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املرصــد  عــن  يصــدر  شــهري  نصــف  تقريــر 

يــرد يف  بلنــدن, ويرصــد اهــم مــا  االســراتيجي 

السياســية  التطــورات  حــول  الغربيــة  املصــادر 

والعســكرية واالمنيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات 

يف مراكز الفكر الغربية.
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قلق غريب من النتائج املحتملة للتقارب 

بني موسكو وأنقرة

ــي  ــي األمري ــن القوم ــس األم ــإن مجل ــة؛ ف ــة مطلع ــادر أمني ــاً ملص وفق

يعكــف عــى إعــداد دراســة حــول مخاطــر التقــارب بــن موســكو 

ــره  ــان لنظ ــب أردوغ ــب طي ــريك رج ــس ال ــارة الرئي ــد زي ــرة، بع وأنق

ــا  ــج عنه ــي نت ــطس والت ــاء 9 أغس ــوم الثالث ــن ي ــر بوت ــرويس فالدمي ال

إنشــاء عالقــة تعــاون تقــوم عــى املصالــح املشــركة بــن أعــداء األمــس، 

ــه مــع  ــارة توجــه أردوغــان رشقــاً وزادت مــن جفوت حيــث عــززت الزي

الغرب.

ــة مــن مخاطــر ســاح  ــدول الغربي ــق ال وتشــر املصــادر إىل تنامــي قل

تركيــا بتدفــق أفــواج الالجئــن باتجــاه أوروبــا، وهــو أمــر يرغــب بوتــن 

ــات املفروضــة  ــع العقوب ــه يف الضغــط عــى الغــرب لرف باالســتفادة من

عــى روســيا وتقديــم تنــازالت أساســية فيــا يتعلــق بامللفــن: األوكــراين 

والسوري.

التفاهــات  تأثــر  األمريــي  القومــي  األمــن  يــدرس مجلــس  كــا 

الروســية-الركية عــى ســر الحملــة ضــد تنظيــم »داعــش« حيــث تتبنــى 

موســكو رؤيــة مغايــرة حــول تعريــف اإلرهــاب ومكافحتــه، وقــد يــؤدي 

ــة  ــر الخط ــر يف س ــالل كب ــراين إىل اخت ــور الرويس-اإلي ــا للمح ــر تركي ج

العســكرية األمريكيــة بســوريا والعــراق، حيــث يتوقــع أن تتوصــل هــذه 

القــوى إىل تفاهــات حــول مــلء الفــراغ بعــد الســقوط املرتقــب 

لتنظيــم »داعــش« وإقصــاء أمريــكا وحلفائهــا مــن املناطــق املمتــدة مــا 

بــن املوصــل والرقــة، والســعي إىل صياغــة تحالــف مــع حكومتــي بغــداد 

ــة يف املنطقــة، وقــد  ــة للسياســات الغربي ــة معادي ودمشــق إلنشــاء كتل

ينبنــي عــى ذلــك اســتحواذ روســيا عــى القواعــد الجويــة التــي كانــت 

تسيطر عليها واشنطن يف كل من سوريا والعراق.

وتحدثــت املصــادر عــن توجــه أردوغــان لزيــارة نظــره يف طهــران حســن 

ــراين  ــم رويس-تريك-إي ــق تفاه ــدف تحقي ــة به ــام القادم ــاين يف األي روح

بشــأن امللــف الســوري، وذلــك يف ظــل بــرود أنقــرة تجــاه دول أوروبــا 

الغربيــة وبعــض دول مجلــس التعــاون نتيجــة مواقفهــا املتعاطفــة مــع 

محاولــة االنقــالب الفاشــلة، حيــث تســعى أنقــرة لتعزيــز عالقاتهــا 

األمنيــة مــع موســكو يف املرحلــة املقبلــة، وتحديــد مناطــق النفــوذ 

بالنسبة للمعارضة والنظام.

ــن  ــي )12 أغســطس 2016( إىل أن بوت ــع »ســراتفور« األمن وأشــار موق

عــرض تبــادل املعلومــات االســتخباراتية ونقــل أســاليب فعالــة لحكومــة 

أردوغــان تحســبا أليــة محــاوالت انقالببيــة قادمــة، للحفــاظ عــى 

ــق  ــام الفري ــة قي ــات األمني ــت املباحث ــا تضمن ــا، ك ــع تركي ــارب م التق

ــايل  ــة ش ــل املعارض ــة لفصائ ــالذات آمن ــر م ــرة توف ــرض فك ــريك بع ال

ســوريا، وإعــادة إدماجهــم يف عمليــة سياســية ترافــق الربنامــج الــرويس 

الســيايس يف ســوريا، وتكليــف هــؤالء املقاتلــن مبهــات أمنيــة عــى أمــل 

االنتقــال بهــم ومعهــم ملالمــح تســوية سياســية شــاملة، وذلــك مقابــل 

ــدودي  ــردي والح ــف الك ــَص املل ــية تخ ــات روس ــى ضان ــول ع الحص

تحديــدا إلعــادة إنتــاج نفوذهــا القــوي وســط مقاتلــن أتــراك وأجانــب 

داخل سوريا.

كــا تضمنــت املباحثــات بــن الجانبــن ســبل تعزيــز التعــاون االقتصــادي 

واســتئناف العالقــات التجاريــة مقابــل »تنســيق أكــرب« إلعــادة الهــدوء 

ــرة  ــدت أنق ــوريا، وتعه ــل س ــار داخ ــالق الن ــف إط ــات وق ــت آلي وتثبي

نظــر ذلــك مبنــع مــرور املقاتلــن األجانــب، وتشــجيع املقاتلــن األتراك يف 

صفــوف املعارضــة عــى العــودة إىل بالدهــم وتنظيــم معســكرات 

ــل املقاتــالت الروســية  ــداء عليهــم مــن قب ــل وقــف االعت تضمهــم مقاب

والنظام السوري.

ــيق  ــس التنس ــاع األول ملجل ــي االجت ــة أن يف ــات غربي ــب جه وترق

املشــرك الرويس-الــريك إىل تهدئــة شــاملة، وفــرض هدنــة عــى املقاتلــن 

ــن  ــتهدافهم م ــدم اس ــل ع ــوريا مقاب ــايل س ــا ش ــم تركي ــن تدعمه الذي

الجانب الرويس.
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مــن  األكــر  الخــارس  هــم  األكــراد 

التفاهامت الروسية-الرتكية...اإليرانية

متيــزت زيــارة أردوغــان ملدينــة ســان بطرســربغ يــوم الثالثــاء 9 أغســطس 

ــادة  ــن الق ــدداً م ــريك ع ــس ال ــب الرئي ــث اصطح ــي حي ــا األمن بطابعه

األمنيــن والعســكرين للتباحــث مــع نظرائهــم الــروس حــول ســبل 

ــة  ــاق عــى إنشــاء غرف ــم االتف ــف الســوري، وت ــداين يف املل ــاون املي التع

النظــام  ســيطرة  مناطــق  تحديــد  عــى:  تعمــل  مشــركة  عســكرية 

ــع  ــن التوس ــة م ــوريا الدميقراطي ــوات س ــع ق ــب، ومن ــة يف حل واملعارض

خــارج إطــار منبــج بعــد الســيطرة عليهــا أو محاولــة الوصــول إىل جرابلس 

عــى الحــدود مــع تركيــا، حيــث أكــد القــادة العســكريون األتــراك 

لنظرائهــم الــروس أن الجيــش الــريك ســرد عــى أيــة محاولــة مــن قبــل 

ــب  ــس أو حل ــو جرابل ــدم نح ــة للتق ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي وح

بقصف جوي ومدفعي.

ــكو  ــن موس ــارب ب ــس التق ــي إىل أن أس ــن بولي ــة فوري ــارت مجل وأش

وأنقــرة تقــوم عــى مســألتن مهمتــن هــا: املوقــف مــن مســتقبل حكــم 

بشــار األســد يف ســوريا، ذلــك أنــه يف الســابق، كان األســد عقبــة رئيســة 

ــا، باإلضافــة إىل املوقــف مــن  أمــام تحســن العالقــات بــن روســيا وتركي

ــا،  ــة ضــد تركي ــاً انفصالي ــذي يخــوض حرب حــزب العــال الكردســتاين ال

وتشــكل وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة الــذراع العســكري للحــزب يف 

تركيــا، والتــي فرضــت ســيطرتها السياســية، عــى مــدى العامــن املاضيــن، 

عى أجزاء من شال سوريا تحت ستار محاربة »تنظيم الدولة«.

ويبــدو أن أردوغــان مييــل نحــو تقديــم تنــازالت فيــا يتعلــق ببقاء األســد 

يف الســلطة، نظــر منــع حــزب العــال الكردســتاين والوحــدات الكرديــة 

ــة،  ــدود الركي ــول الح ــى ط ــايل ع ــان انفص ــيس لكي ــن التأس ــورية م الس

ويرغــب يف حرمانهــم مــن الدعــم الــدويل، وميكــن أن تتضمــن الصفقــة 

القادمــة بــن موســكو وأنقــرة: حجــب روســيا دعمهــا عــن حــزب العــال 

الكردســتاين وحــزب االتحــاد الدميقراطــي، مقابــل تراخــي املوقــف الــريك 

إزاء رحيل بشار األسد. 

ويراهــن أردوغــان عــى االعتــاد عــى روســيا كطــرف مؤثــر، للحــد مــن 

طموحــات االنفصاليــن األكــراد يف تركيــا وســوريا، وأكــد تقريــر »ديبــكا« 

ــل دور  ــى تفعي ــا ع ــد اتفقت ــرة ق ــيا وأنق ــطس 2016( أن روس )12 أغس

املجلــس املشــرك يف منــع قــوات ســوريا الدميقراطيــة مــن التقــدم نحــو 

ــة مجــال التوغــل يف  ــاح للقــوات الركي الحــدود الســورية-الركية، وأن يت

الحــدود الســورية يف حــال تحركــت القــوات الكرديــة مــن مدينــة منبــج 

باتجــاه جرابلــس الحدوديــة، خاصــة وأن إيــران تتفــق معهــم عــى رضورة 

ــة يف  ــات الكردي ــض الجاع ــدى بع ــة ل ــات االنفصالي ــاح النزع ــح ج كب

سوريا والعراق.

وأشــار املوقــع إىل أن رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود بــرزاين قــد 

ــه  ــح الل ــة لفت ــاء تابع ــة أنب ــا إغــالق وكال ــب تركي ــارشة لطل اســتجاب مب

غولــن يف مدينــة أربيــل التــي يقيــم فيهــا عــدد مــن أتبــاع الداعيــة املقيــم 

يف بنســلفانيا بأمريــكا بعــد فرارهــم مــن تركيــا، ونظــراً ألن اإلدارة 

األمريكيــة ال تبــدو راغبــة بإزعــاج الرئيــس الــريك يف ظــل التوتــر القائــم 

ــب  ــرزاين نفســه مضطــراً لالســتجابة لطل ــن أنقــرة وواشــنطن؛ وجــد ب ب

تركيــا إغــالق الحــدود مــع ســوريا وذلــك عــى الرغــم مــن حاجــة أمريــكا 

ــة  ــل املعــدات العســكرية والذخــرة لقــوات ســوريا الدميقراطي إىل توصي

عــرب إقليــم كردســتان العــراق متهيــداً ملعركــة الرقــة املرتقبــة، واســتعاضت 

ــن  ــواً م ــراد ج ــحنات إىل األك ــال الش ــربي بإرس ــق ال ــن الطري ــكا ع أمري

قاعدتها يف السليانية إىل قاعدة رميالن يف محافظة الحسكة. 

ويف ظــل التنــازالت الروســية وتراخــي املواقــف األمريكيــة؛ يشــعر األكــراد 

بــأن أحالمهــم يف تأســيس كيــان مســتقل شــال ســوريا بــدأت تضمحــل، 

حيــث تســود حالــة مــن الريبــة والحــذر إزاء التفاهــات الروســية-الركية 

التــي مل يفصــح الطرفــان عنهــا بعــد، والتــي يبــدو أن األكــراد ســيكونون 

الخــارس األكــرب منهــا، إذ يبــدو أن بوتــن مســتعد لخســارة األكــراد مقابــل 

كســب محــور جديــد ميتــد عــرب أنقــرة وطهــران ودمشــق وبغــداد، ومــن 

غر الواضح كيف سيكون موقف أنقرة من هذه الصفقة.

أنقرة تطالب واشنطن بسحب امليلشيات 

الكردية بعد تحرير منبح

تشــر مصــادر أمنيــة إىل أن وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود جــاووش 

أوغلــو قــد أرســل تحذيــرات إىل واشــنطن بــرورة ســحب القــوات 

ــي  ــج الت ــر منب ــد تحري ــا بع ــع تركي ــة م ــن املناطــق الحدودي ــة م الكردي

ــه يف 15  ــح ل ــك بعــد ترصي ــا، وذل تبعــد 30 كــم عــن الحــدود مــع تركي

أغســطس طالــب فيــه اإلدارة األمريكيــة بالوفــاء بالتزاماتهــا بنقــل 

املقاتلن األكراد بعد انتهاء العمليات رشقي نهر الفرات.

ويــأيت ترصيــح أوغلــو رداً عــى ترصيحــات أمريكيــة بــأن ســقوط منبــج 

ــث  ــة، حي ــو الرق ــة نح ــوريا الدميقراطي ــوات س ــدم ق ــال تق ــيفتح مج س

يطالــب األتــراك واشــنطن رساً بطــرد وحــدات حايــة الشــعب الكــردي 

ــة  ــة املرابط ــة الخاص ــوات األمريكي ــع الق ــا يض ــج، م ــة منب ــن مدين م

هناك يف موقف صعب. 

ويعتقــد األمريكيــون أن املطالــب الركيــة غــر واقعيــة إذ إن خــروج 
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القــوات الكرديــة مــن منبــج ســيدفع بتنظيــم »داعــش« ملحاولــة اســرجاع 

ــد  ــد بع ــع جدي ــرض واق ــراك يف ف ــة األت ــك إىل رغب ــزون ذل ــة، ويع املدين

تحســن العالقــات بــن موســكو وأنقــرة، حيــث تقــف تركيــا بحــزم ضــد 

أيــة محــاوالت أمريكيــة لربــط أكــراد الشــيخ مقصــود بحلــب مــع القوات 

املرابطــة يف منبــج، وتعــارض أيــة محــاوالت لتقــدم هــذه القــوات نحــو 

مدينــة البــاب التــي تقــع تحــت ســيطرة »داعــش« بدعــم مــن القــوات 

ــم  ــة تنظي ــة ملحارب ــة األمريكي ــرض الخط ــا يع ــة، م ــة األمريكي الخاص

ــى  ــد ع ــا تعتم ــة وأنه ــل خاص ــار كام ــة النهي ــك املنطق ــش يف تل »داع

تحشيد األكراد وتسليحهم يف تلك الحملة.

ويبــدو أن الجــزء الكبــر مــن زيــارة نائــب الرئيــس األمريــي جــو بايــدن 

املرتقبــة إىل أنقــرة )24 أغســطس( ســيخصص لنــزع فتيــل أزمــة مرتقبــة 

ــة  ــض الخط ــة، ورف ــن جه ــن م ــليم غول ــى تس ــرة ع ــل إرصار أنق يف ظ

ــال  ــش« ش ــم »داع ــارك ضــد تنظي ــراد يف املع ــد األك ــة لحش األمريكي

سوريا.

البنتاغون يستأجر خدمات رشكة 

استخباراتية خاصة لدعم عملياته يف 

سوريا

أكــد موقــع »إنتــل نيــوز« األمنــي يف )16 أغســطس 2016( أن وزارة 

ــم  ــتخباراتية لدع ــة اس ــع رشك ــداً م ــت عق ــد أبرم ــة ق ــاع األمريكي الدف

قواتها الخاصة العاملة داخل األرايض السورية.

ــا  ــع مقره ــي يق ــة )Intelligence Solutions Six3( الت ــص رشك وتتخص

الرئيــي يف واليــة فرجينيــا، يف مجــايل خدمــات األمــن والقياســات 

 )CACI International Inc( ــة ــة ملجموع ــة فرعي ــة، وهــي رشك الحيوي

التــي تعتــرب مــن أكــرب الــركات األمنيــة والدفاعيــة الخاصــة يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، وقــد اشــرت )Six3( عــام 2013 بقيمــة 820 مليــون 

دوالر، وكانــت قــد قدمــت خدمــات »غــر معلــن عنهــا« للقــوات 

ــار  ــارج إط ــا خ ــد معه ــم التعاق ــتان، ويت ــة يف أفغانس ــة الخاص األمريكي

ــة  ــة رشك ــا أي ــة ال تقدمه ــا تقــدم خدمــات حرصي نظــام املناقصــات ألنه

أخــرى يف أمريــكا، إال أن البنتاغــون قــد كشــف أن الركــة ســتقدم 

خدمــات اســتخباراتية انطالقــاً مــن األرايض األملانيــة واإليطالية والســورية 

لدعم عمليات 300 مقاتل من القوات األمريكية الخاصة يف سوريا.

ــاد  ــول اعت ــة ح ــات حرصي ــر معلوم ــد ن ــربغ« ق ــع »بلوم وكان موق

ــتخباراتية  ــات االس ــى املعلوم ــوريا ع ــة يف س ــة األمريكي ــوات الخاص الق

التــي تجمعهــا، وعــى تأســيس عالقــات مــع املجتمعــات املحليــة بهــدف 

تحديــد أهــداف الغــارات الجويــة ضــد تنظيــم »داعــش«، وأكــد املوقــع 

أن الجنــود األمريكيــن ممنوعــون مــن دخــول نطــاق نــران العــدو، إذ إن 

ــر«  ــر األخ ــاء والتس ــم »االحت ــة باس ــا واملعروف ــول به ــد املعم القواع

صارمــة جــداً ، وقــد اثــارت هــذه القواعــد لغطــاً خلــف الكواليــس، حيــث 

ــوريا  ــى األرض يف س ــاً ع ــرس وضباط ــارزون يف الكونغ ــاء ب ــب أعض يطال

ــوات الخاصــة واســتهداف  ــة يف تحــركات الق ــن املرون ــد م والعــراق مبزي

نقاط العدو.

للتعــاون  كريي-الفــروف  مفاوضــات 

العسكري ضد اإلرهاب ال تشمل الرقة!

تشــر أجهــزة اســتخبارات غربيــة اىل اســتمرار تهــرب كل مــن واشــنطن 

ــم »داعــش«،  ــة معقــل تنظي ــة الرق ــات ضــد مدين وموســكو  شــن عملي

ــات  ــروف لشــن عملي ــث تشــر املصــادر إىل أن مفاوضــات كري-الف حي

ــة يف  ــات ضــد الرق ــة عملي ــام بأي ــم مل تتضمــن القي مشــركة ضــد التنظي

الفرة القادمة.

ــة  ــة الرق ــتهدف مدين ــرويس مل يس ــف ال ــام أن القص ــر لالهت ــن املث وم

عــى اإلطــالق، إال يف عمليــة يتيمــة متــت يف 11 أغســطس املــايض، وكذلــك 

الحــال بالنســبة للقــوات األمريكيــة املرابطــة يف قاعــدة »رميــالن« التــي 

تبعــد 168 كــم عــن الرقــة، والتــي مل تســتهدف املدينــة بــأي مــن عملياتها 

حتى اآلن.

ــاع  ــة امتن ــة نتيج ــوريا الدميقراطي ــوات س ــوف ق ــر يف صف ــود التذم ويس

ــا  ــدت به ــد وع ــت ق ــة كان ــلحة ثقيل ــم أس ــن تقدي ــة ع اإلدارة األمريكي

لشــن عمليــة كــربى ضــد معقــل التنظيــم املتطــرف، ويبــدو أن واشــنطن 

قــد انصاعــت لضغــوط تركيــا بعــدم الســاح لوحــدات حايــة الشــعب 

الكردية من السيطرة عى جرابلس بعد سقوط منبج. 

ــوز« )11  ــل ني ــع »إنت ــا موق ــات نره ــاء يف ظــل معلوم ــك األنب ــأيت تل ت

ــي بشــأن  ــات أجراهــا الكونغــرس األمري أغســطس 2016( حــول تحقيق

ضغــوط تعــرض لهــا عاملــون يف أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة لتضخيــم 

إنجــازات القيــادة املركزيــة األمريكيــة )CENTCOM( يف عملياتهــا ضــد 

تنظيم »داعش«.

وكشــفت التحقيقــات التــي اســتمرت خمســة أشــهر أن مســؤولون بــوزارة 

ــة  ــق بغي ــر الحقائ ــة وتغي ــر املصنف ــل التقاري ــوا بتعدي ــد قام ــاع ق الدف

تضخيــم الــدور األمريــي يف محاربــة التنظيــم املتطــرف، ويتوقــع خــروج 

ــة موظفــن  ــه ثالث ــة شــهر أغســطس الجــاري يتحــدث في ــر يف نهاي تقري
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ــار يف  ــل مســؤولن كب ــا مــن قب ــي تعرضــوا له ــن عــن الضغــوط الت أمني

البيت األبيض.

جهــاز  عــن  تكشــف  التحقيقــات 

استخبارات تابع لتنظيم »داعش«

أكــد موقــع »إنتــل نيــوز« األمنــي أن التحقيقــات الجاريــة مــع املعتقلــن 

مــن تنظيــم »داعــش« قــد كشــفت عــن وجــود جهــاز اســتخبارات خــاص 

ــا نامئــة يف مختلــف الــدول اآلســيوية واألوروبيــة،  يعمــل عــى زرع خالي

وقــد نجــح هــذا الجهــاز بالفعــل يف توظيــف املئــات مــن أتباعــه يف تلــك 

الدول حتى اآلن.

وتعمــل أجهــزة اســتخبارات أمريكيــة وفرنســية وأملانيــة وبلجيكيــة 

ومنســاوية عــى إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول أنشــطة هــذا الجهــاز مــن 

ــم  ــن ت ــم الذي ــع أعضــاء التنظي ــا م ــم إجراؤه ــي ت ــات الت خــالل التحقي

القبــض عليهــم، وكذلــك مــن خــالل املقابــالت مــع العنــارص التي انشــقت 

عن التنظيم.

وكشــفت التحقيقــات أن الجهــاز املتخصــص بتصديــر اإلرهــاب إىل الخارج 

مؤلــف مــن فرعــن: القــوات الداخليــة والعمليــات الخارجيــة، ويتكــون 

مــن شــبكة متعــّددة املســتويات تحــت قيــادة املتحــّدث باســم داعــش 

أبــو محمــد العدنــاين، وتُعاونــه مجموعــة مــن املســاعدين الذيــن 

يتمتّعــون بصالحيــة ُمطلقــة يف التخطيــط لهجــات إرهابيــة يف مناطــق 

مختلفــة مــن العــامل، وينــدرج ضمــن الجهــاز عــدد مــن األجهــزة األخــرى 

مبــا يف ذلــك جهــاز اســتخبارات للشــؤون االوروبيــة، وجهــاز اســتخبارات 

للشؤون اآلسيوية، إضافة إىل جهاز استخبارات للشؤون العربية. 

ووفقــاً للوثائــق واملقابــالت، فــإن الوحــدة تتمتّــع بتفويــض ُمطلــق 

لتجنيــد وإعــادة توجيــه عنــارص مــن كافــة وحــدات التنظيــم، مــن 

الوافديــن الُجــدد إىل املُقاتلــن املحّنكــن، ومــن القــوات الخاصــة إىل 

وحــدات النخبــة. وتُظهــر ســجالت االســتجواب أنــه يتــّم اختيــار العنــارص 

حســب الجنســية وجمعهــم حســب اللغــة املُشــركة بينهــم ضمــن 

وحــدات صغــرة منفصلــة، يلتقــي أعضاؤهــا فقــط عشــية مغادرتهــم إىل 

بالدهــم، ويتــّم التنســيق بــن التخطيــط للعمليــات اإلرهابيــة والدعايــة 

املُرافقــة لهــا خــالل اجتاعــات شــهرية مــع العدنــاين الــذي يختــار 

األرشطة املُرّوعة التي ترّوج لفظاعات التنظيم خالل املعارك.

واســتناداً اىل أقــوال املُقاتلــن املُعتقلــن، فقــد كان لهــذا الجهــاز دور 

أســايس يف عمليــات التنظيــم اإلرهابيــة يف باريــس وبروكســل، كا اشــارت 

التحقيقــات إىل أن عنــارص الجهــاز تــّم إرســالهم إىل النمســا وأملانيــا 

وإســبانيا ولبنــان وتونــس وبنغــالدش وإندونيســيا وماليزيــا، حيــث يتــم 

اســتقطاب املســلمن الجــدد، و«الرجــال النظيفــن« أي أصحاب الســّجالت 

النظيفــة القادريــن عــى أن يكونــوا صلــة الوصــل بــن الراغبــن يف تنفيــذ 

العمليــات اإلرهابيــة مــع العمــالء الذيــن ميّدونهــم بالتعليــات الالزمــة 

من تصنيع الحزام الناسف إىل إعالن والئهم للتنظيم.

وأشــار مســؤول يف االســتخبارات األمركيــة، إىل أن التنظيــم أرســل مئــات 

ــا  ــم يف تركي ــات منه ــود مئ ــع وج ــة م ــدول األوروبي ــارصه إىل ال ــن عن م

فقــط، مؤكــداً أن الجهــاز يعــاين مــن نقــص يف العمــالء يف كل مــن بريطانيا 

وأملانيــا، لكنــه ميتلــك عــدداً كبــراً مــن املتطوعــن يف فرنســا، وقــد نجــح 

يف تجنيد العرات من األمريكين والكندين لتنفيذ عمليات إرهابية.

والنمســاوية  الفرنســية  االســتخبارات  وكاالت  ســجالت  وأظهــرت 

ــل جهــاز  ــّم تجنيدهــم مــن قب ــة أن 28 عنــرصاً عــى األقــل، ت والبلجيكي

ــارج األرايض  ــدان خ ــار يف بل ــوا يف االنتش ــش«، ونجح ــتخبارات »داع اس

األساســية للتنظيــم الــذي يســعى لكســب عنــارص جــدد ممــن انفصلــوا 

ــب  ــالل ترتي ــن خ ــد م ــات التجني ــم عملي ــدة«، وتت ــم »القاع ــن تنظي ع

إجــراءات قضــاء عطلــة يف جنــوب تركيــا، مبــا يف ذلــك حجــز رحلــة العــودة 

ــم  ــّم تهريبه ــة، ليت ــات البحري ــد املنتجع ــة يف أح ــف عطل ــع مصاري ودف

ــّد عــى عــر  ــذي ميت ــف ال الحقــاً إىل ســوريا مــن أجــل التدريــب املُكثّ

أجهــزة  أنظــار  طويلــة  لفــرة  غيابهــم  يلفــت  ال  بحيــث  مراحــل، 

االســتخبارات الغربيــة، وتضــم معســكرات التدريــب يف ســوريا: مغاربــة 

ومرصيــن واندونيســين وكنديــن وبلجيكيــن، ويتــوىل قــادة »جيــش 

ــّم تدريبهــم  ــن يت ــب الذي ــار املتطّوعــن األجان ــة« مســؤولية اختي الخالف

غــر  يكونــوا  أن  الهجــات رشيطــة  لتنفيــذ  إىل بالدهــم  وإرســالهم 

متزوجن.

تنظيم القاعدة يعزز وجوده يف سوريا 

بعد إعالن انفصال جبهة النرصة عنها!

ــطس  ــاب )5 أغس ــة اإلره ــزة مكافح ــن أجه ــادرة ع ــر ص ــت تقاري تحدث

2016( عــن توجــه قيــادات مــن تنظيــم القاعــدة لالنضــام إىل »جبهــة 

فتــح الشــام« بعــد إعــالن الجــوالين انفصــال »جبهــة النــرصة« عــن 

القاعــدة وتغيــر اســم التنظيــم، وعــى رأســهم  ســيف العــدل )محمــد 

ــاً مــن العــراق  ــذي دخــل األرايض الســورية قادم ــد( ال ــن زي صــالح الدي

التفخيــخ  والخــرباء يف مجــال  الرعيــن  مــن  إىل مجموعــة  لينضــم 

والعمليــات االنتحاريــة، ومنهــم: املســؤول األردين ســامي العريــدي، 
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ومواطنــه ســامي الطوبــايس )أبــو جليبيــب(، القائــد العســكري املعــزول 

ــو  ــب »أب ــام« نائ ــو القس ــاروري »أب ــد الع ــوب، وخال ــن الجن ــابقاً م س

ــل يف  ــد اعتق ــذي كان ق ــراق، وال ــرب الع ــان ح ــاوي« إبّ ــب الزرق مصع

ــة  ــة أربع ــام برفق ــو ع ــل نح ــرج قب ــل أن يخ ــنوات، قب ــدة س ــران لع إي

قيــادات، مقابــل إطــالق رساح دبلومــايس إيــراين كانــت »قاعــدة اليمــن« 

تحتجــزه، ياإلضافــة إىل: األســرايل أبــو ســليان املهاجــري، وقياديــن 

مرصيــن يف التنظيــم هــا: أبــو محمــد املــرصي )عبــد اللــه أحمــد( وأبــو 

بكر املرصي صهر أسامة بن الدن.

ــت  ــي تح ــدة يخف ــم القاع ــن أن تنظي ــؤولين األمني ــض املس ــرى بع وي

تغيــر اســم »جبهــة النــرص« وإعــالن االنفصــال عــن التنظيــم األم خطــة 

لتعزيــز نفــوذه يف ســوريا مــن خــالل اتبــاع تكتيــك خفــي يتيــح لقياداتــه 

حريــة التحــرك ويفســح لهــم مجــال التغلغــل داخــل فصائــل املعارضــة 

ــم ورفضــه  ــذ التنظي ــه يف أخطــاء فادحــة أدت إىل نب ــع قادت ــد أن وق بع

من قبل التشكيالت العسكرية داخل سوريا. 

كلنتون تتجه لسياسة أكرث حزماً مع 

موسكو إزاء سوريا

الخارجيــة  الحديــث عــن دور رويس يف ترسيــب مراســالت  يف ظــل 

ــته  ــد منافس ــب ض ــد ترام ــوري دونال ــح الجمه ــم املرش ــة لدع األمريكي

الدميقراطيــة هيــالري كلنتــون؛ يــردد الحديــث عــن تبنــي الفريــق 

الدميقراطــي يف االنتخابــات الحاليــة نهجــاً أكــر حزمــاً مع موســكو، ويعود 

تاريــخ العــداء الشــخيص بــن كلنتــون وبوتــن إىل الحملــة األمريكيــة ضــد 

ليبيــا والتــي عارضهــا الــروس، مــا دفــع كــري لبــذل جهــود كبــرة بهــدف 

احتــواء الســخط الــرويس إزاء دور واشــنطن يف أحــداث ليبيــا وغرهــا مــن 

دول »الربيع العريب«.

ــن  ــن ع ــالة إىل الكرمل ــت رس ــد أوصل ــون ق ــادر إىل أن كلنت ــر املص وتش

طريــق بعــض مستشــاريها تفيــد بــأن اإلدارة الدميقراطيــة القادمــة 

ســتتبنى سياســة مختلفــة عــن ســابقها أوبامــا إزاء امللــف الســوري، حيــث 

ــة الســورية أحــد  ــادة مراجعــة شــاملة وســيكون حــل األزم ســتقوم بإع

أهــم أولوياتهــا لــدى توليهــا الرئاســة، حيــث ســركز عــى إنهــاء معضلــة 

األســد ونظامــه الدمــوي، ولــن تكــون أقــل حزمــاً يف التعامــل معــه كــا 

ــدور  ــا ســتعمل عــى اســتعادة ال كانــت مــع القــذايف ونظامــه، كــا أنه

القيادي للواليات املتحدة يف معالجة أزمات املنطقة.

موســكو غاضبــة مــن نــر معلومــات 

حــول تكاليــف إطــالق صواريــخ بالســتية 

عىل سوريا

ــاع  ــطس 2016( أن وزارة الدف ــي )10 أغس ــز« الدفاع ــع »جين ــد موق أك

الروســية أبــدت ســخطها مــن ترسيبــات صحفيــة حــول التكاليــف 

-3M Novator( »الفعليــة إلطــالق 44 صــاروخ كــروز مــن طــراز »كاليــرب

ــددة  ــخ متع ــة صواري ــي منظوم ــام 2015، وه ــوريا ع Kalibr 54( يف س

ــوفيتية  ــة الس ــالح البحري ــم س ــور« لتصمي ــب »نفت ــا مكت ــام وضعه امله

والروســية، وتطلــق مــن ســطح الســفن أو مــن غواصــات »كلــوب إس« 

ــر  ــا الصغ ــبب قطره ــرادار بس ــزة ال ــل أجه ــن قب ــفها م ــب كش ويصع

ــاع أن  ــت وزارة الدف ــرادار، ونف ــات ال ــاص ملوج ــالء خ ــتخدامها لط واس

ــار دوالر كــا  ــخ 41 ملي ــة إلطــالق هــذه الصواري تكــون التكلفــة الفعلي

ادعت بعض املصادر اإلعالمية. 

ــاع الروســية إســقاط  ــع إعــالن وزارة الدف ــن م ــاء بالتزام ــك األنب ــأيت تل ت

إحــدى مروحياتهــا القتاليــة مــن طــراز )8AMTSh-Mi( مــزودة مبدفعية 

ــطس  ــهر أغس ــع ش ــي مطل ــام )Vitebsk L370( الدفاع )8V20-B( ونظ

الجاري، دون ذكر الجهة التي استهدفتها أو السالح املستخدم.
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تطورات  عسكرية

تفاصيل خطة كريي التي رفضها بوتني

ــرج  ــد خ ــي ق ــة األمري ــر الخارجي ــة أن وزي ــة غربي ــادر مني ــدت مص أك

بانطبــاع عقــب زيارتــه موســكو يف منتصــف شــهر يوليــو املــايض مفــاده 

أن روســيا غــر مهتمــة بإبــرام اتفــاق تعــاون عســكري مــع واشــنطن يف 

محاربة اإلرهاب.

ــي  ــن غــر معن ــض أن بوت ــت األبي ــد للبي ــع أغســطس تأك ــول مطل وبحل

بإنجــاح الجهــود الدبلوماســية األمريكيــة لتهدئــة القتــال ودفــع أطــراف 

الرصاع يف سوريا إىل مائدة املفاوضات من جديد.

ويشــر دبلوماســيون أمريكيــون إىل أن كــري يشــعر باإلحبــاط مــن 

مبــادرة موســكو  تصعيــد املوقف العســكري واســتهداف فصائــل املعارضة 

ــا  ــي بذله ــة الت ــد أربعــة أشــهر مــن الدبلوماســية املضني ــب لتفُس يف حل

وزير الخارجية األمريي إلطالق جلسة مفاوضات رابعة يف جنيف. 

ــن  ــم أن الكرمل ــين روس قوله ــن دبلوماس ــها ع ــادر نفس ــت املص ونقل

ــأن إدارة أوبامــا غــر واضحــة بشــأن خططهــا يف ســوريا  ــاع ب ــه انطب لدي

وتريــد مــن موســكو الســر معهــا يف طريــق ال يخــدم مصلحــة الطرفــن، 

الســورية  العقــد  تفكيــك  محاولــة  يف  األمريكيــة  الخطــة  وتتلخــص 

املتشابكة والتوصل إىل اتفاقيات جزئية مع الروس يف كل منها؛ 

-ففــي املرحلــة األوىل ترغــب واشــنطن يف إنشــاء عالقــة تعــاون عســكري 

مــع موســكو الســتهداف تنظيــم »داعــش« و«جبهــة فتــح الشــام )»جبهــة 

النــرصة« ســابقاً( وتجنــب اســتهداف مواقــع املعارضــة »املعتدلــة« وذلــك 

بهــدف الســيطرة عــى حركــة القصــف الجــوي الــرويس الــذي يســتهدف 

سائر فصائل املعارضة دون متييز.

-ويف املرحلــة الثانيــة ترغــب واشــنطن يف تقســيم ســوريا إىل ثالثــة 

قطاعــات، يقــع األول منهــا تحــت ســيطرة األســد، ويخضــع الثاين لســيطرة 

ــب  ــش«، وترغ ــم »داع ــيطرة تنظي ــث لس ــة«، والثال ــة »املعتدل املعارض

واشــنطن يف إبقــاء القطــاع الخــاص بالنظــام يف مأمــن مــن أيــة عمليــات 

قتاليــة، وتحديــد أهــداف مشــركة مــع الــروس الســتهداف مواقــع 

محــددة يف القطــاع التابــع للمعارضــة وخاصــة يف حلــب وريــف دمشــق 

ــه  ــث عــى أن ــف القطــاع الثال ــم تصني ــن حمــص، يف حــن يت وأجــزاء م

منطقة حرب.

-ويف املرحلــة الثالثــة مــن التعــاون األمريي-الــرويس، يتــم إنشــاء غرفــة 

مشــركة، تعمــل فيهــا أجهــزة اســتخبارات الدولتــن عــى صياغــة خطــة 

ــق  شــاملة للقضــاء عــى تنظيمــي »داعــش« و«القاعــدة« يف ســوريا وف

ــات  ــائر العملي ــف س ــو إىل وق ــذي يدع ــن 2254، وال ــس األم ــرار مجل ق

القتاليــة يف ســوريا باســتثناء محاربــة اإلرهــاب، متهيــداً لعمليــة انتقاليــة 

يف دمشــق، ولتحقيــق ذلــك التعــاون العســكري عــرض كــري عــى بوتــن 

إعــداد قامئــة مشــركة باألهــداف التــي ميكــن قصفها، واقــرح آليــة لتبادل 

املعلومــات االســتخباراتية حــول تحــركات الجاعــات املســتهدفة، بحيــث 

ــاون  ــة تع ــاء عالق ــا وإنش ــالف بينه ــارص الخ ــزع عن ــن ن ــن للطرف ميك

مشرك للتوصل إىل حل سيايس-عسكري يف آن واحد.

-ويف املرحلــة الرابعــة يتفــق الــروس واألمريــكان عــى األســس التــي ميكــن 

ــر مصــر بشــار األســد، وقــد وافــق األمريكيــون عــى:  مــن خاللهــا تقري

ــاون  ــب تع ــر كس ــرى« نظ ــة أخ ــد »مرحل ــر األس ــت يف مص ــل الب تأجي

الــروس، إال أن كــري حــذر نظــره الفــروف مــن أنــه يحمــل آخــر عــرض 

مــن اإلدارة األمريكيــة الحاليــة لتطبيــق صيغــة االتفــاق هذه قبــل انطالق 

ــات الرئاســية، ويف حــال فشــلت موســكو يف التوصــل إىل اتفــاق  االنتخاب

مــع واشــنطن، فإنهــا ســتبقى خــالل األشــهر القادمــة لوحدهــا يف املعــرك 

الســوري حتــى تبــت اإلدارة الجديــدة بشــأن التعامــل مــع امللــف 

السوري.

ــام  ــاب أم ــد الب ــد أوص ــر ق ــرويس األخ ــد ال ــري أن التصعي ــد ك ويعتق

الدبلوماسية األمريكية إلنشاء عالقة تعاون عسكري مع موسكو.  

قاعدة »نوجه« الروسية بإيران تغري قواعد 

اللعبة يف املنطقة

أثــار اســتخدام روســيا قاعــدة همــدان اإليرانيــة لــرب أهــداف يف 

ســوريا، لغطــاً كبــراً يف األوســاط الغربيــة، حيــث أعلنــت وزارة الخارجيــة 

األمركيــة يــوم األربعــاء 17 أغســطس أن قانونييهــا يعكفــون عــى دراســة 

مــا إذا كانــت روســيا قــد انتهكــت قــرار مجلــس األمــن 2231 مــن خــالل 

اســتخدامها قاعــدة جويــة إيرانيــة لشــن رضبــات عســكرية داخل ســوريا، 

األمــر الــذي نفتــه وزارة الخارجيــة الروســية، حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة 

ــرات الروســية )مــن طــراز ســوخوي-34( تنطلــق مــن  الفــروف أن الطائ

إيــران يف إطــار عمليــة الكرملــن ملكافحــة اإلرهــاب، وأضــاف أنــه مل يتــم 

نقل أي طائرة أو إمدادات إىل طهران.

لكــن مصــادر أمنيــة مطلعــة أكــدت أن موســكو ترغــب يف شــحن صواريخ 

)S-300( و)S-400( عــرب طائــرات )Antonov An-124( العمالقــة إىل 

إيــران، وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرات الدفــاع الجــوي الــرويس يف قاعــدة 

»نوجــه« الجويــة التــي تبعــد 50 كــم غــرب همــذان، والتــي تــم االنتهــاء 
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للتــو مــن تحضرهــا كقاعــدة جويــة روســية، وتحــاول موســكو التقليــل 

مــن قيمــة هــذه التطــورات حيــث أكــدت عــرب وســائط دبلوماســية لــكل 

ــون  ــن تك ــورة ل ــات املتط ــذه املنظوم ــب أن ه ــل أبي ــنطن وت ــن واش م

متاحــة لإليرانيــن، بــل ســتكون تحــت تــرصف القيــادة العســكرية 

الروســية التــي تعمــل عــى توجيــه رضبــات ضــد تنظيــم »داعش« شــال 

رشقي سوريا.

وتشــر املصــادر إىل أن اإلحبــاط يســود يف الــدول الغربيــة نتيجــة فشــل 

اســتخباراتها مــن الكشــف عــن القاعــدة الجويــة الروســية يف إيــران قبــل 

اإلعــالن عنهــا يف أجــواء احتفاليــة يف كل مــن موســكو وطهــران، حيــث تــم 

عــرض صــور مقــاالت )Su-34( و)22M3-Tu( وهــي تنطلــق مــن هــذه 

القاعدة لرب أهداف يف حلب وإدلب ودير الزور. 

وباإلضافــة إىل نصــب منظومــات صاروخيــة متطــورة تنــوي موســكو 

ــدة  ــك القاع ــة تل ــة )Spetsnaz( لحاي ــوات النخب ــن ق ــة م ــال فرق إرس

ــام  ــث ق ــايض، حي ــو امل ــهر يولي ــا يف ش ــى تحضره ــل ع ــدأ العم ــي ب الت

قاذفــات  الســتيعاب  املــدرج  بصيانــة  وإيرانيــون  روس  مهندســون 

»توبوليــف« وســوخوي«، كــا تــم تشــييد ورشــة للصيانــة ومجمــع 

ــكو  ــمح ملوس ــراين يس ــاق رويس-إي ــرام اتف ــم إب ــدة، وت ــكني يف القاع س

ــرات  ــق القاذفــات واملقاتــالت والطائ ــة لتحلي باســتخدام األجــواء اإليراني

اآلليــة دون طيــار فضــالً عــن إطــالق صواريــخ كــروز مــن قاعــدة 

ــوي  ــال الج ــتخدام املج ــداد باس ــة بغ ــة حكوم ــن موافق ــه«، وتأم »نوج

العراقي يف العميات املزمعة بسوريا. 

ــة روســية عــى األرايض  وتــرى مصــادر عســكرية أن وجــود قاعــدة جوي

لطهــران يف  الرسيــة  العمليــات  تاريــخ  يف  ســابقة  يشــكل  اإليرانيــة 

الرصاعــات اإلقليميــة حتــى اآلن، ويعتقــد أن هــذه هــي املــرة األوىل التــي 

ــى  ــرن ع ــذ نصــف ق ــران من ــة روســية يف إي ــرات حربي ــا طائ ــر فيه تُن

األقــل. كــا إنهــا املــرة األوىل، أيضــا، التــي تســتخدم فيهــا روســيا قواعــد 

عســكرية خــارج ســوريا لتنفيــذ مهــات ورضبــات جويــة، وكانــت األزمــة 

ــوات  ــا الق ــرة تســَجل فيه ــام 1946 آخــر م ــران وأذربيجــان يف ع ــن إي ب

الروسية حضورها عى األرايض اإليرانية.

وعــزا محللــون غربيــون هــذا التطــور إىل الخســائر الفادحــة التــي تعــاين 

منهــا إيــران يف عملياتهــا بســوريا، إذ إن الحكومــة اإليرانيــة مل تكــن 

تســمح بــأي انتشــار عســكري أجنبــي عــى أراضيهــا، خاصــة وأن املــادة 

ــد  ــواع القواع ــن أن ــوع م ــة أي ن ــع إقام ــراين متن ــتور اإلي ــن الدس 146 م

العســكرية األجنبيــة يف البــالد حتــى ولــو كانــت لألغــراض اإلنســانية، مــا 

يعنــي أن خــرق مثــل هــذا األمــر تــم مــن أعــى مســتوى يف إيــران أي مــن 

قبل املرشد األعى نفسه.

ــب خــالل األســبوعن  ــك الحصــار عــن حل ــوار يف ف ــدو أن نجــاح الث ويب

املاضيــن قــد غــَرت الحســابات اإليرانيــة، ودفــع طهــران وموســكو باتجاه 

ــد،  ــام األس ــة نظ ــا بحاي ــار التزامه ــكرية إلظه ــات العس ــد العملي تصعي

وذلــك مــن خــالل زيــادة كفــاءة العمليــات الجويــة الروســية يف ســوريا، 

حيــث مل تعــد املســافة بــن نقطــة انطــالق القاذفــات الروســية يف همــدان 

وأهدافهــا يف ســوريا األلــف كيلومــر )700 كيلومــر تقريبــاً بــن همــدان 

والبوكــال(، مقابــل مســاٍر متعــرٍج طويــل كانــت تُجــرب هــذه القاذفــات 

ــة  ــن عملي ــك، ضم ــل ذل ــية قب ــد روس ــن قواع ــالق م ــذه لالنط ــى أخ ع

تتضمــن تزويــد الوقــود يف الجــو أو الهبــوط يف إيــران للتــزود بالوقــود يف 

طريــق العــودة، كــا يوفــر اختصــار املســافة الوقــود بشــكٍل كبــر 

ــا  ــٍة أضخــم، ويبســط مهاته ــل حمــوالٍت حربي ــات بنق ويســمح للقاذف

ــا  ــا وإمداده ــية ويســهل تذخره ــالت الروس ــى للمقات ــرة أع ــح وت ويتي

ــن دون  ــبي وم ــاٍن نس ــة بأم ــرات الضخم ــذه الطائ ــالق ه ــمح بإط ويس

إنــذار املجموعــات املســلحة واملخابــرات األجنبيــة التــي تراقــب باســتمرار 

نشــاط مطــار حميميــم، كــا تتيــح القاعــدة الجديــدة ملوســكو اســتخدام 

مخزونها الذايت من الوقود. 

ووفقــاً ملصــادر روســية مطلعــة؛ فــإن الهــدف الرئيــس مــن  نــر 

ــكو  ــة موس ــن يف محاول ــران يكم ــية يف إي ــراتيجية الروس ــات اإلس القاذف

إخفــاء تحــركات طائراتهــا مــن أجهــزة االســتخبارات املعاديــة التــي ترصــد 

تحركاتهــا، ثــم تقــوم بتحذيــر الثــوار لتمكينهــم مــن تغيــر مواقعهــم قبــل 

ــات،   ــالق القاذف ــذ انط ــاعتن من ــن س ــر م ــب أك ــذي يتطل ــف ال القص

بحيــث أصبحــت تصــل قوافــل اإلمــداد، وقوافــل ناقــالت نقــط، وأرتــال 

ــودة،  ــن املقص ــل إىل األماك ــة، تص ــيارات املفخخ ــال الس ــات، وأرت الدباب

قبل وصول الطائرات الحربية الروسية إىل املنطقة املستهدفة.

ــف  ــع القص ــل م ــربة يف التعام ــة خ ــل املعارض ــدى فصائ ــح ل ــا أصب ك

ــل يف  ــك جديــد يتمث ــدأوا يف اســتخدام تكتي ــوي الــرويس حيــث ب الج

التنقــل مبجموعــات صغــرة ويف معظــم الحــاالت ليــالً مســتخدمن 

أساليب مختلفة يف التخفي والتمويه.

وأشــار املوقــع إىل أن الطائــرات الهجوميــة التــي ترابــط يف قاعــدة 

حميميــم، واجهــت تحديــات عديــدة متعلقــة بالحايــة املعلوماتيــة 

للطلعــات القتاليــة، إذ ازداد عــدد الحــوادث املشــبوهة عندمــا كان الثــوار 

ــة،  ــن املنطق ــية م ــرات الروس ــراب الطائ ــد اق ــم عن ــون يف مالجئه يختبئ

مــا يؤكــد لــدى الــروس أن فصائــل املعارضــة تتلقــى معلومــات دقيقــة 

ــجيل  ــن تس ــا م ــة متكنه ــتخبارات فضائي ــزة اس ــك أجه ــات متتل ــن جه م

ــدة  ــيا وقاع ــوب روس ــن جن ــية م ــراتيجية الروس ــات االس ــالع القاذف إق

حميميــم، مؤكــداً أن مرابطــة الطائــرات الروســية يف أرايض إيــران تضمــن 

مستوى أرفع بكثر من الرسية باملقارنة مع العراق وتركيا.

تــأيت تلــك التطــورات بالتزامــن مــع إعــالن موســكو )11 أغســطس 2016( 

نيتهــا توســيع وتطويــر قاعــدة حميميــم الجويــة يف ريــف الالذقيــة 

بســوريا بقــدر كبــر؛ بغيــة تأهيلهــا الســتقبال قاذفــات اســراتيجية ثقيلــة 

قــادرة عــى حمــل قنابــل نوويــة، حيــث أعلــن نائــب رئيــس لجنــة الدفاع 

يف مجلــس االتحــاد الــرويس، فرانــس كلينتســيفيتش، أن موســكو تخطــط 
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ــروس  ــود ال ــاء الجن ــح بق ــي تتي ــة الظــروف الت ــم، وتهيئ لتوســيع حميمي

ــالت  ــدد املقات ــة ع ــة مضاعف ــن إمكاني ــدث ع ــم، وتح ــكل دائ ــا بش فيه

املنتــرة يف القاعــدة، مؤكــداً أنــه ســيجري توســيع القاعــدة بشــكل 

ــة مــن  ــة تحتي ــرة عليهــا، وإنشــاء بني ــرات كب يتناســب مــع هبــوط طائ

أجل إيواء عسكرين فيها، وزيادة التدابر األمنية فيها.

كــا ينــص مــروع توســيع قاعــدة حميميــم أيضــاً عــى تخصيــص 

ســاحات لهبــوط وإقــالع طائــرات النقــل »آن-124« )روســالن( الثقيلــة؛ 

لــي ال تعرقــل عمليــات شــحن وتفريــغ هــذه الطائــرات العمالقــة، 

وعمليات الصيانة الخاصة بها، الحركة االعتيادية يف املطار.

وجــاء اإلعــالن الــرويس مقلقــاً لواشــنطن التــي كانــت تعمــل عــى إبــرام 

اتفــاق تعــاون عســكري مــع موســكو، لكنهــا فوجئــت بالتصعيــد الــرويس 

يف حلب دون التنسيق معها. 

ــران:  ــه« بإي ــدة »نوج ــيس قاع ــد تأس بع

ــر  ــايس يف تحري ــدور أس ــب ب ــيا تطال روس

املوصل والرقة

أبــدت مصــادر عســكرية غربيــة مخاوفهــا مــن محــاوالت موســكو تعزيز 

ــدة  ــدة الجدي ــالل القاع ــن خ ــوريا م ــراق وس ــكري يف الع ــا العس دروه

التــي بــدأت باســتخدامها الســتهداف مواقــع املعارضــة يف ســوريا، حيــث 

تعمــل عــىل إنشــاء منظومــة دفــاع جــوي متكاملــة يف املناطــق املمتــدة 

مــا بــني حميمــم بســوريا ونوجــه بإيــران، والعمــل عــىل احتــكار األجــواء 

ــدويل  ــف ال ــوات التحال ــىل ق ــدة ع ــة جدي ــرض معادل ــة لتف يف املنطق

بقيادة الواليات املتحدة األمريكية.

ــة  ــة مــن عــدم معرف ــر يف األوســاط العســكرية األمريكي ويســود التذم

ــك عــىل الرغــم  ــا، وذل ــات إال بعــد اإلعــالن عنه ــك الرتتيب واشــنطن بتل

مــن محاولــة البيــت األبيــض خلــق انطبــاع بــأن اإلدارة األمريكيــة كانــت 

عــىل علــم باملخططــات إلنشــاء قاعــدة جويــة يف همــدان، خاصــة وأنهــا 

ــن  ــة م ــززة بفرق ــات )S-300( و)S-400( ومع ــة مبنظوم ســتكون محمي

القــوات الروســية الخاصــة )Spetsnaz(، مــام يعــرض عمليــات التحالــف 

ملخاطر مل تؤخذ سابقاً يف الحسبان.

وتشــري املصــادر إىل أن بوتــني يرغــب يف توظيــف هــذا العنــرص الجديــد 

يف املعادلــة اإلســرتاتيجية لفــرض املزيــد مــن التنــازالت عــىل اإلدارة 

األمريكيــة املــرتددة يف مواقفهــا، حيــث ســيفرض نــر املنظومــات 

الروســية ونــر القاذفــات اإلســرتاتيجية يف األجــواء العراقيــة عــىل 

واشــنطن إرشاك روســيا يف عمليــات تحريــر املوصــل والرقــة، خاصــة وأن 

بوتــني قــد حصــل عــىل مباركــة رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي للــدور 

الــرويس الجديــد وأبــدى موافقتــه الكاملــة عــىل تحليــق املقاتــالت 

الروســية فــوق األجــواء العراقيــة رغبــة منــه يف إضعــاف االعتــامد 

األمرييك عىل البيشمركة يف العمليات املرتقبة شامل البالد.

ــني  ــارب ب ــة للتق ــات رسي ــى محادث ــيا ترع ــادر إىل أن روس ــري املص وتش

أنقــرة وبغــداد، وتطالــب مبوافقــة األخــرية عــىل توغــل القــوات الرتكيــة 

يف األراض العراقيــة الســتهداف عنــارص تنظيــم داعــش، وقــد وعــد 

ــراك يف  ــب األت ــث يرغ ــألة، حي ــذه املس ــري يف ه ــني بالتفك ــادي بوت العب

تفويــت الفرصــة عــىل واشــنطن باالعتــامد عــىل األكــراد يف تحريــر الرقــة 

واملوصل وإقصاء بغداد وأنقرة عن العمليات يف تلك املناطق. 

ويأمــل بوتــني يف االســتفادة مــن توتــر العالقــات األمريكية-الرتكيــة 

لكســب موافقــة أنقــرة عــىل الرتتيبــات الجديــدة مقابــل التعــاون مــع 

ــان  ــاء كي ــم يف إنش ــق طموحاته ــن تحقي ــراد م ــع األك ــىل من ــران ع إي

ــرويس  ــوادر تحــوالت املوقــف ال ــالد، وقــد جــاءت ب ــدرايل شــامل الب في

ــول  ــع وص ــوريا ملن ــع س ــدود م ــالق الح ــل إلغ ــع أربي ــالل دف ــن خ م

اإلمــدادات األمريكيــة إىل أكــراد ســوريا، وقيــام مقاتــالت نظــام دمشــق 

ــذ  ــرة من ــة ألول م ــعب الكردي ــة الش ــدات حامي ــع لوح ــف مواق بقص

اندالع القتال يف سوريا.

تعزيزات إيرانية ملنع انهيار قوات النظام 

بحلب

ــعادة  ــه الس ــد قوات ــادة حش ــىل إع ــراين ع ــوري اإلي ــرس الث ــل الح يعم

ــليم  ــم تس ــث ت ــراً، حي ــب مؤخ ــام يف حل ــا النظ ــي فقده ــق الت املناط

الجبهــة بالكامــل للقيــادة اإليرانيــة التــي أعــدت خطــة شــاملة تتلخــص 

يف: وقــف تقــدم الثــوار ومنــع متددهــا نحــو األحيــاء الغربيــة، ومــن ثــم 

ــة إحــكام  اســتعادة منطقــة الراموســة و«الكليــات العســكرية« ومحاول

الحصــار عــىل حلــب الرقيــة مــن جديــد، ولتحقيــق ذلــك فقــد قامــت 

ــامة  ــن ح ــا م ــة له ــرق التابع ــحب الف ــران بس ــة إلي ــيات التابع امليلش

وريفهــا ومــن ريــف حمــص ومــن »معامــل الدفــاع« والســفرية جنــوب 
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رشقــي حلــب، ومــن »املدينــة الصناعيــة« شــاميل حلــب، ومــن حواجــز 

وثكنــات عســكرية عــىل جانبــي طريــق الباديــة ومــن بلــديت نبــل 

والزهــراء، يف حــني نــر »حــزب اللــه اللبنــاين نحــو 500 مقاتــل لبنــاين 

ميثلــون طالئــع قــوات النخبــة مــن فرقــة »الرضــوان يف أحيــاء الحمدانيــة 

وصــالح الديــن واألعظميــة واألكرميــة وحلــب الجديــدة بحلــب الغربيــة، 

ويف محيــط »تلــة املحروقــات« و«معمــل اإلســمنت« و«األكادمييــة 

العسكرية« جنويب حلب.

ــة،  ــزات إضافي ــران إىل إرســال تعزي ــة إلي ــادرت املليشــيات املوالي كــام ب

وعــىل رأســها: »حركــة النجبــاء« العراقيــة و«أنصــار اللــه« و«لــواء 

فاطميــون« األفغــاين و«لــواء الزينبييــون« و«لــواء القــدس« الفلســطيني 

و«لــواء الباقــر«، ومليشــيات محليــة مــن »الدفــاع الوطنــي« و«كتائــب 

البعــث«، بحيــث بلــغ عــدد املقاتلــني الذيــن تــم حشــدهم نحــو 5000 

مقاتــل، وتــم تشــكيل غرفــة عمليــات متقدمــة يف أحيــاء حلــب الغربيــة، 

وجهــزت مواقــع ومرابــض للمدفعيــة وراجــامت الصواريــخ يف حــي 

ــة  ــة« يف جمعي ــة املدفعي ــكرية« و«كتيب ــة العس ــة و«األكادميي الحمداني

الزهــراء غــريب حلــب، ويف محيــط »معمــل اإلســمنت« و«محطــة معالجة 

امليــاه« و«معمــل اإلســكان العســكري« جنــوب غــريب حلــب، كــام تــم 

شــحن كميــة كبــرية مــن املعــدات الثقيلــة والذخائــر التــي اســتوىل الثــوار 

عليها من معامل الدفاع.

ومل تتوقــف قــوات النظــام واملليشــيات عــن مهاجمــة طريــق الراموســة 

منــذ أن تــم فتحــه نحــو األحيــاء الرقيــة، وكانــت آخــر الهجــامت فجــر 

الخميــس 11أغســطس، والتــي أســفرت عــن تقــدم كبــري للمليشــيات يف 

منطقــة الراموســة وســيطرتها عــىل مواقــع يف الكراجــات والبلديــة 

ومنطقــة الدباغــات، قبــل أن يتمكــن الثــوار مــن اســتعادتها كاملــة، عــىل 

الــذي اســتهدفت  الكثيــف  الــرويس  الجــوي  القصــف  الرغــم مــن 

الجبهــات الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة يف عقــرب والراشــدين واملنصــورة 

ــة  ــة« و«مــروع 1070 شــقة« ومنطق ــة املدفعي وخــان العســل و«كلي

الكراجات.

ويشــعر اإليرانيــون بالقلــق مــن انهيــار كامــل لقــوات النظــام وحلفائــه 

يف جبهــة حلــب، مقابــل متاســك الثــوار وارتفــاع معنوياتهــم وانضباطهــم 

ــن  ــرية م ــدادات كب ــىل إم ــم ع ــح، وحصوله ــش الفت ــة »جي ــن راي ضم

املدفعيــة ومضــادات الــدروع وغريهــا مــن األســلحة النوعيــة والذخــرية، 

حيــث غــض األمريكيــون الطــرف عمــداً عــن دخــول عــرات الشــاحنات 

املحملــة باألســلحة يوميــاً عــن طريــق تركيــا، كــام تغاضــوا عــن مشــاركة 

ــامن  ــوم لض ــابقا( يف الهج ــرصة« س ــة الن ــام« )»جبه ــح الش ــة فت »جبه

ــط  ــب، ومامرســة الضغ ــا يف حل ــدم له ــىل موطــئ ق ــاء املعارضــة ع إبق

ــيايس  ــدم س ــراز تق ــنطن إلح ــد واش ــت موع ــي تجاهل ــيا الت ــىل روس ع

بحلول مطلع أغسطس الجاري.

»حزب الله« يواجه أزمة مالية ويعاين من 

خسائر فادحة بعد معارك حلب

أكــدت مصــادر عســكرية غربيــة أن قــوات النخبــة مــن »حــزب اللــه« 

التــي يطلــق عليهــا اســم »قــوة الرضــوان« ويبلــغ قوامهــا 3000 مقالــت، 

قــد اتخــذت مواقــع قتاليــة يف حلــب يومــي الجمعــة والســبت 11 و12 

أغســطس، بنــاء عــىل أوامــر مــن األمــني العــام للحــزب حســن نــرص اللــه 

ــي  ــد الخســائر الت ــار أخــري بع ــوات كخي ــر هــذه الق ــأ إىل ن ــذي لج ال

منيت قواته بها يف املعارك األخرية مع فصائل املعارضة بحلب.

وأشــار املصــدر إىل أن خســائر الحــزب تجــازت 1500 قتيــل منــذ تدخــل 

قواتــه يف ســوريا، وقــد اضطــر أمــام النكســات األخــرية إىل الدفــع بفرقــة 

النخبــة يف محاولــة الســتعادة املواقــع التــي خرسهــا يف األســبوعني 

املاضيــني، حيــث شــهدت حلــب أحــد أعنــف املعــارك يف تاريــخ املنطقــة 

الحديــث، إذ تجــاوزت خســائر الطرفــني أكــرث مــن 2000 قتيــل و4000 

جريح، فضالً عن الخسائر اليومية الكبرية يف صفوف املدنيني.

وباإلضافــة إىل مقتــل كبــار قياداتــه، وعــىل رأســهم مصطفــى بــدر الدين؛ 

ــام  ــة، م ــه القتالي ــث قدرات ــو ثل ــرية نح ــارك األخ ــزب يف املع ــرس الح خ

دفعــه لالســتعانة بقــوات النخبــة ملحاولــة اســتعادة بعــض املواقــع ورفــع 

الحصار عن قواته املنهارة واملنهكة جراء تقدم املعارضة.

وعــىل صعيــد آخــر، تحــدث آدم صوبــني نائــب وزيــر املاليــة األمريــيك 

ــي ميــر الحــزب  ــة الت ــة عــن األزمــة املالي املســؤول باالســتخبارات املالي

بهــا جــراء تضييــق إدارة اوبامــا الخنــاق املــايل عــىل مــوارده، مؤكــداً أن 

الحزب يعاين وضعاً مالياً هو األصعب منذ عرات السنني.

وأشــار املصــدر إىل أن عدةأجهــزة اســتخباراتية تعمــل عــىل تتبــع حركــة 

أمــوال حــزب اللــه كثــرية، وعــىل رأســها وحــدات تابعــة لـ«يس.آي.ايــه« 

ــات  ــىل املعلوم ــل ع ــرى تحص ــتخبارية أخ ــزة اس ــه« وأجه و«ان.اس.إي

ــل  ــا مــن قب ــا وتبييضه ــوك ونقــل األمــوال وتهريبه حــول حســابات البن

حــزب اللــه وتقــوم بتقدميهــا إىل »صوبــني«، نائب وزيــر املاليــة األمرييك، 

ــح حســابات شــخصية  ــارص الحــزب مــن فت ــع عن ــد مــن من ــذي يتأك ال

ــاطاته  ــادة نش ــزب لزي ــع بالح ــام دف ــم، م ــة له ــركات تابع ــم أو ل له

ــم،  ــق فيه ــوك مبســاعدة أشــخاص يث ــة يف محطــات خــارج البن الخارجي

وباالعتــامد عــىل أقــارب العائلــة ورجــال أعــامل وخارجــني عــن القانــون 

يعيشــون خــارج البــالد، حيــث يحصــل عــن طريقهــم عــىل األربــاح مــن 

واألدوات  الســجائر  وتزييــف  األملــاس  وبيــع  املخــدرات  صفقــات 

الكهربائيــة أو الهواتــف املحمولــة. باختصــار، مــن أي مصــدر يســتطيع 

الحصول عىل العمولة، كام أورد الكاتب.
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ــة؛ يتحمــل الحــزب نفقــات باهظــة يف  ــات املرصفي ــب الصعوب وإىل جان

ــه،  ــن مقاتلي ــو 1500 م ــد نح ــث فق ــوريا، حي ــرب بس ــاركته يف الح مش

وأصيــب نحــو 6000 آخريــن، ووقــع بعضهــم يف أرس املعارضــة، مــا 

أضــاف عبئــاً باهظــاً عــىل الحــزب الــذي تصــل ميزانيتــه إىل نحــو مليــار 

دوالر ســنويا، 70 يف املائــة منهــا يــأيت مــن إيــران، والباقــي مــن جبايــة 

الرضائب واألموال املهربة.

وميكــن رصــد تأثــري العقوبــات عــىل الحــزب مــن خــالل تأخــري قيادتــه يف 

ــى  ــهداء« والجرح ــالت »الش ــات عائ ــطيه ومخصص ــب لناش ــع الروات دف

والنشاطات االجتامعية، وتراجع متويل مؤسسات التعليم والصحة.

تنظيم »داعش« ينفذ انسحاباً تكتيكياً من 

منبج ويعيد تجميع قواته يف الغندورة

يف أعقــاب خــروج مقاتــي »داعــش« مــن مدينــة منبــج، تحدثــت مصــادر 

ــحاب منظــم  ــة انس ــذ عملي ــم بتنفي ــام التنظي ــن قي ــة ع ــكرية غربي عس

ــك بعــد أن خــرس نحــو  ــه، وذل ــب صفوف ــادة ترتي ــل خســائره وإع لتقلي

ــو  ــة نح ــوريا الدميقراطي ــوات س ــدت ق ــن تكب ــه يف ح ــن مقاتلي 700 م

1000 قتيــل يف املعــارك، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم التكافــؤ العــددي 

ــة  ــوات ســوريا الدميقراطي ــي ق ــداد مقات ــدرت أع ــد ق ــن، فق ــن الطرف ب

بنحــو 20 ألــف مقاتــل، يف حــن اقتــرص عــدد مقاتــي تنظيــم »داعــش« 

عى نحو 1000 مقاتل فقط.

ــذوا انســحاباً  ــد نف ــن ق ــة املتبق ــارص الثالمثائ ــار املصــدر إىل أن العن وأش

منظاً وأعادوا تجميع قواتهم يف بلدة الغندورة شال رشق منبج.

ويف مقابــل الطريقــة املنظمــة التــي تــرصف بهــا مقاتلــوا »داعــش« اشــتىك 

ســكان منبــج مــن العــرب والركــان مــن ســلوك وحــدات حاية الشــعب 

ــاين  ــراق املب ــب وإح ــر والنه ــات التهج ــت يف عملي ــي رشع ــة الت الكردي

الحكومية والتنكيل بالسكان املحلين.

إرسائيل قلقة من حصول تركيا عىل 

F-35 تقنيات املقاتلة

عــىل الرغــم مــن إعــالن عــودة العالقــات بــني أنقــرة وتــل أبيــب وتوقيــع 

املصالحــة بــني البلديــن يف شــهر يونيــو املــايض؛ إال أن نتنياهــو ال يــزال 

يجد صعوبة يف الثقة بنوايا الرئيس الرتيك رجب طيب أردزغان. 

 فقــد أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )27 يوليــو 2016( أن إرسائيــل 

قــد طلبــت رساً مــن الســلطات األمريكيــة ومــن رشكــة لوكهيــد مارتــن 

ــع أن  ــن املزم ــي م ــرات F-35 الت ــل لطائ ــة يف إرسائي ــاء منشــأة صيان بن

ــاء  ــة لبن ــن املخططــات الحالي ــدالً م ــل يف املســتقبل، ب تتســلمها إرسائي

هــذه املنشــأة الشــديدة الحيويــة يف تركيــا ألجــل كل زبائنهــا اإلقليميــني 

مبن فيهم أنقرة وتل أبيب.

وأكــد املوقــع أن الجيــش اإلرسائيــي يخــى مــن إمكانيــة تــرسب تقنيــة 

ــا التــي أضحــت أقــرب مــن أي وقــت  ــرة املتطــورة إىل تركي هــذه الطائ

ــد  ــل أبيــب أن تحظــى مبزي مــى إىل الجامعــات اإلســالمية، وترغــب ت

مــن الســيطرة عــىل إنتــاج هــذا الطــراز مــن املقاتــالت، خاصــة وأنهــا قــد 

اتصــاالت  وبرامــج  أنظمــة  تركيــب  عــىل  ســابقة  موافقــة  تلقــت 

واســتخبارات عــىل طائراتهــا عــام 2010، إال أن قــرار فتــح منشــأة 

جديــدة يف تــل أبيــب ســيكون مكلفــاً بالنســبة لركــة لوكهيــد مارتــن، 

ويبدو أن املوضوع سُيرتك برمته للرئيس األمرييك القادم.

توجهات أمريكية لتقليص صناعات 

املنظومات الصاروخية  اإلرسائيلية

تشــر مصــادر عســكرية إرسائيليــة إىل أن املباحثــات الجاريــة بشــأن 

املســاعدات العســكرية التــي تقدمهــا واشــنطن إىل تــل أبيــب قــد وصلت 

إىل مراحلهــا األخــرة، حيــث عقــد رئيــس األركان اإلرسائيــي الجــرال 

ــي يعكــوف  ــس األمــن القومــي اإلرسائي غــادي إيشــكنوت ورئيــس مجل

ناغــال جلســات مكثفــة مــع البنتاغــون ومجلــس األمــن القومــي والبيــت 

ــاء  ــرب انته ــل ق ــن يف ظ ــت ممك ــة يف أرسع وق ــام الصفق ــض، إلمت األبي

والية أوباما. 

ــة اإلســراتيجية  ــام مركــز الدراســات الدولي لكــن املثــر االهتــام هــو قي

ــات التــي تلقتهــا  ــدء املفاوضــات عــن املعون ــر قبــل ب CSIS بنــر تقري

إرسائيــل مــن الواليــات املتحــدة منــذ 2002، حيــث ركــزت فكــرة الدراســة 

حــول املســاعدة التــي قدمتهــا وكالــة الدفــاع الصارخــي األمريــي للربنامج 

الصاروخــي اإلرسائيــي وأن ذلــك كان عــى حســاب تطويــر الربنامــج 

ــي  ــش األمري ــز CSIS أن الجي ــر مرك ــر تقري ــي، وذك ــي األمري الصاروخ

اضطــر لتأجيــل والتخــي عــن خطــط جوهريــة لربامــج مواجهــة الهجات 

ــه  ــاء بالتزامات ــبيل الوف ــك يف س ــة وكل ذل ــة واإليراني ــة الكوري الصاروخي

تجــاه تــل أبيــب، كــا احتــوت الوثيقــة عــى بيانــات تظهــر كيــف تــم 

تحويــل هــذه املــوارد األمريكيــة  للجانــب اإلرسائيــي عــى مــدى 

السنوات.الســابقة , ويبــدو أن هنــاك اتجــاه لــدى اإلدارة األمريكيــة 
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تقارير مراكز الفكر والبنتاغــون لوقــف هــذه الصفقــة بحســب موقــع »ديبــكا« )5 أغســطس 

املعونــة  يتحدثــون عــن حجــم  األمريكيــون ال  فاملســؤولون   ،)2016

ــي  ــاق العســكري األمري ــدى اإلنف ــل يناقشــون م ــة فحســب، ب األمريكي

عــى املشــاريع الخارجيــة واألوجــه التــي ســتُنفق فيهــا، كــا يتفاوضــون 

ــعى اإلدارة  ــث تس ــدة . حي ــات املتح ــارج الوالي ــاق خ ــدى اإلنف ــى م ع

ــايض  ــرن امل ــات الق ــود إىل مثانين ــي تع ــروط الت ــاء ال ــة إىل إلغ األمريكي

والتــي تســمح إلرسائيــل بإنفــاق 26% مــن قيمــة املنحــة األمريكيــة  عــى 

رشاء املعدات املصنعة من رشكات داخل إرسائيل.

ويف املقابــل تصــارع حكومــة نتينياهــو ملنــع أي تعديــل يف رشوط املعونــة 

ــا  ــم انتاجه ــي يت ــة الت ــات الدفاعي ــى الصناع ــكاريث ع ــا ال بســبب تأثره

ــع  ــل مــن إنفــاق رب ــع إرسائي ــر إىل أن من ــل، وأشــار التقري داخــل إرسائي

املعونــة األمريكيــة داخــل إرسائيــل ســينعكس ســلباً عــى الربامــج 

اإلرسائيليــة األساســية املضــادة للصواريــخ مثــل »القبــة الحديديــة« 

ومنظومــة »مقــالع داود« وغرهــا مــن املنظومــات التــي طورتهــا رشكات: 

»إلتــا« و«رفائيــل« و«إرسائيــل« للصناعــات الفضائيــة، وغرهــا مــن 

ــل: Malat وElbit و ــة مث ــة اإلرسائيلي ــا الحكوم ــي متتلكه ــركات الت ال

ــل  ــدان التموي ــي ســتتأثر ســلباً نتيجــة فق Verint وICE Systems، والت

األمريي.

القاذفات الروسية تنطلق من إيران بينام 

يحتدم الرصاع الداخي 

نــر موقــع »ناشــيونال إنرســت« مقالــة )16 أغســطس 2016 أشــار فيهــا 

الباحــث أليكــس فاتانــكا إىل أن قيــام إيــران منــح  قــوة أجنبيــة الحــق يف 

شــن عمليــات عســكرية انطالقــاً مــن أراضيهــا ميثــل ســابقة النظــر لهــا 

منــذ عــام 1979، مرجحــاً أن يكــون تنامــي التعــاون العســكري بن روســيا 

وإيــران مقدمــة لتشــكيل محــور إســراتيجي أكــرب ال يقتــرص تأثــره عــى 

السياســات الخارجيــة للبلديــن، بــل ســينعكس عــى املصالــح األمريكيــة 

الرق األوسط.

ــورة،  ــد الث ــاون اإليراين-الســوفيتي بع ــن التع ــاذج م ــد اســتعراض من وبع

وإرســال طهــران فرقــاً عســكرية إىل بلــدان الكتلــة الســوفيتية مثــل 

العســكرية  املهــارات  لتعلــم  الرقيــة  وأملانيــا  وبلغاريــا  رومانيــا 

ــع  ــن يف قم ــاط املبتعث ــن دور الضب ــب ع ــدث الكات ــتخباراتية؛ تح واالس

ــع  ــي م ــووي والصاروخ ــاون الن ــز التع ــعيهم لتعزي ــراء وس ــورة الخ الث

روســيا، حيــث نجحــوا يف الحصــول عــى منظومــات »إس-300«، ورسعــان 

مــا تعــززت عالقــة التعــاون العســكري واألمنــي الرويس-اإليــراين يف دعــم 

نظام بشار األسد يف دمشق.

وعــى الرغــم مــن عالقــة التعــاون هــذه؛ إال إنــه كان مــن الصعــب عــى 

مــاليل طهــران تربيــر االنتهــاكات التــي ارتكبهــا الــروس يف الشيشــان، كــا 

أن خصــوم الحــرس الثــوري داخــل إيــران وعــى رأســهم فريــق اإلصالحين 

الــذي يقــوده رئيــس الجمهوريــة حســن روحــاين ينظــرون بصــورة أقــل 

وديــة تجــاه موســكو؛ إذ يؤمــن روحــاين بــأن تجــدد الحــرب البــاردة بــن 

ــط  ــية للضغ ــة الروس ــتخدام الورق ــة الس ــل فرص ــكو متث ــنطن وموس واش

ــدف  ــة به ــازالت االقتصادي ــن التن ــد م ــدم املزي ــى تق ــى واشــنطن حت ع

إنعاش الخزانة اإليرانية، وليس الخضوع للنفوذ الرويس. 

ويؤمــن هــذا الفريــق أن روســيا قــد أخــذت تاريخيــاً أكــر مــا قدمــت 

إليــران؛ فقــد أغضــب الــروس اإليرانيــن مــراراً عندمــا صوتــوا عــدة مــرات 

ضــد الربنامــج النــووي اإليــراين يف مجلــس األمــن، بــل إن موســكو عمــدت 

إىل تأخــر إنجــاز مفاعــل بوشــهر بهــدف تحســن موقفهــا التفــاويض مــع 

ــا  ــة  ألنه ــوق النفطي ــن الس ــا م ــاص حصته ــل امتص ــن أج ــنطن وم واش

كانت تخضع للعقوبات.

ــف روحــاين تجــاه الغــرب  ــد املتشــددون تراخــي مواق ــل ينتق ويف املقاب

ــاب  ــى حس ــازالت ع ــن التن ــد م ــم املزي ــتعداده لتقدي ــتهجنون اس ويس
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نفوذهــم ومخططاتهــم، ويعتــربون النفــوذ الــرويس ضانــاً لحايتهــم مــن 

مخاطر الهيمنة الغربية.

ورأى الباحــث رضورة النظــر إىل الســاح ملوســكو باســتخدام املطــارات 

اإليرانيــة ضمــن إطــار الــرصاع املتنامــي بــن املتشــددين واإلصالحيــن يف 

ــذي ســيمثلة  ــار ال ــى الســؤال مفتوحــا عــن مــدى االختب ــران،  ويبق طه

التعــاون الــرويس اإليــراين للمصالــح األمريكيــة يف الــرق األوســط، فقــد 

وقعــت روســيا وايــران اتفاقيــة تعــاون عســكري يف ينايــر 2015 قابلتهــا 

واشــنطن بــردة فعــل بــاردة... رمبــا ألن الواليــات املتحــدة تنظــر إىل 

محــور موســكو طهــران املتنامــي كبنــاء  ســطحي للقــوة، لكــن ليــس مــن 

الــرورة أن ينظــر حلفــاء واشــنطن لألمــر بنفــس الطريقــة، وهــذا مــا 

ينبغي أن تهتم به واشنطن يف الوقت الحايل.

ــية  ــة الروس ــاء الفرص ــة لق ــة الرتكي الرضيب

الجديدة  

نــر موقــع »أملونيتــور« مقــاالً )11 أغســطس 2016( أشــار فيــه الباحــث 

فهيــم تاشــكن إىل أن شــعور أردوغــان بعــدم األمــان بعــد إحبــاط املحاولة 

ــدان عــى  ــة قــد دفعــه للتقــرب مــن موســكو بعــد أن كان البل االنقالبي

شفا حرب شاملة.

ــاً  ــاً جوي ــان طريق ــو أردوغ ــلك مرافق ــال؛ س ــرض لالغتي ــن التع ــاً م وخوف

دائريــاً أثنــاء رحلتهــم إىل بطرســربغ ملقابلــة بوتــن، إذ إن تبعــات املحاولــة 

االنقالبيــة الفاشــلة ال تــزال تلقــي بظاللهــا عــى الحكومــة الركيــة التــي مل 

تحصــل عــى الدعــم الــذي كانــت يتوقعــه مــن حلفائهــا يف الناتــو، ويبــدو 

أن مشــاعر القلــق لــدى الرئيــس الــريك ســيكون لهــا أثــر يف نســج منــط 

العالقة الجديدة بن أنقرة وموسكو. 

ورأى الباحــث أن تحســن العالقــة بــن البلديــن ســيتطلب تغيــراً يف 

السياســة الركيــة تجــاه ســوريا، فبــدالً مــن االنتقــادات التــي كان أردوغان 

ــب  ــرة أن: »الالع ــه أنق ــل مغادرت ــد رصح قب ــابقا؛ فق ــن س ــا لبوت يكيله

ــاؤالت  ــرح تس ــا يط ــيا«، م ــي روس ــوريا ه ــالم يف س ــاز الس ــم إلنج األه

ــل  ــاح الح ــي مفت ــكو ه ــت موس ــتقبي إذا كان ــا املس ــع تركي ــول موق ح

السوري.

ورأى الباحــث أن قيــام الــروس بتطويــر عالقاتهــم السياســية واالقتصاديــة 

مــع جــار مهــم لركيــا يعتــرب أمــراً اســراتيجياً لروســيا التــي ضغــط الغــرب 

عليهــا كثــراً مــن خــالل العقوبــات االقتصاديــة عقــب األزمــة األوكرانيــة، 

ــه  ــو يف محاوالت ــف النات ــدى حل ــب ل ــك إىل مصاع ــؤدي ذل ــع أن ي وتوق

تعزيــز حضــوره يف البحــر األســود ومنطقــة جنــوب القوقــاز، كــا ميكــن 

أن يســتخدم أردوغــان الورقــة الروســية للحصــول عــى املزيــد مــن 

ــة  ــوح باالنضــام التفاقي ــدأ يل ــه ب ــة، إذ إن ــدول الغربي ــن ال ــازالت م التن

شنغهاي كخيار بديل عن التعامل مع الغرب.

ــن  ــرب م ــن الغ ــا ع ــاد تركي ــن يف إبع ــن بوت ــة أن ميع ــت الدراس وتوقع

ــذ  ــد تأخ ــوريا، وق ــن س ــا م ــر موقفه ــرة لتغي ــى أنق ــط ع ــالل الضغ خ

العمليــة وقتــاً لتغيرالروايــة الركيــة حــول إجــرام بشــار األســد ودمويتــه؛ 

إال أن وزيــر الخارجيــة جــاووش أوغلــو قــد بــدأ يف تعبيــد طريــق 

التفاهــات الركية-الروســية حــول ســوريا حيــث أعلــن مــن بطرســربغ يف 

ــة  ــة تضــم كال مــن وزاريت الخارجي ــة ثالثي ــاد ألي 10 أغســطس عــن اعت

والدفــاع واالســتخبارات للتعــاون يف امللــف الســوري، وذلــك مــن خــالل: 

النــار، وتقديــم املســاعدات اإلنســانية،  التوصــل إىل وقــف إلطــالق 

وتحقيــق الحــل الســيايس، ويبــدو أن التوافــق عــى هــذه األمــور ســيمثل 

تحديــاً صعبــاً يف ظــل التصعيــد العســكري غــر املســبوق يف حلــب، 

خاصــة وأن أردوغــان مقيــد بعالقــات تنســيق وتعــاون مــع أصدقائــه يف 

ــر  ــد تدم ــي ال يري ــعودية الت ــع الس ــذات م ــريب، وبال ــج الع دول الخلي

العالقة معها مقابل تحسن العالقة مع طرف ثالث. 

كــا أن تركيــا قلقــة مــن وضــع مشــابه عــى حدودهــا  لوضع أفغانســتان، 

حيــث تعتــرب نشــاطات حــزب العــال الكردســتاين وامليلشــيات التابعــة 

لــه يف ســوريا أكــرب خطــراً عــى أمنهــا مــن تنظيــم »داعــش«، ويتملكهــا 

غضــب شــديد إزاء الراكــة األمريكيــة مــع حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

ووحــدات حايــة الشــعب، وترغــب يف التوصــل إىل تفاهــات مــع 

موســكو حــول امللــف الكــردي الــذي يهــدد أمنهــا، وقــد يحــاول الــروس 

ــق  ــف تدف ــراك بوق ــاع األت ــة إقن ــراد مبحاول ــن األك ــم م ــة موقفه مقايض

الســالح ملقاتــي املعارضــة عــرب حدودهــا، مــا يؤكــد أن أنقــرة قــد تضطــر 

ــكو  ــع موس ــم م ــب يف التفاه ــت ترغ ــرة إذا كان ــازالت كب ــم تن إىل تقدي

حول هذه امللفات العالقة.

دالالت التقارب الرتيك-الرويس

ــطس 2016( رأى  ــة )12 أغس ــل« دراس ــك كاونس ــد »أتالنتي ــر معه ن

ــأيت  ــري ي ــرويس األخ ــرتيك ال ــل ال ــتاين أن التواص ــث آرون س ــا الباح فيه

ــد  ــة بع ــة الرتكي ــة الخارجي ــم السياس ــع لتقوي ــود أوس ــن جه ــزء م كج

ــة لعــدة  ــة السياســية، حيــث عملــت الحكومــة الرتكي أعــوام مــن العزل

أشــهر عــىل إصــالح العالقــات مــع روســيا، مؤكــداً أن الحديــث قــد دار يف 

ــف شــامل  ــأي بنفســها عــن حل ــا للن هــذه الفــرتة حــول اســتعداد تركي

ــات  ــني، حيــث تدهــورت العالق ــني التقليدي ــا الغربي األطلنطــي وحلفائه

بــني أنقــرة والغــرب بســبب شــكوك حــزب العدالــة والتنميــة وجــزء كبــري 
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مــن املجتمــع الــرتيك مــن تعاطــف الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب 

ــي  ــا الت ــع تركي ــكايف م ــن ال ــار التضام ــدم إظه ــة وع ــذه املحاول ــع ه م

تطالــب اإلدارة األمريكيــة بتســليم فتــح اللــه جولــن، وأرســلت تحذيرات 

من عواقب مل تحددها، إن مل تقم بتسليمه.

ونتيجــة لذلــك فقــد أثــار التقــارب بــني موســكو وأنقــرة قلقــاً يف غــرب 

ــا  ــن حلفائه ــد ع ــد تبتع ــا ق ــن أن تركي ــدة م ــات املتح ــا والوالي أوروب

التقليديــني، وســتمنح روســيا فرصــة إضعاف حلــف الناتــو، ورأى الباحث 

ــق  ــن الحقائ ــري م ــة الكث ــد متجاهل ــر التصعي ــىل وت ــب ع ــا تلع أن تركي

األمنيــة املهمــة، حيــث تعتمــد تركيــا عــىل حلــف شــامل األطلنطــي كليــاً 

ــل املــدى للتصــدي لهجــامت الصواريــخ  يف مجــال الدفــاع الجــوي طوي

الباليســتية وصواريــخ كــروز، يف حــني ال تــزال تركيــا عــىل اختــالف كبــري 

مــع السياســة الروســية إزاء ســوريا، بــل قامــت يف األيــام األخــرية 

بترسيــب مســاعدات كبــرية لحركــة أحــرار الشــام وغريهــا مــن الفصائــل 

التي تستهدفها روسيا بعمليات القصف الجوي.

كــام إن تركيــا لديهــا مخــاوف بشــأن عالقــات روســيا مــع حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي ودعمهــا لوحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة ملواجهــة 

فصائــل املعارضــة، وتشــعر أنقــرة بالريبــة مــن اللقــاءات الثنائيــة التــي 

ــات املتحــدة وروســيا لتنســيق املواقــف بينهــام وإبقــاء  تعقدهــا الوالي

تركيا خارج املعادلة.

أمــا يف الجانــب االقتصــادي، فــإن تركيــا لديهــا مــا تكســبه مــن تحســني 

ــداث  ــب األح ــة عق ــياحة الرتكي ــر الس ــل تأث ــيا، يف ظ ــع روس ــا م عالقته

األخــرية، حيــث توقــع املحللــون انخفاضــاً بنســبة تــرتاوح مــا بــني 35% إىل 

40% يف دخــل الســياحة لعــام 2016، إال أن انخفــاض قيمــة الروبــل 

ميكــن أن يحــول دون التقــدم يف مروعــني هامــني للبنــى التحتيــة: 

مــروع أكويــو Akkuyu، والــذي تقــوم بــه الركــة اململوكــة للحكومــة 

ــاء أول محطــة طاقــة  الروســية روســاتوم Rosatom، وهــو مــروع بن

نوويــة تركيــة، واملــروع اآلخــر هــو مــروع الســيل الــرتيك، ملــد خــط 

أنابيب الغاز الطبيعي عر البحر األسود. 

ورأى الباحــث أن التوتــرات الحاليــة بــني الواليــات املتحــدة وتركيــا هــي 

ــث  ــة، حي ــة يف العالق ــض الثق ــىل تقوي ــدرة ع ــا الق ــداً، وله ــة ج حقيقي

ــي  ــا يكف ــوا م ــني مل يفعل ــا الغربي ــة أن حلفائه ــة الرتكي ــد الحكوم تعتق

للتعبــري عــن غضبهــم مــن محاولــة االنقــالب األخــرية، لكنــه اعتــر أنــه 

مــن غــري املحتمــل أن تتخــذ تركيــا خطــوات جديــة لتعميــق العالقــات 

ــيا  ــا وروس ــي، فرتكي ــر األطلنط ــة ع ــاب الراك ــىل حس ــكو ع ــع موس م

لديهــام مصلحــة يف إعــادة العالقــة بينهــام لكــن هــذا اإلجــراء ال يرقــى 

ــا. ويتمثــل التحــدي يف الشــهور  إىل تغيــري النظــرة االســرتاتيجية لرتكي

ــراف  ــف األط ــتعداد مختل ــرات واس ــذه التوت ــة إدارة ه ــة بكيفي القادم

ألية أزمة سياسية مقبلة.

إذابــة  بعــد  الرتكية-الروســية  العالقــات 

الجليد بني أردوغان وبوتني

نــر معهــد واشــنطن دراســة )9 أغســطس 2016( أشــار فيهــا الباحــث 

ــا ووروســيا  ــاي إىل التحــّول املذهــل يف العالقــات بــن تركي ســونر جاغايت

بعــد عــدة أشــهر مــن التوتــر، وتعــارض سياســة البلديــن يف ســوريا، حيــث 

تدعــم روســيا »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« املرتبــط بـــ »حــزب العــال 

الكردســتاين« الــذي يقاتــل تركيــا، يف حــن تدعــم أنقــرة فصائــل املعارضــة 

التي تستهدفها موسكو بعمليات قصف جوي.

ورأى الباحــث أن إدراك أنقــرة املتزايــد بــأن حلفاءهــا الغربيــن قــد تخلــوا 

عنهــا بعــد االنقــالب الفاشــل، واملحادثــات املســتمرة بــن موســكو 

ــد اســتبعدت املــربر املنطقــي  وواشــنطن لتنســيق الجهــود يف ســوريا، ق

للعــداء بــن تركيــا وروســيا، خاصــة وأن الجمهــور الــريك يعتقــد بوجــود 

دور أمريــي يف محاولــة االنقــالب الفاشــلة، وقــد اتهــم علنــاً عضــو واحــد 

عــى األقــل يف مجلــس الــوزراء هــو وزيــر العمــل ســليان ســويلو، 

الواليات املتحدة مبسؤولية االنقالب.

ــر  ــيايس األك ــدث الس ــي الح ــالب ه ــرة االنق ــث أن مؤام ــرب الباح واعت

صدمــًة يف تركيــا منــذ ســقوط االمرباطوريــة العثانيــة، حيــث تــّم 

اســتهداف أردوغــان شــخصياً، وهــزّت التفجــرات يف أنقــرة ســكان املدينة، 

وتــم رضب مبنــى الربملــان، وغرهــا مــن مؤسســات الحكــم الدميقراطــي، 

ــات  ــى ارتفاع ــطنبول ع ــة اس ــوق مدين ــرات »إف 16« ف ــت طائ وحلق

ــاس مــا  ــار عــى الن ــون الن ــق االنقالبي منخفضــة وبرسعــة فائقــة، وأطل

أسفر عن مقتل أكر من مائتي مواطن.

ــن  ــن، م ــان تســليم غول ــب أردوغ ــة  طل ــم األمريكي وإذا رفضــت املحاك

املؤكــد أنـّـه ســيلقي اللــوم عــى البيــت األبيــض، مــا ســيعزز تحــّول تركيــا 

األخــر نحــو روســيا، وســيكون مــن الســهل عــى أردوغــان، الــذي لديــه 

ــدث  ــية، أن يح ــة األوراس ــات الخارجي ــع للسياس ــض الدواف ــل بع بالفع

تحــوالً عميقــاً يف السياســة الخارجيــة للبــالد، يف ظــل إدراك أنقــرة أن أي 

اتفاق رويس-أمريي محتمل حول سوريا قد يرك تركيا يف العراء.

ــش«،  ــم »داع ــة تنظي ــا يف مواجه ــة تركي ــة إىل أن سياس ــدت الدراس وأك

ومنــع تقــدم األكــراد، وهزميــة »حــزب العــال الكردســتاين« يف أراضيهــا، 

ــدرك  ــث ي ــكو، حي ــاء موس ــو رضوري إلرض ــا ه ــل كل م ــتدفعها لفع س

رضورة الفصــل بــن روســيا و األكــراد إذ أراد هزميــة »حــزب العــال 

الكردستاين«، وميليشياته يف سوريا »وحدات حاية الشعب«.

ومــن ناحيــة الكرملــن، فــإن بوتــن يعلــم أن إبعــاد تركيــا بصــورة أكــر يف 

ــو«،  ــن »النات ــراب م ــو االق ــرب نح ــورة أك ــيدفعها بص ــة س ــذه املرحل ه

ويــدرك يف الوقــت ذاتــه أّن العقوبــات املســتمرة ضــد أنقــرة تعاقــب يف 
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ــون  ــروس يرغب ــار ال ــن التج ــر م ــا، فالكث ــن تركي ــر م ــيا أك ــع روس الواق

بالســلع الركيــة الرخيصــة، ويعانــون مــن العقوبــات األوروبيــة واألمريكية 

ــى  ــول ع ــة إىل الحص ــون يف النهاي ــط، ويحتاج ــعار النف ــار أس ــن انهي وم

الصفقات املتاحة يف األسواق الركية.

أمــا بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة فهــي تــدرك أن تقديــر منــط العالقــة 

ــا  ــيا أنه ــرر روس ــد تق ــرة، فق ــة املبك ــذه املرحل ــاً يف ه ــون واضح ــن يك ل

تحتــاج إىل مســاعدة »وحــدات حايــة الشــعب« إلبقــاء غــرب حلــب يف 

ــه  ــا تتوقع ــر م ــطء أك ــرك بب ــا للتح ــا يدفعه ــوري، م ــام الس ــد النظ ي

ــه  ــد يواج ــه ق ــت ذات ــدات، ويف الوق ــذه الواح ــن ه ــي ع ــا يف التخ تركي

ــون للحفــاظ عــى  ــن يقاتل ــوار الذي أردوغــان الضغــوط للتخــي عــن الث

ــن  ــإن بوت ــل، ف ــدى الطوي ــى امل ــت النتيجــة ع ــا كان ــب. ومه رشق حل

ســيعمل عــى إغــراء تركيــا مببــادرات سياســية واقتصاديــة إلبعــاده عــن 

املحور الغريب. 

أوباما أمام »مشكلة من الجحيم«.. مثن 

باهظ يفرضه بوتني مقابل تسوية األزمة 

السورية

ــار  ــطس 2016( أش ــة )16 أغس ــت« دراس ــون بوس ــع »هفنغت ــر موق ن

ــات  ــاور، ســفرة الوالي ــاب ســامانثا ب ــل هيكــس إىل كت ــا الباحــث ني فيه

ــس  ــة للرئي ــة الخارجي ــارة السياس ــدة مستش ــم املتح ــدى األم ــدة ل املتح

أوبامــا الــذي أصدرتــه عــام 2002 باســم: »مشــكلة مــن الجحيــم: أمــركا 

وعــرص اإلبــادة الجاعيــة«، والــذي انتقــدت فيــه اإلدارات األمركيــة 

املتعاقبــة جــراء ردودهــا غــر الكافيــة عــى عمليــات اإلبــادة الجاعيــة 

منــذ الهولوكوســت، مشــراً إىل أن بــاور وجــدت نفســها يف مواجهــة 

مشــكلة جديــدة مــن الجحيــم، حيــث تــرى أن طــريف الــرصاع الســوري 

عالقــن يف معركــة ال ميكــن حســمها عســكرياً، يف حــن ليــس لــدى اإلدارة 

ــارات، حيــث إن روســيا  ــٌل مــن الخي ــا ســوى عــدٌد قلي ــي تعمــل فيه الت

لديهــا بعــض التأثــر عــى حليفتهــا حكومــة األســد، التــي تديــن بالفضــل 

يف تحســن فرصتهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة إىل الدعــم العســكري 

الرويس.

وعــى النقيــض مــا لــدى الواليــات املُتحــدة األمركيــة مــن نفــوذ عــى 

حلفائهــا املفرضــن، فــإن دعمهــا للمعارضــة بالبــالد يتخــذ موقفــاً ُمــردداً، 

ــات  ــد جاع ــم؛ تعتم ــن الدع ــان م ــل والحرم ــط الهائ ــل الضغ ــي ظ فف

ــددة، يف  ــات املُتش ــع الجاع ــاون م ــى التع ــد ع ــكل متزاي ــة بش املُعارض

ــن  ــى م ــة العظم ــن الغالبي ــؤولة ع ــد، املس ــة األس ــزال حكوم ــن ال ت ح

ــرب، يف  ــان يف الح ــوق اإلنس ــم حق ــة وجرائ ــية الجاعي ــال الوحش األع

وضع ميكِّنها من تحديد مستوى الرصاع 

ــة إنســانية  ــادي أزم ــدة تف ــات املتح ــه إذا أرادت الوالي ورأى الباحــث أن

ــن  ــك، وم ــن ذل ــيحددون مث ــن س ــم الذي ــروس ه ــإن ال ــالد ف ــرب يف الب أك

املرجــح أن يشــمل الثمــن قبــول الواليــات املتحــدة ببقــاء الرئيــس األســد 

يف الســلطة؛ فروســيا ســتُبِقي عــى الحكومــة الصديقــة يف دمشــق، 

وســتدخل إىل قواعــد البــالد البحريــة يف طرطــوس، وســينجح بذلــك بوتــن 

ــكام  ــد الح ــعبية ض ــركات الش ــة للح ــنطن الداعم ــة واش ــر سياس يف تغي

الفاسدين املُستبدين.

ــن  ــداً ألداء بوت ــر تهدي ــة أك ــد سياس ــه ال توج ــة إىل أن ــارت الدارس وأش

ــة وحقــوق  ــات املتحــدة للدميقراطي الســلطوي للحكــم مــن دعــم الوالي

ــة  ــة فرص ــروس أي ــؤولون ال ــوِّت املس ــون. وال يف ــيادة القان ــان وس اإلنس

لتقويــض تلــك السياســات والتشــكيك فيهــا. ويف ظــل معركــة أيديولوجيــة 

عامليــة؛ يبــدو أن الواليــات املُتحــدة تراجــع أكــر مــا ينبغــي، بــل يبــدو 

أنهــا مل تســتعد يف أي مرحلــة مــن مراحــل الــرصاع الســوري الســتثار رأس 

ــذي  املــال العســكري أو االقتصــادي أوالدبلومــايس أوالســيايس املحــي ال

يتطلبه إيقاف معاناة املدنين.

كانــت رســالة ســامانثا يف كتابهــا الــذي نرتــه عــام 2002 أنــه طاملــا ظــل 

قــادة الواليــات املُتحــدة عــى اســتعداد للوقــوف يف »موضــع املتفــرج إزاء 

اإلبــادة الجاعيــة« فــإن اإلبــادات الجاعيــة ســتتكرر، ومــن الواضــح أن 

ــّن أن  ــب، يب ــامانثا يف حل ــفرة س ــر للس ــذي يظه ــم« ال ــهد الجحي »مش

ــدة  ــات املُتح ــة للوالي ــة الخارجي ــة السياس ــخة يف مؤسس ــادات الراس الع

األمركيــة مل تتغــر، فرمبــا أنهــا تفهــم األمــر أكــر مــن أي شــخص آخــر، 

ومــن الحقيقــي أنــه هــي وغرهــا مــن القــادة الذيــن دخلــوا إىل الحيــاة 

ــوا تجنــب  ــاالة ومل يتمكن ــل هــذه الالمب العامــة، عزمــوا عــى تحــدي مث

الكارثة.

ــوريا  ــوية س ــل تس ــن مقاب ــه بوت ــذي يفرض ــن ال ــد الثم ــل؛ يع يف املقاب

مرتفعاً جداً، وال ينبغي عى الواليات املُتحدة الرضوخ لدفعه.

الواليات املتحدة مرتبكة يف سوريا

نــر موقــع »بلومبــرغ« دراســة )8 أغســطس 2016( أشــار فيهــا الباحثان 

هــري ميــر ودونــا أبــو نــرص إىل أن بوتــن قــد أوشــك عــى تحقيــق نــرص 

يف ســوريا بحيــث أصبــح تحقيــق الواليــات املتحــدة هدفهــا املعلــن 
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بتنحيــة بشــار األســد أمــراً صعــب املنــال دون قيامهــا بتصعيــد  عســكري 

كبر.

 فقــوات األســد مدعومــة بالطــران الــرويس تحــاول التقــدم عــى مدينــة 

األســد  ســيمنح  االقتصاديــة  العاصمــة  اســتعادة  أن  مدركــة  حلــب، 

الســيطرة عــى كل مراكــز املــدن املأهولــة بالســكان وســيمكنه مــن 

الســيطرة عــى مســاحات واســعة مــن األرض متتــد مــن األردن إىل تركيــا 

ــة  ــب رئيــس لجن مــا يشــكل نصــف مســاحة ســوريا، يف حــن أكــد نائ

الدفــاع للمجلــس األعــى للربملــان فرانتــس كلينتيســيفتش أن روســيا لــن 

تتخــى عــن لغــة البندقيــة يف ســوريا«، دون االكــراث ملــا تســببه هــذه 

ــذ  ــة من ــارة األوروبي ــت الق ــزوح واجه ــة ن ــوأ أزم ــة يف إذكاء أس السياس

ــه  ــة ومروع ــم الدول ــود تنظي ــهلت صع ــة وس ــة الثاني ــرب العاملي الح

اإلرهايب.

ويبــدو أن مــا ترتــب عــى االنقــالب الفاشــل يف تركيــا وتدهــور عالقــات 

أنقــرة مــع الغــرب يصــب يف مصلحــة الــروس ألن أردوغــان يســعى 

الســتعادة العالقــات مــع موســكو مقابــل تقديــم تنــازالت لالنســجام مــع 

السياســة الروســية إزاء ســوريا، وبــات مــن الواضــح أنــه بــات مــن الواضح 

ــارات  ــن الخي ــا ســيقلل م ــار األســد عــى التنحــي م ــم إجب ــن يت ــه ل أن

املتاحــة أمــام الرئيــس األمريــي القــادم للتعامــل مــع األســد، خاصــة وأن 

املرشــح الجمهــوري ترامــب قــد أكــد أن لــدى الواليــات املتحــدة مشــاكل 

أكــرب مــن األســد ولذلــك فإنــه ســركز عــى القضــاء عــى تنظيــم الدولــة 

من خالل التحالف مع الروس.

يف هــذه األثنــاء؛ يســعى أوبامــا للتنســيق مــع روســيا يف بعــض مناطــق 

ســوريا إال أنــه يرفــض التعــاون معهــم يف مناطــق أخــرى مــا يــدل عــى 

ــا يف القضــاء  ــرصاع يف ســوريا، يف حــن تســبب فشــل أوبام ــدات ال تعقي

ــة  ــن الساس ــد م ــة العدي ــد بإغاظ ــة األس ــة أو تنحي ــم الدول ــى تنظي ع

األمريكيــن الــذي أيــدوا تســليح املعارضــة بأســلحة حديثــة بعــد انهيــار 

الهدنــة التفاوضيــة التــي متــت بــن الواليــات املتحــدة وروســيا، ويســود 

االعتقــاد أن اســتخدام الــروس والنظــام الســورية للكثافــة النرانيــة 

منحتهــم األفضليــة يف ميــدان املعركــة، يف حــن ال تبــدو الواليــات املتحــدة 

مستعدة ملساعدة فصائل املعارضة. 

التحركات السياسية وراء حصار حلب

نــر معهــد »أتالنتــك كاونســل« دراســة )15 أغســطس 2016( أشــار فيهــا 

الباحــث يوســف صادقــي إىل أن تداعيــات معركــة حلــب األخــرة ال 

ــى مصــر الحــرب الســورية  ــب، وال حت ــة حل ــق فقــط مبصــر مدين تتعل

األهليــة فحســب، وإمنــا تطــال تداعيــات هــذه املعركــة تــوازن القــوى يف 

املنطقة ككل، وتضعها جميعاً عى املحك.

ــرويس يف إحــكام الحصــار  ــراين والقصــف ال ــدور اإلي وبعــد اســتعراض ال

ــباب  ــاليش األس ــة أدت إىل ت ــذه الحمل ــث أن ه ــب؛  رأى الباح ــى حل ع

التــي دفعــت القــوى الدوليــة واإلقليميــة للضغــط عــى قــوات املعارضــة 

ــة،  ــال، ودعمتهــا يف حملتهــا لفــك الحــرص عــن املدين للتوقــف عــن القت

ــة وتنســيق  خاصــة وأن املفاوضــات األمريكية-الروســية الســتعادة الهدن

العلميــات امليدانيــة قــد وصلــت إىل طريــق مســدود، ويف ظــل التعنــت 

ــى أي  ــوا ع ــن يحصل ــم ل ــة أنه ــو املعارض ــرويس أدرك داعم ــراين وال اإلي

مكسب جوهري، ومل يعد لديهم مانع من دعم الثوار. 

يف هــذه األثنــاء اســتغلت إيــران انشــغال تركيــا برميــم مــا أفســده 

االنقــالب الفاشــل، وذلــك بالتحــرك داخــل ســوريا، ولكنهــا أســاءت تقديــر 

ــوريا يف الشــهور  ــا إىل س ــلتها تركي ــي أرس ــة الت ــلحة الضخم ــات األس كمي

ــع  ــا م ــع تركي ــركة م ــة مش ــل إىل أرضي ــل بالتوص ــت تأم ــرة، وكان األخ

ــن  ــم م ــة أه ــب أولوي ــى حل ــيطرة ع ــربت الس ــب، واعت ــاظ بحل االحتف

إصــالح العالقــات مــع تركيــا، ألنــه باســتيالئها عى حلــب ميكــن أن متوضع 

نفســها بصــورة أفضــل يف املفاوضــات املتعلقــة بســوريا، ثــم بعــد ذلــك 

ميكنهــا العــودة إىل تركيــا يف موقــع أفضــل. ويف ظــل إحســاس تركيــا 

باإلحبــاط وأن أصدقاءهــا يتجاهلــوا مخاوفهــا بشــأن األرايض التي يســيطر 

ــوات املعارضــة  ــا الضــوء االخــر لتحــرك ق ــراد، أعطــت تركي ــا األك عليه

العربية السنية تجاه حلب.

أمــا يف الســعودية فيســود االعتقــاد أن الواليــات املتحــدة ســحبت دعمهــا 

ــت  ــا عــى إزاحــة األســد، فجعل ــا مل تعــد واثقــة يف قدرته ــاض، وأنه للري

مناكفــة إيــران أحــد أبــرز أولوياتهــا، كــا حاولــت التواصــل مــع روســيا 

ــن  ــد، ولك ــن األس ــيا ع ــى روس ــرط أن تتخ ــوريا، ب ــول س ــاون ح للتع

ــكندر  ــام »اس ــع نظ ــيا بي ــض روس ــا أن رف ــض، ك ــل بالرف ــا قوب تحركه

ــى يف  ــن يف التعــاون، حت الصاروخــي« للســعودية يشــر إىل فشــل البلدي

املوضوعــات غــر املتعلقــة بســوريا، حيــث نقــل عــن تشــيميزوف رئيــس 

رشكــة “روس تيــك” الحكوميــة الروســية قولــه: »يســألنا الســعوديون عــن 

إســكندر دامئــاً، ونكــرر لهــم أن هــذه املنظومــة مــا زالــت مدرجــة عــى 

قامئــة الســلع التــي يحظــر تصديرهــا، ونحــن ال ننــوي اســتثناء الســعودية 

مــن هــذه القاعــدة«، وقــد دفــع ذلــك بالســعودية لزيــادة الدعــم 

لفصائل املعارضة يف حلب. 

تلقــي هــذه األحــداث الضــوء عــى إعــالن جبهــة النــرصة االنفصــال عــن 

تنظيــم القاعــدة، فقــد جــاء فــك االرتبــاط هــذا بعــد يومــن فقــط مــن 

إعــالن الجيــش الســوري فــرض الحصــار عــى القســم الرقــي مــن حلــب، 

وخــالل ثالثــة ايــام فقــط بــدأت حملــة جيــش الفتــح لفــك الحصــار عــن 

املدينــة، ولفــرة طويلــة شــجعت قطــر وتركيــا جبهــة النــرصة عــى 

ــت  ــا اصبح ــدث إال عندم ــذا مل يح ــن ه ــدة، ولك ــن القاع ــال ع االنفص
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ــش  ــث متكــن جي ــاك حاجــة ماســة لتوحــد صفــوف املعارضــة، حي هن

ــاكاً يف  ــدث ارتب ــارصة، وأح ــق املح ــاه املناط ــدم باتج ــن التق ــح م الفت

األيــام األوىل  لــه، وخــالل  الداعمــة  النظــام وامليليشــيات  صفــوف 

للمعــارك ادعــى البعــض، خصوصــاً مــن طــرف النظــام، أن روســيا مل تقــم 

ــوم  ــام األوىل لهج ــال يف األي ــات القت ــى جبه ــام ع ــع النظ ــم مواق بدع

ــل  ــية وقت ــر روس ــرة هليكوب ــقاط طائ ــع اس ــى م ــح، وحت ــش الفت جي

خمســة مــن جنودهــا، مل يكــن رد فعــل روســيا عــى مســتوى التوقعات، 

فالطلعــات الجويــة الروســية والقصــف مل تتعــد مــا هــو معتــاد يف 

ــران  ــالة إلي ــون رس ــروس يوجه ــون ال ــد يك ــق. وق ــن املناط ــر م الكث

ــا، وأن  ــدون دعمه ــات ب ــتطيعان الثب ــا ال يس ــوري بأنه ــام الس والنظ

روســيا ال تــرى أن ســيطرة النظــام عــى حلــب رضوريــة لتســجيل 

انتصار سيايس يف امليدان الدويل، أو عى األقل يف هذه اللحظة.

ويف نهايــة األســبوع املــايض، متكنــت املعارضــة مــن فــك حصــار حلــب، 

مــا قلــب الوضــع رأســاً عــى عقــب؛ حــدث كل هــذا يف ظــل اســتعداد 

ــة  ــل نهاي ــف قب ــدة يف جني ــات جدي ــة مفاوض ــدء جول ــتورا لب دي مس

ــن خطــة  ــري ع ــي جــون ك ــة األمري ــر الخارجي ــح وزي الشــهر، وترصي

ــاون  ــدم يف التع ــاك تق ــاً، وأن هن ــا قريب ــن عنه ــن أن يُعل ــدة ميك جدي

العسكري مع روسيا يف سوريا.

حلــب: هــل يحافــظ الثــوار عــىل التحــول 

يف األوضاع؟

نــر معهــد واشــنطن دراســة )9 أغســطس 2016( تحــدث فيهــا 

الباحــث فابريــس بالونــش عــن نجاحــات املعارضــة املتمثلــة يف: إقامــة 

ثــوار إدلــب روابــط مــع أولئــك املحارصيــن يف رشق حلــب، وتعويــض 

املمــٌر املفتــوح يف حــي الراموســة جنــوب غــرب املدينــة عــن خســارة 

»طريق الكاستيلو«.

ــي  ــة الت ــوة النخب ــه« ق ــدم املعارضــة  أرســل »حــزب الل ــل تق يف مقاب

يطلــق عليهــا اســم »كتيبــة الرضــوان« مــع ألفــي مقاتــل مــن امليليشــيا 

العراقيــة »حركــة النجبــاء« إىل حلــب، وأدى القصــف الــرويس العنيــف 

إىل جعــل طريــق اإلمــدادات الجديــد غــري صالــح لالســتعامل، يف خطوٍة 

ــب إىل  ــاء حل ــيا يف إبق ــران وروس ــن إي ــكل م ــة ل ــة القوي ــنّي الرغب تب

جانب األسد.

ــدو  ــن يب ــوار الذي ــارات الث ــم انتص ــدم تضخي ــب رضورة ع ورأى الكات

أنهــم بعيــدون عــن تحقيــق هــدف الســيطرة عــىل الجــزء الغــريب مــن 

ــاك،  ــب، مشــرياً إىل أنهــم ال يتمتعــون بقاعــدة شــعبية هن ــة حل مدين

وإذا أرادوا االســتحواذ عــىل املنطقــة الخاضعــة للنظــام يف حلــب، 

فســوف تكــون املعركــة صعبــة، وقــد ال يقدمــوا عــىل ذلــك يف الوقــت 

ــق  ــد ألح ــة ق ــوه يف الراموس ــذي حقق ــار ال ــراً ألن االنتص ــايل نظ الح

خســائر كبــرية يف صفوفهــم، حيــث يقــدر حجــم خســائرهم بنحــو 500 

قتيل.

ــن  ــب مل يك ــريب حل ــوب غ ــىل جن ــوار ع ــوم الث ــث أن هج ورأى الباح

مفاجئــاً، حيــث كانــوا يعملــون يف األشــهر األربعــة املاضيــة عــىل 

ــش النظــام يف صــد  ــزاً فشــل جي ــاك، موع ــرى هن اســتعادة بعــض الق

الهجــوم عــىل الراموســة بالثقــة املفرطــة بالنفــس وإىل اســتنزاف قواتــه 

عــىل الجهــة الجنوبيــة الغربيــة بســبب الهجــوم عنــد الجهــة الشــاملية، 

فضــالً عــن إهــامل قائــد قــوات حلــب اللــواء أديــب محمــد الــذي تــم 

ــرس  ــن »الح ــح م ــد صال ــواء زي ــة بالل ــد الهزمي ــارشًة بع ــتبداله مب اس

الجمهــوري«، ويف هــذه األثنــاء نجــح الثــوار يف التصــدي للهيمنــة 

ــم  ــة هجومه ــرية وطريق ــم الكب ــالل أعداده ــن خ ــام م ــة للنظ الجوي

ــة،  ــد مداخــل املدين ــة عن ــة متزامن ــة يف شــن هجــامت انتحاري املتمثل

ليتسببوا بإحداث حالة من الذعر يف صفوف املدافعني.

ويف املقابــل، يبــدو الجنــود الســوريون، وال ســيام العلويــني، أقــل عزمــاً 

عــىل الدفــاع عــن حلــب مــام هــم تجــاه الالذقيــة أو حمــص أو دمشــق 

ألن تلــك املنطقــة ليســت أراضيهــم، ويبــدو أن أردوغــان ضاعــف مــن 

ــع  ــاويض م ــه التف ــز موقف ــدف تعزي ــوار به ــدم للث ــم املق ــم الدع حج

الكرملــني، حيــث يرغــب يف توظيــف ذلــك التقــدم للمكالبــة بضامنــات 

مــن روســيا بالتوقــف عــن دعــم  قيــام كيــان كــردي ســوري ميتــد عــىل 

طول الحدود الرتكية من نهر دجلة إىل مدينة عفرين.

أمــا بالنســبة ألمريــكا، فقــد رأى الكاتــب أن وزيــر الخارجيــة األمريــيك 

جــون كــريي يعمــل عــىل إبــرام صفقــة مــع الــروس، ويبــدو أن القصــف 

األمريــيك الــذي اســتهدف »جبهــة النــرصة« يف ضواحــي حلــب جــزٌء من 

ــا  ــاراك أوبام ــاً، مرجحــاً أن ب ــا قريب ــد بالكشــف عنه ــي وع الخطــة الت

ــة يف  ــري املعرك ــار مص ــل انتظ ــد، ولع ــوض املتعم ــة الغم ــج سياس ينته

حلب يبقى الخيار األفضل أمام البيت األبيض.

الســوريّون يغــرّيون الرتكيبــة الســكانّية يف 

املناطق الرتكّية الكرديّة

ــا  ــاول فيه ــطس 2016( تن ــة )10 أغس ــور« دراس ــع »أملونيت ــر موق ن

الباحــث تــوالي جتنكولجــي تأثــر حركــة لجــوء الســورين عــى تركيــا، 

ــن  ــا الواحــدة والثان ــن محافظــات تركي مشــراً إىل أن كّل محافظــة م



1 8 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 26التقرير االسرتاتيجي السوري

تســتضيف مجموعــة مــن الالجئــن، أكانــت صغــرة أم كبــرة، يف حــن 

ــن،  ــة العــدد األكــرب مــن الالجئ ــا الحدوديّ تضــّم محافظــة شــاني أورف

ــورّي، يف  ــف س ــع 394 أل ــطنبول م ــا إس ــورّي، تليه ــف س ــو 401 أل وه

ــث  ــّي، حي ــوب الرق ــن يف الجن ــن الالجئ ــرب م ــدد األك ــز الع حــن يرك

تســتضيف محافظــات: غــازي عنتــاب وديــار بكــر وشــاني أورفــا 

ــاق مــا يزيــد عــن  وباطــان وأديامــان وســرت ومارديــن وكلــس ورشن

مليون سورّي.

ــا رأى  ــة بركي ــة السياســية واألكادميي ــدور يف األروق ــا ي ويف إشــارة إىل م

الباحــث أن السياســة هــي املحــرك األكــرب لعمليــة اللجــوء حيــث تبــذل 

الحكومــة الركيــة جهــوداً تتعلـّـق بـــ »الهندســة االجتاعيّــة« مــن أجــل 

تحقيــق تــوازن يف الركيبــة الســكانيّة يف الجنــوب الرقــّي التــي تتألــف 

أكريّتها من األكراد وكبح نهضة القوميّة الكرديّة.

وقــدرت الدراســة مجمــوع عــدد الســّكان املحليّــن يف املحافظــات 

ــل  ــا يجع ــمة، م ــن نس ــواىل 8,4 مالي ــّي بح ــوب الرق ــع يف الجن التس

نســبة الالجئــن تتجــاوز الثمــن، وتعــود مبشــاكل اقتصاديــة ومجتمعيــة 

ــة  ــهدتها مدين ــرة ش ــرة إىل مظاه ــا، مش ــة بأرسه ــى املنطق ــة ع وأمني

ــد  ــارة: »ال نري ــن بعب ــا بعــض الســكان املحلي ــا هتــف فيه شــاني أورف

الســوريّن«، فضــالً عــن أحــداث أخــرى وقعــت بســبب شــجارات بــن 

التبليــغ عــن  تــم  الســورين، حيــث  الســكان املحليــن والالجئــن 

اشــتباكات يف الشــوارع وحــوادث رسقــة ونهــب واغتصــاب جنــوب 

ــاً  ــن وأحيان ــراداً محليّ ــراكاً وأك ــاً أت ــا أحيان ــا، وكان الضحاي ــي تركي رشق

أخــرى ســوريّن. وتــّم اإلبــالغ أيضــاً عــن مشــاكل بــن الســوريّن 

ــام  ــن وق ــراً يف مطعــم يف ماردي ــع مؤّخ ــا شــجار وق أنفســهم، مــن بينه

موظّفــون ســوريّون يف خاللــه بالهجــوم عــى بعضهــم البعــض بواســطة 

سكاكن وعيص وحجارة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

يشــار إىل أّن الحقــوق املمنوحــة لالجئــن الســوريّن ازدادت. فبعــد 

ــص  ــم وتراخي ــة والتعلي ــة الطبيّ ــة بالرعاي ــر املتعلّق ــن التداب سلســلة م

ــة تقــي مبنــح  العمــل، أشــار الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إىل خطّ

ــة الجنســيّة  ــع أن تســاهم خطّ ــة. ومــن املتوقّ الالجئــن الجنســيّة الركيّ

هــذه يف الحــّد مــن التوتّــرات االجتاعيّــة الناجمــة عــن املشــاكل 

االقتصاديّــة مبــا أّن الســوريّن املجّنســن ســيجدون عندئــٍذ فــرص عمــل 

أكــر، وســينتج عــن ذلــك تحــول الجنــوب الرقــّي ذي األكريـّـة الكرديـّـة 

إىل منطقــة تضــّم عــدداً هائــالً مــن العــرب، علــاً أّن بعــض محافظــات 

الجنــوب الرقــّي، خصوصــاً شــاني أورفــا ومارديــن، تضــّم أصــالً 

جاعــات مــن الســّكان األصليّــن ذات ســاللة عربيّــة. ومــن املتوقّــع أن 

ــث  ــة، حي ــيّة واقتصادي ــات سياس ــّكاين تداعي ــر الس ــذا التغي ــون له يك

يشــّكل مســتوى املعيشــة املنخفــض يف املنطقــة عائقــاً إضافيّــاً  تحقيــق 

ــّي %24,8  ــوب الرق ــة يف الجن ــبة البطال ــت نس ــث بلغ ــس، حي التجان

ســنة 2015، أي أعــى مــن النســب املســّجلة يف كّل املناطــق األخــرى يف 

البــالد وأكــر مــن ضعــف املعــّدل الوطنــّي البالــغ 10,3%. وبالتــايل، مــن 

الصعــب أن يســتضيف الســّكان املحليـّـون الذيــن يتخبّطــون يف مشــاكل 

اقتصاديّــة كبــرة جيشــاً جديــداً مــن الفقــراء وأن يعيشــوا معــه بســالم 

جنباً إىل جنب ويبنوا معه مستقبالً زاهراً.

الباحــث أن الحديــث عــن خطّــة مزعومــة إلحــداث تغيــر  ورأى 

دميغــرايف جنــوب رشقــي تركيــا قــد يكــون مصــدر جــدل ســيايس، لكــن 

ــن  ــاس الفقــراء والعاطل ــد مــن الن ــة مزي مــا هــو واضــح هــو أّن إضاف

عــن العمــل والغارقــن يف املعانــاة إىل منطقــة فقــرة أصــالً وتتخبّــط يف 

البطالة لن تساهم إطالقاً يف ازدهار املنطقة اقتصادياً.

ما الذي سيتغري بتغيري النرصة اسمها؟

أعــاد موقــع مؤسســة »رانــد« نــر مقالــة ألحــد باحثيهــا يف موقــع »ذي 

هيــل« )8 أغســطس 2016( حيــث أشــار مايــكل جنكنــس إىل أن إعــالن 

ــمها إىل  ــر اس ــدة وتغي ــم القاع ــن تنظي ــرصة« ع ــة الن ــال »جبه انفص

»جبهــة فتــح الشــام« قــد تــم بصــورة وديــة مــع أميــن الظواهــري الــذي 

بــارك هــذه اإلجــراءات، مــا يعنــي أنــه: »محــض تغيــر كــرساب 

صحــراوي أقــل مــن أن تبــرصه العــن«، حيــث تتغــر التحالفــات 

ــة  ــان الرملي ــل الكثب ــورية مث ــة الس ــل املعارض ــن فصائ ــكيالت ب والتش

أثنــاء هبــوب عاصفــة صحراويــة، فتعكــس تغــر حظــوظ الحــرب 

واالنقســامات العقائديــة والجهــود الخارجيــة لتوحيــد وتقويــة العمليات 

العسكرية ومحاوالت عزل املتشددين.

ورأى الباحــث أن مســميات الفصائــل تــدل عــى ماهيــة أفكارهــا إال أن 

املســألة أكــر تعقيــدا مــا نظــن ألن اإلســالمين أنفســهم يتفاوتــون يف 

ــد مــن حــاالت  ــؤدي إىل العدي معتقداتهــم ومســتوى التزامهــم، مــا ي

ــاب أن  ــة اإلره ــرباء مكافح ــرى خ ــها، وي ــل أنفس ــن الفصائ ــال ب االقتت

مغــادرة النــرصة لفلــك القاعــدة ليســت إال مجــرد إعــادة تســمية متكــن 

النــرصة مــن خلــق تحالــف ســوري عريــض مــن »الســلفين املتشــددين« 

ــي  ــرصة ه ــا الن ــون فيه ــة تك ــكيالت العلاني ــض التش ــن بع ــا م ورمب

األقــوى، فقــد كان أكــرب عائــق أمــام تشــكل هــذا التحالــف صلــة النــرصة 

بتنظيــم القاعــدة مــا جعــل بقيــة الفصائــل تخــى عــى نفســها مــن 

ــر  ــية وأن يؤث ــة والروس ــارات األمريكي ــتهداف الغ ــط اس ــون مح أن تك

ــن دول  ــاه م ــذي تتلق ــل ال ــى التموي ــدة ع ــرع القاع ــع ف ــا م تحالفه

الخليج.
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ــرام  ــرص إب ــي ف ــع تنام ــد ازدادت م ــاوف ق ــذه املخ ــث أن ه ورأى الباح

ــة  ــهيل مهم ــة، ولتس ــات املتطرف ــة التنظي ــي-رويس ملحارب ــاق أمري اتف

ــل النــرصة، إذ أن اســتمرار الدعــم  ــة متوي ــن يف مواصل الداعمــن الخارجي

سيســمح مبواصلــة قتــال النظــام املدعــوم مــن قبــل إيــران، كــا أشــار إىل 

أن هــذه العمليــة قــد تســاعد عــى ضــم املقاتلــن األجانــب الهاربــن مــن 

تنظيــم الدولــة الــذي يتــم ســحقه بالتدريــج، فهنالــك عــداوة حقيقيــة بــن 

قيــادة الطرفــن، وســرفع تغيــر االســم الحــرج عــن عنــارص »داعــش« يف 

االنضام إىل »جبهة فتح الشام. 

وعــى الرغــم مــن أن املســؤولن األمريكيــن قــد اســتبعدوا تبديــل 

سياســتهم تجــاه النــرصة ملجــرد تغــر االســم؛ إال أنهــم يدركــون يف املقابــل 

أن اندمــاج الجبهــة الجديــدة مــع الفصائــل األخــرى ســيصّعب مهمــة شــن 

ــرصة ســتخدم نظــام بشــار  ــات رضب الن ــا أن عملي ــا، ك الهجــات عليه

األسد وتخفف الضغط عليه للتنحي.

أمــا بالنســبة للــروس فــإن تغــر اإلســم ال يقــدم وال يؤخــر ألن ضائرهــم 

لــن تهتــز أكان القصــف يســتهدف اإلســالمين أو العلانيــن، يف حــن 

ــة  ــي األم ــربى تنه ــل بالتوصــل لتســوية ك ــات املتحــدة تأم ــت الوالي الزال

ــف  ــا تحال ــنية يحكمه ــة س ــكيل هيئ ــك تش ــب ذل ــد يتطل ــورية، وق الس

للمعارضة ويبدو أن النرصة ترغب يف االنضام إىل تلك الرتيبات.

ــية  ــر يف السياس ــم إىل أي تغ ــر االس ــؤدي تغي ــة أن ال ي ــت الدراس ورجح

األمريكيــة التــي: »تعــرب عــن نفســها مبصطلحــات واضحــة ال تقبــل 

التأويــل«، و«تتطلــب عقيدتهــا العســكرية تحديــد أهــداف واضحــة قابلــة 

ــي  ــن القوم ــرار أن األم ــاع الق ــيون وصن ــن إذا رأى السياس ــق«، لك للتحق

األمريــي يعتمــد بشــكل مبــارش عــى قيــام الواليــات املتحــدة باالنخــراط 

بشــكل مســتمر يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا وأفغانســتان حيــث 

ــك ينبغــي عــى  ــد ذل ــة فعن ــة والطائفي ــت تســود السياســات القبلي الزال

الواليــات املتحــدة أن تتفهــم وتقــدر الحقائــق السياســية والعســكرية عــى 

أرض الواقع .

هل نحن يف طور انهيار »الخالفة«؟

نــر موقــع »ناشــيونال إنرســت« دراســة )13 أغســطس 2016( أشــار فيها 

ــة  ــش« مدين ــم »داع ــارة تنظي ــان إىل أن خس ــور الزم ــد ن ــث محم الباح

منبــج هــي جــزء مــن سلســلة الهزائــم التــي يتعــرض لهــا التنظيــم منــذ 

عــدة أشــهر، حيــث خــرس الفلوجــة وتكريــت والرمــادي وبيجــي، ومدينــة 

ــد تقلصــت مناطــق  ــب خســائره فق ــن خــالل تعاق ــر يف ســوريا، وم تدم

ســيطرة التنظيــم يف العــراق وحــده إىل 14% منــذ مايــو مــا يعتــرب انحــداراً 

شــديداً باملقارنــة مــع متكــن التنظيــم مــن الســيطرة عــى 40% مــن 

ــد  ــج بع ــم ملنب ــارة التنظي ــا أن خس ــف 2014 ك ــراق منتص ــاحة الع مس

تدمــر يقلــص مســاحة ســيطرته يف ســوريا عــى نحــو كبــر، مــع األخــذ يف 

االعتبــار مــا يعــاين منــه تنظيــم »داعــش« مــن ضغــوط اقتصاديــة وتقلــص 

يف املوارد.

ورأى الباحــث أن خالفــة تنظيــم الدولــة هــي ثــاين دعــوة للخالفــة منــذ 

ــة عــام 1924، حيــث قامــت الدعــوة األوىل عــى  إنهــاء الخالفــة العثاني

ــم  ــاز للحك ــام الحج ــل انض ــة قب ــي يف مك ــن ع ــن ب ــف حس ــد الري ي

الســعودي، ويف 2014/6/29 أعلــن أبــو بكــر البغــدادي قيــام الخالفــة 

ــذه  ــوريا، إال أن ه ــراق وس ــعة يف الع ــق واس ــاح مناط ــد اجتي ــة بع الثاني

ــراه  ــتطالع أج ــاً الس ــالمية، فوفق ــاط اإلس ــوالً يف األوس ــق قب ــادرة مل تل املب

مركــز Pew لألبحــاث عــام 2015، تبــن أن الجمهــوري املســلم يرفــض تلــك 

الدعــاوى بنســبة: 99 % يف لبنــان، و94% يف األردن، و66 % يف نيجريــا، و%79 

ــن  ــة م ــن 50 باملائ ــر م ــض أك ــا، يف حــن رف يف إندونيســيا، و73% يف تركي

الشــباب املســلم يف 16 دولــة عربيــة وإســالمية هــذا التنظيــم واعتــربوا أنــه 

ميثــل املشــكلة األكــرب يف الــرق األوســط، يف حــن عــرب 77% منهــم بالقلــق 

ــة  ــي كمنظم ــاق عامل ــى نط ــه ع ــر إلي ــذي يُنظ ــم ال ــدد التنظي ــن مت م

إرهابية.

ورأى الكاتــب أن التنظيــم الــذي يدعــي الخالفــة قــد خــرس األمــل برفــع 

ــا، فبعــد سلســلة مــن االجتياحــات  ــه يف مكــة وبيــت املقــدس وروم رايت

ــد  ــه ق ــرة، لكن ــورة كب ــع بص ــدأ يف الراج ــورية ب ــة والس ــدن العراقي للم

يبقــى عــى الصعيــد الفكــري بعــد انتهاء ســيطرته ليمثــل مظلومية الســنة 

ــاء  ــرب ألن الزع ــات الغ ــوء سياس ــن وس ــدام حس ــد ص ــا بع ــرة م يف ف

ــة  ــامل االقتصادي ــية واملظ ــوىض السياس ــم الف ــن رح ــدون م ــن يول املتزمت

ــأرضار جســيمة ال  ــة أو بســبب الغــزو الخارجــي فيتســببون ب واالجتاعي

ميكن إصالحها لشعوبهم.

ــكرية يف  ــوة العس ــرط للق ــتخدام املف ــح االس ــه إذا نج ــة أن ورأت الدراس

القضــاء عــى تنظيــم الدولــة مؤقتــاً؛ فإنــه لــن يقــدم حــالً دامئــاً للتحديــات 

الفكريــة والثقافيــة ومشــكالت االحتقــان الطائفــي، بــل يكمــن الحــل يف 

ــا ســيمكن مــن  ــاء، وهــو م ــة الشــعور باالنت ــاء األمــة الشــاملة وتربي بن

ــاب  ــالق الب ــة وإغ ــم الدول ــرة تنظي ــى فك ــم ع ــو دائ ــى نح ــب وع التغل

أمام التنظيات املتطرفة يف العراق وسوريا. 
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ملاذا ينضم األكراد لتنظيم الدولة؟

ــه  ــاول في ــن أفــرز« تحقيقــاً )11 أغســطس 2016( تن نــر موقــع »فوري

ــع انضــام بعــض  ــن دواف ــج عــالء الدي ــان ألكســندر مليغــرو وران الباحث

العنــارص الكرديــة لتنظيــم »داعــش«، وقامــا بجــوالت يف مناطــق األكــراد 

شــال ســوريا ملعرفــة األســباب التــي تدفــع الشــخص لــرك عائلتــه 

وأصدقائــه لينضــم إىل »الخالفــة«، مؤكديــن أن هــذا التنظيــم ال يعــد 

جاعــة متــرد إرهابيــة فحســب؛ بــل ميثــل مشــكلة داخليــة، حيــث قامــت 

حكومــة إقليــم كردســتان العــراق وخدماتهــا األمنيــة مبالحقــة أكــراد 

ــم  ــد والدع ــبكات التجني ــك ش ــى تفكي ــت ع ــم، وعمل ــرب واعتقاله وع

للتنظيم عى أراضيها.

ــن  ــة للحــراك الكــردي؛ إال أن الباحث ــة العلاني ــن الصبغ ــم م وعــى الرغ

ــن هــذه  ــن ب ــراد، وم ــوف األك ــا جــذور الحــركات اإلســالمية يف صف تتبع

الجاعــات الحركــة اإلســالمية الكرديــة، التــي أنشــئت يف عــام 1987، مــن 

قبــل معارضــن عراقيــن كانــوا يقاتلــون حــزب البعــث، وحظــي بعضهــم 

بتدريــب يف أفغانســتان أثنــاء االجتيــاح الســوفييتي ، والتجــأ اإلســالميون 

ــا  ــق عليه ــار يطل ــا ص ــرق، أو م ــة إىل ال ــة التقليدي ــن الناحي ــراد م األك

كردســتان العــراق، وكان لهــم حضــور قــوي يف بلــدة حلبجــة والقطاعــات 

املتدينــة املحافظــة فيهــا، وانضمــت الحركــة اإلســالمية الكرديــة يف نهايــة 

الحــرب إىل حكومــة إقليــم كردســتان، بشــكل أغضــب العنــارص املتشــددة 

فيها، وأدى بالتايل إىل ظهور أول جاعات سلفية جهادية يف املنطقة.

ويشــر التقريــر إىل أن جاعــة »جنــد اإلســالم« كانــت أكــرب هــذه 

الجاعــات، حيــث قامــت يف نهايــة التســعينيات مــن القــرن املــايض 

بإنشــاء معســكرات تدريــب وتثقيــف يف منطقــة حلبجــة، والتحضــر لثورة 

»جهاديــة ســلفية« يف العــراق، وغــرت اســمها بحلــول عــام 2001 إىل 

ــدة،  ــم القاع ــن تنظي ــم م ــى الدع ــدأت تتلق ــالم، وب ــار اإلس ــة أنص حرك

وشــنت حربــا ضــد األحــزاب الكرديــة والقــوات الغربيــة، ونفــذت يف عــام 

ــت 109 أشــخاص، منهــم  ــة بســيارة مفخخــة، وقتل ــة انتحاري 2004 عملي

نائب رئيس وزراء اإلقليم سامي عبد الرحمن.

ويــرى الكاتبــان أن جــذور تنظيــم الدولــة بــدأت مــن هنــا، حيــث يــرى 

ــت  ــة أثبت ــدا لحرك ــيداً جدي ــس إال تجس ــم لي ــذا التنظي ــؤولون أن ه املس

ــب  ــم، وبحس ــادة التنظي ــها وإع ــاء نفس ــى إحي ــدرة ع ــرة ق ــن م ــر م أك

ــرصاً  ــن 400 إىل 450 عن ــا ب ــاك م ــإن هن ــراد، ف ــرات املســؤولن األك تقدي

كرديــاً يعملــون إمــا داخــل مناطــق حكومــة إقليــم كردســتان أو يف صفوف 

التنظيــم، ونجــت هــذه الشــبكة ألن تنظيــم الدولــة يعمــل داخــل املنطقــة 

الرماديــة بــن املافيــا وحركــة التمــرد، كــا أنــه يســتخدم اإلنرنــت ووســائل 

التواصــل االجتاعــي، مثــل »تويــر« و«فيســبوك« برباعــة لتجنيــد بعــض 

األكراد.

ويــرى الباحثــان أن األســباب التــي تدفــع الشــبان األكــراد لالنضــام 

ــر يف نظرائهــم مــن الشــبان  ــي تؤث ــك الت ــم متنوعــة، وال تشــبه تل للتنظي

ــع  ــون بداف ــؤالء ينضم ــن ه ــراً م ــدداً كب ــث إن ع ــن، حي ــرب العراقي الع

ــا عــى  ــي ينظــرون إليه احتجــاج عــى الحكومــة الشــيعية يف بغــداد، الت

أنها حكومة طائفية، ويجدون يف تنظيم الدولة قوة مضادة لها.

ــم  ــم لتنظي ــم تجنيده ــراد ت ــبان أك ــع ش ــالت م ــان مقاب ــرى الباحث وأج

ــث اســتعرضت  ــق وســائل التواصــل االجتاعــي، حي »داعــش« عــن طري

ــاد أهدافــه والتأثــر فيهــم ودفعهــم  الدراســة أســاليب التنظيــم يف اصطي

ــردي،  ــي ك ــؤول أمن ــن مس ــة ع ــل الدراس ــا تنق ــل، ك ــرة إىل املوص للهج

ــل  ــات داخ ــة أمان ــلن وحمل ــزرع مراس ــام ب ــة ق ــم الدول ــه إن تنظي قول

منطقة كردستان، كجزء من شبكة لوجيستية.

ــد  ــن تعقي ــرب ع ــتان تع ــش« كردس ــص »دواع ــأن قص ــان ب ــق الكاتب ويعل

املنطقــة، حيــث ال يوجــد ســبب واحــد أو نظريــة ميكــن أن توضــح 

الطريقــة التــي يتــم فيهــا جــر الشــبان نحــو التشــدد، الفتــن إىل أن ظاهــرة 

ــة  ــاء الغالبي ــة، رغــم انت ــم تظــل قليل ــن انضمــوا إىل التنظي ــراد الذي األك

الكردية للسنة.

الطائــرة اآلليــة التــي أحرجــت الــروس 

واإلرسائيليني

ــار  ــطس 2016( أش ــاً )17 أغس ــت« تحقيق ــيونال إنرس ــع »ناش ــر موق ن

فيــه الباحــث مايــكل بيــك إىل األزمــة التــي كادت أن تتســب بهــا إحــدى 

طائــرات االســتطالع الروســية التــي أقلعــت مــن إحــدى القواعــد الســورية 

بالقــرب مــن دمشــق يف 17 يوليــو املــايض، فقــد عــربت الحــدود الســورية 

اإلرسائيليــة فــوق مرتفعــات الجــوالن وبعدهــا توجهــت اىل الجنــوب 

ــز  ــرات الدرون ــا تفعــل طائ ــر ك ــث طــارت عــى شــكل دوائ الغــريب حي

حينــا تقــوم مبهــام االســتطالع فــوق مســتوطنات يف الجليــل بالقــرب مــن 

ــاع الجــوي اإلرسائيــي مــا  ــراد الدف ــدى بعــض أف ــات شــمونا و كان ل كري

ــن  ــية م ــادة العســكرية الروس ــوا بالقي ــس فاتصل ــط النف ــن ضب ــي م يكف

خــالل خــط ســاخن خــاص يهــدف ملنــع وقــوع الحــوادث الحدوديــة بــن 

الطرفن.

وأشــار التحقيــق إىل أن اإلرسائيليــن أجــروا نحــو 7 مكاملــات يف غضــون 20 

دقيقــة مــع الــروس الذيــن نفــوا أن تكــون أي مــن طائراتهــم قــد عــربت 

ــة  ــة تابع ــرة املخرق ــون أن الطائ ــح اإلرسائيلي ــك رج ــد ذل ــدود، وعن الح
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ألســطول »حــزب اللــه« الــذي أخــذ يتزايــد بهــذا النــوع مــن الطائــرات، 

فتــم إرســال طائــريت F-16 لتعقبهــا، كــا تــم إطــالق صواريــخ باتريــوت 

املضــادة للطائــرات، لكنهــا مل تصــب الطائــرة، يف حــن اســتمرت املقاتــالت 

اإلرسائيلية يف تعقبها حتى دخلت األجواء السورية دون أن تسقطها. 

ــة  ــالم اإلرسائيلي ــائل األع ــارت وس ــة أث ــة الغربي ــذه الحادث ــر ه ــى إث وع

والروســية لغطــاً حــول الطائــرة التــي تُعــرف الجهــة التــي أرســلتها فيــا 

ــف  ــه األخــرى دون تعري ــا تقول ــن م ــة يف البلدي ــت الوســائل اإلعالمي نقل

هويــة الطائــرة اللغــز   التــي  اســتطاعت التوغــل عميقاً فوق املســتوطنات 

دون أن يتم إسقاطها.

ولفــت خــرباء عســكريون االنتبــاه إىل فشــل الدفاعــات الجويــة اإلرسائيليــة 

إســقاط الطائــرة رغــم إطــالق ثالثــة صواريــخ تجاههــا مــا أثــار تســاؤالت 

عــن مــدى كفــاءة الدفاعــات الجويــة اإلرسائيليــة إزاء األخطــار الحقيقيــة، 

ــرة  ــت طائ ــو كان ــا ل ــق في ــك املناط ــع يف تل ــورة الوض ــدى خط ــن م وع

ــار رويس و ضلــت طريقهــا داخــل األجــواء اإلرسائيلية...فــإذا  يقودهــا طي

كان هنالــك احتــال أن يخطــئ النظــام األمريــي املضــاد للصواريــخ 

ــدى  ــف إح ــك أن تقص ــل كذل ــن املحتم ــة؛ فم ــرات اإليراني ــدى الطائ إح

ــال  ــذا احت ــة، وه ــدات اإلرسائيلي ــدى البل ــاً إح ــية عرض ــالت الروس املقات

يبعث عى الخوف يف تل أبيب.


