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درعا… إلى أين؟

تشهد محافظة درعا منذ مطلع العام الجاري حالة احتقان تنذر بانهيار اتفاقيات المصالحة التي أبرمتها 
وقعت   2021 عــام  من  األول  األسبوع  ففي  2018؛  عــام  منتصف  في  النظام  مع  المعارضة  فصائل 
اشتباكات باألسلحة الخفيفة والمتوسطة بين اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، 
وبين عناصر المخابرات الجوية، وذلك نتيجة مهاجمة عناصر اللواء حاجزًا عسكريًا يتبع للمخابرات الجوية 

على طريق “درعا-دمشق” بعد إطالق النار على سيارة تابعة للواء.

درعا… إلى أين؟
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وتدهورت األوضاع بصورة متسارعة ؛ حيث استهدف مسلحون مجهولون سيارة أحد عناصر الميلشيات 
يناير، فيما هدد ضباط  4 و5  البلد، وُقتل خمسة أشخاص يومي  العسكري في درعا  لألمن  الموالية 
الفرقة الرابعة باقتحام ريف درعا الغربي خالل اجتماعات جرت بين وجهاء المنطقة واللجان المركزية من 

جهة وقوات النظام، بحجة وجود عناصر من “حراس الدين” و”داعش” في المنطقة.

وُعقد اجتماع آخر في مدينة درعا، بين وجهاء وقادة سابقين في الفصائل المحلية، من العاملين ضمن 
لجان التفاوض وبين ضباط من اللجنة األمنية بمدينة درعا، وحضره ضابط روسي رفيع عبر عن انزعاج 
القيادة الروسية من حالة االنفالت األمني في عموم المحافظة، ودعا جميع األطراف إلى التهدئة مؤكدًا 

رغبة القوات الروسية بتسيير دوريات لفرض احترام اتفاقيات التسوية.

وسرعان ما تدهورت األوضاع في بلدة “طفس”، التي  حاولت قوات الفرقة الرابعة اقتحامها يوم السبت 
23 يناير، وقصفتها بقذائف الهاون والدبابات،  إال إنها فوجئت بمقاومة كبيرة من الفصائل المحلية 
التي تمكنت من قتل أكثر من 10 عناصر للنظام وجرح آخرين، وطرد الفرقة من أربعة مواقع تمركزت 

بداخلها، ما أجبرها على وقف حملتها دون أن تتمكن من دخول البلدة.

ممثاًل  محمود  علي  اللواء  وحضره  الروسية،  القوات  رعته  لقاء  نتيجة  نسبية  بصورة  األوضــاع  وهــدأت 
عن الفرقة الرابعة، وقادة من الفيلق الخامس المتمركز في مدينة “بصرى الشام”، وأعضاء من اللجان 

المركزية بدرعا وريفها الغربي.

أبناء  من  أشخاص   10 نحو  ترحيل  على  محمود  اللواء  إصــرار  نتيجة  بالفشل  بــاءت  المفاوضات  أن  إال 
المحافظة، ومطالبته بتسليم األسلحة المتوسطة من قواذف وقذائف هاون، فيما شدد أعضاء اللجان 
واالنسحاب من  بإيقاف حملتها  الرابعة  الفرقة  المنطقة، وطالبوا  أبناء  المركزية على رفضهم تهجير 

النقاط التي تمركزت فيها مؤخرًا.

و”إنخل”،  آره”،  و”بيت  و”جــاســم”،  و”المسيفرة”،  البلد”،  “درعــا  أهالي:  خــروج  مع  األحــداث  تلك  وتزامنت 
و”الحراك”، و”بصر الحرير”، و”الجيزة”، في مظاهرات ووقفات احتجاجية أعلنوا فيها تضامنهم مع مدينة 
“خراب  وبلدات  درعا،  مدينة  ضاحية  في:  تمركزت  كبيرة  تعزيزات  النظام  قوات  أرسلت  فيما  “طفس”، 

الشحم”، و”اليادودة”، و”المزيريب”، و”العجمي”، و”جلين”، تمهيدًا القتحام ريف درعا الغربي.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قد تحدث عن: “حالة من االستعصاء في محافظة درعا”، 
وتنامي أعمال العنف واالشتباكات بين قوات النظام ومقاتلين سابقين في الجيش الحر وسط موجة 
المحافظة على سيطرته في  األسد في  يواجهها بشار  التي  الصعوبة  ما يكشف عن  االغتياالت؛  من 

المناطق التي يقول إنه يعمل على تهدئتها.

أبرز قادة  لقتل  بالنظام  بدرعا، ما دفع  التوهج  تزال مستمرة في  ال  المعارضة  أن جذوة  التقرير  والحظ 
الفصائل وعلى رأسهم أدهم الكراد وأربعة من رفاقه )14 أكتوبر 2020(، وأثار موجة من العنف الذي 
استمر عدة أسابيع، ودفع بالفرقة الرابعة للتوغل في جنوب درعا واالشتباك مع مقاتلين سابقين في 
المعارضة، قاموا الحقًا بإغالق الطرق المؤدية إلى المدينة لمنع تقدم الجيش، ومهاجمة نقاط تفتيش 

تابعة لقوات النظام. 
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الثورة قبل عشر سنوات، حيث تتآكل  اندالع  له منذ  األحــداث بشار األسد في أصعب تحٍد  وتضع تلك 
السوريين من  مناطق سيطرته، وحثه  األوضــاع في  استقرار  التي حاول رسمها حول  المزيفة  الصورة 
بالعائدين، علمًا بأن محافظة  األذى  إلحاق  الكاذبة بعدم  التعهدات  إلى ديارهم، وبذل  خاللها للعودة 
حوران تتمتع بميزات تجعل الثورة فيها أكثر قابلية لالستدامة، أبرزها؛ العدد الكبير من الثوار، ووفرة 
عن  فضاًل  اإليرانية،  الميلشيات  انتشار  ومن  للمنطقة،  النظام  إهمال  من  الشعبي  والغضب  السالح، 

رمزية درعا كمهد للثورة، وموقعها اإلستراتيجي على الحدود مع األردن.

موسكو: تذبذب سياسي وغموض ميداني

يتسم الموقف الروسي بالتذبذب والغموض إزاء األحداث التي تشهدها المحافظة منذ نحو ستة أشهر؛ 
ففي شهر أغسطس الماضي وقفت القوات الروسية موقف المتفرج إزاء زج قوات النظام بعدد كبير 

من فرق المشاة في ريف درعا الشمالي، ونشر أسلحة ثقيلة ومتوسطة في محيطها. 

ونأت القيادة العسكرية في “حميميم” بنفسها عن المفاوضات التي دارت آنذاك بين وجهاء المنطقة 
قادة  مشاركة  طبيعة  حول  التساؤل  ووقع  االغتيال،  وعمليات  العنف  أعمال  لوقف  النظام  وممثلي 
اللواء الثامن بالفيلق الخامس، مع الفرقة الرابعة، وذلك في ظل احتدام المنافسة بين الفرقتين على 
الفرقتين  االنتساب إلحدى  إلى  أنفسهم مضطرين  المحافظة، حيث يجد شباب درعا  أبناء  استقطاب 
بتهمة  األمنية  المالحقات  من  أنفسهم  وحماية  واالحتياطية  اإللزامية  الخدمة  من  التخلص  بهدف 

ارتباطهم بنشاطات ثورية.

مئات  الخامس  الفيلق  يستقطب  الرابعة؛  الفرقة  إلى  االنتماء  عن  المحافظة  أبناء  عزوف  مقابل  وفي 
الشباب من جميع مناطق المحافظة تمهيدًا لاللتحاق بالدورات العسكرية التي تقام لعناصرها، حيث 

بلغ عدد المنتسبين الجدد إلى الفيلق نحو خمسة آالف شاب.

ويعتبر الفيلق الخامس أكثر قبوالً لدى األهالي من الفرقة الرابعة، كون المتطوعين فيه كلهم من أبناء 
درعا، إضافة إلى أن الفيلق ال يقوم على مبادئ عقائدية مثل الفرقة الرابعة التي تعمل على نشر التشيع 

في صفوف منسوبيها. 

وتم  السوري،  الجنوب  أبناء  ألف شاب من   15 لتنسيب  أعلنت عن حاجتها  قد  “الفيلق”  قيادة  وكانت 
التي  المميزات  الفيلق، مقابل االستفادة من  إلى  المنتشرة في درعا لالنضمام  الفصائل  التفاوض مع 
مناطق  في  الحراسة  بأعمال  وتكليفهم  لعناصره  شهريًا  دوالر   200 نحو  دفع  في؛  وتتمثل  يوفرها 
مناطق  في  التنقل  حاملها  تخول  النظام،  جهات  من  بها  معترف  أمنية  بطاقة  ومنحهم  سكنهم، 

المحافظة، وتعفيه من المالحقات األمنية، ومن السحب إلى الخدمة العسكرية أو االحتياطية.

ويجد معظم المتطوعين من فصائل التسويات، ومن المطلوبين لخدمة العلم، والخدمة االحتياطية، 
الوقت  الخامس، ويحققون في  الفيلق  إلى  االنتساب  األمن والحماية لدى  السبل  الذين تقطعت بهم 
من  بالقرب  اإليراني  النفوذ  احتواء  على  تعمل  التي  الروسية  العسكرية  للقيادة  رئيسًا  هدفًا  نفسه 
الحدود مع إسرائيل، ومنع أية بوادر انشقاق من قبل فصائل “المصالحة” المنضوية تحته، والذي تتصرف 

قيادته بصورة منفصلة عن جيش النظام. 
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ويدور الحديث عن إبرام موسكو تفاهمات مع دول الجوار إلنشاء “حائط صد سني” جنوب البالد لمنع 
على  الهيمنة  من  لطهران  الموالية  األخــرى  واألجنبية  المحلية  والميلشيات  اإليراني  الثوري  الحرس 
المنطقة، حيث تخضع قيادة الفيلق الخامس لجنرال روسي، وتضم قيادته عددًا من الضباط الروس 
الرابعة  الفرقة  الفيلق في مواجهة  المنضوين تحت قيادة  المعارضة  انحيازهم لفصائل  يبدون  الذين 

والحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل” وغيرها من الميلشيات الموالية إليران.

قوات  بناء  في  الخامس-  الفيلق  على  سيطرتها  خالل  -من  ترغب  موسكو  أن  مطلعة  مصادر  وترى 
مسلحة سورية جديدة بشروطها الخاصة، وتوظيفها لتعزيز المصالح الروسية في سوريا. 

وعلى الرغم من النفي الروسي الرسمي؛ إال أن أخبار زيارة ألكسندر الفرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين إلى سوريا في نهاية شهر يناير الماضي، قد تسربت إلى اإلعالم، حيث اجتمع مع بشار 
األسد بصحبة عدد من الضباط الروس، ودار الحديث بينهم عن التدهور األمني في المناطق الخاضعة 
لسيطرته في محافظات: الحسكة، والسويداء، ودرعا، وحاول الفرنتيف -عبثًا- إقناع بشار األسد بضرورة 
اتخاذ إجراءات جادة لوقف التدهور العسكري جنوب سوريا وشمالها الشرقي، خصوصًا مع تسلم إدارة 
الرئيس جو بايدن، وقرب “استحقاق” االنتخابات الرئاسية السورية منتصف العام الجاري، والتي تدعمها 

موسكو وترغب في توظيفها لتعزيز عالقة دمشق مع المجتمع الدولي.

التي  الوساطات  في  ضباطها  مع  األســد  تعاون  عدم  من  “حميميم”  في  الروسية  القيادة  وتشتكي 
التصعيد  لوقف  مبادراتهم  مع  النظام  جيش  تجاوب  عدم  ومن  المشتعلة،  الجبهات  في  يبذلونها 
المدنيين،  بحق  األمنية  األجهزة  قادة  تصرفات  سوء  عن  فضاًل  درعــا،  محافظة  في  وخاصة  العسكري 

وتسببهم بالمزيد من التدهور األمني في كل من السويداء وحوران.

والفرقة  المحلية  التفاوض  لجان  بين  بالوساطة  قاموا  “حميميم”  قاعدة  للتسريبات فإن ضباط  ووفقًا 
الفرقة  إال إنهم واجهوا تعنتًا من قبل قوات  الرابعة للتوصل إلى صيغة تحول دون اقتحام عسكري 
الرابعة، فضاًل عن “حماقة” رئيس فرع األمن العسكري العميد “لؤي العلي” والتي تسببت بسخط غير 

مسبوق في الشارع الدرزي بالسويداء.

أما على الصعيد اإلقليمي؛ فتتخذ القيادة الروسية مواقف متباينة للتعامل مع تعقيدات الموقف في 
الجنوب السوري، حيث ترفض إيران التعاون مع روسيا في تنفيذ االتفاق المبرم بين موسكو وتل أبيب 
عام 2018، والذي يقضي بتسليم الجنوب لموسكو مقابل إخراج اإليرانيين من المحافظات الجنوبية، 
إذ إن اإليرانيين أظهروا إذعانهم لذلك االتفاق في بداية األمر ثم عمدوا إلى تجنيد السوريين القاطنين 
في الجنوب، وإمدادهم بالمال والسالح ليكونوا وكالء إليران، األمر الذي أضعف من مصداقية موسكو 

ودفع بتل أبيب لشن أعنف عملية قصف جوي ضد المواقع اإليرانية في العمق السوري. 
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عّمان: قلق من تبعات التدهور األمني

أشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونالين” )18 نوفمبر 2020( إلى أن المواجهات المسلحة بين الفرقة 
المدرعة الرابعة بقيادة ماهر األسد، وبين الفيلق الخامس في الجنوب السوري، آنذاك، قد دفعت بالملك 
والقيام  بالتدخل،  حسني  أحمد  اللواء  األردنية  العامة  المخابرات  دائــرة  مدير  لتكليف  الثاني  عبداهلل 
بوساطة بين مختلف األطراف سعيًا لتهدئة األوضاع المشتعلة على الحدود السورية-األردنية، وتوظيف 

عالقاته مع مختلف القوى العشائرية في المنطقة لضمان التزام سائر األطراف.

ووفقًا للتقرير؛ فإن اللواء أحمد حسني رافق الملك عبداهلل في لقاء مع المبعوث الروسي الخاص لروسيا 
الفيلق  المواجهات بين  )28 أكتوبر( لمناقشة سبل وقف  ألكساندر الفرنتيف وميخائيل ميزينسيف 

الخامس والفرقة الرابعة.

وتحدثت األنباء آنذاك عن زيارة أجراها وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية، إلى العاصمة 
في  السوريين  الالجئين  مؤتمر  حول  الثاني  اهلل  عبد  األردنــي  الملك  مع  فيها  وتباحث  عّمان،  األردنية 

العاصمة دمشق.

وفي أعقاب ذلك االجتماع دخل رتل من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، المدعوم من قبل روسيا 
العودة،  أحمد  الثامن  اللواء  قائد  واألردن، يضم؛  بين سوريا  الحدودي  “نصيب”  أكتوبر( من معبر   29(
وقيادات  الالذقية  الروسية في  قاعدة حميميم  بين  االرتباط  )مسؤول  عرة  أبو  الطيار نسيم  والعقيد 
اللواء الثامن(، وعدد من الضباط والقياديين السابقين في الجيش الحر، باإلضافة إلى نحو 20 عنصرًا 

دخلوا بسيارات دفٍع رباعي ُثّبت على سطحها رشاشات 12.7 ملم )دوشكا(.

وكانت االستخبارات األردنية قد رعت عدة اجتماعات بين قيادات مدنية وعسكرية موجودة داخل األردن 
والميلشيات  النظام  حواجز  إزالــة  مناقشة  تمت  حيث  السوري،  الجنوب  قيادات  مع  التنسيق  بهدف 
الموالية للحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل”، وإبعادها من المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود األردنية 

من الجانب السوري على الطريق المتجهة نحو دمشق.

إال أن تلك الوساطات لم تنجح في تهدئة األوضاع األمنية التي تدهورت بصورة كبيرة في األشهر الثالثة 
الخامس،  والفيلق  الرابعة  الفرقة  بين  جديدة  مواجهات  عن  أسفر  ما  األردنية،  الوساطة  أعقبت  التي 
وانخراط عدد من األجهزة األمنية وقوات الفصائل في تلك المعارك، ومعاناة األردن من المهددات األمنية 
على حدودها الشمالية، ومن عدم تفهم دمشق وموسكو للمخاطر التي تواجهها نتيجة تنامي نفوذ 

الميلشيات اإليرانية على حدودها الشمالية.

الحدود  أراضيه عبر  إلى  إحباط محاولتي تسلل  2021( عن  فبراير   5( أعلن  األردنــي قد  الجيش  وكان 
الشمالية مع سوريا، بهدف تهريب المخدرات، مؤكدًا أنه عثر على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة 

في مكان الحادثة.
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ونقلت وكالة األنباء األردنية “بترا” عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية قوله 
إنه تم تطبيق قواعد االشتباك ما أدى إلى تراجع األشخاص إلى داخل العمق السوري وضبط )1060( 

كف حشيش و)214( ألف حبة كبتاجون وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتتكرر محاوالت إدخال المخدرات إلى األردن عبر األراضي السورية حيث ينشط “حزب اهلل” اللبناني في 
صناعة وتجارة المخدرات، فيما يسود القلق بعّمان إزاء التفاهمات السعودية-العراقية لفتح معابر تجارية 
وتكدس  األمنية،  األوضــاع  تدهور  تعاني من:  التي  األردنية-السورية  المعابر  منأى عن  مع دمشق في 

الميلشيات اإليرانية على تخومها، والضغط االقتصادي الناتج عن توقف حركة التجارة والمواصالت.

تل أبيب: تكثيف العمليات النوعية 

إلى ساحة حرب  السوري  الجنوب  تحول  الروسية من  غازيتا”  “نيزافيسيمايا  نشرته صحيفة  تقرير  حذر 
بين إسرائيل وإيران خالل عام 2021، مشيرًا إلى إمكانية استخدام الطرفين أسلحة فائقة الدقة في 

المعركة المقبلة، واستعداد مختلف القوى الفاعلة على األرض لخوض هذه الحرب.

المقبلة،  األيام  بقوة في  العسكري مرجح  الخيار  أن  تأكيدهم  الصحيفة عن خبراء عسكريين  ونقلت 
خاصة إذا اتخذ الرئيس األميركي، جو بايدن، قرارًا بالعودة إلى االتفاق النووي اإليراني، األمر الذي سيدفع 
تل أبيب إلى إفساد تلك المفاوضات من خالل شن حرب حاسمة ضد الوجود اإليراني في الجنوب السوري.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد تحدثت في 5 فبراير عن “معركة حقيقية” شهدها مطار دمشق 
عندما استهدفت الغارات اإلسرائيلية شحنة “أسلحة متطورة للغاية” وصلت إلى سوريا قادمة من إيران، 
وقيام المضادات الجوية لقوات النظام بإطالق أكثر من 30 صاروخ أرض-جو باتجاه المقاتالت اإلسرائيلية.

ووفقًا للتقرير؛ فإن عشرات المقاتالت اإلسرائيلية شنت سلسلة غارات أسفرت عن تدمير أسلحة إيرانية 
اإلسرائيلي”  للجيش  “المنسوب  السادس  هجومها  في  وذلك  الصاروخية،  البطاريات  من  كبير  وعدد 
منذ يناير الماضي، واستهدفت الغارات محيط مطار دمشق الدولي، وريف القنيطرة األوسط والجنوبي 
المتداخل مع ريف درعا، حيث تؤكد تل أبيب أنها تعمل على منع التموضع العسكري اإليراني جنوبي 

سوريا.

موقعًا  واستهدفت   )2021 فبراير   3( اإلسرائيلي  الجو  سالح  شنها  غــارة  عقب  العملية  تلك  وجــاءت 
عسكريًا تابعًا لقوات النظام السوري والميلشيات اإليرانية في ريف القنيطرة، ووقوع انفجار ضخم في 

مقر مفرزة المخابرات الجوية التابعة بريف القنيطرة الجنوبي )29 يناير(.
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طهران: تعزيزات عسكرية لملء الفراغ

المنطقة  في  خصومهم  مع  الروسية  القوات  تعاون  من  اإليراني  الثوري  الحرس  قادة  غضب  يتنامى 
إلضعاف نفوذهم في سوريا.

وكانت القيادة الروسية قد أصدرت في نهاية العام الماضي أوامر مشددة بالفصل الكامل بين قواتها، 
إتاحة  الهدف منها هو  أن  اإليرانيون  اإليرانية، وذلك في خطوة يرى  النظام والميلشيات  وبين عناصر 

مجال أكبر للقصف اإلسرائيلي. 

في  مواقعها  تستهدف  التي  اإلسرائيلية  الضربات  عن  موسكو  صمت  نتيجة  بالحنق  إيــران  وتشعر 
سوريا، حيث يتم استهداف المواقع اإليرانية بحملة قصف ممنهج بناًء على تفاهمات روسية-أمريكية-

إسرائيلية غير ُمعلنة.

وشهدت الساحة السورية في الربع األخير من عام 2020 تنامي الصراع الروسي-اإليراني على مراكز 
السيطرة والنفوذ، حيث تراهن إيران على استغالل التدهور األمني في الجنوب السوري لتعزيز موقفها 
العسكري؛ ففي الخامس من شهر فبراير الجاري دخل نحو 50 عنصرًا من الميلشيات اإليرانية، معظمهم 
من الشيعة األفغان، إلى مقر الفرقة التاسعة بمدينة “الصنمين” شمالي درعا، قادمين بسيارات دفع 

رباعي من العاصمة دمشق، وتم نقلهم بعد ذلك إلى مدينة درعا.

وجاءت تلك التعزيزات بالتزامن مع إيعاز قيادة الفرقة الرابعة لعناصرها في معسكر “زيزون” )4 فبراير( 
بالتحضر لنقلهم إلى نقاط عسكرية متقدمة غربي درعا، حيث تعمل الفرقة بدعم من الحرس الثوري 
“المزيريب”  بلدتي  بين  لها  مواقع  أربع  نحو  في  ترابية  سواتر  ورفع  تفتيش  نقط  إنشاء  على  اإليراني 
و”اليادودة”، وذلك في أعقاب اجتماع )4 فبراير( ضم قادة من الفرق: الرابعة، والخامسة، والفرقة )15(، 
خطة  استعراض  وتم  اللبناني،  اهلل”  و”حــزب  اإليراني،  الثوري  للحرس  التابعة  الحق”  “سيف  وميلشيا 
مفصلة للسيطرة على الريف الغربي من المحافظة، وزيادة الخاليا األمنية التابعة للنظام في المنطقة، 

والعمل على إثارة الفوضى، وتصفية المعارضين، واستخدام القوة العسكرية إذا تطلب األمر.

إلى أين تتجه حوران؟

يعمل  إذ  السوري،  الجنوب  في  المتردي  األمني  المشهد  لمعالجة  متحمسة  الفاعلة  األطــراف  تبدو  ال 
الفوضى واالغتياالت والفلتان األمني، وترعى موسكو مفاوضات غير مباشرة  النظام على تعزيز حالة 
بين مختلف األطراف اإلقليمية، راضية بلعب دور الوسيط الذي يغذي الصراع ليحافظ على موقفه، وذلك 
تمدد  نفسه عن  الوقت  في  والتغاضي  اإليرانية،  المواقع  أبيب في قصف  لتل  العنان  إرخــاء  من خالل 
الحرس الثوري و”حزب اهلل” في المحافظات الجنوبية، وبذل التعهدات “الكاذبة” لعّمان وللدول العربية 

بوقف المّد اإليراني مقابل تطبيع العالقة مع دمشق.
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وعلى الرغم من الحشود العسكرية وتصعيد الموقف الميداني؛ إال أن سائر القوى المتصارعة ال تبدو 
راغبة في التورط بحرب مفتوحة، بل تؤثر االستمرار في سياسية استنزاف الخصوم من خالل المواجهات 
المحدودة بين عناصر المصالحات الذين يقاتلون بالوكالة عن الفرقة الرابعة والفيلق الخامس، ويمثلون 

الجزء األكبر من ضحايا الفلتان األمني وعمليات االغتيال واالعتقال.

الموالية  الميلشيات  تعزز  سوريا؛  من  واشنطن  موقف  تقييم  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تعيد  وبينما 
إليران مواقعها في درعا، فيما تقف روسيا موقف المتفرج إزاء العمليات الميدانية التي أثخنت الفرقة 

الرابعة واألمن العسكري في شطري المحافظة الشرقي والغربي.

الثوري؛ عمد رئيس  الحراك  وفيما يؤكد قلق النظام من تحول السخط الشعبي إلى موجة ثانية من 
األمنية مع  األجهزة  قادة  اجتماع طارئ جمع مختلف  إلى عقد  لوقا،  اللواء حسام  بدرعا،  األمنية  اللجنة 
نحو 400 عضو من حزب “البعث” في مدن وبلدات حوران، واتهم أعضاء اللجنة المركزية بدرعا بأنهم 
 ،)!( )!(، وبأنهم كذلك مؤيدون إلسرائيل  اإلخــوان”  “تنظيم  )!(، وبأنهم من  “داعش”  لتنظيم  مؤيدون 
وطالب أعضاء الحزب بحشد الرأي العام المحلي ضد اللجان المركزية خشية اصطفاف القوى العشائرية 

في حوران ضد النظام.

ويكمن الرهان الحقيقي في استعادة قوى الثورة زمام المبادرة من خالل استثمار غضب أبناء المحافظة، 
وتوظيف الزخم الشعبي لحشد الحراك المدني وفصائل الثورة من جديد.

غير  لمواجهات  االســتــدراج  وتفادي  االستنزاف،  فخ  في  الوقوع  تجنب  خــالل:  من  ذلك  تحقيق  ويمكن 
له في مختلف  المناوئة  الشعبية  الشعارات  النظام، وظهور  واالستفادة من سقوط هيبة  محسوبة، 
بلدات المحافظة، ففي يوم الجمعة 5 فبراير: تم رصد نحو 17 موقعًا نشرت فيه عبارات تطالب بإسقاط 
النظام وباإلفراج عن المعتقلين، ويبدو أن التدهور االقتصادي والفلتان األمني سيدفعان باتجاه المزيد 

من االحتقان الشعبي في األيام المقبلة.
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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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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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