نورس للدراسات
2017 / 5 / 15
هل أزيلت هيئة تحرير الشام من قوائم اإلرهاب االمريكية؟
عادة ما تتبع كندا قوائم اإلرهاب االمريكية وإزالة كندا لهيئة تحير الشام من القائمة
يعني على االغلب انها غير موجودة على قوائم اإلرهاب االمريكية أيضا
فعادة ما تقوم أمريكا بوضع أسماء ما تعتبره منظمات إرهابية بشكل دقيق وتضع
معه جميع المسميات المختلفة الممكنة للمنظمة لتوضيح أي اختالف بإطالق االسم
فتنظيم الدولة لديه مثال  46اسم مختلف على قوائم اإلرهاب االمريكية وللنصرة 6
أسماء مختلفة وتتبعها كندا بشكل وثيق في هذا
لكن بعد اعالن هيئة تحرير الشام لم يتم حقيقة تعديل قوائم اإلرهاب وبقيت جبهة
النصرة بينما هيئة تحرير الشام ال
وقد يكون لألمر عالقة باالندماج نفسه فاندماج فصائل لم تكن على قوائم اإلرهاب
داخل هيئة تحرير الشام كحركة نور الدين الزنكي قد ساهم بمنع ضع هيئة تحرير
الشام على قائمة اإلرهاب وال فستضطر أمريكا وكندا لوضع جميع الفصائل
المندمجة واألشخاص المنتمين لها لقوائم اإلرهاب وهذا سيتسبب بتعقيدات ال تنتهي
قبل شهرين نشرت الخارجية االمريكية بيانا قالت فيه ان تغيير اسم جبهة النصرة
الى هيئة تحرير الشام لن يغير من كونها منظمة إرهابية لكن نيكول تومسون من
الخارجية االمريكية قالت الحد القنوات االمريكية قبل يومين ان البيان خاطئ وان
جبهة النصرة فقط هي المنظمة اإلرهابية ويثبت هذا المنشور الذي نشرته الخارجية
االمريكية قبل أيام عن أبو محمد الجوالني والذي ذكرت فيه انتماؤه لجبهة النصرة
وليس لهيئة تحرير الشام حتى عند مراجعة مركز نورس التفاقية استانة تبين ان
االسم المستخدم هو جبهة النصرة وليس هيئة تحرير الشام
وبالتالي فنظريا لم يعد أي منتسب لهيئة تحرير الشام إرهابي بنظر حكومتي أمريكا
وكندا بل وقد يكون من الممكن لألمريكيين والكنديين االنضمام للهيئة وارسال
األموال لها بشكل رسمي لكن قد يبقى االمريكان الباب مفتوحا ألشخاص محددين
بناء على كل حالة على حدا هذا من الناحية القانونية اما من الناحية االستخباراتية

فسيبقى لوكالة االستخبارات االمريكية خيارات خارج اطر القانون األمريكي كما
جرت العادة
اما عن تداعيات ذلك فأهمها ضعف نظرية دخول الجيش التركي لمحاربة هيئة
تحرير الشام حيث انها ال تعتبر منظمة إرهابية ولم يرد اسمها في اتفاقية استانة
تم االستعانة بعدة مقاالت أجنبية إلتمام هذا التحليل
البادية :تم تحريك ارتال لكتائب االمام علي الشيعية من ريف حماة الشمالي لمطار
السين
دير الزور :وصول تعزيزات من قوات السوتور وهي ميليشيا آشورية مسيحية
منضمة رسميا الى الميليشيات االنفصالية من الحسكة الى دير الزور لمساندة
ميليشيات األسد
هذه إحدى الحاالت والتي نرى فيها تعاونا عسكريا بين الميليشيات االنفصالية
وميليشيات األسد
يذكر ان الميليشيات االنفصالية قامت عدة مرات برفع علم ميليشيات األسد وساندته
عسكريا في معارك حلب وريفها الشمالي
حماة :وصول الدفعة األولى من مهجري حي القابون الى منطقة الثوار في ريف
حماة الغربي
تركيا :وقعت تركيا عقد مع شركة محلية لبناء جدار على طول الحدود التركية –
اإليرانية

العراق – الحديثة :هجوم انغماسي لتنظيم الدولة على مدينة حديثة أدى لمقتل وجرح
العشرات من الميليشيات الشيعية وقواتها الرديفة
رتل الميليشيات الشيعية الى مطار السين
يرافقها أيضا ميليشيات نسور الزوبعة
المتواجدة في القريتين والسويداء

القابون :عدو عد خروج آخر دفعة من
الثوار
السفارة االمريكية في دمشق :موقفنا تجاه هيئة
تحرير الشام لم يتغير يبقى بيان راتني في شهر
آذار فاعال لم يكن البيان خاطئ ولم يتم تصحيحه

السفارة االمريكية في دمشق :المعلومات الواردة في
قناة  CBCوالدرر تجاه موقفنا من هيئة تحرير الشام
خاطئ وفيه تشخيص غير صحيح لموقفنا

الموصل 373 :قتيل وجريح من المدنيين في الموصل خالل األيام األربعة الماضية
نتيجة قصف التحالف الدولي حسب وكالة أعماق
واشنطن :أمريكا تقول ان األسد قام بإنشاء فرن إلحراق الجثث في سجن صيدنايا
أمريكا تقول ان ميليشيات األسد تقتل  50سجين في صيدنايا كل يوم ولم تعد عمليات
حفر القبور خيارا مجديا امام عدد الجثث الكبير
العراق – تلعفر :اشتباكات بين الميليشيات الشيعية وتنظيم الدولة في قريتي تل
قصب وتل بنات غربي مدينة تلعفر
انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان قرب الحدود السورية األردنية
مركز نورس للدراسات يقدم ترجمة لمقال (طائرات إيران المسيرة)
توزع السيطرة في أحياء القابون وبرزة
وتشرين شرق العاصمة دمشق حتى تاريخ
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