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 الدولة تنظيم بعد مرحلة ما فهم في
 

هذا التقرير تم نشره باللغتEن اإلنكلDEية والفرنسية ع>ى املوقع الرسم5 

ويستند هذا التقرير ع>ى وجهات النظر ال\5 أعرب عXYا للمخابرات الكندية 

مراقبون للوضع cي الشرق األوسط، فضال عن مقاالت قصgEة عرضت cي ورشة 

ت األمنية الكندية كجزء من برنامجها األكاديم5 الذي عمل نظمXrا االستخبارا

وقد  .نظمتھ بالتعاون مع مركز أبحاث املديرية العامة لألمن الخارxي cي فرنسا

عقدت هذه الورشة تحت إشراف معهد "تشاتام هاوس"واملعروف رسميا باسم 

 املعهد امللكي للشؤون الدولية.

 

 

 إدراك للدراسات واالستشارات

 2017 مايو/  أيار
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  الفرن��5، نظgEه مع بالتعاون  الكندي، السرية املخابرات جهاز  نشر 
ً
 تحت مفصال  تقريرا

 .وسوريا العراق cي الوضع مستقبل عن فيھ وتحدث" الدولة تنظيم بعد ما" عنوان

 ص.لخاا اإللك�gوني موقعھ ع>ى املفصل تقريره الكندية السرية املخابرات موقع نشر  وقد

 ألوسط،ا الشرق  cي للوضع مراقبون  عXYا أعرب ال\5 النظر  وجهات ع>ى التقرير  هذا ويستند 

 كجزء الكندية األمنية االستخبارات نظمXrا عمل ورشة cي عرضت قصgEة مقاالت عن فضال 

 لخارxيا لألمن العامة املديرية أبحاث مركز  مع بالتعاون  نظمتھ الذي األكاديم5 برنامجها من

 رسميا واملعروف"هاوس تشاتام" معهد إشراف تحت الورشة هذه عقدت وقد .فرنسا cي

 .الدولية للشؤون امللكي املعهد باسم

 .نواملشاركE املتحدثEن أسماء عن الكشف يتم ولم املتدخلEن ذكر  يتم لم أنھ العلم مع

 متنظي اس�gاتيجية عن الحديث cي وتطرق  املوصل، معركة بعد ما عن التقرير  وتحدث

 ؤالالس عن مجيبا سوريا مستقبل إ�ى املوقع وأشار . والعراق سوريا يc التطورية الدولة

 cي ولةالد تنظيم تغلغل حلل كما. سوريا؟ cي األوضاع تنفرج هل الكثgE، بال يشغل الذي

 .العجوز  القارة

فيما ي>ي ال�gجمة العربية الكاملة لهذا التقرير الذي تم نشره باألصل باللغتEن اإلنكلDEية 

 والفرنسية
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 ع>ى العالم: آراء الخ¡gاء سلسلة أنظار ضمن  2017/05/01 :رقم النشر

وجهات النظر ال\5 أعرب عXYا املشاركون يستند هذا التقرير ع>ى 

املقاالت القصgEة ال\5 فضال عن م، أعماله اعرضو أولئك الذين و 

مXrا دائرة ال\5  قّدمها العارضون بمناسبة ورشة العمل
ّ
نظ

 ،التواصل األكاديمc5ي إطار برنامجها  استخبارات األمن الكندي

أبحاث املديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسية  مركز  بالتعاون مع

تم نشر هذا التقرير ©Xدف تغذية النقاشات  د¨ى "تفاعالت".يي ذال

ثل ال يم ، كماوثيقة تحليلية ُيعّد بمثابةوالحوارات، وبالتا�ي، ال 

ألي من املنظمات املشاركة. وتجدر اإلشارة إ�ى أن املوقف الرسم5 

، ال\5 وفقا لقاعدة معهد تشاتام هاوسورشة العمل قد ُعقدت 

 ناملتحدثEأسماء عدم اإلفصاح عن املتدخلEن،و عدم ذكر تنص ع>ى 

     واملشاركEن.

www.scrs-csis.gc.ca 

شر cي 
ُ
يار/مايو أن

2017 

بع cي كندا
ُ
 ط

Sa Majesté la Reine du chef du Canada © 
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 الدولة تنظيم بعد ما مرحلة فهم cي

 

 أبرز نقاط ورشة العمل
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 2017شباط/ف¡gاير سنة  c16ي 
ّ
التواصل م كل من برنامج "، نظ

" "تفاعالت ومركز  دي،استخبارات األمن الكنالتابع لدائرة  "األكاديم5

شة ور ، دائرة أبحاث املديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسيةل التابع

ب cي ال\5 تصعمل بغية تقييم النتائج املحتملة للخسائر الجغرافية 

د¨ى "تنظيم الدولة". مصلحة
ُ
 الجماعة املتطرفة ال\5 ت

شاتام هاوس، معهد ت تم عقدها وفقا لقاعدة قد تجدر اإلشارة إ�ى أن الورشةو 

فضال من الشرق األوسط وأوروبا، أعمال أربعة باحثEن ع>ى  تكما أX³ا ركزّ 

 cي هذا الذين تحصلوا ع>ى خ¡gة واسعة األمنيEنعن مالحظات املختصEن 

 ضمنألعمال املعروضة ل كانcي الواقع،  سواء داخل كندا أو خارجها. املجال

ع>ى أن اآلراء الواردة فيھ  نصيب األسد من هذا التقرير، عالوة هذه الورشة

ة دائر وبالتا�ي ال تمثل موقف  ،تع¡g عن أفكار هؤالء الخ¡gاء املستقلEن

 استخبارات األمن الكندي أو املديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسية.

استخبارات األمن " التابع لدائرة التواصل األكاديم5برنامج "·Xدف 

 يEناالستخباراتخ¡gاء الز الحوار بEن تعزي"تفاعالت" إ�ى  ومركز الكندي 

وبEن الخ¡gاء البارزين العاملEن cي مختلف التخصصات داخل 

أو مؤسسات  ،الجامعات ومراكز البحوث، وشركات القطاع الخاص

وع>ى الرغم من أن بعضا من  cي فرنسا، وكندا، وغgEهما. بحثية أخرى 

 إ�ى أو  ينةمع عن أفكار  يميلون إ�ى الدفاعالخ¡gاء املدعوين قد 

استخبارات األمن دائرة نتائج ال تتفق مع وجهات نظر  استخالص

ذلك ما الكندي، أو املديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسية، إال أن 

  وقيمة. يجعل الحوار بالتحديد ذو فائدة
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 مراأ بالتفاؤل  الشعور  يبدو  ،حاليا العراق يشهده الذي وضعلل بالنظر 

 انك وإن ح\¼ الفع>ي،و  النس«5 التقّدم من الرغم فع>ى. املنال صعب

 استماتةو  كفاءة أن إال  ،املوصل مدينة استعادة حملة ضمن بطيئا،

 يةالعراق الحكومة مهمة من صّعبت املدينة عن دفاعھ cي الدولة تنظيم

  ال\5
ُ
 من أخرى  محافظات cي مركزةاملت قوا½Xا عاءداست ع>ى ج¡gتأ

 يc االستقرار  فرض عمليات تنفيذ ع>ى بضاللھ ألقى ما وهو  .البالد

. األنبار محافظة cي خاصة السنية، األغلبية ذات األخرى  ناطقامل

 رى،أخ مناطق cي تواجده فرض من الدولة تنظيم تمكن لذلك، ونتيجة

 تمي قدف ،تحدثEنامل أحد بھ أفاد امل ووفقا .تكريت مدينة حول  خاصة

 من عديدال سيثgE  الذي الحدث وهو  ،2017 سنة خالل املوصل تحرير 

 .املشاكل

 ربعمنذ أ بالهشاشةموقفھ  اتّسمنظام بشار األسد cي سوريا، الذي أما 

، 2011منذ سنة  مما كان عليھcي وضع أفضل يبدو اليوم فسنوات، 

سمح هذا cي الحقيقة،  .رانيةيوذلك بفضل التدخالت الروسية واإل 

نقاط الضعف الرئيسية آللة تعويض بسّد الثغرات و لدعم الخارxي ا

باإلضافة إ�ى ذلك،  .ال¡gية والجوية القواتالنظام العسكرية وخاصة 

، وبالتا�ي لم تعد تشكل ½Xديدا ُمبعgÂةأصبحت املعارضة ُمجّزأة و 

 اس�gاتيجيا ع>ى استمرارية نظام األسد.

، 2015و 2014ستمرت بEن سنة ف�gة التوسع والتمدد ال\5 ا وcي أعقاب

حيث يعود ذلك باألساس إ�ى  تدريجيا، تراجعاشهد تنظيم الدولة 

الضغط الذي يتعرض لھ من قبل التحالف الذي تقوده الواليات 

ومن هذا املنطلق، واجھ التنظيم مجموعة من التحديات  املتحدة.

 اإلدارية واملالية أو تلك املرتبطة بتوظيف عناصر جديدة داخلھ.

تنظيم الدولة ع>ى أوروبا ال\5 يقودها حملة السبقت أخgEا وليس آخرا، 

cي  ال\5 بدأت معاقلھ،ع>ى قوات التحالف  ال\5 تشXYّا قصفالعمليات 

عّد خطوة التنظيم استباقية  .2014شهر آب/أغسطس 
ُ
وبالتا�ي، ت

 ةأساسي وcي هذا الصدد، تغذي أربعة مصادر  االنتقام.بدافع  وليست
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، دثEنتحكية العاملية لتنظيم الدولة، وفقا ملا أفاد بھ أحد املالدينامي

 الثوراتالواليات املتحدة، و  تقودها: الحرب ضد اإلرهاب ال\5 أال وÅي

، 2011املضادة ال\5 أطلقXrا العديد من األنظمة العربية منذ سنة 

، عالوة ع>ى الفرصة ال\5 وضعف أو اضمحالل عدة حكومات عربية

  لھ. ملعقلم الدولة لتحويل مدينة الرقة يتمتع ©Xا تنظي

            

وم ال\5 تقود الي ،املحور الثاني لورشة العمل التوجهات الك¡gى  تناول 

، وال\5 التطورات السياسية واألمنية cي كل من العراق وسوريا

 سيتواصل دورها خالل السنة أو السنتEن املقبلتEن.

 2014تنظيم الدولة منذ سنة  دفع الXrديد الذي يشكلھ بدء،بادئ ذي 

من  العديدكردستان لوضع  إقليمحكومة بغداد وحكومة  كال من

 قدخالفا لذلك،  جانبا، ح\¼ وإن كان ذلك بشكل مؤقت. اخالفا½Xم

وهن تنظيم الدولة cي إضعاف الروابط بEن الحكومة املركزية يتسبب 

ت الصراعا بروز إ�ى عودة قود cي X³اية املطاف يوالسلطات الكردية، ل

ونتيجة  .2014علXÈا الكفاح ضد عدوهما املش�gك منذ سنة  ضغطال\5 

 ،2018و 2017، خالل سنة تطفو إ�ى السطحمن املرجح أن لذلك، 

ات لثالث سنو اع>ى امتداد  ال\5 كانت cي حالة ركود العديد من الDËاعات

، خاصة بEن األكراد والشيعة، وبEن أبرز حزبEن cي العراق املاضية

 سيEن كرديEن.سيا

حيث أن جماعات أما cي سوريا، فنالحظ العديد من التوجهات، 

حو ع>ى ن وبالتجّزءئيسية آخذة باالنقسام أكgÂ فأكgÂ، املعارضة الر 

والروح املعنوية cي كثgE من  ،والتجهDEات ،ةكما تنقصها العّد م�Dايد، 

ل بدأت تتحو قد هذه املعارضة يبدو أن . ومن نواح عديدة، األحيان

cي املناطق الريفية، فضال عن أX³ا تدريجيا إ�ى مجموعات من املتمردين 

يرتبط متطرفة،  إسالمية م�Dايدة لجماعات أصبحت خاضعة بصورة

 بعضها بتنظيم القاعدة.

كالعب أسا5�Í ركز بالتمسمح التدخل الرو5�Í ملوسكو من جانب آخر، 
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ل حيث  ،محتملة cي سورياسياسية ضمن عملية 
ّ
ساس باأل ذلك مث

.5�Íايدبالتا�ي،  الهدف الروDنظرا ،أصبح الصراع إقليميا ع>ى نحو م� 

ما فيواإليراني،  الرو5�Íيعتمد بشكل أسا5�Í ع>ى الدعم ن النظام أل 

ى تركيا، واألردن والواليات املتحدة  فصائل من املعارضة  عدةت̈ر

والصعوبات وع>ى الرغم من نجاحات نظام األسد  السورية املسلحة.

التوصل إ�ى حل سيا5�Í  احتمال ال يزال، جھ املعارضةال\5 توا

ونتيجة لذلك، من املرجح أن يضل  ضعيفا نسبيا.وعسكري للصراع 

   الصراع cي حالة جمود.

ع>ى و  .ملحوظا تراجعاcي األثناء، يشهد املسار اإلقليم5 لتنظيم الدولة 

 خاصةاملجموعة ال تزال راسخة cي بعض املناطق، جذور أن الرغم من 

أن هذا األمر ال يعود إ�ى قو½Xا بقدر ما يرتبط  إال cي شرق سوريا، 

، وهو ما يؤثر ع>ى العمليات اإلعالمية بضعف خصومها املحليEن

نة سفي الوقت الذي كان فيھ التنظيم cي أوج قوتھ ف لتنظيم الدولة.

سلطت املجموعة الضوء ع>ى ال¡gاعة والبطولة اإلقليمية ، 2014

يصب جل اهتمامھ ع>ى بعده أصبح التنظيم وم، فأما الي. للخالفة

    الروÏي. 

ي c ةآخذ توالجدير بالذكر أن الحركة الجهادية cي العراق وسوريا ليس

ال دخي ال ُيعت¡g ، حيث أن تنظيم الدولة بمعزل عما يحيط ©Xاالتطور 

لسياc 5�Íي كل من ا الوضع ، فضال عن أن تطور ع>ى املجتمع العراÐي

 نمّو التنظيم.تكون لھ تبعات ذات أهمية بالغة ع>ى العراق وسوريا س

وريا سالحرب القائمة cي بسبب –مالئمة cي املقابل، ستضل هذه البيئة 

 الجماعات املتطرفة. الزدهار  –العراقالخلل السياc 5�Íي فضال عن 

 فمن املرجح استمرار ، تراجع قوة تنظيم الدولةوبغض النظر عن 

 cي الواقع، وبا حّ\¼ بعد سقوط الخالفة.الحملة ال\5 يقودها ع>ى أور 

لة ال\5 ستبقى فاعخاليا نائمة cي القارة العجوز التنظيم cي زرع نجح 

من  مشروع املجموعة اإلقليمc 5ي الشرق األوسط. مهما كان مآل

من  دعدواملشاركون cي ورشة العمل أيضا ع>ى  جانXÓم، ركز املتحدثون 
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   قة.الشكوك ال\5 تحوم حول مستقبل املنط

كيف ستتطور املعارك cي ، هالcي هذا الصدد، تم طرح عدة أسئلة؛ أوّ 

من املرجح تحقيق انتصار فيھ  يبدو ففي الوقت الذي  املوصل؟

cي منطقة شمال العراق خالل األشهر عسكري ضد تنظيم الدولة 

ديد العتثgE مسألة إدارة املدينة من قبل السلطات العراقية ة، املقبل

لء ع>ى م اقادر سيكون  لقيادة السنيةأي شكل لبالتا�ي، من املخاوف. 

فھ اX³يار التنظيم cي املوصل، وبشكل عام cي 
ّ
الفراغ الذي سيخل

تكوين سلطة شرعية وعملية cي من سيكون املسؤول عن و العراق؟ 

 املوصل وcي املناطق السنية األخرى cي البالد؟

ة إجاب إيجادحتمل أنھ من غgE املتحدثون يعتقد امل من هذا املنطلق،

من  عموما،و  شافية ع>ى األسئلة املطروحة خالل السنتEن املقبلتEن.

 إ�ى ما بعد cي العراق وسوريا 5تراجع النفوذ السÖ أن يستمر املرجح 

ل أحد أسباب بروز تنظيم الدولة اX³يار التنظيم
ّ
ة عالو  .علما وأنھ مث

يا cي سور ياسية ع>ى ذلك، من املؤكد أن يضل السّنة خارج اللعبة الس

كما cي العراق، ما سيجعل املناطق ذات األغلبية السنية cي كال البلدين 

ة cي مواجهة الجماعات املتطرفة، سواء كان ذلك من قبل تنظيم 
ّ

هش

  مجموعة أخرى ستخلفها. من قبل الدولة أو 

ع الوضالضوء ال سيما ع>ى أحد املتحدثEن  سلط، باإلضافة إ�ى ذلك

 
ُ
 حرصتة تلعفر الواقعة شمال غرب العراق، حيث دينمد cي عّق امل

نذ مالتقدم داخل املدينة بالفعل ع>ى العديد من املليشيات الشيعية 

ما Åي ، cي هذه املرحلة .2016اندالع املعارك cي املوصل cي خريف سنة 

ا عن تواجد حليفهتواجد هذه املليشيات و النتائج ال\5 ست�gتب عن 

    ال\5 تقف ضّد هذا التواجد؟ ،فعل تركيا ةدّ تمثل ر تس وفيم اإليراني؟

د املشاركون cي ورشة العمل أن النهج الذي ستختاره وcي الختام، 
ّ
أك

 عت¡g آخر الشكوكإدارة دونالد ترامب الجديدة، cي الواليات املتحدة، يُ 

ملحوظ ع>ى التطور بشكل ذلك  ، حيث من املرجح أن يؤثر الرئيسية

 ن العراق وسوريا.السيا5�Í واألمc 5Öي كل م
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  الفصل األول 

 

عادة است بعد cي مستقبل البالد cي العراق وتأمالت الوضع الراهن للصراع

 املوصل
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 األسئلة فاقت األجوبة

إ�ى حد كبgE عن التحول العنيف لألحداث  مسؤوال  1ُيعت¡g تنظيم الدولة

املنطقة بشكل عام منذ استحواذه غgE املتوقع ع>ى  العراق وcيcي 

وخيمة  واقبھي كانت عالذ ،2014يونيو سنة حزيران/املوصل cي 

  للغاية.
ّ
cي أعقاب الخسائر  ،ب تعاcي الجيش العراÐيcي الواقع، تطل

وقوات البشمركة العراقية  األمنقوات  كل من الفادحة ال\5 تكبد½Xا

X³اية سنة وبحلول  ، وقتا طويال.2014خالل صائفة سنة  يةكردستانال

األمن العراقية عمليا½Xا بغية  لقت وحدات من قوات، أط2015

ت ونتيجة لذلك، نجح .استعادة املناطق ال\5 سقطت بيد تنظيم الدولة

، 2015كانون األول/ديسم¡g سنة القوات cي افتكاك مدينة الرمادي cي 

  .22016يار/مايو سنة أوcي تحرير الفلوجة cي 

انطلقت عملية استعادة مدينة املوصل، معقل تنظيم الدولة شمال 

عراق ومقر الخالفة، cي منتصف شهر تشرين األول/أكتوبر سنة ال

كان التقدم cي استعادة الرمادي والفلوجة،  عملية. وع>ى عكس 2016

، حيث أن تنظيم الدولة أسس نظاما دفاعيا املوصل بطيئا للغاية

شرق املوصل دات قوات األمن العراقية تقّدم وحجعل من معقدا 

اع أما الصر  مما كان ُمتوقعا cي البداية.(الضفة اليسرى) أكgÂ صعوبة 

(¼Öالضفة اليم) فقد دّل منذ  الذي يشهده نصف املدينة الغربي

مقارنة بشرق املدينة نظرا لجغرافية املنطقة  شّدةأكgÂ اندالعھ ع>ى أنھ 

ضح أن الواقع أكgÂ تعقيدا تا�ي،وبال .والكثافة السكانية العالية
ّ
ن م ات

 كافة التصورات والتكهنات.

                                                   
1
إلى الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، والذي یُعرف أیضا باسم الدولة اإلسالمیة في العراق تسمیة تنظیم الدولة  تعود 

 .وسوریا
شھاب خان، "تحریر الرمادي من قبضة تنظیم الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الجیش العراقي"، صحیفة اإلندبندنت،   2

-http://www.independent.co.uk/news/world/ middle، 2015كانون األول/دیسمبر سنة  28بتاریخ 
east/iraqi-forces-take-full-control-of-central-ramadi-in-key-victory-against- isis-

a6787921.html. 
أیار/مایو سنة  30كریم شاھین، "القوات العراقیة تفتك مقاطعات في الفلوجة من قبضة تنظیم الدولة"، الغاردیان، 

2016،https://www.theguardian.com/ world/2016/may/30/iraqi-forces-enter-fallujah-in-attempt-
to-drive-out-islamic-state 

 



 www.idraksy.net  تات واالستشارامركز إدراك للدراس

 

ن القوات العراقية من وحدات تابعة لقوات تتكوّ وخالفا للتوقعات، 

cي حاالت الطوارئ بدال من قسم التدخل  خاصةو وزارة الداخلية، 

وع>ى الرغم من  اقية.ر قسم مكافحة اإلرهاب التابع لقوات األمن الع

إال أن ، املا5�Ü ط/ف¡gاير اشب 19همة غرب املدينة منذ تحرير مناطق م

تنظيم الوحشية لقاومة امل الحد منعجز عن هذا التقدم السريع 

حEن اقتحمت القوات cي الواقع، احتدمت املعارك بشكل كبgE  الدولة.

 العراقية وسط غرب املدينة، وخاصة البلدة القديمة.

لفاXÞا من الغرب إ�ى عالوة ع>ى ذلك، اضطرت القوات العراقية وح

ضربات جوية ع>ى Ïي الجديدة cي مقتل بعد أن تسببت  X3اا½موقف هج

من جانب آخر،  .املا5�Ü ذار/مارسآ 17شخصا cي  150ما ال يقل عن 

، ذلك أن مقات>ي يبدو أن األسابيع القادمة ستكون صعبة للغاية

ن م أو  مدينة املوصل منcي أغلXÓم  املنحدرينالتنظيم املحاصرين، 

نينوى، مستعدون للقتال ح\¼ آخر رمق ضد عدو عراÐي ال محافظة 

ع>ى و  إباد½Xم بشكل تام. إ�ى يسáى إ�ى إلحاق الهزيمة ©Xم فحسب، بل

من املرجح أن يتم تحرير املوصل خالل صائفة  يبقىالرغم من ذلك، 

   .2017سنة 

لذي ما اف cي املقابل، تثgE مسألة تحرير املوصل أسئلة تفوق األجوبة،

كيف ستبدو الهزيمة ال\5 ستلحق و تحرير" املدينة"؟ يعنيھ حقا "

 وفيما سيتمثل رد فعل التنظيم إزاء فقدانھ للمدينة؟بتنظيم الدولة؟ 

من سيحكم محافظة نينوى واملناطق األخرى، ال\5 فضال عن ذلك، 

هم واأل  األشهر والسنوات املقبلة؟ كانت تحت سيطرة التنظيم، خالل

ما الذي سيعنيھ تحرير املوصل وهزيمة تنظيم الدولة، من ذلك كلھ؛ 

بالنسبة للتوجھ املستقب>ي النظر عن كيفية تحقيقهما،  بغض

 ستقبل البالد بصفة عامة؟ملواالستقرار السياc 5�Íي العراق، و 

 

                                                   
 3

 .2017آذار/مارس سنة  25، الغاردیان، "العراق یعلّق الھجوم على الموصل بعد وحشیة الغارات الجویة للتحالف" 
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 هدوء بEن عاصفتEن 

أن انسحاب تنظيم الدولة اقع، سيكون من السذاجة االعتقاد cي الو 

السياc 5�Íي  تطور لبداية عصر جديد من ال اإعالن سُيعّد من املوصل 

وقت قريب، وح\¼  .cي حالة استقرارحيث سيصبح الوضع العراق، 

ل ذلك 
ّ
ال\5  ،الساذجة تماما الدول الغربية ووسائل إعالمها، آمالمث

نزعوا إ�ى اعتبار والجدير بالذكر أن هؤالء قد  تتابع الوضع العراÐي.

لمجتمع الس5Ö ال تمت بصلة لظمة بمثابة منتنظيم الدولة خاصة 

قيادة لعراق بما كان الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة cي ا العراÐي، مثلما

 .4أبو مصعب الزرقاوي 

اب األبو  انسحاب تنظيم الدولة من املوصل فتحينبãي أن يمنطقيا، 

 خالفا لذلك، تطرح عودة املشهد السيا5�Í العراÐي إ�ى "طبيعتھ".أمام 

ع، ئمع الوقا انتتعارضنف ذكرها فرضيتEن مهمتEن وجهة النظر اآل 

. أما حيث تشgE األو�ى إ�ى أن التنظيم دخيل ع>ى املجتمع العراÐي

بيáي كان شبھ ط الوضع السياc 5�Íي العراقأن فتفيد  ،الثانية النظرية

، وبEن مختلف من حيث العالقات بEن الجماعات العرقية والدينية

ن بE موعات األخرى cي السلطة، وأخgEااملناطق، وبEن الحكومة واملج

 مركز البالد واألقاليم األخرى.

االعتماد ع>ى أسس جديدة cي فتح صفحة بيضاء ب بالتا�ي، وعوضا عن

، ع>ى 2017و 2014ال\5 امتدت بEن سنة أعقاب االضطرابات 

                                                   
جراء بحوث مفصلة حولھ أمرا مستحیال، إال أن عدة تحلیالت بشأن على الرغم من أن موقف تنظیم الدولة "اإلقصائي" جعل إ4

الجماعة ظھرت خالل األشھر التي تلت استیالئھا على الموصل. ومن بین التحالیل األولى التي اخترقت مجال التنظیم والتي 
 أجریت بھدف فھمھ، نجد الدراسات التالیة:

 .2014سالمیة في العراق والشام والثورة السنیة الجدیدة، لندن، فیرسو، باتریك كوكبرن، صعود الدولة اإلسالمیة: الدولة اإل
، الدوحة، مركز بروكنجز الدوحة، تشرین الثاني سنة 13تشارلز لیستر، "الملف التعریفي لتنظیم الدولة"، ورقة بحثیة، رقم 

2014. 
 .2015ندن، ھیرست وشركاه، سنة تشارلز لیستر، الجھاد السوري: القاعدة، والدولة اإلسالمیة، وتطور ثورة، ل

، شتاء سنة 4، رقم XXIأحمد صالح ھاشم، "الدولة اإلسالمیة: من فرع للقاعدة إلى الخالفة"، میدل إیست بولیسي، المجلد.
 . 83إلى  69، من صفحة 2014

 .2015مایكل ویس وحسن حسن، تنظیم الدولة، من داخل جیش الرعب، نیویورك، ریغان آرتس، 
 .2015ن وجي إم بیرغر، تنظیم الدولة: دولة الرعب، لندن، ویلیام كولینز، جیسیكا ستیر

ویلیام مكانتس، إنھیار تنظیم الدولة: التاریخ، واالستراتیجیة، ورؤیة یوم القیامة بالنسبة لتنظیم الدولة، نیویورك، مطبعة سانت 
 مارتن. 
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 ،5Ö5 واألم�Íن السياEف العراق، ما بعد حملة املوصل، يجاز املستوي

 X½2010ا البالد بEن سنة شهدالدوامة ال\5  بالغوص من جديد cي

تساهم األحداث املرتبطة بافتكاك املدينة، cي املقابل،  .2012و

cي تعقيد  من قبل تنظيم الدولة وفقدان األرا5�Üواحتاللها، 

ا يزيد cي ومم الديناميكية الخطgEة وغgE املستقرة ال\5 تمDE هذه املرحلة.

والتنازع الجديد ع>ى السلطة فهم، تعزيز األكراد ملوق تفاقم الوضع،

السياسية بEن األحزاب الشيعية واملنظمات ال\5 نشأت منذ صائفة 

 .5جميع املوازين تانقلب ثحي، 2014

(...) يجازف العراق، ما بعد حملة املوصل، بالغوص من جديد cي الدوامة 

 .2012و 2010ال\5 شهد½Xا البالد بEن سنة 

     

 ،للصراع cي العراق وما يخّبئھ املستقبلن عند دراسة الوضع الراه

 ،الحذر مما قد يتمّناه املرءال�Dام ضرورة ب املتعلق ،القول املأثور  يبدو 

ل تنظيم ا ،الحقيقةcي  .cي املنطقة يحدث ع>ى صلة وثيقة بما
ّ
لدولة شك

ليس ع>ى الشيعة واألكراد فحسب، بل ع>ى  للعراقيEن،½Xديدا مرعبا 

 . أيضا ةالسنّ 

وإيران للقوات العراقية والكردية cي القوى الغربية كل من  تمقّد 

رت القوى الغربية وإيران وروسيا من جهة، دعما قويا العراق 
ّ
فيما وف

 
ّ
سم بالتضارب) للنظام السوري، واملعارضة الدعم (الذي غالبا ما ات

. ولوال هذان السورية، والقوات الكردية cي سوريا من جهة أخرى 

gE تقّدم تنظيم الدولة وتعزيزه ملكانتھ لXÈّدد بلدانا كان تأثل الدعمان

إعادة رسم املساهمة cي  أخرى إ�ى جانب العراق وسوريا، فضال عن

 حدود املنطقة.

خلق االحتواء النس«5 لتنظيم الدولة cي العراق،  وع>ى الرغم من ذلك،

، شيئا من االرتياح cي باÐي مناطق 2014ع>ى األقل منذ شتاء سنة 

                                                   
نظر غاریث ستانسفیلد، العراق: الشعب، والتاریخ، والسیاسة لمعرفة المزید عن ھذه الفترات من التاریخ الحدیث للعراق، أ5

 2016(الطبعة الثانیة)، كامبریدج، بولیتي، 
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، باستثناء أولئك الذين يعيشون ضمن "الدولة االسالمية" ال\5 البالد

لك الوقت، ومنذ ذ .2014تموز/يوليو سنة أعلXYا أبو بكر البغدادي cي 

ي cبتحول ، ال\5 تمDEّت استثنائية نوعا ما يعيش العراق ف�gة فراغ،

 الحياة السياسية.

�ى إنوب نزعت األحزاب الشيعية cي بغداد وcي الجخالل تلك الف�gة، 

ختارت معظمها ا، 2016، وإ�ى غاية سنة ل�gكDE ع>ى مصالحها الخاصةا

إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وإ�ى تحرير محافظات تجاهل الحاجة إ�ى 

األنبار، ونينوى، وصالح الدين، وديا�ى الواقعة جميعها تحت سيطرة 

 مقاتليھ.أبو بكر البغدادي و 

وهو  ،أكgÂ تشددا وتعصباا موقفا أيض من جهتھ، تبÖّ¼ املجتمع الشيáي

بمثابة رد فعل مفهوم بالنظر إ�ى األضرار ال\5 لحقت بالقوات العسكرية 

عالوة  .2014الشيعية ع>ى يد تنظيم الدولة إ�ى غاية سنة  األغلبيةذات 

ع>ى ذلك، مارست إيران تأثgEا غgE مسبوق ع>ى مؤسسات الحكومة 

لوظائف الرئيسية املرتبطة اونجحت cي إحكام قبضXrا ع>ى العراقية 

و قوات التعبئة الشعبية (أباألمن بفضل توسع املليشيات تحت رعاية 

الحشد مباشرة تعمل العديد من وحدات  الحشد الشع«c .(5ي الواقع،

    حراس الثورة االسالمية اإليرانية. تحت راية

كراد من سقوط املوصل بيد التنظيم، ومما ال شك فيھ أن استفادة األ

راد الذكر أن األكبوالجدير  .من ذلك نت أك¡g مقارنة باستفادة الشيعةكا

. 2014غسطس سنة أآب/تمكنوا من النجاة من إبادة شبھ تامة cي 

أن كاد  ع>ى عدة جXÓات تابعة للتنظيم اهجوموع>ى الرغم من أن 

إال أن األكراد يتسبب cي خسارة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، 

 تلك املحنة. ضلبفخرجوا أشد وأقوى 

الدعم الهام من قبل و وبفضل الحماية ال\5 وفر½Xا إيران cي البداية، 

قي ع>ى مصالح تلت ، ربما للمرة االو�ى cي تاريخهم،دافع األكرادالغرب، 

cي الحقيقة، كان ُينظر لألكراد cي  مصالح القوى الغربية.مع مباشرة 

ن ع>ى الساحة البداية ع>ى أX³م بمثابة عامل مؤثر ومخل بالتواز 
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السياسية العراقية، نظرا ملطالXÓم املتواصلة واملطالبة بمزيد من 

 الحكم الذاتي تحسبا النفصال محتمل.

عة النفط التاب بصادراتاملحيطة التوترات  برزتباإلضافة إ�ى ذلك، 

أن تتحول إ�ى صراع مفتوح مع حكومة  ، ال\5 كادتلهم واملتنازع علXÈا

. أما حاليا، فتتعت¡g قبل سقوط املوصل 2013نوري املالكي سنة 

حليفا قّيما ضمن مكافحة االرهاب الدو�ي، حكومة إقليم كردستان 

 الدولة االسالمية".بحيث تحتل خط الجXÓة cي محاربة ما يسم¼ "

الغربية، ال\5 كانت ع>ى استعداد لنشر جيوشها  البلداننظر  ومن وجهة

لف جندي أ 150حوا�ي  تواجدجعل cي العراق بغية تحرير املوصل، 

 .من القيادات الكردية شركاء ذوي قيمة ملحوظة ،كردي (البشمركة)

 وتعزيز العالقات معهم.وبالتا�ي، ينبãي دعمهم وحمايXrم 

ة ، خاصاملحوظتحسنا  cي األثناء، شهدت العالقة بEن بغداد وأربيل

حدود بيXYما لبعض من الوقت ي كيانEن أل بسبب عدم مشاركة كال ال

cي الواقع، بدأت كل من بغداد وأربيل cي البحث عن  .2014سنة  بعد

حلول ع>ى املدى القصgE للمشاكل ال\5 سممت العالقات بيXYما منذ 

. ويعود السبب cي ذلك، إ�ى تواجد تنظيم الدولة، الذي 2003سنة 

يمثل عدوا مش�gكا لكال الكيانEن، فضال عن الخضوع لضغوط من قبل 

يم ا إ�ى ال�gكDE ع>ى الXrديد الذي يمثلھ التنظمدفعXrالقوى الغربية ال\5 

 عوضا عن االقتتال الداخ>ي بيXYما.

ومع قدوم حيدر العبادي ع>ى رأس السلطة cي أيلول/سبتم¡g سنة 

أX³م وجدوا أخgEا الزعماء األكراد  ظننوري املالكي، ل خلفا، 2014

ل التوصتم  وخالل تلك الف�gة، قامة حوار بناء معھ.الرجل املناسب إل

ط ، مرورا بخمن كركوك إ�ى تركيااتفاقيات بشأن تصدير النفط  إ�ى

 األنابيب الواقع cي إقليم كردستان.

املساعدة املباشرة ال\5 قدمXrا الجيوش  ويعود الفضل cي ذلك إ�ى

كانية إمما تمت اإلشارة إليھ ضمنيا، وهو  ، عالوة ع>ىالغربية للبشمركة

بغض النظر عن املدة ال\5 سيتطلXÓا  ،لكردستان ةاستقالل محتمل
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أن عدة مسائل حساسة ال تزال cي حاجة وع>ى الرغم من  تحقيق ذلك.

تواجد تنظيم الدولة ع>ى الساحة خلق معطيات لتسوية، إال أن إ�ى ا

 .قليم كردستان والحكومة العراقية ع>ى حد سواءإجديدة داخل 

ن، ال\5 اتسمت جديدة بEن الكيانE حقائقبرزت ومن هذا املنطلق، 

تيجة ون واألهمية مقارنة بما كان قائما قبل سقوط املوصل.بااليجابية 

لذلك، لم يقتصر األمر ع>ى عالقات إقليمية أفضل فحسب، بل أصبح 

كgÂ استقرارا، باإلضافة إ�ى هدوء أc 5�Íي تلك املناطق الوضع السيا

ي دخلتا cنظرا إ�ى أن كال من أربيل وبغداد عاصفة الخالفات الداخلية 

 حرب ضد عدو مش�gك.

يرى األكراد خاصة، والقيادات الشيعية أيضا ع>ى غرار من جانXÓم، 

(إن لم يكن املالكي)، أن عالم خال من تنظيم الدولة سيشهد  العبادي

املزيد من املشاكل، واملخاوف، وعدم االستقرار، فضال عن الصراعات 

 نة املوصل.  مقارنة بعالم يحتل فيھ التنظيم مدي ،املحتملة

 تقّدم حملة تحرير املوصل

 cي فرضبشكل عام  نجحت قوات األمن العراقيةمثلما تم ذكره آنفا، 

وال إ�ى وصشرÐي والشما�ي cي مدينة املوصل ع>ى القطاعEن ال سيطر½Xا

وcي غضون ذلك، بدأت أعداد من النازحEن داخل البالد cي  X³ر دجلة.

، وهو دليل ع>ى Ðي من املدينةالعودة إ�ى ديارهم cي القطاع الشر

 هناك. 5األمÖاستقرار الوضع 

من من أجل تحرير ذلك القطاع  النضالأن  من املرجحخالفا لذلك، 

تبعة كان قاسيا ومكثفا، كما أن وتgEة  املوصل
ُ
املعارك والطرق امل

لم تكن ُمحّددة من قبل قوات األمن العراقية وحلفاXÞا  لخوضها

يبدو  ،cي الواقع .دة تنظيم الدولة امليدانيEنالغربيEن، بل من قبل قا

الة للغاية، ما قد تم بطريقة ُمنّسقة وفعّ  أن الدفاع عن شرق املوصل

  يةقيادلبنية يوÏي بامتالك تنظيم الدولة 
ّ
 .Eناملومتك Eنم ُمنظموتحك

 2014قوات التنظيم كانت مستعدة منذ سنة عالوة ع>ى ذلك، يبدو أن 
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خالل إنشاء شبكة واسعة من األنفاق للدفاع عن املدينة، من 

واملساكن ال\5 أزيلت جدراX³ا الداخلية لتسهيل التحركات السريعة 

وبعيدا عن كونھ قوة ُمحبطة معنويا ذات  .إلXÈاوال\5 يصعب التفطن 

ع>ى قدر كبgE من  يبدو أن تنظيم الدولة cي املوصل، ُمXÓمهيكل 

ها فّعالة وُمفصلة يتابع االستعداد، عالوة ع>ى امتالكھ لخطة تكتيكية

 gEفيما يتعلق باملعارك ع>ى الجانب اآلخر عن كثب، وهو ما ال يبشر بخ

 من املدينة، أي غرب املوصل.

وcي هذا السياق، تثgE تركيبة غرب املوصل مخاوف جادة لدى 

لب قXا تمثل ، حيث أ³س�gاتيجيEن التابعEن لقوات األمن العراقيةاإل 

 مقارنة، ما يع5Ö أن هذا القطاع أقل حداثة املدينة العربية القديمة

  أX³ا حيث ،املدينة أكgÂ قدماهذه وبالنظر إ�ى أن  شرق املوصل.ب
ُ
نشأت أ

ذات كثافة عالية املوصل بمنطقة حضرية غرب تمDE ي، الزمنع>ى مر 

 .وع>ى هيئة متاهة

ملتخذي وضعية الدفاع cي  امثاليُيعّد هذا القطاع ، ونتيجة لذلك

ألولئك الذين يشنون فيما يطرح مشاكل ضخمة حضرية، الصراعات ال

باإلضافة إ�ى ذلك، اختار تنظيم الدولة هذا النصف من  .داخلھهجوما 

يبدو أن  بالتا�ي،و  .املدينة إلقامة تجهDEاتھ، وتنظيماتھ، ومراكزه الرمزية

  ة هناك.الصراع سيكون أكgÂ حّد 

اتل حاليا، بخسائر ، ال\5 تقمن جانXÓا، ُمنيت قوات األمن العراقية

أي (رهاب ملكافحة اإل  الرئيسية لقوات النخبة Xافادحة، وخاصة وحدا½

 ذلك، عالوة ع>ى .أو كتيبة الذهب) قوات العمليات الخاصة العراقية

ائر خس من الجيشالكتيبة التاسعة والكتيبة السادسة عشر  تكبدت

  .6، وهو ما زاد الوضع تعقيداأيضا

ج¡
ُ
g رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ع>ى املوافقة جراء هذه الخسائر، أ

                                                   
 2016كانون األول/دیسمبر سنة  22أنظر كامبل ماكدیرمید، "معركة استعادة الموصل ھي ورطة"، فورین بولیسي، 6

بھذه الضراوة"، الغاردیان، األول من شباط/فبرایر  غیث عبد األحد، "المعركة من أجل الموصل: لم أرى في حیاتي معركة
 .https:// www.theguardian.com/world/2017/feb/01/battle-for-mosul-iraq-isis-fighting، 2017سنة 
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cي الشمال من خالل االستعانة بوحدات إضافية من نشر تعزيزات ع>ى 

وقوات الجيش املتمركزة cي بغداد،  قوات العمليات الخاصة العراقية

ونتيجة لذلك،  cي طور التدريب.فضال عن الجنود الذين ال يزالون 

ركت عمليات 
ُ
X³ر الفرات، وcي  حوضستمرة cي فرض االستقرار املت

 .ُيرثى لهامحافظات األنبار وصالح الدين cي حالة 

 .دون أن يتفطن لها تنظيم الدولة cي املقابل، لم تمر هذه الخطوات

أعاد التنظيم إطالق عملياتھ ، 2017ففي X³اية كانون الثاني/يناير سنة 

 ملرجح أناX³ر الفرات. ومن حوض حول تكريت cي محافظة ديا�ى، وcي 

اول مام إ�ى القوات ال\5 تحضنهذه املناطق تستعّد لإل  قوات التنظيم cي

Xر ³ حوض، أع>ى cي اآلن نفسھ فرض سيطر½Xا ع>ى محافظة دير الزور

 cي سوريا. الفرات،

 قسم الحكومة العراقية اإلبقاء ع>ى فّضلتوبغية تعزيز مكانXrا، 

 فرق ، باإلضافة إ�ى رهاب التابع لقوات األمن العراقيةمكافحة اإل 

، املوصل الشرÐي من نصفالالجيش العراÐي ال\5 ساهمت cي تحرير 

، cي القطاع ُمدّرعة التاسعة والفرقة السادسة عشر  الفرقةخاصة 

خالفا لذلك، ذاتھ، أي عدم إرسالهم إ�ى القسم الغربي من املدينة. 

إ�ى  نةيللقتال cي غرب املد ال\5 وقع إرسالها رئيسيةالوحدات تنتم5 ال

، العراقية االتحاديةالشرطة والسادسة من  ،الفرق الثالثة، والخامسة

   .االستجابة للطوارئ  وحدةفضال عن 

عّد هذه الخطوة بمثابة تغيgE مهم، ذلك أن هذه الوحدات لم تتلق و 
ُ
ت

تدريبا من قبل الشركاء الغربيEن، كما أX³ا تستخدم معدات عفا علXÈا 

تية. فضال عن ذلك، يشرف يأو سوفياقية الزمن، وÅي إما صناعة عر 

وزير الداخلية، قاسم األعرxي، ع>ى قياد½Xا، وهو قائد cي امليليشية 

د¨ى "منظمة بدر". ومن هذا املنطلق، سينجّر عن هذه 
ُ
الشيعية ال\5 ت

ال�gكيبة عواقب وخيمة ع>ى استقرار املنطقة بعد عملية تحرير 

ات املوصل لن تكون تابعة لقو  املوصل، حيث أن القوات ال\5 س�gتكز cي

واحد من  تحت قيادةاألمن العراقية بل إ�ى وحدات الحشد الشع«5 و 
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 .قاد½Xا األكgÂ تأثgEا

ضاف إ�ى مشاكل رئيس الوزراء العراÐي، الواقع cي ينمن جانب آخر، 

ورطة بالفعل، عجزه عن السيطرة ع>ى قوات الحشد الشع«5. وع>ى 

بأن توظيف املليشيات الشيعية  ،ضعالرغم من إدراك املراقبEن للو 

ضد تنظيم الدولة cي املوصل يطرح إشكالية، إال أن قلة مXYم فهموا 

 سيطرة ع>ىلل اهتماما أك¡g أن عناصر من قوات الحشد الشع«5 يولون 

بلدة تلعفر غرب املوصل. cي األثناء، بدى لهم أن حرس الثورة 

قاعدة الجوية املهمة اإلسالمية اإليراني كان يسáى لالستيالء ع>ى ال

 .بالقرب من تلك البلدة

 
ّ
 غلبيةاأل دور الحامي للمجتمع ال�gكماني ذو من تلقاء نفسها،  ،XاÈوبتول

تھ مليشا بشّدةأنقرة  عارضت ،السنية cي بلدة تلعفر
ّ
 يالهجوم الذي شن

وجد  من جانبھ، .2016تشرين األول/أكتوبر سنة  أواخر بدر ضد البلدة 

cي  اهممشكلة بشّقEن، حيث يتمثل أولفجأة أمام حيدر العبادي نفسھ 

 بقرار  فيتعلق الثاني، الشقتحرير املوصل من قبضة تنظيم الدولة. أما 

g مباشرة أو غEبصفة  مفاxئ عسكري  دخلقيامها بتتركيا املحتمل ب

للحزب الديمقراطي  البشمركة التابعةقوات ، بواسطة مباشرة

لعراقية املدعومة من قبل ضّد قوات الحشد الشع«5 االكردستاني 

 إيران.

لجأ العبادي مرة أخرى إ�ى نشر املزيد من ½Xدئة األمور،  cي سبيلو

أن يبدو العساكر  بغيةوحدات قوات األمن العراقية cي تلعفر 

ن cي البلدة كمنتمEن رسميا إ�ى قوات األمن العراقية وليس إ�ى Eاملجتمع

ات من قوات األمن وتع5Ö هذه الخطوة مجددا أن وحد ليشيات"."م

، فضال عن أن القوات كانت ُمج¡gة ع>ى تغيgE خططها ةالعراقي

املتواجدة cي شرق املوصل لم تتمكن من الحصول ع>ى التعزيزات 

حد كبc gEي إ�ى  وقد ظل الوضع cي تلعفر غgE مستقر  الالزمة.

بدر للدخول إ�ى البلدة،  مع استعداد ميليشيا، 2017شباط/ف¡gاير سنة 

 القوات العسكرية ال�gكية ع>ى الحدود للتدخل بسرعة. وتجّهز 
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 إس�gاتيجية تنظيم الدولة املتطورة cي العراق وسوريا

 عم والتأقلميمثل تنظيم الدولة منظمة قادرة ع>ى استخالص الدروس 

 ملرونةاكل موقف يع�gضها، ح\¼ املواقف األكgÂ صعوبة، وذلك بفضل 

حومنذ بضعة  .تتمتع ©XاالكبgEة ال\5 
ّ
إ�ى  إعالم تنظيم الدولة أشهر، مل

هد وفيما بعد، ش السقوط املحتمل ملدينة املوصل بيد أعداء التنظيم.

لحاجة إ�ى الدفاع ا يو�يخطاب التنظيم تغgEا ملحوظا، حيث أصبح 

. فضال عن هتماممزيدا من اإل  عما ُيسم¼ "الخالفة" ضد مهاجمXÈا

5 ر املشروع السيا�Íعناصذلك، سáى التنظيم إ�ى تسليط الضوء ع>ى 

 ح\¼ بعد هزيمتھ cي املوصل. عملها ستمر يللتنظيم ال\5 س

cي الحفاظ ع>ى  ھأمل فقد يبدو من الوارد أن التنظيم قدcي األثناء، 

يھ مستمرا cي سع بيد أنھ ال يزال س�gاتيëي،ع>ى الصعيد اإل  ،املدينة

ش البطتكتيكية محددة. وتتمثل هذه األهداف cي  أهدافتحقيق نحو 

 ، وهو ماالقوى الغربية وروسياوتدمgE مصداقية بالقوات العراقية 

 .لقصف Ïي الجديدة cي املوصل الدولة استغالل تنظيم ھيوضح

قد غادروا، منذ زمن ليس ببعيد،  ومن املرجح أن قادة تنظيم الدولة

إلعادة رص صفوفهم  مدينة املوصل بالفعل، وربما مدينة الرقة أيضا،

ي، وبالتا� ة ع>ى طول X³ر الفرات بEن العراق وسوريا.الواقع املدنcي 

باإلضافة إ�ى  .وضع قوات بشار األسد تحت االختبار عنهؤالء  يبحث

من أن وحدات حماية الشعب الكردية  التأكد ذلك، يسáى التنظيم إ�ى

، وهو ما يسمح للتنظيم بفرض تخ�ì¼ تدخال محتمال من قبل تركيا

 سط سوريا.املناطق و سيطرتھ ع>ى جزء من 

 االنتخابات البلديةفستضل الهجمات ال\5 تسXrدف أما cي العراق، 

خيارات بمثابة  2018، واالنتخابات ال¡gملانية لسنة 2017لسنة 

ندين والعديد من املج يتخذها املقاتلون الشرسون للتنظيمس تكتيكية

�ي، بالتاو  بعد تحرير املوصل. نينوى، وديا�ى، واألنبار من  الوافدينالجدد 

 هذه السنة. باملخاطر  ةمحفوف ائفةيبدو أننا ع>ى أعتاب ص

  القضايا السياسية العالقة
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 إال  معقدا ومثgEا للقلق،قد يبدو الوضع العسكري  ع>ى الرغم من أن

يأن الوضع السيا5�Í ال يزال بدوره  g̈ي املزيد من املخاوف. يس�c 

ي Xا القدر الكاcمدينة املوصل يغيب عY أن ُيشار إ�ىالحقيقة، غالبا ما 

من القادة العرب السنة. خالفا لذلك، تثبت الوقائع أن هناك وفرة cي 

 القادة مقابل انعدام cي القيادة.

م سيتقدأها�ي نينوى واملوصل  نمِ  ْن مَ من الواضح  الواقع، ال يبدو cي 

ستقبل قوات تحرير وإذا ما  من جهة،ة يناصب القيادامل ليشغل

 ليEن بزمام األمور cي املدينة من جهة أخرى.بأخذ القادة املح املوصل

ومن املرجح أن قادة تنظيم الدولة قد غادروا، منذ زمن ليس ببعيد، مدينة املوصل بالفعل، 

 صفوفهم cي املدن الواقعة ع>ى طول X³ر الفرات (...) تنظيموربما مدينة الرقة أيضا، إلعادة 

حيث  ،يد الوضع أيضاتعق cي، تساهم تطلعات األكراد cي السياق ذاتھ

 دور ·Xدف إ�ى ضمان  ،مسعود بارزانيأن رئيس إقليم كردستان، 

 ضمتأن نينوى  للموالEن لھ من األكراد cي مستقبل املدينة، باعتبار

ى إ�بارزاني يسáى عالوة ع>ى ذلك،  .نEالDEيديهامة من األكراد و  اأعداد

 خاصة ع>ى، من محافظة نينوى ستيالء ع>ى أجزاء شاسعة ال ا

ربما ع>ى ة، و الواقعة cي غرب وشمال املحافظ زمارو  سنجار مقاطعات 

     cي الشرق.  قضاء الحمدانية

أو ال تبدو القوات العراقية، والكردية، والغربية، من ناحية أخرى، 

باملسائل األساسية املتعلقة بتوفgE الخدمات مهتمة  املنظمات الدولية

ي الواقع، cو .انتقا�ينظام قضائي  العامة cي املوصل، باإلضافة إ�ى إنشاء

سيطرة ع>ى األعمال ال cي سبيلنظام ذو أهمية بالغة ُيعّد هذا ال

 cي منطقة شهدت العديد من التقلبات. االنتقامية

نقاش الcي مسألة املوصل يتمحور حول غياب  أخgEا، لعل أهم عنصر 

 يالعديد من السنة cب©Xدف إيجاد حلول للمشكلة ال\5 دفعت وط5Ö ال

 سري ، ح\¼ وإن كان ذلك بشكل بادئ األمر إ�ى دعم تنظيم الدولة

ضرورة األخذ وتجدر اإلشارة إ�ى  .دراصاملا أفادت بھ وفقا مل ،وسل«5

طبيعة الحوار السيا5�Í بEن الحكومة العراقية بعEن اإلعتبار 



 www.idraksy.net  تات واالستشارامركز إدراك للدراس

 

  واملجتمعات السنية.

بشكل  �ì¼تخ، فئة مهمشةبمثابة السنة cي العراق  cي الحقيقة، ال يزال

ثقة ال افقداX³ مستمر حكومة يقودها الشيعة cي بغداد، باإلضافة إ�ى

يظل هذا الوضع ع>ى س. وطاملا cي نوايا حكومة كردستان cي الشمال

ة cي العراق أرضا خصبالسنية  األغلبيةاملحافظات ذات  ستبقى حالھ،

عدوانية ع>ى مدى السنوات لعودة الجماعات الجهادية أو القومية ال

  قادمة.ال
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 الفصل الثاني

 

وشيكا  باتهل الصراع cي سوريا: 

 ؟التوصل إ�ى حل
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 تصبالديناميكية األساسية للصراع cي سوريا  أصبحت، 2015منذ أواخر سنة 

 وcي الوقت .ندثاراإل  ، الذي كان قبل ذلك ع>ى شفانظام بشار األسد cي مصلحة

، 2011ھ منذ قيام الثورة السورية سنة لأحوا األسد cي أفضل أصبح نظام ،الراهن

 . سواء cي سوريا أو cي املنطقة بشكل عام

ع>ى املراكز الحضرية أصبح النظام السوري يسيطر بإحكام ، ونتيجة لذلك

 ،البنية التحتية األساسيةمن  فضال عن جزء كبgE  ،غرب سورياالواقعة الرئيسية 

 من جانب آخر،. د الصناعية، والطرق الرئيسية واملطاراتبقى من قدرة البال توما 

ع>ى املقاومة ال\5 ال تزال قائمة حول دمشق وحلب، يسáى النظام حاليا إ�ى التغلب 

ولتحقيق لذلك، يعتمد نظام األسد  وكذلك cي محافظات درعا وحمص وحماة.

 الثوار  تع>ى مزيج من توظيف القوى والتسويات التكتيكية بغية كسر وتجزئة قوا

         واملدنيEن.

، قد 2015والجدير بالذكر أن التدخل الرو5�Í، الذي انطلق cي أيلول/سبتم¡g سنة 

 2012ارضة الذي امتد منذ سنة وضع حّدا للتنافس العسكري بEن النظام واملع

، كما منح هذا التدخل األفضلية لنظام األسد ع>ى املدى 2015سنة غاية  إ�ى

 وسيةالر توقعت فيھ الواليات املتحدة فشل املسا¨ي ت الذي وcي الوق املتوسط.

 كان سواء ،تحقيق مطامعها بشكل غgE متوقعcي  ، نجحت موسكو وتعمق األزمة

دورها و الظروف األمنية تأثgEها ع>ى  و أذلك من خالل تلميع صور½Xا cي املنطقة، 

 واإلس�gاتيجية.القضايا السياسية cي 

لألزمة السورية، كما بإمكاX³ا أن  الدبلوماسيةعبة الل مركز موسكو  حتلت، حاليا

تصبح شريكا إلدارة ترامب cي حر©Xا ضد تنظيم الدولة والجماعات الجهادية 

قدرة نظام األسد ع>ى الهيمنة ع>ى أعدائھ داخل سوريا ويعود الفضل cي  األخرى.

جاهھ إ�ى ال�Dام الروس واإليرانيEن وخارجها
ُ
 عمنcي من جانXÓا، نجحت روسيا  .ت

موافقة الرّد ع>ى تدخلها، عالوة ع>ى حصولها ع>ى  منالغرب، واألتراك، والعرب 

تمكنت روسيا من قطع السبل cي هذا الشأن. ومن هذا املنطلق،  تركيا واألردن

 وار ثوتسليح فصائل ال لالشبكات ال\5 تعتمدها السعودية وقطر لتمويأمام 

 املختلفة.

سد cي تدارك النقص الفادح الذي طال قوتھ نجح نظام األ وcي السياق ذاتھ، 
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ة يستخدمها بطريق إمكانيات جوية متفوقةقوة عظم¼ و  العسكرية باالعتماد ع>ى

ع¡g  لديھ حاول النظام السوري معالجة أوجھ النقصمن جهة أخرى،  .مدعومة

عدد كبgE من املليشيات الشيعية محلية، ونشر تطوير قوات شبھ عسكرية 

ال\5  ،بEن أدوار هذه األطرافلذلك، سيسمح التوافق والتناسق  نتيجةو  األجنبية.

 نع سينبثقجزء مما ، cي تحديد املتعارف علXÈاتقاتل جنبا إ�ى جنب مع القوات 

 استقرار النظام.و  اس�gاتيجية تقوية

، cي شكلها اإلسالمي والقومي، تشكل 7التقليدية ثوار cي املقابل، لم تعد حركة ال

ع>ى استمرارية نظام األسد، حيث أX³ا فقدت القدرة ع>ى تحقيق  س�gاتيجياإ½Xديدا 

علنة. فضال عن ذلك، تواجھ الحركة صعوبة cي 
ُ
أهدافها السياسية والعسكرية امل

الدفاع عن املناطق الواقعة تحت سيطر½Xا وإدار½Xا، علما وأن هذه املناطق تشهد 

الضرر بتماسك حركة مستمرا. وقد تسببت العديد من العوامل cي إلحاق  تراجعا

 التقليدية، وروحها املعنوية، وقدر½Xا ووضعها العسكريEن. الثوار 

العسكرية، واالقتتال الداخ>ي، وانخفاض دعم  االنتكاساتومن بEن هذه العوامل؛ 

األطراف الفاعلة cي املنطقة، باإلضافة إ�ى ال�gدد الذي غلب ع>ى موقف الواليات 

مقاومة تنظيم الدولة. ونتيجة لذلك، تحولت  املتحدة، ال\5 ركزت جهودها ع>ى

الحركة إ�ى تمرد cي املناطق الريفية، حيث بإمكاX³ا مضايقة النظام وحلفائھ، ولكXYا 

أكgÂ ُعرضة  الثوار  هزيمة ©Xم. عالوة ع>ى ذلك، أصبحتقف عاجزة عن إلحاق ال

 لإلكراه أو لإلقناع من قبل الجهاديEن.

عناصر إ�ى  الثوار جماعات  تحولتلوط5Ö، وcي غياب طموحها ع>ى املستوى ا

تكميلية لألطراف املهيمنة cي املنطقة. وcي األثناء، تحالفت العديد من الفصائل 

العربية مع وحدات حماية الشعب الكردية، ال\5 تتلقى الدعم من قبل الواليات 

 املتحدة cي سبيل محاربة تنظيم الدولة.

سالمية والقومية شمال سوريا من جهXrا، انضمت العديد من الفصائل اإل 

للعمليات الهجومية ال\5 يشXYا األتراك ضد التنظيم، وÅي عمليات ½Xدف إ�ى حد 

وcي جنوب البالد، تسهر الفصائل املكونة  مطامع األكراد. التصدي إ�ىكبgE إ�ى 

                                                   
عند حدیثھ عن الثورة، حیث أن المصطلح الثاني یشیر ضمنیا  "معتدلة"عوضا عن  "التقلیدیة"یفضل الكاتب استخدام مصطلح 7
 .نظام القیم الخاص بالمراقبین الخارجیین والذین ھم معظمھم من الغرب إلى
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. الحدود مع إسرائيل ،ذاتھ نللجXÓة الجنوبية ع>ى حماية الحدود مع األردن، وcي اآل 

ملتوقع أن تشكل هذه الفصائل عقبة أمام تنظيم الدولة والجماعات التابعة ومن ا

 لتنظيم القاعدة، وأن تحار©Xم cي وقت الحق. 

ناس، ال أغلبيةوcي زمن الحرب، يصبح البقاء ع>ى قيد الحياة الغاية القصوى لدى 

ن، يتباع الفائز إوهو ما يم>ي علXÈم خيارا½Xم. فضال عن ذلك، يميل السكان إ�ى 

 لذيانظام األسد، ب(القسري أو بحكم األمر الواقع)  قبول وبالتا�ي، ازداد الدعم أو ال

 نcي الواقع، انتقل معظم السوريون، الذي ُينظر إليھ ع>ى أنھ الفائز باملعركة. أصبح

نزحوا داخل البالد، إ�ى املناطق الخاضعة تحت سيطرة الجيش السوري، حيث ال 

وم ©Xا النظام وأين بإمكاX³م الحصول ع>ى املساعدات يخشون التفجgEات ال\5 يق

 آثر العيش cي املناطق التابعة للمتمردين.غgEهم ممن ال\5 ال يتلّقاها 

لھ، وهما  Eنعماوبشكل عام، نجح األسد cي خلق توازن دقيق بEن البلدين الد

 حقا.ال  ن تلتقي مصالحهما cي الوقت الراهن، إال أX³ا قد تختلفيروسيا وإيران، اللذ

أو  لحامي وحيد ةاملديونيعدم  أفضلية مهمة وÅييتمتع األسد بومن هذا املنطلق، 

ال تمتلك كل من روسيا وإيران التبعية التامة لدعم خارxي واحد. cي املقابل، 

 الوسائل الالزمة ملساعدة النظام السوري ع>ى التعاcي تماما أو إعادة إعمار سوريا.

 دبلوماسيةالوسيا نفسها cي وضع يسمح لها بالتأثgE ع>ى وcي الوقت الحا�ي، تجد ر 

ومن خالل طلب الدعم من إيران وتركيا، خلقت روسيا نظاما إلدارة  cي سوريا.

ُيق5�ñ دول الخليج، بشكل الشأن السوري ب املتعلقةاملنافسات اإلقليمية 

لعب ل\5 توالحكومات األوروبية، باإلضافة إ�ى الواليات املتحدة، واألمم املتحدة ا

 دون أي تأثgE ُيذكر. أدوارا ثانوية

إعادة تحديد شروط ½Xدف عملية محادثات أستانة جزئيا إ�ى وcي هذا السياق، 

ن جملة مب ةضروريالنتقالية اال ف�gة ال باستبدال ، وذلكالتسوية السياسية

بالبقاء  ھل إال أX³ا تسمح ،ال�gتيبات ال\5 تقلص رسميا صالحيات الرئيس السوري

إضعاف املعارضة  فرصةهذه العملية  توفر عالوة ع>ى ذلك،  ى رأس السلطة.ع>

داخلية ودعوة "املعارضة الوفية" املزعومة تعميق انقساما½Xا الالسورية من خالل 

  للمشاركة cي املحادثات.

، يبقى احتمال التوصل إ�ى تسوية سياسية برعاية األمم املتحدة أو cي األثناءو
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ي cا لذلك، ستبدي أغلب األطراف الفاعلة cي املنطقة رضاها . خالفضعيفا روسيا

تم تأخgE املناقشات حول مصgE األسد، وتجميد الصراع، والحد من أعمال  حال

  إ�ى إنشاء مناطق تحت السيطرة. العنف، باإلضافة

والفو�Ü¼ السياسية cي العسكرية  املعارضة انتكاساتأج¡gت  من جهة أخرى،

تبع نطقة ع>ى إعادة النظر cي حلفاXÞا cي املصفوفها 
ُ
نتيجة كو  .cي سوريانهجهم امل

ة لم تعد تركيا، وقطر، واململكالذي واجهتھ من قبل الدولة الغربية،  فك االرتباطل

بالنسبة ف .دالبال cي لتحقيقھ العربية السعودية تمتلك اس�gاتيجية أو هدفا مش�gكا 

ل طموحات الكردية cي املنطقة قبتأتي محاربة تنظيم الدولة وكبح جماح الل�gكيا، 

 . اإلطاحة باألسد

والغارقة  ةطقاملنال\5 تنتشر قوا½Xا cي  أما فيما يتعلق باململكة العربية السعودية،

كلفة،
ُ
يما ال ف أولويا½Xا، قائمة ع>ى رأسفلم تعد سوريا  cي وحل الحرب اليمنية امل

  ا.بصدد مللمة جراحهن اآل cي املنطقة وÅي  تبعات انتكاسXrاتزال قطر تعاني من 

 .ع>ى الساحة الدولية وcي املنطقة ع>ى حد سواء، يسáى نظام األسد إ�ى إبراز نفسھ

الدعم و العسكرية،  النجاحاتقوتھ بفضل ل تھاستعادcي الحقيقة، وبالنظر إ�ى 

نظام يراهن ال لحرب ضد تنظيم الدولة،لالرو5�Í، واألهمية ال\5 تولXÈا إدارة ترامب 

 بيعتط والجدير بالذكر أن املجتمع الدو�ي. عالقاتھ معإحياء  إمكانيةى ع> السوري

لحصول النظام ع>ى الدعم املا�ي الالزم  ُيعّد بمثابة خطوة ضرورية العالقات هذا

فتكمن الصعوبة cي الحصول  Eن املحتملEن،لمانحلأما بالنسبة    إلعادة اإلعمار.

لسوري حّ\¼ ال يقع توظيف الدعم ع>ى قدر كاف من التنازالت من قبل النظام ا

 سد. استقرار األ  تصب cي مصلحةأو  ثوار لمضادة لس�gاتيجية إاملا�ي cي تمويل 

نظام األسد باال، إ�ى غاية صيف سنة  اهتمامھ بأولويات أخرى، لم يلقنظرا إ�ى و 

التقليدية  الثوار ، للجماعات الجهادية السنية، فيما مثلت مجموعات 2014

ة تنظيم الدولة، وجXÓ تغول cي األثناء، أدى  يدا رئيسيا للنظام.واملنشقEن ½Xد

 تفسgEات النظام بشأنإ�ى تأكيد  ،النصرة، باإلضافة إ�ى جماعات متطرفة أخرى 

gE تغي، و املعارضة مننفور أقسام كبgEة من املجتمع السوري  ، وإ�ىاالنتفاضة

 .حسابات وأولويات الدول الغربية

 cي حصول النظام ع>ى دعم الفصائل الجهاديةنفوذ توسع فضال عن ذلك، تسبب 
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 الذين تعاونوا الثوار  محاصرة مجموعاتوالشيعة، عالوة ع>ى  ،واإليرانيEن ،الروس

 .إحداث انقسامات داخل صفوفهم إ�ى cي X³اية املطافما قاد ، هذه الفصائل مع

يخوضها  املعركة ال\5 إال أن ،2014سنة  خاللع اوضاأل  ههذ تغgE وع>ى الرغم من 

 تزال ال أكgÂ إلحاحا، الذين كانوا يمثلون ½Xديدا  التقليديEن، الثوار ضد  النظام

 إحدى أولوياتھ. تشكل 

 اآلثار امل�gتبة ع>ى املشهد الجهادي cي سوريا

ي أجزاءه املختلفة، ومرونتھ cبيتسم الوسط الجهادي الس5Ö باإلتساع، والتنوع، و 

هو من يتصدر عناوين الصحف  ةع>ى الرغم من أن تنظيم الدولوذلك سوريا، 

، ال يقع هذا الوسط cي حقيقةcي ال السياسة cي معظم األحيان. قوم بتوجيھوي

حيث  العكس تماما،ع>ى بل معزل عن الديناميكية ال\5 تم شرحها بالتفصيل أعاله 

  حاسم.بشكل ع>ى الوسط الجهادي  ثر ؤ تأن هذه الديناميكية 

اعتبار تنظيم الدولة أولوية منذ سنة من السهل فهم السبب الكامن وراء  ويبدو 

دة من نوعها بسبب وحشية تمثل مشكلة فرياملنظمة الجهادية ، ذلك أن 2014

، عالوة ع>ى طموحا½Xا اإلقليمية، ، ونهجها القائم ع>ى اإلبادة الجماعيةأساليXÓا

 .ةعامليال ذات الصبغةcي الهيمنة  ورغبXrا

�ي للتدخل الدو  ا اإلطار، أصبحت محاربة تنظيم الدولة بمثابة حجر الزاويةوcي هذ

 5�Íي سوريا والعراق، حيث تم استثمار موارد عسكرية ضخمة ورأس مال سياc

تتسبب الخسائر، خالفا لذلك،  وهزيمتھ بشكل تام.هائل ©Xدف دحر التنظيم 

بة، cي إX³اك وإضعاف أو قادة أو مقاتلEن، أو موارد أو هي أراض تمثلت cيسواءا 

 تنظيم الدولة.

ة األطراف الحاضرة cي املنطق لم تول بشكل تام، التنظيم  ال�gكDE ع>ىومن خالل 

أو لم  ،، واإلسالميEن، والجهاديEنالثوارثر ع>ى ؤ اهتماما للتوجهات الك¡gى ال\5 ت

ة مبالطريقة ال\5 تتم ©Xا مقاو فضال عن ذلك، استخفت هذه األطراف  .لها باال تلق

أهملت والبيئة بشكل ك>ي، و تساهم cي تشكيل ساحة املعركة ستنظيم الدولة وال\5 

  سياسات مستدامة بغية تحقيق االستقرار cي سوريا. وضع

 أطراف املعارضة cي سوريا ع>ى "لعنة"cي الوقت الراهن، يتعرض تنظيم الدولة إ�ى 
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نة جوده، وبذور الفتنطاق واسع، وذلك بالنظر إ�ى الوحشية ال\5 يعتمدها لفرض و 

حّمل املعارضة تنظيم الدولة 
ُ
ال\5 زرعها داخل صفوف الثوار. فضال عن ذلك، ت

مسؤولية تحويل وجهة املوارد ال\5 كان الهدف مXYا إضعاف األسد، والتسبب cي 

إحداث تغيgE ع>ى مستوى السياسة الدولية واإلقليمية وهو ما يعود بالفائدة ع>ى 

 الرئيس السوري.

�ي، يبدو من غgE املحتمل أن يستفيد تنظيم الدولة من ضعف قوات الثوار وبالتا

واإلسالميEن، ذلك أنھ معزول سياسيا وعسكريا. ومما ال شك فيھ أن التنظيم 

تباع نهج أقل ضراوة cي صحراء سوريا والعراق، وذلك cي إسيواصل مسgEتھ ب

ذلك، تنخفض فرص أعقاب خسارتھ لكل من الباب، والرقة، ودير الزور. خالفا ل

 مشاركتھ عن كثب cي إرساء النظام الجديد cي سوريا.

لت جXÓة النصرة املستفيد الرئي��5 من وهن تنظيم الدولة واألزمة 
ّ
cي املقابل، مث

الوجودية ال\5 عاشها الثوار التقليديون. وتجدر اإلشارة إ�ى أن جXÓة النصرة قد 

د¨ى cي البداية "جXÓة تنظيمعمدت إ�ى تغيgE اسمها cي مناسبتEن، حيث كانت 
ُ
 ت

، ومن ثم "هيئة تحرير الشام" بعد استيعا©Xا لعدة 2016الشام" خالل صائفة سنة 

 . 2017فصائل إسالمية وجهادية cي بداية سنة 

من جانب آخر، استخدمت الجماعة الجهادية، التابعة لتنظيم القاعدة، شمال 

ومحاصرة، وهزيمة جماعات غرب سوريا كقاعدة رئيسية قامت فXÈا باستدراج، 

الثوار السورية األخرى. ومن خالل إعطاء األولوية، ظاهريا، ملحاربة نظام األسد 

ت جXÓة النصرة 
ّ
واإلدارات املحلية التابعة لھ عوضا عن إقامة دولة رسمية، غذ

XYا من الحصول ع>ى 
ّ
صورة إيجابية لها داخل املجتمعات املحلية السورية، ما مك

السوري وكسب الشرعية نوعا ما. وع>ى الرغم من ذلك، اصطدمت  حماية املجتمع

 جXÓة النصرة ب5�ìء من املقاومة ع>ى املستوى املح>ي cي جميع أنحاء سوريا.

  

لت جXÓة النصرة املستفيد الرئي��5 من وهن تنظيم الدولة واألزمة الوجودية ال\5 عاشها  (...)
ّ

مث

 الثوار التقليديون(...)
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ار cي حلب، شهدت أوساط الجهاديEن واإلسالميEن، الذين ال صلة منذ هزيمة الثو و 

لهم بتنظيم الدولة، إعادة تنظيم ك¡gى طال انتظارها لوقت طويل. وبدافع من 

حالفات ، والتواإلس�gاتيجيةالخالفات ال\5 تفصل بيXYم من حيث األيديولوجية، 

حلب حول  اإلقليمية، توحدت الفصائل املوجودة cي إدلب وcي غرب محافظة

جماعتEن متنافستEن وهما؛ "هيئة تحرير الشام"، "وحركة أحرار الشام". من 

جانXÓا، تمثل حركة أحرار الشام جماعة سلفية قوية آخذة بالتطور cي منطقة 

 يشو©Xا الغموض، كما ينتم5 إ�ى قاد½Xا وأعضاXÞا عناصر جهادية.

 ة لعمل الثوار العسكري،فقد كانت cي وقت سابق ذات أهمي ،أما هيئة تحرير الشام

رض ع>ى حلب 
ُ
حيث نجحت، وإن كان ذلك لف�gة وجDEة، cي كسر الحصار الذي ف

. cي املقابل، أكدت هيئة تحرير الشام ع>ى أن غياب 2016خالل صائفة سنة 

الوضوح اإليديولوxي واالعتماد ع>ى الدعم الخارxي كانا السببEن الرئيسEن لفشل 

 الثوار.

عرض الهيئة نفسها ومن خالل إبداXÞا 
ُ
لوجهة نظرها الجهادية واملتصلبة هذه، ت

لهجمات األسد، والروس، واإليرانيEن، والدول الغربية. فضال عن ذلك، ترفض 

الهيئة مشاركة الثوار cي املحادثات السياسية مع نظام األسد تحت رعاية الروس 

 أو األمم املتحدة.

ع>ى الدعم ال�gكي، كما أX³ا قامت بتبc  5Öّي املقابل، يزداد اعتماد حركة أحرار الشام

األولويات ال\5 وضعXrا أنقرة بشأن الوضع السوري. cي األثناء، تتبع جماعات الثوار 

واإلسالميEن األصغر حجما خطى حركة أحرار الشام، سعيا للحصول ع>ى حمايXrا 

 g¡ركة أحرار م حتباع نصائح األتراك، تدعإوالنفاذ إ�ى املوارد ال\5 تقدمها تركيا. وع

الشام املسار الديبلوما5�Í، وبالتا�ي، ُينظر إ�ى الحركة كوسيط يصل بEن املصالح 

 ارجية ال\5 تخلت عن قضية الثورة.السورية ومصالح القوى الخ

وي�Dامن وهن تنظيم الدولة مع عودة ظهور وتفاقم االنقسامات، القديمة والجديدة 

ال\5 تقاتل تنظيم الدولة، يتمثل الهدف ع>ى حد سواء. وفيما يتعلق بالجماعات 

من هذه املقاومة أساسا cي الدفاع عن مصالحها، الذي غالبا ما ُيعت¡g مجرد ذريعة. 

ومن بEن الفصائل املختلفة واملتواجدة cي املنطقة؛ وحدات حماية الشعب 

الكردية، وقوات األسد، واملليشيات الشيعية cي سوريا، وجماعات الثوار cي سوريا، 
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باإلضافة إ�ى قوات البشمركة الكردية، واملليشيات الشيعية cي العراق، وقوات 

األمن العراقية، وقوات العشائر السنية cي العراق. cي األثناء، تتنازع جميع هذه 

 الفصائل فيما بيXYا حول مسألة األرا5�Ü، واملظالم، والهيبة، والسلطة. 

الت األطراف الخارجية (الواليات من جهة أخرى، تتفاقم هذه الDËاعات بسبب تدخ

 gEا غXYاملتحدة، وإيران، وتركيا، وروسيا)، املتلهفة للقضاء ع>ى تنظيم الدولة ولك

س�gاتيجيا½Xا. وcي هذا السياق، تزداد مخاطر إقادرة ع>ى التوفيق بEن مصالحها و 

 5�Üي الوقت الذي تتنافس فيھ هذه القوى بشأن أراc ي شمال سورياc االشتباكات

 تفاق بEن روسيا وتركيا وتأثgEهما ع>ىولة. ومما ال شك فيھ أن صالبة اإلظيم الدتن

  حلفاXÞما ومساعد·Xما ستوضع قيد االختبار.

cي الواقع، يخلق تمركز قوات الثوار، واإلسالميEن، والجهاديEن cي شمال غرب 

ة ئسوريا مشكلة فريدة من نوعها. فع>ى الرغم من أن تركيا تطمح إ�ى احتواء هي

تحرير الشام بمساعدة من حلفاXÞا املحليEن، إال أX³ا ال تسáى إ�ى هزيمXrا بشكل 

عّد بمثابة وزن معادل لنظام األسد. من جانبھ، يع�Dم النظام 
ُ
تام، ذلك أX³ا ت

السوري اس�gداد إدلب بالكامل، وبالتا�ي، حرمان آخر قوات الثوار من الوصول إ�ى 

 تركيا.

عّد مساعد½Xا أما روسيا، ال\5 تقوم بق
ُ
صف أهداف عّدة cي سوريا، وال\5 ت

للنظام ضرورية، فال يبدو أX³ا تبحث عن االستيالء ع>ى املنطقة بشكل كامل، 

حيث يعود ذلك جزئيا إ�ى تجنب نقض االتفاقيات ال\5 تجمعها ب�gكيا. من جهXrا، 

ال عن ضتعت¡g الواليات املتحدة هيئة تحرير الشام ½Xديدا مباشرا بشكل م�Dايد، ف

تنظيمها ضربات ضد قيادا½Xا. ومن املرجح للغاية أن تتحول إدلب إ�ى منطقة 

 حرب مفتوحة للجميع وينعدم فXÈا القانون.
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 الفصل الثالث

 

 تنظيم الدولة وإس�gاتيجيةتطور هيكل 
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عرف بتنظيم الدولة cي إنشاء دوليتمثل أق�ñ¼ أهداف 
ُ
تحديد وبال ،ةالجماعة ال\5 ت

ويتطلب تحقيق هذا املشروع إنشاء لخالفة تخضع حصريا ألحكام الشريعة. لدولة 

منذ إنشائھ أول هيكل ، وهو ما أقامھ تنظيم الدولة ونظام إداري  حوكمةهيكل 

شرين تتحت مسم¼ "الدولة اإلسالمية cي العراق" وإعالنھ عXYا cي  شبيھ بالدولة،

مكتبEن وزاريEن، شكل التنظيم بالفعل عن ذلك، . فضال 2006سنة األول/أكتوبر 

 . 2009سنة  cي ، والثاني2007سنة  cياألول 

، c8ي أعقاب قيام حركة الصحوةتكبد املكتب الوزاري الثاني خسائر فادحة وقد 

أعضاء القبائل السنية العرب ومتمردين سابقEن، الذين وÅي قوة مكونة من 

إ�ى غاية سنة  2007العراق منذ سنة  خاضوا معارك ضد الدولة اإلسالمية cي

 بدعم من الواليات املتحدة. 2009

الوزارات اآلنف ذكرها لم تمارس أي سلطة إدارية حقيقية وتجدر اإلشارة إ�ى أن 

أن الدولة اإلسالمية cي العراق cي ذلك ، ويعود ذلك جزئيا إ�ى ع>ى أرض الواقع

كل بش وُيفسر هذا املفهوم. الوقت لم تتمركز ع>ى أراض متجاورة لتحقيق هدفها

ال\5 تع5Ö الحاجة إ�ى تعزيز املواقع ع>ى األرض لتنفيذ كلمة "تمكEن"  اللمن خ جيد

.5�Íي مدينة املوصل، حيث  مشروع سياc ر
ّ
cي املقابل، قام تنظيم الدولة بالتجذ

 بفضل اب�Dاز أموال الشركات واملؤسسات. ازدهر فXÈا كمنظمة إجرامية 

يم رسميا cي سوريا، تحت مسم¼ "الدولة اإلسالمية cي العراق استقرار التنظومع 

 وبدأ هيكل ،تمكEن" آنذاكالتم ترسيخ مبدأ " ،2013والشام" cي أبريل/نيسان سنة 

يم، زعيم التنظ وcي هذا الصدد، حاول  cي الظهور. أكgÂ تعقيدا gEوقراطيةحوكمة ب

ساعد ع>ى  سوريةجXÓة النصرة، وÅي منظمة جهادية  ضمّ أبو بكر البغدادي، 

          مّدها بالرجال واملال. ع¡g  2011تأسيسها خالل سنة 

 يلنتوسع cي سوريا ع>ى ستندت اس�gاتيجية تنظيم الدولة ع>ى الوcي البداية، ا

، وذلك من خالل االنضمام إ�ى فصائل أخرى للمتمردين تدريجيا ألرا5�Ü والنفوذا

والحصول ع>ى األسلحة من جهة،  السوري بغية شن هجمات ع>ى قواعد النظام

ت وقد كان أرا5�Ü املتمردين من جهة أخرى.القواعد املتواجدة ع>ى واالستيالء ع>ى 

ا عXYا أعضاء جXÓة النصرة الذي انشقو هذه القواعد تقع جزئيا تحت حماية 
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زعيم القاعدة، أيمن  إعالنوانظموا إ�ى تنظيم الدولة، وذلك ع>ى الرغم من 

ھ وعودتھ إ�ى العراق.لالعداء  الظواهري،
ّ
  لتنظيم واملطالبة بحل

ز وcي تعزيخالفا لذلك، نجح تنظيم الدولة cي وضع قبضتھ ع>ى أراض جديدة 

 ن، برزت مؤسستان كبgEتا2013وcي أعقاب هذا التوسع سنة  حضوره cي سوريا.

 وقد ، واملحكمة اإلسالمية.الذي قاد أنشطة التبشgE والوعظ 9وهما مكتب الدعوة

إ�ى  مة متطورة قادت التنظياالستيالء ع>ى قواعد جديدة cي خلق ديناميكي ساهم

مع معلومات عن الفصائل املتنافسة، وإ�ى زيادة أعداد املنظمEن إليھ، وإ�ى ج

القرى الحدودية  شملتمحاوالت إستيالء إضافية والقيام باغتيال املعارضEن 

  أعزاز، وجرابلس، والدانا.شمال سوريا من قبيل 

مدينة الرقة كمركز قد وقع اختيارهم ع>ى قادة تنظيم الدولة  جدير بالذكر أنوال

أن بعض النقاد وذلك ع>ى الرغم من نفوذ التنظيم cي سوريا مارسة ملرئي��5 

اعت¡gوا حلب مالئمة أكgÂ لهذه املهمة نظرا ملواردها العسكرية والصناعية، وموقعها 

رار علوم م\¼ تم اتخاذ القاملغgE من  يزال وال  .سكاX³ا عدداألكgÂ اس�gاتيجية وأهمية 

يع ضمن مشار أهمية املدينة واضحة باتت ، ولكن بتسمية الرقة عاصمة للتنظيم

ومن هذا املنطلق، بدأ التنظيم . 2013خالل النصف الثاني من سنة التنظيم 

 gEه إ�ى بعرض الفتات تشg¡قتضيھما تللمرأة وتدل ع>ى  "اللباس املثا�ي"ما يعت 

 ريعة مقارنة بأنظمة قانونية أخرى.الش

ت ضدو 
ّ
ن

ُ
من قبل الثوار السوريEن cي بداية  تنظيم الدولة ع>ى إثر الهجمة ال\5 ش

. وقد اندلعت أو�ى ملحوظا تنظيم العام للتوسع تغgEاالمشروع ، شهد 2014سنة 

االشتباكات شمال غرب سوريا ومن ثم انتشرت cي جميع أرجاء شمال وشرق البالد. 

ة لذلك، انسحب تنظيم الدولة من عديد املناطق (بما cي ذلك محافظات ونتيج

جاورة الواقعة تحت إال أنھ نجح cي دمج األرا5�Ü امل إدلب والالذقية بأكملها)،

 سيطرتھ حول مدينة الرقة وشرق محافظات حلب والحسكة. 

حوكمة أكgÂ تعقيدا خالل ح هذا الدمج للتنظيم بوضع هيكل cي هذا السياق، سم

، مهم توسعلالخدمات اإلدارية  خضعت. cي األثناء، 2014النصف األول من سنة 

متواجدة cي شكلها البدائي  2013بما cي ذلك الخدمات العامة ال\5 كانت خالل سنة 
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cي بعض معاقل "اإلمارة" الواقعة cي القرى الحدودية شمال البالد. وقد سمح هذا 

 حلب بفضل إعانة السكان.  التوسع بتأمEن خدمات املصلحة العامة cي

لعراق، وخgE دليل ع>ى والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة حقق تقدما مذهال cي ا

. 2014املوصل وتكريت cي حزيران/يونيو سنة ع>ى غرار ه ع>ى مدن ؤ ذلك استيال 

هذا التقدم العامل الرئي��5 الذي دفع بالتنظيم إ�ى إعالن ما  يعت¡g وع>ى األرجح 

فة وإ�ى تغيgE اسمھ من الدولة اإلسالمية cي العراق والشام إ�ى الدولة ُيسّم¼ بالخال 

 اإلسالمية.

وcي إطار دعايتھ، احتفل التنظيم بإلغائھ للحدود بEن العراق وسوريا. وع>ى إثر 

، عمد التنظيم إ�ى إنشاء 2014حزيران/يونيو سنة  29إعالنھ عن الخالفة cي 

ع�gف ©Xا، سلسلة من الدواوين الرسمية (مكاتب إ
ُ
دارية). وcي تشّبھ بالحكومات امل

cي مختلف الواليات و ،تلعب هذه الدواوين دورا أوليا cي إدارة تنظيم الدولة

ع>ى املستوى اإلقليم5. وcي الوقت الراهن، يبلغ (واملحافظات) التابعة للتنظيم 

لوقت cي بلدان أخرى، cي اوالية  16والية cي العراق وسوريا، و 19عدد الواليات 

 الذي يحاول فيھ التنظيم زيادة شعبيتھ ع>ى الصعيد العالم5. 

 وع>ى سبيل املثال، أنشأ تنظيم الدولة "ديوان التعليم" املهتم بالتعليم أساسا،

و"ديوان الصحة" املسؤول عن تأمEن الرعاية الصحية، باإلضافة إ�ى ديوان 

 هيئاتظهرت واوين، وفضال عن الدلألخالق العامة للمسلمEن. الضامن  الحسبة

عÖ¼ بالهجرة إدارية أخرى منذ إعالن الخالفة ع>ى غرار 
ُ
ارة ، "وإد"هيئة الهجرة" ال\5 ت

وريا cي العراق وس كز تنظيم الدولةادة" ال\5 تدير العالقات بEن مر يالواليات البع

 والواليات ال\5 تقع خارج املنطقة.

تنظيم الدولة ع>ى  أكد، دعائي يحمل عنوان "هيكل الخالفة"فيديو وضمن شريط 

وع>ى الرغم من أن شريط الفيديو  .10لبgEوقراطية ال\5 يتسم ©Xاالطابع الحديث ل

ھ ال بد من التقييم الحذر للطبيعة gا لإلعجاب للوهلة األو�ى، إال أنEيبدو مث

ية الصورة املثالة لبgEوقراطية تنظيم الدولة، حيث أن هناك فجوة بEن يالحقيق

  بدقة وبEن ما يحدث ع>ى أرض الواقع. املنظمة الهيئات
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قد تختلف أسماء الهيئات من منطقة إ�ى أخرى، كما أن  ووفقا للبيانات املتاحة،

قد تتداخل فيما بيXYا، عالوة ع>ى أن بعض الهيئات وظائف الدواوين املختلفة 

ي (أ من قبيل ديوان العقارات والخراج اإلدارية لم يقع ذكرها cي شريط الفيديو 

و·Xتم الديوان اآلنف ذكره ب املمتلكات العقارية والضريبةع>ى األمالك). مكت

وقد يذهب cي ظن املرء، عند  واستخدام األرا5�Ü إلقامة القواعد.بطلبات اإلقامة 

مشاهدة شريط الفيديو، أن مكتب العدل (أي ديوان القضاء واملظالم) هو املهتم 

  فة.ى املمتلكات العقارية ألسباب مختلع> الحجز باعتباره لعب دورا cي ©Xذه املسائل 

سنXrا ل الذي تستمر فيھ حملة التحالف ال\5 تقودها الواليات املتحدةوcي الوقت 

دم بالعديد من طتنظيم الدولة يصأن يبدو من الواضح  الثالثة ع>ى التوا�ي،

ط خطاملشاكل cي إطار سعيھ لتحقيق مشروعھ. وتتعلق هذه املشاكل أساسا ب

ال\5 أج¡gت التنظيم ع>ى التكيف بطرق القوة العاملة، واإلدارة، ، و لالتموي

خدمات تنظيم الدولة اإلدارية قد شهدت أن  إ�ى البيانات املتوفرة وتشgE مختلفة. 

تظهر الوثائق أن التنظيم نقل بعض املهام وع>ى سبيل املثال،  .ملحوظةعرقلة 

5 ال\5 أصبحت معقلھ الرئي��الباب، املتعلقة بإدارة الضرائب والتعليم إ�ى مدينة 

قوات سوريا cي محافظة حلب، بعد خسارتھ ملدينة منبج ووقوعها cي أيدي 

دربEن من قبل األكراد).
ُ
 الديمقراطية (امل

ت الجوية قد أدت إ�ى إضعاف هيكل الضربافضال عن ذلك، تشgE الوثائق إ�ى أن 

، أبو لرئيسھأعلن  الذيمكتب توزيع املوارد الطبيعية  ، ع>ى غرار لتنظيماحوكمة 

إنتاجھ العام  تراجععن ، 2016تشرين األول/أكتوبر سنة  بدايةمصعب العراÐي، 

تجدر و بسبب الضربات الجوية للتحالف ع>ى سوق النفط cي املوصل. بحوا�ي الثلث 

تجارة موارد النفط والغاز وع>ى يشرف ع>ى  اآلنف ذكره اإلشارة إ�ى أن املكتب

   للنفط cي محافظة نينوى (ال\5 تضم املوصل).ضمان إدارة ثالثة أسواق 

لذين تم ا الدولة cي تنظيم رفيáي املستوى عضاء األ يشgE عدد باإلضافة إ�ى ذلك، 

قتلهم خالل الضربات الجوية والغارات إ�ى أن عمالء من االستخبارات األجنبية قد 

ذ إ�ى اونتيجة لذلك، عمد التنظيم إ�ى تخفيض النف. نجحوا cي اخ�gاق التنظيم

شبكة اإلن�gنت بالنسبة للسكان الخاضعEن لرقابتھ، حّ\¼ أن األمر قد وصل بھ 

فرض حظر كامل ع>ى املوصل وهو ما أكدتھ العديد من املصادر قبل حملة استعادة 
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 املدينة.

ز ولكن cي املراك ،يبدو أن االتصال بشبكة اإلن�gنت ال يزال ممكنامن جانب آخر، 

عالوة ع>ى ذلك، يعكس الحد من "االمتيازات"  لدولة بذلك.ال\5 يسمح فXÈا تنظيم ا

جارات، واإلي ،واألجور  ،املمنوحة ملقات>ي التنظيم، من قبيل الحصول ع>ى الكهرباء

>ى املدى الطويل cي عcي األثناء، ال تصب التوقعات املشاكل املالية للجماعة. 

 .مصلحة تنظيم الدولة

ك بعض املناطق ع>ى املدى القصgE، بما cي ذل ، ال ينبãي الطعن cي مصc gEي املقابل

، حيث يعود ذلك إ�ى تلك الواقعة تحت سيطرة التنظيم cي محافظة دير الزور

وعوضا عن تسليط الضوء ع>ى  نقص األطراف املحلية ال\5 قد تشكل مقاومة ما.

تأكد األحداث األخgEة، ع>ى غرار استعادة تدمر من قبل التنظيم قوة التنظيم، 

أبرزت نقاط الضعف املزمنة لدى أعداء استعادة الباب منھ، ال من أجل ضوالن

نقصهم وثوار يواملتمثلة أساسا cي نقص املقاتلEن cي صفوف النظام، التنظيم 

     التدريب ومنقسمون إ�ى فصائل كثgEة للغاية.

 cي األثناء، ال تصب التوقعات ع>ى املدى الطويل cي مصلحة تنظيم الدولة.

حدث هذه املشاكل تغيgEا ُيذكر ع>ى النمط الجديد الذي يعتمده خالفا ل
ُ
ذلك، ال ت

تنظيم الدولة cي املنطقة. ففي خطاباتھ املوجهة ألعضائھ وعامة الناس ع>ى حد 

سواء، سáى تنظيم الدولة إ�ى دحض الفكرة القائلة بأن فقدان السيطرة ع>ى 

ث الرسم5 باسم التنظيم، أبو األرا5�Ü سيؤدي إ�ى اX³يار الخالفة. وقد أكد املتحد

محمد العدناني، ع>ى هذه الرسالة cي خطابھ األخgE الذي ُسّجل cي شهر أيار/مايو 

 .2016سنة 

cي الواقع، سخر العدناني من أن فكرة اس�gداد مدينة سرت (معقل التنظيم 

ت. وcي
ّ
 الرئي��c 5ي ليبيا)، واملوصل، والرقة، تع5Ö بأن ساعة X³اية الخالفة قد دق

ذكره للخسائر ال\5 تكبدها التنظيم cي العراق كسابقة تاريخية، صّرح العدناني 

قائال: "هل قادت خسارة البلدات cي العراق وإقامتنا cي الصحراء ع>ى الرغم من 

عدم امتالكنا ألراض أو قرى هناك إ�ى هزيمتنا؟". والجدير بالذكر أن هذه 

ص ملنشور داخ>ي 
ّ
ّدمت ضمن ُملخ

ُ
نشره ديوان الدعوة واملساجد cي التصريحات ق

ن أن وكثgEمنطقة تلعفر تحت عنوان "الخالفة لن تتالc ."¼�øي األثناء، ين��¼ ال
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الدولة اإلسالمية ليست دولة باملعÖ¼ التقليدي للكلمة أي بمثابة كيان يقع ع>ى 

 أراض ومناطق جغرافية. 

ا ملكثفة ال\5 نشرهمن جانب آخر، ال تتناسب مثل هذه الرسائل تماما مع الدعاية ا

، حيث أكد ع>ى صفتھ كدولة وع>ى الحياة 2015و 2014التنظيم ع>ى امتداد سنة 

جندين 
ُ
cي ظل نظام الخالفة. وقد ساهمت هذه العوامل cي زيادة واضحة ألعداد امل

. أما حاليا، ونظرا للصعوبة القصوى ال\5 2014األجانب بعد حزيران/يونيو سنة 

شأن إدخال مقاتلEن إ�ى سوريا والعراق، يأمل التنظيم أن يواجهها تنظيم الدولة ب

 يقود املقاتلون األجانب واملؤيدون لھ عمليات cي الغرب باعتبارهم جنودا للخالفة.

من هذا املنطلق، ووفقا لتصريحات أبو طلحة املغربي املنتم5 إ�ى مجلس شورى 

ملساجد، فإن تنظيم الدولة، ال\5 وقع إدراجها ضمن منشور ديوان الدعوة وا

"الدول الغربية قد نسيت أن أطفال جيل الخالفة ترعرعوا داخلها وهم يستعدون 

لخوض املعركة cي عقر دارها. وبغض النظر عن مكان الخالفة ال\5 تقع اليوم cي 

العراق والشام، فإX³ا ستكون غدا ع>ى أعتاب البيت األبيض نظرا إ�ى أن الدول 

 لضربة". الغربية تجهل من أين ستأتXÈا ا

وcي العراق وسوريا، نشهد بالفعل آثار اX³يار محتمل لتنظيم الدولة ع>ى أرض 

الواقع. فع>ى سبيل املثال، وcي محافظة ديا�ى ال\5 خسر التنظيم رسميا سيطرتھ 

، ال تزال التقارير تشgE باستمرار إ�ى العمليات ال\5 تقوم ©Xا 2015علXÈا بداية سنة 

 g¡ات، أو االغتياالت، أو الغارات ع>ى قوات األمن،  خاليا الجماعة، إما عgEالتفج

والسيطرة ع>ى ما يسم¼ "باملضافات" (منازل االستقبال)، وتسلل املقاتلEن القادمEن 

 من مناطق أخرى.

صّنف هذه العمليات ع>ى أرض العدو "بالعمليات األمنية"، ال\5 تمثل نموذج 
ُ
وت

بالبنية العسكرية ال\5 أنشأ½Xا الخالفة  مقاومة أكgÂ بساطة وأكgÂ بدائية مقارنة

واملتمثلة cي ديوان الجند (أو مكتب الجيش). cي املقابل، يبدو أن النمط الجديد 

املتبع من قبل تنظيم الدولة ُيعت¡g فعاال داخل بيئة تمزقها الخالفات العرقية 

والدينية. وعموما، قد يسمح هذا النمط للتنظيم باستغالل الظروف األمنية 

ار املليشيات cي جميع أنحاء العراق وسوريا. وبعبارة أخرى، شامل�gدية واملتعلقة بانت

سيستمر اإلرهابيون واملتمردون التابعون لتنظيم الدولة cي تشكيل ½Xديد لسنوات 
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 عديدة قادمة. 
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 الرابع الفصل

 

 باحملة تنظيم الدولة cي أورو  العاملية ھتحتل مركز ديناميكيت
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، أعلن تنظيم الدولة سيطرتھ ع>ى مدينة الرقة 2013أبريل/نيسان سنة خالل شهر 

السورية بعد دحره لجماعات الثوار الذين كانوا قد طردوا القوات املوالية للنظام 

السوري قبل شهر من ذلك. وبعد مرور أكgÂ من سنة بقليل، أطلق التنظيم "حملتھ 

ل الهجوم الذي نفذه ع>ى املتحف الXÈودي cي مدينة بروكسل cي أوروبا" من خال

. وبالتا�ي، سبقت هذه 2014والذي أودى بحياة أربعة أشخاص cي أيار/مايو سنة 

"الحملة" عمليات القصف ال\5 شXYّا التحالف بقيادة الواليات املتحدة ضد تنظيم 

شهر cي العراق وخالل  2014الدولة وال\5 بدأت خالل آب/أغسطس سنة 

 أيلول/سبتم¡c gي سوريا. 

وcي هذه املرحلة، ال بد من اإلشارة إ�ى أن العمليات ال\5 هّزت منذ ذلك الحEن مدن 

عّد بمثابة "انتقام" جهادي ع>ى خلفية  ،باريس، وبروكسل، ونيس
ُ
وبرلEن ال ت

عمليات غربية، بل تمثل نتاج حملة مدروسة وُمتعمدة عجز التحالف عن عرقلXrا 

املبادرة قد  األخذ بزمام وع>ى الرغم من أن قدرة تنظيم الدولة ع>ىبالكامل. 

  تدهورت بشكل كبgE، إال أX³ا ال تزال cي غاية الخطورة. 

من جهة أخرى، ينقسم الهدف الذي يسáى التنظيم إ�ى تحقيقھ cي أوروبا إ�ى 

شقEن، حيث يتمثل األول cي إثبات أن التعايش مع "الخونة" أمر مستحيل (وقع 

سXrداف فرنسا وأملانيا بشكل خاص نظرا الستقبال األو�ى ألك¡g الجاليات املسلمة ا

جاه الالجئEن). وبالتا�ي، 
ُ
والXÈودية cي أوروبا، والثانية بسبب سياسXrا السخية ت

يتعلق الشق الثاني من الهدف بتشجيع "الصعود الجهادي" انطالقا من أوروبا. 

ة، يعت¡g املجندون ع>ى مستوى الدعايوبغض النظر عن تأثgEهم غgE املتوقع 

     قيمة استثنائية بالنسبة لتنظيم الدولة.  األوروبيون ذو 

عموما، ال بد من توúي الحذر الشديد عند تقييم الديناميكية العامة لتنظيم 

الدولة باالعتماد ع>ى معيارين أساسيEن وهما؛ الخسائر ال\5 ألحقها بھ التحالف 

را5�Ü ال\5 نجح cي "استعاد½Xا". أما املعيار األول، وبغض رسميا، فضال عن نسب األ 

ختلف علXÈا، فعيبھ أنھ "ثابت"، وبالتا�ي ال يأخذ بعEن االعتبار 
ُ
النظر عن طبيعتھ امل

وأنماطها. من جانبھ، يتجاهل املعيار الثاني األهمية الرمزية لبعض أحجام الخسائر 

ة الجوالن بالنسبة "لجيش خالد املستوطنات، ح\¼ املحدودة مXYا (ع>ى غرار هضب

 بن الوليد" التابع للتنظيم).
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ونتيجة لذلك، يزيل هذا املعيار التناقض بEن الجانب املXÓر لبعض التقدمات ال\5 

 تموز/يوليو سنة-يحرزها التنظيم، وتحديدا cي العراق خالل شهر حزيران/يونيو

  ادة املناطق".، وبEن الطبيعة الشاقة ال\5 تتسم ©Xا عمليات "استع2014

ائما د إلرهاب، حيث تظن أX³ااملكافحة لوبصرف النظر عن سوء الفهم الذي تظهره القوى 

عجز هذه القوى املستمر واملرتبط بالثقافة يتمثل ، مقارنة بأعداXÞا تتمتع باألسبقية ما

دة، القاعوفيما يتعلق ب تنظيم الدولة.لالسياسية العسكرية، cي تقبل الحداثة الراديكالية 

قاعدة" ع>ى أرض تشكيل "ع>ى مستويEن اثنيEن وهما، نجاحا هذا التنظيم  حققفقد 

ى القاعدة الثانية .اإلقليمية لبيانات العابرة للحدودلالواقع، "وقاعدة" 
ّ
 وcي الحقيقة، تتغذ

 من منظور يجعل املقاربات الجغرافية البحتة نسبية ، وذلكع>ى األو�ى والعكس بالعكس

 نوعا ما.

بعد ف�gة وجDEة من "النصر" الذي جاء م ع>ى مدينة بغداد و هج أأسو دير بالذكر أن والج

مع هجوم غgE مسبوق ع>ى املدينة  اوتزامن c2014ي الفلوجة سنة  تنظيم الدولةھ قحق

طريق "االنتقام" من خالل هذه النوعية من  تنظيم الدولةمن جانبھ، ال ينتهج و  املنورة.

cي املقدمة عملياتھ ع>ى املستوى اإلقليم5 واملستوى بل يقود ع>ى أرض الواقع،  الهجمات

 العابر للحدود.

cي طيا½Xا حدثEن جيدين، من وجهة  2016وع>ى هذين املستوين امل�gابطEن، حملت سنة 

؛ سقوط املعقل الجهادي cي سرت الليبية من جهة، وإطالق عملية وهما األوروبيEن،نظر 

ونتيجة لذلك، قاد تحمXÈم cي سوريا من جهة أخرى. "درع الفرات" من قبل تركيا ومن 

الحدث األول إ�ى القضاء ع>ى بؤرة التنظيم جنوب أوروبا، فيما سمح الحدث الثاني بقطع 

 ممر العبور (ذهابا وإيابا) بEن املسرح السوري العراÐي وأوروبا.  

دولة قد ملية لتنظيم الال يبدو أن املصادر األربعة ال\5 تتغذى مXYا الديناميكية العاوعموما، 

 : ، حيث أشار إ�ى أنديبلوما5�Í سابق أوضحھع>ى الجفاف، وهو ما  أوشكت

"الحرب العاملية ضد قد أطلق الرئيس األمريكي السابق، جورج بوش اإلبن،  -1

، الفرع العراÐي لتنظيم القاعدة، باالستقرار اإلرهاب"، ال\5 سمحت لتنظيم الدولة

فسحت ، 2015شهر أيلول/سبتم¡g سنة  منذو  cي قلب منطقة الشرق األوسط.

فالديمgE بوتEن، ال\5 العاملية ضد اإلرهاب" ل "الحرب ه الحرب املجال أمامذه

ر والتوسع الحاليEن لتنظيم الدولة
ّ
تشجع  (cي الواقع، .اتضح أX³ا أيضا تعّزز التجذ
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الديناميكيات املحلية،  عنعوملة مكافحة اإلرهاب هذه، من خالل غض الطرف 

 .)الجهادياإلرهاب cي شكلھ ع>ى عوملة 

، 2011االنتفاضات الشعبية خالل سنة  cي أعقابلثورات العربية املضادة اقيام  -2

لحقيقة cي ا تعت¡g  عن طريق التعبئة ضد اإلرهاب،تم تعزيزها ماديا وعسكريا ال\5 

، ملقابلcي ا cي سوريا واليمن. ضد السنةوتحديدا إلسالم cي مصر وليبيا، ل مضادة

مارس من قبل عبد الفتاح  ال بد من التميDE بEن املساهمة
ُ
غgE املباشرة للعنف امل

ر السي��5 وخليفة حف�c gي 
ّ
 والتعاون  املح>ي لتنظيم الدولة من جهة، التجذ

املحتمل بEن نظام األسد وأتباع ع>ي عبد هللا صالح، املهيمن عسكريا cي صنعاء، 

 . جهة أخرى  من والجهاديEن املحليEن

اختفاXÞا خاصة و الساحة الشرق أوسطية،  منالحكومات العربية تفاء اخ -3

 5�ìي سورياالوحc ي أستانة كان برعاية ثالثية روسيc gEةحيث أن املؤتمر األخ، 

باملطالبة بنموذج ُمحّرف "للقومية  تنظيم الدولةل سمح ،يةوإيران، ةوتركي

عود الص امي بسبباملتنالتجاذب الس5Ö الشيáي  نتيجة، الذي تفاقم العربية"

gة ف�وcي هذا الصدد، يؤكد املؤرخ ع>ى ضرورة العودة إ�ى  اإليراني cي املنطقة.

 من.ليلفرس بمدينة حلب، ناهيك عن اهتمامهم بالإلطالع ع>ى اهتمام االجاهلية 

عن  كوX³ا مهد التنظيم ومعقل "مخططھ" العالم5، تظل بمنأىمدينة الرقة،  -4

  لب.روسيا ع>ى حللواليات املتحدة ع>ى املوصل و ل ازيEنو املت �gكDE التعبئة و ال

ى الرغم وع>. بعضها البعض تغذيةcي  التطورات األربعة املذكورة أعاله تستمر cي األثناء، 

نعت إال أX³ا امتcي قلب املعطيات،  إدارة الرئيس األمريكي السابق، باراك أوباما، من فشل

دارة ة والقوية لإل ينوايا الظاهر لبدو مخالفا ل، وهو ما يع>ى األقل هذه التطورات عن تشجيع

 من االنتظار قبل تقييم الخطة ال\5 طلب الرئيس األمريكيوبالتا�ي، ال بد  األمريكية الجديدة.

خالفا لذلك، بإمكاننا بالفعل توقع تصعيد عسكري  .، تنفيذهاالحا�ي، دونالد ترامب

 اميكية تنظيم الدولة العاملية.مع مكاسب جغرافية تعزز دينرهابي سيغذي التصعيد اإل 

كارثيا، حيث برز التنظيم  يظل الوضع ع>ى الساحة السورية والعراقيةوcي هذه املرحلة، 

صة ، ال\5 كان فXÈا غائبا بشكل متناقض إال أنھ انXrز الفر cي معركة حلباألك¡g فائز cي ثوب ال

جح نونتيجة لذلك، حسب). لالستحواذ ع>ى تدمر (ال\5 ظلت "ُمحررة" لحوا�ي ثمانية أشهر ف

ر cي املثلثEن الحدوديالتنظيم cي تشديد الحصار ع>ى دير الزور 
ّ
د الثالثية ن (الحدو Eوالتجذ
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الحدود الثالثية بEن العراق و ، من جهة بEن إسرائيل، أي الجوالن املحتل، واألردن وسوريا

 �ونظرا ل ).من جهة أخرى  واألردن وسوريا
ّ
يم ، تمكن تنظبيةcي املوصل الغر الشديد  ھgسخ

أي  ،حوض X³ر الفرات وcيcي محافظة ديا�ى، استعادة زمام املبادرة cي تكريت  الدولة من

        .ع>ى سبيل املثالcي الرمادي 

ع>ى سياسة  خطgEة االتطورات السورية العراقية آثار  تحمل هذهومن هذا املنطلق، 

ل\5 اأما الخطابات املناهضة للجهاد تنظيم وع>ى ديناميكيتھ العاملية. التجنيد العالم5 لل

لقلق، "تنافر معرcي" مثgE لع>ى صناع القرار ووسائل اإلعالم الغربية فتعت¡g دليال يلقXÈا 

 . وcي هذا السياق، مثلما ما تصفھ العلوم االجتماعية
ُ
ف5�ý متالزمة اإلنكار هذه إ�ى لعبة ت

ي القلق بالتأكيد g̈ي هذه و إنكارها. ال يمكنولكن  ،دعائية قائمة ع>ى الحقائق، ال\5 تس�c

cي  ،املتفشية ع>ى شبكة اإلن�gنت الجهاديةتجنب نظريات املؤامرة  باإلمكانالحالة، كيف 

وال\5 تتأتى بعد إعالن الحقائق تتصدر أحداث اليوم ع>ى جان«5 حEن أن األخبار الكاذبة 

 املحيط األطل��5؟

 خطورة الصور النمطية للكراهيةة ع>ى بما فيھ الكفاي التأكيد ليس بوسعناcي األثناء، 

سببة
ُ
ناهيك  ،لغثيان تجاه اإلسالم واملسلمEن وكيف أX³ا تخدم مصالح تنظيم الدولةل امل

cي التخ>ي عن املواطنEن العرب والسنة cي  ،اضمني مكان أ اعن التواطئ الدو�ي، ظاهري

جاه تخاذه املوقف الذي بإمكان الدول الغربية اهو ما وبالتا�ي،  مدينة حلب.
ُ
 ن،الجهاديEت

ل\5 باالنXrاكات ا استخفت فيھ علناقانون االنساني cي الوقت الذي لالقيم العاملية و وا

بتأثgE اال½Xامات عدم االسXrانة ال بد من املسلمون؟ وcي هذا اإلطار، يواجهها السكان 

 استقرار  cي بورما، من بEن أمور أخرى، ع>ى الروهنجيااملتعلقة باإلبادة الجماعية ضد 

  تنظيم الدولة جنوب شرق آسيا.

 g¡ي ال يمثل الحديث عن هذه املسائل خروجا عن املوضوع األص>ي بقدر ما ُيعتc غوصا

ھ طاباتخوُيعّد العجز الغربي cي التوفيق بEن  تنظيم الدولة.لأعماق الديناميكية العاملية 

 cي ضد تنظيم الدولة. مدمرا ع>ى مستوى الحربcي العالم العربي اإلسالمي  ھأفعالو 

ماالت ، أو االحتين"امليل إ�ى إعادة تأهيل بشار األسد باعتباره "أهون الشرّ  ؤدييسالحقيقة، 

معة سالتشويھ إ�ى تفاقم  ،لعودة نوري املالكي ع>ى رأس السلطة cي بغداد جداالخطgEة 

، ء واليمني سينا"عناصره" c تنظيم الدولةركز وcي الوقت الراهن،  لبلدان الغربية.السيئة ل

ماندوز حيث الكو تعزيز خليفة حف�g ملكانتھ سيعيد فتح أبواب ليبيا للتنظيم بيد أن 
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طردوا من سرت ُمهّددون بال�gحيل.
ٌ
  الجهاديEن الذين أ

لهجمات ا كشفXrاال\5  عدم التقليل من أهمية التطورات املثgEة للقلق يجبوcي الXYاية، 

، أنيس برلEن امليالد cي سوق القاتل املسؤول عن عملية ر أن . والجدير بالذكالثالثة األخgEة

 ،وفرنسا ،وهولندا، تمكن من عبور أملانيا، 2016كانون األول/ديسم¡g سنة  c19ي العمري، 

ات شبكتساؤال حول  ع>ى األقل قبل أن يتم القضاء عليھ cي إيطاليا، األمر الذي يطرح

، وهو منفذ الهجوم ع>ى املل!¼ اللي>ي "ال اريبوفعبد القادر مشأما  الدعم العابرة ألوروبا.

نجح cي الفرار ألسبوعEن كاملEن قد ف إسطنبول،cي  2017ليلة رأس السنة الجديدة  cيرينا" 

 من تعقب قوات األمن ال�gكية.

معرفة ما إذا سمحت عملية مكافحة اإلرهاب الضخمة ال\5 تم وال يزال من السابق ألوانھ 

 هياكلتفكيك ب، 2017ير سنة اء تركيا cي الخامس من شباط/ف¡gاإطالقها cي جميع أنح

 يطرحمن حانب آخر،  رصد ومتابعة الهجوم اآلنف ذكره.املسؤولة عن  السرية الدعم

 ثلثمبعد خضوعھ للتدريب cي أفغانستان، احتمال إ�ى تركيا ع¡g إيران،  مشاريبوفدخول 

 توسط.ع>ى املدى امل خطgEةنھ ½Xديدات وهو ما سي�gتب ع ،وسوريا ،وتركيا ،بEن أفغانستان

فال يزال ، 2017وفيما يتعلق بالهجوم ع>ى متحف اللوفر cي الثالث من شباط/ف¡gاير سنة 

دات ½Xدي ذو ، "التثليث"كان األمر متعلقا بشكل آخر من أشكال إذا الحديث عما من املبكر 

 ي (الذي قد يكون سوريا أو بEن الخليج (وبالتحديد إمارة الشارقة)، وبلد عرب ،أيضاخطgEة 

 مصر) وأخgEا فرنسا. 

، يبدو أن حملة تنظيم الدولة cي أوروبا قد تستمر بعد العملية املثلثاتوعالوة ع>ى هذه 

داخل صفوف  التسلل تجعل منن من املمارسات ال\5 اوذلك بسبب نوعسقوط الخالفة 

 األمنية أمرا صعبا للغاية. من قبل األجهزة إبطال مفعولهاو  من الهجمات والوقاية التنظيم

خصصة للدعم اللوجيس\5 
ُ
مح لها ما يسومن جهة، يتمثل النوع األول cي الخاليا النائمة امل

ذلك  بما cي ثبتاريمة املنظمة قد يكون دقيقا أو ُم ية، كما أن صلXrا بالجبالبقاء ُمتخّف 

لعمري ألة فرار أنيس اكنا قد تطرقنا إ�ى مسcي هذا الصدد، و تفجرات.توفgEها لألسلحة وامل

نفذ الهجوم الداعمEن مل ھ لم يقع تحديدأن ، فضال عنcي العديد من البلدان األوروبية

  إ�ى غاية اليوم. ،محمد لحويج بوهالل، 2016اإلرهابي cي نيس سنة 

نشهد ظهور التوجيھ عن بعد لإلرهابيEن الذين لم يتمكنوا من املرور ع¡g  من جهة أخرى،

تجنيد  ميتcي الواقع،  من قبل األجهزة األمنية.بالضرورة قع رصدهم يي لم ، وبالتا�سوريا
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ن م، ومن ثم يقع التالعب ©Xم ع>ى مواقع التواصل االجتما¨ي أنصار تنظيم الدولة هؤالء

. وcي هذا اإلطار، نحن نعلم دور رشيد ع¡g العديد من الرسائل املشفرةلألوامر  صدر قبل ُم 

دور داعية cي صفوف تنظيم الدولة  فرنسية، الذي يلعب اليومقاسم، أصيل مدينة روان ال

 والشريك cي هجوم ع>ى األقل ومشروع وقع إجهاضھ cي فرنسا.

فينطوي هذا التوجيھ عن بعد ع>ى عيب رئي��5 يتمثل cي ، أما بالنسبة للمنظمة الجهادية

ثال >ى سبيل امل، وهو ما حدث عع>ى أرض الواقع الدفع باملبتدئEن إ�ى االنتقال إ�ى الفعل

 وأدى إ�ى مقتل اإلرهابي فقط. 2016خالل شهر تموز/يوليو سنة األملانية  آنسباخcي مدينة 

عسكريا،  ليس الهدف الرئي��5 لتنظيم الدولة cي أوروباأبدا أن cي األثناء، يجب أن ال نن��¼ 

5�Í5 ال\، ب املنفردئومن هذا املنطلق، تخدم أسطورة الذ ورمزي. ،وإعالمي، ولكنھ سيا

ل\5 ا تجعل من تنظيم الدولة ذو ½Xديد حاضر باستمرار وت¡gر جميع التصعيدات القمعية

ن التوجيھ املزيج بEيسلط  باإلضافة إ�ى ذلك، .بشكل مثا�ي ، ديناميكية التنظيميقوم ©Xا

>ى الضوء ع ،امل�gتبة عنھعن بعد والخاليا النائمة، عالوة ع>ى تجزئة األنشطة اإلرهابية 

             قائل بأن اإلرهابيون منتشرون cي كل مكان.الوهم ال

      

 5�Íي أوروبا ليس عسكريا، ولكنھ سياc الهدف الرئي��5 لتنظيم الدولة(...)

 وإعالمي ورمزي.

قد ف، أملانياسوق امليالد cي تموز/يوليو، و  14فرنسا cي ومثلما اسXrدف تنظيم الدولة 

. رهابية جديدةإإ�ى ½Xديدات  تEن الدولتEناكلتا هcي  2017سنة  يتعرض السباق االنتخابي

 ،الكراهيةو  ،اإلرهابياالب�Dاز  وقفت املجتمعات الفرنسية واألملانية cي وجھ، وإ�ى غاية اليوم

وcي هذا السياق، ملست املنظمة غgE الحكومية  أو ح\¼ العنصرية مXYا. ،واملزايدات الغوغائية

د¨ى "
ُ
 2016باملائة سنة  36تراجعا بنسبة  "فرنسا cي ياالتجّمع ضد اإلسالموفوبال\5 ت

 cي املقابل، لم تشهد أي من فرنسا أو أملانيا عملية لألعمال ال\5 اعت¡X½gا معادية للمسلمEن.

ة كانون الثاني/يناير سناسXrدفت املسلمEن كتلك ال\5 أودت بحياة ستة أشخاص خالل 

 مقاطعة كيبك بكندا.cي  2017

عت¡g  مدينة الرقة تعادةاس وع>ى الرغم من أن
ُ
 ، إال أX³ا لم تعد كافيةشرطا أساسيا اليوم ت

ا تأخر . cي الواقع، كلمملجتمع الدو�ي ضد تنظيم الدولةال\5 يقودها اتعبئة نجاح الضمان ل
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ُ
رد هذا الط من نتظرةطرد تنظيم أبو بكر البغدادي خارج الرقة، كلما أصبحت الفوائد امل

قوات عربية وسنية ع>ى  لم تشرفوcي حال  عشوائية.رهاب ع>ى مستوى مكافحة اإل 

"تحرير" الرقة، واضطلعت مليشيات كردية أو شيعية أو ح\¼ قوة أجنبية ©Xذه املهمة، 

ومن املرجح أن تشهد الديناميكية العاملية لتنظيم فحيXYا قد يكون الدواء أسوأ من املرض. 

اب اإلرهما سيؤدي إ�ى تشجيع حملة  ا تبعها، استمرارية أو ح\¼ تطورا، وهو الدولة، وكل م

  ع>ى أوروبا.الجهادي 
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 امللحق أ

 

 جدول أعمال الورشة
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 cي فهم مرحلة ما بعد تنظيم الدولة

قيمت خلف األبواب املغلقة بتنظيم مش�gك من قبل 
ُ
برنامج ورشة عمل أ

حاث أب ومركز األمن الكندي  دائرة استخباراتالتابع ل التواصل األكاديم5

    .د¨ى "تفاعالت"يي ذاملديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسية ال

 2017شباط/ف¡gاير سنة  16

 

 جدول أعمال الورشة

 

 أهداف وسياق ورشة العمل                 دق 15و 9س – 9س

 دق     العراق وسوريا: جرد للوقائع 45و 10س –دق  15و 9س

  دق   اس�gاحة  15و 11س –دق  45و 10س

 تطور هيكل واس�gاتيجية تنظيم الدولة -دق     45و12س –دق 15و 11س

 املقاتلون األجانب: العودة إ�ى البلدان الغربية، أم التشتت؟ -

  دق                        كلمة الختام45و12س
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 امللحق ب

 

 استخبارات األمن الكندي برنامج التواصل األكاديم5 لدى دائرة

 

 االستخبارات cي عالم متطور 

دائما ما ُيقال إن العالم يتطور بسرعة م�Dايدة. وع>ى الرغم من أن املحللEن، واملعلقEن، 

 ةوالباحثEن وغgEهم، إن كانوا يعملون لصالح الحكومة أم ال، قد يصادقون ع>ى هذه الصور 

فهم العواقب الواقعية للغاية لهذا املفهوم cي للتو ؤةا النمطية، إال أن معظمهم قد بد

جرد. 
ُ
 امل

 االزدهار ع>ى املستوى شهد األمن العالم5، الذي يشمل الXrديدات املختلفة لالستقرار و 

5�Íواإلقليم5، الجيوسيا،  
ّ
دث ل هذا الحوالدو�ي، تغgEا ملحوظا منذ سقوط الشيوعية. ومث

حات كل من الواليات املتحدة واالتحاد X³اية عالم ثنائي القطب تم تشكيلھ وفقا لطمو 

 السوفياتي السابق، والتوترات العسكرية الناجمة عXYا.

، أحدثت الهجمات اإلرهابية ضد 1990وع¡g الهدم السريع لنظرية "X³اية التاريخ" سنة 

باإلضافة إ�ى األعمال اإلرهابية الالحقة cي بلدان أخرى، تغيgEا  2001الواليات املتحدة سنة 

 ذلك الحEن ع>ى ما ُيعرف باألمن.منذ 

cي الواقع، أثرت العوملة والتطور السريع للتكنولوجيا ووسائل املعلومات واالتصال املعقدة 

ع>ى طبيعة وعمل الحكومات، بما cي ذلك عمل أجهزة االستخبارات. وإ�ى جانب الصراعات 

رة للحدود اإلقليمية املعتادة بEن الدول، تظهر مجموعة واسعة من املشاكل األمنية العاب

 الناجمة عن عوامل غgE حكومية وأحيانا ال عالقة لها بالبشر.

وت�gاوح هذه املشاكل بEن اإلرهاب والشبكات غgE القانونية واألوبئة ال\5 تضر بأمن الطاقة، 

وبEن التنافس العالم5 ع>ى املوارد والتدهور العالم5 للبيئة، لDEداد بذلك تعقيد عناصر 

 م5 والوط5Ö وال�gابط فيما بيXYا. األمن العال
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  عملنا

وبغية تحقيق فهم أفضل للقضايا الحالية واملستقبلية، أطلقت دائرة استخبارات األمن 

 االعتماد ومن خالل. "لتواصل األكاديم5"ا، برنامج 2008الكندي، cي أيلول/سبتم¡g سنة 

قائم ع>ى التعاون، متعددة و  تخصصاتمسار ذو  ع¡g كل منتظم ع>ى معرفة الخ¡gاء شب

الفهم السياÐي للقضايا األمنية لصالح خ¡gاXÞا وكذلك الباحثEن  دائرة االستخباراتتعزز 

واملختصEن الذين تعمل معهم. و½Xدف أنشطة دائرة االستخبارات إ�ى بلورة رؤية ع>ى املدى 

حكام الطويل لالتجاهات املتنوعة واملشاكل املختلفة، وتسليط الضوء ع>ى الفرضيات واأل 

املسبقة الثقافية، باإلضافة إ�ى شحذ وسائل البحث والتحليل الحاسم لتحديد األهداف 

 وتقييم املوارد الضرورية بشكل جيد.

 ولتحقيق هذه املهمة:

نعمل بنشاط مع شبكات من الخ¡gاء من مختلف القطاعات، ع>ى غرار اإلدارة  •

معات، واملؤسسات العمومية، ومجموعات البحث، واملعاهد البحثية، والجا

الخاصة واملنظمات غgE الحكومية داخل كندا وخارجها. وcي حال لم تكن هذه 

 الشبكات موجودة، بإمكاننا آنذاك خلقها بالتعاون مع منظمات مختلفة.

نحّفز دراسة األمن واالستخبارات cي كندا، وبالتا�ي تشجيع املناقشات العامة  •

 رات cي كندا.بشأن تاريخ، ووظيفة، ومستقبل االستخبا

 دائرة استخبارات األمن الكنديوcي هذا السياق، ينتهج برنامج التواصل األكاديم5 لدى 

العديد من السبل، حيث أنھ يقوم بدعم وتصميم وتخطيط وتنظيم العديد من األنشطة 

 والطاوالت املستديرة.، والعروض، والدراسات ،والندوات ،بما cي ذلك املؤتمرات

�ى أننا لن نتخذ أي موقف رسم5 تجاه قضية معينة، cي املقابل، يقع نشر وتجدر اإلشارة إ

 :دائرة استخبارات األمن الكندينتائج العديد من أنشطتنا ع>ى موقع الويب الخاص ب

scrs.gc.ca-www.csis 

ذية النقاش وتشجيع تبادل اآلراء ومن خالل نشر األفكار النابعة عن أنشطتنا، نأمل cي تغ

 ووجهات النظر بEن إدارة االستخبارات وبEن منظمات أخرى ومفكرين مختلفEن.        
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 تفاعالت

 

 "تفاعالتمركز "

ع>ى الرغم من تعدد مصادر املعلومات بشكل مضاعف cي العصر الرقم5، إال أن 

معقدة ومنقسمة أكgÂ فأكgÂ. وبالنظر إ�ى البيئة الدولية ال\5 تتضاعف املعرفة تصبح 

فXÈا األزمات، وعوامل الخطر واألطراف الفاعلة، ال يبدو من الضروري أن نتابع هذه 

 "تفاعالت"، وهو مركز  مركز  يمثل التطورات فحسب، بل يجب استباق حدو"Xا أيضا.

، مكان التقاء يسمح بإثراء التبادالت يةاملديرية العامة لألمن الخارxي الفرنسأبحاث 

مع العالم األكاديم5 والجامáي، باإلضافة إ�ى الشركاتن مع ال�gكDE ع>ى معيار وحيد 

.DEوهو التم 

ويحمل الجميع، كل حسب تجربتھ ونهجھ الخاص، أحد املفاتيح املتعددة لفهم 

ر الحواجز "تفاعالت" cي كس مركز  القضايا الحالية. ومن هذا املنطلق، يساهم

تقديم  س�gاتيëي cي سبيلتلف األطراف الفاعلة cي البحث اإل وتشجيع الحوار بEن مخ

 مركز  قراءة محايدة وموضوعية للواقع للمساعدة ع>ى اتخاذ القرار. ويقف

"تفاعالت" ع>ى مف�gق طرق املعارف من أجل فهم أفضل للحاضر واستشراف 

 للمستقبل.     


