
العمليــات  حــدة  تصاعــد  فصــل  ميكــن  ال  رمبــا 
ــم »داعــش«  ــن تنظي ــزور ب ــر ال ــة دي العســكرية يف مدين
ينايــر   14 مــن  بدايــة  الســورية،  النظاميــة  والقــوات 
2017، عــن التطــورات السياســية وامليدانيــة األخــرى التــي 
تشــهدها كل مــن ســوريا والعــراق خــال الفــرة األخــرة، 
ويتمثــل أبرزهــا يف تواصــل الجهــود التــي تبذلهــا كل مــن 
ــز  ــن أجــل تعزي ــران، م ــع إي ــا، وبتنســيق م روســيا وتركي
فــرص انعقــاد مفاوضــات اآلســتانة بــن النظــام الســوري 
اســتمرار  جانــب  إىل   ،2017 ينايــر   23 يف  واملعارضــة 
العمليــات العســكرية التــي تشــنها القــوات العراقيــة، 
بالتعــاون مــع التحالــف الــدويل، ضــد مواقــع التنظيــم يف 

ــل. ــة املوص مدين

ورغــم أن التنظيــم نجــح يف الســيطرة عــى نحــو 60% 
مــن مدينــة ديــر الــزور بعــد حصارهــا ملــدة عامــن، إال أن 
ــه عــى االحتفــاظ بتلــك املناطــق  ذلــك ال ينفــي أن قدرت
الخطــوات  ظــل  يف  خاصــة  عديــدة،  عقبــات  تواجــه 
ــة بالحــرب  ــدأت بعــض األطــراف املعني ــي ب ــدة الت الجدي
ضــد التنظيــم يف اتخاذهــا عــى غــرار عمليــة اإلنــزال الربي 
التــي قامــت بهــا عنــارص تابعــة للتحالــف الــدويل داخــل 
املدينــة قبيــل اتجــاه التنظيــم إىل تصعيــد عملياتــه فيهــا.

أهداف متعددة:
ــارز يف  متكــن تنظيــم »داعــش« مــن تحقيــق تقــدم ب
مدينــة ديــر الــزور، وهــو مــا بــدا جليًــا يف نجاحــه يف قطع 

ــة يف املطــار العســكري  خطــوط إمــداد القــوات النظامي
ــى  ــة، وه ــا يف املدين ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــن املناط ع
الخطــوة األهــم التــي اتخذهــا التنظيــم منــذ حــوايل عــام 
تقريبًــا. ورمبــا ميكــن القــول إن تنظيــم »داعــش« يســعى 
ــزور  ــر ال ــه العســكرية يف دي ــد عمليات ــن خــال تصعي م

إىل تحقيــق أهــداف عديــدة تتمثــل يف:

١- الســيطرة عــى املدينــة تدريجًيــا: يحــاول التنظيــم 
ــزور إىل قســمن:  ــر ال ــة تقســيم دي ــرة الحالي خــال الف
الجفــرا.  املطــار وحــى هرابــش وقريــة  األول، يضــم 
والثــاين، يشــمل اللــواء 137  ودوار البانورامــا، وذلــك 
ــا ودفــع القــوات  بهــدف الســيطرة عــى املدينــة تدريجيً
النظاميــة إىل الراجــع متهيــًدا للخــروج نهائيًــا منهــا، 
خاصــة مــع افتقادهــا لإلمــداد الجــوي الــازم النخراطهــا 

ــة. ــل املدين ــم داخ ــد التنظي ــكرية ض ــات عس يف عملي

٢- وقــف االســتنزاف العســكري: يــرى قــادة »داعش« 
أن عــدم قدرتــه عــى الســيطرة عــى املدينــة خــال 
ــة،  ــارك فرعي ــتنزافه يف مع ــة أدى إىل اس ــة املاضي املرحل
وهــو مــا دفعهــم، عــى مــا يبــدو، إىل اإلرصار عــى إنهــاء 
هــذا االســتنزاف مــن خــال الســيطرة عــى املدينــة 
بكاملهــا، مــن أجــل التفــرغ للمواجهــات األكــر أهميــة، 
ســواء يف املوصــل العراقيــة التــي يراجــع فيهــا تدريجيًــا، 
األخــرة  املعركــة  متثــل  التــي  الســورية،  الرقــة  أو يف 

ــه. ــبة ل بالنس

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 1٦1، يناير ٢٠١٧موجز سياسات
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٣- تأمــن ممــر اســراتيجي يربــط بــن املناطــق التــي 
ــا »داعــش« يف كل مــن العــراق وســوريا:  يســيطر عليه
يتطلــع التنظيــم إىل الحصــول عــى مصــادر جديــدة 
لتمويــل عملياتــه، حيــث تضــم املدينــة بعــض آبــار 
ــاق  ــى إط ــم ع ــرص التنظي ــر ح ــا يف ــو م ــط وه النف
اســتيعاب  جانــب  إىل  عليهــا،  الخــر«  »واليــة  اســم 
الضغــوط التــي يتعــرض لهــا التنظيــم بســبب العمليــات 
الدوليــة  األطــراف  بعــض  تشــنها  التــي  العســكرية 
واإلقليميــة ضــده. وهنــا، فــإن اتجاهــات عديــدة تشــر 
ــًدا ال  ــزور تحدي ــر ال ــة دي ــار »داعــش« ملدين إىل أن اختي
يعــود فقــط إىل كونهــا إحــدى »املناطــق الرخــوة« نتيجة 
ــن  ــال العام ــا خ ــم عليه ــه التنظي ــذي فرض ــار ال الحص
ــراتيجيًا  ــا اس ــا عمًق ــل أيًض ــا متث ــا لكونه ــن، وإمن املاضي
مهــًا للمناطــق التــي يســيطر عليهــا التنظيــم يف كل 

ــوريا. ــراق وس ــن الع م

٤- االســتعداد ملرحلــة مــا بعد ســقوط املوصــل: يبدو 
أن إدراك »داعــش« لصعوبــة الحفــاظ عــى املناطــق 
ــل  ــه إىل نق ــل، دفع ــل املوص ــا داخ ــيطر عليه ــي يس الت
بعــض أنشــطته وعملياتــه إىل املناطــق املتاخمــة للحــدود 
العراقية-الســورية، وهــو مــا يضيــف أهميــة خاصــة 
لديــر الــزور، التــي ميكــن أن تتحــول، وفًقــا لرؤيتــه، إىل 
نقطــة انطــاق لتقديــم مســاعدات لوجيســتية لعنــارص 
ــع  ــلحة م ــات املس ــراق، يف املواجه ــل الع ــم داخ التنظي

قــوات الرشطــة والجيــش. 

٥- احتــواء التداعيــات النفســية: يحــاول التنظيــم 
ــه  ــي إلي ــي تنتم ــارص الت ــالة إىل العن ــه رس ــا توجي أيًض
بقدرتــه عــى الســيطرة عــى مناطــق اســراتيجية أخــرى، 
وذلــك الســتيعاب مــا ميكــن تســميته بـ«التداعيــات 
الســلبية النفســية« التــي يفرضهــا انســحابه مــن بعــض 
املناطــق الرئيســية يف العــراق، عــى إثــر تقــدم القــوات 
مــن  الحاليــة  الفــرة  تقــرب خــال  التــي  العراقيــة 

ــل. ــكل كام ــل بش ــى رشق املوص ــيطرة ع الس

تطورات مترابطة:
ــعى  ــم يس ــدو أن التنظي ــك، يب ــع ذل ــوازي م    وبالت
انشــغال  اســتغال  إىل  أيًضــا  الحاليــة  الفــرة  خــال 
القــوات النظاميــة الســورية يف التصعيــد العســكري مــع 
ــى  ــي تحظ ــردى، الت ــة وادي ب ــة يف منطق ــوى املعارض ق

ــة  ــوري، نتيج ــام الس ــب النظ ــن جان ــة م ــة خاص بأهمي
تأمــن مصــادر  عليهــا يف  العاصمــة دمشــق  اعتــاد 
ــك مــن أجــل توســيع نطــاق ســيطرته عــى  ــاه، وذل املي
ديــر الــزور، وتحقيــق مكاســب اســراتيجية عديــدة مــن 

ــك. خــال ذل

اســتباق  أيًضــا  يحــاول  التنظيــم  أن  يبــدو  كــا 
مفاوضــات  انعقــاد  يفرضهــا  قــد  التــي  املعطيــات 
اآلســتانة بــن النظــام واملعارضــة يف 23 ينايــر 2017، 
والتــي تعقبهــا مفاوضــات جنيــف يف 8 فربايــر مــن 
ــد عــى  ــك لتكريــس أمــر واقــع جدي العــام نفســه، وذل
األرض، قبــل أن تتصاعــد حــدة الضغــوط التــي ميكــن أن 
ــق  ــا يتعل ــك املفاوضــات، خاصــة في ــج تل ــا نتائ تفرضه
ســوف  التــي  العســكرية  العمليــات  مســتوى  برفــع 
ــذي  ــار ال ــاق وقــف إطــاق الن ــا التف ــا، وفًق يتعــرض له
تــم التوصــل إليــه يف 30 ديســمرب 2016، والــذي يقــي 
باســتثناء العمليــات العســكرية التــي تشــن ضــد مواقــع 
ــف  ــن وق ــح الشــام« م ــة فت ــب »جبه ــم، إىل جان التنظي

ــار. ــاق الن إط

عقبات عديدة:
لكــن قــدرة التنظيــم عــى االحتفــاظ باملناطــق التــي 
ــدة،  ــات عدي ــزور تواجــه عقب ــر ال ــا يف دي يســيطر عليه
يتمثــل أهمهــا يف أن التحالــف الــدويل بــدأ يتجــه، خــال 
ــارص  ــة ضــد عن ــات نوعي ــرة األخــرة، إىل شــن عملي الف
وكــوادر التنظيــم، عــى غــرار عمليــة اإلنــزال الــربي 
التــي تــم تنفيذهــا يف 8 ينايــر 2017، وهــى الثانيــة 
خــال عامــن، والتــي أســفرت عــن مقتــل 25 عنــًرا يف 

ــرات. ــض التقدي ــب بع ــم، حس التنظي

ــة  ــات القادم ــاح املفاوض ــإن نج ــك، ف ــن ذل ــا ع فض
ميكــن أن يســاعد يف الوصــول إىل توافــق دويل، ال ســيا 
بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، بعــد 
تســلم إدارة الرئيــس األمريــي املنتخــب دونالــد ترامــب 
مرحلــة  تدشــن  بشــأن   ،2017 ينايــر   20 يف  مهامهــا 
جديــدة مــن الحــرب ضــد تنظيــم »داعــش«، خاصــة يف 
ــوريا،  ــي يف س ــه الرئي ــل معقل ــي متث ــة الت ــة الرق مدين
وهــو مــا يكتســب وجاهــة خاصــة يف ضــوء حــرص إدارة 
ترامــب عــى منــح األولويــة يف الفــرة القادمــة للحــرب 

ضــد اإلرهــاب.
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وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول يف النهايــة إن 
ــزور،  ــر ال ــدة يف دي ــة جدي ــح جبه ــم يف فت نجــاح التنظي
ــات  ــح التفاه ــور مام ــار تبل ــا بانتظ ــون مؤقتً ــد يك ق
ــا وروســيا أو  ــن تركي ــة ســواء ب القامئــة يف الفــرة الحالي
بــن األخــرة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واســترشاف 
مــا ســوف تــؤول إليــه املفاوضــات القادمــة يف اآلســتانة 
تداعيــات  نتائجهــا  تفــرض  ســوف  والتــي  وجنيــف، 
مبــارشة عــى الحــرب ضــد تنظيــم »داعــش« يف كل مــن 

ــراق وســوريا.    الع
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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