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لملخص التنفيذيا  

بوادر فق في األلوح تضحايا المدنيين باستمرار دون أن اللھيب الحرب السورية يزداد استعاراً، ويرتفع عدد 
طريق مسدود بسبب المواقف غير التصالحية لألطراف وصلت إلى حل سياسي قابل للحياة. والدبلوماسية 

بين داعميھم الخارجيين. الواليات المتحدة ھي في السائدة السياسي حالة الجمود  اعززھت التي المتحاربة،
ھا كبير لكن واقعي في سياستل الموقع األفضل الذي يمكنھا من تغيير الوضع الراھن؛ فمن شأن إجراء تحوّ 

يرتكز على ردع أو منع النظام من شن غارات جوية على المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة أن يحسن 
، بالنظر إلى انعدام وجود أية آفاق مستقبلية نجازا مھماً إ. وسيكون ھذا الوصول إلى حل سياسياحتماالت 

وافر أن يبدأ في جنوب سورية، حيث تتاألمريكية في السياسة  ل. يمكن لمثل ھذا التحوّ للحل في الوقت الراھن
  أفضل الظروف حالياً لفعل ذلك.

حكم الرئيس بشار األسد، فإنه أحجم عن اتخاذ خطوات  بنھاية في حين أن البيت األبيض أعلن عن رغبته
دولة دمير" تنظيم الة لـ "إضعاف وفي النھاية تاستراتيجيبع بدالً من ذلك ملموسة لتحقيق ھذا الھدف، واتّ 

ه ي ھذ. لكن، وبعد مرور عام على تبنّ األمريكية مصالحللعتبره تھديداً أكثر خطورة ياإلسالمية، الذي 
للمجموعات السلفية ـ الجھادية في سورية (كما في العراق) قد ازدادت.  ةة، فإن القوة اإلجماليستراتيجياال

ماعي العقاب الجعلى  القائمة هيكاتتية لنظام األسد، وتكة الطائفستراتيجيوھذا ليس مفاجئاً؛ حيث إن اال
على الميليشيات المدعومة من إيران، تساعد على إدامة الظروف التي تھيئ انضمام المزيد من  هواعتماد

األفراد إلى ھذه المجموعات. إن قيام الواليات المتحدة بمھاجمة تنظيم الدولة في الوقت الذي تتجاھل فيه 
ه ي تصف الغرب على أنمالمح مھمة للرواية السلفية الجھادية الت يعززقصف النظام المستمر للمدنيين، 

  متواطئ مع طھران ودمشق إلخضاع السنة.

السلفية ـ الجھادية، بما فيھا تنظيم الدولة وجبھة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة الذي  جماعاتإن ال
يقاتل تنظيم الدولة والنظام على حد سواء، ھي في أقوى حاالتھا في الشمال والشرق، حيث استغلت الفوضى 

لرعاة الخارجيين للمعارضة. في حين أولت الواليات المتحدة أھمية كبرى للمعركة لولويات المتعارضة واأل
على سبيل المثال، ضغطت من أجل القيام بجھد ملموس أكثر لإلطاحة بنظام  ،اضد تنظيم الدولة، فإن تركي
ة رار الخالف من تأسيس منطقكردية متحالفة مع إيران. لقد منع استم قوىفيه  األسد، في الوقت الذي تصدّ 

باع تّ الأفضل بيئة الراھن حظر طيران في الشمال، وھو مطلب تركي رئيسي. يشكل جنوب سورية في الوقت 
الدول الغربية والعربية وتحسين الي قدمتھا ت المساعدة المتزايدة ، أدّ 2014مقاربة جديدة. بداية بمطلع عام 

لمسلحة التي تدعمھا ھذه البلدان إلى سلسلة من االنتصارات ضد التنسيق بين فصائل المعارضة الجنوبية ا
 مالسلفية ـ الجھادية. مع تقدّ  جماعاتاكتساب قوة أكبر من قوة المن ن ھذه الفصائل قوات النظام، وھو ما مكّ 

قد بسطت  2015ھذه الفصائل على كل ما عداھا، كانت قوات المعارضة في أواخر كانون الثاني/يناير 
على مناطق متصلة تحيط بمعظم محافظة القنيطرة والثلث الغربي من محافظة درعا. أدى ھجوم سيطرتھا 

مضاد كبير شنه النظام في الشھر التالي جنوب دمشق، وبمساعدة غير مسبوقة من إيران وحزب هللا، إلى 
تھا رعت سيطقوات المعارضة التي وسّ  اندفاعةاالستيالء على جزء صغير من األراضي وفشل في وقف 

على األراضي حتى شملت جزءاً كبيراً من شرق درعا بين آذار/مارس وحزيران/يونيو. وال يزال ھجوم 
المعارضة مستمراً في أواخر الصيف لالستيالء على الجزء الذي ال يزال خاضعاً لقوات النظام في عاصمة 

  المحافظة، مدينة درعا.

محدودية  ؤشرتمر في القدرات العسكرية للنظام، وھو ما تيمكن لبعض ھذا النجاح أن يعزى إلى التراجع المس 
لى زيادة اعتماده على الميليشيات المدعومة عاألسد  لى استمراره. قد يؤدي ھذا إلى إجبارعقواته البشرية 

إليھا، أو التخلي عنھا لصالح المعارضة واللجوء إلى المعارضة من إيران في المناطق التي يخشى وصول 
يناريوھين، . في كال السعصيّة على الحكمة (بما في ذلك البراميل المتفجرة) إلبقائھا في حالة الضربات الجوي

السلفية ـ الجھادية ستكتسب مزيداً من األتباع، وھو ما سيؤدي إلى تراجع آفاق تسوية الصراع  جماعاتفإن ال
وي ين عناصر المعارضة ذة مشتركة بين داعمي المعارضة لتمكاستراتيجيسياسياً. إن تحاشي ھذا يتطلب 

نوب، الة. إن الجالفراغات العسكرية والمدنية على األرض وذلك بتأسيس إدارات مدنية فعّ  ملءالمصداقية من 
  السلفية ـ الجھادية في أضعف حاالتھا، ھو المكان األفضل لالنطالق. جماعاتحيث ال

ً في سائر أنحاء سورية، فإن عناصر المعارضة  ل اال يستطيعون بناء جھاز حكم فعّ لكن، كما بات واضحا
ً بالنظر إلى  ك استھداف تلإلى النظام لجوء وسط الموت والدمار الذي تسبب به القصف الجوي، خصوصا

المنشآت الضرورية لنمو القدرات. ال تحمل التوبيخات الدبلوماسية غير المدعومة بإجراءات ملموسة وزناً 
الجوية كجزء من  للضرباتح أن يضعوا حداً الستخدام األسد كبيراً لدى داعمي النظام، ومن غير المرج
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محروقة وكوسيلة لفرض العقاب الجماعي. ينبغي أن تكون الواليات المتحدة مستعدة الرض األة استراتيجي
  ھذا االستعداد.عن الستخدام الوسائل األخرى التي بحوزتھا، وأن تعلن 

أكبر في الصراع، بسبب الشكوك حيال ما يمكن لسياسة  مقلقد سعت إدارة أوباما إلى تحاشي االنخراط بع
أكثر قوة أن تحققه والمخاوف من أن حلفاء النظام قد يوجھون ضربات انتقامية إلى الجنود األمريكيين 
والمصالح األمريكية في أمكنة أخرى. لكن ھذا الصراع لن ينتھي دون تغير في السياسة األمريكية. إضافة 

 ماعاتجمعيشية في الجنوب، فإن ھذا يمكن أن يساعد بشكل كبير في إضعاف قوة الإلى تحسين الظروف ال
  السلفية ـ الجھادية وتحسين احتماالت التوصل إلى نھاية تفاوضية للحرب.

يس المعارضة من تعزيز سيطرتھا العسكرية وتأس فصائلأن تفعل ذلك، أوالً، بتمكين للواليات المتحدة  يمكن
ھادية الجمن شأن ذلك أن يزيد من قوتھا ومصداقيتھا مقارنة بالمجموعات السلفية ـ  .جنوبقدرات حكم في ال

  .اعلى حكم مناطقھ ةقادرجھات سياسية فاعلة ك ھاوأن يشكل حافزاً لتطور

ً لمقاربة مختلفة يتّ خالية من ثانياً، إن إقامة منطقة  عھا بالھجمات الجوية في الجنوب يمكن أن يقدم نموذجا
، ةأنقرو ،واشنطن ضة المسلحة في الشمال، حيث أسھم سوء التنسيق واألولويات المتعارضة بينداعمو المعار

والدوحة والرياض إلى نشوء وضع ال يؤدي إلى تنامي الدور األمريكي. من شأن تحرك تقوم به واشنطن 
عل الشيء ستعدة لفلوقف الغارات الجوية التي يشنھا النظام في الجنوب أن يبعث برسالة مفادھا أنھا ستكون م
 قصيكل يُ بش ھناكذاته في الشمال أيضاً، إذا ساعدھا أولئك الحلفاء على إحداث تغيير مشابه في توازن القوى 

  المجموعات السلفية ـ الجھادية.

ثالثاً، من شأن االندفاع لوقف الغارات الجوية التي يشنھا النظام في الجنوب أن يظھر التصميم أمام الداعمين 
لھم أن عائداتھم على االستثمار في الوضع الراھن ستتقلص  بيّنأھمية للنظام، إيران وحزب هللا، وأن ياألكثر 

أكثر فأكثر. يقلل مسؤولو إيران وحزب هللا من أھمية التكاليف بعيدة المدى لمشاركتھم، اعتقاداً منھم أن 
ثمن الذي العتبرون ، ويبالوكالةقوات المحاربة بوسعھم الصمود أكثر من خصومھم في حرب استنزاف بين ال

يترتب عليھم دفعه مقابل ذلك أفضل من التفاوض على حل يشمل إنھاء حكم األسد. يبدو أن نظرتھم تستند، 
جزئياً، إلى افتراض مفاده أن التركيز الضيق لواشنطن على تنظيم الدولة وإحجامھا عن مواجھة النظام تدفع 

  الحھم.صلتسوية الصراع بشكل يميل أكثر  وفي المحصلةسياً سياستھا نحو القبول ببقاء األسد سيا

أكيدات تالثقل ل منإعطاء مزيد يمكن للمبادرة األمريكية الموصوفة ھنا أن تساعد في دحض ذلك االفتراض و
البيت األبيض على أن االتفاق النووي لن يمھد الطريق للھيمنة اإليرانية على المنطقة. وينبغي أن تكون ھذه 

ة مصحوبة برسالة أخرى تشير إلى استعداد الواليات المتحدة ألخذ مصالح داعمي النظام بعين االعتبار الرسال
  تسوية سياسية إلنھاء الحرب. ةفي أي

  2015سبتمبر /أيلول 2بروكسل، /بيروت
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  مقاربة جديدة في جنوب سورية

I. مقدمة 

يقدم ھذا التقرير صورة تحليلية للوضع العسكري في جنوب سورية، ويبرز الديناميكيات األوسع في ھذه 
المرحلة التي يمكن أن تكون محورية من مراحل الحرب. ويعالج مضامين التحديات الرئيسية التي تواجه 

تمرار قدرة النظام على االس الجھات الداعمة لدمشق وتداعيات ذلك فيما يتعلق بالسياسات، بما في ذلك تضاؤل
زب هللا حالتي تزداد اتساعاً باستمرار لدوار األعلى تداعيات الفي فرض سيطرته على األراضي، وبالتالي 

 م المقوالت المحورية في النقاشات الغربية المستمرة بشأن السياساتوإيران في ميادين المعارك. كما يقيّ 
 نسيطرة المتطرفين، وأن التغيرات نحو األسوأ في الطيف المكوِّ أن المعارضة خاضعة بالضرورة ل ومفادھا

للجماعات المسلحة ال يمكن عكسه. يبني ھذا التقرير ويوسع ما قدمته تقارير سابقة لمجموعة األزمات من 
ويستند التقرير إلى العمل الميداني  1تحاليل وتوصيات، بما في ذلك بيان الدعوة لسياسة إطارية حيال سورية.

نقاشات مع صناع السياسات في طھران وواشنطن؛ وإلى إلى ذي تم اجراؤه في األردن، ولبنان وتركيا؛ وال
  عمل ميداني أجري سابقاً في دمشق؛ واتصاالت مع أشخاص داخل سورية.

 
 
 releases/2015/-type/media-www.crisisgroup.org/en/publicationالبيان متوافر على الموقع:  1

middle-east-north-africa/statement-on-a-syrian-policy-framework.aspx.  
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II.  ّل للجماعات المسلحة في الجنوبالمشھد المتحو  

  ن للجماعات المسلحةالطيف المكوّ   آ. 

ى ھوية ات وحتأيديولوجيكيان دائم التغير؛ حيث تنزع عضوية، وتحالفات، و المعارضة السورية المسلحة
الفصائل المكونة لھا إلى التغير طبقاً التجاه رياح الدعم الخارجي، والتغير المستمر في قياداتھا والتنافس بين 

شكل مھمة صعبة نتيجة لذلك، فإن تصنيفھا ي 2الجماعات المختلفة، وكذلك طبقاً لحظوظھا في ميدان المعركة.
تين عامتين أنه يمكن التمييز بين فئ ع السياسات وحتى بالنسبة للمجموعات نفسھا. إالّ اللمحللين األجانب، وصن

ر تحدد الفصائل الثورية أجنداتھا السياسية داخل إطا .ھما الفصائل الثورية والفصائل السلفية الجھاديةفيھا 
 3الحدود السورية، وتسعى بنشاط للحصول على الدعم الدولي الخارجي وتتماھى علناً مع "الثورة السورية".

بنى بدالً تتنزع الفصائل السلفية الجھادية إلى عدم ذكر "سورية" (حيث إنھا تشير إلى حدود ال تعترف بھا وت
  ").يجھاد الشاممن ذلك "ال

مي السلفي من جھة واإلسال عقائديرغم أن البرامج السياسية للفصائل الثورية تتراوح بشكل واسع بين غير ال
ً جبھة  من جھة أخرى، وبعضھا ينسق بشكل وثيق في ميدان المعركة مع السلفيين الجھاديين (وخصوصا

لفصائل ة واضحة بين ھاتين الفئتين. على عكس ااستراتيجية، وسياسية وأيديولوجيالنصرة)، فإن ثمة تمايزات 
الثورية، فإن الجماعات السلفية الجھادية تتبنى أجندة عابرة لألوطان تھدف إلى اإلطاحة ليس فقط بنظام 

ولتحقيق ذلك الھدف، فإنھا ترفض الشراكة مع الدول اإلقليمية والغربية  ته؛برمّ الدولي  النظاماألسد، بل ب
يضم التصنيف  4.أحيان أخرىفي في بعض األحيان تدعو للعنف ضدھا، وتمارسه الداعمة للمعارضة و

ة لقاعدة التي تُعد جبھة النصرلالسلفي الجھادي تنظيم الدولة اإلسالمية، وجبھة النصرة والشبكة األوسع 
م يعضواً فيھا. رغم أن النصرة مستمرة في القتال إلى جانب الفصائل الثورية (وفي بعض األحيان ضد تنظ

التي والدولة) وأن معظم أعضائھا غير القياديين ھم من السوريين، فإن أجندتھا بعيدة المدى والعابرة لألوطان 
  ال تزال قيادتھا ملتزمة بھا تتعارض مع األھداف ذات الطبيعة السورية المحددة للفصائل الثورية.

 نشوء "الجبھة الجنوبية"  ب. 

ين. أوالً، من ناحيت عن غيره في باقي المناطق المعارضة في الجنوبفصائل  فيما بينيختلف ميزان القوى 
من الواضح أن الفصائل الثورية أقوى من نظيراتھا السلفية الجھادية؛ وھذا يختلف بشكل صارخ مع الوضع 

ة جبھة النصر ھيمنفي شرق سورية (الذي يسيطر على معظمه تنظيم الدولة اإلسالمية) والشمال (حيث ت
 تبدو الفصائل الثورية في الجنوب ثانياً، 5).إدلبمناطق وتعد من أقوى الفصائل في محافظة بعض العلى 

ة معينة أقوى من الفصائل ذات الطابع اإلسالمي الواضح، على عكس المناطق التي أيديولوجيالتي ال تتبنى 
رار الشام (مثل أح لثوريين اإلسالميينلتسيطر عليھا المعارضة في الشمال الغربي وفي محيط دمشق، حيث 

 2014وجيش اإلسالم) اليد العليا. عالوة على ذلك، فإن تنامي قوة الفصائل الثورية الجنوبية منذ مطلع عام 

 
 
، "ھل 131تناولت مجموعة األزمات ھذه الديناميكيات في تقارير سابقة. انظر تقارير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  2

، "السيارات المفخخة والبراميل 155؛ ورقم 2012تشرين األول/أكتوبر  12: المعارضة األصولية في سورية"، ھو الجھاد"
 .2014أيلول/سبتمبر  9المتفجرة: حلب وحالة الحرب السورية"، 

ً بأنھا "معتدلة"، وھو مصطلح تم التخلي عنه في ھذا التقرير لتوضيح 3 الفات االخت وصفت مجموعة األزمات ھذه الفصائل سابقا
 فيما بينھا. 

فيما يتعلق بآراء جبھة النصرة حول مكانة الحرب في الجھاد العابر لألوطان ومعارضة تلقي الدعم من الدول، انظر شريط فيديو  4
ع ني معلى المحطة التابعة لھا، "المنارة البيضاء"، ومقابلة زعيم جبھة النصرة أبو محمد الجوال 2015حزيران/يونيو  26تم بثه في 

 /www.youtube.com، على الموقع 2015أيار/مايو  217قناة الجزيرة في 
watch?v=Akb_e2_jMN4 and www.youtube.com/watch?v=-hwQT43vFZA ليس ھناك دليل قاطع يفند .

ول لجماعات الد إصراره على أن النصرة ال تسعى للحصول على الدعم من الدول وال تتلقاه، لكنھا تستفيد بشكل غير مباشر من دعم
أخرى (من خالل تقاسم المواد، أو شرائھا أو االستيالء عليھا)، وقد حصلت على مبالغ مالية في حاالت االختطاف مقابل الفدية في 

 Ellen Knickmeyer, “Al Qaeda-linked groupsسورية من دول غربية وإقليمية، وفي بعض األحيان بوساطة قطرية. 
increasingly funded by ransom”, The Wall Street Journal, 29 July 2014 . 

إن التقديرات المتعلقة بقوة فصائل المعارضة ھي في أفضل الحاالت تخمينات تستند إلى بعض المعطيات وتتفاوت بشكل كبير.  5
وقدر أن عدد  2015في حزيران/يونيو  25,000محلل يعمل لدى األمم المتحدة قدر أن عدد األفراد في الجبھة الجنوبية بلغ حوالي 

، بسبب االنشقاقات التي تلت الصدامات مع فصائل مسلحة 500مقاتل إلى حوالي  2000تراجع من مقاتلي جبھة النصرة في الجنوب 
أخرى (انظر أدناه). دبلوماسيون غربيون ومحللون آخرون يغطون الجنوب ينزعون إلى تقدير عدد مقاتلي الجبھة الجنوبية بحوالي 

مقاتل. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات،  3,000و 1,000، وأن عدد مقاتلي جبھة النصرة يتراوح بين 30,000إلى  20,000
. ھناك المزيد من النقاش لميزان القوى بين فصائل المعارضة المسلحة في الجنوب 2015حزيران/يونيو  –عمان، نيسان/أبريل 

 أدناه.
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يتذمرون  ةالثوري ن المحبطون للفصائلممثلواليتناقض مع الوضع الراھن الذي ساد في السابق، عندما كان 
   6الجھادي. لفيالتھديد السمن تنامي من ركود ميادين المعارك و

 من الدولمقدم الن الدعم تحسّ إضافة إلى أداة لھذه الديناميكية أصبح تشكيل تحالف ثوري في تحقيق ذلك ساعد 
، توحدت الفصائل الثورية الجنوبية (بما في ذلك أبرزھا) التي 2014الداعمة للمعارضة. في شباط/فبراير 

، في تشكيل الجبھة الجنوبية، وھو تحالف ليس شديد الترابط أتى مقاتل 30,000كانت تدعي حينھا أنھا تضم 
خصوصاً الواليات المتحدة  –نخراط الدول الداعمة لھذه الفصائل الكمؤشر على تصعيد متواضع، لكن مھم، 

انسجاماً مع تلك العالقة التي تزداد  7على نحو خاص في الجنوب. ينا مؤثرمھيواألردن، التي ظھر أن دور
إن الجبھة الجنوبية ميزت نفسھا فوراً بلھجة ومحتوى خطابھا، حيث أكدت على االلتزام بالتعددية، عمقاً، ف

والحكم التمثيلي وحرية التعبير، بينما تجنبت التعابير اإلسالمية واإلشارات إلى الشريعة، وھي اإلشارات 
   8التي باتت تميز جزءاً كبيراً من خطاب المعارضة في مناطق أخرى.

ين) كمظلة عالقات عامة، فإن الجبھة اعتبرت في البداية (بما في ذلك من قبل بعض المستفيد رغم أن
بدأوا بتوحيد قواھم  2014وفي أواخر عام  ،ھم في ميادين المعركةءنوا التنسيق فيما بينھم وأداھا حسّ ءأعضا

من ھذه  أربعةتشكلت  ،2015بحلول كانون الثاني/يناير  9في تحالفات فرعية أكثر تماسكاً تحت رايتھا.
مسؤولو  ىدعاالتي  10التحالفات الفرعية ھي: الفيلق األول، وصقور الجنوب، وأسود الحرب والجيش األول،

اتخذت الفصائل المكونة للجبھة  11لتحالف األوسع.في انھا تشكل األغلبية العظمى للقوة المقاتلة أ حينھا الجبھة
، عندما شكلت ھيئة قيادية مشتركة لتعزيز التنسيق. 2015ر/مايو الجنوبية خطوة إضافية نحو التوحيد في أيا

وقد حلت ھذه الھيئة محل الھيكليات الفرعية للتحالف بصفتھا الشبكة التنظيمية للجبھة، رغم أن بنيتھا ال تزال 
تلين اتتفاوت التفاصيل، ومدى وفعالية التنسيق بين المق 12عمالً قيد اإلنجاز أو ال تزال سلطتھا غير واضحة.

 
 
عن الجيش السوري، عمان  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع نشطاء، ومع ممثل ألحد الفصائل الثورية ومع ضباط منشقين 6

. ناشط علماني يشارك في مشاريع المجتمع المدني في جنوب سورية عبّر عن مخاوف كانت 2013وإربد، تشرين األول/أكتوبر 
مشتركة حينھا بالقول: "إذا لم تتغير األمور، فخالل ستة أشھر ستصبح جبھة النصرة ھي الفصيل األقوى". ممثل لواء اليرموك 

آلن بجيش اليرموك)، والذي كان عندھا أحد أقوى الفصائل الثورية في الجنوب، عبّر عن خشيته من أن تنظيم الدولة (الذي يعرف ا
سيحقق اختراقاً في الجنوب: "نحن نخشى ھؤالء، وھناك مخاوف من أن الجنوب سيصبح بعد عدة أشھر كالشمال. باتت سورية أكثر 

ول؛ اآلن ھناك ثالثة أطراف: النظام، والثوريين وداعش". "داعش" ھي الكلمة التي تختصر تعقيداً اآلن مما كانت عليه خالل العام األ
  اسم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام؛ وھو يحمل تداعيات تثير االزدراء عندما يستخدم باللغة العربية. 

ً لممثلي المعارضة المسلحة والنشطاء العاملين في المشتريات، فإن  7 ة الدول المنخرطة بفعالية بتقديم الدعم لفصائل المعارضطبقا
المسلحة بما في ذلك (السعودية، وتركيا، واألردن، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، 

ناقشتھا عسكرية، (موك، التي تتم موالمملكة المتحدة) ممثلة بشكل أساسي في "غرفة عمليات مشتركة" (تعرف باسم قيادة العمليات ال
أدناه) من خالل الموارد المخصصة للفصائل المسلحة، لكن من الناحية العملية، فإن الفصائل التي تتلقى مثل ذلك الدعم تعتقد أن 

إربد، الدور األساسي لألردنيين واألمريكيين ھو تحديد من يحصل على ماذا، ومتى. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، عمان و
لدعم الدول للمعارضة المسلحة  2014. تتم مناقشة التحول الذي جرى في عام 2015حزيران/يونيو  – 2013تشرين األول/أكتوبر 

 ً ؛ Najem Salem, “Kulna Shuraka”, 13 February 2014, all4syria.info/Archive/130995أدناه. انظر أيضا
 ً  Ben Hubbard, “Warily, Jordan assists rebels in Syrian war”, The New York Times, 10 Aprilوأيضا
2014. 

 www.zamanalwsl.net/news/46545.html; Aron Lund, “Does theالبيان التأسيسي للجبھة الجنوبية، على الموقع  8
Southern Front exist?”, “Syria in Crisis”, Carnegie Endowment blog, 21 March 2014. 

ية ويحذر بعض النشطاء من أن النزعة الفصائل –أن من الصعب تقييم مستوى االندماج العسكري في كل من ھذه التحالفات في حين  9
فإن مجموعة من المراقبين السوريين والغربيين أشاروا إلى ھذا  –والطموحات الشخصية تستمر في إضعاف قضية المعارضة 

جة أكبر من الوحدة وأحد العوامل التي أدت إلى تحقيق المعارضة الجنوبية للمكاسب االندماج المتزايد على أنه خطوة مھمة نحو در
. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عاملين سوريين في مجال المساعدات، والنشطاء، وممثلين 2015في النصف األول من عام 

أحد النشطاء العاملين مع برامج المساعدات داخل  .2015عن فصائل ثورية، ودبلوماسي غربي، عمان وإربد، كانون الثاني/يناير 
درعا قال: "التعاون [بين فصائل المعارضة] يتحسن بفضل الجبھة الجنوبية، وتوحيد التحالفات داخلھا. ھذا التوحيد يشجع على 

املين في مجال المساعدات . أحد الع2015التنسيق بين الفصائل القوية. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، كانون الثاني/يناير 
بدرعا أضاف قائالً: "أحد التحسينات األخرى التي نراھا بين ھذه الفصائل [نتيجة لزيادة التنسيق] ھو أننا بتنا نرى على نحو متزايد 

 فصائل من الغرب تقاتل في الشرق والعكس بالعكس.
حيث تشكل الفيلق األول، والذي كان  2014األول/أكتوبر ظھرت ھذه التحالفات األربعة على مدى ثالثة أشھر، بداية من تشرين  10

مؤشراً على الجھود المتضافرة التي بذلتھا الفصائل الثورية الجنوبية لتحسين التنسيق وتقديم جبھة أكثر وحدة. شملت التحالفات عدداً 
ري قائد سوري، مثل العقيد زياد الحريمن الفصائل األقوى والتي كانت مستقلة في السابق تحت قيادة منشقين بارزين عن الجيش ال

  الفيلق األول والعقيد صابر سفر قائد الجيش األول. 
 –مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين مكتب االتصاالت التابعة للجبھة الجنوبية، عمان كانون الثاني/يناير  11

عند تأسيس  30,000مقاتل بعد أن كان  40,000. قال إن عدد مقاتلي الجبھة الجنوبية في نيسان/أبريل كان 2015نيسان/أبريل 
 الجبھة.

. للمزيد 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في الجبھة الجنوبية ومع دبلوماسي غربي، عمان، حزيران/يونيو  12
  .www.youtube.com/watch?v=ysRuffyNnTkقيادة، انظر عن خلفية ذلك وإعالن ال
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 2014أن التحسن اإلجمالي أسھم بتحقيق مكاسب بين آب/أغسطس  الجنوبيين من معركة إلى معركة، إالّ 
راً من يأدت إلى توسيع سيطرة الفصائل المسلحة على كامل القنيطرة وجزًء كب 2015وحزيران/يونيو 

  13درعا.

(خصوصاً المجلس العسكري على عكس المحاوالت األخرى لتشكيل ھيكليات جامعة للمعارضة المسلحة 
األعلى الذي تأسس بدعم غربي وألغي بعد ذلك، والذي كان يقوده سليم إدريس) والتحالفات المتماسكة (مثل 

ً تفكك الحقاً)، فإن الجبھة الجنوبية ليس لھا قائد أعلى  14الجبھة اإلسالمية، وھي تحالف إسالمي بارز أيضا
دم الدول والتي تقمقراً لھا بعالقات مع الھيئة التي تتخذ من األردن يحتفظ قادة الفصائل  15أو تراتبية واضحة.

ً فيما يتعلق  ً أفقيا الداعمة للمعارضة من خاللھا الدعم المادي (انظر أدناه)، بينما ينسقون بين بعضھم بعضا
رون عبّ ي والتكتيكي األوسع. كما في مناطق أخرى، ال تربطھم عالقة مؤسساتية (كما ال ستراتيجيبالتعاون اال

عن كثير من الثقة) بالمظلة السياسية للمعارضة المدعومة من بعض الدول، وھي االئتالف الوطني لقوى 
   16الثورة والمعارضة.

يتم التنسيق بين الفصائل عادة من خالل تأسيس "غرف عمليات" مشتركة، حيث تحدد الفصائل المسؤوليات 
سباب يتم تناولھا أدناه، فإن ھذا كان أكثر فعالية في أل 17عن معركة، أو في العمليات الكبرى عن جبھة.

مكين إلى تالجنوب مما كان في الشمال، حيث أدى سوء التنسيق بين الفصائل الثورية المدعومة من الدول 
الواليات  مدعومين من عقائديينة فرق تسد، وإخراج أبرز فصيلين غير استراتيجي تطبيقجبھة النصرة من 
  2015.18ومطلع عام  2014في أواخر عام  إدلب المتحدة من محافظة

تعكس غرف العمليات التي تشكل لغايات محددة القوة النسبية لمكونات الجبھة الجنوبية، وفي الوقت نفسه 
على سبيل المثال،  19تساعد في تلقي الدعم في مجاالت محددة من جبھة النصرة والفصائل اإلسالمية األخرى.

، في الھجوم الذي ھدف إلى االستيالء على الشيخ مسكين 2015ن الثاني/يناير كانو – 2014في أواخر عام 
وقاعدة عسكرية مجاورة على طريق رئيسي لإلمداد يربط مدينة درعا بدمشق كان ھناك ثالث غرف عمليات، 

المعركة. قادت فصائل الجبھة الجنوبية جانبين على األقل من ھذه  جوانبكل منھا مسؤولة عن إدارة أحد 
تم تسليط األضواء على دور جبھة النصرة بشكل  20المعارك، في حين شاركت جبھة النصرة في جزء ثالث.

 
 
ھناك خريطة من مصادر متعددة ويجري تحديثھا بانتظام تظھر مناطق السيطرة في سائر أنحاء سورية على الموقع  13

wikipedia.org/wiki/Cities_and_towns_during_the_Syrian_Civil_War.  
األعلى والجبھة اإلسالمية، انظر تقرير مجموعة األزمات "السيارات المفخخة للمزيد من المعلومات حول المجلس العسكري  14

 والبراميل المتفجرة"، مرجع سابق.
عبّر نشطاء المعارضة عن قلقھم حيال الحاجة للمزيد من جعل عملية صنع القرار أكثر مركزية؛ من المحتمل أن تكون ھيئة  15

خطوة نحو تغيير ھذه الديناميكية. ناشط مدني يتمتع بالنفوذ لدى الجبھة الجنوبية  2015و القيادة المشتركة التي أعلن عنھا في أيار/ماي
قال: "إن القيادة المشتركة الجديدة خطوة في االتجاه الصحيح؛ إنھا بداية تؤدي إلى شيء ما لكنھا ليست بعد في وضع يمكنھا من 

إالّ أن المشكلة، ھنا كما في أماكن أخرى في سورية، ھي االفتقار فرض نفسھا كقيادة حقيقية. يمكن لذلك أن يحدث بمرور الوقت. 
 .2015حزيران/يونيو  10إلى القادة الفعالين". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، 

. 2015حزيران/يونيو  –مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في الجبھة الجنوبية، عمان وإربد، كانون الثاني/يناير  16
رغم أن تلك الھيئة، التي يشار إليھا باالئتالف السوري المعارض أو "االئتالف" تستمر في تلقي الدعم واالھتمام الدبلوماسي من 
الدول الداعمة لھا (وخصوصاً البلدان الغربية) فإن مصداقيتھا ومصداقية "الحكومة المؤقتة" التي ترتبط بھا متدنية جداً في أوساط 

للمعارضة، بشكل أساسي بسبب إخفاقاتھا في تحقيق أية قيمة مضافة. للمزيد، انظر تقارير مجموعة األزمات  السوريين المؤيدين
؛ و 2013تشرين األول/أكتوبر  17، "أي شيء إالّ السياسة؟ حالة المعارضة السياسية في سورية"، 146حول الشرق األوسط رقم 

 ق. "السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة"، مرجع ساب
 لمناقشة حول "غرف العمليات" التي أسست في البداية، انظر تقرير مجموعة األزمات، "ھل ھو الجھاد؟"، مرجع سابق. 17
ريل نيسان/أب –مقابالت واتصاالت أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثلي فصائل ونشطاء، جنوب تركيا، تشرين الثاني/نوفمبر  18

2015.  
بين فصائل المعارضة شرح ذلك قائالً: "في مرحلة التخطيط للعمليات، ترسل النصرة ممثالً صحفي أردني مطلع على التنسيق  19

ً (وليس أردنياً) إلى غرفة العمليات ليقول:  [من المنطقة المستھدفة]. يمكن للفصائل عندھا أن تترك  'نريد تحرير الجزء س'سوريا
ود، ھذا إذا كان ھناك أي تنسيق على اإلطالق. مقابلة أجرتھا المسؤولية عن ذلك الجزء المحدد للنصرة، مع وجود تنسيق محد

  .2015مجموعة األزمات، عمان، آذار/مارس 
قاتلت مجموعة واسعة من مكونات الجبھة الجنوبية في ھذه المعارك، إضافة إلى جبھة النصرة والفصيل اإلسالمي حركة المثنى.  20

ً لمصادر الفصائل المسلحة والتقارير الموالي ً طبقا   ة للنظام، فإن دور التحالف الفرعي في الجبھة الجنوبية، الفيلق األول، كان مھما
على نحو خاص. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي، وقائد الفصيل المسلح الذي لعب الدور القيادي في الشيخ 

. 2015ساعدة ونشطاء، األردن، كانون الثاني/يناير مسكين، ومع مسؤول في الجبھة الجنوبية، ومع عاملين سوريين في مجال الم
 .2015كانون الثاني/يناير  30، األخبارانظر أيضاً حسن عليق وفراس الشوفي، 
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كبير، ومبالغ به في كثير من األحيان، سواء من قبل الجبھة نفسھا أو من خالل التغطية اإلعالمية. يبدو أن 
 ً    21وليس مھيمناً. الدول الداعمة للمعارضة تتساھل حيال مشاركتھا طالما ظلت فصيالً داعما

رغم أن مقارنة الحجم والقوة والفعالية النسبية لفصائل المعارضة أمر صعب، فإن مختلف المعنيين في 
الجنوب يشيرون إلى أن دور النصرة ھو دور داعم، وأن قوتھا بالمقارنة مع فصائل الجبھة الجنوبية تراجعت 

الفصائل المنضوية في إطار الجبھة الجنوبية . وينعكس ھذا في تغير مزاج أعضاء 2014منذ أواسط عام 
ومسؤوليھا الذين يظھرون ثقة بأن أعدادھم األكبر باتت تؤدي اآلن إلى فعالية أكبر، بالمقارنة مع المخاوف 

النشطاء والعاملون  2014.22ومطلع عام  2013التي كانوا يعبرون عنھا فيما يتعلق بتطورھا في أواخر عام 
 24ن.ون الغربيون والصحفيووكذلك الدبلوماسي 23الجنوب يتفقون مع ھذا التقييم،في مجال المساعدات في 

تقييماتھم ھذه مدعومة باألدلة المتعلقة بتكوين قوات المعارضة في معارك رئيسية؛ على سبيل المثال، فإن 
و، وھي في درعا في حزيران/يوني 52فصائل الجبھة الجنوبية كانت ھي المھيمنة في االستيالء على اللواء 

كما تجدر مالحظة ظھور تقارير عن انشقاقات عن  25معركة يبدو أن جبھة النصرة لم تلعب دوراً بارزاً فيھا.
قوا المقاتلين الجنوبيين انش ا، فإن ثمة تصوراً بأن العديد منجبھة النصرة؛ ورغم أن من المستحيل تأكيدھ

ي الشمال، حيث يعتقد أنھا تكتسب المزيد من في تناقض مع ما يحدث ف 2014عنھا منذ كانون األول/ديسمبر 
   26القوة.

كما يعد تراجع استعداد النصرة وقدرتھا على فرض سيطرتھا على الفصائل األخرى مؤشراً آخر. من 
، وأصرت على في فصائل ثوريةثالثة قادة بارزين  النصرة ، اعتقلت2014أيار/مايو إلى آب/أغسطس 

وتجاھلت بصلف مطالب الفصائل الثورية بإطالق سراحھم أو محاكمتھم محاكمتھم في محكمة تھيمن عليھا 
ھذه األعمال االستفزازية مع تنامي قوة الفصائل الثورية، وحلت النصرة محكمتھا  تتوقف 27في محكمة حيادية.

 للالنضمام إلى ھيئة مشتركة ھي دار العدل، التي ازداد نفوذ الفصائل الثورية فيھا بشك 2014في أواخر عام 

 
 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في فصائل المعارضة المسلحة ودبلوماسي غربي، األردن، كانون الثاني/يناير  21

2015. 
عن خشيته من أن جبھة  2014ومطلع عام  2013إعالميا في الجبھة الجنوبية كان قد عبر في أواخر عام  وھكذا، فإن مسؤوالً  22

وقال: "لقد تحسنت قدرات الجبھة الجنوبية في مجال التنظيم والتنسيق، وباتت  2015النصرة تزداد قوة، بات أكثر ثقة في مطلع عام 
 ً حقيقياً؛ فتسليحھا معقول، بما في ذلك امتالكھا لصواريخ مضادة للدبابات من صنع  اآلن القوة المھيمنة في الجنوب. لقد أصبحت جيشا

شخصيات قيادية باتت تتطلب اثنين  10أو  5أمريكي. لقد تحسن التنسيق إلى درجة أن االجتماعات التي كانت تتطلب في الماضي 
جبھة النصرة". مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، إربد، عمان، اآلن. بات مقاتلو الجبھة الجنوبية أكثر احترافية وتدريباً من مقاتلي 

  .2015كانون الثاني/يناير  – 2013تشرين األول/أكتوبر 
ناشط سابق يشارك اآلن في تقديم المساعدات في درعا عبر عن رأي مماثل قائالً: "الفصائل المسلحة المعتدلة باتت أكثر قوة وھي  23

نظام. كان الناس يقولون إن لدى جبھة النصرة أفضل المقاتلين، لكن األمر لم يعد كذلك، ... العديد من تنتزع المزيد من المناطق من ال
كانون الثاني/يناير  28المقاتلين السوريين يتركونھا اآلن وينضمون إلى الفصائل الثورية". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، 

2015. 
كما الحظنا أعاله، فإن المحللين والدبلوماسيين الغربيين المقيمين في عمان والعارفين بأوضاع الجنوب السوري يقدرون بأن عدد  24

مقاتل. كما  3,000و 500مقاتل وأن عدد مقاتلي جبھة النصرة يتراوح بين  35.000و 20,000مقاتلي الجبھة الجنوبية يتراوح بين 
ينبغي النظر إلى ھذه األرقام على أنھا تخمينات تستند إلى بعض المعطيات. دبلوماسي غربي قال: "فيما يشير ھذا النطاق الواسع، 

يتعلق بتوازن القوى، فإن النصرة أكثر اعتماداً على الجبھة الجنوبية وليس العكس. توفر قوة الجبھة الجنوبية في سائر أنحاء الجنوب 
النصرة فعالة جداً كقوة طفيلية". مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، نيسان/أبريل مجاالً للنصرة كي تعمل ...، وبالطبع فإن 

 Phil Sands and Suha Maayeh, “Al-Qaeda group losing influence in southern 2015حزيران/يونيو  –
Syria”, The National, 30 November 2014. 

لى وسائط االتصال االجتماعي ووسائل اإلعالم التابعة للمعارضة، حزيران/يونيو مالحظة لمجموعة األزمات للمواد المنشورة ع 25
. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع محلل يعمل مع األمم المتحدة، ومع دبلوماسيين غربيين ومسؤولين في الجبھة الجنوبية، 2015

 .2015عمان، حزيران/يونيو 
(عندما اصطدمت  2015انتشرت شائعات كثيرة تفيد بانشقاقات عديدة من جبھة النصرة في الجنوب في كانون األول/ديسمبر  26

للمرة األولى مع شھداء اليرموك، الفصيل المتشدد العامل في جنوب غرب درعا؛ انظر أدناه)، بما في ذلك في أوساط المقاتلين 
صدامية أكثر مما ينبغي مع الفصائل المحلية وفي أوساط السلفيين الجھاديين الذين يعتقدون أنھا الجنوبيين السوريين الذين يعتبرونھا 

صدامية أقل مما ينبغي. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في الجبھة الجنوبية، ومع محلل يعمل لدى األمم المتحدة، 
لمحلل العامل مع األمم المتحدة في حزيران/يونيو أن عدد المقاتلين الجنوبيين . قدر ا2015حزيران/يونيو  –عمان، كانون الثاني/يناير 

 على مدى ستة أشھر. 500إلى  2,000في صفوف النصرة كان قد تراجع من حوالي 
رغم  2014كانت الحالة األولى واألكثر دراماتيكية ھي حالة القائد أحمد النعيمي، الذي اختطفته النصرة وعذبته في أيار/مايو  27

 Sands and Maayeh, “Rebels in southern Syria on the brink of turning on eachاحتجاجات الفصائل الثورية. 
other”, The National, 12 May 2014 لشريف  2014. مثال استفزازي آخر كان اعتقال وتعذيب النصرة في آب/أغسطس

حد األلوية الثورية والذي اتھمته بالتواطؤ مع إسرائيل. الصفوري، أحد القواد الذين ال يتمتعون بالكاريزما أل
www.youtube.com/watch?v=6J1p6HR20_I.  
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بدالً من استخدام محكمتھا لتبرير اإلجراءات األحادية ضد خصومھا، أذعنت النصرة لدار العدل،  28مستمر.
التي كانت تستخدمھا إلضفاء الشرعية على إجراءاتھا ضد خصومھا السلفيين الجھاديين بالتعاون مع فصائل 

ثر من ذلك في توزيع غنائم المعارك: ينعكس ھذا التحرك نحو التعددية البراغماتية أك 29أخرى (انظر أدناه).
م؛ بينما يذكر النشطاء ئان، اكتسبت النصرة سمعة الحتكارھا ھذه الغ2014في النصف األول من عام 

  30والمراقبون اآلن أن تحوالً قد حدث باتجاه توزيع أكثر إنصافاً تفرضه بشكل أساسي فصائل الجبھة الجنوبية.

 إنعلى مدى العامين الماضيين، ف تفي ميدان المعركة في الجنوب تراجعلكن، وبينما يبدو أن أھمية النصرة 
التصورات الخارجية لم تتغير بدرجة تتناسب مع ھذا التحول. يساعد في تفسير ذلك استمرارھا في لعب دور 
 لداعم في بعض العمليات، وكذلك التغطية اإلعالمية االنتقائية. وسائل اإلعالم الموالية للنظام تبالغ بشك

منتظم بدورھا (في الجنوب وفي مناطق أخرى)، كجزء من روايتھا التي تصف المعارضة المسلحة بأنھا 
كما تنزع وسائل اإلعالم الدولية إلى التركيز عليھا بشكل  31خاضعة لسيطرة "اإلرھابيين" و"التكفيريين"؛

ي أن أولئك العنيفين. والنتيجة ھ غير متناسب، جزئياً بشكل يعكس االنحياز إلى األخبار التي تغطي الجھاديين
ً خالل  الذين ينتقدون المعارضة المسلحة يخلطون بين فصائلھا الثورية وجبھة النصرة؛ وكان ھذا ملفتا

  قرب بلدات يقطنھا الدروز في محافظة السويداء (انظر أدناه). 2015المعارك التي دارت في حزيران/يونيو 

  مكونات القوة الثورية  ج.

في  قائديةعرا صعود الجبھة الجنوبية ويساعدان في تفسير أسباب أن الفصائل الثورية غير اليسّ ثمة عامالن 
ً من نظ ىقوأالجنوب  أوالً، تنزع فصائل المعارضة الجنوبية إلى االستمرار في  32ھا في الشمال.تراينسبيا

املة في صائل المسلحة العاالرتباط بشكل وثيق بالنسيج االجتماعي للمجتمعات المحلية المحيطة بھا من الف
لم يتعرض الجنوب لنفس  33جزء كبير من الشمال، كما يبدو أن النسيج االجتماعي متماسك على نحو خاص.

 المقدار من التالقح الجغرافي في أوساط المعارضة المسلحة الذي حدث في الشمال، حيث شجع الظھور
ى عل إدلبالمقاتلين من معاقل الثورة في حمص ومصادر متنوعة من اإلمدادات  ذاتلجبھات متعددة  المبكر

الجماعات المسلحة المتحدرين من المناطق  عضاءأ ھيمن في حلب لعب أدوار قيادية بعيدة عن بلداتھم؛ وحيث
  34اسة الثورية.مظھر سكانھا قدراً كبيراً من الحالريفية على المحاوالت األولى للسيطرة على مدينة لم يُ 

كما أن الدور الذي لعبه المقاتلون الجھاديون األجانب والممولون الخاصون كان أقل في الجنوب؛ حيث إن 
افة إضالسيطرة على الحدود األردنية مع جنوب سورية أسھل من السيطرة على الحدود التركية مع شمالھا، 

 
 
يستشھد نشطاء المعارضة باندماج النصرة بدار العدل على أنه نقطة تحول رئيسية في ميزان القوى بين الفصائل المعارضة  28

نفوذھا فيھا تقلص بعد ذلك. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، ، لكن 16الجنوبية. في البداية عينت أربعة من القضاة الـ 
 Sands and Maayeh, “Rebels’ court in southern Syria an alliance of. 2015كانون الثاني/يناير ـ حزيران/يونيو 

convenience”, The National, 13 December 2014. 
بين النصرة وشھداء اليرموك، عندما أعلنت النصرة التزامھا  2014ول/ديسمبر كان المثال األول خالل اشتباكات كانون األ 29

، أعلنت 2015بأحكام دار العدل كدليل عن استعدادھا إلتباع منھجية تعددية (على النقيض من رفض شھداء اليرموك). في أيار/مايو 
اونھا مع مجموعات أخرى في تلك المواجھة النصرة االنتصار على فصيل جھادي محلي آخر (جيش الجھاد)، بينما أبرزت تع

 .eldorar.com/node/75808أيار/مايو، على الموقع  5واإلشارة خصوصاً على بيان أصدرته دار العدل. انظر بيان النصرة في 
ة بصحفي أردني يتابع الجنوب السوري شرح قائالً: "ال تزال النصرة ھي الالعب الرئيسي في الجنوب"، لكنھا لم تعد صاح 30

ً من حيث مطالبتھا بحصة ال تتناسب مع قوتھا من المغانم. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات،  القرار كما كانت سابقاً، وخصوصا
 .2015آذار/مارس  1عمان، 

لمكاسب المعارضة في شرق درعا، عندما أشارت  2015حزيران/يونيو  16على سبيل المثال، انظر تغطية جريدة األخبار في  31
جوم من قبل تكفيريين مسلحين ينتمون إلى فصائل تدور في فلك القاعدة"، في إشارة إلى جيش اليرموك الذي يعلن أنه غير إلى "ھ

 أيديولوجي والمدعوم غربياً.
 للمزيد حول ديناميكيات المعارضة المسلحة في الشمال، انظر تقرير مجموعة األزمات "السيارات المفخخة"، مرجع سابق. 32
لتي تنشط فيھا المعارضة المسلحة في درعا والقنيطرة أصغر، وعدد سكانھا أقل وأكثر انسجاماً من معاقل المعارضة المناطق ا 33

المسلحة الشمالية في محافظتي إدلب وحلب. شبكات العائالت الممتدة الكثيرة تحتل جزءاً كبيراً من سھل حوران الجنوبي؛ كما أن 
د أقل من التجمعات الكبيرة لألقليات العرقية والدينية مما في مناطق أخرى من سورية. غالبية السكان من السنة العرب، مع عد

ويساعد ھذا االنسجام النسبي في تفسير عدم انتشار التوترات والتنافس بين المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليھا 
نظر تقارير مجموعة األزمات "الصراع وتحوالته في المعارضة في الجنوب مما يحدث في أماكن أخرى. فيما يتعلق بدرعا ا

: تحرك الشعب السوري البطئ 6، "االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق األوسط" (108سورية"، مرجع سابق، ورقم 
 Kheder Khaddour and Kevin Mazur, “The Struggle for Syria’s؛ انظر 2011تموز/يوليو  6نحو الثورة)، 

Regions”, Middle East Report, no. 269, Winter 2013 ناشط من درعا وصحفي مؤيد للمعارضة قال: "النسيج .
االجتماعي في الجنوب قوي جداً، ومقاتلو المعارضة من ھذه المجتمعات المحلية، وھذه القبائل، وھذه العائالت. وھذا يفسر عدم 

الفوضى كما ترى في الشمال؛ ال يستطيع الناس ھنا أن يتصرفوا بتلك الطريقة مواجھتنا لمشاكل تتعلق بالجريمة وحاالت أخرى من 
 .2015ألنھم إذا حاولوا ذلك فإنھم سيواجھون تبعات من مجتمعھم المحلي. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، نيسان/أبريل 

 انظر تقرير مجموعة األزمات، "ھل ھو الجھاد"، مرجع سابق. 34
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كما   35الدخول إلى سورية.أن حكومة عمان تصرفت بحزم في وقت مبكر لمنع الجھاديين األجانب من إلى 
أن وجود إسرائيل ولبنان إلى الغرب، ومواقع النظام حول دمشق إلى الشمال ومعقل الدروز في السويداء إلى 
الشرق ساعد في رسم حاضنة لمعارضة مسلحة ذات منشأ محلي. أما الوجود الجھادي في الجنوب فله جذور 

 من األردنمعظم قادتھا  السكان المحليين، في حين أن محلية؛ حيث إن أغلبية أعضاء جبھة النصرة ھم من
 فوفص الذين يلعبون دوراً بارزاً في (على سبيل المثال) كالقادة التونسيين يبدون غرباءولذلك ال  المجاور
   36.في الشمال النصرة جبھة

ر الذي ال يقل . األمھمعي أنھا تقاتل من أجلوھكذا فإن الفصائل الجنوبية تعكس بنية السكان المحليين الذين تدّ 
ة ة التي تتنافس فيھا الفصائل السلفية الجھادية واإلسالمية الثورييديولوجيو أن ثقافة المزايدات األھأھمية ربما 

غياناً ھي أقل ط ،ذلك لمسايرةط وبالضغ عقائديةالفصائل غير ال شعوروإلظھار التزامھا بالحكم اإلسالمي، 
مما يحدث في الشمال. ويعود ھذا جزئياً إلى نجاح األردن في الحد من وصول المقاتلين والممولين الجھاديين، 
ً أكبر بالمحافظة على عالقات قوية مع  وبالتالي من نفوذھم. مقاتلو المعارضة المحليون يظھرون اھتماما

 يبدو أن فصائل الجبھة الجنوبية قد نجحت نسبياً في تحقيق .عقائديحاضنتھم الشعبية من اھتمامھم بالنقاء ال
ً بفضل حد ،ذلك في االستغالل سيئة سمعة ل ھااكتسابعدم و 37من التدخل في الشؤون المدنية، ھاجزئيا

ً في الجنوب يعتبر نسبي النجاحھذا لكن  39على الحد من الضحايا بين المدنيين. ھاعملو 38،االقتصادي  ا
عة المناطق الخاض ؛ كما يتم تناول ذلك أدناه، فإن ھجمات النظام علىن يبالغ بهأللمرء  ال ينبغيو ،اً حدودوم

لسيطرة المعارضة تجعل اإلدارة المتماسكة أمراً مستحيالً، ويستمر النشطاء المدنيون باتھام بعض الفصائل 
  40المحلية باستغالل الفوضى.

الية في الفعوتتمثل ر نشوء الجبھة الجنوبية ھي عوامل خارجية؛ المجموعة الثانية من العوامل التي تيسّ 
ً فإن السيطرة المُ  االنسبية للدعم الذي تقدمه لھ راً تلعب دوحكمة التي يفرضھا األردن الدول. وھنا أيضا

ً محوري  مع لحكومات التي تعملا وبالتالي فإنن من غير الدول من نقل المواد للمقاتلين، يمنع الالعب. إنه يا
 الدعملتقديم المصادر الخارجية الموثوقة وحدھا األردن على تزويد فصائل مسلحة جنوبية مختارة ھي 

 
 
؛ وأيضاً 2015حزيران/يونيو  –ا مجموعة األزمات مع مسؤولين غربيين، وأردنيين، وأتراك، كانون الثاني/يناير مقابالت أجرتھ 35

تقرير مجموعة األزمات، "الصراع وتحوالته في سورية"، مرجع سابق. رغم أن الجھاديين تمكنوا من العبور من األردن إلى جنوب 
لسلطات األردنية اتخذت خطوات ملموسة لمنع ھذا، وأجبرت األشخاص الذين يمكن سورية خالل األشھر األولى من الصراع، فإن ا

 Suha Maayeh, “Jordanian Jihadists Active inأن يتحولوا إلى مقاتلين أجانب من الدخول إلى سورية عبر تركيا. 
Syria”, CTC Sentinel, 24 October 2013.  

مئات من المقاتلين األجانب الذين وصلوا إلى درعا مع زعيم النصرة العراقي  االستثناء ھو في وصول مجموعة تتكون من بضع 36
. في حين أنه من قادة النصرة األكثر بروزاً، بشكل 2014أبو ماريا القحطاني بعد إخراج تنظيم الدولة من دير الزور في تموز/يوليو 

ن ھذا النشاط يھاجم تنظيم الدولة، فإن نطاق نفوذ أساسي بسبب نشاطه الكبير على وسائط االتصال االجتماعي، وجزء كبير م
مجموعته في الجنوب أمر مشكوك به؛ محلل أردني للجماعات الجھادية قال إن القحطاني وأتباعه كانوا قد ھُمشوا من قبل القيادة 

 .2015كانون الثاني/يناير  28األردنية في الجنوب. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، 
قال: "ھناك تفاھم عميق بين الھيئات العسكرية والمدنية. ھناك حوادث فردية للتدخل العسكري في الشؤون المدنية. ناشط من درعا  37

لكن بشكل عام فإن الجماعات المسلحة تبقى بعيدة عن اإلدارة؛ وتعرف أن الشخصيات العسكرية ال تستطيع ممارسة اإلدارة". مقابلة 
 .2015سان/أبريل ني 15أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، 

يشكو النشطاء السوريون والعاملون في مجال المساعدة من بعض المشاكل المتفرقة مع مقاتلي المعارضة لكن بشكل عام فإنھم  38
يقولون إن الجريمة واالستغالل االقتصادي أقل بكثير مما ھي في بعض أجزاء الشمال، حيث اكتسب بعض قادة الفصائل العقائدية 

راء حرب. ناشط سابق يعمل حالياً في مجال تقديم المساعدات قال: "عندما تقاتل الفصائل [في الجبھة الجنوبية] على سمعة بأنھم أم
الجبھات أو عندما ترسل رجالھا إلى ھناك، فإنھم أشخاص جيدون. لكن عندما يتسكعون حول البلدات، [وتحدث احتكاكات أحياناً] 

ذلك، فإنھم ال يواجھون مشاكل [محلية كبيرة] ... في المحصلة فإنھم من أبناء القبائل". مقابلة فإنھم يسيئون إلى سمعتھم قليالً. رغم 
 .2015أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، كانون الثاني/يناير 

ذيرات حتؤكد فصائل الجبھة الجنوبية على الجھود التي بذلتھا لنقل المنشآت العسكرية من المدن إلى األراضي الزراعية وتنشر الت 39
من الھجمات في المناطق التي يسيطر عليھا النظام. إن األثر الفعلي غير واضح، لكن النشطاء المستقلين المؤيدين للمعارضة يصفون 
ذلك بأنه مكّون لعالقات إيجابية بشكل عام بين مقاتلي المعارضة والمجتمعات المحلية المحيطة بھم. مقابالت واتصاالت أجرتھا 

. أحد النشطاء لّخص ذلك قائالً: 2015نيسان/أبريل  –، األردن مع نشطاء في األردن ودرعا، كانون الثاني/يناير مجموعة األزمات
"إذا قامت [فصائل الجبھة الجنوبية] بفعل أي شيء تسبب في مقتل مدني، فإن ذلك المدني سيكون أباً أو شقيقاً أو ابناً لشخص ما في 

 قاعدتھم الشعبية".   المجتمع المحلي، وبالتالي سيخسرون
يوجه النشطاء المدنيون المعادون للمعارضة في كثير من األحيان انتقادات حادة لفصائل المعارضة المسلحة في جميع أجزاء  40

وتبقى خاصية مميزة للمعارضة  2011الطيف العقائدي، ما يشير إلى ثقافة االعتراض التي انتشرت بسرعة بين أنصار االنتفاضة عام 
دية لتنظيم الدولة اإلسالمية، رغم الجھود التي بذلتھا بعض فصائل المعارضة المسلحة لقمع ذلك. الجنوب السوري ليس استثناًء المعا

على ذلك، وحتى لو بدت العالقات بين جماعات المعارضة المسلحة والمجتمعات المحلية أسلس بشكل عام مما ھي عليه في المناطق 
ً يعمل في مشاريع اإلدارة المحلية في شرق درعا تذمر قائالً: األخرى التي تسيطر عليھا ال معارضة. على سبيل المثال، فإن مدنيا

ليس ھناك استقرار داخلي، وال استقرار اقتصادي، وال يستطيع الناس الشروع في  –"الوضع الراھن [في بلدتي] فوضى مطلقة 
عدة على فرض النظام، وترفض االنصياع ألحكام المجلس المحلي العودة. بعض الفصائل المسلحة تنشر الفوضى بدالً من المسا

 .2015وتشارك حتى في [النشاط اإلجرامي]". اتصاالت لمجموعة األزمات، آب/أغسطس 
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المادي. وھذا يمنح تلك الدول نفوذاً كبيراً على شركائھا من فصائل المعارضة المسلحة؛ على عكس 
على  2013نذ أواسط عام ديناميكيات الدعم المستخدمة في الشمال، فإن ھذا الدعم كان منسقاً بشكل فعال. م

 ما يعرفوحيدة ھي قيادة العمليات العسكرية ( سريةاألقل، فإن ھذه الدول الداعمة قدمت دعمھا من خالل قناة 
)، التي تتخذ من األردن مقراً لھا، وفيھا ممثلين من ةليزيجنصر باإلتشارة إلى اسمھا المخإ، في "موكال"ـ ب

ن األمريكي واألردني ھما األكثر نفوذاً) وتدرس خلفية الفصائل المسلحة جميع الدول الداعمة (رغم أن المكوني
الفصائل التي تنجح في االختبار تتفاعل مباشرة  41المعارضة لتحديد متلقي الدعم الموثوقين وغير المتطرفين.

المادي على  عمموك) ما إذا كانت ستقدم الدالموك)؛ ويتبادل قادتھا الخطط العملياتية التكتيكية، وتقرر (المع (
  .ةأساس كل عملية على حد

موك) األقل فعالية، والتي تتخذ من تركيا مقراً لھا، والتي تعمل مع فصائل المعارضة الكما يحدث مع نظيرة (
رون في كثير من األحيان عن إحباطھم من العملية، ويشتكون من الدعم يعبّ  يفإن متلق 42المسلحة الشمالية،

لكن على عكس ما يحدث في الشمال، فإن معظمھا استمر في العمل  43ن؛يغير كافيأن كمية الدعم وإيقاعه 
  44مع ھذا النظام، رغم محدوديته، بسبب غياب أي بديل أفضل.

 ايتھفعال تثبتموك) أالكمية ونوعية لدعم (، أحدثت الدول الداعمة للمعارضة تحسينات 2014في مطلع عام 
وك). كما ذكرنا، فإن تشكيل الجبھة الجنوبية تزامن مع ھذا. يبدو أن مالفي تمكين الفصائل المعتمدة من قبل (

ن ھا حصراً من الجبھة الجنوبية؛ وھذا يسھل التعاون بين المستفيديؤموك) يتم انتقاالالتي تتلقى دعم ( الفصائل
 ويحفز على توحيد الجھود، حيث إن الفصائل الصغيرة التي تسعى للحصول على المساعدات تستنتج بشكل

متزايد أن أفضل وسيلة للحصول على تلك المساعدات ھي االنضمام إلى أحد مكونات التحالف الذي وافقت 
، بما في 2014موك)، والتي تتلقى مساعدات أكبر وأكثر استمراراً مما كان عليه الوضع قبل عام العليه (

  45ذلك الرواتب، والتدريب واألسلحة المضادة للدبابات.

تحسن االنخراط مع الجمھور داخل سورية وخارجھا. على عكس الفصائل الثورية  قدفعالوة على ذلك، 
ر عن أھداف ديمقراطية تنسجم مع الشعارات األصلية للثورة. الكبرى في الشمال، فإن الجبھة الجنوبية تعبّ 

ة، يوضعت إحدى حمالت الجبھة خططاً لالنتقال إلى ديمقراطية دستورية وأكدت على المواطنة غير الطائف
يتمتع النشطاء المدنيون المرتبطون بالمجتمع المدني  46والعدالة االنتقالية والمحافظة على مؤسسات الدولة.

 
 
من المھم التمييز بين الدعم األمريكي السري لفصائل المعارضة التي تختارھا (موك) عن البرنامج العلني (الذي أعلن عنه في  41

) لتدريب وتجھيز قوة لمحاربة تنظيم الدولة. تتم مناقشة الحالة األولى في ھذا التقرير. النشاط األمريكي داخل 2014يو حزيران/يون
 Austin Wright, Philip(موك) تديره السي آي إيه، أما العملية الثانية فيديرھا البنتاغون، وقد حققت نتائج بائسة حتى اآلن؛ 

Ewing, “Ash Carter’s unwelcome news: only 60 Syrian rebels fit for training”, Politico, 7 July 2015. 
؛ وقد أثبتت فعالية نسبية في إحداث تحول متواضع في 2014قيادة العمليات الشمالية، التي تعرف بـ (موم) تأسست في مطلع عام  42

أن التنسيق بين الدول الداعمة تدھور بسرعة. بحلول أواخر توازن القوى بين المجموعات المسلحة خالل النصف األول من العام، إالّ 
، بدا أن بعض الفصائل العاملة خارج (موم) تحصل على دعم خارجي من بعض الدول، وبالتالي تبّخر تصور فصائل 2014عام 

ى (موم) لالنضمام إلالمعارضة المسلحة بأن (موم) تحتكر تلقي المساعدات. فصيالن بارزان يعمالن في حلب قطعا عالقاتھما مع 
تشكيل جبھة الشام، وإحياء تحالف إسالمي معتدل يتكون من فصائل لم تجتز اختبارات (موم). وبقي التنسيق بين الفصائل القيادية 
ً جبھة ثوار سورية وحركة حزم) وبينھا وبين أعضاء سابقين في (موم) في حلب سيئاً، وھو  التابعة لـ (موم) في إدلب (خصوصا

لته النصرة، التي أخرجت جبھة ثوار سورية من إدلب في تشرين الثاني/نوفمبر وحزم من إدلب وحلب في آذار/مارس ضعف استغ
 . للمزيد، انظر تقرير مجموعة األزمات، "السيارات المفخخة"، مرجع سابق.2015

 –مان وإربد، كانون الثاني/يناير مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين وقادة للفصائل المكونة للجبھة الجنوبية، ع 43
 .2015حزيران/يونيو 

ففي حين أن (موك) ھي المصدر الكبير الوحيد للتمويل والدعم المادي للفصائل المسلحة الذي يقدم عبر الحدود األردنية، فإن  44
د ظة على العمليات. من بين الموارالفصائل العاملة في الجنوب لديھا موارد أخرى. لكن ھذه الموارد أقل موثوقية وغير كافية للمحاف

األكثر أھمية االستيالء على األسلحة والذخائر من المنشآت العسكرية التابعة للنظام وھي كثيرة في القنيطرة ودرعا بسبب الموقع 
يخ مسكين، خارج الش 82االستراتيجي للمنطقة في مواجھة إسرائيل. انظر المواد والعربات التي تم االستيالء عليھا من اللواء 

www.youtube.com/watch?v=AbRBZpoC9e0 يتم تقاسم ھذه المعدات عادة بين الفصائل المشاركة. كما يمكن إرسال .
ً من مصادر خارجية عبر وسطاء، وھي أداة مھمة على نحو خاص بالنسبة للفصائل اإلسالمية غير األعضاء في  التمويل أيضا

 .2015ع ناشط مرتبط بأحد الفصائل التابعة للجبھة الجنوبية، عمان، كانون الثاني/يناير (موك). مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات م
. ناشط 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع نشطاء مقربين من مكونات الجبھة الجنوبية، عمان، إربد، كانون الثاني/يناير  45

الحظ  2014ومطلع عام  2013ئل المعارضة المسلحة في أواخر عام انتقد الدعم الضئيل وغير الثابت الذي كانت تقدمه الدول لفصا
ھذا التحول: "ثمة تحسن كبير منذ تأسيس الجبھة الجنوبية يتمثل في أن التمويل بات أفضل تنظيماً بكثير اآلن؛ ھناك راتب محدد لكل 

 Tom Perry, “Syria rebels in southمقاتل، وھناك خدمات صحية، ويتم تقديم األغذية وأشكال أخرى من المساعدة". 
emerge as West’s last hope as moderates crushed elsewhere”, Reuters, 23 November 2014. 

 sy.com/StatementDetails.aspx-“Statement #4: The transitional period”, 10 December 2014, smoانظر  46
?SId=ca150e48-bb27-450c-96c7-f8bde5698762 . في أوساط فصائل المعارضة المسلحة الشمالية، حل محل لغة

  التطلعات الديمقراطية التأكيد على الشريعة.



 مقاربة جديدة في جنوب سورية

 9 الصفحة 2015أيلول/سبتمبر  2، 163تقرير مجوعة األزمات رقم 

 

 

 

 

حقيقة  47المحلي بالنفوذ في وضع ھذا البرنامج، وھو ما تتبناه الشخصيات العسكرية القيادية في الجبھة علناً.
لشمال، يواجه ؛ فبالمقارنة مع اتواجھھانسبياً التي  مفيدةالعكس الضغوط تأن الفصائل تشعر بالراحة لفعل ذلك 

ً ال يزال ملتزماً  منافسة جھادية أضعف، وحوافزالقادة الجنوبيون  ً اجتماعيا ً من الدول ونسيجا أكثر تماسكا
 ن من صورة مكونات الجبھة، إضافةية للضباط المنشقباألھداف الرئيسية للثورة. كما تعزز األدوار البارز

ذلك بحماسة من قبل متحدث رسمي ومكتب كل ويتم الترويج ل 48ھا.ا التكتيكية التي يمكن أن يقدمويإلى المزا
إعالمي يساعد الجبھة على التنافس على االھتمام في وسائل اإلعالم المؤيدة للمعارضة التي للجھاديين 

  حضور أكبر فيھا من حضورھم الفعلي على األرض.

  الجماعات اإلسالمية المسلحة  د. 

  نظرة عامة  .1

مع ذات المشھد في أجزاء أخرى من سورية ات المسلحة في الجنوب بشكل صارخ يتناقض مشھد الجماع
عات ود الذي تلعبه الجمادالدور المحخاص بسبب الديناميكيات الموصوفة أعاله. الجدير بالمالحظة على نحو 

ى الشمال الغربي وريف دمشق، على مثل أحرار الشام وجيش اإلسالم، التي تھيمن عل الثورية اإلسالمية
التوالي، لكنھا تجد صعوبة في فرض نفوذھا في الجنوب. كما ذكر أعاله، فإن جبھة النصرة، التي على عكس 

قوى ألاأحرار الشام وجيش اإلسالم، تتبنى أجندة سلفية جھادية عابرة لألوطان وترتبط تنظيمياً بالقاعدة، تبدو 
 طبقت، 2014رعا والقنيطرة. لكن (كما تجري مناقشته أدناه) منذ أواخر عام بين الجماعات اإلسالمية في د

ً مع غير اإلسالميين مما فعلت نظيراتھا في الشمال، وھو ما  في الجنوب مقاربة أقل عدوانية وأكثر تعاونا
  ر بمدى أھمية البيئة التي تنشط فيھا ھذه الجماعات.يذكّ 

لقد خرى. االسالمية الرئيسية األ جماعاتاألضعف في الجنوب مقارنة باللديه التواجد تنظيم الدولة اإلسالمية 
تثبيت موطئ قدم يركن إليه في درعا   منعمل في المنطقة الواقعة إلى شرق السويداء لكنه لم يتمكن 

 ومرد ھذا إلى التوافق واسع النطاق بين الفصائل الجنوبية ـ بما في ذلك الجبھة الجنوبية وجبھة 49والقنيطرة.
طر عليھا سيتوقف توسعه، وبسبب البعد الجغرافي لمعاقله عن المناطق التي والنصرة ـ حول ضرورة إعاقة 

في درعا والقنيطرة. إن أفضل فرصة الختراق تنظيم الدولة ھذه المحافظات تكمن في  فصائل المعارضة
كرر في األشھر األخيرة، أوالً احتمال قيام الجماعات المحلية بإعالن والئھا للتنظيم. وقد حدث ھذا بشكل مت

ومؤخراً، اتھمت جبھة النصرة وعدد من  50في قرية بير القصب في الضواحي الجنوبية الشرقية لدمشق.
فصائل الجبھة الجنوبية فصيلين محليين ھما شھداء اليرموك وجيش الجھاد، بالعمل لتحقيق أجندة تنظيم الدولة 

   51في القنيطرة وغرب درعا.

تضم  .حركة المثنى، وھي فصيل مستقل يصعب تصنيفه بدقةخير في الجنوب ھو مي األالالعب االسال
الحركة مقاتلين محليين؛ وبنت سمعتھا على مساھماتھا المركزة والفعالة في ميدان المعركة، وتعمل بشكل 

ى. رعام بالتعاون مع آخرين؛ ولديھا حضور إعالمي شبيه بحضور الفصائل السلفية الثورية في مناطق أخ

 
 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة ومسؤولين في الجبھة الجنوبية، ومع نشطاء ودبلوماسيين على اطالع على ديناميكيات  47

. انظر فيديو ترويجي مع قائد الجيش األول العقيد صابر 2015حزيران/يونيو  –ر الجبھة الجنوبية، عمان إربد، كانون الثاني/يناي
ً طائفياً؛ نحن جيش لكل الطوائف".  سفر: "نحن جيش لكل السوريين، دون استثناءات. لسنا جيشا

www.youtube.com/watch?v=1BaywUZsR4Q. 
التنافسية لقوات المعارضة في الجنوب: "يتمثل أحد أسباب األداء ممثل رفيع المستوى لفصيل ثوري عامل في حلب الحظ الميزة  48

األفضل للفصائل [الثورية] في الجنوب في أن نسبة كبيرة من الضباط من ھناك". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، جنوب تركيا، 
  .2015نيسان/أبريل 

/أبريل عن مطار خلخلة العسكري شرق السويداء. صد الجيش السوري والقوات الموالية للحكومة تنظيم الدولة في نيسان 49
www.bbc.co.uk/arabic/middle/east/2015/04/150411_syria_is_attack _on_ airport.  

، انظر 2014لمزيد من التفاصيل حول الصدامات التي جرت في بير القصب في كانون األول/ديسمبر  50
eldorar.com/node/65217. 

لي جيد التسليح مقره وادي اليرموك، حيث لديه روابط قوية بالعشائر. ال ينبغي الخلط بينه وبين جيش شھداء اليرموك فصيل مح 51
إلى مواجھة الجماعة. القناعات األيديولوجية  2015اليرموك، أحد الفصائل البارزة في الجبھة الجنوبية والذي انضم في أيار/مايو 

النصرة بعالقته بتنظيم الدولة في البداية بالتشكك لدى فصائل المعارضة  لشھداء اليرموك غامضة؛ حيث قوبلت اتھامات جبھة
عندما بدأت الجماعة  2015األخرى، التي شكت بأن ذلك ال يتعدى كونه مجرد صراع للقوى، رغم أن ذلك تغير في مطلع عام 

ون رھا. بدأ القتال مع جبھة النصرة في كاناالرتباط برموز تنظيم الدولة، بما في ذلك بإضافة علم يشبه علم تنظيم الدولة إلى شعا
. ومارست عدة فصائل من المعارضة الضغوط على النصرة (من خالل دار العدل وغيرھا)، التي قبلت التحكيم 2014األول/ديسمبر 

. يعمل جيش الجھاد (انظر أدناه) 2015في النھائية (انظر أدناه)؛ ومن ثم تراجعت حدة القتال، لكنه عاد إلى االشتعال في أيار/مايو 
في القنيطرة؛ وتبنى خطاب تنظيم الدولة ورمزيته منذ البداية، لكنه كحال شھداء اليرموك استمد القوة من عالقاته بالعشائر؛ يمكن 

 .www.youtube.com/watch?v=pkscSHd3bAgمشاھدة إعالن تشكيله على الموقع 
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 عند تبنيھا ما 2015رغم ذلك، فإنھا أثارت االستغراب لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة في عام 
يعتبره كثيرون موقفاً غامضاً حيال تنظيم الدولة. في حين أن جبھة النصرة، وأحرار الشام وبعض مكونات 

 من عالقتھم مع تنظيم الدولة، الجبھة الجنوبية واجھوا شھداء اليرموك وجيش الجھاد بعنف بسبب ما يعتقد
اب الخطتبني فإن الحركة قادت الجھود الرامية إلى التوسط في وضع حد لمثل ذلك القتال وامتنعت عن 

  52المعادي لتنظيم الدولة الشائع في أوساط مجموعات المعارضة المسلحة األخرى (بما في ذلك النصرة).

ً  جبھة النصرة: القاعدة في سورية، لكنھا ليست  .2   موحدة تماما

بوصفھا الفصيل اإلسالمي األقوى في الجنوب، فإن النصرة تستحق المزيد من النقاش. في مشھد متغير جداً 
ھناك: قدرتھا على شن  نتھااومت لجماعات المعارضة المسلحة، فإن ثمة عوامل ثالثة تفسر استمرارھا

  وأفرادھا.قادتھا وتنوع، وبالتالي مرونة،  ،العمليات االنتحارية، وتمتعھا بموارد مالية مستقلة

العامالن األول والثاني واضحان ومباشران؛ فبالنظر إلى عدم التوازن في التسليح بين النظام وخصومه، فإن 
ً ـ التفجيرات واالقتحامات ـ  ھؤالء الخصوم يعتمدون على العمليات التي يكون فيھا الموت مؤكداً تقريبا

صنة. فصائل المعارضة الثورية، بما فيھا الفصائل السلفية، ال تقوم بتفجيرات الختراق الدفاعات المح
 اوھذا ما يجعلھ 53انتحارية؛ أما جبھة النصرة فتفعل ذلك وبشكل عام فإنھا تبرز أيضاً في العمليات االقتحامية.

تناسب مع وراً ال يفي المعارضة المسلحة، ويعطيھا د يديولوجيال يقدر بثمن بالنسبة لجميع أجزاء الطيف األ
تسمح  55في ھذه األثناء، فإن الموارد المالية، التي تتوافر لھا بشكل مستقل وليس من الموك، 54حجمھا العددي.

لھا بمنح رواتب أعلى بكثير من تلك الممنوحة لمقاتلي الجبھة الجنوبية؛ إضافة إلى كفاءتھا في ميدان المعركة 
لھا باالحتفاظ بوجود حتى في المناطق التي ال تتمتع فيھا أجندتھا  والذي يحظى بترويج كبير، فإن ھذا يسمح

   56ة سوى بجاذبية محدودة.يديولوجياأل

ف لجبھة النصرة، وھي نقطة قوة ونقطة ضع غير المتجانسةالعامل الثالث األكثر تعقيداً يتمثل في الطبيعة 
ميز الذي ي يديولوجيدرجة الفصل األمحتمل في اآلن ذاته. وھذا يتضح على مستويين متمايزين. األول ھو 

القيادة السلفية الجھادية (ومعظم أعضائھا من األردن أو أماكن أخرى خارج سورية) عن أفرادھا الذين يبدو 
اً يديولوجيأة الجبھة يتفاوت بشكل كبير. لقد أدى االستعداد الحتضان ھذا الطيف الواسع أيديولوجيأن التزامھم ب

جندتھا ـ إلى تبنياً أل بضرورة ينضمون إلى الجبھة بسبب مواردھا المالية وفعاليتھا وليسمن المقاتلين ـ الذين 
 57؛ةمحليال اتعميق عالقاتھا مع المجتمعتوسيع عضوية الجبھة خارج قاعدتھا السلفية الجھادية وسمح لھا بت

 ة وليس لجھاد القاعدةه في المحصلة للثورة السوريؤوال أنھم يشكلون جزءاً من النصرة يمكن أن يكون إالّ 
العابر لألوطان. يبقى ھذا الفرق أكاديمياً طالما ظلت النصرة متحالفة مع جماعات المعارضة المسلحة الثورية 

  ت العالقة فيما بينھما.اً إذا تردّ استراتيجيلكنھا يمكن أن تصبح مھمة 

 
 
دعو إلى نھاية تفاوضية للقتال مع جيش الجھاد، على الموقع الذي ي 2015أيار/مايو  5انظر بيان حركة المثنى في  52

twitter.com/saleelalmajd1/status/595570507036151808 وبيان سريع، تمت إزالته مباشرة، لحركة المثنى يتضمن .
ً على األقل لتنظيم الدولة،  ً جزئيا  twitter.com/abazed89/status/574698068دعما

580368386, reinforced suspicions. 
ـ  2013مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في فصائل المعارضة المسلحة، تركيا، األردن، تشرين األول/أكتوبر  53

ـ كانون الثاني/يناير  2013. تنظيم الدولة أيضاً بارع جداً في الھجمات االنتحارية واالقتحامية. لكن في أواخر عام 2015نيسان/أبريل 
لت عالقته مع باقي فصائل المعارضة المسلحة من التعاون القلق إلى العداء العنيف بسبب سعيه المتواصل لفرض سيطرته تحو 2014

األحادية على األرض، وعدم التفاته لألعراف المحلية، وھجماته على الفصائل األخرى ووحشيته بشكل عام. انظر تقرير مجموعة 
 بق.األزمات، "السيارات المفخخة"، مرجع سا

أحد العاملين السوريين في شؤون المساعدات اإلنسانية والمطلع على عمليات فصائل المعارضة المسلحة وصف العالقة على  54
النحو اآلتي: "يستمر الجيش الحر [وھو تعبير يستخدم لوصف الجماعات غير العقائدية التي تدعمھا دول] في استخدام النصرة في 

والھجمات االنتحارية، لكن ... الجيش الحر له اليد العليا فعلياً. سيستمرون بالتنسيق مع جبھة النصرة ألنھم ال العمليات االقتحامية 
 .2014يمتلكون ما يكفي من األسلحة المتقدمة للتخلي عن مساعدتھا". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، كانون الثاني/يناير 

ى شبكات المانحين الخارجيين، وإلى حد أقل، على استغالل حقول النفط التي تستولي عليھا، يعتمد تمويل النصرة بشكل كبير عل 55
وأخذ الرھائن واالتجار في السوق السوداء. إالّ أن ھذه الموارد تراجعت فيما يذكر بسبب اإلجراءات الدولية المتخذة ضد قنوات 

. انظر 2014ة في شرق سورية لتنظيم الدولة في حزيران/يونيو التمويل الفردي إضافة إلى خسارة النصرة لحقول النفط الواقع
Charles Lister, “Cutting off ISIS’ cash flow”, Brookings, 24 October 2014 فيما يتعلق بالتمويل الخارجي .

 .Elizabeth Dickinson, “The case against Qatar”, Foreign Policy, 30 September 2014لجبھة النصرة، انظر 
دوالراً في الشھر،  185، زعم مسؤولو جبھة النصرة أن الجبھة تدفع لمقاتليھا 2015على سبيل المثال، في كانون الثاني/يناير  56

 دوالراً تدفع لمقاتلي الجبھة الجنوبية. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، عمان. 70إلى  50بالمقارنة مع 
 Hassan Abu Hanieh andبعتھا النصرة حيال االيدولوجيا التي يتبناھا أعضاؤھا، انظر فيما يتعلق بالمقاربة المرنة التي ات 57

Mohammad Abu Rumman, “The ‘Islamic State’ Organization: The Sunni Crisis and the Struggle of 
Global Jihadism”, Friedrich Ebert Stiftung, 2015, Chapter 2. 
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 كبيرة من االستقالل المحلي المستوى الثاني من التنوع موجود بين قادة النصرة، الذين يتمتعون بدرجة
ات مختلفة بشكل ملفت في مناطق مختلفة من البالد. لقد أظھروا ميوالً مختلفة في معالجة استراتيجيبعون ويتّ 

مسائل محورية تتعلق باآلفاق بعيدة المدى للجماعة: ما إذا كان ينبغي التعامل مع تنظيم الدولة كمنافس أو 
أن تمنح لفرض مفھوم النصرة للشريعة؛ وشروط ونطاق التعاون مع  كعدو؛ ومدى األولوية التي ينبغي

وھذا يساعد في تفسير وقوف قوات جبھة النصرة على  58الفصائل الثورية؛ وقدسية انتمائھا إلى القاعدة.
الحياد في ضواحي دمشق بينما استولى تنظيم الدولة على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك المحاصر لالجئين 

 سالميةإ غيرومعارضة إسالمية فصائل بينما حشد أحد القادة البارزين في النصرة في الجنوب  59ين،الفلسطيني
  60لمھاجمة ما يشتبه بأنھم أعضاء في تنظيم الدولة في درعا والقنيطرة (انظر أدناه).

جنوب في المركزية في صنع القرار مؤخراً جبھة النصرة من اتباع مسار نت ھذه المرونة والعملية الاللقد مكّ 
ً حيال الفصائل الثورية (بما في ذلك الفصائل غير ال يم الدولة ) وأكثر عدائية حيال تنظعقائديةأكثر تصالحا

وافقت  2014من ذاك الذي اتبعته فروع جبھة النصرة في مناطق أخرى. كما الحظنا أعاله، ففي أواخر عام 
مشتركة  ةيائلتشكيل ھيئة قض ثوريةفصائل  النصرة في جنوب سورية على دمج محكمتھا مع محكمة تديرھا

باسم دار العدل، وقلصت أفعالھا األحادية ضد فصائل المعارضة األخرى في األسابيع التالية. ھذا التحول 
نحو التصالح تزامن مع نزوع في االتجاه المعاكس لقواتھا في الشمال، التي انسحبت من المحاكم المشتركة 

 دلبإمن أجزاء من محافظتي  عقائديةضة أخرى، وطردت فصائل بارزة غير التي ضمتھا إلى فصائل معار
   61وحلب وحاولت فرض سيطرتھا األحادية، بما في ذلك فرض مفھوم النصرة للشريعة.

كثر تصالحية في الجنوب إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ما األيعزو مقاتلو المعارضة مقاربة النصرة 
تحالف الجبھة الجنوبية والتأثير المعتدل لمقاتليھا المحليين، الذين يظلون مرتبطين بشكل يعتقد أنه ضعفھا أمام 

 62وثيق بالمجتمعات المحلية المحيطة بھم والتي ال يبدو أن جھادية النصرة العابرة لألوطان قد ترسخت فيھا.
لمنظمة؛ شخصية) داخل ا(ربما على أسس  استراتيجيكما يمكن للمقاربة المختلفة أن تعكس أيضاً خط تصدع 

ماريا القحطاني، اتخذ دائماً مواقف علنية أكثر تصالحاً مع جماعات  أبوحيث إن أحد شخصياتھا الجنوبية، 
المعارضة غير اإلسالمية، وأكثر عدائية حيال تنظيم الدولة وانتقد النزعة األحادية أكثر مما ھو معتاد في 

   63سياسة الجبھة وخطابھا في مناطق أخرى.
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2014 ،zamanalwsl.net/news/52205.html. 
ً في مخيم اليرموك، بالسماح  59 النشطاء والمقاتلون المعادون لتنظيم الدولة يتھمون جبھة النصرة، بوصفھا الفصل األقوى تسليحا

نيسان/أبريل في معقل تنظيم الدولة المجاور في حي  1ي تنظيم الدولة بدخول الحي (وھو مخيم لالجئتين الفلسطينيين) في لمقاتل
الحجر األسود (المحاصر أيضاً). في حين أن من المستحيل التأكد من ذلك، فإن من الواضح أن النصرة أحجمت عن مواجھة تنظيم 

ظيم لطرد الفصيل الفلسطيني الرئيسي الداعم للمعارضة من جزء كبير من المخيم. مع تراجع حدة الدولة خالل المحاولة الناجحة للتن
القتال في أواسط نيسان/أبريل، انضمت النصرة إلى تنظيم الدولة في فرض السيطرة على حوالي ثلثي مخيم اليرموك. أحد العاملين 

نظرنا، في ھذه اللحظة، فإن جبھة النصرة وتنظيم الدولة في اليرموك في منظمة غير حكومية في اليرموك، الحظ قائالً: "من وجھة 
 .2015ھما الشيء نفسه". اتصال أجرته مجموعة األزمات، أيار/مايو 

أحد قادة النصرة، أبو ماريا القحطاني (انظر أدناه) حث فصائل المعارضة الجنوبية علناً على االنضمام إلى النصرة في مواجھة  60
وجيش الجھاد. انظر المواد التي ينشرھا على حسابه على التويتر التي يتم حذفھا بشكل متكرر، شھداء اليرموك 

twitter.com/abo_hmza_g في أجزاء مختلفة ً . إن ظاھرة وجود فروع منفصلة لجماعة واحدة تتبع مقاربات متناقضة ظاھريا
حرار الشام على اندالع حرب بين جماعات المعارضة المسلحة من البالد ال تقتصر على النصرة؛ انظر، على سبيل المثال، رد فعل أ

، الموصوف في تقرير مجموعة األزمات "السيارات المفخخة"، مرجع سابق. إال أن 2015مع تنظيم الدولة في كانون الثاني/يناير 
 األصل على مسارح عمليات ھذه النزعة تبدو ملحوظة أكثر في جبھة النصرة حالياً، حيث إن بعض الجماعات التي كانت نشطة في

متعددة انحلت، وعملت جماعات أخرى على توحيد مقاربتھا االستراتيجية. على سبيل المثال، فإن أحرار الشام ردت على إخفاقات 
أعضائھا جنوب دمشق في إظھار مواجھة كافية لتنظيم الدولة بقطع عالقاتھا معھا وطرد القائد المحلي الذي أشرف عليھا. بيانات 

 Ahrar al-Sham’s 27 June 2015 statements, at، على الموقع 2015حزيران/يونيو  27رار الشام في أح
slnnews.co/?p=26794. 

Charles Lister, “The ‘Real’ Jabhat al-للمزيد حول الموقف العدائي على نحو متزايد لجبھة النصرة في الشمال، انظر  61
Nusra Appears to Be Emerging”, The Huffington Post, 7 October 2014. 

ً ألن معظم  62 مسؤول إعالمي في الجبھة الجنوبية ادعى بأن "النصرة في الجنوب أقل عدوانية من النصرة في الشمال، جزئيا
ذاك". نأعضائھا من المنطقة وانضموا إليھا ليس بسبب التزامھم العقائدي بل ألسباب مادية، أو ألن النصرة كانت الجماعة األقوى حي

وأضاف قائالً إنه عندما تشارك الجماعة في المعارك، "فإن ذلك يعود بشكل أساسي إلى أن أولئك العناصر كانوا موجودين ھناك 
. قائد الفيلق األول المنضوي تحت لواء الجبھة 2015كانون الثاني/يناير  27أصالً"، مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، 

محليين من مدينة الشيخ مسكين  82: "لقد كان مقاتلو النصرة الذين شاركوا في معركة االستيالء على اللواء الجنوبية أضاف قائالً 
 . 2015[المجاورة]؛ وھم يفعلون ذلك عادة". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات،  إربد، كانون الثاني/يناير 

صدام حسين ومن ثم في الدولة اإلسالمية في العراق (كما كان القحطاني، وھو أحد أفراد النخبة العسكرية المخضرمين في نظام  63
وحتى ھزيمته على يد تنظيم  2012)، كان أكبر قادة النصرة في المنطقة الشرقية من أواسط عام 2014تنظيم الدولة يعرف قبل عام 

مع قيادة النصرة ذات األغلبية  . ذھب مع عدة مئات من المقاتلين إلى درعا، حيث يشاع إنه اصطدم2014الدولة في تموز/يوليو 
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قطعان ي سيفھا يھكذا فإن النصرة تشكل تھديداً وذخراً في اآلن نفسه للفصائل الثورية الجنوبية. إن حدّ و
 د حسابات الفصائل الثورية وداعميھا من الدول.بسرعة في كثير من األحيان وفي اتجاھين متعاكسين، ما يعقّ 

ل المنضوية تحت لواء الجبھة ، على سبيل المثال، أغضبت جبھة النصرة الفصائ2015بريل أفي نيسان/
الجنوبية بسعيھا لحصاد المغانم والفورة الدعائية عند استيالء فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي، 

ض وجودھا (وما أعقبه من عمليات نھب قوّ  64وھو انتصار بارز تظل أھمية مشاركتھا فيه موضع شك.
ألردن بإعادة فتح المعبر؛ ورداً على ذلك، قالت عدة وسلب) بشكل كبير جھود المعارضة المسلحة إلقناع ا

   65فصائل داخل الجبھة الجنوبية في بيانات تم تنسيقھا بأنھا ستوقف التعاون معھا.

ً بين فصائل المعارضة المسلحة، تم تجاوز الصراع على ة الجبھة بسرع ھذه رغم ذلك، وكما يحصل غالبا
أحد فصائل الجبھة الجنوبية الذي  قررأقل من شھر واحد،  لصالح المصالح المشتركة على جبھة أخرى. في

أعداء مشتركين: جيش الجھاد وشھداء  أن يقاتل إلى جانبھا ضدحد البيانات المعادية للنصرة أكان وراء 
بعض  66اليرموك اللذان يزعم ارتباطھما بتنظيم الدولة في القنيطرة وجنوب غرب درعا، على التوالي.

ھديد تنظيم أن تب، فيما يبدو أنه نتيجة تقديرھا ھذا القتالالمشاركة في بية امتنعت عن مكونات الجبھة الجنو
، 2015في أب/أغسطس  67الدولة ال يكفي لتبرير مساعدة تنظيم جھادي آخر (رغم أنه أقل تطرفاً) لقتالھا.

زعم أنھا موالية لتنظيم الدولة، وھو شھداء اليرموك، ال زال يحتفظ بموطئ قدم؛ ومن كان أحد الفصائل التي يُ 
المرجح أن يستمر ھكذا في غياب تحالف موسع القتالعه، رغم أن المسافة التي تفصله عن أقرب معاقل 

  تنظيم الدولة قد تجعله قابالً لالحتواء. 

   

 
 

األردنية حول تركيزه وھوسه بتطھير الجنوب من الموالين لتنظيم الدولة. "حمزة مصطفى، تكتيكات النصرة في مواجھة القوة 
 Abo Bakr al-Haj Ali, “Abu Maria: The Nusra؛ وأيضاً 2014آب/أغسطس  22، زمان الوصلالمتزايدة لتنظيم الدولة"، 

leader behind the split with IS in Syria?” Middle East Eye, 14 November 2014. 
في حين أن تفاصيل ھذه العملية تظل موضع جدل، فإن الرواية واسعة االنتشار التي روجت لھا الجماعات الثورية تفيد بأن مقاتلي  64

عبر بعد ھجوم الجبھة الجنوبية عليه لتحصل على الجبھة الجنوبية رفضوا مشاركة جبھة النصرة، بينما سارعت ھي لمھاجمة الم
 .tinyurl.com/q97fa7nالمغانم واالھتمام اإلعالمي، العربي الجديد، 

 .www.all4syria.info/Archive/206859للمزيد من المعلومات ولمراجعة نص البيانات، انظر  65
أخذ بشار الزعبي، قائد فصيل جيش اليرموك غير العقائدي والعضو في الجبھة الجنوبية، زمام المبادرة في توجيه انتقادات علنية  66

للنصرة بعد حادث نصيب، ومن ثم روج لمساھمة قواته في المعركة المشتركة ضد جيش الجھاد. 
twitter.com/BasharAlzouabi/status/588068 

949671157760 and twitter.com/BasharAlzouabi/status/593704568594259968 مقابلة أجرتھا مجموعة .
 .2015األزمات مع دبلوماسي غربي ومسؤول إعالمي في الجبھة الجنوبية، عمان، نيسان/أبريل 

 .2015اتصال أجرته مجموعة األزمات مع مسؤول إعالمي في الجبھة الجنوبية، أيار/مايو  67
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III. التعامل مع تآكل النظام 

يواجھھا في الجنوب، والموصوفة أعاله فإن النظام خسر مناطق مھمة في النصف إضافة إلى العقبات التي 
ط ، ولتنظيم الدولة في وسإدلبلتحالف ضم فصائل ثورية وسلفية جھادية في محافظة  2015األول من عام 

من  راً ر منه جزءاً كبيسورية. تؤشر ھذه الخسائر على مشكلة يواجھھا وتتنامى باستمرار وتتمثل في أنه نفّ 
المجتمع، فأصبحت الحاضنة التي يمكن أن يستمد منھا مقاتلين يتمتعون بالدافعية للقتال ضحلة وتزداد ضحالة 
نتيجة االستنزاف الكبير الذي تعاني منه قواته. ببساطة، فإنه ال يستطيع استبدال الجنود الذين يسقطون قتلى 

يطرح ھذا التآكل  68عتماد عليھم بنفس الدرجة.في المعارك ومقاتلي الميليشيات بسوريين آخرين يمكن اال
المستمر للقدرات القتالية أسئلة بالنسبة لحلفائه، والمجتمعات التي تقيم تحت سيطرته وللمعارضة المسلحة 

  وداعميھا. 

 دمشق، القنيطرة و "محور المقاومة"  آ.

 ةستراتيجيالرھانات اال  .1

القصوى بالنسبة للنظام وداعميه؛ وبالتالي فإن حماية المدخل الجنوبي للمدينة  األولويةيعد الدفاع عن دمشق 
إذا أرادت فصائل المعارضة المدعومة من الدول زيادة الضغط العسكري  69أمر حاسم لتحقيق ھذه الغاية.

 دعلى العاصمة، فإن ممارسة ھذا الضغط من الجنوب سيوفر المكان األفضل؛ فمن ھناك تكون خطوط اإلمدا
من الداعمين ھي األقصر، والتھديد الثانوي الذي تمثله الفصائل الجھادية ھو األضعف والحزام الدفاعي 

  70للنظام األقل عرضاً (رغم كثافته الملحوظة).

 ً حيث إن عدد قوات النظام ومواقعھا  .ھذا ال يعني أن بوسع المعارضة أن تستولي على دمشق عسكريا
وإن تم  ؛لك مستحيالً دون تصعيد دراماتيكي في االنخراط العسكري الخارجيوالدفاعات الحليفة لھا تجعل ذ

لذي ال االتي تنطوي على العقاب الجماعي  النظام تكتيكاتفي  ضاده بتصعيد مجتصعيد فإنه سوف يواالھذا 
فرض كلفة باھظة من حيث تدمير ما تبقى من العاصمة أكثر من تدمير ما ي، وسيميز بين مدنيين ومقاتلين

بدالً من ذلك، لو تمكنت قوات المعارضة من توسيع المناطق المتجاورة التي تسيطر عليھا  71تبقى من النظام.
في درعا والقنيطرة لترتبط بالجيوب التي تسيطر عليھا المعارضة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، 

ص ه على تخصيءستجبر النظام وحلفاذه المنطقة، وقدراتھا وفعاليتھا في ھ من زيادةھذه القوات  لتمكنت
المزيد من الموارد رداً على ذلك، وبالتالي تقليص قدراته في أجزاء أخرى من البالد. بالنظر إلى أن النظام 
والقوات المتحالفة معه تواجه أصالً مشكلة االنتشار في مناطق واسعة وبأعداد غير كافية وخسرت األراضي 

   72.ستراتيجيلك من شأنه أن يغير من المشھد اال، فإن ذ2015على عدة جبھات عام 

 
 
القوى البشرية المتاحة للنظام خالل ھزائمه في الجنوب، والشمال والشرق، في الفترة الواقعة بين كانون  انكشفت محدودية 68

. وباتت أھمية المقاتلين المدعومين من إيران في التعويض عن ھذه الخسائر واضحة على األقل منذ 2015الثاني/يناير وأيار/مايو 
لسبب ترحيب النظام بدور متزايد وعلني لحزب هللا والشيعة العراقيين،  2014 . في معرض شرحه في نيسان/أبريل2014مطلع عام 

جبھة ونقطة اشتباك في سائر أنحاء البالد، ناھيك عن جميع  350قال مسؤول عسكري في النظام: "األعداد مھمة. لدينا حوالي 
كن ا فإن شيعة العراق، حتى ولو كانوا غير أكفاء، يمالطرقات وأنابيب النفط وغيرھا من البنية التحتية التي تحتاج إلى حراسة. وھكذ

استخدامھم في المواقع الثانوية لتوفير المقاتلين األفضل للمعركة. نواجه محدودية في الموارد البشرية، كما تبين على سبيل المثال في 
ام. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، [استيالء المعارضة المسلحة في آذار على] كسب"، وھي بلدة واقعة في المعقل الساحلي للنظ

 26. أقر األسد بأن النقص في القوى البشرية يحد من إمكانية الدفاع عن األراضي في خطاب له ألقاه في 2014دمشق، نيسان/أبريل 
  .www.youtube.com/ watch?v=Dyw1mfm0TqI، على الموقع 2015تموز/يوليو 

  .2015في حزب هللا، بيروت، شباط/فبراير  مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول 69
على النقيض من ذلك، فإن المناطق التي يسيطر عليھا النظام وحزب هللا في حمص ومحيطھا وفي جبال القلمون (على الحدود  70

دخل الماللبنانية) تعطي العاصمة منطقة عازلة كبيرة ضد الھجمات من الشمال؛ كما تجعل الصحراء وسيطرة تنظيم الدولة على 
الشرقي خياراً غير متاح للمعارضة المدعومة من الدول. للمزيد حول األھمية االستراتيجية للجنوب، انظر تقرير مجموعة األزمات، 

 . د.2"الصراع وتحوالته في سورية"، مرجع سابق الفقرة 
فتھا الغربية إلى الضواحي الجنوبية دمشق محاطة بالقواعد العسكرية، بما في ذلك جدار فعلي من المنشآت من الجبال على حا 71

(التي تجاورھا أحياء علوية يشغل سكانھا مواقع بارزة في الجيش، وقوات األمن والميليشيات المحلية). وحدات الجيش التي تعد أكثر 
ات شق وتشكل دعامفعالية ووالًء ـ الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمھوري التي تھيمن العناصر العلوية عليھا ـ موجودة في دم

 Sam Dagher, “Syria’s allies areالدفاع عنھا، إضافة إلى أفراد حزب هللا الذين عمقوا ووسعوا من حضورھم في المدينة. 
stretched by widening war”, The Wall Street Journal, 14 July 2014 ؛ تقرير مجموعة األزمات، "الصراع

  وتحوالته في سورية"، مرجع سابق".
نوقشت الطبيعة االستراتيجية لھذا التھديد المحتمل بصراحة في التغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم المؤيدة للنظام في بداية ھجوم  72

 11، األخبارمعاكس (تتم مناقشته أدناه) كان يھدف إلى تعزيز مواقع النظام وحلفائه جنوب غرب العاصمة. حيدر مصطفى، 
 .2015شباط/فبراير 
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 الجنوب تتجاوز أھميته بالنسبة للدفاع عن العاصمة، خصوصاً من منظور فيأن الرھانات الجيوسياسية  إالّ 
الحلفاء الرئيسيين للنظام، الذين يزداد وزنھم على األرض. إن محدودية القوى البشرية المتوافرة للنظام 

 للحفاظ على سيطرته في مناطق حساسة وتحقيق المكاسب هئى حلفاواستنزافه الشديد تجعله أكثر اعتماداً عل
س الثوري اإليراني والميليشيات ونتيجة لذلك فإن دور حزب هللا، والحر 73على الجبھات ذات األولوية؛

الشيعية الموالية إليران (بما في ذلك الوحدات العراقية واألفغانية، وبعضھا يعمل بتسھيالت من الحرس 
ھذه الزيادة في حصة العبء العسكري تتزامن مع االرتفاع المستمر  74الثوري اإليراني) يتوسع باستمرار.

وكانت النتيجة الحتمية أن التوازن داخل المعسكر الموالي  75لطھران.في اعتماد النظام على السيولة المالية 
  76للنظام يتحول تدريجياً من قيادة النظام إلى إيران وحزب هللا.

عن مصالح النظام. إنھم يتشاطرون تمايز تة إليران وحزب هللا ستراتيجيوھذا أمر مھم، ألن المصالح اال
ة الممتدة شماالً من ھناك عبر حمص ستراتيجيوالمنطقة اال الھدف المحوري المتمثل في الدفاع عن دمشق

وجميع الموانئ والمناطق الحدودية  داخل سوريا نالمتبقي سكانالمعظم تشمل  متصلة مناطقوھي والساحل، 
أما األولويات األخرى فتختلف. يحاول النظام االحتفاظ بمواطئ قدم  77الحيوية ألمن حزب هللا وطرق إمداده.

حاء البالد، بما في ذلك المدن الواقعة في المحافظات الشمالية، والشرقية والجنوبية التي يسيطر في سائر أن
على معظمھا خصومه المسلحون؛ وھذا يمكنه من االستمرار في توفير بعض الخدمات ھناك (خصوصاً 

ئر أنحاء في سا رواتب موظفي الدولة) ويشكل أھمية محورية لرواية النظام التي تربط مصيره بمصير الدولة
   78سورية.

إيران وحزب هللا يتبنيان ھذه الرواية خطابياً لكنھما عملياً يركزان مواردھما في المناطق الغربية ذات األھمية 
ة األعلى (وفي بعض الحاالت يدافعان عن جيوب للشيعة)، بينما ال ينشران الكثير من القوات ستراتيجياال

ذا االختالف في الجنوب، حيث صعدت إيران وحزب هللا في عام يتضح ھ 79للمحافظة على سيطرة أوسع.
أدناه)،  4من دعمھما في محاولة الستعادة السيطرة على مناطق جنوب دمشق وفي القنيطرة (الفصل  2015

ً بتعزيز ق التي ال يزال يسيطر عليھا في مناطق أبعد في  راضياألوة النظام في لكنھما لم يظھرا اھتماما
  محافظة درعا.

إن أھمية القنيطرة، الواقعة على الحدود مع مرتفعات الجوالن التي تحتلھا إسرائيل، تستحق التأكيد. للنظام 
وداعميه مصلحة واضحة في منع توسع المعارضة المسلحة في المحافظة نحو ضواحي دمشق. لكن   بالنسبة 

 
 
في حزب هللا قال: "التوازن بين النظام وحلفاءه يميل بشكل متزايد لصالح حلفائه، حيث إن دورھم على األرض يستمر مسؤول  73

ً على قوات حلفائه". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، بيروت،  في التصاعد. في بعض األماكن، بات النظام اآلن يعتمد كليا
 .2015شباط/فبراير 

يعة األجانب يصفون دورھم بأنه الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق (وھو مقام يحج إليه الشيعة)، فإنھم رغم أن المقاتلين الش 74
ً على الجبھات ذات األولوية في سائر أنحاء سورية. انظر، على سبيل المثال، التغطية من منظور الميليشيات التي  ينتشرون عمليا

متراً شمال الحدود األردنية في محافظة درعا،  كيلو 20توثق وجود مقاتلين عراقيين على بعد 
www.youtube.com/watch?v=qZaKzD2jvmc #t=600لتحليل لدور رجال الميلشيات األفغان، انظر . Ali Alfoneh, 

“Analysis: Shiite Afghan casualties of the war in Syria”, The Long War Journal, 12 March 2015  .
صوره مخرج إيراني مع تلك  2013س الثوري اإليراني في التدريب والقتال، انظر مقطع فيديو يعود لعام لمثال عن نشاط الحر

 .www.youtube. com/watch?v=LV2xgh2CM58القوات واستولى عليه مقاتلو المعارضة،  
بليون الستيراد النفط  3.6بليون دوالر، بما في ذلك  4.6، وافقت إيران على منح النظام خطاً ائتمانياً بقيمة 2013في تموز/يوليو  75
بليون لغيرھا من المستوردات. وقد كان ذلك حيوياً لتمكين النظام من تلبية احتياجاته من الطاقة ووفر الدعم لما يشبه االستقرار  1و

 ,Hugh Naylor. 2015بليون دوالر في أيار/مايو  1ه الليرة السورية. يذكر أن إيران قدمت خطاً ائتمانياً إضافياً بقيمة الذي تتمتع ب
“Syria’s Assad cuts subsides, focuses ailing economy on war effort”, The Washington Post, 29 

November 2014 2015تموز/يوليو  8، تشرين؛ و2015أيار/مايو  20، األخبار؛ ،
tishreen.news.sy/tishreen/public/read/342906. 

ھذه النزعة، التي أكد عليھا باستمرار أعداء النظام، بات يقر بھا معسكر النظام على نحو متزايد. في معرض تعليقه على االعتماد  76
هللا: "وصل األمر إلى مرحلة يستطيع ھؤالء الحلفاء  المتزايد على مقاتلي حزب هللا وإيران في ميدان المعركة، قال مسؤول في حزب

فيھا أن يفرضوا على النظام أن يفعل أشياء لم يكن بوسعھم فرضھا من قبل. يمكن لھذا أن يكون لمصلحة الحل [السياسي النھائي 
. رجل أعمال 2015اير للحرب]، حيث إن حلفاء النظام أكثر عقالنية منه". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، بيروت، شباط/فبر

من دمشق.  %80علوي تربطه عالقات وثيقة بالنظام (وھو داعم له) قال محبطاً (وربما مع بعض المبالغة): "حزب هللا يسيطر على 
إنھم يرتدون العالمات المميزة لھم على الحواجز، وھذا أكثر مما نحتمل". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير 

2015. 
 Aron Lund, “The political geography of Syria’s war: an interviewللمزيد من النقاش حول توزيع السكان،  77

with Fabrice Balanche”, “Syria in Crisis”, Carnegie Endowment blog, 30 January 2015. 
gime’s hold on the Syrian state”, Kheder Khaddour, “The Assad reللمزيد حول خلفية ھذا الموضوع، انظر  78

Carnegie Middle East Center, 8 July 2015. 
  .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول في حزب هللا، بيروت، شباط/فبراير  79
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فقط تھديداً إذا تمت خسارتھا، بل خصوصاً الحدود مع إسرائيل، ال تشكل فإن المنطقة وإليران وحزب هللا، 
فرصة أيضاً. فيما يتعلق بالتھديد، فإن مسؤولي حزب هللا ووسائل اإلعالم المؤيدة له يركزون على خطر 

، والذي يمكن 2000ـ  1985إقامة "حزام أمني" في القنيطرة وغرب درعا، شبيه بذاك الذي أقيم في لبنان، 
ويصفون زيادة مشاركة حزب  80ي سورية من خالل عمالء محليين؛إلسرائيل من خالله أن تمارس نفوذھا ف
ً لمنع إقامة مثل تلك المنطقة  2015هللا وإيران في الجنوب السوري عام  (انظر أدناه) بوصفه إجراًء وقائيا

مھما كانت شرعية ھذه المخاوف، فإن النشاط في القنيطرة يوفر أيضاً فرصة للتأكيد على الرواية  81العازلة.
الذي يرى فيه خصومه في سورية  82بالنسبة لحزب هللا، اب بھمرحَّ  ةفرص يلوفة "لمقاومة" إسرائيل، وھالمأ

  داعماً للنظام الذي يقمعھم ويصفونه في كثير من األحيان بأنه قوة احتالل.

 فاشل مضاد ھجوم  .2

تبرھا ذات القيمة ، بدا الدور القتالي لحزب هللا في سورية مركزاً في المناطق التي اع2015قبل عام 
ة األعلى: دمشق والممر الذي يربطھا بحمص والساحل. في رسائله العلنية، كان حزب هللا حذراً ستراتيجياال

في إبراز أنشطته فقط داخل ھذه المنطقة والتي تتطابق مع الروايات العلنية التي كان يستخدمھا لتبرير دوره 
اللبنانية والمنطقة المحيطة بمقام السيدة زينب في دمشق،  العسكري: البلدات والمرتفعات على طول الحدود

في أماكن أخرى، فإن فيما يتعلق بمشاركة حزب هللا في القتال  83وھو مقام رئيسي بالنسبة للحجاج الشيعة.
بھدوء إلى  ھذه المشاركةلوه ومسؤ اسائل اإلعالم المتعاطفة معه، وعزباھتمام يذكر في و نشاطه لم يحظ

كانت رسائل حزب هللا  84تعزيز حماية التجمعات الشيعية القريبة من معاقل المعارضة المسلحة.محاولة 
وإيران العلنية أقل من ھذا فيما يتعلق بمشاركة المقاتلين اإليرانيين، الذين ُصور وجودھم في سورية في سياق 

   85رس الثوري اإليراني في المعارك.الدعم االستشاري القديم للنظام، رغم األدلة المتنامية لمشاركة أفراد الح

أن قيمة مكاسب المعارضة المسلحة في القنيطرة ودرعا اجتذبت إيران وحزب هللا إلى أعماق أكبر في  إالّ 
، ما كان مؤشراً على مرحلة جديدة وعلنية أكثر 2015المعارك التي دارت جنوب دمشق في مطلع عام 

شباط/فبراير في "مثلث"  11 في كبيراً توسعاً في تدخالتھما. مع شن النظام والقوات الحليفة له ھجوماً مفاجئاً 
من األراضي تلتقي فيه الضواحي الجنوبية الغربية لدمشق مع محافظة القنيطرة وشمال غرب درعا، فإن 
وسائل اإلعالم المقربة من حزب هللا وصفت التصعيد في أدوار شركاء النظام غير السوريين في المعارك، 

بما في ذلك "ضباط بارزين في الحرس الثوري وفي بعض الحاالت وصفت مقاتلي حزب هللا وإيران (
  وقد شكل ذلك تحوالً ملحوظاً. 86اإليراني") بوصفھم مكونات أساسية في الحملة.

 
 
حدود حتى ، احتفظت إسرائيل بحزام أمني داخل لبنان على طول ال1985بعد االنسحاب من الجزء األكبر من جنوب لبنان عام  80

 Thomas. وقد تم فعل ذلك بالتنسيق مع عميل لبناني، ھو جيش لبنان الجنوبي. حول استراتيجية إسرائيل، انظر 2000عام 
Friedman, “Israeli army quits a hostile district in south Lebanon”, The New York Times, 12 April 

1985. 
. المسؤولون يقرون بالدور المتنامي 2015سؤولين في حزب هللا، بيروت، شباط/فبراير مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع م 81

لحزب هللا في الجنوب السوري، لكنھم يصفونه على أنه يھدف إلى حماية دمشق "ومنع إسرائيل من إقامة حزام أمني". أحد المسؤولين 
ھذا يعود للنظام [السوري]. وجود حزب هللا ھناك جزء من  شرح قائالً: "حزب هللا ال يخطط لفتح جبھة الجوالن [مع إسرائيل]؛

ً خطاب األمين العام لحزب هللا، حسن نصر هللا في  ، على الموقع 2015كانون الثاني/يناير  30الحرب السورية". انظر أيضا
www.youtube. com/watch?v=YQF7n1S-Hm0،على  . لمراجعة التغطية اإلعالمية التي تضخم ھذا الموضوع، انظر

 ، مرجع سابق.األخبارسبيل المثال، حيدر مصطفى، 
كانون الثاني/يناير مرجع سابق، والتغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم التابعة لحزب هللا في فترة  30انظر خطاب نصر هللا في  82

 ن). وتلفزيون الميادي األخبارة كانون الثاني/يناير ـ شباط/فبراير (مثل قناة المنار) ووسائل اإلعالم المتعاطفة معه (مثل جريد
ً نحو سورية"، 153انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  83 أيار/مايو  27، "حزب هللا اللبناني يتوجه شرقا

2014. 
 . يصف حزب هللا دوره في القتال على2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول في حزب هللا، بيروت، شباط/فبراير  84

أنه أقل (من الناحية الفعلية وقياساً بقوات النظام) مما يدعي خصومه، وقد استحضر الحاجة للدفاع عن السكان الشيعة كمبرر لنشاطه 
ً (مثل تلك الواقعة قرب الحدود  الذي يبدو أنه يخدم ھدفه األوسع المتمثل في حماية سيطرة النظام على المناطق المھمة استراتيجيا

ريف دمشق وحول حلب). إالّ أن حجم وأثر مشاركته في المعارك ال يمكن تقييمھا بشكل قاطع ومستقل. انظر أيضاً  اللبنانية، وفي
  .2و 1تقرير مجموعة األزمات، "حزب هللا اللبناني يتوجه شرقاً"، مرجع سابق، الفصالن 

بارية الفضائية السورية، مع قناة اإلخ 2015نيسان/أبريل  6انظر مقابلة األمين العام حسن نصر هللا في  85
www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1163413 لرؤية مثال للتدريب الذي يجريه الحرس الثوري اإليراني ونشاطه .

 ، مرجع سابق.2013القتالي قرب حلب، انظر مقطع صوره مخرج إيراني مع القوات اإليرانية عام 
  ، األخبارانظر، على سبيل المثال، األخبار التي احتلت الصفحات األولى كتبھا إبراھيم األمين ومحمد بلوط، في  86

al-akhbar.com/node/226226 ،وفي السفيرassafir.com/Article/63/401110. 
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حدد مسؤولو حزب هللا ھدفين للھجوم يتمثالن في تعزيز الدفاعات عن دمشق ومنع تأسيس حزام "معادي  
على تقدم المعارضة المسلحة نحو دمشق، بل  ووصفوا ذلك بأنه رد ليس فقط 87يمكن إلسرائيل أن تستغله".

عتقد أنه دور إسرائيلي متزايد، بما في ذلك من خالل دعمھا لفصائل المعارضة وشن ضربة أيضاً ضد ما يُ 
كانون الثاني/يناير على قافلة لحزب هللا في القنيطرة قتلت عدة أفراد منه إضافة إلى ضابط في  18جوية في 

من الناحية العملية، فإن نطاق وطبيعة المساعدات اإلسرائيلية للمعارضة المسلحة  88الحرس الثوري اإليراني.
يصعب التحقق منھا؛ كال الطرفان يعترفان بتقديم الدعم اإلنساني (وبشكل خاص خدمات المستشفيات في 

ً أن المساعدة األكثر  89.إسرائيل ألفراد جماعات المعارضة المسلحة)  ليةاعففي كل األحوال، يبدو واضحا
لجماعات المعارضة المسلحة في الجنوب يتم تقديمھا من خالل األردن من قبل الدول العربية والغربية 

  الداعمة.

لكن يبدو أن حزب هللا مصيب في تقييمه بأن اإلسرائيليين يفضلون أن تبقى القنيطرة تحت سيطرة فصائل 
قوات الموالية للنظام التي أصبح عناصر المعارضة ـ بما في ذلك جبھة النصرة ـ من سقوطھا في أيدي ال

القوى داخل المعسكر  ميزانھذا التحول في  90حزب هللا والحرس الثوري اإليراني أكثر نفوذاً في أوساطھا.
عادة االستيالء على أراض في محافظة القنيطرة من قبل القوات الموالية للنظام إالموالي للنظام يعني أن 

لمھاجمة  امن بناء قدراتھم اما قد يمكنھمھو نفوذاً غير مسبوق على الحدود، ويران وحزب هللا إسيعطي 
  تسيطر عليھا إسرائيل. مسؤول إسرائيلي شرح ذلك قائالً: أراض

ثمة مخاوف كبيرة جداً من أن تقوم إيران وحزب هللا ببناء جبھة ضد إسرائيل في سورية. ھذا سيعكس 
ينذاك، كانت سورية وإيران تھاجمان إسرائيل عبر لبنان؛ أما : ح2011الوضع الذي كان قائماً قبل عام 

 يمكنإيران  أن اآلن، يمكن لحزب هللا وإيران أن يھاجما إسرائيل عبر سورية. كما أن ھناك مخاوف من
  91أن تيسر نقل األسلحة إلى الضفة الغربية. إسرائيل مصممة على عدم السماح بنشوء ھذه الجبھة ضدھا.

في ضاحية بيروت الجنوبية وتل أبيب، إذاً، فإن الھجوم الذي شنه أنصار النظام ـ حاله كحال بالنسبة للقادة  
أي محاولة محتملة مستقبلية من قبل "محور المقاومة" إلعادة السيطرة على القنيطرة وغرب درعا ـ لھا 

   92.سوريةتداعيات مباشرة على "قواعد اللعبة" التي تنظم الصراع على حدود إسرائيل مع لبنان و

على كل حال، فإن الھجوم فشل. حقق النظام والقوات المتحالفة معه مكاسب متواضعة في الريف جنوب 
القنيطرة وغرب درعا. وھكذا فإن الھجوم توقف ي فغرب دمشق، لكنه فشل في استعادة أية مناطق مھمة 

اٍض في "الحزام" المحاذي بھدوء في آذار/مارس دون تحقيق أي تقدم نحو ھدفه الثاني، وھو استعادة أر

 
 
ة افتتاحية كتبھا رئيس تحرير . مقال2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين من حزب هللا، بيروت، شباط/فبراير  87

بارز في جريدة يومية مؤيدة لحزب هللا رحب بالتصعيد وعبر عن التحول المبرر في الرواية: "لقد قرر ... محور المقاومة شن 
معركة لتحرير جنوب سورية من الجماعات المسلحة، ولرسم واقع سياسي وعسكري جديد على طول الحدود مع األردن وفلسطين 

[إسرائيل] ... إن القرار بمنع سقوط جنوب سورية في أيدي عمالء إسرائيل أكثر استراتيجية من أي قرار آخر، ويوازي في المحتلة 
 .2015شباط/فبراير  11، األخبارأھميته القرار بمنع سقوط دمشق في أيدي نفس العمالء". إبراھيم األمين، 

 Top Iranian general“؛ وأيضاً 2015هللا، بيروت، شباط/فبراير مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في حزب  88
and six Hezbollah fighters killed in Israeli attack in Syria”, The Guardian, 19 January 2015 . 

 ,”11 June  Foreign PolicyColum Lynch, “Israel is tending to wounded Syrian rebels ,(online)انظر  89
مع بشار الزعبي، قائد جيش اليرموك، على الموقع  2015كانون الثاني/يناير  13، الغد العربي؛ ومقابلة في 2014

www.youtube.com/watch?v=6xsZxsaXgJY ،مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول عسكري إسرائيلي، تل أبيب .
 .2015آذار/مارس 

مسؤولين في حزب هللا ومسؤولين إسرائيليين، بيروت، تل أبيب، شباط/فبراير ـ  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 90
. مسؤول إسرائيلي شرح ذلك قائالً: "النصرة أعداؤنا. ال نريد أن نراھم ينجحون أو حتى يزدادون قوة. لكن 2015حزيران/يونيو 

الشرعية الشعبية، سيكون من األسھل عليه توجيه  أولويتھم ھي إلحاق الھزيمة باألسد، في حين أن حزب هللا، ومن أجل اكتسابه
. في 2015ضربات لنا بمقابل شن حرب للسيطرة على سورية". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، تل أبيب، نيسان/أبريل 

ً مضاداً بشكل وثيق وفكروا في فرض منطقة عازلة كاملة أو منطقة ح ر ظشباط/فبراير، راقب المسؤولون اإلسرائيليون ھجوما
كيلو متراً شرق خط وقف إطالق النار بين اسرائيل وسورية لمنع حزب هللا من االستيالء على القنيطرة.  20طيران تمتد لمسافة 

 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تل أبيب، آذار/مارس ـ نيسان/أبريل 
 .2015يب، آذار/مارس ـ نيسان/أبريل مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات، تل أب 91
" 'محور المقاومة'، "طبول الحرب: إسرائيل و 97لمزيد من المعلومات، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  92
ة بعد يومين من رد حزب هللا عبر مھاجمته قافلة عسكري 2015كانون الثاني/يناير  30. في خطاب ألقاه في 2010آب/أغسطس  2

كانون الثاني/يناير التي قتلت أفراداً من حزب هللا والحرس  18إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية انتقاماً من الغارة الجوية اإلسرائيلية في 
الثوري اإليراني في القنيطرة، أشار األمين العام حسن نصر هللا إلى أن "قواعد اللعبة" كانت قد تغيرت أصالً: "لم نعد نعترف 

بين الساحات والمعارك، ومن حقنا ... مواجھة العدوان أينما كان، ومتى كان ومھما كان الشكل الذي اتخذه ذلك العدوان ...  بالفصل
". 'تضربني بھذه الطريقة، فأرد بتلك الطريقة'... لقد انتھى سيناريو  'إذا ضربتك ھنا ترد ھناك'ومھما كانت طبيعته. لقد انتھى سيناريو 

www.mediarelations-lb.org/article.php?id=13837& cid=94#. VRPl1yg3H8E.  
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 ة للنظام والدور العسكري المتنامي لحزب هللا،ديركيز الكثيف لوسائل اإلعالم المؤللجوالن. بالنظر إلى الت
  93.مخيبةفإن النتائج كانت 

سرعان ما استعادت قوات المعارضة المسلحة زخمھا، وبحلول حزيران/يونيو بدت قدرة النظام على االحتفاظ 
ً بھا. في أواخر آذار/مارس   بريل، استولتأمطلع نيسان/وباألراضي التي يسيطر عليھا في درعا مشكوكا
دينة مھي نوب شرق درعا، والجبھة الجنوبية وجبھة النصرة بشكل مشترك على مواقع النظام األخيرة في ج

صرى الشام ومعبر نصيب الحدودي مع األردن؛ وبعد شھرين، قادت فصائل الجبھة الجنوبية عملية استولت 
خاللھا على بصر الحرير، وھي بلدة أخرى شرق درعا محاذية لمحافظة السويداء، وأسرت عدداً من المقاتلين 

ً نسبياً، األفغان من ميليشيا موالية للنظام تدعمھا إيرا ن خالل العملية. بعد شھر أيار/مايو الذي كان ھادئا
شمال شرق درعا،  52استأنفت قوات المعارضة المسلحة نشاطھا باستيالء قوات الجبھة الجنوبية على اللواء 

مع ھزائم في الشمال والوسط النظام ھذه  وھو ثاني أكبر منشأة عسكرية للنظام في الجنوب. تزامنت خسائر
  وأمام تنظيم الدولة في تدمر.  إدلبتحالف يقوده أحرار الشام وجبھة النصرة في على يد 

وسط مؤشرات في حزيران/يونيو على أن إيران وحزب هللا كانا يزيدان من قوتھما في سورية في محاولة 
 عيدهھا تصالمحدودة التي حققيشير مدى الھزائم التي لحقت بالنظام والمكاسب  94لتعزيز قوة حليفھما المتداعي،

أن األمر يتطلب استثمارات كبيرة وقد ال يمكن استدامتھا لوقف تآكل النظام. سيكون من إلى  في شباط/فبراير
الحكمة أن يتعلم مسؤولو حزب هللا وإيران من ھذه االنتكاسات، بدالً من اإلشارة بتفاؤل إلى المكاسب األخيرة 

كبيرة لقوات المعارضة إمداد  وعدم وجود خطوط قرب معاقل حزب هللا لعبعلى الحدود اللبنانية، حيث 
ق المناطاألمر األكثر صعوبة سيكون منع تتالي الخسائر على أطراف  95المسلحة دوراً لصالح النظام وحلفائه.

ً التي يسيطر عليھا النظام ة على ستكون المحافظ .تمثل صلب نفوذهخارج المنطقة الغربية التي  ، خصوصا
خصوصاً النصف الشمالي من عاصمة المحافظة، بالنظر إلى قوة الحملة  ،ألصعبھي ابعض مناطق درعا 

  التي تشنھا قوات المعارضة المسلحة ھناك.

 السويداء والدروز  ب.

ية فيما يتعلق بمحافظة السويداء ذات األغلبية الدرزية. بالنظر إلى أن درعا يطرح تآكل قوات النظام أسئلة جدّ 
قل من أ ةاستراتيجية واللبنانية، فإن لھا أھمية جيوتفصلھا عن الحدود اإلسرائيليوالقنيطرة وريف دمشق 

كبيرة، لكنھا رمزية بشكل أساسي: "حماية" المحافظة فھي جاراتھا إلى الغرب. أما أھميتھا بالنسبة للنظام 
ن مدافع عتصفه بالتي  ذات األغلبية الدرزية من الجماعات المسلحة "اإلرھابية" أمر محوري لرواية النظام

  96األقليات في البالد.

تبقى السويداء تحت سيطرة النظام، لكن عالقاتھا مع دمشق معقدة. رغم أنھا تعتمد اقتصادياً على العاصمة 
(على األقل ألن الدولة توظف سكانھا)، فإن العديد من الذكور في سن القتال رفضوا االلتحاق بالخدمة 

في بعض ولقد تلقوا التشجيع ( 000,25.97لتقديرات إلى أن عددھم يقارب ا بعض تشير ؛العسكرية اإللزامية
حاالت الحماية) من قبل أحد المشايخ الذين يحظون بالشعبية، وھو الشيخ "أبو فھد" وحيد البلعوس، الذي ال

د يبشكل مستمر؛ حيث شكك باستعداد النظام لحماية السويداء، وأعلن وضع حد للتجن للنظام كثف من انتقاداته

 
 
، ألخبارااعترف بالفجوة بين التوقعات والمكاسب المتحققة على األرض في تغطية وسائل اإلعالم المؤيدة للنظام؛ حسن عليق،  93

ك للنظام وحلفائه سوى مكاسب محدودة؛ وقد . دبلوماسي غربي شرح ذلك قائالً: "لم يحقق الھجوم المشتر2015آذار/مارس  25
أبرز القدرة على التصدي له القوة الكامنة لدى الجبھة الجنوبية. لقد تمكنت من وقف تقدم النظام وحلفائه، ومن ثم شنت بنجاح ھجوماً 

ه قيام ات الحليفة لمضاداً استولت خالله على بصرى الشام ونصيب. بشكل أساسي فقد ترتب على الھجوم الذي شنه النظام والقو
النظام بقصف جماعات المعارضة المسلحة بالمدفعية والغارات الجوية، ومن ثم إقحام قوات حزب هللا وإيران ... إلى أن قطعوا األمل 

  . 2015[فعلياً]، وكانت مكاسبھم محدودة جداً". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، نيسان/أبريل 
التقارير في وسائل اإلعالم المؤيدة لحزب هللا حول إشراك أعداد كبيرة من المقاتلين اللبنانيين، واإليرانيين  انظر، على سبيل المثال، 94

 .2015حزيران/يونيو  2، السفير؛ محمد بلوط، 2015حزيران/يونيو  1، األخباروالعراقيين دعماً للنظام. ايلي حنا، 
في وسائل  2015لنظام قرب الحدود اللبنانية في أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو تم إبراز المكاسب التي حققتھا قوات حزب هللا وا 95

اإلعالم المتعاطفة معھما كدليل على أن المعسكر الموالي إليران استعاد المبادرة العسكرية بعد االنتكاسات األخيرة. مسؤول رفيع 
 .2015ة األزمات، بيروت، حزيران/يونيو في حزب هللا عبر عن تفاؤل مماثل في مجلس خاص. مقابلة أجرتھا مجموع

، كان للسويداء قيمة اقتصادية واضحة بالنسبة لدمشق، حيث الممرات الوحيدة التي بقيت للنظام إلى المعبر 2015حتى مطلع عام  96
ى نصيب في الحدودي مع األردن، معبر نصيب، تمر من خالل المحافظة. إالّ أن ھذا الممر أغلق مع استيالء قوات المعارضة عل

 نيسان/أبريل.
 ,June 2015; also Hassan Hassan, “Druze unrest could transform Al RaiElijah J. Magnier 14 ,انظر  97

Syria conflict”, Chatham House, 22 June 2015. 
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لقد أسست شبكته  98اإلجباري في المحافظة واتھم مخابرات النظام بترتيب عمليات قصف عاصمة المحافظة.
نية الموالية ى المؤسسة الديقوات دفاع محلية مستقلة تنافس تلك التي يسيطر عليھا النظام أو الموالية له، وتحدّ 

   99لدمشق.

المعارضة المسلحة. إنھم يبرزون احتضان السويداء لكن البلعوس وأنصاره ال يعبرون عن تقارب يذكر مع 
رين، بينما يؤكدون على حماية مناطق الدروز من العدوان، سواء كان من قبل تنظيم الدولة لسكان درعا المھجّ 

في الشمال الشرقي أو فصائل المعارضة في درعا. فيما يتعلق باألخيرة، فإن عمليات االختطاف المتبادلة بين 
درعا والسويداء واستمرار دور جبھة النصرة إلى جانب الفصائل الثورية في درعا قوضت  سكان محافظتي

وھكذا، عندما حاولت فصائل الجبھة الجنوبية في حزيران/يونيو االستيالء على مطار  100محاوالت بناء الثقة.
ي درعا، ارضة فالثعلة على الحدود الغربية للمحافظة والذي يستخدم لقصف المناطق الخاضعة لسيطرة المع

احتشدت الميليشيات  101ھجوم على القرى الدرزية المجاورة. يأردع فإن قوات موالية للبلعوس انتشرت ل
ك ذل إدلبالمحلية المدعومة من النظام للدفاع عن المطار، وساعد في حشد ذلك الدعم حادث وقع في محافظة 

مدنياً درزياً أعزل خالل نزاع على  20ثر من بقتل أك يأعضاء في جبھة النصرة بقيادة تونسفيه الشھر قام 
ً يذكر ضد المطار وأوقفت الھجوم، قائلة لم تحقق فصائل الجبھة  102ممتلكات. أن  ن عليھاإالجنوبية تقدما

   103تتجنب إثارة التوترات الطائفية.

ولة التي لدرغم ذلك، وفي ظل الخسائر المستمرة للنظام وتنامي التھديد الملموس الذي تشكله قوات تنظيم ا
لھا في الشمال الشرقي للمحافظة الذي يقطنه عدد قليل من السكان، فإن تشكيك البلعوس في  اً أسست وجود

لقد سعت  104ى التكھنات باحتمال التوجه لقطع العالقات األمنية مع دمشق.التزام النظام بحماية السويداء غذّ 
ن تستھدف المناطق المأھولة بالسكان وأن أھدافھا فصائل الجبھة الجنوبية لتطمين سكان السويداء من أنھا ل

العسكرية ھناك تتركز على إخراج قوات النظام من المنشآت (خصوصاً مطار الثعلة) الذي يستخدم لمھاجمة 
وھكذا فإنه من الممكن نظرياً أن تتمكن القوات المحلية  105المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في درعا.

 
 
 يات. في حين أن  البلعوسھناك عدد من مديريات المخابرات الداخلية ناشطة في الحرب، بما في ذلك تسھيلھا لنشاط الميليش 98

ينتقد بشكل عام مخابرات النظام والميليشيات المتحالفة معه، فإنه حمل مسؤولية خاصة في ھذه الحالة لوفيق ناصر، رئيس فرع 
على الموقع  2015حزيران/يونيو  22و  14، و 11األمن العسكري في السويداء. انظر إلى بياناته ومالحظاته في 

www.facebook.com/swaida5/photos/a.1542532792687854.1073741828.1541011526173314/16016
42776776855/?type=1; www.youtube.com/watch?t=20&v=XKa-FbkgLuE; and 

www.facebook.com/swaida5/photos/ 
a.1542532792687854.1073741828.1541011526173314/1607577502850049/?type=1 ؛ انظر أيضاً فراس

  al-akhbar.com/node/235692 2015حزيران/يونيو،  16، األخبارلشوفي، ا
مقاتل ويذكرون أنھم تدخلوا لمنع النظام  15,000النشطاء المؤيدون للبلعوس يزعمون أن القوات الموالية له يبلغ عددھا حوالي  99

  و www.facebook.com/video.php?v=833597773398917&fref=nfمن نقل أسلحته الثقيلة من المحافظة. 
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=482604965237543&id=339796582851716 ًوأيضا .

 .al-akhbar.com/node/231378، 2015نيسان/أبريل  25، األخبارفراس الشوفي، 
يقر البلعوس بوجود اتصاالت غير مباشرة مع الفصائل الثورية في درعا، ودعا إلى وقف إطالق النار بين محافظتي درعا  100

والسويداء؛ كما أن مسؤولي الجبھة الجنوبية حريصون على التأكيد على جھود التواصل مع الشخصيات الدرزية الحيادية والمناھضة 
. ھبة محمد، 2015زمات مع مسؤولين في الجبھة الجنوبية، كانون الثاني/يناير ـ حزيران/يونيو للنظام. مقابالت أجرتھا مجموعة األ

  ، على الموقع  2015حزيران/يونيو  16، القدس العربي
www.youtube.com/watch?v=F00mGlYSvzM&list=PL906Y6Orl 

AXjndhe4NqBnbQDR3hcNwbpC&index=49نعدام الثقة. أحد النشطاء الدروز . رغم ذلك ال يزال ھناك قدر كبير من ا
من أتباع البلعوس قال: "أفراد الجيش الحر ھم من يختطفون أبناء السويداء ويتفاوضون معنا على ثمن دمائھم. موقفنا واضح: أي 

براير شباط/ف 8حركة مسلحة تطأ قدمھا جبل الدروز ستدفن على الحدود [بين درعا والسويداء]". اتصال أجرته مجموعة األزمات، 
2015. 

ً للمثل الذي ضربه  101 نشرت صفحة مرتبطة بالبلعوس على فايسبوك صوراً لمسلحين تابعين له في قرية الثعلة، وأضاف: "طبقا
  أسالفنا الصالحون، فإننا نمنع أي عدوان منا ... وعلينا". 

www.facebook.com/339796582851716/photos/a.343040579193983.1073741827. 
339796582851716/483963548435018/?type=1;  www.facebook.com/swaida5/photos/a.1542532 

792687854.1073741828.1541011526173314/1601223233485476/?type=1 . 
؛ www.youtube.com/watch?v=qWz__OrKc74، الموقع 2015حزيران/يونيو  11انظر تغطية أخبار الشرق،  102

 ، مرجع سابق.2015حزيران/يونيو  16، خباراألوأيضاً فراس الشوفي، 
، الحدثحزيران/يونيو مع  19انظر المقابلة مع قائد جيش اليرموك (أحد الفصائل البارزة في الجبھة الجنوبية) بشار الزعبي في  103

www.youtube.com/watch?v=AR33xZz_V0s. 
حزيران/يونيو  10، أخبار الشرقظام على حد سواء. انظر ظھرت مثل ھذه التكھنات في وسائل اإلعالم المؤيدة للمعارضة والن 104

حزيران/يونيو  16، األخبار، تغطية مؤيدة للمعارضة، مرجع سابق. لرؤية التغطية المؤيدة للنظام، انظر فراس الشوفي، 2015
 ، مرجع سابق.2015

وبية يؤكدون على األخّوة مع السويداء لقادة الجبھة الجن 2015حزيران/يونيو  11انظر، على سبيل المثال، فيديو نشر في  105
ً مقابلة بشار الزعبي في  www.youtube.com/watch?v=rWIhoAgA9XYويقدمون التطمينات،   19؛ وأيضا

 حزيران/يونيو، مرجع سابق.
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ً القصفي السويداء من وضع  لو مقاتفيھا ) كجزء من ترتيبات يحجم فحد لمثل تلك الھجمات (خصوصا
  المعارضة المسلحة في درعا عن أية أعمال إضافية داخل المحافظة.

رغم أن االعتماد االقتصادي للسويداء على دمشق يجعل االنفصال عنھا صعباً، فإن الضغوط على النظام 
من السويداء قد تتزايد إذا استمرت مكاسب قوات المعارضة في لسحب قواته وأصوله العسكرية اإلضافية 

ة ستراتيجيأماكن أخرى. يمكن أن يؤدي تفضيل إيران وحزب هللا للتركيز على المناطق ذات األھمية اال
األعلى إلى تزايد ھذه الضغوط، وكذلك تزايد قوة أو نفوذ الشيخ البلعوس. وھكذا فإن من مصلحة الجبھة 

البديل العتماد السويداء على النظام. سيتطلب ذلك تطمين المجتمعات المحلية ليس توفير يھا الجنوبية وداعم
ً أنھا مستعدة وقادرة من فقط  أنه ليس لدى فصائل المعارضة الثورية في درعا أية نوايا عدوانية، بل أيضا

ة في متمثل بتنظيم الدولعلى منع ظھور تھديد سلفي جھادي من الغرب واالنضمام إلى قتال العدو المشترك ال
  الشرق. 
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IV. مقاربة جديدة في الجنوب 

 ودعم لإلدارة المحلية معارضة غير الجھاديةاسب للمك  آ.

يطرح تآكل قوات النظام تحديات كما يطرح فرصاً لداعمي المعارضة إذا كان للوضع على األرض أن يتغير 
نحو وضع يفضي إلى حل تفاوضي. وينطبق ھذا بشكل خاص على واشنطن، األكثر قدرة على تغيير الوضع 

دية الجماعات السلفية الجھاالراھن لكنھا األكثر إحجاما عن فعل ذلك، والتي يبقى ھدفھا المحوري منع انتشار 
 ،تنظيم الدولةذا مألھا إ، وتآكل القدرات العسكرية للنظام ناتجة عن فراغاتھناك داخل سورية وخارجھا. 

بالبراميل المتفجرة التي يرميھا أو إذا ملئت أو الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران  ،أو جبھة النصرة
  . يالسلفية الجھادية في سورية بالتنام من المرجح أن تستمر قوةن إف ،النظام

 معارضةالفصائل إذا قررت الواليات المتحدة أخيراً الخروج من ھذه الحلقة المفرغة، فإن ذلك يتطلب تمكين 
الجھاديين، من ملء الفراغ العسكري والمدني الذي يتركه  ا، وليس خصومھھي ھاإلى درجة تمكن الثورية

ت الموصوفة أعاله تجعل من الجنوب مكاناً مثالياً للشروع في مثل ھذه السياسة. تراجع النظام. إن الديناميكيا
بالنظر إلى االحتماالت الكامنة في زيادة النزوع نحو التطرف من خالل التطورات األوسع للحرب، من 

  انغالق ھذه الفرصة بسرعة. خيّلالصعب تصور فرصة أفضل في المستقبل المنظور ومن السھل ت

الدعم األمريكي واألردني على نحو خاص في تنامي قوة الفصائل الثورية بالمقارنة مع الفصائل لقد ساعد 
السلفية الجھادية في الجنوب، لكن بمستويات الدعم الحالية فإن التقدم المحرز يبدو أنه وصل إلى الحدود 

يالء حزيران/يونيو لالستالقصوى إلمكانياته العسكرية والمدنية. تداعت حملة المعارضة التي روج لھا في 
على نصف مدينة درعا الذي ال يزال النظام يسيطر عليه؛ ھناك كما في حلب (موطئ قدم النظام األكثر أھمية 
في الشمال)، فإن مزيجاً من تعزيزات النظام والقصف الجوي الشرس يجعل من الصعوبة البالغة بمكان على 

حضرية في عاصمة المحافظة ذات األھمية  فصائل المعارضة المسلحة أن تستولي على مناطق
في المناطق التي انسحب منھا النظام أصالً، فإن غاراته الجوية المستمرة وفي ھذه األثناء،  106ة.ستراتيجياال

   107تمنع فصائل المعارضة المسلحة من ملء الفراغ بفعالية في اإلدارة المدنية وتقديم الخدمات.

 ، فإن مزيجاً من توقف التقدم في ميدان المعركة وعدم تلبية توقعات المدنيينبالنسبة للفصائل الثورية وداعميھا
أمر خطير. إن النجاح ضد النظام في الجنوب يعد جزءاً أساسياً من جاذبية ھذه الفصائل ومصداقيتھا محلياً؛ 

ً مماثالً في تحسين ظروف  اة في الحيإذا لم تستطع االستمرار في تحقيق المكاسب، أو إذا لم تحقق تقدما
المناطق التي تسيطر عليھا، فإن ذلك سيتيح المجال بسرعة لعودة الجماعات السلفية الجھادية إلى الظھور 

  بقوة. 

المحافظة على الزخم الذي حققته الفصائل  مجردال يتطلب إن حرمان الجماعات الجھادية من تلك الفرصة 
لمناطق التي تسيطر عليھا المعارضة. وستشكل تلك الثورية؛ بل إنه يتطلب تأسيس إدارة مدنية فعالة في ا

ً مھمة صعبة إذا نجحت فصائل المعارضة في السيطرة على نصف مدينة درعا الواقعة حالياً  ، خصوصا
في حين أن الفصائل  108نطاق سيطرتھا، والتي يستمر النظام من خاللھا بإدارة بعض الخدمات. خارج

داً أدنى من اإلدارة في المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة، فإن المسلحة ومنظمات المجتمع المدني تقدم ح
من أجل ملء الفراغ الذي يتركه تآكل النظام، على  109طاقاتھا اإلدارية وقدرتھا على تقديم الخدمات محدودة.

  فصائل المعارضة الثورية تطوير نماذج إدارية أكثر تنظيماً وقائمة على المؤسسات.

 
 

. 2015مقابالت واتصاالت لمجموعة األزمات مع محللين غربيين ودبلوماسي غربي، عمان، حزيران/يونيو ـ تموز/يوليو  106
تتناقض فعالية دفاعات النظام في مدينتي حلب ودرعا مع إخفاقه في الدفاع عن عاصمة محافظة إدلب، التي سقطت بسرعة في 
آذار/مارس. في حين أضر ذلك بمعنويات النظام وأضعف روايته، فإن قرب درعا من دمشق ومن خطوط إمداد المعارضة في 

 األردن يعطيھا قيمة استراتيجية أكبر. 
. أحد النشطاء قال إن الشؤون المدنية في درعا تديرھا 2015اتصاالت لمجموعة األزمات مع نشطاء في درعا، تموز/يوليو  107

مكتباً، أكثرھا أھمية مسؤول عن إدارة المساعدات، والخدمات الطبية،  12المجالس المحلية على مستوى البلدات، والتي تقسم إلى 
ل الظروف المحلية. تتأثر الفعالية بمحدودية الدعم المالي، الذي يأتي جزء كبير منه من تحويالت والتعليم واالحتفاظ بالبيانات حو

 المغتربين وبيئة العمل الفوضوية، وتسھم في زيادة فوضويتھا عمليات القصف التي يقوم بھا النظام.
  .2015حكومية، تموز/يوليو اتصاالت أجرتھا مجموعة األزمات مع نشطاء في درعا ومع عاملين في منظمات غير  108
. ناشط وعامل في المجتمع المدني عبر عن وجھة 2015اتصاالت أجرتھا مجموعة األزمات مع نشطاء في درعا، تموز/يوليو  109

دمات خنظر متشائمة قائالً: "المجالس المحلية تفتقر إلى الخبرة اإلدارية والتنظيمية ... للعمل بفعالية. ال تستطيع ھذه المجالس تقديم ال
العامة بسبب افتقارھا للتمويل، ونقاط ضعفھا البنيوية وغياب المؤسسات. وھذا ما يجعلھا بشكل أساسي لجان إغاثة أكثر منھا مجالس 

 .2015محلية". اتصاالت أجرتھا مجموعة األزمات، تموز/يوليو 
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ً إذا أُ  ، فإن مثل ذلك التقدم العسكري والمدني سيحسن بشكل كبير قوة ومصداقية المعارضة خذ األمران معا
يمكن أن  . كمامن التيار السلفي الجھادي الثورية بالمقارنة مع خصومھا (تنظيم الدولة) ومنافستھا (النصرة)

اء الصراع، نھيسھم ذلك في تحسين الظروف اإلنسانية السيئة في الجنوب والتصدي للتحديات األساسية إل
والمتمثلة في تعميق التعاون بين المكونات العسكرية والمدنية للمعارضة، والتحفيز على تطويرھا كقوى 
  سياسية فاعلة ومسؤولة وتحسين قدراتھا في أعين المواطنين اآلخرين والالعبين الخارجيين على حد سواء.

ن يحقق مكاسب كبيرة، فإن الفشل يمكن أن أن التقدم العسكري والمدني الثوري المستمر يمكن أفي حين 
يلحق ضرراً كبيراً بآفاق الحل السياسي. مع إمساك الجماعات السلفية الجھادية بزمام المبادرة في جزء كبير 

 ھاتي يمكنوالمنطقة الوحيدة ال غير العقائدية للفصائل الثوريةمن الشمال، فإن الجنوب أصبح فعلياً آخر معقل 
دينة درعا االستيالء على مكما في . إذا ترنحت الفصائل المكونة للجبھة الجنوبية ـ فيھا اتھمصداقيأن تثبت 

لكن الفشل في إعادة الحياة الطبيعية فيھا، بينما تستمر الفوضى والدمار مع انسحاب مؤسسات الدولة وتصاعد 
الحياديين قد يختارون النظام أو فصائل المعارضة األكثر راديكالية. سيؤدي مثل  إنــ ف110العقاب الجماعي

 ھذا الفشل على األقل إلى نشوء فضاء غير قابل للحكم يستغله السلفيون الجھاديون ويضيف عنصراً جديداً 
   111الطويلة نحو التطرف. ومسيرتھا سوريةال لقة المفرغة في الحربحإلى ال

وتقليص مخاطر نشوء فراغ في اإلدارة يتطلب تحوالت ذلك جني ثمار و ضة الثوريةالمعارقوة إن تعزيز 
ة من قبل الواليات المتحدة، وإلى درجة أقل األردن. إذا كانتا جادتين فيما يتعلق بمنع توسع وجود استراتيجي

ية. كما تتم اسة جدتنظيم الدولة أو عودة جبھة النصرة إلى البروز في الجنوب، فإن التدابير اآلتية تستحق در
ً أن تؤثر في القرارات التي تتخذھا الدول األخرى بطريقة تقوض  مناقشته أدناه، يمكن لھذه التدابير أيضا

  الجماعات السلفية الجھادية وتحسن الظروف الضرورية لوضع حد نھائي للحرب. 

 د ية، في الحسيترتب على الواليات المتحدة إقناع، أو ردع، أو منع النظام من شن ضربات جو
األدنى، على المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة والتي سيتم فيھا تأسيس اإلدارة. كما أصبح 
ً في جميع المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة، فإن فصائل المعارضة الثورية ال  واضحا

لنظام اتستطيع بناء إدارة فعالة وسط الموت والدمار والفوضى العارمة التي تحدثھا تكتيكات 
 ً ستھدف بالتحديد تلك المرافق (مكاتب ت ألنھاالتي تنطوي على العقاب الجماعي، خصوصا

تشكل ھذه الھجمات  112لخ) الضرورية لنشوئھا.إاإلدارة المحلية، والمستشفيات، والمدارس 
عامالً رئيسياً في دفع الحلقة المفرغة نحو التطرف، وينبغي أن يكون وقفھا الھدف الرئيسي على 

ة األوسع لمواجھة التطرف ستراتيجيمدى القصير ألي سياسة حيال سورية (وكذلك االال
العنيف). يمكن لمثل ھذا الجھد أن يبدأ في الجنوب، حيث الظروف ھي األفضل كي تلعب 

 الواليات المتحدة دوراً أقوى، لكن ينبغي أن تشمل في النھاية البالد بأسرھا.

 نھا النظام على المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة إن وضع حد للضربات الجوية التي يش
سيتم تحقيقه مثالياً من خالل الوسائل الدبلوماسية. إذا كان االتفاق النووي بين إيران ومجموعة 

قد أفسح المجال فعالً لالنخراط اإليجابي في القضايا اإلقليمية، فقد يكون من الممكن  1+  5الـ 
والروس الذين يعبرون في مجالسھم الخاصة عن استيائھم من إقناع المسؤولين اإليرانيين 

تكتيكات النظام غير المقبولة بالضغط عليه بالنھاية لوقف قصف األحياء المدنية من الجو. لكن 
 

 
ر مدينة درعا، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف عدد الناشط والعامل في المنظمة غير الحكومية في درعا أضاف قائالً: "إذا تم تحري 110

من مؤسسات الدولة عن العمل ھناك، وسيصبح ھناك فراغ إداري في معظم تلك المؤسسات. سيشكل ذلك أيضاً تحدياً بالنسبة لقوات 
فتقر إلدارة المدينة؛ إنھا تالمعارضة في إدارة المدينة وتوفير الموازنة المطلوبة لتقديم الخدمات ... قوات المعارضة غير مؤھلة فعلياً 

. يمكن أن يضاف إلى التحديات اإلدارية 2015حزيران/يونيو  25إلى الخبرة اإلدارية والتنظيمية". اتصال لمجموعة األزمات، 
عودة سكان درعا من األردن، وخصوصاً من مخيم الزعتري. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع عامل في منظمة غير حكومية 

  .2015مدينة درعا، عمان، تموز/يوليو ينشط في 
)، وإدلب 2013أصبح ھذا الخطر واضحاً بالنظر غلى مصير عاصمتي المحافظتين اللتين سيطرت عليھما المعارضة: الرقة ( 111

). أصبحت األولى عاصمة تنظيم الدولة بحكم األمر الواقع؛ وبات تحالف إسالمي تشكل فيه جبھة النصرة أقوى المكونات 2015(
  سيطر على الثانية. ي

على سبيل المثال، الحظت منظمة غير حكومية تراقب المرافق الطبية تصاعداً في ھجمات النظام على المستشفيات عندما خسر  112
، بما في ذلك ضربات مباشرة متعددة في مدينة إدلب بعد استيالء المعارضة عليھا. من بين 2015على عدة جبھات في ربيع عام 

 %95ع واألربعين التي تمت مراقبتھا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو على المرافق الطبية، فإن الھجمات األرب
 Worst month yet for attacks on hospitals in Syrian conflict”, Physicians for“منھا كانت بواسطة الطائرات. 

Human Rights, 18 June 2015 احتمال استيالء المعارضة على ما تبقى من مدينة درعا، قال مسؤول في الجبھة . باإلشارة إلى
الجنوبية ناشط في مشاريع المجتمع المدني: "سنفعل ما في وسعنا لترتيب األمور على الجانب المدني في المناطق المحررة حديثاً، 

شارك الجماعات المسلحة فيھا. إال أن النتيجة [في ظل كما فعلنا في أماكن أخرى؛ لدينا خطة لإلدارة المدنية لمدينة درعا، وست
الظروف الراھنة] حيث إن تقديم إدارة مدنية أكثر فعالية في الجنوب [كما في أماكن أخرى] سيتطلب في المحصلة منطقة حظر 

 .2015طيران". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عمان، حزيران/يونيو 
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مھلك  وضعالمثل ھذه اإلرادة لدى طھران أو موسكو، وقد أصبح ھناك دليل على وجود ليس 
نتظر عملية مفاوضات طويلة ومعقدة. إذا لم يتضح وجود مسار دبلوماسي يإلى درجة ال يمكن أن 

مباشر، ينبغي أن تلجأ الواليات المتحدة إلى وسائل أخرى لضمان توقف مثل تلك الھجمات 
والنظر في عدد من اإلجراءات الملموسة التي من شأنھا أن تقنع النظام وداعميه بأن استمرار 

 باھظ. ثمن لهسيكون الھجمات الجوية 

  سيترتب على األردن تغيير سياستھا حيال الحدود، بما في ذلك إعادة فتح معبر رسمي لتسھيل
مرور إمدادات أكبر ويمكن االعتماد عليھا بشكل أكبر والوصول إلى بالتجارة، من أجل السماح 

 سلطة تبنيھا المعارضة.

  المنظور من عمان وواشنطن ب. 

جنوب، التي تنطوي على العقاب الجماعي في ال الجوية لوقف تكتيكات النظام إذا تبين أن الدبلوماسية ال تكفي
فإن خطوات إضافية تتخذھا الواليات المتحدة واألردن لردع أو منع مثل تلك الھجمات وتوسيع تدفق الموارد 

لنظام القد سعت عمان لتحاشي الصراع المفتوح مع نھا ان تشكل تصعيداً كبيراً. أمن شإلى سلطات المعارضة 
ولفرض حدود جغرافية على تقدم قوات المعارضة، خشية الھجمات االنتقامية للنظام واحتمال تجدد تدفق 

   113تصاعد في الضربات الجوية التي يوجھھا النظام للمناطق السكنية في جنوب سورية.عن  الناتجالالجئين 

دي الجوية للنظام في الجنوب يمكن أن تؤفي حين أن االندفاعة التي تقودھا الواليات المتحدة لوقف الضربات 
رون عن جملة من وجھات النظر حول ما إذا كانت إلى تخفيف ھذه المخاطرة، فإن المسؤولين األردنيين يعبّ 

لكن ثمة إجماع بينھم فيما يتعلق  114المنافع المحتملة تبرر المخاطرة باالنضمام علناً إلى مثل ذلك التصعيد.
ن فيه فصائل المعارضة الصديقة من أن تصبح أقوى والفصائل السلفية الجھادية بالحاجة لجنوب سورية تتمك

أضعف، وأن تكون الظروف الحياتية آمنة ومستدامة بما يكفي لتمكين بعض الالجئين من العودة، مما سيخفف 
  العبء الكبير الواقع على المجتمع واالقتصاد األردنيين.

داً. لقد سعت اإلدارة األمريكية لتحاشي المزيد من االنخراط في أما حسابات البيت األبيض فھي أكثر تعقي
الصراع السوري، وھي تحجم بشكل خاص عن تصعيد دورھا ضد النظام. ومرد ذلك إلى تقييم مفاده أن 

ظام ـ الن حلفاءأن مخاطر مثل تلك السياسة مرتفعة جداً والفوائد غير مؤكدة، وللمخاوف األكثر تحديداً من 
ً إي ھا ـ قد يشنون ھجمات انتقامية على الجنود أو المصالح األمريكية في أماكن ؤران أو عمالوخصوصا

 2014في حين أن انتشار تنظيم الدولة في جزء كبير من شرق سورية وغرب العراق في عام  115أخرى.
المزيد ب القيامبمن ترددھا  أدى إلى قيام الواليات المتحدة بزيادة دورھا داخل كال البلدين، يبدو أن ذلك قد عزز

مواجھة النظام. يقر المسؤولون األمريكيون علناً وفي مجالسھم الخاصة بأن وحشية النظام تؤدي إلى مزيد ل
ن تنظيم الدولة من النمو، لكنھم يشيرون إلى المخاوف من أن انھيار النظام سيتيح مجاالً من التطرف، وتمكّ 

الخطابية الستمرار  مويعتبرون ھذا سبباً رئيسياً لعدم تعزيز معارضتھ ھاديةالجضافياً لتوسع الفصائل السلفية إ
  116األسد بالحكم بإجراءات فعلية.

ة جيستراتيرغم أن مخاوف واشنطن مفھومة، فإن المقاربة التي أفضت إليھا تحدث أثراً عكسياً. أضافت اال
مكونين  2014نت عنھا في أيلول/سبتمبر "إلضعاف وفي النھاية تدمير" تنظيم الدولة التي أعلالتي وضعتھا 

إضافيين إلى السياسة األمريكية حيال سورية: الضربات الجوية التي تستھدف تنظيم الدولة (وأحياناً 

 
 

ـ  2013مع أحد مقاتلي المعارضة، ومع مسؤولين أردنيين وغربيين، تشرين األول/أكتوبر مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات  113
ً منذ  2013الجئ سوري مسجل، لكن منذ أواسط عام  625,000يستضيف األردن أكثر من  2015حزيران/يونيو  (وخصوصا

 Jordan: Syrians“ردن. انظر ) غير سياسته حيال الحدود لتقليص عبور الالجئين بشكل كبير إلى األ2014تموز/يوليو 
blocked, stranded in desert”, Human Rights Watch, 3 June 2015. 

من الصعب معرفة الموقف األردني بدقة حول االحتمال االفتراضي لقيام جھد تقوده الواليات المتحدة لوقف الضربات الجوية  114
ه القضية مباشرة، وتعبر المقابالت عن مجموعة متنوعة من اآلراء حول للنظام في الجنوب، حيث إن الرسائل الرسمية ال تعالج ھذ

ما إذا كان ذلك من مصلحة األردن وما إذا كانت الحكومة سترحب به. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أردنيين 
 .2015ـ حزيران/يونيو  2013وغربيين، تشرين األول/أكتوبر 

. 2015ـ كانون الثاني/يناير  2014زمات مع مسؤولين أمريكيين، واشنطن، تشرين األول/أكتوبر مقابالت أجرتھا مجموعة األ 115
الواليات المتحدة متخوفة بشكل خاص من أن الميليشيات المدعومة من إيران قد توجه ضربات للجنود األمريكيين ھناك. إن التشكك 

ً أن تحققه ھو م وضوع مھيمن في تفكير البيت األبيض العلني والسري حول سورية حيال ما يمكن لسياسة أمريكية أكثر انخراطا
ً مشاركة قوات عسكرية، ال يمكن التنبؤ به إلى درجة تبرر التكاليف  ويتمحور حول فكرة أن أثر القيام بدور أكثر قوة، خصوصا

 Philip Gordon (the most senior White House(والتصورات بزيادة الملكية) التي يمكن أن تترتب على ذلك. انظر 
official focused on the Middle East, 2013-2015), “The Middle East is falling apart”, Politico, 4 June 

2015. 
 .2015ـ تموز/يوليو  2014مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أمريكيين، واشنطن، تشرين األول/أكتوبر  116
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مجموعات تابعة لجبھة النصرة) وبرنامج علني (إضافة إلى الدعم السري الذي ناقشناه أعاله) لتدريب وتجھيز 
لفصائل ة فإن قوة استراتيجيبشكل حصري. لكن وبعد عام على وضع ھذه االقوة خاصة لمحاربة تنظيم الدولة 

السلفية الجھادية في سورية لم تتراجع بل قد تكون ازدادت. إن مقاربة مھاجمة تنظيم الدولة في الوقت الذي 
ھو  اتجاھل قصف النظام للمناطق المدنية يعزز قوة أوجه مھمة من الرواية السلفية الجھادية، وكميتم فيه 
كثير من ة ال تحمل الاستراتيجيال تجتذب عدداً كبيراً من المقاتلين السوريين. إنھا  ھذه المقاربة فإنمتوقع، 

احتماالت النجاح في غياب مراجعة شاملة. يمكن للعثور على وسائل إلقناع (أو منع) النظام من شن ھجمات 
  ة أفضل.استراتيجيجوية أن يشكل عنصراً مھماً في 

  ين احتماالت إنھاء الحربتحس ج. 

كما وصفنا أعاله، فإن جھداً تقوده الواليات المتحدة لوضع حد للھجمات الجوية على المناطق التي تسيطر 
من المعارضة، غير عقائدية  مدنيةو مسلحة مكوناتساعد يعليھا المعارضة في درعا والقنيطرة يمكن أن 

من تعزيز قدرتھا على الحكم وتحسين قدراتھا السياسية بشكل عام، وملء بعض الفراغ الذي  في غالبھا،
تتركه انسحابات النظام وتآكله، وفي الوقت نفسه تحسين الظروف اإلنسانية بموازاة ذلك. إضافة إلى تلك 

ي القتال تساعد ف المزايا المباشرة، سيكون ھناك احتمال التأثير في سلوك العبين خارجيين آخرين بطريقة
  ضد الفصائل السلفية الجھادية وتحسين االحتماالت اإلجمالية لتسوية نھائية للصراع.

أوالً، يمكن لإلجراءات األمريكية الھادفة إلى وضع حد للھجمات الجوية التي يشنھا النظام في الجنوب أن 
ارضة المسلحة في الشمال. لقد دعت توفر نموذجاً لتوفير الحوافز من أجل تغيير سلوك الدول الداعمة للمع

أن سوء التنسيق واألولويات  أنقرة منذ وقت طويل إلى تأسيس منطقة تحظر فيھا مثل تلك الھجمات، إالّ 
المتضاربة مع قطر والسعودية والواليات المتحدة ـ بما في ذلك إحجام أنقرة بشكل خاص عن تھميش جبھة 

لى تسريع انھيار النظام أو منع نمو الجماعات السلفية ـ أسھمت في عدم قدرة المعارضة ع 117النصرة
الجھادية. واشنطن تتھم أنقرة بعدم بذل ما يكفي من الجھود إلضعاف السلفيين الجھاديين، وأنقرة تتھم واشنطن 
بافتقارھا إلى خطة متماسكة لمعالجة األسباب الرئيسية للتطرف في سورية. بدالً من االستمرار في ھذا 

إن تحرك الواليات المتحدة لوضع حد للھجمات الجوية في الجنوب من شأنه أن يرسل رسالة أكثر التبادل، ف
عملية عن استعدادھا لمواجھة النظام إذا كان ذلك يعني إقصاء السلفيين الجھاديين أو إضعافھم، وھم مصدر 

ديين في عاد عن السلفيين الجھاقلقھا الرئيسي؛ وإذا تمكن حلفاء الواليات المتحدة من إجراء تحول مماثل باالبت
ميزان القوى في المنطقة الشمالية، فإن تكرار ما حدث في المنطقة الجنوبية في الشمال سيصبح خياراً قابالً 

  للحياة.

ين مجموعات ب ميزان القوىل في كما أن الديناميكيات الجنوبية توفر دروساً حول كيفية تحقيق مثل ھذا التحوّ 
ما الحظت تقارير سابقة لمجموعة األزمات، فإن مشھد المعارضة المسلحة يمكن أن المعارضة المسلحة. ك

يتغير بسرعة رداً على التحوالت في الدعم الخارجي واألداء على األرض. إن صعود الجبھة الجنوبية يؤشر 
حقق من لتعلى اإلمكانات الكامنة بالنسبة للدول الداعمة لتحسين أداء فصائل المعارضة الثورية التي تم ا

خلفيتھا وتغيير ميزان القوى داخل المعارضة، عندما تقوم بتنسيق الدعم الذي تقدمه والحد من األشكال البديلة 
ھناك في النصف  غير العقائديةأن إجراء تحول لصالح الجماعات  للمساعدات القاتلة. الشمال أصعب، إالّ 

ً 2014األول من عام  لفترة وجيزة، أشير إلى إمكانية تطبيق نفس  ، عندما كانت المساعدات أكثر تنسيقا
كما أن الجنوب يظھر ما تعلمته الجماعات السلفية الجھادية مبكراً، لكن يبدو أن صناع السياسات  118القاعدة.

ريقة أفضل طو ،مشھد الجماعات المكونة للمعارضة تنافسيإن  ته:إلى التقليل من أھمي يميلونالغربيين 

 
 

كراد تنظيم الدولة تھديداً، فإنھم يعبرون عن مخاوف أقل حيال جبھة النصرة مما يفعل نظراؤھم بينما يعتبر المسؤولون األ 117
األمريكيون واألردنيون. إنھم يؤكدون على أن عدداً كبيراً من أفرادھا ھم من السوريين الذين تجتذبھم فعاليتھا، وليست أيديولوجيتھا 

جماعة (أو على األقل مكونات مھمة فيھا) يمكن استيعابھا في المحصلة من قبل المعارضة السلفية الجھادية، ويبدون أكثر تفاؤالً بأن ال
. ونتيجة لذلك، 2015الثورية أو احتوائھا بطريقة أخرى. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين أتراك، أنقرة، نيسان/أبريل 

اسة لم تجعل من إضعافھا أولوية وال حاولت ردع فصائل المعارضة وفي ضوء فعالية جبھة النصرة في ميدان المعركة، فإن ھذه السي
 الثورية عن التنسيق التكتيكي معھا. 

لمراجعة تحليل لھذا الوضع، انظر تقرير مجموعة األزمات، "السيارات المفخخة"، مرجع سابق. يقدم توازن القوى داخل  118
لوقت نفسه؛ حيث إن التغيرات التي أحدثتھا الدول الداعمة في مطلع دروساً إيجابية وتحذيرية في ا 2014صفوف المعارضة في عام 

من أجل تحقيق تنسيق أفضل لدعمھا (كما في الجنوب، من خالل قناة واحدة للجماعات التي تمت دراستھا) أسھمت في  2014عام 
ً جبھة ثوار سورية وحركة حزم) وقلصت الموار د المتاحة للجماعات الثورية الصعود السريع للفصائل غير العقائدية (خصوصا

اإلسالمية، وبالتالي شجعت ھذه الجماعات على جعل برامجھا أكثر اعتداالً كي تصبح أكثر جاذبية للدول الداعمة. إالّ أن جبھة ثوار 
تنسيق لسورية وحزم لم تعمال بشكل جيد مع بعضھما بعضاً وأخفقتا في بعض الحاالت باكتساب ثقة السكان المحليين؛ ومع تراجع ا

، فإن ھذه الفصائل غير العقائدية خسرت ميزتھا النسبية وباتت ھشة أمام حملة 2014بين الدول الداعمة في النصف الثاني من عام 
 جبھة النصرة القائمة على مبدأ فرق تسد، والتي أخرجتھا من البالد. 
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ذاب المقاتلين واالحتفاظ بھم ھو إظھار الفعالية في القتال ضد النظام. وقد أثبت ذلك الكتساب المصداقية واجت
، كما ثبت ذلك بالنسبة للجماعات السلفية الجھادية التي 2015ـ  2014صحته بالنسبة للجبھة الجنوبية في 

  .2013ـ  2012برزت في الفترة 

لضربات الجوية التي يشنھا النظام في الجنوب ھو األثر اإليجابي المحتمل الثاني لمحاولة ردع (أو وقف) ا
أنھا ستبعث برسالة مفادھا التصميم للدول الداعمة للنظام. في حين تختطف روسيا معظم االھتمام من صناع 

أكثر نفوذاً مع استمرار  االسياسات الغربيين، فإن إيران وحزب هللا أكثر نفوذاً على األرض وأصبح
  اباتھم تستحق االھتمام.وبالتالي فإن حس 119الصراع.

المسؤولون في طھران وضاحية بيروت الجنوبية يدركون أن تآكل النظام يتطلب منھم أن يزيدوا باستمرار 
أنھم يعتبرون أن ثمن الوضع الراھن أفضل من الخيارات األخرى. ويبدو  من مساھماتھم على األرض، إالّ 

كثر قدرة على المحافظة على تماسك النظام (وقد يكون أن ھذا يستند إلى ثالثة افتراضات: أن األسد ھو األ
تقل تن ، بما في ذلك عملية انتقال سياسيوأن البدائل المحتملة 120بالفعل الشخصية الوحيدة القادرة على ذلك)؛

فيھا القيادة من األسد إلى مجموعة من خصومه المدعومين من دول أخرى، سيخرج سورية من "محور 
وأن داعمي النظام سيصمدون أكثر من الدول الداعمة للمعارضة في حرب  121إيران؛ المقاومة" الذي تقوده

  122استنزاف بالوكالة، وبالتالي فإن أي نھاية تفاوضية للحرب ستكون بشروط لصالح طھران.

سأل المسؤولون اإليرانيون ومسؤولو حزب هللا عن طبيعة الحل، فإنھم يصفون سيناريو يقبل به يُ  ماعند
أن الحرب لن تؤدي إلى اإلطاحة باألسد، بعملية إصالح تدريجية يستمر برضة، بعد إقرارھم داعمو المعا

ً لفترة غير محددة، ثم يترشح لالنتخابات في وقت ما في المستقبل؛ وستكون النتيجة أن سورية  فيھا رئيسا
  123.إلى حٍد ما ستبقى في "محور المقاومة" مع حكومة أكثر تمثيالً وأقل استبدادا

ا قادرين ليسو ھماالفتراض الثالث ـ أنھم سيصبرون أكثر من داعمي المعارضة ـ محوري في تقييمھم بأنذلك 
لصالحھم أيضاً. يبدو ھذا االفتراض مبنياً في جزء يميل الوضع الراھن وحسب، بل إنه على االستمرار في 

عن مواجھة  الدولة واإلحجام كبير منه على اعتقادھم بأن تركيز واشنطن يضيق باستمرار ليقتصر على تنظيم
قد  124يشير إلى أن سياسة الواليات المتحدة تتغير نحو القبول باستمرار حكم األسد. التركيز، وأن ھذا النظام

 1+  5يكون التقدم الذي تحقق نحو التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن واألعضاء اآلخرين في مجموعة 
تحدة تحاول الناي بنفسھا عن حلفائھا اإلقليميين الحاليين. إذا اتسعت عزز من انطباعھم الكلي بأن الواليات الم

 
 

ً في حماية النظام من محاوالت  119 ً كبيراً، خصوصا الضغط عليه من خالل مجلس األمن التابع لألمم رغم أن روسيا تقدم دعما
المتحدة ومن خالل تقديم المعدات العسكرية (بما في ذلك تلك الالزمة للطائرات)، فإن أھميتھا تتراجع بالمقارنة مع الدعم الذي تقدمه 

كل عام استعداداً أو قدرة على إيران وحزب هللا مع ازدياد وتوسع دور حزب هللا في القتال. جدير بالمالحظة أن موسكو لم تبد بش
والذي كان  2013الحصول حتى على تنازالت ثانوية من دمشق، باستثناء االتفاق المتعلق باألسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 

، تالتھديد بعمل عسكري أمريكي وشيك حاسماً في التوصل إليه. انظر "دعوة لسياسة إطارية حيال سورية" أصدرتھا مجموعة األزما
 .2015نيسان/أبريل  27
 .2015ـ أيار/مايو  20132مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في حزب هللا، بيروت، كانون األول/ديسمبر  120
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول إيراني رفيع، طھران، أيار/مايو  121
هللا ومسؤولين إيرانيين، بيروت وطھران، شباط/فبراير ـ مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في حزب  122

. المسؤولون اإليرانيون ومسؤولو حزب هللا ال يعتقدون بأنھم والنظام سيستعيدون جزءاً كبيراً من األراضي 2015حزيران/يونيو 
عمي المعارضة على األقل، التي تمت خسارتھا عسكرياً، بل بوسعھم المحافظة على المأزق العسكري لمدة كافية إلقناع بعض دا

بداية بالواليات المتحدة، بأن عليھم التفاوض على نھاية الحرب بالشروط التي تحددھا طھران. مسؤول رفيع في حزب هللا قال: "إنھا 
حرب استنزاف لكال الطرفين، وأنا أعدكم: لن يصمدوا أكثر منا. حتى إذا استمرت الحرب من سنة إلى ثالث سنوات، فإن ميزان 

. المسؤولون اإليرانيون ومسؤولو حزب 2015القوى سيبقى ھو نفسه". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، بيروت، حزيران/يونيو 
هللا يعبرون عن ثقتھم بأن حرب االستنزاف ستنتھي لصالحھم. مسؤول إيراني رفيع شرح ذلك قائالً: "لن تستمر الحرب لخمس أو 

م، وھذا يقبل به األمريكيون اآلن. ال تريد اإلدارة األمريكية المزيد من االنخراط العسكري عشر سنوات أخرى. الحل السياسي قاد
... من المؤكد أن الواليات المتحدة قد تقدم التدريب والدعم اللوجستي، لكن ليس أكثر من ھذا". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، 

 .2015طھران، أيار/مايو 
؛ ومع مسؤول رفيع في حزب هللا، بيروت، 2015مات مع مسؤولين إيرانيين، طھران، أيار/مايو مقابالت أجرتھا مجموعة األز 123

 .2015حزيران/يونيو 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين في حزب هللا، بيروت، طھران، شباط/فبراير ـ  124

أن جزءاً كبيراً من العالم بات يقبل اآلن بقدرات إيران النووية. كما أن . مسؤول إيراني رفيع قال: "من المھم 2015حزيران/يونيو 
ھناك قبوالً متنامياً لموقف إيران حول سورية: لقد قلنا باستمرار إن ھذه األزمة ليس لھا حل عسكري، واآلن بات اآلخرون يقرون 

شكل ي ننظر بھا إليه، وباتوا يشككون فيما إذا كان األسد يبھذا. لقد باتوا ينظرون إلى التھديد الذي يشكله التطرف بنفس الطريقة الت
 .2015فعالً تھديداً أكبر مما تشكله المعارضة". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، طھران، أيار/مايو 
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المسافة وباتت الواليات المتحدة أقل إصراراً على رحيل األسد، فإنھم يعتقدون بأن الداعمين اإلقليميين 
   125للمعارضة سيترتب عليھم في النھاية إعادة تقييم مواقفھم.

يبدو أن المسؤولين اإليرانيين ومسؤولي حزب هللا يسيئون قراءة يصعب مطابقة ھذه الثقة مع واقع الحرب. 
الموقف األمريكي. إن إحجام البيت األبيض عن التصعيد ال يعني انفتاحه على عكس سياسته حيال األسد؛ 

عالوة على ذلك،  126سيحمل ذلك تكاليف سياسية باھظة، محلياً ودولياً، وسيزيد من تفاقم المشكلة الجھادية.
ة ياسفي الس واحتمال قدوم رئيس أمريكي أكثر تشدداً  ،ر الصراع، وتآكل القدرات القتالية للنظامفإن مسا
عوامل تشير إلى أن وزن إيران التفاوضي في سورية من  كلھا 2017في كانون الثاني/يناير  الخارجية

  . راندفعھا إيتتي ال المستمر للتكاليفرتفاع اال ضافة إلىباإلالمرجح أن يتراجع بدالً من أن يتحسن، 

يبدو أن من مصلحة طھران السعي إلى حل تفاوضي في وقت قريب، كي تستفيد من نفوذھا الھائل على 
 عواملالاألرض، بدالً من المخاطرة بالحصول على القليل جداً في نھاية حرب طويلة ومكلفة يعمل العديد من 

موالية لھا في سورية (على عكس الحال في لبنان)؛ وتعمل  كبيرة ؛ حيث تفتقر إيران إلى قاعدةفيھا ضدھا
امل أغلبية رت منھا بشكل كضد التكوين الديموغرافي للبالد (على عكس األغلبية الشيعية في العراق)؛ وقد نفّ 

السكان؛ وتواجه قوى إقليمية ممثلة بالسعودية وتركيا يوازي تصميمھا على تحاشي الھزيمة في سورية 
ريقة. لى الصراع بھذه الطإنفسھا. رغم ذلك، ال ينظر المسؤولون اإليرانيون ومسؤولو حزب هللا تصميم إيران 

طالما احتفظوا بافتراضاتھم المتفائلة فيما يتعلق باحتمال حدوث تحول في الواليات المتحدة يؤدي إلى تسوية 
ه تطيعون أن يأملوا بتحقيقما يسبليس لديھم ما يبرر إعادة النظر الصراع لصالحھم على المدى القريب، 

  لقيام بذلك.لباالستراتيجية التي وضعوھا واستدامته في سورية، أو 

. ساعد على تفنيد ھذا االفتراضييمكن لجھد أمريكي لوضع حد للھجمات الجوية للنظام في جنوب سورية أن 
 كن في نطاق جغرافيسيظھر ذلك استعداد الواليات المتحدة إلرفاق الموقف الخطابي بإجراءات ملموسة، ل

تمنح إيران  نؤشراً على أن الواليات المتحدة لال يعطي اإليرانيين حافزاً لالنتقام. إضافة إلى أن ذلك سيكون م
على  أن العائدات الھامشيةتقنعھا بالحصيلة التي تفضلھا، فإن مثل ھذا التصعيد سيبعث بإشارة إليران 

لتي أن العالقة التعاونية ا ادھاكما أن ذلك سيبعث برسالة مفاستثمارھا في الوضع الراھن ستتقلص أيضاً. 
سعت الواليات المتحدة إليھا في المسائل النووية ال ينبغي إساءة تفسيرھا على أنھا قبول بدور مھيمن لطھران 

بريل، فإن ھذه الرسالة أنيسان/ 27في المنطقة. كما اقترحت مجموعة األزمات في بيانھا حول سورية في 
تنطوي على التصميم ينبغي أن تكون مصحوبة برسالة أخرى تعبر عن االستعداد ألخذ مصالح داعمي التي 

  النظام الخارجيين بعين االعتبار كجزء من حل سياسي. 

   

 
 

لنظر في ا قبل االتفاق النووي في تموز/يوليو، قال مسؤول في حزب هللا إنه "قد يدفع [الداعمين اإلقليميين للمعارضة] إلعادة 125
حساباتھم بشأن سورية؛ إن بعض التوقعات التي راھنوا عليھا، بما في ذلك توقعھم لحدوث تدخل عسكري أمريكي، ستتھاوى. قد 

 .2015يدفعھم ھذا نحو التفكير بصفقة [حول سورية]". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، بيروت، أيار/مايو 
 ة" أصدرته مجموعة األزمات، مرجع سابق.انظر "بيان حول سياسة إطارية حيال سوري 126
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V. الخالصة  

يطرح الصراع في سورية على صناع السياسات خيارات مؤلمة. الخيارات المتاحة لتغيير المسار تبدو 
د فضل صناع القرار داخل وخارج البالد بشكل عام التمسك بمقاربات الوضع الراھن. محدودة وغير جذابة. لق

الوضع الراھن كارثي. ال يزال مئات السوريين ال يمكن التأكيد بما يكفي على أن أن ذلك أيضاً خيار، و إالّ 
ليون م 12شخص قتلوا أصالً في الصراع. أكثر من  200,000يقتلون كل أسبوع، إضافة إلى أكثر من 

ماليين الجئ. الحرب تغذي التطرف، وتؤدي إلى  4شخص بحاجة للمساعدة داخل البالد، وھناك أكثر من 
ا يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة المحيطة خارج الحدود وھو مازدھار التطرف واالستقطاب الطائفي 

 العسكري، علينا أن نتوقع السورية. مع استمرار الحرب، تزداد شراسة حلقة التطرف؛ وطالما استمر المأزق
  استمرار الوضع على ما ھو عليه.

إن إنھاء ھذه الحرب والخروج من تلك الحلقة المفرغة ليست مسألة وقت ـ إنھا مسألة قرارات. إن تسوية 
الصراع تتطلب تحوالت جوھرية في مقاربة الدول الداعمة على جانبي الصراع: ينبغي على الواليات المتحدة 

ا ال تستطيع احتواء النيران السلفية الجھادية بينما تتجاھل دور النظام في صب الزيت على النار؛ أن تدرك أنھ
ھم داخل المعارضة المسلحة بوسعھم ؤرضة أن يدركوا أن ال ھم وال حلفاوعلى الداعمين اإلقليميين للمعا

ستدامة متكاليف غير ثمة  إلغاء النفوذ اإليراني في سورية بالوسائل العسكرية؛ وعلى إيران أن تدرك أن
  وكالة.العاملة بال للمحافظة على حكم األسد من خالل توسيع التدخل العسكري لقوات حرسھا الثوري والقوات

الواليات المتحدة ھي في الموقع األفضل ألخذ زمام المبادرة إلحداث تحول إيجابي في الوضع الراھن. إذا 
في تجاوز اختباره في الكونغرس في  2015في تموز/يوليو نجح االتفاق النووي الذي تم التوصل إليه 

أيلول/سبتمبر، ستتاح للبيت األبيض فرصة جديدة للعودة إلى الملف السوري. إن اتخاذ خطوات لردع (أو 
وقف) عمليات القصف الجوي للمناطق المدنية سيساعد في تھيئة الظروف على األرض لتسوية تفاوضية 

النتقادات الداخلية والخارجية التي تشكك بإرادة البيت األبيض بمعالجة على ارداً  كما يمكن أن يشكل ،نھائية
دور إيران ووكالئھا في سورية. ينبغي أن تكون ھذه الخطوات مصحوبة بمبادرة سياسية تستھدف ليس فقط 

لى العالقات ع موسكو (التي ترتاح واشنطن أكثر لالنخراط معھا فيما يتعلق بسورية) بل طھران أيضاً، بالبناء
  التي تم تطويرھا خالل المفاوضات النووية.

قل قدرة على تغيير الوضع الراھن بمفردھم. ستتلقى إيران (من أإيران والداعمون اإلقليميون للمعارضة 
عون المعارضة يتوق وخالل رفع العقوبات) موارد إضافية تنفقھا في سورية إذا اختارت القيام بذلك، وداعم

اء الستثمار في المقاربات الراھنة ستستمر بإلقالتي تدفع لحوافز قصيرة األمد فال ،ذاً إ .ن ذلكأن تفعل طھرا
ھؤالء  نات كل مستراتيجيظاللھا على الموجبات بعيدة المدى التي تفرض التعامل مع النواقص الجوھرية ال

تعزيزھا لية إيجابية يمكن لفي جنوب سورية، تمتلك الواليات المتحدة فرصة للبناء على نزعة مح 127.الالعبين
للسلفيين الجھاديين في الوقت الذي يتم فيه إيضاح الحوافز والقيود التي يتصورھا قوى البديلة أن يقوي ال

الالعبون الخارجيون في الصراع. كال األمران محوريان لتحسين احتماالت التوصل إلى تسوية تفاوضية. 
الحرب، ليس ھناك ما يبرر االفتراض بأن الظروف التي أتاحت لكن بالنظر إلى االتجاھات السائدة في ھذه 

  ھذا االنفراج ستستمر لوقت طويل.

  2015سبتمبر /أيلول 2بروكسل، /بيروت
  
  
  

  
  
  

 
 

صّعد الداعمون اإلقليميون للمعارضة وطھران من دعمھم لحلفائھم في سورية قبل التوصل إلى االتفاق النووي وأشاروا منذ ذلك  127
سائل اإلعالم في و 2015الحين إلى أنھم سيستمرون في فعل ذلك. انظر، على سبيل المثال، التقارير التي ظھرت في حزيران/يونيو 

المؤيدة لحزب هللا بحدوث تصعيد كبير من خالل إدخال مقاتلين أجانب مدعومين من إيران لتعزيز المجھود الحربي للنظام؛ إيلي 
. انظر أيضاً تصريح علي أكبر واليتي (كبير 2015حزيران/يونيو  2، السفير؛ محمد بلوط، 2015حزيران/يونيو  1، األخبارحنا، 

األعلى في إيران في مجال السياسة الخارجية) بأن قدرة طھران على دعم محور المقاومة ستزداد بعد التوصل  مستشاري المرشد
. للمزيد Tasnim, 15 August 2015, www.tasnimnews.com/ english/Home/Single/829078إلى االتفاق النووي 

 Hassan Hassan, “Could the Iran deal lead to a من النقاش حول تصعيدات القوى اإلقليمية الداعمة للمعارضة، انظر
Syria deal?” Foreign Policy, 15 July 2015. 
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 سورية: خارطة آالملحق 
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  الدولية األزمات مجموعة حول: ج الملحق

ً في  125مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) ھي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي  موظفا
 يةتسومن أجل منع وعلى المستويات العليا وممارسة اإلقناع وحشد الدعم خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث  مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني. مقاربةقوم ت

ن الميدان مالمستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف.صراع التي يوجد فيھا خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

ت بنشر كما تقوم مجموعة األزما تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجھة إلى كبار صناع القرار الدوليين.

اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع جميع حاالت  وھي نشرة شھرية من ووتش كرايسيز

  األھم أو المتوقعة في العالم. النزاع

ھا على على موقعوتتوافر في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني عبرمجموعة األزمات بشكل واسع وإحاطات يتم توزيع تقارير 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  إلعالم، من أجل إبراز تحليالتھا حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتھا بشأن السياسات.الحكومات، بما في ذلك ا

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.ر أنحاء سائكبار صناع السياسات في  يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال ھذه التقارير والتوصيات إلى انتباه

النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مارك يرأس مجموعة األزمات 

  براون، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية، غسان سالمة. –مالوخ 

. عمل السيد 2014أيلول/سبتمبر  1ماري غيھينو، استلم منصبه في  –، جان ومديرھا التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

، وأحد نائبي نائباً المبعوث الخاص 2008و 2000غيھينو نائباً لألمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم بين عامي 

عدت الكتاب األبيض حول الدفاع واألمن لألمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية. ترك ھذا المنصب ليرأس اللجنة التي أ

 .2013الوطني الفرنسي عام 

وبانكوك، ، غداد/السليمانيةموقعاً ھي: ب 26أن لھا مكاتب في جد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما يو

والقدس، ، واسطنبول، ودبي، ومدينة غزة، وإسالم أبادوداكار، والقاھرة، وبكين، وبيروت، وبيشكيك، وبوغوتا، 

نس، وتورونتو، وطرابلس، وتو، وسيؤولوموسكو، ونيروبي، ونيويورك، ومكسيكو سيتي، وجوھانسبيرغ، وكابول، ولندن، 

ويشمل  في أربع قارات.الوقوع منطقة لنزاع قائم أو محتمل  70وتغطي مجموعة األزمات حالياً حوالي  وواشنطن دي سي.

فريقيا الوسطى، وتشاد، وساحل العاج، وجمھورية أبوروندي، والكاميرون، وجمھورية ، وبوركينا فاسو فريقياأذلك في 

سيراليون، وونيجيريا، ومدغشقر، بيساو، وكينيا، وليبيريا، -الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا

سيا أفغانستان، وإندونيسيا، وكشمير، كما يشمل في آ والسودان، وأوغندا، وزمبابوي.السودان، والصومال، وجنوب 

ونيبال، وكوريا الشمالية، والباكستان، والفلبين، وسيريالنكا، ومضيق تايوان، ومينامار، وماليزيا، ، ياوكازاخستان، وقرغيز

 نّةسوطاجيكستان، وتايالند، وتيمور الشرقية، وتركمانستان وأوزبكستان. أما في أوربا فيشمل أرمينيا، وأذربيجان، والبو

وشمال القوقاز، وصربيا، وتركيا. بينما يشمل في الشرق األوسط  ،والھرسك، وقبرص، وجورجيا، وكوسوفو، ومقدونيا

، وليبياولبنان، واألردن، فلسطين، -ومصر، وإيران، والعراق، وإسرائيلوالبحرين، فريقيا كالً من الجزائر، أوشمال 

ال، الالتينية والكاريبي كالً من كولومبيا، وغواتيما يركاويشمل في أممن. اليو، وتونس، والصحراء الغربية، والمغرب، وسورية

 فنزويال.المكسيك، وو

ً مجموعة األزمات ھذا العام تتلقى  ً ماليا تقيم مجموعة والمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات طيف واسع من  مع دعما

ووزارة نمية، للت نمساويةالوكالة الت الحكومية التالية: الوكالة األسترالية للتنمية الدولية، ھيئاالدوائر والاألزمات عالقات مع 

ة ووزارة الخارجي ووزارة الخارجية الدنماركية، ،زارة الشؤون الخارجية، والتجارة والتنمية الكنديةوالخارجية البلجيكية، 

ومؤسسة رة الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية الفرنسية، ووزاوآلية االستقرار في االتحاد األوروبي، الھولندية، 

ووزارة الخارجية  ووزارة خارجية اللوكسمبورغ، وإمارة ليختنشتاين،ووزارة الخارجية اإليطالية، المساعدات األيرلندية، 

 جية االتحادية السويسرية،ووزارة الخار ووزارة الخارجية السويدية، ووزارة الخارجية النرويجية،والتجارة النيوزيالندية، 

  والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.ووزارة الشؤون الخارجية التركية، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، 

نري ومؤسسة ھ ومؤسسة كارنيغي في نيويورك،: مؤسسة أديسيوم، التاليةالمؤسسات ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

ة ومبادرجمعية أوبن سوسيتي، ومؤسسات ومؤسسة أوك، ومؤسسة كوربر،  دي وكاثرين تي ماكارثر،ومؤسسة جون لوس، 

 ومؤسسة تينكر. براذرز، وصندوق روكفيلير وصندوق بلوشيرز،أوبن سوسيتي لغرب أفريقيا، 

  2015 أيلول/سبتمبر
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