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املالمــح األوليــة لسياســة ترامــب إزاء 

سوريا
ال تــزال سياســة الرئيــس األمريــيك املنتخــب دونالــد ترامــب حيــال 

ــري  ــة خاصــة محــل الكث ــف الســوري بصف ــة واملل ــة بصــورة عام املنطق

ــة إىل رضورة  ــه االنتخابي ــب يف حملت ــح ترام ــث أمل ــات، حي ــن التكهن م

هزميــة تنظيــم »داعــش« بالتعــاون مــع روســيا وبشــار األســد، مخاطبــاً 

ــات  ــات الوالي ــض لسياس ــيك الراف ــب األمري ــام للناخ ــزاج الع ــك امل بذل

املتحدة الخارجية ولتوجهات النخبة الدميقراطية الحاكمة.

ويف هــذا اإلطــار تحــدث موقــع »ديبــكا« )18 نوفمــر 2016( عــن 

ــا فريقــه للتباحــث حــول فــرص التعــاون الســيايس  اتصــاالت يقــوم به

ــرة  ــب وأنق ــل أبي ــكو وت ــن موس ــملت كل م ــي، وش ــكري واألمن والعس

ــوىل  ــذي ت ــورث ال ــر ن ــد أوليف ــرال املتقاع ــهم الج ــى رأس ــل، وع وأربي

منصــب نائــب رئيــس األمــن القومــي يف عهــد رونالــد ريغــان ووجهــت 

ــل يف 13  ــذي زار أربي ــرا، وال ــران كون ــة »إي ــام يف قضي ــع االته ــه أصاب ل

نوفمــر الجــاري للتباحــث حــول فــرص التعــاون مــع إقليــم كردســتان 

العــراق يف املرحلــة املقبلــة، وتزامــن ذلــك مــع زيــارة قــام بهــا مســؤول 

ــي  ــع املســتوى ألنقــرة ملناقشــة ســبل التعــاون األمن ــي أمريــيك رفي أمن

مــع جهــاز االســتخبارات الــريك )MIT( لــدور أكــر يف ســوريا والعــراق، 

وذلــك بتنســيق مــن قبــل املرشــح لتــويل منصــب وزيــر الدفــاع أو 

مستشــار األمــن القومــي يف اإلدرة املقبلــة الجــرال مايــكل فلــن والــذي 

وكالــة  توليــه منصــب  منــذ  األتــراك  مــع  وثيقــة  بصــالت  يتمتــع 

االستخبارات العسكرية )DIA( يف السنوات املاضية.

ــل يف  ــرة وأربي ــع أنق ــاون م ــدو أن هــذه االتصــاالت تصــب يف التع ويب

امللفــن العراقــي والســوري، ويتعــارض ذلــك مــع سياســة اإلدارة الحاليــة 

التــي تركــز عــى تعزيــز دور »وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة«، مــا 

دفــع أوبامــا لشــحن كميــة كبــرية مــن األســلحة واملعــدات للميلشــيات 

الكرديــة يف ســوريا إلفشــال الدبلوماســية الرسيــة التــي يقــوم بهــا فريــق 

ــراك  ــدى األت ــري ل ــخط كب ــك إىل س ــة، وأدى ذل ــرة الحالي ــب يف الف ترام

واألكراد يف أربيل. 

ويثــور القلــق يف البيــت األبيــض مــن إمكانيــة اندفــاع ترامــب وفريقــه 

ــة،  ــة الرق ــر مدين ــايس يف تحري ــدور أس ــام ب ــراك للقي ــم األت ــاه دع باتج

ورمبــا املوصــل، بتنســيق مــع الــروس الذيــن توصلــوا إىل توافقــات مــع 

أنقــرة حــول العمليــات امليدانيــة ضــد تنظيــم »داعــش«، وذلــك بالتزامن 

ــز  ــب« لتعزي ــق »ترام ــع فري ــاالت م ــن اتص ــروف ع ــث الف ــع حدي م

التعاون بن البلدين.

ويبــدو للوهلــة األوىل أن ترامب ســيتبع السياســة الخارجيــة للجمهورين 

يف عهــد رونالــد ريغــان والتــي كانــت تقــوم عــى »الدبلوماســية الرسية« 

ــام  ــذاك ويلي مــع خصــوم واشــنطن، كــا فعــل رئيــس االســتخبارات آن

كيــي عندمــا نجــح يف إقنــاع اإليرانيــن باإلفــراج عــن 444 مــن الرهائــن 

األمريكيــن مــن خــالل الدبلوماســية غــري املعلنــة، ويرغــب ترامــب مــن 

خــالل املفاوضــات الرسيــة إبــرام صفقــات تاريخيــة تــرزه بصــورة 

الزعيم القوي والحاسم بخالف صورة أوباما املردد والضعيف.

ــادة االتحــاد األورويب وحلــف شــال األطلــي  ــر إىل أن ق وأشــار التقري

ــة الدائــرة بــن فريــق ترامــب  يشــعرون بالقلــق مــن االتصــاالت الرسي

ــق  ــة بتحقي ــه االنتخابي ــالل حملت ــب خ ــر ترام ــث ب ــن، حي والكرمل

ــرار  ــم ق ــن دع ــدالً م ــنطن، ب ــكو وواش ــن موس ــات ب ــراج يف العالق انف

الناتــو يف الشــهر املــايض بإرســال 4000 مقاتــل إضــايف مــن قــوات 

التدخــل الرسيــع إىل بولنــدا وبحــر البلطيــق يف مواجهــة املــد العســكري 

الــرويس ومحــاوالت نــر منظومــات صاروخيــة متطــورة يف أوروبــا 

والرق األوسط. 

ــف  ــز التحال ــم بتعزي ــري مهت ــه غ ــن أن ــادة األوروبي ــب للق ــدا ترام وب

معهــم، حيــث دعــا إىل مراجعــة شــاملة لقــدرات حلــف الناتــو وحــث 

الــدول الغربيــة عــى املزيــد مــن اإلنفــاق العســكري بــدالً مــن االعتــاد 

عــى واشــنطن، ودعاهــم يف الوقــت نفســه إىل التعــاون مــع روســيا يف 
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»محاربــة اإلرهــاب«، كــا اتفــق ترامــب يف حديــث هاتفــي مــع بوتــن يف 

14 نوفمــر عــى أن العالقــات بــن البلديــن غــري مرضيــة وتعهــدا بالعمــل 

عــى تحســينها، وعــى التعــاون يف مجــال »مكافحــة اإلرهــاب« والتوصــل 

إىل حل سيايس يف سوريا عر التواصل املبارش بن اإلدراتن.

وتتعــزز املخــاوف الغربيــة إزاء نوايــا ترامــب نتيجــة العالقــة القويــة بينــه 

ــروج  ــم خ ــذي يدع ــاراج ال ــل ف ــاين نايج ــي الريط ــم اليمين ــن الزعي وب

بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب يف أرسع وقــت، ويف لقــاء بينهــا يف 

األســبوع املــايض دار الحديــث عــن دعــم ترامــب لرؤيــة فــاراج يف تحقيــق 

»الحريــة واالســتقاللية لريطانيــا« خــارج االتحــاد األورويب، ووضــع هــذه 

ــة  ــوزراء الريطاني الرؤيــة ضمــن النقــاط التــي سيناقشــها مــع رئيســة ال

ترييــزا مــاي يف اللقــاء املرقــب بينهــا، وأدى ذلــك إىل ردود فعــل ســاخطة 

مــن قبــل حــزيب العــال واملحافظــن، فيــا أكــد مكتــب رئيســة الــوزراء 

أن فــاراج وحزبــه: »ليــس لهــم دور« يف صياغــة العالقــة بــن لنــدن 

وواشــنطن، يف هــذه األثنــاء تحــدث وزيــر الدفــاع الريطــاين مايــكل 

ــف عســكري أورويب ال يعتمــد عــى  ــة تأســيس تحال ــن إمكاني ــون ع فال

الواليات املتحدة األمريكية.

تقــارب  حــدوث  بإمكانيــة  توقعــات 

أمرييك-رويس-تريك يف عهد ترامب
ــد  ــن دونال ــر ب ــات النظ ــري يف وجه ــارب كب ــن تق ــادر ع ــدث املص تتح

ترامــب ومؤسســة الحكــم يف تركيــا عقــب تغريــدة أطلقهــا ترامــب يف 24 

أغســطس املــايض أشــار فيهــا إىل وجــود أدلــة لديــه بتــورط 13 ضابــط 

مــن وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة )CIA( يف محاولــة االنقــالب 

الفاشــلة يف تركيــا، مؤكــداً أن: »قيــادة أوبامــا الفاشــلة« هــي الســبب يف 

وقوع هذه: »األخطاء الغبية التي تعرض مصالح أمريكا للخطر«.

يف هــذه األثنــاء تحــدث مستشــارو ترامــب عــن دور اإلدارة األمريكيــة يف 

دعــم فتــح اللــه غولــن، وعــن تغلغــل مجموعتــه يف دوائــر الحــزب 

الدميقراطــي ودعمهــم لكلنتــون يف حملتهــا االنتخابيــة، فقــد أكــد الجــرال 

مايــكل فلــن  الــذي كان يــرأس جهــاز االســتخبارات العســكرية أن إدارة 

أوبامــا كانــت ترغــب يف إنجــاح املحاولــة االنقالبيــة ضــد أردوغــان لتعزيز 

دور غولــن وجاعتــه يف أنقــرة، ورأى أن كلنتــون كانــت ترغــب يف تحقيق 

ــان  ــتبدال أردوغ ــالل اس ــن خ ــي م ــد الخارج ــى الصعي ــرية ع ــة كب دفع

بجاعــة غولــن األكــر انفتاحــاً كجــزء مــن إســراتيجيتها لدعــم حــركات 

التغيري يف الرق األوسط منذ عام 2011.

وأشــار التقريــر إىل أن مستشــاري ترامــب قــد تحدثــوا عــن وجــود اآلالف 

مــن مؤيــدي غولــن يف صفــوف حملــة كلنتــون االنتخابيــة، يف حــن 

أســهمت االتهامــات التــي أطلقهــا فريــق كلنتــون لبوتــن بدعــم ترامــب 

يف التقريــب بــن الزعيمــن بالفعــل، ويتوقــع أن تســهم عالقــة التقــارب 

بــن بوتــن وأردوغــان مــع ترامــب يف إنشــاء تحالــف بــن الــدول الثالثــة 

لحســم امللفــات العالقــة يف املنطقــة العربيــة، وعــى رأســها امللفــن 

السوري والعراقي.

واتهــم تقريــر »ديبــكا« )14 نوفمــر 2016( أوبامــا مبحاولــة إفســاد 

التعــاون بــن فريــق ترامــب مــع موســكو وأنقــرة بإرســال شــحنة ضخمــة 

ــة يف ســوريا، والعمــل  ــة الشــعب الكردي مــن الســالح إىل وحــدات حاي

ــن مضــادات  ــن أن تتضم ــي ميك ــن الشــحنات الت ــد م ــال املزي عــى إرس

ــز  ــة لتعزي ــف يف محاول ــى الكت ــة ع ــريان محمول ــادات ط ــدروع ومض لل

ــق  ــا فري ــن أن يصيغه ــات ميك ــة ترتيب ــاد أي ــيات وإفس ــذه امليلش دور ه

ترامب مع أنقرة واربيل قبل توليه اإلدارة مطلع العام القادم.

وتحــدث التقريــر عــن وجــود تفاهــات تركية-روســية بدعــم مــن فريــق 

ــراك مــن الســيطرة عــى الرقــة بدعــم جــوي رويس  ترامــب لتمكــن األت

ــك يف  ــر 2017، وذل ــول منتصــف يناي ــا بحل ــم »داعــش« منه لطــرد تنظي

ــل  ــروس والفصائ ــن ال ــارشة ب ــة مب ــات رسي ــا ملفاوض ــم تركي ــل دع مقاب

الرئيســية يف حلــب متهيــداً التفــاق بــن الطرفــن، وبذلــك يكــون ترامــب 

ــك  ــب، ولذل ــة وحل ــن مهمــن يف كل مــن الرق ــده بإنجازي ــد دشــن عه ق

فــإن فريقــه يعمــل بجــد يف الفــرة الحاليــة عــى تكثيــف التواصــل مــع 

ــوى  ــذه الق ــن ه ــاون ب ــز التع ــل لتعزي ــك أربي ــكو، وكذل ــرة وموس أنق

ــلها يف  ــل وفش ــا يف املوص ــة أوبام ــر حمل ــل تع ــك يف ظ ــة، وذل اإلقليمي

تحقيق أي تقدم يذكر.

ــدرات  ــز ق ــى تعزي ــل ع ــل يف املقاب ــا تعم ــر أن إدارة أوبام ورأى التقري

امليلشــيات الكرديــة التــي يبلــغ قوامهــا نحــو 45 ِألــف مقاتــل ودعمهــا 

ــري  ــن التفك ــرة م ــع أنق ــريك ومن ــدد ال ــة التم ــة لعرقل ــلحة النوعي باألس

باقتحام الرقة تحت غطاء جوي رويس.

وأشــار موقــع »ديفينــس نيــوز« )19 نوفمــر 2016( إىل أن هــذه التطورت 

قــد دفعــت عضــو مجلــس الشــيوخ جــون مكايــن لشــن حملــة تدعــو إىل 

إنشــاء منطقــة حظــر طــريان لحايــة املدنيــن يف ســوريا، واقــراح خطــة 

ــغ  ــوة يبل ــز ق ــة مــن خــالل تجهي عســكرية تقــي بالســيطرة عــى الرق

ــن أن  ــي ميك ــدة الت ــات املتح ــادة الوالي ــل بقي ــف مقات ــا 100 أل قوامه

ــي هجــرت  ــا الت ــل، منتقــداً إدارة أوبام تســاهم بنحــو عــرة آالف مقات

موقعهــا القيــادي وتخلــت عــن مســؤوليتها التاريخيــة يف حايــة الشــعب 

السوري الذي يتعرض لـ: »أسوأ املجازر يف التاريخ املعارص«.

يف هــذه األثنــاء تحــدث تقريــر »جينــز« العســكري )17 نوفمــر 2016( 
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ــل عــن  ــا لــراء منظومــات دفــاع جــوي متطــورة كبدي عــن ســعي تركي

منظومات حلف شال األطلي التي تم سحبها يف مرحلة سابقة.

والحــظ التقريــر أن وكالــة التنســيق العســكري الروســية قــد أعلنــت يف 7 

نوفمــر الجــاري نيتهــا االجتــاع مــع املســؤولن األتــراك لتعزيــز التعــاون 

ــا  ــرة يتضمــن بيعه ــا قدمــت عرضــاً ألنق ــاع الجــوي، وأنه يف مجــال الدف

منظومــة صواريــخ )T-LORAMIDS( بصفقــة تــراوح قيمتهــا مــا بــن 

3.5 و4 مليار دوالر.   

مفاوضــات »رسيــة« تجريهــا املعارضــة 

مع روسيا والنظام برعاية إقليمية
ــل  ــن فصائ ــة« ترعاهــا أنقــرة ب يف ظــل الحديــث عــن مفاوضــات »رسي

ــل  ــة؛  تتناق ــب الرقي ــة يف حل ــرام هدن ــاط روس إلب ــع ضب ــة م املعارض

مصــادر أمنيــة معلومــات مثــرية حــول اجتاعــات عقدتهــا فصائــل 

املعارضــة الجنوبيــة يف غرفــة »املــوك« بــاألردن بــإرشاف أمريــيك مبــارش 

بحثــت إمكانيــة التنســيق مــع النظــام الســوري إلرســال قــوات مشــركة 

بدعــم وإســناد جــوي مــن طائــرات االباتــي األمريكيــة وتزويدهــا 

بأحــدث املعــدات القتاليــة التــي تلقــت تدريبــات عــى اســتخدامها عــى 

يد مدربن أمريكين يف معسكرات أردنية.

ــة  ــدول العربي ــات قدمتهــا بعــض ال وكشــفت املصــادر ذاتهــا عــن ضان

ــام يف  ــوات النظ ــرض لق ــدم التع ــدة بع ــات املتح ــن الوالي ــدات م وتأكي

ــى أن  ــل ع ــكل كام ــالية بش ــة الش ــن الجبه ــا ع ــة وعزله ــذه الجبه ه

تقتــر عملياتهــا القتاليــة عــى »تنظيــم الدولــة« يف محيــط مدينــة تدمــر 

ــال  ــة إىل قت ــراق، إضاف ــع الع ــدود م ــى الح ــف ع ــر التن ــوالً إىل مع وص

ــة البوكــال عــى الحــدود مــع  ــزور ومدين ــر ال ــم يف محافظــة دي التنظي

العــراق«، وذلــك بنــاء عــى رد إيجــايب مــن قبــل النظــام الــذي حــذر يف 

الوقــت نفســه مــن مغبــة: »تكــرار التحــركات التــي قامــت بهــا فصائــل 

مــن املعارضــة يف الجبهــة الجنوبيــة انتقلــت منهــا إىل ريــف حلــب لقتــال 

قــوات النظــام«، وطلــب النظــام ضانــات حــول مســتقبل هــذه القــوات 

واملهــام التــي ســتضطلع بهــا بعــد انتهــاء عملياتهــا ضــد التنظيــم، مؤكــداً 

اســتعداده لتســوية أوضــاع هــؤالء املقاتلــن إذا وافقــوا عــى نــزع 

أســلحتهم ودخلــوا يف مصالحــة مــع النظــام بعــد انتهــاء مهمتهــم 

القتالية«.

ــة نجــاح فصائــل املعارضــة يف هزميــة تنظيــم  وتعتقــد واشــنطن بإمكاني

الدولــة يف صحــراء حمــص ومحافظــة ديــر الــزور وترجــح فــرص موافقتهــا 

ــف  ــذ التن ــل مبنف ــل العم ــادة تفعي ــن إع ــام م ــع النظ ــيق م ــى التنس ع

ــون  ــن أن تك ــراق، وميك ــع الع ــي م ــكل طبيع ــد بش ــن جدي ــه م وفتح

البدايــة مــن خــالل توجيــه رضبــة للتشــكيالت املرتبطــة بتنظيــم الدولــة 

يف الجبهة الجنوبية.

يف هــذه األثنــاء تجــري لقــاءات وصفــت بأنهــا »رسيــة« بــن ممثلــن عــن 

»اللجنــة السياســية لجنــوب دمشــق« والنظــام، لبحــث التهدئــة يف 

األطــراف الجنوبيــة للعاصمــة، والتخلــص مــن تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« 

ــود  ــر األس ــوك والحج ــم الريم ــن مخي ــعة م ــزاء واس ــى أج ــيطر ع املس

والتضامن.

ــية«  ــة السياس ــل لـ«اللجن ــد املمث ــق أن الوف ــن دمش ــادر م ــت مص ونقل

ــو  ــب وأب ــح الخطي ــل وصال ــس الطوي ــيوخ أن ــم الش ــاً ض ــكلة حديث املش

عبــدو الهنــدي، وعــار العيــى امللقــب أبــو عســاف، مندوبــاً عــن 

»تجمــع عهــد« الــذي يضــم أبنــاء املحافظــات والبلــدات املُهّجــرة 

املتواجديــن جنــويب دمشــق، باإلضافــة إىل مســؤول »املكتــب الرعــي« يف 

»جيــش اإلســالم« أبــو بصــري، وقائــد »لــواء شــام الرســول« أبــو عــار. كــا 

حــر االجتاعــات عبــد اللــه الحريــري امللقــب بـ«أبــو الحكــم الجوالين«، 

ممثالً عن »جيش األبابيل« التابع عسكرياً لـ«الجبهة الجنوبية«.

ــات«  ــرع الدوري ــس »ف ــع رئي ــى م ــد التق ــادر إىل أن الوف ــارت املص وأش

العقيــد »الزمرينــي«، وهــو املســؤول عــن املصالحــات الوطنيــة يف بلــديت 

ــن  ــة م ــد لجــوالت قادم ــدف التمهي ــة به ــال يف جلســة تعارفي ــدا وببي يل

الحــوار، كــا عقــد اجتــاع آخــر بضابــط أقــل رتبــة مــن العقيــد 

ــك  ــة« وذل ــل »اللجن ــد املمث ــض أســاء الوف ــري بع ــع تغ ــي«، م »الزمرين

ألســباب أمنيــة، حيــث أرص وفــد »اللجنــة السداســية« عــى ثوابــت 

أساســية تتمثــل يف: رفــض التهجــري القــرسي لألهــايل، كــا حصــل يف 

بلــدات داريــا واملعضميــة، ورفــض االنســحاب مــن املناطــق التــي تســيطر 

عليهــا فصائــل الجيــش الحــر، إذ »ســيلجأ املفاوضــون إىل قاعــدة حميميــم 

ــي  ــارشة الت ــة املب ــع النظــام، بالنظــر إىل العالق ــم م حــال فشــل حواراته

ــذان زارا  ــب، الل ــل والخطي ــيخن الطوي ــاط روس والش ــن ضب ــع ب تجم

القاعــدة مــن قبــل. ويبــدو أن زيــارة قاعــدة حميميــم هدفهــا التخلــص 

مــن ضغــوط النظــام إن فشــلت املفاوضــات، والحــد مــن توســع النفــوذ 

اإليراين يف مناطق العاصمة«.

ويف ظــل الحديــث عــن إمكانيــة التوصــل إىل تســوية مــا، يســود الخــالف 

بــن القــوى الرئيســة يف املنطقــة، حيــث يرفــض املنشــقون العســكريون 

وبعــض الفصائــل العســكرية وبعــض املدنيــن الهدنــة جملــة وتفصيــالً. يف 

حــن يحــاول تجــار ومدنيــون تحضــري أنفســهم لســيناريوهات مشــابهة 

ــة  ــن خــالل تصفي ــك م ــريب، ولوحــظ ذل ــف دمشــق الغ ــم يف ري لجريانه

بعــض التجــار لبضائعهــم، وارتفــاع أســعار العقــارات بنســبة 300 يف املائــة 

عن سعرها قبل اتفاق قدسيا واملعضمية.
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اضمحــالل النفــوذ اإليــراين لصالــح الــروس 

يف سوريا
ــص،  ــذة بالتقل ــورية آخ ــران يف س ــة إىل أن ذراع إي ــادر مطلع ــد مص تفي

حيــث أصــدرت قيــادات أمنيــة تعليات ُمشــددة، لبــدء تقييد النشــاطات 

ــك يف  ــام، وذل ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع ــيعية، يف املناط ــة الش الدعوي

ــاح  ــة صب ــروع األمني ــاء الف ــتوى رؤوس ــى مس ــد ع ــاع عق ــاب اجت أعق

ــه، عــى إيقــاف  الخميــس 2016/11/16 يف دمشــق،  وتــم االتفــاق خالل

حمالت نر التشييع يف مناطق نفوذ النظام.

وتفيــد املعلومــات املرُسبــة، بــأن االجتــاع حــره قــادة األمن العســكري 

والســيايس والجــوي وأمــن الدولــة، وترأســه عــي مملــوك، رئيــس مكتــب 

األمــن الوطنــي، وتــم االتفــاق فيــه عــى وضــع حــٍد لكافــة أنشــطة نــر 

التشــيبع ومحــاوالت تغيــري الركيبــة الدميغرافيــة يف بعــض مناطق ســيطرة 

النظــام، خاصــة يف دمشــق وريفهــا، وحمــص والالذقيــة وطرطــوس وغريها 

من املحافظات. 

ــل  ــرار بالفع ــق هــذا الق ــزة اســتخبارات النظــام بتطبي ــدأت أجه ــد ب وق

حيــث صــدرت أوامــر بإغــالق حــوزة شــيعية يف مدينــة طرطــوس، ببنــا 

تــم تعميــم القــرار لكافــة أفــرع األمــن يف املحافظــات،  للبــدء بتنفيــذه، 

و »إجراء الالزم«.

ــاء تســود أجــواء التذمــر يف صفــوف امليلشــيات الشــيعية   يف هــذه األثن

ــا يف  ــوي لعملياته ــاء ج ــري غط ــكو توف ــض موس ــن رف ــران م ــة إلي التابع

حلــب، وتكبدهــم خســائر فادحــة أثنــاء هجــات »جيــش الفتــح« ضمــن 

معركــة الراموســة جنــوب غــرب حلــب، وتحــدث موقــع »إنتلجنــس أون 

اليــن« )9 نوفمــر 2016( عــن انتقــادات يوجههــا ضبــاط ســوريون 

مدعومــون مــن قبــل روســيا للنفــوذ اإليــراين، وعــى رأســهم اللــواء عــي 

ــد سياســة بشــار األســد يف  ــذي انتق ــل الحســن ال ــواء جمي ــوك، والل ممل

التعامــل مــع قــوى املعارضــة يف املــدن الســورية وقــارن ذلــك بسياســة 

ــية  ــالم روس ــة إع ــدل يف وكال ــري للج ــح مث ــك يف تري ــار، وذل ــده بش وال

مطلع شهر نوفمر الجاري.

ــر 2016(  ــور« )10 نوفم ــع »أملونيت ــدث موق ــه تح ــد نفس ــى الصعي وع

عــن توتــر إيــراين-رويس يف ظــل تقــارب موســكو مــع أنقــرة، مــا يؤكــد 

مخــاوف لــدى اإليرانيــن مــن أن موســكو تعمــل عــى تحقيــق مصالحهــا 

يف ســوريا وليســت معنيــة بإقامــة تحالــف إســراتيجي مــع طهــران، خاصة 

ــكري  ــا العس ــيع نفوذه ــعيها لتوس ــار س ــب يف إط ــد ص ــا ق وأن تدخله

وتأمــن قواعدهــا يف املنطقــة وتحقيــق االعــراف الغــريب بدورهــا الجديــد، 

دون أن تبــدي اهتامــاً ماثــالً بدعــم العمليــات الريــة اإليرانيــة يف 

ســوريا، وعــدم اكراثهــا للخســائر التــي تتكبدهــا امليلشــيات التابعــة لهــا 

عى األرض.

ويف ظــل التفاهــات الروســية-اإلرسائيلية، واملفاوضات »الرسيــة« الجارية 

ــن  ــا م ــن قبله ــن م ــام املدعوم ــتخبارات النظ ــاط اس ــكو وضب ــن موس ب

جهــة وبعــض فصائــل املعارضــة مــن جهــة أخــرى؛ بــادر »حــزب اللــه« إىل 

ــرض  ــام بع ــالل القي ــن خ ــوريا م ــكري يف س ــوده العس ــى وج ــد ع التأكي

ــم  ــراز حج ــى إب ــزب ع ــرص الح ــث ح ــري، حي ــدة القص ــكري يف بل عس

ــات  ــورة ومدرع ــكرية متط ــات عس ــن آلي ــة م ــكرية الري ــانته العس ترس

ودبابــات، بعضهــا أمــرييك الصنــع، وآليــات تحمــل قاذفــات مــن العيــارات 

الثقيلة يف البلدة الحدودية بن لبنان وسوريا.

وحرصــت قيــادة الحــزب مــن خــالل ذلــك االســتعراض عــى التأكيــد بأنهــا 

ورقــة صعبــة ال ميكــن تجاوزهــا أو تفــادي دورهــا املحــوري، وذلــك 

بالتزامــن مــع تأكيــد وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد ظريــف يف 

ــالمي«  ــامل اإلس ــية يف الع ــة السياس ــات الجغرافي ــدويل »لألزم ــى ال امللتق

املنعقــد يف طهــران، والــذي قــال فيــه: »إن حــزب اللــه يعتــر اليــوم عامــل 

أمن واقتدار يف العامل اإلسالمي«.

االســتخبارات الغربيــة تعــزز تعاونهــا مــع 

النظام ضد تنظيم »داعش«
أكــد موقــع »ديفينــس ون« العســكري )10 نوفمــر 2016( أن البيــت 

األبيــض قــد تقــدم بطلــب للكونغــرس للحصــول عــى ميزانيــة 

ــة يف  ــوات األمريكي ــم الق ــش« ودع ــم »داع ــة تنظي ــة ملحارب إضافي

أفغانســتان بقيمــة 11.6 مليــار، وتتضمــن نحــو 5.6 ميــار دوالر 

ــد  ــا يزي ــراق، م ــوريا والع ــم يف س ــد التنظي ــرة ض ــارك الدائ للمع

امليزانيــة املخصصــة يف هــذا القطــاع إىل 85.3 مليــار دوالر يف 2017، 

ــة  ــج مكافح ــا لرام ــار دوالر منه ــو 5.8 ملي ــص نح ــم تخصي ــد ت وق

التطــرف وتعزيــز القــدرات األمنيــة يف مواجهــة التنظيــات املتطرفــة 

والتي تديرها وزارة الخارجية األمريكية.

وعــى الصعيــد نفســه تحــدث موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« األمنــي 
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)9 نوفمــر 2016( عــن تكثيــف التعــاون بــن أجهــزة االســتخبارات 

األوروبيــة ضــد تنظيــم »داعــش«، وكشــف مخططاتهــا الخارجيــة يف 

ظــل املعــارك الدائــرة يف مدنيــة املوصــل ومحيــط مدينــة الرقــة ضــد 

التنظيم املتطرف.

ــق  ــة تعمــل عــى تحقي وأشــار املوقــع إىل أن االســتخبارات األوروبي

موطــئ قــدم لهــا بالرقــة يف أقــرب فرصــة ممكنــة لجمــع املعلومــات 

حــول مخططــات التنظيــم  الخارجيــة فــور انــدالع معــارك »تحريــر 

بياناتــه، ومعرفــة  قواعــد  اخــراق  مــن خــالل  الرقــة«، وذلــك 

الشــبكات التابعــة لــه يف أوروبــا، وكشــف قنــوات التجنيــد، والعمــل 

عــى جمــع هــذه املعلومــات قبــل قيــام داعــش بتدمريهــا  أو 

استحواذ أجهزة استخبارات أخرى عليها.

 )MI6( وأكــد التقريــر أن جهــاز االســتخبارات الخارجيــة الريطانيــة

ــى  ــة )GID( ع ــتخبارات األردني ــاز االس ــع جه ــيق م ــل بالتنس يعم

كشــف شــبكات التنظيــم مــن خــالل ضبــاط عراقيــن ســابقن 

يعملــون عــى اخــراق هــذه الشــبكات وجمــع املعلومــات حولهــا، 

ــالل  ــن خ ــريك )MIT( م ــتخبارات ال ــاز االس ــع جه ــاون م ــا تتع ك

ــن  ــة، يف ح ــل املعارض ــر فصائ ــا ع ــل عليه ــي تحص ــات الت املعلوم

 )AISE( ــة ــة )BND( واإليطالي ــتخبارات األملاني ــزة االس ــل أجه تعم

والتشــيكية )UZSI( بالتنســيق مــع اســتخبارات النظــام يف دمشــق 

لفــك شــفرات التنظيــم ومعرفــة شــبكاته الفاعلــة، مشــرياً إىل عقــد 

ــذه  ــتخبارات ه ــزة اس ــن أجه ــرية ب ــة األخ ــة يف اآلون ــاءات مكثف لق

الدول مع اللواء عي مملوك والعنارص التابعة له.

 )AISE( وأكــد املوقــع أن رئيــس جهــاز االســتخبارات اإليطاليــة

ــع اســتخبارات النظــام  ــارشة م ــم اتصــاالت مب ــي يقي ــو مانينت ألبريت

 )DGSG( بالتعــاون مــع رئيــس جهــاز االســتخبارات العامــة اللبنــاين

ــة يف  ــتخبارات الكردي ــس االس ــق رئي ــن ينس ــم، يف ح ــاس إبراهي عب

أربيــل مــرسور الــرزاين ابــن مســعود الــرزاين بصــورة مبــارشة مــع 

ــا  ــة به ــاالت خاص ــبكة اتص ــت ش ــي أقام ــة الت ــتخبارات الركي االس

تتضمن االستخبارات املركزية األمريكية واالستخبارات اللبنانية. 

وتؤكــد مصــادر االســتخبارات أن التنظيــم قــد اتخــذ قــراراً إســراتيجياً 

منــذ شــهر يونيــو املــايض بإنشــاء منظومــة عمليــات ال تخضــع ملقــر 

ــك تحســباً لهجــوم قــد يقــع عــى مقراتهــا يف املوصــل  محــدد، وذل

والرقة.

من قتل الضباط األمريكان يف األردن؟
ــالث  ــل ث ــة مقت ــر 2016( أن حادث ــكا« )4 نوفم ــع »ديب ــد موق أك

ــل  ــري فيص ــدة األم ــة يف قاع ــة األمريكي ــوات الخاص ــن الق ــاط م ضب

الجويــة بــاألردن يف 4 نوفمــر، قــد وقعــت جــراء خــالف مــع وكالــة 

ــة لتدريــب مقاتلــن مــن املعارضــة  ــة األمريكي االســتخبارات املركزي

ضــد تنظيــم »داعــش«، ويف حــن تحدثــت مصــادر أردنيــة أن إطــالق 

النــار عــى الضبــاط األمريكيــن كان بســبب عــدم توقفهــم يف نقطــة 

ــن  ــع ب ــف وق ــال عني ــن قت ــة ع ــادر مطلع ــت مص ــش؛ وتحدث تفتي

هــؤالء الضبــاط وبــن عنــارص مــن التنظيــم املتطــرف يف كمــن أعــد 

لهم يف منطقة بعيدة عن القاعدة املذكورة.

ــروب،  ــن، وكيفــن مكي ــو ليول ــاط: ماثي ــر إىل أن الضب وأشــار التقري

وجيمــس موريــاريت، هــم عنــارص يف الفرقــة الخامســة مــن القــوات 

الخاصــة التــي تحــرس ســجن »الجفــر« الــذي يقــع عــى بعــد 288 

ــو2« أو  ــم »جوانتنام ــه اس ــق علي ــذي يطل ــّان، وال ــوب ع ــم جن ك

»جوانتنامــو الجديــد«، والــذي يــدار مــن قبــل وكالــة االســتخبارات 

املركزية األمريكية بتنسيق مع االستخبارات األردنية.

وكان الرئيــس أوبامــا قــد تحــدث يف وقــت ســابق عــن البحــث يف 13 

موقــع مقــرح كبديــل لســجن غوانتنامــو بكوبــا والــذي تعهــد 

بإغالقــه قبــل 8 ســنوات، لكنــه مل يتمكــن مــن الوفــاء بعهــده، 

ويعتــر ســجن »الجفــر« وســط الصحــراء أحــد أبــرز املواقــع املقرحة 

كبديــل لغوانتنامــو، إذ إنــه يقــع يف منطقــة نائيــة، ويصعــب وصــول 

ــه أو الحصــول عــى معلومــات حــول املســاجن  أجهــزة اإلعــالم إلي

فيــه، ويقــع بالقــرب مــن الحــدود األردنية-اإلرسائيليــة مــا يســهل 

ــل  ــه مــن عــان وت ــة حراســته ووصــول الدعــم اللوجســتي ل عملي

أبيب.

وتحتجــز وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة يف الوقــت الحــايل 

بســجن »الجفــر« مجموعــة مــن أخطــر قياديــي تنظيــم »داعــش« 

الذيــن تــم اعتقالهــم يف ســوريا واألردن، باإلضافــة إىل بعض املســاجن 

الذيــن تــم نقلهــم مــن كوبــا إىل الســجن الجديــد، ويبــدو أن حادثــة 

ــن  ــة م ــة محاول ــى خلفي ــت ع ــد مت ــن ق ــاط األمريكي ــل الضب مقت

القياديــن فيــه، وتعمــل  الســجن وفــك أرس  التنظيــم القتحــام 

ــة  ــت الحــايل عــى معرف ــة يف الوق ــة واألردني االســتخبارات األمريكي

كيفيــة وصــول عنــارص التنظيــم إىل تلــك املنطقــة النائيــة وطبيعــة 

العمليات املتوقع شنها يف املرحلة املقبلة. 



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

العدد رقم 31التقرير االسرتاتيجي السوري

تطورات  عسكرية

ــا املزمعــة بســوريا  موســكو تنســق حملته

مع أنقرة
ــة  ــل قبال ــذي وص ــرويس ال ــطول ال ــكرية أن األس ــادر عس ــد مص تؤك

الســواحل الروســية بقيــادة حاملــة الطائــرات »امــريال كوزنيتســوف« 

يتضمــن 8 كاســحات، وعــى متنهــا 15 طائــرة قتاليــة مــن نــوع ميــغ 

ــات،   ــوخوي و10 مروحي ــوع س ــن ن ــب م ــناد قري ــرات إس 29 وطائ

تضــاف إىل 40 طائــرة قتاليــة و40 مروحيــة موجــودة يف الســاحل 

السوري.

وتحمــل ســفن األســطول يف جعبتهــا قاعــدة بيانــات أو »بنــك أهداف« 

لربهــا يف ريفــي حلــب الغــريب والجنــويب باإلضافــة إىل إدلــب، ووفقــاً 

لتقديــرات محللــن، فــإن أن أحــد أبــرز األهــداف األساســية للحملــة 

الروســية الجديــدة هــو تدمــري الخــزان البــري للثــوار وكذالــك البنيــة 

التحتيــة للمــدن املحــررة، إال إنــه مل يتضــح بعــد معــامل املشــهد 

ــورية،  ــورة الس ــى الث ــرب ع ــكو يف الح ــمه موس ــذي ترس ــد ال الجدي

خاصــة مــا تعلــق باســتخدام أســلحة ثقيلــة غــري تقليديــة مــع اإلبقــاء 

عــى بــرودة جبهــات تســتلزم اللجــوء إىل أســلحة كهــذه، وهــو أمــر 

ــام  ــاً أم ــيايس مفتوح ــاوض الس ــط التف ــى خ ــاء ع ــرره اإلبق ــد ي »ق

تفاهــات مســتقبلية لرمبــا كانــت موســكو تتوقــع إمتامهــا مــع اإلدارة 

األمريكيــة الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب الــذي تحــادث مــع 

الرئيس فالدميري بوتن قبل ساعات من بدء الربات الجديدة«.

وعــى الرغــم مــن قــرار موســكو بإشــغال وإحــراق إدلــب وحمــص، إال 

ــع عســكري  ــد أرجــع متاب ــة، وق ــب الرقي ــاء حل ــا اســتثنت أحي أنه

مقــرب مــن نظــام األســد هــذا األمــر إىل أنــه: »ال جــدوى مــن فتــح 

معــارك تســتهدف األحيــاء الرقيــة املحــارصة ، والتــي ستســقط مــع 

ــت الحــايل اســتهداف املســلحن يف  ــوب يف الوق ــت، املطل ــرور الوق م

معاقلهم وهو ما تقوم به روسيا«.

وتتحــدث املصــادر عــن وجــود تفاهــات تركية-روســية غــري معلنــة، 

ــويب  ــريب والجن ــا الغ ــة وريفيه ــب املدين ــة حل ــم فصــل جبه ــث ت حي

ــت  ــن توقف ــرق، يف ح ــايل وال ــن الش ــن الريف ــب ع ــل بإدل املتص

قــوات »درع الفــرات«، املدعومــة تركيــاً، منــذ ثالثــة أيــام، عــى 

حدود مدينة الباب من جهة الشال ليفصلها كيلومران عنها.

ورغــم أن »البــاب« تشــّكل معركــة محوريــة لفصائــل املعارضــة بعــد 

متّددهــا يف عــرات القــرى املحيطــة، يبقــى دخــول املدينــة مرتبطــاً 

أيضــاً بالجانــب الــرويس، حيــث تؤكــد معلومــات أمنيــة أّن أنقــرة لــن 

تقــدم عــى أي خطــوة يف هــذا املجــال مــن دون موافقــة موســكو، إذ 

تُعتــر أّي ســيطرة لـــ«درع الفــرات« عــى البــاب نتيجــة لتفاهــات 

مع الروس.

ــت  ــد وصل ــان، ق ــية الث ــة الروس ــفن الحربي ــة الس ــت مجموع وكان

ــخ  ــة بطــراد صواري ــايض مصحوب الســواحل الســورية يف األســبوع امل

ــوف أن:  ــريغي أرتامون ــا س ــن قائده ــة، وأعل ــة النووي ــل بالطاق يعم

ــة  ــت إىل املنطق ــية وصل ــرات الروس ــة الطائ ــة حامل ــفن مجموع »س

املحــددة يف رشق البحــر املتوســط، وهــي تقــوم بــأداء مجمــل مهاتها 

يف املياه إىل الغرب من الساحل السوري«. 

وأوضــح مســؤولون يف حلــف شــال األطلــي أن االنتشــار الــرويس، 

ــاردة، هــو موجــه إلظهــار القــوة  األكــر مــن نوعــه منــذ الحــرب الب

العســكرية ملوســكو، حيــث يتطلــع الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــن 

ــه عــى  ــم يف الــرق األوســط، حرصــاً من ــاء وجــود عســكري دائ لبن

إبراز مكانة روسيا باعتبارها قوة عاملية.

ــة تؤكــد أن موســكو أوقفــت الغــارات  ــر عســكرية غربي إال أن تقاري

ــي،  ــف الوح ــن القص ــابيع م ــد أس ــب، بع ــى رشق حل ــة ع الجوي

وبــادرت يف األســبوع املــايض إىل متديــد وقــف القصــف، حيــث يــدور 

الحديــث عــن محادثــات تتــم يف الــرس مــع فريــق الرئيــس األمريــيك 

املنتخــب دونالــد ترامــب الــذي يأمــل بوتــن أن يقيــم عالقــة رشاكــة 

معه للتوصل إىل حل يحفظ املصالح الروسية يف املنطقة. 

ــة  ــل شــؤون الــرق األوســط يف جمعي ــن«، محل ــل أورت ــق »كاي وعلَ

ــة  ــرت نتيج ــد انتظ ــيا ق ــدو أن روس ــه: »يب ــون، بقول ــري جاكس ه

ــة، وتعمــل اآلن عــى التســويق الســيايس لهــذا  ــات األمريكي االنتخاب

ــة، رمبــا للمحافظــة  ــة ممكن ــة عدواني ــل طريق الهجــوم الوشــيك بأق

ــب،  ــد ترام ــع دونال ــا- م ــل خطابي ــى األق ــة -ع ــة الودي ــى العالق ع

الــذي عــر عــن دعــم لهــا، بالقــول إنــه يعمــل مــع روســيا ملناهضــة 

اإلرهابين يف سوريا«.
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ويف حــال فشــل مفاوضــات التهدئــة يتوقــع أن يشــن النظــام وحلفاؤه 

ــد،  ــن جدي ــويب م ــب الجن ــف حل ــات ري ــح جبه ــمل فت ــة تش حمل

ومحاولــة اســتعادة الســيطرة عــى بلــدة العيــس والوصــول إىل طريق 

ــا  ــان ومحيطه ــان طوم ــات خ ــعال جبه ــدويل، وإش ــق ال حلب–دمش

وخلصــة وزيتــان، وتســعى هــذه القــوات مــن خــالل فتــح الجبهــات 

هنــاك إىل الســيطرة الكاملــة عــى ريــف حلــب الجنــويب، والوصــول 

ــب  ــف إدل ــيعيتن يف ري ــة الش ــا والفوع ــديت كفري ــة إىل بل يف النهاي

ــرس  ــيات »الح ــة مليش ــذه الخط ــى ه ــل ع ــا. وتعم ــك حصاره وف

اللبنــاين والعراقــي، و«حركــة  اللــه«  الثــوري« اإليــراين و«حــزب 

النجبــاء« و«عصائــب أهــل الحــق« العراقيــان، واألفغــان وغريهــا مــن 

املليشيات الشيعية.

ــن  ــة ع ــة أهمي ــب املدين ــات حل ــة وجبه ــات الغربي ــل الجبه وال تق

الجبهــات الجنوبيــة، فاملليشــيات متتلــك أعــداداً كبــرية مــن املقاتلــن 

يف حلــب، تتجــاوز 25 ألفــاً، وصــل عــدد كبــري منهــم يف اآلونــة األخــرية 

بعدمــا أطلقــت املعارضــة معركتهــا الثانيــة وهــددت األحيــاء الغربيــة 

بشكل فعي، واقربت من هدفها يف كرس الحصار.

ــدم يف  ــة التق ــن متابع ــة، فيتضم ــة الري ــاين للعملي ــور الث ــا املح أم

ــة،  ــاء الرقي ــى األحي ــيطرة ع ــم الس ــن ث ــب وم ــريب حل ــات غ جبه

وإجبــار املعارضــة فيهــا عــى االستســالم، والخــروج منهــا. وســتحاول 

املليشــيات اســتئناف الهجــات الريــة، واتبــاع سياســة القضــم 

لألحيــاء الطرفيــة، وبالتحديــد يف املدينــة القدميــة واألحيــاء الشــالية؛ 

مســاكن هنانــو وبســتان الباشــا، والجنوبيــة والجنوبيــة الرقيــة 

الواقعة قرب املطار كالشيخ سعيد وكرم الطراب والشيخ لطفي. 

التحضــرات  تعرقــل  الفــرات«  »درع 

لعملية »غضب الفرات«
تؤكــد مصــادر عســكرية أن اعــراض تركيــا عى مشــاركة قوات ســوريا 

الدميقراطيــة يف اســتعادة مدينــة الرقــة يقــف وراء توقــف العمليــات 

ــا  القتاليــة منــذ يومــن، مشــرية إىل أن الضغــوط التــي مارســتها تركي

عــى رئيــس األركان األمريــيك خــالل زيارتــه األخــرية إىل أنقــرة أمثــرت 

عــن تغيــري واضــح يف إســراتيجيات الواليــات املتحــدة التــي أوكلــت 

مهمــة تحريــر الرقــة إىل قــوات ســوريا الدميقراطيــة وتحديــد مهمتهــا 

بالتقــدم باتجــاه الرقــة لعزلهــا مــن محــور واحــد فقــط دون املشــاركة 

يف اقتحامهــا، حيــث تقدمــت أنقــرة بــروط للواليــات املتحــدة نظــري 

مشــاركتها يف تحريــر الرقــة، مــن بينهــا تخــي القــوات الكردية بشــكل 

كامــل عــن املشــاركة يف عمليــة تحريــر الرقــة وعودتهــا إىل مواقعهــا 

ــة  ــا املدين ــم مغادرته ــج ومــن ث ــة منب ــا يف مدين ــي انطلقــت منه الت

وعبورهــا إىل الجانــب الرقــي مــن نهــر الفــرات يف ســياق زمنــي يتــم 

االتفــاق عليــه بــن تركيــا والواليــات املتحــدة، واقرحــت تــويل قــوات 

»درع الفــرات« مهمــة اقتحــام الرقــة »وتحريرهــا مبســاندة القــوات 

الركية بعد االنتهاء من االستعدادات الالزمة لذلك.

وتشــري املصــادر إىل أن واشــنطن قــد عدلــت خططهــا لتهدئــة خواطــر 

األتــراك وحلفائهــم العــرب، حيــث يتــم االتصــال مــع العشــائر 

العربيــة يف ريــف الرقــة ومحافظــات أخــرى لتشــكيل وحــدات 

ــة، ويف  ــر الرق ــاهم يف تحري ــرات لتس ــادة درع الف ــت قي ــة تح إضافي

الوقــت نفســه ســتكون قــوة ردع لقــوات ســوريا الدميقراطيــة إذا مــا 

ــراكها يف  ــد اش ــيك بع ــريك األمري ــم ال ــى التفاه ــرد ع ــت التم حاول

تحرير املدينة.

وقــد تــم االتصــال بالفعــل مــع قبيلــة شــمر وقــوات الصناديــد 

التابعــة للقبيلــة مــن أجــل احتوائهــم وضمهــم إىل قــوة درع الفــرات 

ــك الحــال  ــة، وكذل ــوات ســوريا الدميقراطي ــع ق ــم م ــن قتاله ــدالً م ب

ــل  ــريب العام ــف الع ــادة التحال ــة يف قي ــائرية مهم ــادات عش ــع قي م

عــن   املصــادر  وتحدثــت  الدميقراطيــة،  ســوريا  قــوات  ضمــن 

»صعوبــات« تواجــه قــوات الصناديــد التــي تتمركــز يف معظمهــا 

بريــف الحســكة ضمــن مــا يُعــرف بكانتــون الجزيــرة الــذي يخضــع 

ــوات  ــود ق ــي تق ــة الت ــعبية الكردي ــة الش ــدات الحاي ــيطرة وح لس

ســوريا الدميقراطيــة، حيــث ترفــض القــوات األمريكيــة فكــرة ســحب 

قــوات الصناديــد مــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة وضمهــا إىل قــوات 

درع الفرات.

ويبــدو أن هــذا الخــالف يصــب يف صالــح تنظيــم الدولــة الــذي 

انســحب مــن جرابلــس دون قتــال لخلــط األوراق عــر إدخــال 

ــى  ــات ع ــات ورصاع ــة يف خالف ــة والكردي ــة والركي ــراف العربي األط

املناطــق قــد تــؤدي إىل نــزاع مســلح واســع النطــاق يف عمــوم املناطق 
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ــاء  ــن أعب ــص م ــض والتخل ــا ببع ــا لربه ــة ذاته ــد إىل املنطق واح

ــالً يف  ــا دعــاً هائ ــوة فيه ــك كل ق ــات، متتل ــالث جبه ــاع عــن ث الدف

مساحات واسعة.

ــدات  ــي »وح ــحاب مقات ــن انس ــت ع ــد رصح ــد« ق ــت »قس وكان

ــادت  ــا ع ــه، إال أنه ــرات إىل رشق ــريب الف ــن غ ــعب« م ــة الش حاي

للهجــوم باتجــاه البــاب. األمــر الــذي دفــع رئيــس الــوزراء الــريك بــن 

عــي يلدريــم، األحــد، ملطالبــة الواليــات املتحــدة للوفــاء بتعهداتهــا 

بإخــراج »الوحــدات« إىل رشق الفــرات. وترجــم األمــر عمليــاً بقصــف 

ــرط  ــارص وق ــتاين« يف الشــيخ ن ــال الكردس ــع »الع ــى مواق ــريك ع ت

ويران، رشقي بلدة قباسن.

ومــن املثــري لالنتبــاه توقــف »درع الفــرات« يف األمتــار األخــرية قبــل 

الســيطرة عــى املدينــة، حيــث تتحــدث املصــادر عــن انتظــار أنقــرة 

ــر  ــات مــع روســيا وأمــريكا، إذ بينــت تريحــات وزي نتيجــة املباحث

الدفــاع الــريك فكــري ايشــيق، بشــكل جــي، حــذر تركيــا يف الوقــت 

ــة  ــول مدين ــريكا ح ــية وأم ــاك رؤى لروس ــداً أن: »هن ــن، مؤك الراه

ــية–أمريكية،  ــة تركية–روس ــات ثالثي ــراتيجية، وأن مباحث ــاب اإلس الب

تجري حولها، ومتثل مصالح مختلفة«.

النظــام  أمــام هجــات  الثــوار  تراجــع 

وامليلشيات الشيعية بحلب
أحــرزت املليشــيات الشــيعية املواليــة إليــران تقدمــاً غــريب 

مدينــة حلــب، حيــث ســيطرت عــى منطقــة منيــان وعــدد مــن 

كيخيــا  منشــآت  بينهــا  ومــن  الســكنية،  والكتــل  املعامــل 

و«ســاندي فارمــا« ومعمــل الكرتــون، كــا حققــت تقدمــاً 

موازيــاً يف جبهــات »ضاحيــة األســد« وســيطرت عــى أكــر مــن 

90 يف املائــة منــه، وحاولــت التقــدم أكــر باتجــاه الغــرب، 

واشــتبكت مــع املعارضــة يف منطقــة املنــارش غــريب منيــان 

وســوق الجبــس والبحــوث العلميــة وجبهــات جمعيــة الزهــراء 

يف الشال الغريب من محور املعركة الرئيي.

ــة العســكرية«  وكان التجمــع الرئيــس للمليشــيات يف »األكادميي

ــن 4  ــر م ــا أك ــات، وتبعه ــرات املدرع ــا ع ــت منه ــي خرج الت

التــي تشــهد اشــتباكات محــدودة بــن القــوات الكرديــة واملعارضــة 

السورية املتحالفة مع تركيا.

يف هــذه األثنــاء تواصــل عمليــة »درع الفــرات« تقدمهــا يف محيــط 

مدينــة البــاب تحــت غطــاء مــن القصــف الجــوي واملدفعــي الــريك، 

ــة  ــول مدين ــش« ح ــم »داع ــع تنظي ــف م ــع رصاع عني ــث يندل حي

»قباســن« التــي زج فيهــا التنظيــم بــكل ثقلــه خشــية ســيطرة 

فصائــل املعارضــة عليهــا، كونهــا تشــكل أحــد املفاتيــح املهمــة 

للســيطرة عــى مدينــة البــاب، يف حــن تراقــب »قــوات ســوريا 

ــة الوصــول  ــة االنقضــاض عليهــا، ومحاول الدميقراطيــة« قباســن بغي

ــة  ــرى كندرلي ــن ق ــش« م ــحاب »داع ــد انس ــاب بع ــة الب إىل مدين

ومــزارع شــويحة وقــرط صغــري حيــث حشــدت »قســد« قواتهــا يف 

محيــط بلــدة العرميــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش«، بغيــة 

التقــدم يف تلــك املنطقــة، إال أن غيــاب طــريان »التحالــف الــدويل« يف 

تغطيتــه ملعــارك »قســد« هنــاك، مل يســعفها يف الســيطرة عــى 

البلــدة. ونقلــت مواقــع كرديــة تريحــات غــري رســمية لقيــادي يف 

»قسد« يؤكد نيته التقدم باتجاه مدينة الباب.

ووفقــاً ملصــادر كرديــة فــإن »قســد« حســمت أمرهــا يف الدخــول إىل 

مدينــة البــاب، خصوصــاً بعــد اقرابهــا مــن بلــدة قباســن ذات 

ــن  ــاً ب ــاب، وهــي تنتظــر توافقــاً دولي ــة، رشقــي الب ــة الكردي الغالبي

ــادي أنهــم ســيتوجهون  ــا. وأكــد القي ــذ تحركاته ــا لتنفي أمــريكا وتركي

ــر  ــرات« لتحري ــة »غضــب الف ــاء مــن حمل ــاب، عقــب االنته إىل الب

ــا«  ــم »روجاف ــة إلقلي ــدود الغربي ــة الح ــر مبثاب ــي تعت ــة، والت الرق

حسب تعبريهم. 

يف هــذه األثنــاء؛ كثفــت قــوات النظــام مــن وجودهــا داخــل مطــار 

كويــرس العســكري، بعــد دفعهــا بتعزيــزات جديــدة، تحضــرياً 

للهجــوم عــى البــاب، التــي باتــت تُشــكل العقــدة األبــرز يف الوقــت 

الحايل لجميع القوى يف ريف حلب الرقي.

ويبــدو أن »داعــش« تســعى لخلــط األوراق لدفــع جميــع األطــراف 

إىل محيــط البــاب لربهــم ببعــض، إذ بــات يتقــدم إىل محيــط 

ــاً، و«قســد«  ــة كل مــن؛ قــوات الجيــش الحــر املدعومــة تركي املدين

املدعومــة أمريكيــاً، وقــوات النظــام املدعومــة روســياً وإيرانيــاً. 

ــت  ــالث يف وق ــوى الث ــك الق وتســعى »داعــش« لضــان وصــول تل
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ــاين و«الحــرس  ــه« اللبن ــل مــن مليشــيات »حــزب الل آالف مقات

و«القــوات  العراقيــة  النجبــاء«  و«حركــة  اإليــراين  الثــوري« 

الخاصــة« الروســية ومليشــيات فلســطينية وأفغانية وباكســتانية. 

وتوزعــت تلــك القــوات عــى أربعــة محــاور؛ محــوران باتجــاه 

ــدم  ــان. التق ــة مني ــاه منطق ــوران باتج ــد«، ومح ــة األس »ضاحي

الري للمليشيات جاء بعد متهيد ناري عنيف.

وجــاء التقــدم األخــري للمليشــيات بعــد سلســلة محــاوالت 

ــوع  ــري متن ــف ب ــا قص ــايض، تخلله ــبوع امل ــالل األٍس ــلة خ فاش

روســيا  طــريان  نفــذه  مشــرك  وجــوي  الثقيلــة،  باألســلحة 

ــع للنظــام. وكان الهجــوم األخــري هــو  ــل التاب ومروحــي بالرامي

األعنــف عــى اإلطــالق، وتســبب يف تدمــري شــبه كامــل للمواقــع 

املستهدفة بالحملة الرية.

ومــع التقــدم الجديــد الــذي أحرزتــه املليشــيات مؤخــراً، يف 

الجبهــات الغربيــة، تكــون قــد اســتعادت 90 يف املائــة مــن 

مواقعهــا قبــل معركــة »ملحمــة حلــب الكــرى« التــي أطلقتهــا 

املعارضــة لكــرس الحصــار عــن أحيــاء حلــب الرقيــة املحــارصة، 

ــل  ــدي قب ــكل تقلي ــه بش ــت علي ــا كان ــات إىل م ــود الجبه لتع

فرض الحصار عى األحياء الرقية.

ــق  ــق مناط ــدم يف عم ــة للتق ــاوالت املعارض ــون مح ــك تك وبذل

ســيطرة النظــام لفــك الحصــار قــد فشــلت تحــت وطــأة القصف 

الجــوي العنيــف الــذي دمــر أكــر مــن 60 يف املائــة مــن البنيــة 

العمرانيــة يف منطقتــي منيــان والضاحيــة بنحــو 200 غــارة 

نفذتهــا القــوات الروســية، يف وتــم إطــالق قرابــة 1000 صــاروخ 

مــن أنــواع وحجــم مختلفــة؛ »غــراد« و«فيــل« و«توشــكا«، عــدا 

ــات،  ــف الدباب ــاون، وقذائ ــة، واله ــف املدفعي ــن آالف القذائ ع

ــي  ــرة الت ــل املتفج ــة بالرامي ــع املعارض ــف مواق ــم قص ــا ت ك

ــد«  ــة األس ــة »ضاحي ــة«، وخاص ــامة »كياوي ــازات س ــوي غ تح

والراشدين وخان العسل ومواقع قرب دارة عزة.

وتتحــدث املصــادر عــن زج إيــران بقــوات إضافيــة خــالل األيــام 

املاضيــة بزيــادة وصلــت إىل الضعــف، أي مــا يزيــد عــن عــرة 

آالف مقاتــل تــم إرســالهم عــى دفعــات بــراً وجــواً مــن الســاحل 

ــرس  ــا »الح ــة يديره ــيات إيراني ــم مليش ــن بينه ــق، وم ودمش

الثــوري« مثــل »رسايــا الخراســاين« التــي كانــت تنتر يف دمشــق 

ويف الجبهات الجنوبية.

ــن  ــد م ــد املزي ــيعية تحش ــيات الش امليلش

قواتها يف حلب
ــي  ــن مقات ــويل اآلالف م ــن ت ــة ع ــة مطلع ــادر غربي ــدث مص تتح

ــان والعــراق وباكســتان وأفغانســتان  امليليشــيات الشــيعية مــن لبن

مهمــة املعــارك يف حلــب، يف حــن يتقلــص دور النظــام بصــورة مثــرية 

للتساؤل. 

ووفقــاً للباحــث فيليــب ســميث، وهــو خبري يف امليليشــيات الشــيعية 

يف معهــد واشــنطن لسياســة الــرق األدىن فــإن امليلشــيات الشــيعية 

ــة مــن الحــرب،  تؤســس لقــوة دامئــة عــى األرض، بعــد فــرة طويل

ــوريا، يف  ــوي يف س ــي ق ــكري وإيديولوج ــري عس ــة تأث ــوي مارس وتن

حــن ال ميلــك األســد القــدرة عــى الحــَد مــن النفــوذ املتزايــد لهــذه 

الجاعــات، مــا يثــري قلــق املســؤولن الســورين مــن تنامــي النفــوذ 

وكان موقــع »ديبــكا« قــد تحــدث عــن قيــام »حــزب اللــه« يف 

األســبوع املــايض بنقــل لوائــن مــن حــوايل 5000 مقاتــالً إىل جبهــة 

حلب.

ــة  ــلحة ثقيل ــات وأس ــن دباب ــد م ــة« الجدي ــواء »البندقي ــون ل ويتك

ــه للعمــل خلــف خطــوط العــدو، ليصــل  ــر تــم تدريب ــواء مغاوي ول

ــاً  ــل، ووفق ــوريا إىل 15000 مقات ــه« يف س ــزب الل ــي »ح ــدد مقات ع

ملصــادر عســكرية روســية فــإن اثنــان مــن األلويــة الشــيعية اللبنانيــة 

ســتنقل عملياتهــا إىل محافظــة إدلــب يف الشــال للتصــدي لجبهــة 

النرة، والكتيبتان ُمجهزتان بالعتاد األمرييك والرويس. 

وتحــدث املوقــع عــن تعزيــز قــوات الحــزب بناقــالت جنــود مدرعــة 

ودبابــات أمريكيــة، بينــا ُجَهــز اللــواء الخفيــف بالســالح الــرويس و 

تســتخدم بعــض الوحــدات العتــاد األمــرييك والــرويس، مثــل املدافــع 

ــالت  ــى ناق ــل ع ــي تُحم ــية ZPU-2 الت ــات الروس ــادة للدباب املض

.M113 الجنود املدرعة األمريكية من طراز

كــا تعــد إيــران يف املرحلــة القــادة إلنشــاء وتســليح لــواء خفيــف 

ــراين،  ــوري اإلي ــات الخاصــة للحــرس الث ــرار وحــدات العملي عــى غ

والتــي ُصممــت للتكيــف مــع كافــة التضاريــس وجميــع الظــروف، 

ومعركة حلب هي أوىل عملياتهم يف الحرب السورية.
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