية وراء خطوط القتال، وتشمل هذه الوحدات "فوج 

األمن" المسؤول عن الشرطة وشركة الدعوة الدينية58. مؤخًرا قام اللواء بترويج بعض الالفتات التي 

تحمل مقوالت وصور ألعالم من السلفية الجهادية بما فيهم عبدالله عزام وهو ما قد يشير إلى 

الضغوطات التي يتعرض لها اللواء من جبهة النصرة لتغيير أيديولوجيته. 

2. فرقة السلطان مراد( مدعومة أمريكيًا)  

تعد هذه الفرقة أحد أبرز المجموعات العربية التركمانية في حلب، وعلى األرجح فإنها تحتفظ بعالقة 

وثيقة مع تركيا. حالًيا، تحصل هذه المجموعة على دعم بقذائف مضادة للدروع، وهو ما يعني أنها مرت 

عبر فحص غربي دقيق60.  

عملت المجموعة على تأييد وتعزيز الجهود لبناء معارضة مسلحة تركمانية في حلب، واندمجت مؤخًرا 

مع ثالث مجموعات تركمانية كبرى، كان آخرها في 8 ديسمبر 2015 61  . وبعد عملية الدمج، تغير اسمها 

من اللواء إلى الفرقة، وهو ما يدل على األرجح على تعزيز قوتها العسكرية.  

تحظى فرقة السلطان مراد بعالقة طيبة مع فصائل المعارضة داخل حلب، حيث كانت عضًوا في أكبر 

تحالفين للمعارضة في 2015. وأصبحت عضواً في الهيكل السياسي المشترك للمعارضة في 

 أغسطس 62 2015. 
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الهيكل التنظيمي والقيادي لجماعات المعارضة  

كيف يمكن لتنظيم المعارضة لمعركة الدفاع عن حلب أن يؤثر على قدرة هذه الفصائل على البقاء 

والصمود تحت حصار النظام القادم؟ طورت قوى المعارضة آليات مختلفة لتحمل مستويات عالية من 

اإلجهاد التنظيمي الذي مرت به خالل السنوات الخمسة الماضية، وهي تحظى بخبرة جيدة تساعدها 

على التكيف مع الظرف القادم.  

تمثل قدرة المعارضة على التنسيق العسكري مسألة حاسمة تكفل لها البقاء تحت ضغط النظام 

المستمر منذ 2012. وعادة ما تساعد القوى الحاكمة على تنسيق عمل عشرات المجموعات الصغيرة 

من خالل "غرف العمليات العسكرية المشتركة" والتي تكون بمثابة آلية للقيادة والسيطرة فضًال عن 

مسؤوليتها في توزيع الموارد في المحافظة.  

تملك جبهة النصرة دوًرا قيادًيا في غرفة العمليات هذه حال تعاملها مع فصائل ضعيفة من حيث 

الهيكل والتركيب وبالتالي تشير غرفة العمليات إلى القوة النسبية للمعارضة في حلب وكذلك إلى 

قدرة جبهة النصرة على اختراق صفوف المعارضة بشكل أو بآخر.  

وعلى الرغم من الضغط الشديد الحالي على جماعات المعارضة وعدم قدرة معظمهم على الصمود 

الطويل أمام الحصار القادم، إال أنهم لم يوكلوا قيادة المعركة لجبهة النصرة، بل بادر 15 فصيًال إلى 

تشكيل ما بات يعرف اآلن بجيش حلب انطالًقا من 6 فبراير الجاري وذلك بهدف تنسيق الدفاع عن 

األحياء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة63. جيش حلب هذا سيعزز قوة وسيطرة خمسة 

فصائل من ( الحكام \ صناع القرار ) الحاليين وفصيلين من من ( الحكام المحتملين). حيث يشكل هذا 

التحالف مجموعة من القوة القتالية الخارجة عن سيطرة وتأثير جبهة النصرة المباشرة.  

تقوم الفصائل ( الحاكمة) بتوفير جميع الموارد المتاحة أيًضا للدفاع عن المناطق الواقعة تحت سيطرتها 

في حلب بما في ذلك التجهيز لحصار طويل مقبل. وتعمل هذه الفصائل حالًيا على تحويل جميع 

إمكانياتها صوب خطوط القتال األمامية بعيًدا عن مهام الحكم في حلب. وكانت محكمتين شرعيتين 

نشطتين في حلب قد دعت جميع المدنيين في حلب إلى االلتحاق بخطوط القتال األمامية لدعم 

صمود قوات المعارضة هناك64. فيما قامت الهياكل المحلية األخرى الحاكمة بإطالق جهود مشتركة 

لحشد الموارد.  

أعلن كل من المجلس المحلي لمدينة حلب وهيئة اإلدارية والشرطة عن تشكيل هيئة إدارية مع محكمة 

شرعية ثالثة في حلب65 وهو ما يعني إطالق تعبئة كاملة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 

في حلب اآلن. ومن الواضح أن التعبئة الكاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب 

سيأتي بنتائج محورية خالل األسابيع القادمة. فيما ستقدم جبهة النصرة وأحرار الشام مساهمات هامة 
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للقتال في حلب، حيث نشرت جبهة النصرة قافلة كبيرة من التعزيزات في محافظة حلب في 28 يناير 

الماضي، فيما ساعدت في تشديد الدفاعات في حلب استعداًدا للحصار القادم. 

جبهة النصرة ال تملك حالًيا أي تمثيل في جيش حلب، لكن أحرار الشام من المحتمل أن تسهل  مشاركة 

جبهة النصرة في العمليات الجارية في أرض المعركة، حيث تميل أغلب الفصائل المعارضة الى 

التعاون فيما بينها67. وكانت أحرار الشام قد أصدرت دعوة عامة لجميع فصائل المعارضة لدمج الجنود 

في حلب، وهو ما يشير إلى أن القائد الفعلي لمعركة حلب سيكون أحرار الشام68 . وبالتالي فإن 

مصلحة الواليات المتحدة تقتضي توفير دعم للفصائل األخرى بما يسمح لها بالقتال والصمود دون 

التحالف مع جبهة النصرة أو حليفها الحالي أحرار الشام مع الحفاظ على إمكانية تحالفها جميًعا بشكل 

مؤقت لتشكيل جيش حلب ( الجيش الحلبي).  
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خاتمة 

تملك الواليات المتحدة فترة زمنية محدودة وقصيرة لمنع الكارثة اإلنسانية القادمة عن حلب، والحفاظ 

على جماعات المعارضة التي تحتاجها أمريكا لمحاربة داعش وجبهة النصرة على المدى الطويل, وتتميز 

المعارضة في حلب باستقاللها النسبي وبالتالي، بإمكان الواليات المتحدة استخدامها كنواة واعدة 

لمحاربة داعش وجبهة النصرة، عبر تحقيق دعم سري لهذه الفصائل المتوزعة بين الحكام الفعليين او 

المحتملين في المحافظة . 

تقدم النظام باتجاه حلب يشكل تهديًدا وجودًيا لهذه الجماعات المستقلة، عدا عن أن جبهة النصرة 

ستعمل على استغالل عمليات الدفاع عن حلب كوسيلة لدمج هذه الجماعات والضغط عليها والتغلغل 

داخلها عدا عن التحصن داخل األحياء المدنية في حلب.  

في الواقع إن أي انهيار لقوات المعارضة سواًء باالستسالم لألسد أو االندماج مع جبهة النصرة و 

أحرار الشام خالل الحصار من  شأنه أن يزيل أي خيار أمريكي لتحقيق اهدافها شمال سوريا، روسيا 

تستخدم غطاء "وقف األعمال العدائية" لتعزيز احتمال انهيار القوات المدعومة أمريكًيا في حلب.  

من جهة أخرى، لم تبد أطراف كروسيا وإيران أو النظام السوري أي نية لوقف الحملة العسكرية ضد 

المعارضة في حلب، وعلى الرغم من تقديم مبادرة دبلوماسية في هذا اإلطار أشار وزير الخارجية 

الروسي سيرخي الفروف إلى عدم نية روسيا وقف الهجمات الجوية ضد من أسماهم 

باإلرهابيين.في سوريا69. روسيا تعمل على استغالل عدم فهم الغرب لشريحة واسعة من المعارضة 

السورية لتبرير استهدافها تحت طائل الحرب عل اإلرهاب. والهدف الروسي الواضح هو القضاء على 

جميع فصائل المعارضة في حلب، وتحديًدا تلك التي تتلقى - أو مؤهلة -لتلقي دعم أمريكي. وكله 

تحت غطاء محاربة اإلرهاب وبدعم  غربي واضح.  

وعلى هذا النحو فإن خطة "وقف األعمال العدائية" التي اطلقت في 11 فبراير ال تشكل أي حًال 

للتحديات التي تواجه الواليات المتحدة في سوريا 70 خاصة وأن األجندة الناتجة عنها روسية بامتياز ومن 

غير المرجح أن توافق الجماعات المسلحة على مبادرة "وقف األعمال العدائية" في ظل هذه الظروف. 

وسابًقا رفضت الجماعات المسلحة المشاركة في المناقشة األولية بما عرف حينها "المناطق 

المجمدة" وذلك النعدام الثقة بالنظام أو أي التزام له71 .  

الصفقة المقترحة حالًيا تضفي غطاًء على حجج الروس، الن االتفاق كان منحاًزا لشروط روسيا بشكل 

كبير. وبهذا فإن الواليات المتحدة تخاطر بالتهديد بفرص الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض في 

سوريا على المدى الطويل إذا لم تتخلى عن مبادرة "وقف األعمال العدائية". وبال شك ستستخدم 

جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المتشددة هذه المبادرة للتأكيد على ضرورة تخلي السوريين عن 
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مبدأ المفاوضات أبًدا، وهو ما يفيد في تحقيق المخطط الروسي في سوريا ويضر بمتطلبات األمن 

القومي األمريكي.  

الوضع في حلب يتطلب قيادة أمريكية حازمة تقوم بعمل حازم. فقوى المعارضة التي تتدرب في 

شمال حلب، غير كافية وحدها لتأمين مدينة حلب، وذلك لعدم قدرتهم على اختراق خط النظام الجديد 

في الريف الشمالي. الواليات المتحدة ال تحتاج إلى اعادة النظر في اتخاذ قرارات تؤدي إلى اتخاذ 

تدابير جذرية على األرض ( تدخل بري) من أجل يكون لها تأثير بحلب. بل يكفي الواليات المتحدة تغيير 

نتائج معركة حلب والمساعدة في إنهاء األزمة اإلنسانية هناك عبر عدد من الخطوات المحدودة 

والحاسمة.وهي كالتالي: 

أوًال: على الواليات المتحدة القيام بإنزال جوي إنساني لتوفير اإلمدادات لألحياء التي تسيطر عليها 

المعارضة والتي تضم مئات آالف المدنيين وذلك لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك. تقديم 

المساعدات هذه لفصائل المعارضة يزيد من قدرتها على مواجهة حصار النظام وتعزيز صمودها دون 

لجوئها إلى  االنضمام تحت لواء جبهة النصرة. والواليات المتحدة تملك القدرة على ذلك بما تملك 

من قواعد جوية منتشرة في تركيا تستخدمها لمحاربة داعش.  

تركيا من جهتها ستدعم هذه العملية،عبر تسهيل استخدام قواعدها العسكرية للحفاظ على الجماعات 

المعارضة في حلب. بما في ذلك تلك التي سبق لها أن عملت على التنسيق مع تركيا من أجل تحقيق 

الهدف التركي بتغيير النظام السوري.  

بكل تأكيد، ستصل جبهة النصرة إلى بعض هذه المساعدات، لكن يجب على الواليات المتحدة العمل 

على منع تواجد مقاتلي الجبهة في المدينة بين المدنيين بما يعرض السكان وقوات المعارضة لخطر 

أكبر.  

أي تدخل أمريكي سيحدث في حلب، حتى لو اقتصر على موضوع االمدادات اإلنسانية سيشكل عامل 

استفزاز كبير لروسيا، ومن غير المتوقع أن تسعى روسيا إلى رفع التصعيد في جميع أنحاء حلب ومع 

ذلك فإنه ليس من مصلحة روسيا رفض مساعدات انسانية امريكية أو إظهار أنها تقع في إطار 

المحظور الروسي.  

ثانًيا : يجب على الواليات المتحدة زيادة الدعم المالي والعسكري لجميع الفصائل الحاكمة باستثناء 

احرار الشام، وفعلًيا فأمريكا توفر دعًما محدوًدا لعدد من الفصائل هناك، يجب على الواليات المتحدة 

زيادة الدعم المقدم لهم عبر القذائف المضادة للدروع تحديًدا وزيادة الشحنات المقدمة من األسلحة 

الخفيفة والذخائر والدعم المالي لتوفير رواتب المقاتلين.  

يمكن للواليات المتحدة القيام بهذا البرنامج عبر تركيا، حيث توفر خط إمداد سري للواليات المتحدة 

والتأكد من فصائل المعارضة قبل توفير الدعم لها72 ويمكن كذلك توفير هذا الدعم عبر معبر بالب 
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الهوى الحدودي مع تركيا بشكل هادئ وسري. وهذه الطريقة ستكون أفضل حيث أن المساعدات  

الجوية قد تخضع العتراضات أو اختراقات روسية مختلفة.  

توفير اإلمدادات العسكرية هذه باإلضافة إلى المحافظة على االمدادات االنسانية سيحافظ على 

توسط أربع فصائل تحكم حلب( الجبهة الشامية، جيش المجاهدين، فيلق الشام، الفوج األول) بما يزيد 

من التحامهم وتحالفهم في وجه أحرار الشام. وبزيادة الدعم العسكري والمالي واالنساني باإلمكان 

تحويل جميع ( الفصائل المؤهلة للحكم ) إلى فصائل حاكمة فعلًيا عن طريق توفير المزيد من الموارد 

المالية والعسكرية بما يخفف ضغط جبهة النصرة عليهم لجر هذه الفصائل لالنطواء تحت لواء الجبهة. 

وقد يكون هذا الدعم كافًيا لكي تلتحم جماعات المعارضة الصغيرة في حلب تحت قيادة موحدة بما 

يرفعها لمرتبة ( الفصيل الحاكم ) وتصبح بذلك قوة كبيرة حاكمة تواجه جبهة النصرة وأحرار الشام. 

ويجب على الواليات المتحدة أن ال تربط الدعم برفض التعاون مع جبهة النصرة، النه ليس مطلًبا 

مناسًبا في ظل الظروف العسكرية الحالية.  

بالمقابل، يجب على الواليات المتحدة تبني هذا النهج من أجل تحفيز وتمكين هذا الجماعات لالحتفاظ 

بحرية العمل وتحمل جبهة النصرة وتعاملهم  معها على مدى متوسط بما يسمح لهذه الفصائل بالنمو 

لالنفصال الكلي عن جبهة النصرة. 

الحصار القادم لحلب سيشكل فرصة مناسبة لبناء تحالفات جديدة ضد جبهة النصرة، وسيفيد كذلك 

ببناء شراكات أمريكية مستقبلية مع الفصائل هناك. 

ثالًثا: يمكن أن تقدم الواليات المتحدة دعًما إلنشاء منطقة أمنة إنسانية على طول الحدود التركية. 

وتركيا قد تفعل ذلك بشكل مستقل عن اآلخرين لمواجهة تدفق الالجئين الكبير نحوها. يمكن لهذه 

المنطقة أيًضا أن توفر إسناد لتقديم دعم إضافي لقوات المعارضة في مدينة حلب مثل عمليات 

القصف غير المباشر.  

يمكن للواليات المتحدة أن تدعم هذا التوجه مع العمل على تحلق جوي لمنع النظام من مهاجمة 

المناطق اآلمنة ويمكن داخل حدود النفوذ هذا أن تجري تدريب القوات السورية باشراف أمريكي بما 

يساعد على ضمان أمن المنطقة وزيادة الضغط على الخطوط األمامية للنظام. 

منع النظام من السيطرة على حلب لن يحل االشكاالت االخرى التي تواجهها الواليات المتحدة في 

سوريا، ما تفعله الواليات المتحدة في هذه الخطوات يمنحها المزيد من الوقت فقط، ويمنع 

مستقبًال أكثر خطوة من النشوء. وما تزال جبهة النصرة والفصائل التي تنطوي تحت لوائها تسيطر 

على مناطق محافظة إدلب، والتي يتم الحفاظ عليها عبر ربطها بالحدود التركية دون الحاجة لحلب في 

هذه الحالة. ومن غير المحتمل أن يقدم النظام على مهاجمة هذه المناطق خاصة إذا ما استمرت تركيا 

في تقديم دعمها لبعض المجموعات في إدلب.  
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وفي حال خسارة حلب، فمن المرجح أن تتراجع قوى المعارضة نحو إدلب وتبدأ بإطالق حمالتها 

العسكرية من هناك. وبالتالي فإن الواليات المتحدة تحتفظ بخيار القضاء على جبهة النصرة في إدلب 

بغض النظر عن نتيجة معارك حلب والحفاظ على كادر قوات المعارضة في حلب خير وسيلة لتنفيذ هذا 

المخطط. 
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