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قلق روسي من انفجار الصراع اإلقليمي في سوريا
شهدت الدبلوماسية الروسية في شهر يناير الماضي حراكًا محمومًا ،تمثل في إيفاد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين مبعوثيه إلى العديد من عواصم المنطقة ،حيث التقى مدير االستخبارات الخارجية
الروسية سيرغي نارشكين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض ( 21يناير) وأجرى
محادثات مع نظيره السعودي خالد الحميدان.
وفي  29يناير التقى مستشار األمن القومي الروسي نيكوالي باتروشيف الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي واجتمع مع قادة االستخبارات المصرية.
وفي  31يناير التقى باتروشيف مستشار األمن الوطني اإلماراتي الشيح طحنون بن زايد في أبوظبي.
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كما التقى مبعوث بوتين الخاص لسوريا أليكساندر الفرانيتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئيير بن شابات في
القدس المحتلة ( 28يناير).
وناقش المبعوثون الروس العديد من الملفات المشتعلة في إيران ،وليبيا ،والسودان ،وأمن المعابر
المائية في البحر األحمر ،وسبل التعامل مع تنظيمي “داعش” و”القاعدة” ،ومستقبل أسواق النفط.
ووفقًا لتقارير أمنية مطلعة ( 8فبراير )2019؛ فإن الملف األبــرز في تلك المداوالت تمثل في الشأن
السوري ،حيث بذل مبعوثو بوتين جهودًا مضنية إلقناع الدول الخليجية بتوفير التمويل الالزم لنظام
األسد مقابل تعهد موسكو بكبح النفوذ اإليراني في سوريا ،لكن دول مجلس التعاون آثرت التريث،
ريثما تتضح مخرجات مؤتمر سوتشي ( 14فبراير) ،ومؤتمر “وارسو” ( 14-13فبراير) ،ونتائج المباحثات
بين نتنياهو وبوتين ( 21فبراير) والتي يسود االعتقاد أن نتائجها ستكون ذات أثر بالغ في تحديد
مستقبل الموقف الروسي من النفوذ اإليراني في سوريا.
وتــرى مصادر استخباراتية أن هذا الدفع الدبلوماسي يسبق قــرارات كبرى سيتخذها بوتين بشأن
إستراتيجيته في الشرق األوسط لعام  ،2019وذلك في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا،
ورغبة طهران في انتهاز الفرصة لتعزيز نفوذها في سوريا والعراق وتصعيد الموقف ضد تل أبيب.
ُعد كل من واشنطن وتل أبيب لحملة تصعيد ضد المواقع اإليرانية في سوريا ،وتحشد
في هذه األثناء؛ ت ُّ
أنقرة قواتها على الحدود مع سوريا ،وتحضر الميلشيات الكردية لصد الهجوم التركي المزمع ،وتُمعن
“هيئة تحرير الشام” في بسط سيطرتها على إدلب ،األمر الذي يدفع بوتين لالعتقاد أن سوريا مقبلة
على مواجهات عسكرية شاملة ،وأن بالده لن تتمكن من الوقوف موقف المتفرج إزاء انفجار الصراع
اإلقليمي.
وتؤكد تسريبات رفيعة المستوى أن بوتين رفض بشكل قاطع جميع مناشدات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان السماح بدخول القوات التركية إلى الشمال السوري ،وذلك أثناء لقائهما في  23يناير،
وحاولت أنقرة عقب ذلك إخفاء الرفض الروسي الصارم لعمليتها العسكرية المزمعة ،مؤثرة الحديث
عن تأجيل المباحثات لشهر فبراير.
وتشير المصادر إلى أن أردوغان لم يحصل على الكثير من هذه القمة ،إذ لم يحصل على الضوء األخضر
من موسكو لعملية تركية عبر الحدود شرق الفرات ،ولم توافق واشنطن على خطته إلقامة منطقة
آمنة ،خاصة وأن موسكو منهمكة في الوساطة بين األكراد ونظام دمشق من أجل منع العملية التركية،
وتعمل في األثناء على إلهاء أنقرة بعملية بديلة بالتنسيق معها في إدلب ،حيث تعبر موسكو عن
“نفاذ صبرها” من عدم قدرة أنقرة على تحييد “هيئة تحرير الشام” ،كما تدفع الدبلوماسية الروسية
أنقرة للموافقة على إحياء اتفاق “أضنة” بهدف منع تمرير مشروع المنطقة اآلمنة من جهة ،وحمل تركيا
على إرجاع العالقات مع نظام دمشق إلى ما كانت عليه عام .1998
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وأكد مصدر أمني ( 1فبراير) أن بوتين حذر أردوغان من أن المقاتالت الروسية ستتصدى ألي عمل عسكري
شمال شرقي سوريا ،ورفض فكرة تسيير دوريات روسية-تركية مشتركة في المنطقة اآلمنة ،مؤكدًا
أن الجيش التركي يجب أن يتجنب التدخل المباشر في سوريا ،ما يعني أن موسكو ترفض الخطة
األمريكية-التركية إلنشاء منطقة آمنة بعمق  32كم ،وتعمل على إفشال محاوالت واشنطن إبرام
تفاهم بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتركيا في الوقت نفسه.
ودفع الموقف الروسي الرافض للتدخل العسكري بأردوغان للعمل على خطة بديلة أعدها جهاز األمن
بالتعاون مع مديرية الهجرة ،وتتضمن إعادة توطين أعداد كبيرة من الالجئين في بلدات شمال سوريا
من الذين هاجروا إلى تركيا خالل السنوات الثمانية الماضية ،حيث يعمل المسؤولون األتراك على إتمام
مشروع يقضي بتوطين مئات اآلالف من الالجئين في “المنطقة اآلمنة” التي رسمتها أنقرة بهدف حيازة
شرعية شعبية ،ودفع الالجئين للمطالبة بالحماية التركية بدالً من شن عمل عسكري مباشر.
أما في الجنوب السوري ،فيشعر بوتين بالقلق إزاء النوايا األمريكية-اإلسرائيلية لتصعيد عمليات
القصف ضد المواقع اإليرانية ،حيث تتحدث مصادر عسكرية عن سخط إيران من تدمير مستودع تابع
للحرس الثوري بريف دمشق يحتوي على صواريخ “فاتح ”110-موجهة بنظام ( ،)GPSوقيامها للمرة
األولــى بإطالق صــاروخ “فجر ”5-المطور على بلدة الخضيرة الواقعة بين حيفا وتل أبيب مستهدفة
محطة الطاقة الرئيسة في إسرائيل ،إال أن الدفاعات اإلسرائيلية تمكنت من إسقاطه قبل بلوغ الهدف.
ويــرى خــبــراء أن تــل أبيب تكتمت على عملية القصف اإليــرانــي غير المسبوق ،واتــخــذ المسؤولون
اإلسرائيليون قــرارًا مفاجئًا بالتقليل من وقــع االنفجار الهائل واإليــحــاء بأنه نتج عن تدمير صــاروخ
“سامُ ”5-أطلق فوق الجوالن ،مؤثرين شن عمليات انتقامية تمثلت في استهداف مخازن صواريخ
بالستية إيرانية ( 12و 20يناير) ،وتدمير مقر القيادة المركزية اإليرانية بالقرب من مطار دمشق ،والذي
ُيعرف باسم “البيت الزجاجي” ،وهو عبارة عن جيب عسكري إيراني مستقل يحظر على القوات الروسية
وحتى السورية دخوله ويتم تخزين منصات صواريخ “فاتح ”110-المطورة فيه ،باإلضافة إلى عملية
بلوشستان جنوب شرقي إيران ( 12فبراير  ،)2019والتي أسفرت عن مقتل  27وإصابة  13آخرين من
الحرس الثوري اإليراني.
ووفقًا لمصادر عسكرية روسية؛ فإن تلك العمليات النوعية تؤذن بانتهاء مرحلة التفاهمات غير المعلنة
التي رعتها موسكو بين طهران وتل أبيب على مدى السنوات الماضية ،والتي تعهدت بموجبها القوات
اإليرانية بعدم إطالق صواريخ بالستية على األراضي اإلسرائيلية ،مقابل غض تل أبيب الطرف عن أنشطة
“البيت الزجاجي” الذي تخزن فيه مجموعة من تلك الصواريخ ،وهو أمر لم ُيعترف به قط من قبل موسكو
أو طهران أو حتى تل أبيب.
وعلى إثر إطالق إيران صاروخ “فاتح” على سفح التزلج بجبل حرمون ( 21يناير) اعتبرت تل أبيب اتفاقية
“الخطوط الحمراء غير المعلنة” الغية وقررت تغيير قواعد االشتباك ،األمر الذي دفع موقع “تابناك” التابع
للحرس الثوري للتأكيد على أن“ :إيران وإسرائيل تتجهان نحو مواجهة خطيرة” .
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تعدد الالعبين يفشل خطة روسية لــكــن بــوتــيــن ال يستطيع الــمــضــي بخطته تلك
في ظل بقاء جــزء من الــقــوات األمريكية ،وإغــراء
للهيمنة على نفط سوريا
واشنطن أنــقــرة بإنشاء منطقة آمنة والتلويح
بــإرســال قــوات أوروبــيــة ،أو تشكيل تحالف عربي
تــواجــه خطة بوتين لترتيب وضــع شمال سوريا،
يخضع للنفوذ األمريكي.
واستكمال عودة كامل األراضي السورية إلى حكم
بشار األســد عقبات يصعب التغلب عليها ،حيث
ودفعت تلك التطورات بوتين لتبني خطة بديلة
تبدو واشنطن عازمة على ملء الفراغ الناتج عن
تتضمن العمل على إب ــرام مصالحة بين نظام
انسحابها بترتيبات بديلة تضمن عــدم استئثار
األسد و”وحدات حماية الشعب” عبر تقديم ضمانات
موسكو بالنفوذ ،وتعمل في الوقت نفسه على
روسية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين،
إذكــاء الصراع بين أنقرة وموسكو من خالل حث
واإلصرار على عودة جميع األراضي السورية للنظام،
الــقــوات التركية على التدخل في سوريا لفرض
ومنع طهران في الوقت نفسه من اتخاذ الساحة
منطقة آمــنــة ،األمــر الــذي يمنع بوتين مــن إعــادة
السورية وسيلة للتصعيد مــع تــل أبــيــب ،خاصة
قــوات النظام إلــى ديــر الــزور واالســتــحــواذ الكامل
بعد أن أخبرته أجهزة األمــن الروسية بتفاصيل
على حقول النفط في تلك المحافظة.
تحركات وفد من االستخبارات اإليرانية في األراضي
السورية ( 18يناير) لدراسة سبل استغالل الموقف
وعلى الــرغــم مــن مــحــدوديــة إنــتــاج حقول النفط
الــمــضــطــرب مــن قـ ــرار االنــســحــاب فــي واشــنــطــن
السورية ( 400ألف برميل يوميًا قبل عام )2011؛
لتصعيد الــعــمــلــيــات ض ــد الــمــصــالــح األمــريــكــيــة
إال أن خبراء النفط الروس يعتقدون أنه من الممكن
واإلسرائيلية في المنطقة ،وتعزيز النفوذ اإليراني
رفع اإلنتاج اليومي إلى نحو مليون ونصف المليون
في سوريا والعراق.
برميل يوميًا ،ولذلك فإن بوتين ُيظهر رفضًا قاطعا
لخطة الــتــدخــل الــتــركــي ،ويــدفــع بــقــوات النظام
ويحشد الحرس الثوري اإليراني نحو  10آالف مقاتل
للسيطرة عــلــى تــلــك الــمــنــاطــق بــهــدف تمكين
مــن الــحــشــد الشعبي عــلــى الــحــدود الــعــراقــيــة-
موسكو من االستئثار بحقول النفط السورية وفق
السورية مقابل دير الــزور بانتظار الضوء األخضر
اتفاقيات تم إبرامها بين حكومة النظام وشركات
لالنتشار في العمق السوري ،األمــر الــذي سيفوت
النفط الروسية ،وذلك على غرار صفقات تم إبرامها
على بوتين سائر خططه التي وضعها مع جنراالته،
بين الشركات الروسية وسلطات كردستان العراق
ويمنع شركاته النفطية من تنفيذ االتفاقيات التي
تمكن موسكو من االستحواذ على حقول النفط
تم إبرامها مع دمشق.
العراقية الشمالية وخطوط األنابيب في المنطقة
الكردية التي ترتكز على نفط كركوك.
ويــبــدو أن الهيمنة الــروســيــة على نفط الــعــراق
وسوريا ستشكل عصب إستراتيجية بوتين إزاء
المنطقة عام  ،2019حيث تتضمن خطة بوتين
نقل النفط من المنطقتين الكرديتين (في سوريا
والعراق) إلى ساحل البحر المتوسط عبر شبكة
مــن األنــابــيــب الــتــي تــمــدهــا روســيــا لــضــمــان عــدم
منافسة طهران وأنقرة في السيطرة على نفط
سوريا والعراق.
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على خلفية التراجع األمريكي :موسكو توسع نفوذها في المنطقة
وقعت شركة “روسنفط” المملوكة للحكومة الروسية ،الشهر الماضي ،عقدًا مدته  20عامًا إلدارة
وتطوير المنشآت النفطية في ثاني كبرى المدن اللبنانية طرابلس ،والتي اختارها بوتين كمصب
لمشروع أنبوب روسي يحمل النفط اإليراني مرورًا باألراضي العراقية والسورية.
وتمثل مدينة طرابلس (التي تقع على بعد  30كم عن الحدود السورية و 60كم عن قاعدة طرطوس
البحرية الروسية) أحد أهم محاور بوتين للهيمنة على نفط المشرق العربي ،حيث يعمل الرئيس
الروسي على خطة تتضمن بسط السيطرة على نفط كركوك من جهة ،وعلى نفط دير الزور من جهة
ثانية ،ونقلهما عبر أنابيب تخترق األراضي السورية إلى البحر المتوسط عبر طرابلس.
وكانت شركة “روسنفط” قد بسطت سيطرتها على الجزء العراقي من خط األنابيب اإليراني العراقي-
السوري المزمع إنشاؤه بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام “ 2017لدراسة خط أنابيب كركوك” ،ويتضمن
مد خط غاز طبيعي بطول  6500كم ،وبقطر 142سم من جنوب إيران (حقل غاز الشمال الواقع شمال
قطر) إلى أوروبا ،مرورًا بالعراق وسوريا ،ووصوالً إلى لبنان ،وسيمتد بموازاته خط آخر يحمل النفط.
ويتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل؛ ففي العام الجاري ( )2019تنوي الشركة إعادة تفعيل
“تقاطع الحديثة” بموازاة خط “كركوك-حيفا” القديم ،وذلك بهدف إعادة الحياة لجزء أساسي من هذا
الخط الذي كان يضخ النفط أثناء فترة االستعمار البريطاني للعراق (.)1948-1935
وكانت شركة “بترول العراق” قد مدت أنبوب نفط يبلغ طوله  942كم وقطره  300ملم ،لنقل النفط
الخام ،ويستغرق عشرة أيام ليقطع المسافة من كركوك إلى حيفا التي كان يتم في مصافيها تكرير
النفط وتخزينه ومن ثم نقله على متن الناقالت إلى أوروبا .كما مدت فرنسا في مرحلة االنتداب أنبوب
ثان يحمل النفط من حقل “بابا كركر” في كركوك إلى طرابلس اللبنانية ،ويبدو أن روسيا ترغب
نفط ٍ
في إحياء أنبوب النفط الفرنسي رغم الظروف التي تمر بها المنطقة.
وعندما رفضت الحكومة العراقية التعاقد مع شركة “روسنفط” لجأ مديرها -المقرب من بوتين -إلى
إبرام اتفاق بديل مع حكومة إقليم كردستان العراق ،وذلك على الرغم من معارضة حكومة بغداد،
حيث تعهدت الشركة الروسية باستثمار مليارات الدوالرات في اإلقليم وكافأتها حكومة اإلقليم بمنحها
ملكية أنابيب نفط اإلقليم التي تعبر تركيا مقابل  1.8مليار دوالر.
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وباإلضافة إلى المكاسب االقتصادية ،فإن هذه الصفقة مكنت موسكو من التفاوض مع الحكومة
العراقية الستئناف صادرات نفط كركوك التي انقطعت منذ  ،2017ورفض األكراد إعادة ضخ النفط
حتى دفعت بغداد مستحقاتها المتأخرة لشركة “روسنفط” ،وفق اتفاق تم إبرامه في نوفمبر 2018
إلعادة ضخ النفط من حقول كركوك ،حيث تم تخصيص  60%من األنبوب الذي يسيطر عليه األكراد
للروس ،و ُيعتقد أن بغداد وافقت على تخصيص جزء من ميزانيتها للعام  2019إلى حكومة إقليم
كردستان مقابل استخدامها لألنبوب .وحينما زار مدير الشركة ديديير كاسيميرو بغداد ،قبل ثالثة
أشهر ،وجد المسؤولين العراقيين أكثر تعاونًا من قبل ،حيث عبروا عن استعدادهم للتعاون مع
الشركة الروسية في تجديد األنبوب.
ووفقًا لتقرير أمني ( 14فبراير) فإن روسيا تستخدم شركة “روسنفط” كأداة لمد نفوذها االقتصادي
والسياسي على حد سواء ،حيث يملك بوتين خطة واسعة النطاق للهيمنة على المنطقة في ظل
تراجع الدور األمريكي ،حيث عقدت موسكو اجتماعًا ضم اثني عشر فصي ً
ال فلسطينيًا ( 12فبراير) ،على
رأسهم حركتا التحرير الوطني “فتح” و”حماس” ،لمناقشة األوضاع الداخلية بما فيها ملف المصالحة
والتحديات أمام القضية الفلسطينية ،وذلك بدعوة من مركز الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية
الروسية ،بالتزامن مع مؤتمر وارسو الذي وقفت واشطن خلفه.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن وضع التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية مقلق ،مشيرًا
إلى أن “صفقة القرن” ال تشمل إقامة دولة فلسطينية .وأسفر االجتماع عن توافق الفصائل الفلسطينية
المجتمعة في موسكو على رفض الخطة األميركية “صفقة القرن” ،وتأكيد تمسكها بالوساطة المصرية
في الملفات الفلسطينية المتعددة ،معتبرة أن الدور الروسي مكمل لها وليس بدي ً
ال عنها.
وأشار التقرير إلى أن الوساطة الروسية تهدف إلى التوصل لترتيبات تعزز موقف موسكو كوسيط
في نزاعات المنطقة ،وذلك بهدف تفادي حملة كبيرة يحضر لها الجيش اإلسرائيلي في النصف الثاني
من العام الجاري لكسر شوكة حركتي “حماس” و”الجهاد اإلسالمي” ،حيث ترغب موسكو في اللعب
على ورقة توحيد الفصائل الفلسطينية بهدف إفشال المشروع األمريكي ،وتحقيق موطئ قدم في
“رام اهلل” بالتعاون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،حيث ترى في السيسي شريكًا يمكن
التعويل عليه في دعم نظام دمشق من جهة ،وجمع الفرقاء الفلسطينيين من جهة ثانية ،والتوسع
غربًا للسيطرة على نفط ليبيا وتوسيع النفوذ الروسي في السودان وجنوب الصحراء اإلفريقية من
جهة ثالثة.
في هذه األثناء؛ تراقب واشنطن بقلق سعي موسكو لتقوية عالقاتها مع حلفاء أمريكا التقليديين
الــعــرب ،حيث تندفع روسيا نحو المشهد السياسي للمنطقة وتــزاحــم أمريكا هنالك ،وخاصة مع
السعودية التي أقامت معها عالقات اقتصادية قوية ،وقطر التي زادت صفقاتها التجارية معها ،ودولة
اإلمارات التي اشترت أسلحة روسية بمليارات الدوالرات ،باإلضافة إلى مصر التي يعول بوتين على توسيع
نفوذه في المنطقة من خالل توطيد عالقاته مع رئيسها عبد الفتاح السيسي.
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ويرى حلفاء أمريكا العرب أن الدور اإلقليمي الصاعد لروسيا يوفر حماية لهم من السياسات األمريكية
الهشة والمتذبذبة إزاء المنطقة ،ويبدو بوتين متلهفًا لالستفادة من التصدعات بين واشنطن
وحلفائها ،ويضع موسكو كوسيط يمكن أن يمتطي خطوط الصدع الجيوسياسية في المنطقة.
ويعزز موقف بوتين؛ عالقات موسكو الوطيدة مع إيــران و”حــزب اهلل” ونظام دمشق ،باإلضافة إلى
روابطها القوية مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية والليبية ،حيث يرى حلفاء واشنطن أن الكرملين
بات يمتلك أوراقًا أكثر من البيت األبيض الذي قرر سحب القوات األمريكية بصورة مفاجئة ،ودون أي اعتبار
لمصالحهم أو التشاور معهم.
ويمثل تعزيز العالقة المتنامية بين روسيا والسعودية مصلحة مشتركة في تنظيم أسعار النفط
العالمية ،حيث واجــه كال البلدين أزمــة عندما انهار السعر في عام  .2014وفي عام  2016توصل
الطرفان إلى اتفاق لخفض اإلنتاج ،مما جعل روسيا شريكًا رئيسًا لمنظمة “أوبك” ،وساعد ذلك على
توسيع العالقات االقتصادية ،حيث أعلن صندوق االستثمار العام المملوك للحكومة السعودية عن
عزمه استثمار  10مليارات دوالر في االقتصاد الروسي من خالل شراكة مع صندوق االستثمار المباشر
الروسي المملوك للدولة ،وتضاعفت التجارة بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى  915.2مليون
دوالر في عام  2017عقب ذلك القرار.
وعلى الصعيد نفسه؛ تبدي الدوحة اهتمامًا مماث ً
ال بتطوير عالقاتها االقتصادية مع روسيا ،حيث بات
صندوق الثروة السيادية القطري يمتلك حصة نسبتها  20%تقريبًا في شركة النفط الحكومية
الروسية ( ،)PAO Rosneftوذلك ضمن اتفاقية تم إبرامها عام  ،2016وتضمنت تعزيز التعاون
العسكري بين البلدين.
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إدلب :المفاوضات الروسية-التركية وفي مقابل الوضع المحتقن شمال شرقي سوريا،
تتفاوض روســيــا مــع تركيا على ترتيبات الوضع
تقلق إيران
فــي إدلــب بمنأى عــن إي ــران ،حيث ترغب كــل من
موسكو وأنقرة باالستئثار في المعركة المزمعة
أسفرت قمة سوتشي األخيرة ( 14فبراير) عن توافق
“ضــد اإلره ــاب” ،ويعمالن على إقصاء طهران عن
روسي-تركي ،مقابل تعزيز حالة “التوتر الخفي”
المعادلة.
بين موسكو وطــهــران ،حيث تشهد الخالفات
الروسية-اإليرانية تناميًا في الملف السوري رغم
ويدور الحديث عن تحضيرات روسية-تركية لشن
دعم كليهما نظام األسد.
عملية مشتركة فــي إدل ــب بمنأى عــن طــهــران،
حيث تم االتفاق بين وزير الدفاع الروسي سيرغي
وتشير المصادر إلى أن سعي روسيا وتركيا إلى
شويغو ونظيره التركي خلوصي أكــار في أنقرة
إشــراك أوروبــا في عملية التسوية في سوريا من
(قبيل انعقاد القمة الثالثية في سوتشي) على
خالل إنشاء “منصة إسطنبول الرباعية” (روسيا-
اتــخــاذ “تــدابــيــر حاسمة” مــن أجــل “تثبيت الوضع
تركيا-فرنسا-ألمانيا) ،قد أغضب إيــران التي تم
في محافظة إدلــب على الرغم من االستفزازات”
استبعادها من تلك المفاوضات ،خاصة وأن روسيا
وذلك لمواصلة “الشراكة بين بلدينا” .وصرح أكار
قد وجهت الدعوة إلى الجامعة العربية للمشاركة
عقب االجتماع“ :لدينا اتصاالت مختلفة مع روسيا
في مناقشة مشاريع إعادة إعمار سوريا.
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات لتأمين مــصــالــح بــادنــا
ولضمان السالم واالستقرار ووقف إطالق النار في
ويبدو أن الموقف الروسي آخــذ في التباعد عن
المنطقة” ،في حين أكد شويغو أن الطرفين اتفقا
إيران ،فبعد أن قصفت إسرائيل مواقع إيرانية في
على “القضايا األساسية” بما في ذلك إدلب والجزء
سوريا -على الرغم من وجود صواريخ “إس ”300
الشمالي الشرقي من سوريا الخاضع للسيطرة
و”إس  ”400الروسية -تساءل اإليرانيون عما إذا
الكردية بحماية أمريكية.
كانت هذه الغارات قد تم تنسيقها مع الجيش
الروسي ،في حين تحدث مسؤولون روس عالنية
ويبدو أن أنقرة ال تمانع قيام روسيا بشن عملية
عن أهمية حماية أمن إسرائيل.
تستهدف “هيئة تحرير الــشــام” فــي إدل ــب ،وفق
محددات وضوابط تم التوافق عليها بالفعل.
وفي أعقاب تلك المواجهة اإلعالمية بين موسكو
وطهران ،وقعت مواجهات عسكرية تمثلت في
اشتباك الفيلق الخامس الموالي لروسيا مع الفرقة
الرابعة المدعومة من إيــران بقيادة ماهر األســد،
وذلــك في ظل انشغال أنقرة وموسكو بحوارات
ثنائية حول ترتيبات الوضع في إدلــب بمنأى عن
الشركاء اإليرانيين.
وتبدي أنقرة رغبة متزايدة في توسيع نفوذها
شــرقــي الــفــرات ،وذل ــك فــي منافسة ل ــدور إيــران
التي تحشد نحو عشرة آالف مقاتل من “الحشد
الشعبي” لالنتشار فــي األراضـــي الــســوريــة عقب
انسحاب القوات األمريكية من المنطقة.
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إدلـــب :المفاوضات الروسية-
التركية تقلق إيران (تتمة)
وتسببت تلك التفاهمات في تعميق القلق
اإليراني الناتج عن توافق موسكو وتل أبيب
على عودة التنسيق بشأن سوريا ،بعد أشهر
من التوتر بينهما بسبب إسقاط الطائرة
الــروســيــة فــي س ــوري ــا ،فــي شــهــر سبتمبر
الماضي ،وتأكيد نائب وزير الخارجية الروسي،
ســيــرغــي ريــابــكــوف ( 11فــبــرايــر) أن روســيــا
تحرص على أمــن إسرائيل وتعتبره أهمية
قصوى بالنسبة لها ،وذلك في تعليق غير
مباشر على اعتراف تل أبيب بتنفيذ مئات
الغارات الجوية في سوريا ،ضد أهداف إيرانية
وشحنات األسلحة إلى “حزب اهلل” ،فض ً
ال عن
استقبال بوتين رئيس الــوزراء اإلسرائيلي،
بنيامين نتنياهو ،في  21فبراير ألول مرة
منذ إسقاط الطائرة الروسية في الالذقية
بهدف تسوية التوتر بين الطرفين.

شؤون أمنية

بالتزامن مع التطبيع العربي معها...
تل أبيب توسع نفوذها في إفريقيا
بــالــتــزامــن مــع الــعــمــلــيــات الــتــي يشنها الجيش
اإلسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا وغزة؛
تنشر االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أذرعها
شرق أفريقيا ،وخاصة في الصومال وكينيا ،حيث
تعمل على فتح جبهة جديدة في القرن اإلفريقي
عبر االنضمام إلى مقر القيادة األمريكية في أفريقيا
(أفريكا كوماند) والتي تضم فرنسا وخمسة بلدان
أفريقية هــي :بوركينافاسو ،ومالي ،وموريتانيا،
والنيجر ،وتشاد ،وذلك بهدف بناء مجموعة قوات
خاصة عابرة للحدود يطلق عليها اسم “جي”5-
لمحاربة ما ُيطلق عليه“ :اإلرهاب اإلسالمي”.
وق ــد تــم تــدشــيــن الــمــجــمــوعــة ألول م ــرة فــي 27
يناير  ،2017في دولة مالي بمساعدة فرنسية-
أمريكية ،وذلك لتمكين أعضاء المجموعة األفارقة
من تولي مسؤولية أمنهم في منطقة الساحل
التي تمتد بين الصحراء الكبرى شماالً إلى مناطق
السافانا السودانية شماالً ،وتطوق القارة األفريقية
من األطلسي غربًا إلى البحر األحمر شرقًا.
ويبلغ عدد قــوات “مجموعة الخمسة” نحو  5آالف
مقاتل يتوزعون على سبع كتائب تنتشر في ثالث
مناطق في الغرب والوسط والشرق ،ويجري العمل
على نشر لواء في شمال مالي بحيث يتم تؤمن
هذه القوات شريطًا بطول  50كم على كل جانب
من حدود الدول األعضاء ،ويتولى رئيس مجموعة
الخمسة الشأن السياسي للمجموعة بينما يتولى
وزراء دفاع دول المجموعة الشأن اإلستراتيجي.
ويــقــع مقر قــيــادة المجموعة فــي مدينة ســافــارا
بمالي ،ويتم التخطيط إلقامة ثالث مقرات قيادة
واحدة على المثلث الحدودي لمالي وبوركينافاسو
والنيجر ،واثنتان في طور التشييد.
وتعتبر تشاد أكبر المساهمين في المجموعة،
حيث عبر رئيسها إدريــس ديبي عن رضــاه على
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شؤون أمنية

أداء المجموعة ،واستقبل نتنياهو في انجامينا
( 20يناير  )2019حيث تــم التباحث فــي سبل
إدخــال إسرائيل إلــى المجموعة ،وأبــرم نتنياهو،
خالل الزيارة التي استمرت خمسة أيــام ،مجموعة
اتفاقيات اقتصادية وعسكرية تقدم بموجبها تل
أبيب الدعم االستخباراتي والعسكري لمجموعة
الخمسة مقابل زيادة العالقات التجارية.

 -5تشييد جــدار لجمهورية تشاد كــالــذي بنته
إسرائيل للمغرب في الصحراء الغربية عام ،1975
والذي ساعد في إنهاء  14عام من حرب العصابات
التي شنتها البوليساريو ،حيث يرغب إدريــس
ديبي في إنشاء جدار على طول شريط “أوزو” الذي
يفصل تشاد عن ليبيا ويمتد عبر الحدود الليبية-
التشادية بعمق 100كم.

وبموجب تلك االتفاقيات؛ التزم الجيش اإلسرائيلي
وجهازي “شين بيت” و”الموساد” بتقديم خبراتهم
في المجاالت التالية:

ووفقًا لالتفاقية؛ يلتزم الخبراء وعناصر االستخبارات
اإلسرائيليين بتعقب ومحاربة ثالث جماعات هي:
“بوكو حــرام” ،وتنظيمي “القاعدة في المغرب”،
و”داعش” ،وسيتعين على إسرائيل تزويد مجموعة
الخمسة بالسالح والمنظومات االستخبارية لمحاربة
ه ــذه الــجــمــاعــات ،فــي حــيــن تستفيد إســرائــيــل
عبر ع ــودة الــعــاقــات الدبلوماسية مــع انجامينا
بعد قطيعة دامــت  54سنة ،ومن العقود التي
ستحصل عليها الشركات اإلسرائيلية لالستثمار
فــي تشاد وتطوير قطاعي الــمــاء والــزراعــة ،كما
وعد الرئيس ديبي بالتوسط بين إسرائيل ودول
مجموعة الخمسة لتطبيع العالقات مع إسرائيل.

 -1تأسيس وتشغيل قوة مجموعة دول الساحل
الخمسة.
 -2تشكيل شعبة لالستخبارات وتدريب عناصرها.
 -3التدريب على تكتيكات مكافحة اإلرهاب.
 -4إنــشــاء ذراع ســاح جــوي مؤلفة مــن طــائــرات
اس ــت ــط ــاع غ ــي ــر م ــأه ــول ــة لــجــمــع الــمــعــلــومــات
االستخباراتية وشــن الهجمات الصاروخية على
تجمعات “اإلرهابيين”.

www.strategy-watch.com

11

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  21 - 65فبراير 2019
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تمهيدًا النسحابها :واشنطن تدفع باتجاه “تفاهمات
غير معلنة” مع دمشق
أكدت رئيسة الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية ،إلهام أحمد،
من واشنطن أن قوات “قسد” المدعومة من الواليات المتحدة تدرس
االندماج مع قوات بشار األسد بعد أن تكمل الواليات المتحدة انسحابها
من البالد ،مشيرة إلى أنه“ :يمكن أن تكون قوات سوريا الديمقراطية
جزءًا من الجيش السوري الجديد” ،ومؤكدة أن إدارة دونالد ترامب لم
تعترض على فتح األكراد السوريين مفاوضات مع دمشق.
وأفادت إلهام“ :لم يعترضوا بوضوح ،يقولون دائمًا إن هذا شأن سوري،
لكنهم ح ّثونا على التفاوض من موقف قوي”.
ولضمان سير المفاوضات ،ووقــوف “قسد” في موقف قوي؛ تعهدت
الواليات المتحدة بإرسال حاملة الطائرات ( ،)USS Kearsargeوهي
سفينة هجومية برمائية ،لتوفير الدعم للقوات األمريكية عند مغادرتها
سوريا ،ودعم موقف حلفائها في العملية التفاوضية مع نظام دمشق،
في حين أكد ترامب إللهام أحمد سعيه إلنشاء منطقة آمنة لحماية
األكراد السوريين.
ورأى مدير برنامج الشرق األوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية
آرون شتاين أن السياسة األمريكية في سوريا ال تزال مرتبكة ،حيث
تُركت “قوات سوريا الديمقراطية” تدافع عن نفسها ،في حين يسعى
الدبلوماسيون األمريكيون للتوصل إلى اتفاق مع تركيا حول إنشاء
منطقة عازلة وتحقيق نــوع من الترتيبات لحماية “قسد” عبر إبقاء
الجيش التركي خارج المناطق المأهولة ،على أن تقوم القوات الفرنسية
والبريطانية بدوريات في المناطق الحضرية ،حيث تتولى الطائرات
األمريكية االستطالع الجوي لردع أي هجوم روسي أو سوري.
ونظرًا ألن الخطة األمريكية ال تبدو قابلة للتطبيق فإن األنظار تتجه
إلى قدرة الواليات المتحدة على إجبار النظام لتقديم تنازالت ،والعمل
مع إيران في سوريا على نفس النسق الذي عمل فيه الطرفان جنبًا
إلى جنب خالل السنوات الماضية في العراق ،حيث التزم وكالء إيران
بالقواعد التي كانت تستخدمها القوات األمريكية ،ما أدى إلى التعايش
بين الطرفين لفترة طويلة ،وامتناع كل طرف عن التصعيد ضد اآلخر.
www.strategy-watch.com
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ويرى مسؤولون أمريكيون إمكانية حماية األكــراد عبر إقامة عالقة شبيهة مع نظام دمشق ،بحيث
يشكل أي تصعيد ضد الميلشيات المحسوبة على الواليات المتحدة تهديدًا مباشرًا ،األمر الذي سيدفع
طهران لتالفي ذلك التهديد من خالل منع فرص التصعيد ،وتوخي الحذر وتقييد العمل ضد األهداف
غير المرتبطة بتنظيم “داعش”.
في هذه األثناء؛ يؤكد المسؤولون األمريكيون على أن السياسة األمريكية ال تهدف إلى إسقاط النظام
السوري ،مشيرين إلى وقف واشنطن برنامج التسليح السري لوكالة المخابرات المركزية ،وقطع تمويل
المجالس المحلية في الشمال الغربي ،وإطالق يد موسكو لتوطيد حكم األسد.
وكانت إلهام أحمد قد عقدت سلسلة مفاوضات مع النظام في دمشق ،بدعم من واشنطن وذلك
طريق تقود إلى سورية ديمقراطية المركزية ،وإقامة نموذج شبيه بإقليم “كردستان
خارطة
رسم
بهدف:
ٍ
ٍ
ِ
العراق” في الشمال السوري ،ومنح األكراد إدارة ذاتية ضمن الدولة السورية.

www.strategy-watch.com
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تطورات عسكرية

تطورات الملف السوري تذكي التنافس األمريكي-اإليراني في العراق
تنوي كتلتان مواليتان إليران ،تمتلكان  30مقعدًا في البرلمان العراقي (“بدر” و”عصائب أهل الحق”)،
التقدم بطلب لسحب القوات األمريكية من العراق.
وحذر قائد “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي على أنه سيتم إخــراج القوات األمريكية عنوة إذا لم
تستجب “إلرادة الشعب العراقي”.
وبدا الخزعلي واثقًا من أن مقترحه سيحصل على نصف أصوات أعضاء البرلمان في حال طرحه ،وسيكون
لمثل ذلك التصويت أثر سلبي على عالقات الحكومة العراقية بالقوات األمريكية في البالد.
www.strategy-watch.com
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تطورات عسكرية

وتحدث تقرير أمني عن توتر في العالقات بين القوات األمريكية والسلطات العراقية في اآلونة الخيرة،
محذرًا من ثالث تطورات قد تفضي إلى اندالع صراعات غير محسوبة ،هي:
 -1الفراغ الناتج عن االنسحاب األمريكي من سوريا.
 -2الضغوط التي تمارسها العناصر الموالية إليران في بغداد لسحب القوات األمريكية من العراق.
 -3تجمع وحدات من الحشد الشعبي والجيش على الحدود السورية-العراقية تحت ذريعة مساعدة
النظام السوري في القضاء على تنظيم “داعش”.
وتشعر القوات األمريكية بالقلق من الحشود العسكرية المدفوعة من قبل إيران؛ إذ إنها ستؤخر تنفيذ
خطة “االنسحاب التدريجي” من جهة ،وستع ّرض قوات “قسد” الموالية للواليات المتحدة للخطر من
جهة ثانية.
ووفقًا للتقرير نفسه؛ فإن القوات األمريكية كانت على وشك االشتباك مع وحدة من ميلشيات الحشد
الشعبي حاولت عبور الحدود العراقية باتجاه سوريا ( 21يناير  ،)2019إال أن قوات الجيش العراقي
منعتها من التقدم لتفادي وقوع اشتباك مع القوات األمريكية المرابطة على مقربة من تلك النقطة.
وتُعد تل أبيب العدة لشن عمليات قصف جوي في حال عبرت قوات الحشد الشعبي الحدود السورية-
العراقية ،وذلك بهدف حماية الوحدات الكردية التي تتمتع بعالقات وطيدة من إسرائيل.
وفي الخامس من فبراير؛ قصفت طائرات حربية مجهولة مواقع للميليشيات اإليرانية في قرية السكرية
ومنطقة الصناعة في مدينة البوكمال ،باإلضافة إلى المربع األمني لميليشيا “حزب اهلل” اللبنانية في
منطقة الجمعيات.
تأتي تلك األنباء بالتزامن مع الكشف عن برنامج أميركي “سري” إلعطاب الصواريخ والقذائف اإليرانية،
ضمن حملة موسعة تقوم بها الواليات المتحدة لتقويض القدرات العسكرية إليران وإضعاف اقتصادها،
فض ً
ال عن تشكيل وحــدة خاصة لمنع إيــران من تطوير برنامجها الفضائي عبر خلط األجــزاء والمواد
المعيبة في سالسل التوريد اإليرانية الفضائية من خالل اختراق الموردين المعينين للبرنامج اإليراني،
حيث تتم عمليات بالغة الدقة ضد برنامج إيران للصواريخ والقذائف من خالل البلدان والشركات التي
تزود إيران بعمليات الطيران.

www.strategy-watch.com
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تطورات الملف السوري تذكي
التنافس األمريكي-اإليراني في
العراق (تتمة)
وانضم مسؤولون فرنسيون وبريطانيون
إلى الواليات المتحدة في الدعوة إلى اعتماد
ط ــرق لــمــواجــهــة بــرنــامــج إيـ ــران الــصــاروخــي،
حيث كشف البنتاغون في شهر يناير عن
إســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــلــدفــاع الــصــاروخــي،
وشاهد ترامب لحظة إفشال إطــاق القمر
الفضائي اإليــرانــي ( 15يناير) مؤكدًا أنــه لو
نجح ،فإنه كان سيعطي طهران “معلومات
مهمة” يمكن أن تستخدمها “في السعي
وراء قدرة صاروخية ذاتية الدفع عابرة للقارات ،
وقدرة فعلية للوصول إلى الواليات المتحدة”.
وتدفع التدخالت األمريكية وعمليات القصف
اإلســرائــيــلــيــة طــهــران للتحضير لعمليات
واســعــة الــنــطــاق ضــد أهـــداف أمريكية في
سوريا تنطلق من األراضــي العراقية ،حيث
حذر وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف في
مؤتمر ميونيخ ( 17فبراير  )2019مــن أن:
“إسرائيل تسعى للحرب ،وتصرفاتها هي
والواليات المتحدة تزيد من فرص اندالع حرب
في المنطقة” ،مضيفًا“ :خطر الحرب هائل
وسيكون أفــدح إذا واصلتم التغاضي عن
االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”.
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تل أبيب تحضر لقصف مواقع الحشد
الشعبي غرب العراق
أكــد تقدير االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
لعام  ،2019والــذي صدر يوم األربعاء  13فبراير،
أن الحرس الثوري اإليراني ينصب منصات صاروخية
أراض إسرائيلية غرب العراق،
يمكن أن تستهدف
ٍ
ولــم يكن مــن بــاب المصادفة أن يكون الكشف
عن ذلك في نفس اليوم الذي تحدث فيه ممثلو
الواليات المتحدة وإسرائيل عن الخطر اإليراني في
مؤتمر السالم واألمن الذي انعقد في وارسو.
وبناء على تلك المعلومات؛ أوصــت االستخبارات
اإلســرائــيــلــيــة بــإرســال قـــوات خــاصــة إلزالـ ــة الخطر
الــتــمــثــل ف ــي قــيــام قــاســم ســلــيــمــانــي بتسليح
ميلشيا الحشد الشعبي وحشدها على الحدود
مع سوريا ،وتزويدها بصواريخ بالستية يمكن أن
تغير المعادلة العسكرية في المنطقة.
وكــانــت مــصــادر إيــرانــيــة قــد تــحــدثــت عــن ض ــرورة
تزويد الميلشيات العراقية بقدرات صاروخية لردع
الهجمات التي تستهدف مصالحها ،وقال مصدر
إيراني عسكري رفيع المستوى“ :المنطق يدعونا
للحصول على خطة احتياطية إذا تعرضت إيران
لهجوم ،عدد الصواريخ ليس مرتفعًا ،يلزمنا فقط
بضع عشرات منها ،و يمكن زيادتها إذا لزم األمر”.
وبــنــاء عــلــى تــلــك الــمــعــطــيــات؛ وجــهــت الــواليــات
المتحدة إنـ ــذارًا إلــى الحكومة الــعــراقــيــة بإبعاد
المليشيات الموالية إلي ــران مــن قــواعــدهــا على
الحدود السورية-العراقية ومن مناطق شمال غرب
العراق “على الفور” ،وأن ترسل مكانها وحدات من
الجيش العراقي ،وإال فإن على حكومة بغداد توقع
هجمات إسرائيلية على أراضيها بدعم من الواليات
المتحدة األمريكية .وهــذه هي المرة األولــى التي
تهدد فيها الواليات المتحدة بلدًا عربيًا بإمكانية
تصرف المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بالنيابة
عنها.
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تل أبيب تحضر لقصف مواقع
الحشد الشعبي غــرب العراق
(تتمة)
وجــاء التحذير األمريكي إلى حكومة بغداد
لدى زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو ( 9يناير
 )2019حيث ح ــذّ ر رئــيــس الـ ــوزراء العراقي
عادل عبد المهدي بأن إدارة ترامب لن تقبل
باستحواذ ميلشيات الحشد الشعبي على
األمــن الوطني للعراق ،مؤكدًا أن إسرائيل
جــاهــزة لمهاجمة الــحــشــد الــشــعــبــي غــرب
العراق حال فشل العراق في حلها.
وعلى الــرغــم مــن التحذيرات األمريكية؛ إال
أن وحــدات الحشد الشعبي ال تــزال تنتشر
في األنبار وفي غرب الموصل وعلى الحدود
السورية-العراقية ،وتسيطر على الطرق
الدولية التي تربط العراق بسوريا وباألردن.
وتــشــيــر الــمــصــادر إل ــى أن عــبــد الــمــهــدي ال
يستطيع تــوجــيــه أوامـ ــر لــقــائــد ميلشيات
الــحــشــد الــشــعــبــي أب ــو مــهــدي المهندس
لالنسحاب من المناطق التي يسيطر عليها
الــحــشــد ،إذ إن الــمــهــنــدس يــتــبــع مــبــاشــرة
للجنرال قاسم سليماني ،وال يتلقى األوامر
إال منه.

تطورات عسكرية

تعثر التحضيرات األمريكية لمرحلة
ما بعد االنسحاب
تــبــدو الــقــوات األمــريــكــيــة عــازمــة عــلــى الــبــدء في
سحب قواتها من سوريا مع نهاية شهر أبريل،
بــغــض الــنــظــر عــن م ــدى نــجــاح الــمــفــاوضــات التي
يجريها المبعوث األمــريــكــي الــخــاص إلــى سوريا
السفير جيمس جيفري مع تركيا و”قــوات سوريا
الديمقراطية” ،حيث يتم وضــع خطط االنسحاب
األمريكي في معزل عن مشروع “المنطقة اآلمنة”
الــذي يسعى جيفري إلى تحقيقه ،وتناهضه كل
من موسكو وطهران.
وتأمل اإلدارة األمريكية بأن تساعد عملية االنسحاب
على التسريع من وتيرة الجهود الدبلوماسية غير
األمريكية لملء الفراغ ،إال أن أنقرة ترفض التعامل
مع “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها
الفرع السوري لحزب “العمال الكردستاني” ،في
حين ترفض الوحدات الكردية مشاركة تركيا في
إنــشــاء منطقة آمــنــة ،وتــعــرض بــدالً مــن ذلــك نزع
سالحها على طول الحدود ،وإدخــال قوات محلية
مقبولة لتأمين المنطقة ،بما فــي ذلــك القوات
الفرنسية والبريطانية ،المنتشرة حاليًا في البالد
لدعم العمليات القتالية األمريكية.
وفي ظل اإلخفاق الدبلوماسي حتى اآلن؛ تحاول
أنقرة إقناع روسيا بمنع تشكيل مالذ آمن لوحدات
حماية الشعب الكردية ،وتأمين عــودة الالجئين
السوريين في تركيا إلى المناطق التي تسيطر
عليها أنقرة في شمال سوريا.
وفي حال فشل المفاوضات مع واشنطن؛ تحضر
أنــقــرة بدائلها عبر التفاهم مــع روســيــا إلنشاء
منطقة آمنة وفق “اتفاق أضنة” ،وهو بروتوكول
وقعته تركيا مــع الــنــظــام الــســوري عــام ،1998
وتم تحديثه بعد ذلك في  ،2010حيث تحتفظ
أنقرة ،في ملحق منفصل ،بحق استخدام القوة
العسكرية لمسافة تصل إلى  5كيلومترات داخل
األراضي السورية.
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ويبدو أن إعالن ترامب -قبل التشاور مع أي شخص في حكومته -قد حرم الدبلوماسيين األمريكيين
من النفوذ الالزم لرعاية مفاوضات ناجعة ،ومنح روسيا الكلمة الفصل في الملف السوري ،األمر الذي دفع
تل أبيب للضغط على واشنطن إلبطاء عملية االنسحاب واإلبقاء على قوة فاعلة في قاعدة “التنف”
بهدف مواجهة خطط التمدد اإليراني.
ويرى مسؤولون إسرائيليون وأمريكان أن استمرار الوجود األمريكي في “التنف” ضروري لقطع خطوط
اإلمداد اإليرانية إلى لبنان ،باإلضافة إلى ضرورة إبقاء “منطقة فض االشتباك ومنع التصادم” على مسافة
 55كلم ،بما في ذلك جزء من الطريق اإلستراتيجي بين دمشق وبغداد.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،يبذل قصارى جهده إلقناع ترامب
بإبقاء قواته في “التنف” معتبرًا أن مجرد وجود القوات األمريكية سيكون بمثابة رادع إليــران ،يؤيده
في ذلك “صقور” اإلدارة األمريكية ،وعلى رأسهم مستشار األمن القومي ،جون بولتون ،الذي يعارض
االنسحاب األمريكي السريع.
وتحاول اإلدارة األمريكية في الوقت الحالي ملء الفراغ من خالل الضغط على حلفائها في أوروبا إلرسال
قوات عسكرية إلى سوريا ،بهدف إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين سوريا وتركيا ،حيث أبدى الرئيس
األمريكي استعداده إلبقاء بعض القوات األمريكية في سوريا في حال وافقت الدول األوربية نشر قوات
عسكرية لها هناك.
ويعمل مسؤولون في البنتاغون على الخطوط العريضة لتنفيذ المنطقة اآلمنة في سوريا ،حتى
قبل أن يتلقوا أي التزام من شركائهم األوربيين ،حيث تقتضي الخطة بنشر  1,500عسكري أوربي،
في حين يتعهد ترامب باإلبقاء على نحو  200مقاتل أمريكي في شمال شرق سوريا لتقديم الدعم
االستخباراتي وعمليات القيادة والسيطرة ،وبهذه الطريقة تحافظ الواليات المتحدة على بعض النفوذ
في شمال شرق سوريا وتخفف من تبعات القرار المفاجئ بسحب القوات األمريكية من المنطقة.
وتزامنت تلك الترتيبات مع إجراء القوات اإلسرائيلية واألمريكية تدريبات عسكرية غير تقليدية تقوم
على فرضية أن تشن إسرائيل حربًا ما في المنطقة ،فيما تسارع الواليات المتحدة إلى نجدتها ،حيث
هدفت المناورات التي ُأطلق عليها اسم ( )Juniper Falcon 2019إلى اختبار مدى جاهزية العمل
خالل وقت قصير ال يتجاوز أياما قليلة ،والدفاع عن إسرائيل من خالل حامالت طائرات عن بعد.
واستندت التدريبات على سيناريو شن إسرائيل هجومًا على سوريا أو لبنان يتطور إلى ردود فعل
تتمثل بإطالق رشقات صاروخية على إسرائيل ،في حين يضطر الجيش األمريكي للدفاع عن أجوائها،
وذلك بالتزامن مع تنامي وتيرة المعلومات األمنية والتقديرات االستخبارية القائلة بأن الدفاع عن أجواء
الدولة من هذه الهجمات باتت أكثر تعقيدًا.

www.strategy-watch.com

18

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  21 - 65فبراير 2019

تطورات عسكرية

ماذا بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم “داعش”؟
مــع انحسار قــوات تنظيم “داع ــش” فــي محيط قرية “بــاغــوز” تساند
ميلشيا “قسد” قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية على بعد حوالي
 500متر عن آخــر معاقل التنظيم ،حيث تتم مفاوضات اللحظات
األخيرة لتأمين المدنيين واستسالم آخر المقاتلين ،وبينهم :ألمان،
وفرنسيون ،وبريطانيون ،وسويديون ،وأتراك ،وكنديون وأذربيجانيون،
وكازاخستانيون ،وروس ،يطلبون توفير ممر آمن لهم إلى إدلب ،ما
يثير مخاوف تحول مشروع التنظيم إلى “فكرة” دون “أرض” ،ويفتح
مجال عمليات “الذئاب المنفردة” في مختلف العواصم الغربية.
في هذه األثناء؛ يراهن قادة التنظيم على إمكانية توظيف الفراغ الناتج
عن االنسحاب المرتقب للقوات األمريكية إلعادة تجميع بقايا مقاتليهم،
وإنشاء قواعد ارتكاز جغرافية جديدة ،حيث يحتفظ التنظيم بخاليا
نشطة في عدد من المحافظات باإلضافة للجيب األكبر واألخير للتنظيم
المتواجد في البادية السورية بشمال مدينة السخنة وصوالً إلى داخل
الحدود اإلدارية لمحافظة دير الزور.
وباإلضافة إلى هذه الجيوب؛ فإنه ال يزال لبقايا مقاتلي “داعش” حضور
فــي جــنــوب الــفــرات فــي منطقة صــحــراويــة تــزيــد مساحتها عــن ألف
كيلومتر مربع من الصحاري والكهوف ،حيث يتمتعون بحرية الحركة
شريطة التخفي وسط المدنيين ،وهذا ما يفسر استسالم عدد كبير
من الجهاديين األجانب وأسرهم من غربيين وأفارقه وآسيويين ،إذ
إنهم ال يستطيعون الذوبان في النسيج القبلي في هذه المنطقة
مثل العراقيين والسوريين.
وتشير المصادر إلى تمكن التنظيم من تحقيق اختراق في جيب باتجاه
الصحراء ،و ُيعتقد أن عددًا من القادة استفادوا منه للخروج من الحصار.
ويسود االعتقاد أن عناصر التنظيم سيعودون للخروج واالستعراض
اإلعــامــي بمجرد توقف الضغط العسكري ضدهم من جهة سوريا
والعراق ،خاصة وأنهم يتمتعون بمصادر دعم تضمن لهم االستمرار
وإعادة التشكيل فيما بعد.

www.strategy-watch.com

19

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  21 - 65فبراير 2019

تطورات عسكرية

رغم تكثيف القصف اإلسرائيلي؛ الرد كما أن إدخ ــال إي ــران صواريخها الباليستية إلى
العراق مؤخرًا ،سيؤدي إلى استهداف مواقع إيرانية
اإليراني ال يزال محدودًا
في العراق ،مما يضعف موقفها هنالك ،وسوف
تتطلب سياسة الرد اإليرانية إحداث تغييرات كبيرة
رأى تقرير صادر عن مركز “ستراتفور” ،االستخباري
لتغيير الحسابات اإلستراتيجية اإليرانية في سوريا
األمريكي ( 1فبراير  )2019أن الــرد اإليــرانــي على
والعراق ولبنان.
الغارات اإلسرائيلية ضد قواتها في سوريا يؤكد
فرضية عدم رغبتهم في تحول المواجهات إلى
ومن جهتها؛ تحقق تل أبيب مكاسب كبيرة في
صراع كبير مع إسرائيل ،وأن العمليات اإلسرائيلية
عملياتها لمنع إي ــران مــن إقــامــة وجــود عسكري
لن تغير سياسة ضبط النفس اإليرانية إال في حال
في سوريا ،وتهريب األسلحة إلى “حــزب اهلل” في
حدوث تطور كبير.
لبنان عبر األراضــي السورية ،وال ترغب في تغيير
إستراتيجيتها في الوقت الحالي.
فعلى الــرغــم مــن تــهــديــدات نــائــب قــائــد الحرس
الثوري اإليراني بتدمير إسرائيل خالل ثالثة أيام؛ إال
ويبدو أن قاسم سليماني ،المتمرس في التعامل
أن إيران مارست سياسة ضبط النفس حتى بعد
مع القوات اإلسرائيلية ،ال يرغب في تغيير خططه
الهجمات األخيرة التي استهدفت مقر قيادتها
وأساليبه القتالية في الوقت الحالي ،بل ينتظر
العسكرية بالقرب من مطار دمشق الدولي ،وقتل
توفر الظروف المناسبة الستئناف عمليات تهريب
 12من قادتها وعناصرها هناك وتدمير عدد من
األسلحة وإعادة تموضع قواته عندما تهدأ العاصفة
منظوماتها الصاروخية من طراز “فاتح.”110-
اإلسرائيلية.
وعندما شنت إسرائيل أكبر سلسلة من الضربات
ومــع إعــان ترامب سحب قواته من ســوريــا ،يبدو
الجوية مستهدفة أكثر من  70هدفًا إيرانيًا في
سليماني منشغ ً
ال بنشر قــواتــه شــمــال شرقي
سوريا ،لم ترد إيران بصاروخ واحد.
ســوريــا ،وتــحــديــد قــواعــد جــديــدة لــاشــتــبــاك في
الجبهات الشرقية والشمالية ،والبحث عن فرص
ويأتي التردد اإليراني نتيجة إدراك طهران أن تل
جديدة لتهريب المزيد من األسلحة إلى “حزب اهلل”،
أبيب تتمتع بتفوق جوي يمكنّها من استهداف
ونشر منظوماته الصاروخية في سوريا.
القوات اإليرانية وتدمير معداتها بشكل كبير،
ونتيجة لذلك فإن أي تصعيد إيراني لن يــؤدي إال
ولدى استهداف سالح الجو اإلسرائيلي ( 12فبراير
إلى مزيد إحراج للموقف اإليراني مع سوريا وروسيا.
 )2019مواقع تابعة إليــران في مناطق متفرقة
وقد يؤدي أي هجوم إيراني على إسرائيل إلى كسر
بريف محافظة القنيطرة ،تمثل رد إيران على ذلك
العالقات اإليرانية األوروبــيــة التي تحاول طهران
الهجوم بنقل جنودها وقــواعــدهــا إلــى مناطق
إنقاذها ،وهذا يعني أن أي تصعيد بين إسرائيل
تعتبرها أكثر أمنًا بالقرب من العراق ،حيث ترغب
وإيران هو احتمال ضعيف ومخاطره عالية .ولكن
القوات اإليرانية في تقليل عدد جنودها لتخفيف
إذا ح ــدث ذلـــك ،فستكون لــه تــأثــيــرات إقليمية
الخسائر ،دون أن تظهر بوادر لرد إيراني فاعل على
يصعب السيطرة عليها ،إذ إنه سيجر “حزب اهلل”
تكثيف الهجمات اإلسرائيلية على القواعد اإليرانية
إلــى مواجهة وسيؤدي إلــى اضطرابات أســوأ في
في سوريا.
لبنان وإسرائيل من تلك التي وقعت عام .2006
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القوات الروسية تحضر لعملية عسكرية في إدلب
عززت القوات الروسية قاعدة “حميميم” بأعداد كبيرة من الطائرات والمروحيات الحربية ،والعتاد الجوي
الروسي ،وقوت القدرات القتالية للفيلق الخامس التي تم نشرها في مواجهة فصائل المعارضة في
إدلب وأرياف الالذقية وحماة وحلب.
ويسود االعتقاد أن القوات الروسية تتأهب لشن عمليات واسعة النطاق في إدلب ومحيطها ضد “هيئة
تحرير الشام” ،حيث ارتفع عدد الطائرات الحربية الروسية في قاعدة “حميميم” من  03إلى  05طائرة
من طراز “سوخوي  ،”25و”سوخوي  ،”24و”سوخوي  ،”30و”سوخوي  ،”34و”سوخوي  ،”35و”ميغ ،”29
باإلضافة إلى طائرتي حرب إلكترونية من طراز “إليوشن  ”20وطائرتي نقل من طراز “أنتونوف ”26
و”أنتونوف  ،”70وطائرتي قيادة جوية من طراز “إليوشن ،”a-50yوعدد غير ثابت من طائرات الشحن
“إليوشن  ،”76و”أنتونوف .”124
وتشير التقديرات إلى أن عدد المروحيات الروسية من كافة األصناف قد بلغ نحو  44مروحية بعد أن كان
العدد أقل من  30مروحية في نهاية العام الماضي ،كما تم تزويد القاعدة بكميات كبيرة من الحاويات
متتال خالل
المحملة بالذخائر الجوية التي وصلت عبر السفن وطائرات الشحن الروسية العمالقة بشكل
ٍ
األيام الماضية.
في هذه األثناء؛ تعمد الشرطة العسكرية الروسية إلى توسيع نطاق نشاطها بريف حلب ،حيث أكد
قائد الشرطة العسكرية الروسية فالديمير ايفانوفسكي أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في
شمال شرقي منبج بريف حلب ،وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك ،قائ ً
ال“ :نعمل
اليوم في تل رفعت ،ومررنا عمليًا عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور المهمة الرئيسية،
لحماية هذه المناطق ومراقبة االلتزام بوقف إطالق النار”.
وكانت صور أقمار صناعية إسرائيلية قد كشفت ( 5فبراير  ،)2019عن قرب دخول منظومة الدفاع
الصاروخية الروسية “إس ”300-الخدمة في سوريا ،حيث التقط قمر صناعي تابع لشركة االستخبارات
اإلسرائيلية “إيميجسات إنترناشيونال” صورًا تؤكد إدخال ثالث من المنصات ،التابعة لمنظومة الدفاع
الجوي “إس 300-في سوريا ،إلى مرحلة ما قبل دخول الخدمة”.
ومن خالل تلك الصور استدلت الشركة اإلسرائيلية ،على أن “هذه الخطوة تشير إلى زيادة في مستوى
الجهوزية لشن عمليات جديدة ،واعتبرت تقارير أمنية إسرائيلية أن وضع تلك المنصات في حالة الجهوزية
لإلطالقُ “ :يعبر عن توتر الوضع في الساحة السورية هذه األيام”.
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تنامي السخط الشعبي ضد النظام
واصلت قيمة الليرة السورية تراجعها أمام العمالت األجنبية في شهر فبراير الجاري ،ما دفع النظام
لتشكيل ما يسمى “خلية أزمة” تضم كبار الشخصيات االقتصادية في الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر
صرف الدوالر ،وعلى رأسها رئيس الوزراء عماد خميس وحاكم المصرف المركزي ،حازم قرفول ،باإلضافة
إلى وزراء ومدراء وخبراء مختصين.
وينوي حكومة النظام رفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف الحكومية ،بهدف جذبها من الخارج،
وبالذات من البنوك اللبنانية ،وتكثيف حمالت مكافحة التهريب التي تستنزف يوميًا ما بين مليونين
إلى ثالثة ماليين دوالر من العملة الصعبة.
وكانت الليرة السورية قد خسرت أكثر من  13.2بالمئة من قيمتها خالل األشهر األربعة األخيرة ،حيث
ارتفع سعر الصرف مقابل الدوالر من  463ليرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى  538ليرة في
شهر فبراير.
في هذه األثناء؛ ينتشر السخط في محافظة حمص جراء إعفاء مديرية التربية التابعة للنظام مدراء
المدارس ونوابهم ونحو  2500من الكوادر التعليمية الذين كانوا يعملون في أثناء سيطرة المعارضة
في ريف حمص الشمالي ،وذلك بناء على تعميم من اللجنة األمنية بحمص ،دون النظر ألية اعتبارات
تخص المدرسين سواء مدة الثماني سنوات التي عملوا فيها أو ما يخص أعمارهم.
ويأتي ذلك اإلجراء عقب أيام من تعيين اللواء حسن محمد محمد ،رئيسًا للجنة األمنية والعسكرية في
محافظة حمص خلفًا للواء محمد خضور.
ويرغب اللواء حسن (الــذي شغل قبل ذلك منصب قائد “الفرقة  17مشاة”) في توظيف ُأسر قتلى
النظام بدالً من المسرحين بهدف امتصاص موجة السخط العارمة في صفوف الموالين في محافظة
حمص ،حيث تم ملء الشواغر في دوائر النفوس والقصر العدلي والكليات الجامعية في مدينة حمص
من أسر “شهداء الجيش السوري” ،واستبعاد جميع الموظفين المفصولين في وقت سابق.
أما في الالذقية فتستمر حالة السخط الناتجة عن ندرة المحروقات ،وتفشي البطالة ،وممارسة عناصر
النظام االبتزاز ضد ذوي قتلى الميلشيات التابعة له ،حيث يستغل سماسرة محسوبون على النظام
ذوي المفقودين في صفوف هذه الميليشيات ،بحجة اإلسراع بالتعرف على جثث أبنائهم في المقابر
الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرًا بريف دير الزور الشرقي.
ويستغل الضباط رغبة ذوي المفقودين بالحصول على معلومات أكيدة حول مصير أبنائهم ،والذين
يحاولون التسريع في إجــراءات إيجاد الجثث والتعرف عليها لتحويل صفتهم من “مفقودين” إلى
“شهداء” في سجالت النظام ،بهدف الحصول على التعويضات والرواتب المخصصة لذوي القتلى.
وتشير المصادر إلى أنه على إثر اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في المناطق التي انسحب منها
تنظيم “داعش”؛ نشطت ظاهرة ترويج بعض األشخاص المرتبطين بالنظام لخدمة التحقق من هويات
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المفقودين في المعارك ضد التنظيم أو ممن أعدموا ميدانيًا مقابل دفع أموال ورشى لهم إلرسال
عينات للمشافي العسكرية ،بهدف التأكد من هوية الجثة ،وبالتالي منح أصحابها وصف “شهيد”.
ويطلب السماسرة من األهالي مبالغ تتراوح ما بين  100و 200ألف ليرة سورية ( 400دوالر) للتعرف
على الجثث عبر إرسال عينات لتحليل الحمض النووي ( )DNAفي مشفى تشرين العسكري بدمشق،
والتي ينتظر بعض األهالي نتائجها منذ فترة دون جدوى .ومن المفترض أن تكون العملية تلقائية،
لكن ضباط النظام يحاولون التكسب من ورائها ،حيث يطلب من األهالي زيارة مراكز مخصصة للحصول
على “وثيقة مفقود” سواء من قطعته العسكرية أو من مراكز المحافظات أو من “وحدة  ”205بمنطقة
الجسر األبيض وسط العاصمة دمشق ،علمًا بأن النظام ال يزال يعتبر قتلى مطار “الطبقة” العسكري
في عداد المفقودين ،ليصنفهم خارج بند “شهداء” بحيث ال يحصل ذووهم على أية ميزات ،كما هو
حال عناصر ميليشيات “كتائب البعث” ،و”الدفاع وطني”.
وتسود حالة من الفوضى وانعدام األمن في درعا جراء إصدار النظام قرارًا بالحجز االحتياطي على أمالك
العديد من الشخصيات بمدينتي داعل وعتمان في ريف درعا ،حيث يعمل النظام على مصادرة أمالك
المدنيين بهدف تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي ،وسبق له أن أصدر قرارًا بالحجز االحتياطي على
األموال المنقولة وغير المنقولة للعديد من الشخصيات في درعا البلد.
وكــان أحد وجهاء الطائفية العلوية “موفق غــزال” قد دعا ( 16فبراير) إلى إزالــة أية بلدة في حــوران،
وتدميرها عن بكرة أبيها ،في حال شهدت هذه البلدة عمليات ضد النظام .وبرز اسم “غزال” في ارتكاب
المجازر ضد الشعب السوري ،حيث ظهر إلى جانب جزار بانياس “معراج أورال” الذي تحدث حينها عن
ضرورة تطويق و”تطهير” بانياس.
وجاء تصريح “غزال” عقب مقتل عدد من عناصر النظام في عملية نوعية استهدفت باصًا يقل عناصر
من الفرقة التاسعة بالقرب من مدينة الصنمين.
في هذه األثناء؛ تشن قوات النظام حملة اعتقاالت في صفوف قادة الفصائل الذين يحملون بطاقات
تسوية مع النظام ،حيث طالت حمالت االعتقال خالل شهر فبراير شخصيات من بلدات نوى وإنخل،
باإلضافة إلى اعتقال شبان تلك القرى والزج بقسم منهم في السجون ،وسوق اآلخرين إلى الخدمة
العسكرية اإللزامية.
وبلغ عدد المعتقلين منذ توقيع اتفاق التسوية نحو  312شخصًا ،بينهم  132مقات ً
ال “الجيش الحر” ،من
ضمنهم  26قياديًا قتلوا تحت التعذيب.
وفي  15فبراير؛ هاجمت سيارات تابعة إلدارة الجمارك مدججة بالسالح أســواق جاسم ونوى في ريف
درعا الشمالي الغربي ،إضافة إلى أسواق بعض مدن القنيطرة ،وقامت بمصادرة العديد من المواد
االستهالكية والمالبس ،بذريعة أنها مهربة؛ دخلت البالد بطرق غير مشروعة.
وع ّبر أصحاب المحالت عن امتعاضهم من إجراءات النظام التي تهدف إلى“ :إذالل أبناء المحافظة حتى
في مصادر رزقهم” .ونتيجة لتلك اإلجراءات التعسفية؛ فقد شهدت أسعار بعض المواد االستهالكية
في المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا ،مقارنة مع أسعارها في الشهر الماضي.
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النظام يتكبد خسائر فادحة في مختلف المحافظات
استهدف تفجير للمقاومة الشعبية في درعا ( 5فبراير  )2015حاجزًا لفرع األمن العسكري للنظام في
بلدة “نمر” بريفدرعا الشمالي أسفر عن سقوط جميع عناصر الحاجز الذي يشرف عليه عناصر من “حزب
اهلل”.
كما شن مجهولون هجومًا بالرشاشات وقواذف ( )RPGعلى الحاجز العسكري التابع لفرع المخابرات
الجوية جنوبي بلدة ”ناحتة” بريف درعا الشرقي ،ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات
النظا ،.وذلك في أعقاب اعتقال قوات النظام امرأة من البلدة ال ُيعرف مصيرها حتى اليوم.
وكانت “المقاومة الشعبية” قد استهدفت مدير المنطقة في مدينة نوى ،نضال قوجه علي ،والذي
تع ّرض إلصابة بليغة حيث يمكث في المشفى بحالة حرجة.
في هذه األثناء؛ قصفت طائرات التحالف الدولي ( 3فبراير) موقعًا لقوات النظام قرب مدينة “البوكمال”
شرق دير الزور ،ما أوقع نحو  10عناصر من قوات النظام والميلشيات المساندة لها بين قتيل وجريح،
وجاء ذلك الهجوم عقب استقدام النظام تعزيزات جديدة إلى دير الزور من ميلشيات “الدفاع الوطني”
بمدينة السلمية شرق حماة ،كما شهدت ضفاف نهر الفرات مناوشات بين قوات النظام وبين “قوات
سوريا الديمقراطية” في منطقة “القورية” شرق دير الزور.
وفي  15فبراير؛ تع ّرض باص ّ
يقل عشرات العناصر بينهم ضباط من قوات النظام لكمين محكم على
الطريق الواصل بين مشفى الصنمين ودرعا ،حيث قام مجهولون بإطالق الرصاص على الباص باألسلحة
الخفيفة والمتوسطة ،بعد استهدافه بعبوة ناسفة.
وتشير المصادر إلى أن العناصر المستهدفين يتبعون للفرقة التاسعة بمدينة الصنمين ،وهرعت
إلنقاذهم سيارات محملة بالمضادات األرضية من “اللواء  ”43الموجود بين بلدة خبب والصنمين ،حيث
تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الصنمين العسكري ،ونقل عدد كبير منهم بسيارات اإلسعاف
إلى مستشفيات دمشق نتيجة إصاباتهم الخطرة.
تأتي تلك الحادثة ضمن سلسلة عمليات تستهدف حواجز النظام في درعا ،وذلك بالتزامن مع استهداف
عناصر النظام الذين لعبوا دورًا في ملف المصالحات وخصوصًا بريف درعا الغربي.
وكان مجهولون قد اغتالوا ( 14فبراير) المساعد أول في فرع المخابرات العسكرية بدرعا نذير الصبح
“أبو حسن” ،حيث تم إطالق النار عليه في منطقة “الخمان” على طريق درعا-طفس ،ويعتبر اليد اليمنى
لرئيس فرع المخابرات العسكرية العميد لؤي العلي ويتنقل معه بين المحافظات.
وفي الالذقية؛ نعت شبكات إعالم موالية للنظام ( 13فبراير  )2019سقوط سبعة قتلى من قوات
النظام قضوا نحبهم في درعا ،منهم المجند “محسن ليال” بلغم أرضي مزروع على جانب الطريق في
منطقة “ناحتة” ،كما وصلت جثة المالزم أول “صافي إسماعيل” من قرية “حرف الساري” التابعة لمنطقة
جبلة ،وسط تساؤل ذويه عن سبب مقتله.
www.strategy-watch.com
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Consequences of the HTS Take-Over in Northwest Syria
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The U.S. Withdraws: Syria and Afghanistan
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Israel›s Uphill Battle with Iran in Syria
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Iran Should Be Worried About the Warsaw Summit
يجب أن تكون إيران قلقة بشأن قمة وارسو
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?Will China Replace The U.S. As The Middle East Hegemon
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 14فبراير 2019
ناشيونال إنترست
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Planning for Failure: The U.S. Withdrawal from Syria
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What Putin Really Wants in Syria
ما الذي يريده بوتين حقًا في سوريا
 1فبراير 2019
فورين بوليسي
https://foreignpolicy.com/2019/02/01/what-putin-really-wants-in-syriarussia-assad-strategy-kremlin/

The Kurdish Awakening
الصحوة الكردية
مارس /ابريل 2019
فورين أفيرز
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-02-12/kurdishawakening

The budding insurgency in southern Syria
التمرد الناشئ في جنوب سوريا
 7فبراير 2019
لونج وور جورنال
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/02/analysis-thebudding-insurgency-in-southern-syria.php
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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  - 65الخميس  21فبراير 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.
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