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مقدمه
ق��درت داعش رو ب��ه زوالی ج��دی افتاده 
در  چ��ه  آن،  ب��ه  عموم��ی  اقب��ال  اس��ت. 
س��رزمین های تحت کنترل و چه در خارج 
از این سرزمین ها به شدت افول کرده است. 
این گ��روه تکفی��ری مناطق تح��ت کنترل 
جدیدی به دس��ت نی��اورده و البت��ه مناطق 
وسیعی از سرزمین های خالفت خودخوانده 
آن، از تصرفش خارج شده است. در لیبی، 
قلمرو داعش به سبب حمله ارتش، از چنگ 
این گروه خارج شده و آخرین درگیری ها 
در قالب حمالت انتحاری در ش��هر »سرت« 
ب��ه عن��وان آخرین پناه��گاه داع��ش نمود 

داش��ته اس��ت. در عراق، عملیات ارتش در منطقه االنبار، داعش را 
از الرطبه، هیت و رمادی به عمق بیابان ها راند؛ فلوجه را آزاد کرد و 
عملیات برای آزادس��ازی موصل هم هر چند به کندی، اما به تدریج 
در حال انجام اس��ت. در سوریه وضعیت به وخامت عراق نیست اما 
چالش های مش��ابهی وجود دارد. شهرهای تحت کنترل داعش یا به 
محاصره می افتند یا اینکه ارتباط مناطق تحت کنترل به کلی از میان 
می رود. ترس از ش��ورش مردم محلی بیش��تر از عراق است. ارتباط 
ب��ا جهان خارج که زمان��ی از طریق مرزهای ترکی��ه مقدور بود، به 
صورت کامل از میان رفته اس��ت. از تجارت نفت، اش��یای عتیقه و 
انسان کاسته شده است. منابع مالی خالفت دچار نقصان جدی است: 
صرفه جویی مالی از طریق کاستن از دست مزدها و افزایش دریافت 
زکات و خراج هم کفاف این نقصان را نمی کند. جذابیت حکومت 
داعش اگر هم زمانی تصور می ش��د که وج��ود دارد اکنون به طور 

تزلزل داعش در سوریه و 
عراق

در یک ماه گذشته داعش در زیر حمالت همه جانبه، بخش عمده ای از قلمروی خود را از دست داده و نشانه های زوال 
و نابودی آن آش�کار ش�ده است. مناطق تحت کنترل داعش کوچک تر ش�ده و به محاصره افتاده است. در حالی که 
داعش تماس بخش های مختلف خود را با یکدیگر و جهان خارج از دست داده است. تلفات انسانی و لجستیک گروه 
افزایش یافته اس�ت. منابع مالی آن به س�بب کوچک شدن قلمرو و توقف روند کسب غنایم، افزایش هزینه ها، توقف 
فروش نفت و عتیقه به خارج و گاه نابودی خزانه اسکناس ها به سبب حمالت هوایی کاهش شدیدی را تجربه کرده 
اس�ت. روند جذب پیکارجویان خارجی به س�بب اقدامات بین المللی به میزان بس�یار ناچیزی رسیده است. مردم بومی 
دیگر جذابیتی در حکومت داعش نمی یابند و تمایلی به آن ندارند. با این حال داعش می کوشد تا به هر طریق ممکن 
زنده بودن و قدرت خود را نشان دهد: عملیات تروریستی به شکل بمب گذاری، حمالت نظامی ناگهانی و برق آسا و 
در نهایت جنگ و گریزی که تنها هدفش، حفظ نیروها و ادامه حیات این گروه تکفیری اس�ت. با این همه، داعش 
در مراحل آخر حیات خود قرار دارد. قلمرو گروه در لیبی به طور کامل از میان رفته است؛ در عراق شهرهای مهم را 

یکی پس از دیگری از دست می دهد و در سوریه هم یا به محاصره افتاده یا به عمق مناطق بیابانی پناه می برد.

تحلیل

اشاره:

امین پرتو*

* کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک خاورمیانه
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کامل از میان رفته اس��ت. اعدام های جمعی ه��م در مورد نیروهای 
خودی که مشکوک به خیانت و تمرد هستند و هم علیه مردم بومی 
که مظنون به جاسوسی و سرکشی هستند، شدت و گسترش بیشتری 
یافته است. این گروه تروریستی، گرچه هنوز ذخایر عظیم تسلیحاتی 
دارد، اما بیش��تر از ش��یوه های نظامی مجبور شده است به روش های 
دیگری اتکا کند تا روند شکس��ت خود را به تأخیر بیاندازد: استفاده 
گسترده از سپر انس��انی، آن طور که در فلوجه، موصل، رقه و منبج 
مرتکب شده است؛ توسل به عملیات تروریستی و بمب گذاری و در 
نهایت زدوخوردهایی که در دور از انتظارترین مناطق رخ می دهند. 
عقالنیت نظامی داعش به ش��دت محل تردید است. داعش به جای 
پیروزی نظامی واقعی همچنان در جس��تجوی پیروزی های تبلیغاتی 
اس��ت و مناس��ب ترین راه برای آن را عملیات های تروریستی برای 

تبلیغات و نشان دادن قدرت خود می داند.

عملیات های تروریستی داعش
در ماهی که گذش��ت حمالت متعدد تروریستی به وقوع پیوست 
که داعش مس��ئولیت ارت��کاب آنها را بر عهده گرفت. بیش��ترین 
عملیات ها در عراق رخ داد. نخس��ت در 11 اردیبهش��ت، انفجار 

انتحاری در میان گروهی از زائران ش��یعه 
ک��ه از بغداد عب��ور می کردن��د، منتهی به 
کشته ش��دن 38 تن و زخمی ش��دن 86 تن 
گردید. ی��ک روز بعد، انفج��ار انتحاری 
دیگری در س��ماوه، کشته ش��دن 33 تن و 
زخمی ش��دن ۷5 ت��ن را موجب ش��د. در 
22 اردیبهش��ت، در پی مجموعه حمالت 
انتح��اری و حمل��ه مس��لحانه در بغ��داد و 
حومه آن، 110 تن کشته و 165 تن زخمی 
شدند. دو روز بعد، در جریان یک مسابقه 
فوتب��ال حم��الت انفج��اری و تیراندازی 
منتهی به کشته ش��دن 28 تن و زخمی شدن 
45 ت��ن دیگر گردید. در 26 اردیبهش��ت، 
در جریان حمل��ه به یک مجتمع گازی در 
ش��هر تاجی، 14 نفر از کارکن��ان و 9 نفر 
از حمله کنندگان کش��ته ش��دند و 4۷ تن 
دیگر زخم��ی ش��دند. دو روز پس از آن 
بمب گذاری از طریق خودرو و تیراندازی، 
منتهی به کشته   شدن 101 نفر و زخمی شدن 

194 نفر در بغداد گردید.
به جز عراق، س��وریه هم شاهد انبوهی 
از عملی��ات بمب گ��ذاری بود که توس��ط 
داع��ش انج��ام ش��د: در اوای��ل خ��رداد، 
بمب گذاری در دو شهر جبله و طرطوس، 
مناطق علوی نشین س��وریه که به بشار اسد 
وفادار هس��تند، منتهی به کشته ش��دن 184 
تن و زخمی ش��دن بیش از 200 نفر ش��د. 
در 22 خ��رداد در محل��ه س��یده زینب در 
حومه دمش��ق ه��م دو انفجار بی��ش از 20 
کش��ته بر جای گذاش��ت. داع��ش عالوه 
ب��ر مناطق تحت کنترل دولت س��وریه، در 
مناطق تح��ت کنترل شورش��یان و کردها 
هم دس��ت ب��ه عملیات بمب گ��ذاری زد. 
رأس العین در حومه حس��که و قمیش��لی، 
حلب و ادلب، ش��اهد انفجارهایی بود که 

داعش به جای پیروزی نظامی واقعی 
همچنان در جس�تجوی پیروزی های 
راه  مناس�ب ترین  و  اس�ت  تبلیغات�ی 
ب�رای آن را عملیات های تروریس�تی 
ب�رای تبلیغ�ات و نش�ان دادن قدرت 

خود می داند.
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داع��ش علیه کردها و مخالفان اس��د انجام 
داد. عملیات ه��ای داع��ش تنه��ا مح��دود 
ب��ه خاورمیان��ه نب��ود. در ماه گذش��ته در 
اورالندوی فلوریدا در ایاالت متحده، یک 
آمریکایی افغان تبار که گفته می شود پیش 
از حمله با داعش اعالم بیعت کرده بود، به 
یک باشگاه شبانه حمله و 49 تن را کشته و 
53 ت��ن را زخمی کرد. در رویداد دیگری 
داعش ترور یک افس��ر پلیس و همسرش 

در فرانسه را بر عهده گرفت.
انجام این قبی��ل عملیات بمب گذاری 
یا حمالت تروریس��تی، هرچند اثربخشی 
نظامی ندارد اما دس��ت کم نشانی از ادامه 
حیات داع��ش را ب��رای هوادارانش نوید 
می دهد. با وجود این، شکست های عملی 
داع��ش در واقعی��ت سیاس��ی و نظام��ی، 
حج��م مخالفت ه��ای مردم��ی در مناطق 
تحت کنترل آن و نیز مخالفت های جدی 
جریان ه��ای مذهبی و سیاس��ی س��لفی و 
جه��ادی با این گ��روه ک��ه آن را فرقه ای 
متغلب، زورگو و س��لطه گر می دانند، بهره 
تبلیغات��ی از این قبی��ل عملیات ها را ناچیز 

می سازد.

وضعیت داعش در عراق
داعش در عراق، در موقعیتی کاماًل تدافعی 
ق��رار دارد. بعد از شکس��ت در رمادی و 
بقیه نواحی اس��تان االنب��ار، صرف نظر از 
مناطق مرزی با س��وریه )حصیبه و القائم( 
و چند نقطه در عم��ق بادیه، تنها فلوجه و 
شهرک های پیرامون آن در کنترل داعش 
باق��ی مان��ده بود ک��ه آن ها نی��ز در روند 
آزادس��ازی و پاک س��ازی قرار گرفتند. 
عملیات پاک سازی فلوجه به سبب وجود 
جمعیت غیرنظامی و نیز اختالفات داخلی 

می��ان نیروهای دولتی اگرچه به کندی پی��ش رفت اما در نهایت 
ب��ا پیروزی ارتش ع��راق به پایان رس��ید. ای��ن در حالی بود که 
آیت اهلل سیس��تانی از نخست وزیر خواس��ت تا برای خودداری از 
آس��یب دیدن غیرنظامیان احتیاط بیشتری اتخاذ کند و از عملیات 
سریع پرهیز کند. انتشار شایعه های متعدد از ارتکاب به شکنجه یا 
قتل غیرقانونی که به نیروهای حشدالش��عبی )بسیج مردمی( عراق 
نس��بت داده شده بود، س��بب ش��د تا این نیروها از عملیات کنار 
گذاشته ش��وند. در این میان عشایر اهل س��نت در حاشیه فلوجه 
از دولت عراق قول گرفتند که در پاک س��ازی فلوجه از داعش، 
نقش مح��وری را ایفا کنند. همچنین نخس��ت وزیر این کش��ور 
دس��تور داد تا یک لشکر زرهی ارتش عراق هم به جای عملیات 
در فلوجه به جبهه ش��مالی برای آزادی موصل اعزام ش��ود. همه 
این مسائل گرچه آزادی فلوجه را کند کرد اما آزادی آن حتمی 
ب��ود زیرا برای نیروهای داعش در فلوج��ه هیچ کمکی از بیرون 

متصور نبود.
اما از فلوجه مهمتر مس��ئله موصل اس��ت. موصل دومین ش��هر 
بزرگ عراق پس از بغداد و تنها ش��هر بزرگی اس��ت که همچنان 
در دس��ت داعش باقی مانده است. موصل از شمال در خطر حمله 
کرده��ا قرار دارد. با این همه حاش��یه غربی آن و ش��هرهایی مانند 
بع��اج و تل عفر همچنان در کنترل داعش اس��ت و مس��یری برای 
امداد رسانی به موصل و اعمال فشار بر کردها محسوب می گردد. 
نیروهای دولت مرکزی هم کوشیده اند از جنوب به موصل نزدیک 
شوند. بخش��ی از نیروهای دولت مرکزی در ش��رق شهر مخمور، 
مناطقی را آزاد کرده اند اما پیشروی ش��ان محدود باقی مانده است. 
در مناط��ق جنوبی ت��ر، نیروهای دولتی در تردید میان پیش��روی به 
س��وی ش��مال یعنی موصل یا حمله به ش��هر حویجه و آزادی آن 

قرار دارند.
رقابت میان دولت مرکزی با حکومت اقلیم کردس��تان، مس��ائل 
داخلی سیاس��ی عراق، مخالفت ها و توقعات اهل س��نت، نقش ایران 
و باالخره فشارهای آمریکا در تعیین زمان نهایی برای تعیین تکلیف 
موصل و قلمروهای داعش در ش��مال عراق نقش اساس��ی دارد. البته 
از آنجا که داعش توان حمله را از دس��ت داده، وقوع حوادثی مشابه 
س��قوط غافل گیرانه رمادی چندان محتمل نیست. آنچه ممکن است 
در آینده بیش��تر رخ دهد، درگیری هایی نظیر آنچه در طوزخورماتو 
رخ داده اس��ت، خواهد بود. یعن��ی درگیری نظامی می��ان نیروهای 
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حشدالش��عبی و دول��ت مرکزی ب��ا نیروهای اقلیم کردس��تان که در 
نهایت احتم��ال دارد میانجی گ��ری ایران، آمریکا یا مش��ایخ محلی 

مسئله را ساکت کند.

وضعیت داعش در سوریه
داعش در س��وریه هم ضربات متعددی متحمل ش��ده است. اگرچه 
هن��وز وخامت وضع آن به وخامت اوضاعش در عراق نیس��ت زیرا 
دش��منان داعش، مش��غول یکدیگر هم هس��تند و نمی توانند با تمام 
قوا علی��ه این گروه بجنگن��د. در مقابل داعش ت��وان آن را دارد تا 
حد ام��کان از این تضادها به نفع خود، اس��تفاده کند. بهترین نمونه 
را می توان در ش��مال حلب مشاهده کرد. حاش��یه شمالی حلب که 
در کنترل ارتش آزاد بود با حمالت کردها در معرض س��قوط قرار 
گرفت. داعش نیز موقعیت را مغتنم شمرد و با حمالت سنگین، مارع 
و حتی ش��هرک اعزاز را در معرض س��قوط قرار داد. کردها هم از 
موقعیت بهره برده و »شیخ عیسی« را هم به تصرف خود درآوردند. 
اگرچه ای��ن جنگ مضحک، یعنی جنگ دو گ��روه مورد حمایت 
آمریکا با یکدیگر به نفع داعش بود تا بتواند کار را یکسره کند، اما 
حمالت کردها در جبهه منبج و غرب فرات همه محاس��بات داعش 
را به هم ریخت. کردها در شرایطی به منبج حمله کردند که داعش 
گم��ان می کرد این حمله در جنوب و با ه��دف رقه انجام گیرد. اما 
پس از آنکه ارتش س��وریه به س��وی رقه حمله کرد، کردها با تغییر 
مسیر به سوی غرب، از فرات گذشتند و به منبج حمله کردند. ترکیه 
ک��ه پیش تر حمل��ه به منبج و جرابلس از س��وی کردها را خط قرمز 
خود اعالم ک��رده بود با اعالم اینکه در خصوص عملیات کردها از 
آمریکا تضمین های الزم را اخذ کرده اس��ت، در برابر این عملیات 

سکوت پیشه کرد.
البت��ه کردها ب��ا نادیده گرفتن تصرف منب��ج و خودداری از 
ورود به آن، به سوی ش��هر الباب پیش می روند. آنان هم اکنون 
به عریمه در شرق شهر الباب رسیده اند. بخت آنان برای تصرف 
الباب، از دو رقیب دیگرش��ان، ارتش آزاد و نیروهای بشار اسد 
بیش��تر به نظر می رس��د. در ش��مال حلب نیروهای ارتش سوریه 
مش��غول نبرد در حن��درات هس��تند در حالی که کوش��ش های 
چندباره  برای پیروزی در این منطقه همچنان با مانع همراه است. 
در جن��وب حلب نیز متحدان اس��د، دس��ت ب��ه گریبان حمالت 

احتم��ال  بنابرای��ن  هس��تند.  جیش الفت��ح 
سقوط الباب به دست کردها بیشتر است. 
مهم ت��ر از ای��ن عملیات، خط س��یر آتی 
کردها بعد از الب��اب اهمیت دارد. آنان با 
پاک سازی داعش کوش��ش برای اتصال 
به عفرین را آغاز خواهند کرد. اینجاست 
که نب��رد نهایی برای همه آغاز می ش��ود: 
کرده��ا و البته ارتش آزاد و دولت ترکیه 
که اس��د قطعاً به تماش��ا خواهد نشس��ت. 
در این میان موضع آمریکا و کش��ورهای 
عرب��ی ک��ه مش��اهده می کنن��د چگون��ه 
کردها س��رزمین های عرب��ی را به تصرف 
درمی آورن��د، اهمی��ت اساس��ی خواه��د 
داش��ت. یک احتمال بس��یار قوی در این 
رابطه آن است که کردها با خودداری از 
درگیری با ارتش آزاد و در ش��رایطی که 
نس��بت به ارتش اس��د هم اعالم بی طرفی 
کرده اند، سرزمین های شمال شرقی حلب 
را تصرف و ب��دون نابودکردن باقی مانده 
ارتش آزاد در ش��مال حلب، عفرین را به 
س��ایر مناطق تحت کنت��رل کردها متصل 
کنن��د. این ط��رح ممکن اس��ت موافقت 
دولت اسد را هم دربرداش��ته باشد. ادامه 
این طرح، متصل شدن مناطق تحت کنترل 
کرده��ا به محله ش��یخ مقصود در ش��مال 
حلب است. با این اقدام حلب به محاصره 
نیروهای اس��د ه��م در خواهد آمد. با این 
ح��ال داع��ش پ��س از یک عقب نش��ینی 
س��ریع به درون منب��ج، ضدحمالتی علیه 
کرده��ا ص��ورت داد و در عریم��ا هم به 
شدت مقاومت کرد. به عالوه عقب نشینی 
ابتدای��ی در مح��ور اع��زاز- م��ارع هم با 
ضدحمل��ه ای مجدد همراه ش��د تا ارتش 

آزاد همچن��ان در تنگن��ا باق��ی بمان��د.
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داعش در نواحی دیگر با ارتش سوریه 
و نیروهای اس��د دس��ت به گریبان اس��ت. 
ارتش س��وریه حمله به سوی رقه و السخنه 
را آغاز کرده اس��ت. هرچند مس��افت زیاد 
روند اج��رای آن را کند خواه��د کرد اما 
داع��ش در رقه در خطر ج��دی قرار دارد. 
ممکن اس��ت این حمله با هجمه کردها از 
شمال یا شورش عشایر عرب محلی همراه 
ش��ود. ممکن اس��ت نیروهای اسد به سوی 
ش��مال و شهر مس��کنه هم حرکت کنند و 
بدین ترتی��ب نیروهای داع��ش در منبج و 
ش��مال ش��رقی حلب در محاصره ای وارد 
ش��وند که هی��چ راه ف��راری برایش وجود 
نداش��ته باش��د. به عالوه ممکن است مسیر 
نیروه��ای داع��ش که در ش��رق حمص و 
حما مستقر هستند، هم قطع شود. این شاخه 
از تکفیری ه��ا مدت هاس��ت که پیش��روی 
نداشته اند و اگر مس��یر تدارکات رسانی به 
آنها کاماًل قطع شود، باید تنها منتظر مرگ 
و نابودی خود باش��ند. به طور کلی داعش 
عقالنیت نظامی چندانی از خود بروز نداده 
اس��ت. در حالی که حمله در جبهه حمص 
و حما می توانس��ت موقعی��ت بهتری برای 
این گروه فراهم کند، حمالت برق آس��ا و 
با تلفات س��نگین در حاش��یه شرقی دمشق 
ص��ورت گرفت که دائما با شکس��ت روبه 
رو ش��د. از این شکس��ت ها مصیب بارتر، 
عملیات در دیرالزور بوده اس��ت که تلفات 
س��نگین آن بدون حصول نتیج��ه چندانی 

ادامه یافته است.
در جنوب غرب سوریه و در منطقه ای 
ک��ه تح��ت کنترل گ��روه متح��د داعش 
موسوم به لواء شهدای یرموک قرار داشت 

هم وضعیت بهتر نیس��ت. لواء شهدای یرموک پس از شکست ها 
و تلف��ات س��نگین اخیر، ناگزی��ر از اتحاد با اف��رادی از دو گروه 
»جماعه المجاهدین« و »حرک��ه المثنی« گردید تا گروه جدیدی 
با نام »جیش خالد بن الولید« را تش��کیل دهند. اما این عنوان تازه 
ثمرات چندانی نداش��ته است. تنها زمانی که گروه »الویه الفرقان« 
کوشید عملیات موسوم به »لبیک داریا« را در جنوب غربی دمشق 
و قنیط��ره آغاز کند، داع��ش برای دفع حم��الت این گروه های 
مؤتلف، مجبور به کاس��تن از ش��دت عملیات علیه نیروهای اسد 

شد.

فضای سیاسی عراق و سوریه در میانه جنگ با داعش
در ش��رایطی که جنگ با داعش با ش��دت ادامه دارد، تحوالت 
سیاسی هم در عراق و سوریه در جریان است. در عراق، جریان 
صدر به مخالفت ه��ای خود با دولت حی��در العبادی ادامه داده 
اس��ت. یورش هواداران او به منطقه سبز بغداد با سرکوب پلیس 
مواجه ش��د، اما صدر اعالم کرده اس��ت که پ��س از خاتمه ماه 
رمض��ان دوباره اعت��راض علیه دولت را از س��ر خواهد گرفت. 

خواس�ته مقتدی ص�در، تش�کیل دولتی 
اف�راد  از  متش�کل  فس�اد،  از  پیراس�ته 
غیرسیاس�ی ام�ا حرف�ه ای و متخص�ص، 
محاکم�ه اف�راد مرتک�ب ب�ه فس�اد، لغو 
س�همیه بندی های حزب�ی و طائف�ه ای و 

حفظ اس�تقالل ملی عراق اس�ت
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خواس��ته مقتدی صدر، تشکیل دولتی پیراس��ته از فساد، متشکل 
از اف��راد غیرسیاس��ی اما حرف��ه ای و متخص��ص، محاکمه افراد 
مرتک��ب به فس��اد، لغ��و س��همیه بندی های حزب��ی و طائفه ای و 
حفظ استقالل ملی عراق اس��ت. هواداران صدر انتقادات تندی 
علیه س��پاه بدر و جریان های عراقی که با ایران روابط دوس��تانه 
دارن��د، وارد می کنن��د. جمعی از هواداران جری��ان صدر اقدام 
به بس��تن دفاتر حزب دعوت اس��المی به رهب��ری نوری مالکی 
در ش��هرهای جنوب ع��راق کرده و مراکز ح��زب را در نجف 
م��ورد حمله قرار دادند. آنان ادعا می کنند که حضور گس��ترده 
ای��ران در عراق اس��تقالل ملی این کش��ور را خدش��ه دار کرده 
اس��ت اگرچه کمک های ایران را مهم و مطلوب می دانند. البته 
صدر به حضور آمریکا در عراق هم معترض اس��ت و عبادی را 
به س��بب آنچه باج دادن به آمریکا می داند، مورد ش��ماتت قرار 
می دهد. البت��ه این اتفاقات در ش��رایطی رخ می دهد که جریان 
تحت رهبری صدر ن��ه فقط در دولت حضور دارد، بلکه کنترل 
چن��د وزارت خانه از جمله مس��کن و تجارت را نی��ز در اختیار 
گرفته است. در اقلیم کردستان هم شایعات وسیعی در خصوص 
جانش��ینی مسرور بارزانی فرزند مس��عود بارزانی به جای پدرش 
منتشر شده است. مسئله ای که به نظر می رسد با موافقت عمومی 
همراه نخواهد ش��د و تنش های داخلی بسیاری را در این منطقه 

برخواه��د انگیخ��ت.
در س��وریه روند تحوالت سیاسی به سبب توقف گفتگوها 
میان دولت و معارضان چندان پیش نرفته اس��ت. تنها خبر مهم 
انتخابات پارلمانی در س��وریه بوده است. با این حال این شکل 
از پارلمان همچنان با معیارهای مخالفان حکومت، فاصله دارد 
و نتوانس��ته اس��ت رضایت آنان را جلب کند. مجلس س��وریه 
مرک��ب از دو گ��روه نماینده اس��ت: گروه وی��ژه کارگران و 
کش��اورزان با 12۷ عضو و سایر قش��رهای جامعه با 123عضو. 
»هدیه خلف عباس« یک زن اس��تاد دانش��گاه و اهل دیرالزور 
ک��ه عضو ائتالف وحدت ملی اس��ت به ریاس��ت مجلس ملی 
س��وریه برگزیده شد. او در تش��کیالت حزب بعث بوده و از 
منتقدان فس��اد در درون حزب به شمار می رود. نجدت آنزور 
کارگردان س��وری هم سمت نائب رئیسی مجلس سوریه را به 

دست آورد.

نتیجه گیری
داعش علی رغم وحش��ت گس��ترده ای که 
در ابت��دای روی کار آم��دن برانگیخته بود 
و با وجود امکانات مالی، انس��انی، نظامی و 
تبلیغاتی وسیعی که داش��ت، در لبه پرتگاه 
زوال و ناب��ودی ق��رار دارد. امکان��ات این 
گروه تکفیری از می��ان رفته؛ اقبال عمومی 
ب��ه آن کم ش��ده؛ تمرد و ف��رار و مخالفت 
علیه آن گس��ترش یافته؛ سرزمین های تحت 
کنت��رل آن کوچک تر و پراکنده تر ش��ده؛ 
نیروی انس��انی و نظامی اش مستهلک گشته 
و اقدامات تروریستی خونبارش هم کارایی 
تبلیغات��ی خ��ود را از دس��ت داده اس��ت. 
اگرچ��ه، این تح��والت به معن��ای نابودی 
کام��ل داع��ش نیس��ت. داع��ش محصول 
مداخل��ه خارجی، فروپاش��ی نظام سیاس��ی 
در عراق و ش��کنندگی حاکمیت در سوریه 
و عقب ماندگ��ی اقتصادی و فکری اس��ت 
که همچن��ان تداوم دارند. به نظر می رس��د 
داعش مزیت های اصلی خود را از دس��ت 
داده است ولی شکست و نابودی کامل آن 

به زمان و اقدامات منس��جم تری نیاز دارد.


