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پێگەی بەرەی تەحریر شام لە
گۆڕانكارییەكانی سوریادا
عەلی ڕەزا مەجیدی
سەرەتا
بــەرەی تەحریــری شــام پێگەیەكــی تایبەتــی هەیــە لــە
دۆســێی ســوریا ،بــە شــێوەیەك كــە ناكرێــت ئایندەیــەك
بــۆ ســوریا وێنــا بكرێــت بــە بــێ لــە بــەر چــاو گرتنــی
ئــەم گروپــە چەكــدارە ،هــەر بۆیــە بــۆ شــرۆڤەكردنی
گۆڕانكارییەكانــی ئێســتای ســوریا و پێشــبینی كردنــی
داهاتــووی ئــەو واڵتــە ،دەبێــت ئاینــدەی ئــەم گروپــەش
لەبەرچــاو بگیرێــت لەبــەر ئــەوەی گــەر ئــەو كارە
نەكرێــت قســە لــە ســەر ئەگەرەكانــی داهاتــووی ســوریا
ئەســتەم دەبێــت.
 .1دەروازەی هاتنە ناوەوەی سەلەفییە جیهادییەكان:
یەكێــك لــەو كارتــە گرنگانــەی كــە ئەبــو محەمــەدی
جۆالنــی لــە دانوســاتانە سیاســییەكانیدا لــە قازانجــی خــۆی
بــەكاری هێنــاوە ،ئــەوە بــووە كــە ئــەو دامەزرێنــەری
گروپیــی تیرۆریســتی (بــەرەی نوســڕە)ی ســەر بــە
ڕێكخــراوی قاعیــدە بــووە و گەورەتریــن ڕێڕەویــش بــووە
بــۆ هاتنــە نــاوەوەی جیهادییــە ســەلەفییەكان بــۆ نــاو
شــەڕی ناوخۆیــی ســوریا.
ئەگــەر چــی هــەر ئــەم باســە وادەكات لەســەر ئاســتی
جیهــان تــەواوی واڵتــان مۆركــی (تیرۆریســت) بــدەن لــە
بــەرەی تەحریــر شــام ،بــەاڵم دیوێكــی دیكــەی دراوەكــە
ئەوەیــە كــە تــەواوی واڵتــان ترســی گەورەیــان هەیــە
لــە كۆبوونــەوەی ســەلەفییە جیهادییــەكان لــە ئیدلــب.
هــەر بۆیــە تــەواوی الینــە دەرگیرەكانــی دۆســێی ســوریا
پێیــان وایــە تــا چارەســەرێك بــۆ بوونــی ئــەو جیهادییــە
ســەلەفییانە نەدۆزرێتــەوە ،ناكرێــت وێنــای كۆتایــی جەنگ
بكرێــت لــە ســوریا.
جێگــەی ئامــاژە پێدانــە كــە جگــە لــە بــەرەی نوســڕە
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گــروپ گەلێكــی دیكــەی جیهــادی بوونیــان هەیــە لــە
ســوریا و تــەواوی ئــەو گروپانــە پەیوەندییەكــی باشــیان
هەیــە لەگــەڵ بــەرەی نوســڕەدا .لــە مــاوەی هەشــت ســاڵ
لــە شــەڕی ناوخۆیــی لــە ســوریا ،تەنیــا ڕێكخراوێــك كــە
هەڵگــری هەمــان گوتــاری ســەلەفی جیهــادی بێــت لــە
ســوریا و گــەورە تربێــت لــە بــەرەی نوســڕە ،ڕێكخــراوی
تیرۆریســتی داعشــە كــە لــە كۆتاییەكانــی ســاڵی 2013
ەوە كەوتــە ملمالنێــی چەكــدار لەگــەڵ ڕێكخــراوە
چەكدارەكانــی دیكــە و لــە ســاڵی  2014ەوە ڕووبــەڕووی
بــەرەی نوســڕە بــۆوە .ئەگــەر لــەم ڕووبەڕووبوونەوانــەی
دوای هەڵوەشــاندنەوەی بەرەی نوســرەش و دروســتبوونی
بــەرەی تەحریــری شــام بگوزەرێیــن ،دەتوانیــن بڵێیــن كــە
زۆرینــەی گــروپ وڕێكخــراوە ســەلەفی جیهادییەكانــی
ســوریا پەیوندییەكــی دۆســتانەیان هەبــووە لەگــەڵ
بــەرەی نوســڕەدا هــەروەك پارتــی توركســتانی ئیســامی،
جوندولئەقســا ،كەتیبەكانــی ئیمــام بوخــاری و  ...هتــد.
بــەم پێیــە دەتوانیــن بڵێیــن كــە جۆالنــی خــاوەن كارتــی
گوشــارێكی تایبەتــە كــە لــە ڕێگەیــەوە دەتوانێــت وا لــە
ئەنقــەرە بــكات هــاوكاری بــكات و ناچــاری بــكات كــە
هــاوكاری بێــت لــە پــڕۆژەی ســەركوت كردنــی ئەحــراری
شــام و دروســتكردنی دەوڵەتــی حكومەتــی فریاكەوتــن.
جۆالنــی دەری خســتووە كــە تەنهــا كەســە دەتوانێــت
چەكــدارە ســەلەفییە جیهادییــەكان بــە شــێوەیەك جڵــەو
بــكات كــە بتوانێــت لــەو ڕێگەیــەوە لەگــەڵ دەوڵەتــەكان
دانوســتان بــكات .هــەر گەمەكارێــك (چ ڕژێمەكەی بەشــار
ئەســەد بێــت یاخــود هاوپەیمانەكانــی ،توركیــا و واڵتــە
نەیارەكانــی توركیــا) گــەر بیەوێــت لــە ســوریا ڕۆڵــی
هەبێــت ،دەبێــت بیــر لــە بوونــی ســەلەفییە جیهادییــەكان
بكاتــەوە لــە ئیدلــب و لــەو ڕووەشــەوە جۆالنــی ڕەنگــە
تەنهــا كەســێك بێــت كــە لــە الیــەك بتوانێــت جڵــەوی
تونــڕەوەكان بــكات و لــە الیەكــی دیكەشــەوە كەســێك

بێــت كــە بتوانرێــت دانوســتان لەگەڵیــدا بكرێــت بــەو
پێیــەی كــە كەســێكی خــاوەن ئەزمونــە لــەو بــوارەدا.
هــەر لــەو ڕووەوەیــە كــە هەندێــك كــەس پێیــان
وایــە پرســی جڵــەو كردنــی (حوراســەدین) یەكێكــە لــە
هۆكارەكانــی مانــەوەی جۆالنــی لــە ئیدلــب لــە كاتــی
نەهێشــتنی تەواوەتــی حوراســەدین ،بــەرەی تەحریــرش
ڕووبــەڕووی كێشــەی گــەورە دەبێتــەوە.
 .2حكومەتی فریا كەوتن و دەستگرتن بەسەر دوو
لەسەر سێی ئیدلب:
دووەمیــن خاڵــی گرنــگ كــە دەبێــت لەســەر پێگــەی

تەحریری شام یەكێكە
لە گرنگرتین و لە هەمان
كاتدا ڕێكخراوترین
گروپی سەلەفی جیهادی
لە سوریا

ئێســتای بــەرەی تەحریــر شــام لەبــەر چــاو بگیرێــت
ئەوەیــە كــە ئــەو ڕێكخــراوە دەســتی گرتــووە بەســەر دوو
لەســەر ســێی پارێــزگای ئیدلــب .دوای دەرگیرییەكانــی
نێــوان بــەرەی تەحریــری شــام و ئەحــراری شــام لــە
مانگــی حەوتــی ســاڵی  ،2017بەشــێكی زۆری پارێــزگای
ئیدلــب كــە بریتــی بــوو لــە شــارەكانی ئیدلــب ،ئەریحــا،
ســلقین ،جســر ئەاشــغور و  ...هتــد كەوتــە ژیــر دەســتی
بــەرەی تەحریــر شــامەوە.
هــاوكات لەنــاو بــەرەی تەحریــری شــامدا باســی «جیهــادی
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سیاســی» و پێداویســتی گرنگــی لەگــەڵ «جیهــادی
چەكدارانــە» هاتــە ئــاراوە .دەرەنجامــی ئــەو دانوســتانانە
ئــەوە بــوو كــە دەوڵەتێــك دەمەزرێنــرا كــە ئەندامەكانــی
ســەر بــە بــەرەی نوســڕە نەبــوون و ئــەو دەوڵەتــە كاری
ڕێکخســتنی كاروبــاری گوزەرانكردنــی دانیشــتوان و دابیــن
كردنــی خزمــەت گوزارییــەكان بــوو .بــەم شــێوەیە لــە
ســاڵی  2017بــە شــێوەی فەرمــی حكومەتــی فریاكەوتــن
دروســتكرا بــە كابینەیەكــی  11وەزیــری كــە «محەمــەد
ئەلشــەیخ» ســەرۆك وەزیرانەكــەی بــوو و داوی چــل ڕۆژ
 72كاتژمێــر بــۆ دەوڵەتــی كاتــی دانــرا تــا بــە تەواوەتــی
ئیدلــب بەجــێ بهێڵێــت ،لــە مــاوەی نێــوان مانگــی
تەمــوز تــا كانونــی دووەم ئەنجومەنــە لۆكاڵییــەكان لــە
شــارە جیاوازەكانــی ژێــر دەســەاڵتی بــەرەی تەحریــر شــام
دروســتبوو.
لــە شــەڕەكانی نێــوان زەنگــی و تەحریــر شــام لــە ســاڵی
 ،2018ئەحــراری شــام توانــی دوای پاكســازی كردنــی
ســەراقب و معــرە ئەلنوعمــان ،بــەرەو ئەریحــا پێشــڕەوی
بــكات و ئــەو شــارە گرنگــەش داگیــر بــكات .هــوكات
زەنگیــش توانــی شــاری ســتراتیژی «دار ئەلعــزە» بگرێــت،
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نیــوەی ئیدلــب لەژێــر دەســتی
تەحریــری شــام مایــەوە .لــە ســەرەتای ســاڵی  2019و
دەســتپێكی گــەڕی نــوێ شــەڕەكان ،تەحریــر شــام توانــی
بــە تەواوەتــی ئــەو ســێ ناوچەیــەی كەلــە ژێردەســتی
زەنگــی و ئەحــراری شــام كــە بــە بــەری ڕزگاری ســوریا
ناســراوبوون ،بــوو بگرێــت و ببــێ بــە یەكــەم هێــزی بــێ
ڕكابــەر لەئیدلبــدا.
لــە ئێســتادا تــەواوی ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی
ئۆپۆزســیۆن لــە ئیدلــب كــە  %60پارێــزگای ئیدلــب لــە
خــۆ دەگرێــت (لــە ڕیفــی ڕۆژئــاواوە و باشــوری پارێــزگای
حەلەبــەوە تــا باكــوری پارێــزگای الزقییــە) لــە الیــەن
حكومەتــی فریاكەوتنــەوە بەڕێــوە دەبرێــت .لەنێــو
وەزیرەكانــی ئــەو حكومەتــەدا نــاوی (ئیبراهیــم شاشــۆ)
بەرچــاو دەكەوێــت كــە لــە ڕابــوردوودا بەرپرســی دیوانــی
شــەرعی حەلــەب بــووە و بــە یەكێــك لــە ســەلەفییە
بەناوبانگەكانــی حەلــەب ئەژمــار دەكرێــت.

 .3گەورەترین گروپی چەكدار و بە ڕووكەش سەربەخۆ
لەناو ئۆپۆزسیۆن
باســێكی تــر كــە وا دەكات بــەرەی تەحریــری شــام زیاتــر
گرنــگ بێــت ،پێگەكەیەتــی لەنــاو گروپە ئۆپۆزســیۆنەكاندا.
لــە ڕاســتیدا جۆالنــی لــە ســاڵی  2014توانــی تــەواوی گروپە
چەكــدارەكان ناچــار بــكات یــان لەگــەڵ ڕژێمــی ســوریا
بكەونــە سازشــەوە ،یاخــود پــاڵ بدەنــە پــاڵ هێزێكــی
دەرەكییــەوە ،لــەو سەروبەندەشــدا ئــەو گروپانــەی كــە
نەچوونــە ژێــر بــاری هیــچ یــەك لــەو دوانــە ،لەالیــەن
نوســڕەوە الواز كــران و دواتــر كۆتاییــان پــێ هێنــرا.
گروپــە ســەربەخۆكانیش دوای ســەركوت كردنەكانــی ئــەم

ئەبو محەمەدی جۆالنی
گەورەترین ڕێڕەو بووە
بۆ هاتنە ناوەوەی
جیهادییە سەلەفییەكان
بۆ ناو شەڕی ناوخۆیی
سوریا

دواییــەی ئیدلــب وەك گروپــی زەنگــی و هەڵۆكانــی
شــام و ســوپای ڕزگاری ســوریا و ســوپای نیشــتیمانی،
ناچــار بەدەســتە بەنــدی نــوێ كــران و دواجــار گروپــەكان
لــە چــوار گروپــی ســەرەكی ڕیزبەنــدی كــران ،بــەرەی
تەحریــر شــام ،گروپــە ســەلەفییە جیهادییەكانــی نــاو ژوری
ئۆپەراســیۆنەكانی (حــرض المۆمنیــن) و گروپــە ســەلفییە
جیهادییەكانــی دیكــەی وەك پارتــی ئیســامی توركســتانی
و جونــدی قەوقــاز و كەتیبەكانــی ئیمــام بوخــاری.
بەكورتــی دەكرێــت بوترێــت كــە جگــە لــە بــەرەی تەحریر
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شــام ناكرێــت لــە ئێســتا گروپێكــی چەكــداری تــر بــەدی
بكەیــن لــە ئیدلــب كــە بتوانێــت ڕۆڵــی گرنــگ بگێڕێــت و
لــە هاوكێشــەكاندا خــاوەن قورســایی بێــت.
وادێتــە پێــش چــاو كــە لــەو ڕوەوە كــە جۆالنــی لەگــەڵ
توركیــا خــاوەن یــەك بەرژەوەنــدی هاوبــەش بــن،
بــەو پێیــەی كــە جۆالنــی خــۆی وەك هێزێكــی بــێ
ڕكابــەر جێكردۆتــەوە لــەالی توركیــا و هــەر بــە هــۆی
جۆالنیشــەوەیە كــە تــەواوی گروپــە چەكــدارەکان ناچــار
بــوون پەیوەســت بــن بــە ســوپای نیشــتیمانییەوە كــە
هێزێكــە بــە چاودێــری توركیــا دروســتبووە و ڕێكخــراوە.
ئــەم هێــزەش لــە پرۆســەی ســەربازی كانــی ئاشــتی لــە
ســوریا و ناردنــی هێزەكانــی بــۆ لیبیــا دەری خســت كــە
هێزێكــی گوێڕایــەڵ و جڵەكــراوی ســوپای توركیایــە؟
 .4دواهەمین چانسی تیرۆر بۆ ڕەوایی بەخشین بە
پرۆسەكانی سوپای سوریا
دیمەشــق لــە ســەرەتای شــەڕی ســوریا لــە ژێــر نــاوی
شــەڕ دژی تیــرۆر ،رەوایەتــی دەدا بــە شــەڕی خــۆی دژ
بــە قاعیــدە و داعــش لــە ســوریا ،داوی ڕێككەوتنەكانــی
ئاســتانا دیمەشــق بــە ناچــار ملــی بــۆ ئــەوە دا كــە
ئیــدی ناتوانێــت بــە پاســاوی شــەڕی تیــرۆر ،شــەڕ لــە
دژی ســوپای ئــازاد بەرپــا بــكات ،هــەر بۆیــە شــەڕی
لــەو ناوچانــەدا وەســتاند كــە لەژێــر دەســەاڵتی توركیــادا
بــوون ،وەك ناوچەكانــی (قەڵغانــی فــورات ،عەفریــن و
كانــی ئاشــتی) هــەر لەبــەر هەمــان هــۆش ناتوانێــت شــەڕ
دژی هێزەكانــی ســوریای دیموكــرات بەپــا بــكات.
لــەدوای دانوســتانەكانی ئاســتانا ،هەمیشــە یەكێــك لــەم
دوانــە بەهانــەی شــەڕ كــردن بــووە بــۆ ســوریا بــە بیانــوی
شــەڕئ تیــرۆر ،یــا بــەرەی نوســڕە لەناوچــەی جــێ ناكــۆك
بوونــی هەبــووە ،یــا دیمەشــق ڕایگەیانــدووە كــە الیەنــی
بەرامبــەر ئاگــر بەســتی پێشــێل كــردووە.
ســەبارەت بــە ئیدلــب دۆخەكــە هەســتیار تــرە ،توركیــا
دەرعــا و ڕیفــی باكــوری زۆر بــەالوە گرنــگ نەبــوو و
لــە نیگەرانییەكانــی ســوریا تێدەگەیشــت ســەبارەت بــە
ڕیفــی دیمەشــق .هەروەهــا توركیــا لەگــەڵ پرۆســەكانی
ڕۆژهەاڵتــی غوتــەی بــوو تــا گرنگتریــن كارتــی ســعودییە

كــە (ســوپای ئیســام) بــوو كۆتایــی پێبێــت و پەنــا بــۆ
توركیــا بهێنێــت .هەروەهــا بــەدوور نازانرێــت كــە توركیــا
لەگــەڵ پرۆســە ســەربازییەاكنی دەرعــا بێــت تــا گرنگتریــن
كارتــی ئەمەریــکا و ئــەردەن و دواجــار ئیمــارات و
ســعودییە كــە ژووری پرۆســەكانی مــوك و بــەرەی باشــور
كۆتایــی پــێ بێــت و خــۆی بــااڵ دەســت بێــت لــە نــاو
ئۆپۆزســیۆندا.
لــە ئیدلــب دۆخەكــە بــە تەواوەتــی جیــاوازە ،توركیــا
چەندیــن بنكــەی ســەربازی لــە ئیدلــب هەیــە و بــاش
دەزانێــت كــە ئەگــەر ئیدلــب تێــك بچێــت ،نائارامــی
زۆر گــەورە لەنــاو توركیــا دروســت دەبێــت لــە ڕووی
تێكچوونــی ئــەو یەكڕیزییــەی كەلەنێــوان گروپــە ســەلەفییە
جیهادییەكانــدا هەیــە و چ لــە ڕووی ئــاوارە بوونــی
ملیۆنەهــا ســوری دانیشــتوی ئیدلــب كــە لــە ئێســتادا
بــەدوور دەزانرێــت تروكیــا بەرگــەی میوانداریــان بگرێــت.
دەرەنجام
هــەروەك پیشــتر باســی لێوەكــرا ،دەكرێــت بوترێــت كــە
تەحریــری شــام یەكێكــە لــە گرنگتریــن و لــە هەمــان
كاتــدا ڕێكخراوتریــن گروپــی ســەلەفی جیهــادی لــە
ســوریا و كــە ئاینــدەی ملمالنێكانــی ســوریا پەیوەنــدی
هەیــە بــە ئاینــدەی ئــەو گروپــەوە .بەهــۆی دەســتگرتنی
بەســەر بەشــێكی زۆری پارێــزگای ئیدلــب و دروســتكردنی
دەوڵەتــی فریاكەوتــن و توانــای لــە زاڵ بــوون بەســەر
گروپــە ســەلەفییەكانی دیكــە ،پــێ ناچێــت ســوریا بــە
ئاســانی بتوانێــت ڕووبــەڕووی ببێتــەوە .توركیــاش لەگــەڵ
ئــەوەی كــە هەندێــك بەرژەوەنــدی هاوبەشــی هەیــە
لەگــەڵ تەحریــری شــام ،بــەاڵم ترســی ســەرەكی لــەو
ئاوارانەیــە كــە لــە ئەگــەری ڕووبەڕووبوونــەوەی ســوپای
ســوریا لەگــەڵ تەحریــری شــام ڕوو لــە ســنوورەكانی
دەكــەن.
سەرچاوە:
36855/http://tabyincenter.ir
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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