التقرير اإلستراتيجي السوري
العدد رقم  - 64الخميس  24يناير 2019

إقرأ في هذا العدد:
تبعات قرار االنسحاب تؤزم الوضع في واشنطن وتشعل سباقًا دوليًا شرق الفرات
صفقة أمريكية لروسيا بدعم عربي“ :خذوا شمال شرق سوريا شريطة
تقليص الوجود اإليراني”
أردوغان يناور مع واشنطن وموسكو لكنه يعد العدة لحملة عسكرية ضد “قسد”
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تبعات قـــرار االنــســحــاب تـــؤزم الــوضــع فــي واشــنــطــن وتشعل سباقًا
دوليًا شرق الفرات
أكدت مصادر أمنية مقربة من واشنطن أن ترامب أوكل إلى وزير خارجيته مايك بومبيو مهمة استيعاب
األزمة المشتعلة بين المجتمع األمني األمريكي وبين البيت األبيض إثر إعالن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب سحب القوات األمريكية من سوريا ،وذلك لكونه قد عمل مديرًا سابقًا لوكالة االستخبارات المركزية
األمريكية (يناير -2017أبريل .)2018
ويأتي ذلك اإلجراء عقب سعي مسؤولين في األمن القومي وصقور الجمهوريين في الكونغرس لثني
ترامب عن قراره ،وعلى رأسهم السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ،والمحافظون الجدد ،مثل ماكس
بوت ،ومدير وكالة االستخبارات المركزية السابق ،جون برينان.
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وكان ترامب قد قال بصورة مفاجئة ،في مكالمة مع نظيره التركي“ :أتعلم؟ المنطقة لك ..سأغادر” ،ولم
يكلف نفسه عناء إخبار المسؤولين في إدارته بذلك القرار المفاجئ ،بل علم الجميع بقرار االنسحاب عبر
تغريدة نشرها في حسابه على تويتر في وقت مبكر من يوم األربعاء ( 19ديسمبر .)2018
وفي اليوم التالي جلس ماتيس بمكتبه في البنتاغون وشاهد شريط الفيديو الذي استمر لمدة دقيقة
و 91ثانية ،والذي أعلن فيه ترامب النصر على “داعش” وأن القوات األمريكية يجب أن تعود للوطن ،ثم
غادر في الساعة  3:30ممسكًا بخطاب استقالته ،وقبل المغادرة أمر بنسخ الخطاب وتوزيعه على كبار
الموظفين ووسائل اإلعالم.
وأحدثت استقالة وزيــر الدفاع السابق جيم ماتيس والمبعوث األمريكي إلى التحالف الدولي بريت
ماكغورك هزة كبيرة في األوساط األمنية والعسكرية بواشنطن ،حيث دار الحديث عن مصير الواليات
المتحدة في ظل قرارات ترامب المتهورة ،وتعامله المضطرب مع الملف السوري ،والذي كلفه أكبر عدد
من أعضاء حكومته ،وفقدان الحلفاء الثقة بسياسات الواليات المتحدة في المنطقة ،خاصة وأن قرارات
ترامب ال تتفق مع تلك التي يفضلها كبار الضباط العسكريين ومجلس وزرائه وموظفي األمن القومي
في سوريا ،إذ يميل هؤالء إلى المكث لفترة كافية تضمن عدم عودة “تنظيم الدولة” ومنع انتشار
النفوذ اإليراني.
أما على الصعيد الدولي؛ فقد حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناع ترامب بالعدول عن
قراره ،في حين أبدى نتنياهو قلقًا كبيرًا ،األمر الذي دفع بترامب إليفاد بولتون إلى تل أبيب على عجل
لطمأنتها بأن قرار االنسحاب من سوريا سيتم بشكل بطيء ،مع أخذ كل االحتياطات الالزمة ،وكان
بعض مساعدي األمن القومي يأملون أن يتمكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في اللحظات األخيرة قبل
صدور القرار من إقناع ترامب بالتريث ،بعد فشل جهود ماتيس في ذلك ،وعبثًا حاول نتنياهو إقناع
ترامب أن إيران هي مستفيدة من شعار ترامب “أمريكا أوالً” والذي يتضمن االبتعاد عن الحروب الخارجية،
إال أن ترامب لم يغير موقفه.

www.strategy-watch.com

3

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

شؤون أمنية

ويبدو أن جولة بولتون في المنطقة لم تحقق أية أهداف تذكر ،إذ إنه لم ينجح في تخفيف حدة نتنياهو
إزاء ترامب ،في حين تساءل المسؤولون بأنقرة عن قدرة ترامب على التحكم بموجة السخط التي ثارت
ضده في واشنطن ،وما إذا كان ذلك سيدفعه لتغيير مواقفه أو تأجيل تنفيذ القرار.
وتسببت تصريحات بولتون حول بقاء القوات األمريكية حتى تحصل واشنطن على تأكيدات بأن
حلفاءها األكراد في مأمن بغضب أردوغان ،كما تسببت في إحراج جيمس جيفري الذي كان يسعى إلى
التوصل إلى صيغة مشتركة مع المسؤولين األتراك.
وفي موسكو؛ شكك وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف بإمكانية استجابة جنراالت البنتاغون
ومسؤولي وكالة االستخبارات المركزية األمريكية لقرار ترامب .وأكد أحد مستشاري البيت األبيض أن
رحلة بولتون إلصالح الوضع قد زادت الطين بلة واصفًا الرحلة بأنها “مؤسفة للغاية”.
ولم تفلح مساعي بومبيو بعد ذلك في طمأنة الحلفاء بأن االنسحاب األمريكي لن يغير التزام إدارة
ترامب بإلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم “داعش” وإخراج القوات اإليرانية من سوريا ،إذ إنه لم يقدم أية
ضمانات تذكر في رحلته لطمأنة الحلفاء المتوترين.
وفي العراق؛ يثور القلق لدى القيادة العسكرية األمريكية من أَ َثر تهور سياسات ترامب إزاء إيران على
قواتهم هناك ،حيث تشترك القوات األمريكية مع اإليرانيين في ساحة مشتعلة ،وال يبدو ترامب مستعدًا
لالستماع إليهم ،بل يرغب في مغادرة سوريا تاركًا الملف لحلفائه الخليجيين وللدول األخرى التي يرى
أنها أكثر انخراطا في اللعبة ،وخاصة تركيا التي تتقاسم مع سوريا حدودًا تصل ألكثر من  008كم.
في هذه األثناء تعمل كل من روسيا وإيران وتركيا على صياغة اتفاق حول رسم خريطة المنطقة ،في
حين تسارع بعض الدول العربية مع إسرائيل لوضع صيغة بديلة تتضمن نشر قوات عربية بالتفاهم
مع قوات “قسد” ،في حين يرى “الليبرتاريون” من اليمين األمريكي أن سوريا ليست جائزة كبيرة ألي من
الدول المتنازعة في هذه المرحلة ،بل ستكون عبئًا ثقي ً
ال على كل من ينخرط فيها ،ومن المرجح أن
تتحول إلى مستنقع مكلف للمنتصرين المفترضين.
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صفقة أمريكية لروسيا بدعم عربي“ :خــذوا شمال شرق سوريا شريطة
تقليص الوجود اإليراني”
كشف تقرير أمني ( 4يناير  )2019عن مفاوضات “سرية” تدور بين الواليات المتحدة وبين الدول الفاعلة
في الشأن السوري ،حيث قطعت دول خليجية شوطًا في إعــادة تقييم سياساتها إزاء سوريا خالل
األسابيع الماضية.
ووفقًا للتقرير؛ فإن واشنطن تعمل على إبرام صفقة مع موسكو ،تتضمن إدخال قوات “عربية” لتمأل
الفراغ الذي سيخلفه االنسحاب األمريكي شمال شرقي البالد ،وتشرف على تنفيذ مشاريع اقتصادية
وترتيبات إدارية فيها بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” بهدف إضعاف النفوذ اإليراني ،في حين
يجبر الروس إيران على تقليص تواجدهم العسكري في البالد.
في هذه األثناء؛ يحشد النظام قواته على بعد  30كم عن منبج ،في حين تحتشد القوات التركية على
الحدود بانتظار صدور األوامر للزحف إلى المدينة من أنقرة التي ال تزال تنتظر الضوء األخضر األمريكي-
الروسي ،في حين تتخذ “وحدات حماية الشعب الكردية” مواقع دفاعية حول المدينة التي يمكن أن
تتسبب أية عملية عسكرية غير محسوبة فيها إلى إثارة صراع إقليمي واسع النطاق.
وبينما تتفاوض موسكو وواشنطن على تحديد مناطق النفوذ واالنتشار بين مختلف القوى الفاعلة؛
يدور الحديث عن ضغوط يمارسها ترامب لدفع بوتين إلى التحرك بنفس الوتيرة من الحزم الذي مارسه
هو ،لتقليص الوجود اإليراني في المنطقة ،وتمكين قوات عربية من ملء الفراغ ،حيث كشف التقرير
عن زيارات قام بها ضباط مصريون وإماراتيون إلى منبج للتفاوض مع الوحدات الكردية حول خطة نشر
قوات عربية.
وأكد التقرير أن ترامب عرض على الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نشر
قوات مصرية وإماراتية مكان القوات األمريكية بمنبج ،مقابل تقديم غطاء جوي أمريكي لحماية القوات
العربية واألكراد الذين ينشدون الحماية من الهجمات التركية.
وقد رحب بشار األسد بتلك الصفقة مقابل توسط القاهرة في إبرام اتفاق مع القوات الكردية تقبل
بموجبه بعودة النظام ،وأن يحصل على تمويل سخي من دول الخليج نظير ذلك ،األمر الذي دفع باتجاه
فتح بعض السفارات العربية والتعهد بتحرك عربي يشمل دول الخليج والمغرب العربي إلعادة تأهيل
األسد في المشهد اإلقليمي بعد سنوات من القطيعة.
يعول كل من األكراد واألتراك والعرب على موسكو لحلحلة األزمة
وفي ظل التراجع األمريكي المباغت؛
ّ
العالقة باعتبارها الطرف المهيمن ،حيث يرغب األكراد في تفادي هجوم تركي ،في حين ترغب أنقرة
بانسحاب القوات الكردية وإنشاء منطقة آمنة تحت إشرافها ،وذلك بالتزامن مع نشر مقاطع لمركبات
عسكرية روسية تتجه نحو ريف منبج حاملة أعالم روسية كبيرة ،حيث انتشرت في منطقة النفوذ
التابعة لقوات حراس الحدود التابعة لجيش النظام والمتاخمة لفصائل “درع الفرات” المدعومة تركيًا،
ولم تشكل أي تهديد للقوات األمريكية المتمركزة قريبًا منها.
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وفي مقابل النفوذ المتنامي للدور الروسي ،تتحدث التقارير عن معضالت عسكرية ودبلوماسية تواجه
موسكو عقب إعالن االنسحاب األمريكي ،حيث ال تزال هنالك العشرات من األسئلة العالقة حول الجدول
الزمني النسحاب القوات األمريكية ،والمصالح والمنشآت التي ترغب واشنطن في المحافظة عليها
شرقي الفرات ،باإلضافة إلى الدور العسكري الذي ستستمر في ممارسته من خالل قواعدها العسكرية
المنتشرة في المنطقة.
كما تركت واشنطن لموسكو معضلة التعامل مع تركيا وإيران اللتان تحتفظان بوجود عسكري أكبر
من الوجود العسكري الروسي في سوريا ،وبعيدًا عن الدبلوماسية العربية في “الوقت الضائع”؛ فإن
هاتان هما القوتان الرئيستان الفاعلتان على األرض وسيكون لهما التأثير األكبر في تحديد مسار الصراع.
وفي مقابل رغبة واشنطن في إصالح مواقفها مع أنقرة ،وتجنب الصراع معها حول الملف الكردي في
سوريا ،تواجه موسكو أزمة متنامية في عالقاتها مع طهران ،حيث تحدث “المركز الفرنسي للبحث
االستخباراتي” عن احتدام الخالف الروسي-اإليراني حــول سوريا ،والــذي بــدأ يتخذ أهمية كبرى في
محافظة دير الــزور ،إثر منع الروس الميلشيات الموالية إليران من التوغل في مدينة الميادين ،حيث
تتهم االستخبارات الروسية القوات اإليرانية بالوقوف خلف عمليات االغتيال النوعية التي استهدفت
قادة عسكريين معارضين للنفوذ اإليراني في المنطقة.
وباإلضافة إلى امتناع موسكو عن تقديم الدعم الجوي لهذه الميلشيات ضد هجمات تنظيم “داعش”
في البوكمال؛ أثار طلب بوتين المتكرر “مغادرة جميع القوات األجنبية من البالد” حفيظة اإليرانيين الذين
تحولوا في اآلونة األخيرة إلى مصدر إزعاج لموسكو في سعيها لتطبيع العالقات مع الدول المجاورة،
وعلى رأسها تركيا وإسرائيل.
ولمواجهة تلك التحديات ،سربت وسائل اإلعالم مقترحًا تقدم به بوتين إلى واشنطن وتل أبيب يتضمن
توسط موسكو إلجالء القوات التابعة إليران من سوريا في حال قامت واشنطن بتخفيف العقوبات عن
طهران ،حيث أكد نتنياهو مناقشة مبادرة روسية “غير رسمية” خالل جلسة مغلقة للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع ،كما تحدث جيمس جيفري بهذا الشأن مع المسؤولين الروس ،الفتًا النظر إلى أن
الحكومة اإليرانية تبدي مرونة تفاوضية عقب تأثرها بحزمة العقوبات األمريكية الجديدة وتزايد السخط
الشعبي ضدها .ويبدو أن لدى موسكو أسبابًا كافية لالعتقاد بأن الوقت مناسب لعرض صفقة على
إسرائيل والواليات المتحدة تقوم إيران من خاللها بسحب قواتها من سوريا مقابل تخفيف العقوبات
المفروضة عليها.
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أردوغان يناور مع واشنطن وموسكو
لكنه يعد العدة لحملة عسكرية ضد
“قسد”
تُعتبر تركيا المستفيد األكبر من قرار االنسحاب
األمريكي ،حيث فتح ذلك القرار المجال ألنقرة لشن
حملة واسعة النطاق ضد “وحدات حماية الشعب”
الــكــرديــة فــي ســوريــا ،مــقــابــل ضــمــانــات “لفظية”
تقدمها تركيا لكل من واشنطن وموسكو.
ووفقًا لتقرير أمني ( 20يناير  )2019فإن أردوغان
يعمل “ســرًا” على تنفيذ خطة عسكرية تهدف
إلى “سحق” القوات الكردية ،وينوي الشروع في
تنفيذها عقب لقائه بنظيريه الروسي واإليراني
بموسكو فــي  23يناير ،وذل ــك على الــرغــم من
تأكيده في محادثة هاتفية وصفها بأنها “بناءة”
مع ترامب ( 14يناير  )2019أكد خاللها على إنشاء
منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية،
مؤكدًا أنــه توصل إلــى “اتفاق تاريخي” مع ترامب
بهذا الشأن دون إعطاء تفاصيل.

شؤون أمنية

ويأتي البرود التركي إزاء حملة الجوالني بالتزامن
مع زيارة غير ناجحة قام بها مستشار األمن القومي
األمريكي جون بولتون ( 8يناير) بصحبة الجنرال
جــوزيــف دنــفــورد رئيس هيئة األرك ــان المشتركة
األمــريــكــيــة وجــيــمــس جــيــفــري الــمــبــعــوث الــخــاص
للرئيس تــرامــب لــلــشــأن الــســوري ولــلــحــرب على
داع ــش ،حيث ارتــكــب بولتون مــا وصفه أردوغ ــان
“بالخطأ القاتل” من خالل تصريحه بأن االنسحاب
األمريكي من سوريا يقوم على تعهد صارم قطعته
أنقرة لقتال “داعش” وعدم مهاجمة األكراد ،وذلك
في مخالفة واضحة للعرض األمريكي الذي سمح
للقوات التركية بالبقاء في شمال سوريا والتنقل
بحرية شريطة االبتعاد عن الجيوب الكردية أو تلك
التي تسيطر عليها ميليشيات وح ــدات حماية
الشعب وعدم المساس بقوات “قسد”.

مدو لإلستراتيجية
وأسفر تصريح بولتون عن انهيار
ٍ
المضنية التي وضعها جيفري في األشهر الخمسة
الماضية للمناطق التي ستخليها القوات األمريكية
والــتــي ســيــتــم تسليمها بــهــدوء عــلــى أســاس
تفاهمات أمريكية-روسية-تركية-سورية-كردية،
وذلــك وفــق خطة وضعها جيفري تتضمن منح
وبــدا أردوغ ــان غير مكترث بالحملة التي تشنها الضوء األخضر لألتراك للتحرك بهدف منع موسكو
“هيئة تحرير الشام” بإدلب من مطلع شهر يناير من االنقالب على تلك التفاهمات ومحاولة احتالل
الجاري ،إال إن ثمة شكوك بوقوف أنقرة خلف عملية القواعد التي كانت تحت السيطرة األمريكية.
التصعيد تلك بهدف خلط األوراق في هذه الفترة
الحرجة ،حيث قامت الهيئة بالقضاء على حركة وق ــرأ األمــريــكــان صمت أنــقــرة على تــقــدم “هيئة
نــور الدين زنكي واستولت على مناطقها غرب تحرير الــشــام” كــرد فعل على انــهــيــار االتفاقية
ً
محافظة حلب
متقدمة نحو األتارب ،ومن ثم سهل نتيجة تسرع بولتون ،األمر الذي دفعهم للتراجع
الغاب التابع ألحرار الشام ،في حين وقفت القوات عن سحب نقاط المراقبة على الحدود السورية-
التركية البالغ قوامها نحو  80ألف مقاتل منتظرة التركية وإنذار أنقرة بأن واشنطن ملتزمة بإيقاف
سيطرة الهيئة على معظم إدلب وأجزاء من حلب أي تقدم عسكري تركي شرق سوريا.
وحماة ،وإعــان قائدها استعداده لنصرة القوات
التركية ضد خصومها األكراد.
“التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان
عليه فــي الــســابــق” دون أن يــحــدد طبيعة هذه
الهجمات أو األماكن التي استهدفتها.
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هــــل تــفــضــي الــدبــلــومــاســيــة
العربية-الكردية إلى تشكل محور
إيراني-تركي؟
فــي ظــل الــدبــلــومــاســيــة الحثيثة لــلــتــوصــل إلــى
تفاهمات دولية حول وضع شمال شرقي سوريا؛
تناور القوى الكردية بين مختلف الفرقاء بهدف
التوصل إلى اتفاق يحقق لها الحكم الذاتي شمال
شــرق البالد ،حيث قدمت القوى الكردية اقتراحًا
إلى موسكو يسمح للحكومة السورية باستعادة
سيادتها على المنطقة الشاسعة من سوريا التي
سيطروا عليها منذ عام  ،2012مقابل منحهم
نوعًا مــن الحكم الــذاتــي ،وأكــد القيادي الكردي
صالح مسلم بأن حزبه“ :قدم خريطة طريق للروس،
وننتظر القرار”.
وفــي خضم الرسائل المتضاربة من إدارة ترامب
حول كيفية تنفيذ قرار انسحاب القوات األمريكية؛
تتولى الحكومة الــروســيــة زم ــام الــمــبــادرة ،حيث
يتحدث جميع الالعبين معها مقابل السخط العارم
إزاء تخبط السياسات األمريكية فــي المنطقة،
وتعزيز تركيا حشودها العسكرية واستمرارها في
التحدث إلى كل من واشنطن وموسكو حول خطة
تتضمن إنشاء منطقة عازلة بعمق 10-20كم،
مع تعزيز النظام لحضوره شرق الفرات لمنع األكراد
من التوصل إلى صفقة جانبية مع دمشق.

شؤون أمنية

في تحريك هذه المسألة” ،مشيرة إلى أن قسد:
“لديها قنوات اتصال قوية مع مسؤولين مصريين،
وتأمل في التحرك بشكل فوري لوقف التصعيد
في شمال سوريا ،والتوسط لدى الحكومة السورية
ورعاية اتفاق مع القوى الكردية”.
وج ــاء إع ــان لــقــاء رئــيــس مكتب األم ــن الوطني
للنظام اللواء علي مملوك مع رئيس المخابرات
العامة عباس كامل ضمن المباحثات الهادفة إلى:
“تمهيد الطريق لمصر لتلعب دورًا وازنــً مع قوى
إقليمية أخرى” ،وذلك في إشارة إلى محاولة مصر
كبح جماح كــل مــن إي ــران وتــركــيــا ،والــقــيــام بــدور
فاعل في تسوية معضلة شرق الفرات ،عبر إعادة
تموضع القوات الكردية ونشر قوى عشائرية على
طــول الــحــدود مع تركيا ،والــبــدء في إعــادة إعمار
المدن المحررة في تلك المناطق ،والعمل على
إعادة الالجئين.
في هذه األثناء يتحرك رئيس “تيار الغد السوري”
أحمد الجربا بوساطة بين أنقرة و”قــســد” ،لمنع
حدوث صدام في شرق سوريا ،ويعمل على “توفير
المكونات ،وترسيخ فكرة
الظروف المالئمة لكافة
ّ
نظام حكم ال مركزي كأساس للحكم في سوريا”.
وتأتي تلك الوساطات “العربية” إلخــراج الوحدات
الكردية من مأزق التفاهمات التي كان المبعوث
األمريكية لسوريا جيمس جيفري قد أبرمها مع
أنقرة وتقضي بسيطرة تركيا على مناطق شمال
سوريا ،وإنشاء منطقة عازلة فيها ،حيث يعمل
“حــزب االتــحــاد الديمقراطي” ( )PYDعلى إيجاد
تــفــاهــمــات مــع الـ ــروس والــنــظــام مــن خ ــال “حــزب
العمال الكردستاني” ( ،)PKKكما يحاول “مجلس
سوريا الديمقراطية” التوصل إلى تفاهمات دولية
بضمانات روسية وفرنسية.

فــي هــذه األثــنــاء؛ يــســارع جهاز المخابرات العامة
المصري الخطى للتوصل إلى اتفاق بين دمشق
والوحدات الكردية لمنع عملية عسكرية تركية،
حيث تحدثت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية
لمجلس ســوريــا الديمقراطية إلــهــام أحمد عن:
“اتصاالت جرت األيام القليلة الماضية بين قيادات
كــرديــة ومسؤولين مصريين ،لتتدخل القاهرة
في مسألة التوسط بين دمشق وقــوات سوريا وتخشى القوى الكردية (وحلفاؤها الــعــرب) من
الديمقراطية التي ّ
تعول كثيرا على مساهمة مصر إمكانية توصل واشنطن إلى تفاهمات مع موسكو
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وأنــقــرة تتضمن سيطرة روســيــا على ديــر الــزور
ومحافظة الحسكة والسماح لتركيا بالسيطرة
على رأس العين ،مــرورًا بتل أبيض وعين العرب
إلى منبج والرقة ،مقابل تعهدهما بمحاربة فلول
تنظيم “داع ــش” في المناطق التي ستنسحب
منها القوات األمريكية.
ولمنع وقــوع تلك التفاهمات قام قائد “الوحدات
الكردية” في شمال سوريا سيبان حمو بزيارتين
غير معلنتين إلى موسكو ومن ثم إلى دمشق
حيث عرض على مدير مكتب األمن الوطني اللواء
علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب خطة
تقضي بتسليم الوحدات مناطق سيطرتها إلى
النظام مقابل إعطاء حــزب االتــحــاد الديمقراطي
الكردي إدارة محلية بضمانة روسية ،وذلك بهدف
قطع الطريق على تدخل تركي في شمال سوريا
وشمالها الشرقي.
في هذه األثناء تواصل أنقرة جهودها الدبلوماسية
إلقناع روسيا وأمريكا بإقامة “منطقة آمنة” في
شريط الحدود السورية التركية  ،والتوصل إلى

www.strategy-watch.com

شؤون أمنية

ترتيبات عسكرية وإدارية شمال شرق سوريا ،حيث
تتم مناقشة عمق المنطقة ،وسبل حمايتها،
ومدى انتشار جيش النظام في تخومها .وإذا تم
التوافق بين واشنطن وموسكو وأنقرة فإن تركيا
ستحصل على “شريط عازل” ُيقَ ِّ
طع أوصال الكيان
الكردي ،ويعزل أكراد شمال سوريا عن أكراد جنوب
تركيا ،بعدما نجحت أنقرة في عزل األكراد في شرق
الفرات ،ومنعت أي ممر لهم إلى البحر المتوسط.
ويــبــدو أن مصير المفاوضات مــرهــون بموسكو
الذي يتوجب عليها التوفيق ما بين الدبلوماسية
العربية-الكردية من جهة ،وبين المحور التركي-
اإليراني من جهة ثانية .وتبدو أنقرة مضطرة في
نهاية المطاف إلى االستجابة لرغبة موسكو في
التوصل إلــى حل توافقي يضمن عــودة النظام،
وذلك من خالل مسار “أستانة” الذي يعزز دور إيران
كطرف يمكن من خالله موازنة المشروع العربي-
الكردي.
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واشنطن تتحرك لوقف الحراك العربي لصالح دمشق
يحاول جيفري استعادة جهوده الدبلوماسية الهادفة إلى تشكيل
جيش جديد ونظام سياسي مستقل عماده فصائل كردية محلية
وشرائح أخرى من السكان ،عقب التفاهم مع تركيا على وقف تقدم
قواتها باتجاه شرق الفرات ،مقابل تعهد حزب “االتحاد الديمقراطي
الكردي” وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب” بتطهير صفوفهم
من عناصر حزب العمال الكردستاني التركي ،وأن يتخلى األكراد عن
مطلبهم باستعادة عفرين التي استولى عليها الجيش التركي قبل
 10أشهر ،وأن تسحب القوات األمريكية من طرفها نقاط المراقبة التي
وضعتها على الحدود السورية-التركية في شهر نوفمبر الماضي.
وحصل جيفري مــؤخــرًا على دعــم دبلوماسي مــن قبل السيناتور
ليندسي غراهام ،الذي قابل ترامب وأردوغان ،ثم تحدث بعد ذلك عن
إمكانية التوصل إلى صيغة لمنع االشتباكات الكردية-التركية ،ومنح
أنقرة المنطقة العازلة التي تحتاجها ،وذلــك بهدف إبعاد تركيا عن
المحور الروسي-اإليراني الذي يعرض على أنقرة التخلي عن خططها
التشغيلية مقابل نشر جيش النظام قواته في منبج وشرق الفرات،
مما ينهي سيطرة وحدات حماية الشعب على المنطقة.
ويشعر كل من جيفري وغــراهــام بانزعاج من تحركات بعض الــدول
العربية للتطبيع مع النظام دون أي قيد أو شرط ،ومحاولة التوسط
بينه وبين وحدات حماية الشعب الكردية ،حيث تأتي المبادرة العربية
التي تتضمن نشر قــوات إماراتية ومصرية في المنطقة لتزيد من
التعقيدات القائمة وتدفع أنقرة لتنسيق مواقفها مع طهران.
وفي سعيها لكبح تسرع بعض الدول العربية (واألوروبية) لتطبيع
العالقات مع دمشق وتحسين موقفها اإلقليمي والدولي؛ بادرت اإلدارة
األمريكية إلى اتخاذ إجراءين رئيسين:
 -1اإليعاز للوحدات الكردية بعدم التسريع في إبرام اتفاق مع النظام
الــســوري بوساطة مصرية ،حيث طلب جيفري من الجنرال مظلوم
عبدي ،القائد الكردي لقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن عقد أية
صفقات مع النظام ،وإتاحة المجال لتركيا بالتوصل إلى اتفاق مشترك
مع موسكو وواشنطن إلنشاء منطقة حكم ذاتي كردية شمال سوريا،
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وموافقتها على تشكيل جيش كردي سوري جديد نواته “قوات سوريا الديمقراطية” البالغة ستون ألف
مقاتل.
 -2إقرار مجلس النواب األمريكي تشريعًا ( 22يناير  )2019يلزم اإلدارة األمريكية بفرض عقوبات على
أفراد ومنظمات تتعامل مع النظام في مجاالت أبرزها الطاقة وإعادة اﻹعمار ،وذلك بهدف الضغط على
النظام للقبول بعملية انتقال سياسي ذات مصداقية تنهي الحرب وتلتزم بالقرارات الدولية.
كما يلزم التشريع الرئيس اﻷمريكي بفرض عقوبات على كل َمن يمول النظام السوري أو يوفر طائرات
للخطوط الجوية السورية التابعة له ،ويخول وزارة الخزانة بتحديد ما إذا كان سيتم استهداف البنك
المركزي للنظام السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل األموال.
وتندرج اإلجراءات الجديدة تحت “قانون قيصر” ،الذي أقره مجلس النواب األمريكي ( 15نوفمبر ،)2016
وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام األسد ،في حين يفرض القانون الجديد عقوبات على األفراد
والجهات التي تتعامل اقتصاديًا مع نظام األسد أو تقدم الدعم المالي له أو لمشاريع إعــادة اإلعمار
ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام ،أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.
في هذه األثناء؛ تستغل روسيا تخبط السياسة األمريكية وضعف الموقف الميداني لحلفائها العرب؛
للتوصل إلى صيغة دبلوماسية مع تركيا وإيران تتضمن نزع سالح األكراد ونشر قوات النظام ،حيث
تنخرط دوائــر عسكرية وإستراتيجية في وضع اللمسات األخيرة على تلك الخطة التي يرغب بوتين
باإلعالن عنها في اجتماع أستانة.
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تنامي الخالف بين ترامب ونتنياهو حول السياسة تجاه إيران
وضع قرار ترامب باالنسحاب من سوريا البنتاغون في مأزق وضع جدول زمني لخروج القوات األميركية
دون إثارة حفيظة الحلفاء ،حيث رفض الرئيس أردوغان استقبال مستشار األمن القومي جون بولتون،
في حين لم يكن لقاؤه بنتنياهو مثمرًا على اإلطالق.
وتشير المصادر إلى أن بولتون لم يتمكن من تقديم ضمانات مقنعة لتل أبيب بإمكانية دعم العمليات
الجوية اإلسرائيلية ضد المواقع اإليرانية في سوريا ،ولم يتمكن من تحديد موعد لالنسحاب ،بل اكتفى
بالقول بأنه قد جرى تأخير االنسحاب حتى حل مشكلة التهديد التركي ألكراد سوريا.
ونتج عن ذلك التخبط األمريكي؛ اتساع الخالف بين كل من ترامب ونتنياهو ،حيث يرى رئيس الوزراء
اإلسرائيلي أن طرد إيران من سوريا هو جوهر إستراتيجيته العسكرية والدبلوماسية ،في حين يرى
ترامب ضرورة الضغط على إيران إلجبارها للعودة إلى طاولة المفاوضات ،وعدم الزج بالقوات األمريكية
في مواجهات مع إيران ،مستبعدًا إمكانية حسم الخالف معها عبر جبهات القتال في سوريا أو العراق أو
اليمن ،ومفض ً
ال التوصل إلى تفاهمات مع طهران أو حتى التعاون العسكري معها في بعض المجاالت.
ويشعر نتنياهو بالحنق من عــدم مشاركة ترامب مشاعره بالخطر اإليــرانــي المتنامي على أعتاب
إسرائيل ،حيث تستمر إيران في تجنيد عشرات اآلالف من الجنود الشيعة والزج بهم بالقرب من الحدود
مع إسرائيل.
وزادت الجفوة بين الطرفين نتيجة عدم اهتمام واشنطن بسير الحملة العسكرية اإلسرائيلية على
أنفاق “حزب اهلل” في لبنان ،حيث ال تزال السياسية األمريكية غير عابئة بسيطرة الحزب على سالح
الجيش اللبناني وخضوع الرئيس عون لنفوذ حسن نصر اهلل ،حيث أكد ترامب في تصريح مثير للجدل
( 24ديسمبر) أن“ :إسرائيل تقوم بعمل رائع في الدفاع عن نفسها بفضل المساعدة األمريكية… اتصلت
بنتنياهو وقلت له ،كما تعلم (بيبي) فنحن نعطي إسرائيل  4.5مليار دوالر سنويًا ،واإلسرائيليون
جيدون في الدفاع عن أنفسهم”.
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ووفقًا لتقرير أمني ( 11يناير  )2019فإن المسؤولين اإلسرائيليين قد أصابهم الذهول من موقف بوتين
الذي أكد لهم أن موسكو قد عملت ما يكفي إلبعاد القوات اإليرانية عن الحدود اإلسرائيلية واألردنية،
وادعاءه أن طلب إسرائيل للمزيد سيعرض مصالح روسيا للخطر.
ولم يكن حديث بولتون أكثر ودية مع نتنياهو عندما قابله يوم األحد  6يناير ،حيث اكتفى بالتأكيد
على دعم الواليات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ومواصلة العمل معها في مواجهة
التهديد اإليراني ،دون التعرض للخطط العسكرية التي تمت مناقشتها بين الطرفين من قبل.
ودفعت تلك المواقف المتراخية بنتنياهو لعقد اجتماع مع ضباط المهام الخاصة والمدراء األمنيين
والتأكيد لهم أنه“ :بينما تدير الواليات المتحدة الحرب االقتصادية في مواجهة إيران فقد تُركت إسرائيل
وحيدة للقيام بالحملة العسكرية”.
وفي انعكاس لذلك القلق ،عبرت صحيفة “هآرتس” عن خيبة أملها في فشل الجهود التي بذلها وزير
الدفاع المستقيل ماتيس ومستشار األمن القومي بولتون على مدى شهور في شرح أهمية الوجود
العسكري األمريكي لترامب ،ودوره في منع التوسع اإليراني واحتواء النفوذ الروسي في الشرق األوسط
وتعزيز الموقف الدولي للواليات المتحدة ،إال أن ترامب لم يعبأ بتلك الحجج ،ولم يبق أمام إسرائيل إال
الوعود الروسية المزيفة.
واستنتجت الصحيفة أنه ال يمكن االعتماد على ترامب ،فقد يغير موقفه فجأة حتى تجاه اإليرانيين ،إذ إنه
فعل ذلك سابقًا عندما وضع يده بيد ديكتاتور كوريا الشمالية ،وأعلن ،دون أن يمتلك أي دليل ،نهاية
التهديد النووي لكوريا الشمالية.
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إسرائيل تنوي تكثيف قصف المواقع اإليرانية في سوريا
أكد القائد األسبق للمنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون
األمنية والسياسية الجنرال يوآف غاالنت أن“ :التمدد اإليراني في المنطقة ،كفيل بأن يوصل األمور مع
إسرائيل إلى حالة من المواجهة العسكرية”.
وجــاء هذا التصريح بالتزامن مع تعيين آيــال زامير نائبًا للجنرال أفيف كوفاخي رئيس هيئة أركان
الجيش اإلسرائيلي ،والذي تم مؤخرا تعيينه للعمل على إستراتيجية جديدة لمواجهة التمدد اإليراني
في المنطقة ،تتضمن استهداف الطائرات اإليرانية التي تنقل المعدات العسكرية إلى حلفائها في
المنطقة.
وتؤكد مصادر عسكرية توجه تل أبيب لتكثيف حمالت قصفها الجوي ضد طائرات مدنية إيرانية يشتبه
في قيامها بنقل معدات عسكرية إلى مطارات دمشق وبيروت ،حيث استأنفت تل أبيب في نهاية
العام الماضي عمليات القصف الجوي وشنت سلسلة غارات استهدفت  15موقعًا عسكريًا إليران و”حزب
اهلل” بريفي القنيطرة ودمشق.
واستخدم سالح الجوي اإلسرائيلي صواريخ أرض-أرض من سالح المدفعية الطويل المعروف باسم
“  ،”LORAوصواريخ “سبايك” التي تم إطالقها على مواقع ممتدة ما بين جبل الشيخ شماالً إلى إزرع
بريف درعا ،ونتج عنها تدمير مقر القيادة المركزي إليــران في سوريا ،المعروف باسم “بيت الزجاج”،
ومراكز قيادة وهياكل لواءين سوريين تم تشكيلها لضباط سوريين لقيادة مجموعة من حزب اهلل،
ومليشيات شيعية موالية إليران ،باإلضافة إلى اللواء  90التابع لجيش النظام السوري الذي يحكم
المنطقة الواقعة شمال القنيطرة و”اللواء  ”112المتمركز جنوب مدينة الجوالن.
كما استهدفت جولة غارات أخرى نهاية العام؛ مطار “المزة” العسكري ومشفى “داريا الوطني” الذي
تستخدمه ميلشيات إيرانية كمستودع للسالح ومقر للقيادة والسيطرة ،باإلضافة إلى تجمع لقوات
إيرانية في مقر قيادة الفوج “ ”555التابع للفرقة الرابعة ،وأصيب في تلك العملية مسؤولون من “حزب

www.strategy-watch.com

14

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

اهلل” ،حيث جــاء الهجوم بعد دقائق من صعود
مسؤولين مــن الــحــزب إلــى طــائــرة إيــرانــيــة كانت
متجهة إلــى إيــران ،وذلــك بعد نقل ذخائر إيرانية
تتضمن مكونات “ ”GPSمتقدمة إلى دمشق.

شؤون أمنية

كما شمل القصف مواقع لفيلق القدس في محيط
دمشق والمنطقة الجنوبية ،وبطاريات دفاع جوي،
وموقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني،
ومستودعات في جبل المانع بمنطقة الكسوة،
ومطاري دمشق والمزة باإلضافة لمواقع بالقرب
من إزرع ومطار الثعلة العسكري في السويداء،
ومخازن أسلحة في اللواء  12بريف القنيطرة ،إلى
جانب منطقة البحوث العلمية في جمرايا.

وشمل القصف كذلك موقعين حــول العاصمة
دمشق ،وهما؛ مرآب للسيارات ضمن “الكتيبة 355
ميكانيكية” التي تتبع “اللواء  138ميكانيكي”
بالفرقة الرابعة ،ومــرآب آخر يتبع لـلسرية الرابعة
دبابات من “الكتيبة  ،”345وهي من مالك “اللواء ووفقًا لتقرير أمني مطلع؛ فإن واشنطن حرصت
على إب ــداء الــحــزم فــي دعــم حلفائها بتل أبيب،
 ”138نفسه.
حيث أيد وزير الخارجية بومبيو ،ادعــاءات نتنياهو
وفي  20يناير ،شنت القوات اإلسرائيلية عملية بأن روسيا انتهكت الضمانات التي قطعتها في
قصف ألول مرة في وضح النهار ،حيث كانت تختار يونيو الماضي بإبقاء القوات اإليرانية على بعد
ساعات الليل والفجر لتنفيذ غاراتها ،وهو القصف  80كيلومترًا من الحدود ،مؤكدًا“ :حق إسرائيل
اإلسرائيلي الثاني خالل أسبوع على مطار دمشق ،في الــدفــاع عن نفسها في مواجهة المغامرات
مــا أســفــر عــن تدمير طــائــرة شحن إيــرانــيــة تنقل العدائية التي يشنها نظام طهران” ،وتزامن ذلك
أسلحة للنظام .وكشفت وزارة الــدفــاع الروسية الخطاب مع وصــول حاملة الطائرات “يــو إس إس
عن مقتل أربعة عسكريين سوريين وإصابة ستة جون ستينيس” والسفن المرافقة لها إلى الخليج
آخرين ،وتضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق العربي.
الدولي.
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تعثر جهود واشنطن لتشكيل
جبهة مضادة إليران

ولــــدى إعــــان ت ــرام ــب انــســحــابــه م ــن س ــوري ــا (19
ديسمبر) وجــد العراق نفسه في دوامــة تنافس
أمريكي-إيراني جديد على أراضــيــه ،حيث وصل
أكد تقرير أمني ( 20يناير  )2019أن فشل جولتي
بومبيو إلى بغداد في  9يناير ومعه قائمة بنحو
بولتون وبومبيو األخيرتين في الشرق األوسط كان
 67ميلشيا عراقية يتعين على السلطات العراقية
لهما أثر سلبي في مشروع إنشاء جبهة مشتركة
حلها ،وفي  13يناير وصل وزير الخارجية اإليراني
ضد إيران في المنطقة.
وبــيــده قائمة مطالب أخ ــرى تتضمن التنسيق
العسكري مع نظام دمشق.
وتــبــادل كــبــار مــســتــشــاري تــرامــب :ج ــون بولتون
وجيمس جيفري المالمة بشأن فشل هذه المهمة،
ويتمثل المأزق العراقي في توجه الواليات المتحدة
في حين وجد حكام العراق أنفسهم منخرطين
إلعادة نشر قواتها المنسحبة من سوريا في ثالث
في معركة ال يرغبون بخوضها؛ فحتى وقت قريب
قواعد في الــعــراق ،بحيث تكون القواعد جاهزة
كــانــت بــغــداد تــخــوض حــربــً شــرســة على تنظيم
الستئناف العمليات العسكرية في سوريا عند
“داعش” الذي استولى على نصف األرض العراقية
الضرورة.
خــال الفترة  ،2014-2017ثم وقعت الحكومة
المركزية في خالف مع إقليم كردستان على عوائد
وبدالً من قصر ساحة المواجهة اإليرانية-األمريكية
النفط.
على لبنان وســوريــا؛ توسعت جبهة المواجهة
لتشمل العراق ،حيث وجد رئيس الوزراء العراقي
أمــا الــيــوم فــإن الحكومة المركزية ،التي تتسم
عـ ــادل عــبــد الــمــهــدي نــفــســه مــدفــوعــً مــن قبل
بالضعف وتفشي الــفــســاد وع ــدم الــقــدرة على
طهران للتقارب مع بشار األســد ،واستغل األسد
بــســط سيطرتها عــلــى مــســاحــات شــاســعــة من
هذه الفرصة للمطالبة بقصف سالح الجو العراقي
الــبــاد ،باتت فــي وســط معركة جــديــدة لتحقيق
مــواقــع “داعـ ــش” ،وذل ــك بــنــاء على رغــبــة كــل من
الــتــوازن بين النفوذ األمريكي والنفوذ اإليــرانــي،
روسيا وإيران اللتان ترغبان في استخدام المجهود
حيث تمسك الواليات المتحدة بورقة ضغط تتمثل
الجوي العراقي شرق سوريا إلبعاد القوات الجوية
فــي اعتماد ق ــوات األم ــن العراقية على التواجد
األمريكية ،ومن ثم إحالل القوات األمريكية شرق
العسكري األمريكي وتقديم الدعم والتسليح،
سوريا بوحدات من الحشد الشعبي ،األمــر الذي
في حين تمسك طهران بعنق بغداد من خالل
القى ردود فعل عنيفة لدى تل أبيب التي صعدت
امتالكها ورقة الميليشيات الشيعية وعلى رأسها
عمان التي
الحشد الشعبي بقيادة أبــو مهدي المهندس ،قصفها للمواقع اإليرانية ،وكذلك في ّ
وصــل ملكها إلــى بغداد للمرة األولــى منذ عشر
ويعتبر الحشد الشعبي أكبر وأقوى ميلشيا نظرًا
سنوات للمطالبة بعدم اقتراب قوات الحشد من
للتسليح والــتــدريــب العالي الــذي تلقاه عناصره
حدود مملكته.
الذين يبلغ تعدادهم نحو  150ألف مقاتل ،أي ما
يفوق تعداد الجيش العراقي بثالثة أضعاف.
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تطورات عسكرية

القوات األمريكية تُنشئ مركزين استخباريين في سوريا بعد قرار االنسحاب
أكد تقرير أمني ( 20يناير  )2019إقرار وزير الدفاع الجديد باتريك شانان خطة قدمتها القيادة المركزية
األمريكية في الشرق األوسط “سينتكوم” الستبدال القوات المنسحبة بهيكل استخباراتي بديل.
ووفقًا للتقرير؛ فقد أنشأت قيادة العمليات الخاصة األمريكية “يوسوكوم” مركزين لها في منبج والتنف،
بهدف إجراء عمليات استطالع لتحركات القوات الروسية واإليرانية والتركية وقوات النظام و”حزب اهلل”
والمليشيات الشيعية المساندة للنظام.
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وتثور الشكوك في الدوائر االستخباراتية الغربية أن العملية االنتحارية بمنبج ( 16يناير) قد جاءت كرد
فعل على ذلك القرار ،ولمنع البنتاغون من المضي في خططه إلبقاء فرق استخباراتية في المنطقة.
حيث كان الهدف من عملية التفجير تحذير الواليات المتحدة من مخاطر إبقاء أي من القوات تحت أية
ذريعة ،بما فيها هذين المركزين االستخباراتيين ،ورجح مراقبون وقوف ميلشيات موالية إليران خلف
ذلك التفجير ،وذلك لتذكير اإلدارة األمريكية بأن عناصرها لن يكونوا في مأمن إذا أبقوا أيًا من قواتهم
في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك فإن القيادة العسكرية األمريكية ال تزال ماضية في خططها ،حيث تعمل في
الوقت الحالي على تزويد غرفتي “يوسوكوم” بوحدات من قوات النخبة وعلى رأسها:
 -1الوحدة “ ”500التابعة لقيادة أمن واستخبارات الجيش األمريكي ،والتي تقدم معلومات حساسة
وتنفذ عمليات استخباراتية مخصصة لقيادة العمليات الخاصة وغيرها من مراكز القيادة األمريكية،
ويتمركز عناصرها في هاواي ،حيث تقوم بعمليات تهدف إلى“ :هزيمة األعداء ونشر االستقرار اإلقليمي
ودعم الحلفاء والشركاء وحماية مصالح الواليات المتحدة”.
 -2الوحدة “ ”300التي يقع مقرها الرئيس في “أوتــا” وتتبع لقيادة األمن واالستخبارات العسكرية،
وتختص في تقديم الدعم اللغوي للقوات األمريكية في مختلف قواعدها في الخارج ،حيث يبلغ عدد
أعضائها نحو  1400عنصر ،تسعون بالمائة منهم أخصائيو لغات ،تشمل مهاراتهم  19لغة ،أبرزها:
العربية والفارسية والكورية ،ويتم تنظيمهم على شكل فرق من خمسة أشخاص مدربين على جمع
المعلومات االستخباراتية “هيومنت” ،وعلى مهارات استخبارات اإلشارات “سيغنت”.
وسوف ُيعهد إلى هذين المركزين بمهام حماية المتعاقدين الذين ينوي البنتاغون توظيفهم عقب
انسحاب قواته ،وتأمين الميلشيات الكردية وغيرها من الجماعات المتعاونة مع القوات األمريكية.
وقد أطلعت القوات األمريكية القيادة العليا للقوات الفرنسية على هذه الخطة عقب تلقيها أسئلة
من باريس حول وضع القوات الفرنسية الخاصة شمال سوريا ،ويبقى للرئيس الفرنسي تقييم إمكانية
الوثوق بالترتيبات األمريكية في تأمين قواته أو اتخاذ إجراءات بديلة.
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تطورات عسكرية

مستقبل العمليات الجوية األمريكية في سوريا يؤرق أنقرة وتل أبيب
في لقائه العاصف مع بولتون ( 7يناير  )2019سأل نتنياهو إن كان التعهد الذي قطعه وزير الخارجية
بومبيو له في شهر أبريل الماضي بتقديم سالح الجو األمريكي الغطاء للمقاتالت اإلسرائيلية عند
الضرورة ساري المفعول؟ وجاء رد بولتون بأنه“ :ال يعلم”!
كما واجه بولتون والفريق العسكري المرافق له السؤال نفسه في أنقرة ،حيث تساءل المسؤولون األتراك
عن مدى التزام القوات األمريكية بتوفير الدعم الجوي لعمليات حلفائها ضد تنظيم “داعش” ،ويبدو أن
ردود بولتون المرتبكة وتصريحاته المثيرة للجدل قد أثارت حفيظة أردوغان الذي رفض استقبال الوفد
األمريكي.
وتشعر كل من أنقرة وتل أبيب بالقلق من إمكانية اضطرارهما لوقف عملياتهما الجوية في ظل تراجع
الدور األمريكي وتوجه روسيا لتعزيز دفاعات النظام بمضادات جوية متطورة ،حيث أثار المسؤولون
اإلسرائيليون مع بولتون تساؤالت صعبة حول الموقف إزاء استغالل موسكو قرار االنسحاب لتعزيز
منظوماتها الصاروخية في سوريا.
ولتوفير اإلجابة على ذلك السؤال المحرج؛ قامت االستخبارات األمريكية بتسيير طلعات بطائرة (بوينغ
بيه  8-أيه بوسيدون) بالقرب من الساحل السوري على ارتفاع  4700قدم ،بهدف إيجاد أي عالمة تدل
على وجود تحضيرات الستيعاب طائرات جديدة في حميميم ،إال إنها لم تعثر على أية أدلة دامغة حتى
اآلن ،إذ كانت المعلومات التي حصلت عليها متضاربة وغير كافية لتقييم الموقف الروسي.
وريثما يتم البت في وضع القواعد األمريكية الجوية بسوريا؛ أبلغت القيادة األمريكية الجيش العراقي
والميليشيات الشيعية باإلسراع في مغادرة قاعدة “ ”K1الجوية بكركوك ،وذلك الستيعاب القوات
األمريكية القادمة من سوريا ومن األنبار غرب العراق ،وكانت هذه القاعدة بيد القوات األمريكية طوال
الفترة  ،2013-2014ثم استولت عليها قوات الحشد الشعبي فيما بعد.
ووفقًا لتقارير أمنية ( 11يناير  )2019فإن بولتون ناقش من الضباط اإلسرائيليين إمكانية نشر بعض
القوات األمريكية التي غادرت سوريا في تلك القواعد ،وتوجيه القيادة الجوية لمواصلة عملياتها داخل
سوريا من خالل ثالثة قواعد في العراق ،هي“ :طليل” (قاعدة اإلمام علي) في الناصرية جنوبًا ،وقاعدة
“عين األسد” في األنبار ،باإلضافة إلى قاعدة “ ”K1في كركوك.
فوض القوات
طم ِئنة؛ خاصة وأن بشار األسد قد ّ
إال أن بولتون كان يعلم أن إجاباته لم تكن كافية وال ُم ّ
الجوية العراقية (بتكليف روسي) القيام بعمليات جوية فوق األراضي السورية دون أخذ اإلذن من دمشق،
وذلك استباقًا ألية خطة أمريكية يمكن أن تطرأ فيما يتعلق باستخدام القواعد العراقية والمجالين
الجويين العراقي والسوري.
في هذه األثناء؛ أوقفت وزارة الدفاع األمريكية بشكل مفاجئ إصدار التقارير المفصلة عن العمليات
ضد “تنظيم الدولة” ،وهي تقارير دورية تقدم معلومات عن الغارات ضد مقاتلي “داعــش” ومبانيها
ومعداتها في العراق وسوريا ،والتي التزم الجيش األمريكي بإصدارها منذ عام .2014
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تطورات عسكرية

القوات الجوية األمريكية توسع وجودها في األردن
تؤكد مصادر عسكرية أن القوات األمريكية ترغب في تحويل قاعدة
“موفق السلطي” باألردن إلى مركز أمريكي إقليمي رئيس للطائرات
المقاتلة وطائرات من دون طيار ،حيث يتم تنفيذ خطة توسيع كبيرة
من أجل استيعاب الطائرات الحربية وطائرات الهجوم األرضي والطائرات
دون طيار باإلضافة إلى طائرات الشحن ،وذلك بالتزامن مع توجه ترامب
لسحب قواته من سوريا ،ونقلها إلى قواعد مجاورة في العراق واألردن.
وترغب القوات األمريكية في مواكبة عملية االنسحاب بتعزيز قدراتها
الجوية ،وتوفير مواقع عملياتية بديلة في المنطقة ،باإلضافة إلى تقليل
االعتماد على قاعدة “إنجرليك” التركية عقب الخالفات األخيرة مع أنقرة.
وكــان ســاح الهندسة بالجيش األمريكي قــد س ّلم خطة لتوسيع
الــقــاعــدة األردنــيــة الــتــي تديرها الفرقة ( )407التابعة لــســاح الجو
األمريكي ،وتتضمن مواصفات مطورة لمرابض الطائرات الجديدة،
والممرات ،والمرافق المرتبطة ،بقيمة  140مليون دوالر ،تشمل :زيادة
طول المدرج الجنوبي في القاعدة ،وتشييد ساحة للتخزين والنقل
الــجــوي (بمساحة  40ألــف قــدم مــربــع ،واســتــيــعــاب طــائــرتــي شحن
 C-17 Globemaster IIIو C-5 Galaxyفــي الــوقــت نفسه)،
ونقل األفراد ،وقوات العمليات الخاصة ،والدعم الجوي القريب ()CAS
والمخابرات والمراقبة واالستطالع (.)ISR
كما يتم العمل على توسيع نطاق الناقالت ( )CV-22المرابطة باألردن،
بحيث ت ّ
ُمكن الــقــوات الخاصة من نقل الــوحــدات الصغيرة وطائرات
الشحن بسرعة وتوفير الــدعــم للعمليات الجوية ،وتــزويــد طائرات
( )Ospreysبالمنظومات المضادة اإللكترونية وأنظمة الدفاع عن
النفس األخرى وقدرات طيران ( ،)NAP-of-the-earthوغيرها من
التقنيات التي تساعد في سرعة الوصول إلى المناطق المستهدفة.
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القوات الجوية األمريكية توسع
وجودها في األردن (تتمة)
كما تتضمن عملية التوسعة؛ بناء مدرجات
جديدة ،وتعزيز البنى التحتية ،ويقدر فيلق
مهندسي الجيش أن العمل سوف يكلف ما
بين  52و 001مليون دوالر ،مما يترك أمواالً
كبيرة متبقية ألية إضافات أخرى قبل الموعد
المحدد للتسليم في  91فبراير .2019
وعلى الرغم من أن العراق هو البلد األكثر
احتماالً الستيعاب الوحدات المنسحبة من
ســوريــا ،إال إنــه يمكن لــأردن أن يكون خيارًا
آخر يساعد على وفاء واشنطن بالتزاماتها
األمنية والدفاعية إزاء إسرائيل ،ويمثل في
الــوقــت نفسه بــدي ـ ً
ا عــن قــاعــدة “إنجرليك”
الجوية التي تعتبر في الوقت الحالي المركز
اإلقليمي الرئيس للجيش األمريكي لخدمة
المقاتالت العاملة في المنطقة ،وهو موقع
تكتيكي لتخزين األسلحة النووية ،ونقطة
مهمة إلعادة الشحن.

تطورات عسكرية

قلق إسرائيلي عقب نصب منظومات
“-300إس” روسية بالقرب من التنف
دفــع تطور األحــداث في سوريا مطلع شهر يناير
الجاري بنتنياهو لعقد اجتماع مستعجل مع وزير
الخارجية األمريكي بومبيو في بروكسل ،برفقة
رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسيه كوهين
ومستشار األمــن القومي اإلسرائيلي مائير بن
شابات ،وذلك لمناقشة سير العمليات اإلسرائيلية
ضد نحو  15هدفًا إليــران و”حــزب اهلل” في سوريا،
شملت قواعد ومخازن عسكرية بين الزبداني إلى
درعا جنوبًا ،واستهدفت مركز القيادة اإليراني في
الكسوة وقــواعــد ألقمار صناعية ومركز القيادة
اإليراني في القنيطرة ومرافق االسناد التابعة له.
كما تمت مناقشة نتائج زيــارة وفد خليجي رفيع
المستوى إلــى “عــيــن الــعــرب” (كــوبــانــي) بصحبة
ضباط أمريكيين إلجراء مباحثات سرية مع “قوات
سوريا الديمقراطية” ،وتتضمن سبل تمويل إعادة
إعــمــار الــشــمــال الــســوري ونــشــر ق ــوات عربية في
تلك المنطقة ،لمنع القوات اإليرانية والميلشيات
التابعة لها من االنتشار شمال شرقي سوريا عقب
القضاء على آخر جيوب تنظيم “داعش”.
لكن المشكلة األكثر إلحاحًا في مباحثات نتنياهو-
بومبيو تمثلت فــي كيفية التعامل مــع الخطر
الجديد المتمثل في قيام وزارة الدفاع الروسية
بنقل  100بطارية “-300إس” من مصياف إلى
دير الزور ،وذلك على الرغم من التحذيرات األمريكية
بعدم تصعيد الموقف العسكري في سوريا.
ويــبــدو أن موسكو قــررت االستجابة للتحذيرات
األمريكية بطريقتها ،فبدالً من شحن المزيد من
األسلحة؛ قامت بنقل صواريخ الدفاع الجوي من غرب
سوريا إلى شرقها لفتح جبهة جديدة على مقربة
من القواعد األمريكية هناك ،وذلــك بهدف نشر
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قــلــق إســرائــيــلــي عــقــب نصب
منظومات “-300إس” روسية
بالقرب من التنف (تتمة)
درع دفاع جوية روسية شرق سوريا ومراقبة
القوات الجوية األمريكية التي يمكن أن تدخل
سوريا من األجواء الجوية العراقية ،وهو أمر
لم تكن تعبأ به روسيا من قبل.
وم ــن خ ــال نــشــر تــلــك الــمــنــظــومــات؛ تكون
موسكو قد فرضت أول تهديد مباشر للقوات
األمريكية شرق سوريا ،ووضعت عراقيل أمام
الخطط األمريكية إلنشاء كيان كردي سوري،
ووفرت الردع الالزم لمنع القوات اإلسرائيلية
مــن شــن هــجــمــات جــويــة عــلــى الميلشيات
التابعة إليران شرقي البالد.

تطورات عسكرية

مــوســكــو تــعــزز سيطرتها على
المؤسسات العسكرية واألمنية
بسوريا
أحاط القصر الجمهوري المباحثات التي أجراها مع
وفد روسي منتصف شهر يناير الجاري بالكتمان،
حيث تــم إب ــرام اتفاقيات لــم يتم اإلفــصــاح عنها،
واقتصر الحديث عن مشروع روسي لتوسيع ميناء
جديد في الالذقية بنظام ( )B.O.Tوإطــاق قمر
صناعي وبناء صوامع ومصانع ومراكز تدريبية،
وتعزيز قدرات الشركة السورية للطيران.
إال أن الــزيــارة تأتي ضمن جهود تبذلها موسكو
لمكافحة الفساد المتفاقم في صفوف النظام ،من
خالل لجنة تم تشكيلها بتعليمات روسية ،وضمت
سبع ضباط يرأسهم عميد يشغل منصبًا رفيعًا
فــي االســتــخــبــارات العسكرية ،ويتضمن عملها
القيام بجوالت تفتيشية على قطع وتشكيالت
الجيش ،وعقد اجتماعات مع الضباط والجنود من
أجل مكافحة الفساد ،وخاصة فيما يتعلق بظاهرة
“التفييش” والتي ُيعفي الضابط بموجبها عددًا
مــن الجنود تحت إمــرتــه مــن ال ــدوام مقابل مبلغ
شهري يدفعه كل جندي له.
وتــشــيــر الــمــصــادر إل ــى قــلــق روســيــا مــن تنامي
هــذه الظاهرة ،حيث أثــرى الضباط المقربون من
األســد جــراء عمليات “التفييش” وخاصة من أوالد
المسؤولين ،وتم اإليعاز للجنة بالتركيز على قوات
“الحرس الجمهوري” التي تم التحقيق مع ضباطها
وإرس ــال بعضهم إلــى السجن ،ما أثــار موجة من
االحــتــقــان فــي صفوف الــقــيــادة المقربة مــن ماهر
األسد وحلفائه اإليرانيين.
فــي ه ــذه األث ــن ــاء؛ تستمر الــقــوات الــروســيــة في
جهودها إلعــادة تشكيل المؤسسة العسكرية،
حيث تم إجــراء سلسلة من التنقالت واالعتقاالت
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تطورات عسكرية

والتسريحات شملت نحو  450ضابط بهدف تفكيك شبكات الفساد ،والقضاء على ظاهرة تعدد
الوالءات ،وسوء استخدام المال العام.
ويتم احتجاز الضباط المتهمين بالفساد في قسم خاص بسجن صيدنايا العسكري ،للتحقيق معهم
من قبل “لجنة ُمشتركة” بين الروس و”األمن الوطني” ،في قضايا تتعلق بالتعامل مع الفصائل وتهريب
العملة خارج البالد ،واإلتجار بالبشر واآلثار.
وفي المقابل؛ قامت القيادة الروسية بإيفاد عدد من ضباط النظام إلى موسكو إلجراء دورات أركان
الجوي واآلليات والمشاة ،كما أجرت سلسلة من التعيينات في وزارتي الدفاع
في اختصاصات الدفاع
ّ
والداخلية ،طالت أكثر من  100ضابط بمناصب حساسة منذ مطلع عام  ،2019حيث تمت تنحية عدد
تم تهميش المحسوبين على إيران
من الضباط بذريعة بلوغهم السن القانوني للتقاعد ،في حين ّ
تحت ذريعة انتهاء أدوارهم العسكرية ،وخاصة في ُ
المحيطة بدمشق.
الثكنات ُ
وشملت عمليات التعيين والعزل ،تهميش قائد الحرس الجمهوري اللواء طالل مخلوف عبر تعيينه
قائدًا للفيلق الثاني وهو منصب رمزي ،وتعيين العميد مالك عليا الذي كان يرأس منصب رئيس لجنة
حلب األمنية بدالً عنه ،ويعتبر أحد أبرز الموالين للروس ،وكذلك اللواء مراد خير بيك الذي تم تعيينه
رئيسًا ألركان الفيلق الخامس.
كما تم إبعاد مدير مكتب ماهر األسد العميد غسان بالل في الفرقة الرابعة وذلك من خالل تسليمه
قيادة أركان المنطقة الجنوبية .وطالت عملية التصفية كذلك :غرفة العمليات العسكرية بهيئة األركان،
والفيلق األول ،وكلية الحرب اإللكترونية ،وبعض أفواج “الدفاع الجوي” ،والمحاكم العسكرية ،والخدمات
الطبية.
وتلوح في األفق مالمح معركة مرتقبة حول تعيين خليفة لرئيس إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل
الحسن ،الذي وصل إلى مرحلة عمرية ال يمكن معها التمديد له ،فض ً
المتردي ونقله
ال عن وضعه الصحي ُ
إلى المستشفى ثالث مرات خالل أقل من شهرين ،حيث دخل العميد سهيل الحسن خط المنافسة مع
اللواء غسان اسماعيل ،النائب األول للحسن ،ويتنافس الطرفان على توطيد عالقاتهما مع المسؤولين
الروس في الوقت الحالي.
ووفقًا لدراسة نشرها “مركز دراسات الحرب” فإن القيادة الروسية أنشأت منظومة مركزية للتحكم في
أنظمة الدفاع الجوي السورية ،وذلك عقب إسقاط “20إيل” الروسية ،حيث قامت بتحقيق شامل مع
سلسلة القيادة في الدفاع الجوي ،واستبدلتهم بموالين.
كما أخضعت موسكو جميع أنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام إلى منظومة “ ،”Polyana-D4وهي
نظام سيطرة وتحكم بأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى ،وتوجيه أنظمة دفاع جوي متعددة في نفس
الوقت ،بما في ذلك منظومات300“ :إس” ،و”بوك” ،و”بانتسير” ،بحيث باتت تتحكم بعمليات التشفير
والتحكم وتدريب عناصر النظام على استخدامها.
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موسكو تعزز سيطرتها على
المؤسسات العسكرية واألمنية
بسوريا (تتمة)
وفيما يعزز شكوك تعاون موسكو مع تل
أبيب في تدمير البنى التحتية اإليرانية؛ تقوم
القوات الروسية بتشغيل أربعة منظومات
حـــرب إلــكــتــرونــيــة ف ــي األراضـ ـ ــي الــســوريــة،
هــــي ،”Krasukha-4“ :و”،”Leer-3
و” ،”Zoopark-1و” ،”Moskva-1دون أن
يؤثر ذلك على العمليات الجوية اإلسرائيلية
الــتــي تــنــســق عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الممنهج
للمنظومات اإليرانية المتهالكة بالتنسيق
مع الــروس ،بما في ذلك تدمير منظومات:
“سام ”51و”بــوك” ،و”بانتسير” ،و”200إس”،
دون أي ت ــدخ ــل مـــن مــنــظــومــات ال ــدف ــاع
والتشويش الروسية.

تطورات عسكرية

الــقــوات اإليــرانــيــة تــعــزز قدراتها
في سوريا
أثارت مصادر إعالمية عراقية في شهر يناير الجاري
ضجة حول تواطؤ كبار وزراء الحكومة في بغداد
مــع “الــحــشــد الــشــعــبــي” لــســرقــة مــئــات الماليين
من الـــدوالرات من الــعــراق وتسليمها إلــى قاسم
سليماني عبر كــل مــن :أبــو مــهــدي المهندس
قائد “الحشد” وقيس الخزعلي قائد “عصائب أهل
الحق”.
ووفــقــً لــلــمــصــادر؛ ف ــإن الفضيحة تتمحور حــول
توجه سليماني إلنشاء خمس ميلشيات موالية
له في سوريا من األمــوال المسروقة ،حيث يرغب
سليماني فــي إنــشــاء تشكيالت جــديــدة لمرحلة
ما بعد االنسحاب األمريكي ،بحيث تتمكن إليران
مــن سحب عناصرها (استجابة لمطالب بوتين
المتكررة) ،وتوفير مبالغ كبيرة جراء االعتماد على
التمويل العراقي غير المعلن في الوقت نفسه.
وفي ظل وصول حاملة الطائرات األمريكية “جون
ســي ستينس “ مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي ،يشعر
اإليرانيون بالحاجة إلى تأمين مصالحهم في الخليج
العربي وبحر العرب ،حيث بدأت القوات األمريكية
في مراقبة ميناء “تشابهار” اإليراني الجديد على
شاطئ إيران الجنوبي الشرقي على خليج ُعمان،
والذي تتولى الهند إدارة عملياته منذ  42ديسمبر
الماضي ،وفــق عقد تم إبرامه مع “شركة موانئ
الهند العالمية” وحصلت بموجبه على عقد إيجار
مؤقت لمدة  81شهرًا.
وفي حال تمديد فترة التشغيل إلى عشر سنوات
(كما هو مخطط) فسيكون لذلك تبعات ضخمة
على المنطقة وعلى المصالح األمريكية؛ حيث
سيوفر الميناء المطل على المحيط الهندي طريقا
رئيسًا إلمداد إيران ويمكنها من تجاوز العقوبات
األمريكية ،كما ُيمكن الهند من تجاوز باكستان
المنافسة للتجارة مع آسيا الوسطى.
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تطورات عسكرية

أما في سوريا؛ فقد قامت القوات اإليرانية بتعزيز ترسانتها الصاروخية في الجنوب من خالل جلب صواريخ
“توشكا” إلى الفوج ( )89قرب بلدة جباب شرقي حوران ،ومن ثم نشرها في منطقة الجسري ومحيطها
في اللجاة ،وذلك بالتزامن مع نشر قوات ومعدات في الفوج ( )79وحقل رمي كريم.
وبالتزامن مع إعالن االنسحاب األمريكي؛ عمدت القوات اإليرانية إلى تعزيز وجودها العسكري واللوجستي
على تخوم المنطقة العازلة ،خاصة في ريف حماة وسط سوريا ،حيث وصلت أكثر من  15آلية تحمل
مقاتلين إيرانيين ومعدات لوجستية لتعزيز المواقع اإليرانية المنتشرة على امتداد ثماني مدن وبلدات
سورية شمالي المحافظة ،أبرزها “رحبة خطاب” و”حلفايا” ،و”جنوب الزالقيات”.
في هذه األثناء؛ تمهد االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية لحملة قصف جوي واسع النطاق ،عبر تسريب
معلومات حول قيام إيران بتشييد أربعة مشاريع “سرية” إلنتاج الصواريخ ،وبناء عدد من الورش التي
تهدف إلى تركيب أجهزة الدقة ألالف الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى ،وعلى رأسها“ :فجر ،”5
و”فاتح  ،”110و”زلزال”.
وتؤكد مصادر استخباراتية أن المشاريع األربعة الكبرى التي يجري تشييدها في لبنان وسوريا تنفذ من
قبل “شركة خاتم األنبياء” التابعة للحرس الثوري ،ويقع اثنان منهما على بعد  6كم شمال بلدة الهرمل
في وادي البقاع اللبناني ،بينما يقع المشروعان اآلخــران في سوريا غرب مصياف ،وكالهما محميين
بمنظومة الدفاع الجوي الروسي “400إس” التي تحمي قاعدة “حميميم” .كما تقع في منطقة صافيتا
قاعدتان للحرس الثوري اإليراني الذي يقوم فيهما بتطوير األنظمة العسكرية بما في ذلك عدة أنواع
من األسلحة الكيميائية.
وتشير التقارير إلى أنه قد تم االنتهاء من تشييد ثالثة مصانع بالفعل ،إال إنها ال تزال فارغة في الوقت
الحالي ،ربما لخشية اإليرانيين من قصف إسرائيلي ،وقد تم تصميمها بنفس الطريقة التي ُشيدت بها
مجمعات “بارشين” و”خوجر” اإليرانية لبناء الصواريخ.
أما المنشأة الرابعة ،والتي ال يزال العمل عليها جاريًا؛ فتقع في منطقة جبلية في “وادي جهنم” بالقرب
من بانياس ،وتشبه منشأة “فوردو” النووية التي تقع تحت األرض وسط إيران من حيث الموقع الطبيعي
والتحصين ،ولدى االنتهاء منها فإنها ستمثل خطرًا كبيرًا على المصالح اإلسرائيلية واألمريكية ،إذ إنها
ال تبعد عن “حيفا”؛ المقر الرئيسي لألسطول اإلسرائيلي وعن المحطة األساسية لألسطول السادس
األمريكي سوى  280كم.
ويتمتع “وادي جهنم” بدرجة عالية من الحماية ،ليس لطبيعته الصخرية وحسب ،بل نتيجة التحصين
المتطور من قبل الخبرات الكورية الشمالية ،حيث يتضمن أبوابًا مضادة لالنفجار ،وفواصل وأسقف
مقواة ،في حين ال ُيعرف عمق غرفها ومسافة األنفاق التي يتم حفرها في الوقت الحالي ،وسيتطلب
استهداف مثل هذه المنشأة استخدام صواريخ أمريكية وإسرائيلية لم يتم استخدامها من قبل ،مثل
قذائف (-122بلو) الخارقة للتحصينات ،والتي يبلغ وزنها نحو  5000باوند ،وبإمكانها اختراق  20قدم
من الخرسانة أو  100قدم من التراب قبل االنفجار.
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تطورات عسكرية

“الــمــنــاطــق الــمــوالــيــة” تشهد حــالــة تــذمــر شعبي جـــراء الــتــدهــور
األمني واالقتصادي
تشهد المناطق التي توصف بأنها موالية للنظام حالة تذمر غير مسبوق ،حيث ترتفع أصوات إعالميين
وفنانين بمناشدة بشار األسد إلنقاذ الموقف االقتصادي واألمني المتردي في سائر المحافظات.
ويسود القلق في األروقة األمنية للنظام من تجرؤ موالين معروفين على مهاجمة بشار األسد والتهكم
به علنًا ،واتهامه بالوقوف خلف شبكات الفساد.
وفي المناطق ذات األغلبية العلوية؛ ينشط موالون آلل الخير وآل عثمان وأبناء رفعت وجميل األسد
بصورة خاصة ضد هيمنة آل شاليش وآل مخلوف على مقاليد األمور وولوغهم في الفساد ،حيث يتزعم
أبناء “جبلة” الحملة ضد بشار األسد والدائرة الضيقة المحيطة به ،وذلك في ظل ضائقة اقتصادية
خانقة وتكدس الطوابير على المواد األساسية والتدفئة كالغاز والمازوت ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية،
وانخفاض الليرة ،وتفشي البطالة والجريمة ،ومظاهرة االحتكار والمحسوبية بين المسؤولين ،فض ً
ال عن
انعدام األمن وانتشار الحواجز مجهولة الهوية ،وهيمنة الميلشيات األجنبية والقوات الرديفة التي باتت
خارجة السيطرة في اآلونة األخيرة.
وع ّبر أهالي طرطوس عن سخطهم عقب وفاة جرحى من عناصر ميلشيات “الدفاع الوطني” بالمحافظة
كانوا يقاتلون إلى جانب النظام نتيجة اإلهمال الطبي والفقر الذي يعانون منه بعد إصابتهم في
مناطق مختلفة من سوريا ،وساهم فقرهم وعدم مقدرتهم على متابعة العالج على نفقتهم الخاصة
وتخلي النظام عنهم إلى تنامي هذا السخط.
وفي السويداء؛ ينتشر السخط جراء التدهور األمني واإلهمال الذي نتج عنه تفشي أمراض السرطان
وفيروس الكبد الوبائي جراء اإلهمال الحكومي وتردي الخدمات الطبية ،ما دفع برئيس شعبة أمراض
الدم وعالج األورام الصلبة في مدينة السويداء ،لإلعالن بأن أمراض األورام قد تضاعفت لنسبة 169
باأللف ،مؤكدًا أن معدل الوفيات ارتفع فوق النسبة العالمية التي تبلغ  ،60%في حين أكد رئيس
“جمعية مرضى أصدقاء السرطان” في السويداء وجود حوالي  10آالف مريض سرطان في المحافظة،
محي ً
ال سبب االرتفاع المخيف إلى تدهور نمط الغذاء وحرق المادة الغذائية والعامل النفسي ،إضافة إلى
تلوث المياه السطحية بالمبيدات الحشرية ،باإلضافة إلى انتشار فيروس (.)c.b
وفي اجتماع بالقيادة المركزية لحزب البعث؛ ع ّبر وجهاء ورجال دين من محافظة السويداء عن سخطهم
من تع ّرض الملتحقين بالخدمة لــإذالل الممنهج والشتم والضرب من قبل ض ّباط النظام ،واإلخالل
بمرسوم العفو الخاص برفع طلب االحتياط ،وطالبوا النظام بالتوقف عن منح الخارجين عن القانون من
المطلوبين بجرائم الخطف والقتل وال س ّيما قادة العصابات بطاقات أمنية تحميهم.
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وسادت في حماة حالة من الغضب عقب تعميم مديرية التربية على المدارس والمجمعات التربوية أن
اإلعانة الدراسية تشمل أبناء القتلى من الجيش والشرطة دون أبناء المفقودين والميليشيات األخرى،
وذلك في نقض لما نشرته مؤسسة “الشهيد” بحماة والتي أعلنت أنه بإمكان ذوي قتلى ميلشيا “الدفاع
الوطني” ممن استكملوا الثبوتيات الرسمية المطلوبة استالم المستحقات المالية التي تقدمها من
الحسابات المصرفية ،في حين يصر النظام على اعتبار قتلى مطار “الطبقة” العسكري على يد تنظيم
“داعش” في عداد المفقودين (رغم العثور على جثثهم في مقابر جماعية غرب الرقة) بهدف إبقائهم
خارج بند “الشهداء”.
وسادت أجواء من االحتقان في جنوب العاصمة دمشق جراء إرسال شعب التجنيد قوائم إسناد تضم
أكثر من  3آالف مطلوب للخدمة العسكرية واالحتياطية ،في البلدات الواقعة جنوب العاصمة ،حيث
تم جمع األهالي وإخبارهم بأن كل من له اسم ،عليه االلتحاق بالخدمة خالل مدة  15يومًا ،وفي حال تم
التأخر عنها سيعرض نفسه لالعتقال ،ما أدى إلى استياء شعبي واسع النطاق ،وقيام بعض أهالي
بلدة “يلدا” بتمزيق صورة األسد الموضوعة على المركز الصحي في البلدة احتجاجًا على القرار.
وتستمر حملة النظام في التنكيل بقادة فصائل التسوية بتأجيج الموقف في حــوران ،كما وقعت
مواجهات عنيفة ( 20يناير) بمنطقة الحولة بين عناصر من الفصائل وقــوات النظام التي أرسلت
تعزيزات العتقال القيادي “وائل إسبر” داخل البلدة ،رغم خضوعه وجميع من تبقى في الحولة للتسوية
مع النظام.
وكانت حملة االعتقاالت التي شنها النظام في درعا ضد عناصر “التسويات” قد دفعت عناصر محلية
لإلعالن عن تأسيس “المقاومة الشعبية” وشن عمليات ضد حواجز النظام ،وسط تدهور أمني ،وظهور
كتابات على الجدران ضد النظام في عدة مدن وبلدات بالمحافظة.
وتُع ّرف “المقاومة الشعبية” نفسها ،بأنها“ :مقاومة رادعة لكل من تسول له نفسه االعتداء على الجنوب
السوري” ،وعلى رأس أهدافها النظام والميلشيات اإليرانية ،متوعدة بإطالق كافة أذرعها على امتداد
الجنوب السوري ،حيث نفذت عمليات في مناطق مختلفة على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم
ونوى ،كما استهدفت حاجزًا لفرع “األمن العسكري” بين منطقتي الكرك والغارية .األمر الذي واجهه
النظام بموجة اعتقاالت طالت في األسابيع الماضية  76معتق ً
ال بينهم  23سيدة وطفل قاصر.
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انــدالع اشتباكات متفرقة بين فرق شهري للقوات اإليرانية و”حزب اهلل” في المنطقة
الشرقية ،وتعثر مشروع إيراني إلنشاء “حزب اهلل
تابعة لقوات النظام
السوري” وتمكينه من السيطرة على قواعد أمنية
ولوجستية إلدارة مواقع سيطرتهم في إقليم
شهدت منطقة غربي حماة اشتباكات ( 17يناير
الجزيرة.
 )2019باألسلحة الرشاشة والمتوسطة بين عناصر
الفرقة الثامنة بالفيلق الخامس من جهة ،وعناصر
في هذه األثناء؛ تستمر دوريات المخابرات الجوية
الفرقة الرابعة الموالية إليران من جهة ثانية ،وذلك
واألمن العسكري في اعتقال ضباط الفرقة الرابعة
على خلفية رفض عناصر الفرقة الرابعة تسليم
والحرس الجمهوري على خلفية تحقيقات تجريها
المنطقة للفيلق الــخــامــس ال ــذي تــديــره الــقــوات
القيادة الروسية حول تهم بالفساد ،في حين تم
الروسية.
إرغــام جهاز أمن الدولة على تنفيذ أوامــر روسية
باالنسحاب من مدن وبلدات جاسم ونمر والحارة
ونتج عن تلك االشتباكات سقوط قتلى وجرحى
وإنخل شمال غرب درعا وريف القنيطرة األوسط،
من الطرفين جراء امتداد المعارك على طول الخط
وسحب حواجزه المنتشرة في المنطقة تمهيدًا
األوسط في سهل الغاب الممتد من مركز البحوث
لتسليمها إلى فرع األمن العسكري ،وذلك بهدف
الزراعية في منطقة الحرة وحواجز الكريم وقبر
فرض سيطرة فرع األمن العسكري على المحافظة،
فضة وتل بكير وحواجز النحل القريبة من منطقة
وســحــب بقية األفـ ــرع مــنــهــا ،وذلـــك عــلــى خلفية
سقيلبية غربي حماة.
اتهام ضباط من أمــن الدولة بتمرير مصالحهم
الشخصية إضــافــة إلــى الــتــواطــؤ مــع الميلشيات
واندلع صراع آخر في الشهر الماضي بالقامشلي
اإليرانية ،وتهريب المطلوبين باتجاه لبنان مقابل
نتيجة الخالف بين الحرس الثوري اإليراني و”حزب
أجور باهظة.
اهلل” من جهة ،وعناصر من النظام موالية لروسيا
من جهة ثانية ،وخاصة في المربع األمني الذي
وتــم توجيه االتــهــام بــصــورة مباشرة إلــى رئيس
يسيطر عليه النظام.
اللجنة األمنية المسؤولة عن منطقة اللجاة العميد
محمود مصطفى بتسهيل أنشطة “حــزب اهلل”،
وتفيد المصادر بــأن القوات اإليرانية التي تعمل
وتشكيل مجموعات من أبناء المنطقة وضمها
على توسيع انتشارها في المواقع اإلستراتيجية
إلى صفوف الحرس الثوري اإليراني ،باإلضافة إلى
بمحافظة دير الزور وريفها الجنوبي الشرقي ،قد
تسهيل عمليات نقل المخدرات والحشيش من
اصطدمت بقوات النظام عندما وصلت إلى داخل
لبنان إلى الجنوب السوري وبيعها والترويج لها.
المربع األمني في مدينة القامشلي ،مما استدعى
تدخل وسطاء من دمشق لمنع توسع المشكلة
وتحولها إلى عمل عسكري بين الجانبين.
وشــهــدت الــعــاقــات بــيــن الــمــيــلــشــيــات اإليــرانــيــة
و قوات النظام في الجزيرة توترًا كبيرا جراء انقطاع
اإلمــدادات اللوجستية التي كانت تتوجه بشكل
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The Blob Is Lying About Trump’s Sudden Syria Withdrawal
الكذب حول قرار ترامب باالنسحاب من سوريا المفاجئ
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A poisoned chalice? US withdrawal from Syria would create new risks
for Moscow
كأس مسموم؟ االنسحاب األمريكي من سوريا سيخلق مخاطر جديدة لموسكو
 8يناير 2019
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U.S. Withdrawal in Syria: Tracking Israeli and Iranian Media Responses
انسحاب الواليات المتحدة في سوريا :تتبع ردود وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإليرانية
 21يناير 2019
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https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/u.s.-withdrawalin-syria-tracking-israeli-and-iranian-media-responses
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Beijing’s Curious Silence on the Syria Withdrawal
صمت بكين الغريب بشأن االنسحاب السوري
2019  يناير8
معهد الشرق األوسط
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/beijingscurious-silence-on-the-syria-withdrawal
Trump Departs Syria: An Israeli Perspective
 منظور إسرائيلي:ترامب يغادر سوريا
2019  يناير8
معهد الشرق األوسط
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/trumpdeparts-syria-an-israeli-perspective
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How the United States Can Still Keep Faith With Its Best Allies in Syria
كيف يمكن للواليات المتحدة الوفاء بدعم حلفائها المقربين في سوريا
2019  يناير3
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Winter Storm in Arsal, Lebanon Devastates Vulnerable Syrian Refugee
Communities
عاصفة شتوية في عرسال تدمر المجتمعات الضعيفة لالجئين السوريين
2019  يناير11
المجلس األطلسي
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Slowing Down the Train
تباطؤ القطار
2019  يناير2
المجلس األطلسي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/slowing-down-thetrain
Iraq, Iran, the Gulf, Turkey, and the Future: The Meaningless Debate over
the Trump Strategy in Syria
 نقاش ال معنى له حول استراتيجية ترامب في سوريا:العراق وإيران والخليج وتركيا والمستقبل
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https://www.csis.org/analysis/iraq-iran-gulf-turkey-and-futuremeaningless-debate-over-trump-strategy-syria
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Pushing Back on Iran in Syria (Part 1): Beyond the ‘Boots’
» ما بعد «الجزم:)1 التصدي إليران في سوريا (الجزء
2019  يناير22
معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushingback-on-iran-in-syria-part-1-beyond-the-boots
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Is Chechnya Putin’s Blueprint for Syria?
هل النموذج الشيشاني هو مخطط بوتين لسوريا؟
2019  يناير17
معهد واشنطن
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The Influence of Domestic Politics on Foreign Policy in Syria
تأثير السياسة الداخلية على السياسة الخارجية في سوريا
2019  يناير17
المجلس األطلسي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-influence-ofdomestic-politics-on-foreign-policy-in-syria
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Expert Analysis on US Soldiers Killed in Manbij
تحليل الخبراء حول مقتل جنود أمريكيين في منبج
2019  يناير16
المجلس األطلسي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/expert-analysis-onus-soldiers-killed-in-manbij
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Can Anything Be Salvaged?
هل يمكن إنقاذ أي شيء؟
2019  يناير16
المجلس األطلسي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/can-anything-besalvaged
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التقرير االستراتيجي السوري
تقرير شهري يرصد أهم ما يرد في المصادر الغربية
حول التطورات السياسية واألمنية والعسكرية وما
يتعلق بها من دراسات في مراكز الفكر الغربية في
الشأن السوري.
العدد رقم  - 64الخميس  24يناير 2019

المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت
السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.
يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي ،ورفد صناع القرار بمعلومات
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية،
بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
www.strategy-watch.com

