
التقرير اإلستراتيجي السوري

العدد رقم 60 - األحد 26 أغسطس 2018

إقرأ في هذا العدد:

تل أبيب تنفذ عمليات اغتيال في سوريا إلفساد تفاهمات هلسنكي

تنسيق روسي-أوروبي لدعم خطة تخارج إيراني تدريجي من سوريا

الخالف األمريكي-التركي يدفع أنقرة إلى االنحياز لموسكو



تل أبيب تنفذ عمليات اغتيال في سوريا إلفساد تفاهمات هلسنكي

على الرغم من حرص الرئيسين األمريكي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتين على إبقاء تفاهماتهما 
إلى  تشير  التسريبات  أن  إال  معلنة؛  غير   )2018 يوليو   16( هلسنكي  في  واإلستراتيجية  السياسية 
موافقة الواليات المتحدة على سحب قواتها من سوريا مقابل موافقة روسيا على خروج القوات اإليرانية 

من سوريا.

التي  العقوبات  إزاء  الروسية  الفعل  ردة  جاءت  فقد   )2018 أغسطس   10( أمني مطلع  لتقرير  ووفقًا 
فرضتها إدارة ترامب على إيران )7 أغسطس( عقب اتفاق هلسنكي فاترة، إذ لم تتكلف موسكو إصدار 

بيان إدانة للموقف األمريكي أو توجيه كلمة تعاطف مع الجانب اإليراني.
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الواليات  بين  لتفاهمات شرق أوسطية  التوصل  إلى  األولى  بالدرجة  اجتماع هلسنكي قد هدف  وكان 
المتحدة وروسيا لتحسين عالقات التعاون بين البلدين، وتضمنت التفاهمات: انسحاب القوات األمريكية 
في  وميلشياتها  إيــران  تواجد  تحجيم  بوتين  ضمان  مقابل  العراق،  مع  لسوريا  الشرقية  الحدود  من 
قطاعات تم تحديدها مسبقًا وعلى نحو مشترك في جنوب شرق سوريا، وأن تتسلم الشرطة العسكرية 
الروسية )التي يتشكل معظمها من القوات الخاصة الشيشانية( السيطرة على هذه المناطق للتأكد 

من تموضع القوات اإليرانية على بعد 100 كم عن الحدود األردنية واإلسرائيلية حسب االتفاق.

واشترط ترامب على الروس موافقة كل من نتنياهو والملك عبداهلل على هذا االتفاق، حيث تتحدث 
ثم  ومن  يوليو(،   25( ترامب  لقاء  عقب  يومًا  أربعين  لمدة  األنظار  عن  األردن  ملك  تــواري  عن  المصادر 
ظهوره في 7 أغسطس بعد خلوة طويلة مع مسؤولين أمريكيين قاموا بإطالعه على خطط ترامب 
الرئيس  الملك عن موافقة كل من  ُأبلغ  بوتين، كما  األوسط وتقاطعاتها مع سياسات  الشرق  بشأن 
المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد واألمير محمد بن سلمان على العناصر األساسية 
على تلك الترتيبات، لكنه بقي متحفظًا، وطلب من الواليات المتحدة عدم التعجل في اتخاذ اإلجراءات 

المزمعة.

وكذلك كان الحال بالنسبة لتل أبيب، حيث تشير المصادر إلى أن الخالف بين روسيا وإسرائيل وصل 
إلى نقطة غير مسبوقة يوم األثنين 23 يوليو حينما غادر وزير الخارجية الفروف ورئيس هيئة األركان 
الروسية فاالري غيراسيموف القدس دون أن يتمكنا من إقناع نتنياهو بعرض موسكو التوافقي حول 
ورئيس  ليبرمان  الدفاع  ووزير  نتينياهو  الــوزراء  رئيس  رفض  حيث  سوريا  في  اإليراني  الوجود  تحجيم 
هيئة أركان الجيش الجنرال غادي إيسينكوت العرض الروسي إلبعاد إيران ووكالئها مسافة 100 كم 
عن الحدود السورية اإلسرائيلية، وأصروا على انسحاب القوات اإليرانية من كافة األراضي السورية، وإزالة 
مواقع الصواريخ الباليستية ومصانع إنتاجها المشيدة تحت األرض، وطالبوا بسيطرة روسيا على المعابر 
الحدودية مع العراق ولبنان وإغالقها في وجه مرور األسلحة والمقاتلين التابعين إليران و”حزب اهلل”، إال أن 

بوتين وصف تلك الشروط بأنها غير واقعية.

وعلى إثر ذلك اللقاء العاصف؛ كلفت حكومة نتنياهو جهاز الموساد باستئناف عمليات تصفية القيادات 
المتخصصة في مجال الصواريخ، والتي أسفرت عن اغتيال عزيز أسبر الذي يعتبر الضابط السوري األرفع 

في هذا القطاع.

3 ضباط في  )4 أغسطس( عقب تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل  وجاءت عملية اغتيال أسبر 
السويداء )1 أغسطس( هم: العميد طيار نديم أسعد في االستخبارات الجوية، وقائد مفرزة أمن السوق 
الذي ينحدر من قرية أوبين من قضاء صافيتا، وكذلك  الرائد سليمان إسماعيل  في منطقة الضمير، 
الرائد عاصم الذي يشغل قائد مفرزة أمن منطقة المحطة، في منطقة الضمير. تبعتها عملية اغتيال 
نوعية أسفرت عن تصفية أحمد عيسى حبيب المسؤول في المخابرات العسكرية السورية بالقرب من 

مدينة مصياف )18 أغسطس 2018(، وهو ضابط رفيع في فرع فلسطين.

ووفقًا لمصادر مقربة من حكومة نتنياهو فإن تل أبيب قررت العمل في الفترة المقبلة على سياسة: 
“حرمان القوى المعادية من تطوير أسلحة متقدمة”، عبر تصفية المسؤولين والعلماء المتخصصين في 
األسلحة الكيميائة والتقنيات الصاروخية، حيث تأتي عملية اغتيال عزيز أسبر وزمالئه ضمن هذا اإلطار. 
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ويعتبر أسبر الرجل الثالث في البنية العسكرية الصناعية السورية، نظرًا لدوره في تطوير المشاريع 
الصاروخية لجيش النظام، وتقديم مساعدات كبيرة لإليرانيين لتأسيس بنية تحتية لصناعة صواريخ 
باألماكن  الخرائط  وتقديم  المقرات  توفير  خالل  من  وذلــك  واللبنانية،  السورية  األراضــي  على  دقيقة 
المناسبة، وتوفير التسهيالت الالزمة لتأسيس المنشآت الصاروخية والتسليحية في األراضي السورية.

الجاري قدرة عناصره على  الموساد في شهر أغسطس  التي نفذها جهاز  وتعكس عمليات االغتيال 
الوصول للمزيد من الشخصيات األكثر خطورة في المشاريع الكيميائية والصاروخية، حيث يثور القلق 
في موسكو وطهران من أن تقدم تل أبيب على تنفيذ المزيد من العمليات النوعية إلفساد التفاهمات 

األمريكية-الروسية حول التخارج التدريجي إليران  مقابل االنحساب األمريكي من الشرق السوري.

تنسيق روسي-أوروبي لدعم خطة تخارج إيراني تدريجي من سوريا

تؤكد مصادر مطلعة في واشنطن أن بوتين اتفق مع ترامب “من حيث المبدأ” على أال تبقى إيران في 
إيراني  أنه سيكون من الصعب تحقيق انسحاب  األمريكي  الروسي أكد لنظيره  الرئيس  أن  إال  سوريا، 
كامل من سوريا، مؤكدًا أن أية محاولة إلخراج كامل القوات اإليرانية ستكون “مهمة صعبة”، وأن روسيا ال 
تستطيع إجبار إيران على القيام بذلك، بل كل ما يمكن فعله هو محاولة إقناع األسد بمطالبة اإليرانيين 

بالمغادرة.

في هذه األثناء؛ يعمل بوتين على فتح قنوات للدبلوماسية الخفية بين واشنطن وطهران، وذلك من 
خالل تعميق التعاون الروسي-األمريكي في سوريا كوسيلة يعيد من خاللها الواليات المتحدة للجلوس 
أبرمه  الذي  النووي  السالح  نزع  اتفاق  غرار  على  التفاق  والتوصل معها  إيران  مع  التفاوض  على طاولة 

ترامب مع كيم جونغ يون.

ولضمان نجاح دبلوماسيته؛ أرسل كبار المسؤولين الروس إلقناع تل أبيب بإبداء نوع من المرونة إزاء 
البيت  بين  أفضل  عمل  لعالقات  الطريق  وتمهيد  هلسنكي  تفاهمات  إنقاذ  بهدف  اإليراني،  الوجود 
األبيض والكرملين، إال أن نتنياهو بقي متزمتًا إزاء مطالبته بإجالء القوات اإليرانية من سوريا كخطوة 
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ألولى لخطة تهدف إلى طرد إيران من كافة مناطق سيطرتها في المنطقة بالشراكة مع السعودية 
واإلمارات.

ودفع ذلك التعنت بوتين إلى إجراء محادثة مع نتنياهو أكد فيها أنه ال يمكن ألحد، بما في ذلك القوات 
الروسية أو أية قوة أخرى في الشرق األوسط، تنفيذ طلباته إال في حال اجتياح عسكري شامل لسوريا، 

وهو أمر متعذر.

وكان نتنياهو قد رفض عرضًا روسيًا نقله وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بإبقاء القوات اإليرانية 
خط  عن  بعيدًا  وحلفائها  اإليرانية  القوات  تمركز  فكرة  ورفض  الحدود،  من  كيلومتر   100 بعد  على 
وقف إطالق النار في هضبة الجوالن، وذلك بالتزامن مع إطالق تل أبيب صاروخين من نظام مقالع داود 
العتراض صاروخين تم إطالقهما من الجانب السوري، وهي أول مرة تعلن فيها إسرائيل عن استخدام 
العمليات،  في  األمريكية  “رايثون”  شركة  مع  بالتعاون  صنع  والذي  المدى  متوسط  الصاروخي  النظام 
الجوالن مما دفع كثيرين من  إسرائيل وعلى هضبة  اإلنذار في شمال  الواقعة النطالق صفارات  وأدت 

السكان للجوء إلى المخابئ.

وعلى إثر إعالن وكالة “رويترز” أن بوتين قد اتفق مع ترامب في قمة هلسنكي على ضرورة “إبعاد” القوات 
اإليرانية من سوريا، ُعقد لقاء بين مستشار األمن القومي األمريكي، جون بولتون ورئيس مجلس األمن 
القومي الروسي نيكوالي باتروشيف، لمناقشة سبل تنفيذ االنسحاب المتزامن بين القوات األمريكية 
واإليرانية، ودار الحديث حول قيام “حزب اهلل” بتنفيذ عمليات انسحاب تدريجي لقواته من سوريا، دون 
اإلعالن رسميًا عنها، وذلك وفق اتفاق أمريكي-روسي، يتضمن إلزام تل أبيب بالتهدئة وعدم التصعيد 

مقابل تراجع القوات اإليرانية من مواقع إستراتيجية تم االتفاق عليها في هلسنكي.

السورية اإلسرائيلية، مقابل تولي  الحدود  األمن على  أن تتولي روسيا مسؤولية  االتفاق على  كما تم 
الواليات المتحدة القضية الفلسطينية بما في ذلك أزمة قطاع غزة الذي ُيتوقع أن يصبح قلب الدولة 

الفلسطينية، والذي يمكن أن تمتد منافذه الخارجية إلى شمال سيناء وموانئ قناة السويس.

وبالتزامن مع تعثر المفاوضات الروسية-اإلسرائيلية؛ تتحدث المصادر عن برود شديد في العالقة بين 
الدبلوماسية  المكاسب  العالقة بين الطرفين هي أعظم  إلى أن  ترامب ونتنياهو، بعد أن كان ُينظر 
إلسرائيل حينما تتوجت باالحتفال بنقل السفارة األمريكية إلى القدس في شهر مايو الماضي، إذ يدور 
الحديث عن قطيعة حادة بين حكومة نتنياهو مع المعسكرات السياسية في الواليات المتحدة بما في 

ذلك الديمقراطيين، وتأثير ذلك سلبًا على التعاون االستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب. 

بإمكانه تحقيق  بأن  ر  أن قدَّ البديلة بعد  بالمضي في خطته  األثناء يمضي بوتين في قراره  في هذه 
أهدافه السياسية دون التعاون مع ترامب ،المثقل بالمتاعب في بلده من قبل خصومه السياسيين 
واالستخباراتيين، ودون التعاون مع نتنياهو، المصر على إجالء القوات اإليرانية كليًا من سوريا، والمتعب 
أيضا على جبهتين مضطربتين شماالً وجنوبًا، حيث أوعز بوتين لكل من الفروف وغيراسيموف بالتوجه 
مباشرة من القدس -وقبل العودة لموسكو- لباريس وبرلين في مهمة دبلوماسية تهدف إلى كسب 
تعاون أوروبا الساخطة من السياسات األمريكية إزاء الملف النووي اإليراني، حيث يرغب بوتين في إقناع 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالتخلي عن عملية جنيف التي ترعاها الواليات المتحدة واألمم المتحدة بشأن 
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سوريا، واالنضمام لعملية أستانا الروسية بهدف التوصل إلى تفاهمات 
مع إيران وتركيا لعملية سالم شاملة في سوريا، بعيدًا عن واشنطن 

وتل أبيب المثقلتين بالصراعات والتناقضات.

إلعادة  بدعم خطته  الرئيسة  األوروبية  الدول  إقناع  بوتين في  ويرغب 
ماليين الالجئين السوريين ودعم وسكو في مساعيها إلقناع تل أبيب 
التعجيزية  الشروط  على  اإلصــرار  وعد  هلسنكي  لتفاهمات  باإلذعان 

التي يضعها نتنياهو. 

الرد  الفرنسي  الرئيس  ومن  األلمانية  المستشارة  من  بوتين  وينتظر 
على مقترحاته التي من الواضح أنها تهدف لدق إسفين بين إدارة ترامب 
وزعماء الدول الرئيسة في االتحاد األوروبي، وذلك بالتزامن مع تخفيض 
العالقات بين موسكو وتل أبيب وتحديدها بالتنسيق العسكري بين 

مستشاري األمن القومي نيكوالي باتراشيف  ومائيير بن شابات.

ويثور القلق في تل أبيب من انخراط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مع الخطة الروسية، حيث وافق على تقديم مساعدات إنسانية تصل 
فرنسية  عسكرية  شحن  طائرة  وأرســل  روسيا،  عبر  النظام  لمناطق 
محملة بنحو 20 طن من المساعدات اإلنسانية إلى قاعدة “حميميم” 

العسكرية الروسية )21 يوليو(.

المشتركة  العملية  تنفيذ هذه  اتفقا على  وكان ماكرون وبوتين قد 
خالل اجتماعهما في شهر مايو الماضي في سان بطرسبرج، وتقضي 
الروسية  القوات  عبر  الشرقية  الغوطة  سكان  إلى  مساعدات  بإرسال 
أثار  مما  المتحدة،  األمــم  رعاية  تحت  توزيعها  من  بــدالً  األســد  ونظام 
تساؤالت حول طبيعة الموقف الفرنسي الذي دأب على شجب جرائم 
النظام واالنتهاكات الروسية خالل السنوات السبع الماضية، لكنه غير 

توجهاته بصورة كبيرة في األيام الماضية.
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الخالف األمريكي-التركي يدفع أنقرة إلى االنحياز لموسكو

مع  الدبلوماسية  أزمتها  ومواجهة  عملتها  تدهور  معالجة  -في  تركيا  أن  إلى  مطلعة  مصادر  أشارت 
الواليات المتحدة- تعمل على كسب “حلفاء جدد”، محذرة من أن اإلجراءات األمريكية ضد أحد حلفائها 
الرئيسين ستدفع تركيا، وهي عضو في حلف الناتو منذ عام 1952، إلى االعتماد أكثر على روسيا وإيران، 
خصوصًا في الشمال السوري، حيث يرغب أردوغان في التنسيق مع موسكو وطهران لتجميد جبهات 
القتال في إدلب، وتفادي سيل من الالجئين الجدد إضافة إلى حوالي 3.5 مليون سوري تستضيفهم 

تركيا. 

ووفقًا للمصادر ذاتها فإن سياسة أردوغان الخارجية باتت تحت رحمة موسكو، حيث يتزايد أنقرة على 
تكثف  حين  في  سوريا،  شمال  في  نفوذها  نطاق  على  والحفاظ  األكــراد  جماح  لكبح  الروسية  القوات 
بإعادة  يتعلق  فيما  موسكو  مع  للتماهي  الماضية  األيام  في  جهودها  السرية  التركية  الدبلوماسية 
الخامس  الفيلق  إلى  لالنضمام  تمهيدًا  التشكيل  الفصائل إلعادة  والضغط على  السوريين  الالجئين 

على غرار ما جرى في الجنوب. 

بالتزامن  إلى ديارهم”، وذلك  بالفعل عن: “تسهيل عودة جميع ضيوفنا  أردوغان  الرئيس  وقد تحدث 
مع إعالن أنقرة تفكيك خمسة مخيمات لالجئين في مناطق غازي عنتاب وآديامان وماردين ونزيب، كما 
ينخرط أردوغان في خطة موسكو لتشجيع ألمانيا وفرنسا على إعادة الالجئين والمساهمة في تمويل 

إعمار سوريا.

ومن جهته؛ يعمل بوتين على كسب تركيا لصالح سياساته في المنطقة عقب تدهور قيمة الروبل 
واإلعالن عن عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، وذلك من دافع المعاناة المشرتكة حيث تدهور الليرة 
التركية وتعاني أنقرة من إجراءات واشنطن العقابية، األمر الذي يدفع أردوغان للعمل مع بوتين على 
 تشكيل جبهة مناهضة لترامب، حيث دعا إلى قمة تشارك فيها كل من روسيا وألمانيا وفرنسا في 

7 سبتمبر المقبل.
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تذمر في واشنطن من الهيمنة الروسية على الملف السوري

المتحدة  الواليات  روسيا مع  أبرمته  الذي  االتفاق  أن  نيكوالي كوزانوف،  الروسي،  السياسي  المحلل  رأى 
نفوذها  الروسية  القوات  على موسكو ودمشق وطهران، حيث وسعت  بالفائدة  عاد  في هلسنكي 
اإلستراتيجي في مرتفعات الجوالن لتقيم ثمانية مراكز مراقبة فيها، في حين عززت إيران مواقعها في 
القطاعات الوسطى مقابل انسحاب شكلي من الجنوب السوري، وضمن بشار األسد اعترافًا إسرائيليًا 
بسلطته على األراضي السورية مقابل االلتزام باتفاقية عام 1974، كما زاد من فاعلية دفاعاته الجوية 
وأنظمة  الجوية  الصواريخ  وأنظمة  المدى  بعيدة   ”S-300“ طراز  من  صواريخ  على  للحصول  ويتطلع 

.”TOR-M1“ المدى القصير

وبموجب هذه التفاهمات؛ منعت موسكو واشنطن من العمل على إضعاف الوكالء اإليرانيين في سوريا، 
حيث يمثل وجودهم أهمية كبيرة للمحافظة على توازن نظام بشار األسد، في حين يدرك المسؤولون 
اإلسرائيليون أنه بات من المستحيل إخراج كافة القوات اإليرانية من سوريا، وأن اتفاق هلسنكي يمثل 

الفرصة الوحيدة لحكومة نتنياهو لتقليص نفوذ طهران في الجنوب السوري فقط.

وتتحدث مصادر مقربة من البيت األبيض عن ارتباك كبير داخل إدارة ترامب وخارجها جراء التفاهمات 
التي أبرمها ترامب مع بوتين في هلسنكي بعيدًا عن مستشاريه، حيث يسود الشعور في واشنطن 
أن ترامب أصبح منساقًا بصورة كاملة خلف خطة بوتين في سوريا، والتي تتضمن إقرار واشنطن ببقاء 
األسد، وتخويل موسكو بمهمة فرض ومراقبة تنفيذ اتفاق عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، وموافقته 
إلى تعجله في  الجنوب، إضافة  80 كيلومترًا من  إيران في سوريا مقابل انسحابها حوالي  على بقاء 
سحب كل القوات األميركية من سوريا متجاهاًل عواقب هذه السياسية التي ستكون عواقبها كارثية 

على الواليات المتحدة، بما في ذلك تراجع النفوذ األميركي على األرض وعلى طاولة المفاوضات. 

معهد  في  والزميل  السابق  المفاوض  رأى  المنطقة؛  في  األمريكي  الموقف  تراجع  على  تعليقه  وفي 
واشنطن لدراسات الشرق األدنى دينس روس، أن الواليات المتحدة كررت أخطاءها السابقة في سوريا، 
مؤكدًا أن لجوء ترامب لبوتين كقناة تافوض مع اإليرانيين يعطي نظيره الروسي نفوذًا يساعدهم على 

إضعاف الوجود األمريكي بعد أن تخلت الواليات المتحدة عن سوريا للروس.

الالعب  جعلها  السوري  بالنزاع  المعنية  األطــراف  كافة  مع  عالقات  ببناء  روسيا  تفّرد  أن  مراقبون  ورأت 
السورية  الحرب  إلى حل دبلوماسي لألزمة وتغيير مسار  التوصل  القادر على  الوحيد،  األساسي، وربما 
لصالح بقاء بشار األسد والسماح إليران والميلشيات التابعة لها بالبقاء على األرض، وحلول روسيا محل 

الواليات المتحدة األميركية في المنطقة.

وتعمل موسكو على توظيف تراجع الواليات المتحدة إلى الصفوف الخلفية، لبسط هيمنتها اإلقليمية 
وإبرام المزيد من صفقات التسلح وتنفيذ اتفاقات التعاون النووي مع البلدان العربية؛ ففي سوريا ضمنت 
موسكو وجودها من خالل قاعدة حميميم الجوية و الالذقية البحرية، إضافة إلى أن أنظمة “إس 300”، 
400” التي نشرتها روسيا في سوريا جعلتها دون سواها تتمتع بالقدرة على بسط نفوذها  و”إس 
400”، وصواريخ مضادة  “إس  لبيعها منظومة  السعودية  األوسط. كما وقعت عقدًا مع  الشرق  في 
للدبابات، وأبرمت صفقة أسلحة ضخمة مع اإلمارات واتفاقية تعاون نووي مع تونس، وباعت القاهرة 50 
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طائرة مقاتلة “ميغ 29”، وعددًا مماثاًل من الطائرات الهجومية، ومنظومات “إس 300”، كما تم االتفاق 
وقطر  والبحرين  المغرب  من  من  كاًل  تبدي  حين  في  لمصر،  نووية  مفاعالت  أربع  روسيا  توفر  أن  على 

اهتمامًا بشراء منظومة “إس 400”.

يتعلق  فيما  واشنطن  من  بدالً  نحو موسكو  للتوجه  نفسها مضطرة  أبيب  تل  تجد  األثناء  في هذه 
بالترتيبات العسكرية في الجنوب السوري، فضاًل عن الملفات المتعلقة بدرء الخطر اإليراني، وذلك بعد 
ترامب  إقناع  وعجز عن  السوري  الملف  في  فاعل  أمريكي  بدور  واشنطن  قيام  نتنياهو من  يئس  أن 

بعدم االنسحاب من سوريا دون تنسيق مع حلفائه في المنطقة.

جهود روسية لتعزيز سيطرة النظام عبر ملفي “اإلعمار” و”إعادة الالجئين”

المساعدات  بتقديم  والغربية  العربية  الدول  إلقناع  شاملة  خطة  على  الروسية  الدبلوماسية  تعكف 
اإلنسانية وإعادة اإلعمار وإقامة عالقات طبيعية مع النظام، وذلك كجهد تكميلي للعمليات العسكرية 

الروسيةالتي أفضت إلى إعادة سيطرة قوات النظام على مناطق عدة.

وجاءت المعونات الفرنسية عبر قاعدة حميميم بدالً من األمم المتحدة كاعتراف من الرئيس ماكرون 
بالهيمنة الروسية على الملف السوري، ورغبة باريس في إقامة عالقات دبلوماسية مع دمشق. 

إعادة  جهود  إلى  لالنضمام  األوروبــي  االتحاد  ودول  واشنطن  على  موسكو  تضغط  األثناء  هذه  في 
ستة ماليين مهجر سوري إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث أجرت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ورئيس هيئة األركان العامة فاليري 

غيراسيموف تضمنت ملف إعادة الالجئين السوريين إلى بالدهم.
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وتحظى الدبلوماسية الروسية بدعم دول الجوار السوري؛ حيث أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل 
)20 أغسطس( أن بالده تؤيد كامل المبادرة الروسية بشأن عودة الالجئين السوريين، وتراها مبادرة 

ناجحة، وطالب دمشق بتشجيع عودة الالجئين من خالل مبادرات مختلفة.

وفي األردن؛ تدرس الحكومة خطة روسية إلعادة الالجئين السوريين إلى ديارهم، وذلك بالتزامن مع فتح 
معبر “نصيب” لتشجيع الالجئين على العودة إلى قراهم في الجنوب السوري في ظل تجاوب ضعيف. 
وفوجئ مئات المدرسين السوريين في مخيم “الزعتري” مع اقتراب العام الدراسي الجديد بقرار فصلهم 

من العمل التدريسي دون سابق إنذار من قبل منظمة “يونيسف” بحجة نقص الدعم والتمويل.

إلى  السوريين  الالجئين  لعودة  فتح سبعة معابر جديدة  أعلنت عن  قد  الروسية  الدفاع  وزارة  وكانت 
أنقرة  رغبة  تؤكد  الجاري  أغسطس  تركية في شهر  إعالمية  تقارير  بالتزامن مع صدور  وذلك  بالدهم، 
في إعادة قسم من السوريين الالجئين، وذلك بالتزامن مع زيارة ممثلين عن وزارتي الخارجية والجيش 
الحديث حول خطة تركية إلعادة ما  الالجئين، حيث دار  الروسية تركيا لبحث مسألة عودة  والمخابرات 

تستطيع من الالجئين السوريين إلى منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قدمت للواليات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة 
الالجئين السوريين وتشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية. وقال رئيس 
المركز الوطني إلدارة شؤون الدفاع، الفريق “ميخائيل ميزينتسيف” إن “ما يساعد على تحقيق التقدم 
هلسنكي،  قمة  خالل  واألمريكي  الروسي  الرئيسان  إليها  توصل  التي  االتفاقات  هو  االتجاه،  هذا  في 
والتي شهدت تقديم مقترحات محددة إلى الجانب األمريكي حول تنظيم عملية عودة الالجئين إلى 
األماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، حيث تأمل موسكو في التوصل إلى خطة مشتركة مع 
واشنطن لعودة الالجئين إلى األماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل النزاع، وخاصة عودة الالجئين من 
لبنان واألردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية-أمريكية-أردنية برعاية مركز عمان للمراقبة، 

وتشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان.

ووفقًا لمصادر روسية فإن الواليات المتحدة تدرس اقتراحًا روسيًا لتشكيل مجموعة مشتركة لتمويل 
استقرار  لتحقيق  التحالف  قوى  مع  بمبادرة  طرفها  من  وتقدمت  السورية،  التحتية  البنية  إعمار  إعادة 

المناطق المحررة في سوريا، وحصلت على تمويل سخي من بعض دول مجلس التعاون.

األكراد  بمكافأة  مشتركة  روسية-أمريكية  رغبة  تحقيق  باتجاه  سيذهب  الخليجي  التمويل  أن  ويبدو 
على الدعم الذي قدموه في محاربة تنظيم “داعش” من جهة، وتعاونهم مع النظام من جهة ثانية، 
حيث تطمح موسكو إلى الحصول على دعم واشنطن وتل أبيب لمشروع إنشاء كيان فيدرالي كردي 

بتمويل خليجي يحد من نفوذ أنقرة في الشمال السوري.
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دمشق  بين  مباشرة  مفاوضات  ترعى  المتحدة   األمم 
وتل أبيب

تحدثت مصادر عبرية عن مفاوضات تمت برعاية قوات األمم المتحدة لمراقبة 
الجوالن  االشتباك بين إسرائيل وسوريا، في هضبة  النار وفض  وقف إطالق 

المحتل بمساعدة الجانب الروسي الذي توسط في ترتيب هذه اللقاءات.

إسرائيليون  ضباط  فيها  ناقش  لــقــاءات  ثــالث  عقد  إلــى  المصادر  وأشـــارت 
المناطق  في  مواجهات  وقوع  تفادي  أبرزها:  ساخنة،  محاور  عدة  وسوريون 
الحدودية، وطبيعة وجود الميلشيات الشيعية ضمن قوات النظام المتقدمة 
العمل  وسبل  الــســوري،  الجوالن  شمال  في  أخــرى  ومناطق  القنيطرة  نحو 
اإليرانية  القوات  توغل  بعدم  الالزمة  الضمانات  وتوفير   ،1974 عام  باتفاقية 

في هضبة الجوالن.

وأسفرت تلك المفاوضات عن السماح لتل أبيب بدخول اللوائين )61( و)90( 
النظام  قوات  والسيطرة  الروسية  الشرطة  قوات  برفقة  للنظام  التابعين 
على مناطق واسعة من القنيطرة، بما فيها بلدات: تل أحمر غربي، وتل أحمر 
وكودنة،  العبد،  وعين  زيــوان،  وعين  الزاوية،  ورســم  طيش،  ورســم  شرقي، 
نقطة  والقنيطرة، وتسليم  درعا  ريفي  بين  الممتدة  المنطقة  واألصبح في 
األمم المتحدة في بلدة أم باطنة، وإنشاء منطقة عازلة ثالثية الشريط بطول 
80 كيلومترًا، بحيث يدخل مراقبو “أندوف” والشرطة العسكرية الروسية، 
ويحتفظ النظام بنحو 350 دبابة و3 آالف جندي بسالح خفيف في القطاع 

الثاني، وبنحو 650 دبابة و4500 جندي بسالح خفيف في القطاع الثالث.
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شؤون عسكرية

تشكيالت جديدة في الجنوب تنذر باندالع صراع إقليمي

يشهد الجنوب السوري تحوالت ميدانية واسعة يمكن أن تفضي إلى صراع إقليمي طويل األجل، حيث 
يثور القلق في عّمان وتل أبيب إزاء تملص الروس من التزاماتهم وإخالئهم المواقع التي سلمتها لهم 
المعارضة لصالح النظام، حيث تؤكد مصادر عسكرية مطلعة )10 أغسطس( عدم وفاء بوتين بإنشاء 
نقاط تفتيش في مناطق إستراتيجية سبق وأن تعهد بتأمينها لمراقبة خط فض االشتباك في الجوالن 

المحتل.
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد التزمت بنشر ثمان نقاط لمراقبة خط فض االشتباك، وإرسال الشرطة 
قدمها  لتعهدات  وفقًا  وإسرائيل  األردن  مع  الجنوبية  السورية  الحدود  للمناطق  الروسية  العسكرية 
اإليرانية  القوات  بإبعاد  لنتنياهو  بوتين  تعهد  كما  يوليو.   16 بتاريخ  هلسنكي  في  لترامب  بوتين 

والمليشيات التابعة لها نحو 85 كم، إال أنه لم ينفذ تلك التعهدات على األرض. 

خطورة  المناطق  أكثر  من  واحــدة  تعد  ،والتي  السوري  الجوالن  منطقة  فإن  نفسها؛  للمصادر  ووفقًا 
فيها  العسكري  النشاط  ويقتصر  الروسية،  النقاط  خاوية من  تزال  ال  األوسط،  الشرق  وحساسية في 
على مرور رتل صغير تابع لقوات النظام، في حين تهيمن فصائل المعارضة التي باتت تعمل إلى جانب 
النظام، األمر الذي أثار حفيظة مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون، ودفعه لمخاطبة الرئيس 
الفرنسي ماكرون طالبًا منه وضع خطة لتوسيع وتسليح مراقبي “األندوف” ليحلوا كبديل عن الغياب 
الروسي المثير للتساؤل، متعهدًا بإضفاء الواليات المتحدة طابعًا رسميًا على هذا الطلب مع اقتراب 

طلب التجديد لألندوف في مجلس األمن بتاريخ 31 أغسطس. 

ومن جانبه؛ بادر ماكرون بوضع الطلب األمريكي أمام الحكومة اللبنانية مقترحًا أن يتم دمج وحدتي 
قوات حفظ السالم في جنوب لبنان وفي الجوالن، مما دفع “حزب اهلل” للضغط على الحكومة اللبنانية 
بإغالق طريق مجدل زون  )4 أغسطس(  لرفض خطة بولتون-ماكرون، حيث قامت مجموعة مجهولة 
في جنوب لبنان ونصبوا كمينًا لدورية تابعة لليونيفيل وحطموا عربات الدورية ومعداتها. وتمثل هذه 
الحادثة إنذارًا من “حزب اهلل” بأن قوات “األندوف” في الجوالن ستعامل بنفس الطريقة االستفزازية التي 

عولمت بها قوات “اليونيفيل” في لبنان. 

تنظيم  لمحاربة  الثورة”  “جيش  أسمته  ما  درعا  المعارضة في  أربعة من فصائل  مقابل تشكيل  وفي 
تحت مسمى  إسرائيل  أنشأته  إلى تشكيل  أخرى  انخرطت فصائل  النظام؛  قوات  جانب  إلى  “داعــش” 
الشام”، والتي  السالم” و”سيف  الجوالن”، و”العز بن عبد  ألوية “فرسان  رأسها  الجنوب”، وعلى  “جيش 
تنشط في المنطقة منزوعة السالح داخل األراضي السورية تحت إشراف إسرائيلي مباشر، حيث تتولى 
المشفى  إدارة  عملية  لها  وتسهل  القوات  هذه  تمركز  نقاط  تحديد  اإلسرائيلية  العسكرية  القيادة 

الميداني ومخيمات الالجئين العالقين على الحدود.

وفي ظل رفض تل أبيب ترتيبات إنشاء “جيش الثورة” بالتعاون مع النظام في درعا؛ ترفض موسكو 
وطهران قيام “جيش الجنوب” بالتعاون مع إسرائيل في القنيطرة، حيث شهدت منطقة فض االشتباك 
توترًا بين القوات الروسية وألوية “فرسان الجوالن”، إال أن تل أبيب تبدو مصرة على توظيف هذه القوات 
في مهام تعزيز سيطرتها على مرتفعات الجوالن المحتل، وإنشاء حائط صد محلي في مواجهة القوات 
التحتية  للبنية  أكبر من خالل دعمها  الجنوب” بشكل  “جيش  دور  أبيب  تل  تعزز  أن  ويتوقع  اإليرانية، 

والمرافق العامة في منطقة فض االشتباك، إضافة إلى دعم البنى اإلدارية المحلية.

في هذه األثناء؛ يدور الحديث عن اتضمام عدد كبير من عناصر “هيئة تحرير الشام” إلى “جيش خالد 
بن الوليد” المبايع لتنظيم “داعش”، والذي تعرض لهزائم وانكسارات كبيرة في حوض اليرموك، لكنه 
العمليات  من  بالمزيد  ينذر  مما  القنيطرة  في  عديدة  مواقع  في  والتقدم  صفوفه  لملمة  من  تمكن 

العسكرية في المرحلة المقبلة. 
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ويكمن الطرف الرابع من معادلة الصراع المتنامي في الجنوب السوري في الميلشيات التابعة إليران، 
والتي ال تزال مصرة على البقاء في المنطقة رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها طهران لسحب 

قواتها من قبل الخصوم والحلفاء على حد سواء. 

وترى مصادر أمنية وعسكرية في تل أبيب أن إيران، وليس روسيا، هي الجهة المهيمنة في الجنوب 
المعابر  على  وتسيطر  المنطقة،  في  القتالية  العمليات  ووتيرة  خطة  ُتملي  تــزال  ال  وأنها  السوري، 
الحدودية بين سورية وبين العراق ولبنان، وتحدد إعادة تنظيم المناطق وتحديد أولويات القتال، حيث 
يقوم مستشارون إيرانيون بتوفير اإلمكانات الميدانية والعسكرية، وينسقون عمليات القتال البري مع 

الطلعات الجوية الروسية.

ومن أبرز هذه القوات التي ال تزال تتموضع في العمق السوري: 

1- فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، والذي يتراوح عدد أفراده ما بين 2000 و5000 مقاتل.

2- قوات الدفاع الوطني السوري، وهي ميليشيات أنشأتها إيران ومّولتها وسلحتها، وتضم نحو 90 
ألف متطوع سوري من الطائفتين العلوية والشيعية

3- قوات الدفاع المحلية، وهي وحدات شرطة تعمل في مجاالت الحراسة واإلدارة المدنية للميلشيات 
المحلية، ويقدر تعدادها بنحو 50 ألف مقاتل.

4- ميلشيات شيعية من أفغانستان وباكستان، يتراوح تعدادها ما بين 10 آالف إلى 15 ألفًا.

5- حاميات شيعية ينتمي عناصرها إلى ميلشيات عراقية ولبنانية، تستخدمهم إيران كقوات تدخل 
ويقدر  بعينها،  ميلشيا  إلى  ينتمون  ال  ومرتزقة  اهلل”  “حزب  رأسهم  وعلى  القتال،  مناطق  في  سريع 

مجموعهم بنحو 30 ألف مقاتل.

وعلى الرغم من التعهدات التي بذلها بوتين لترامب بتحجيم الوجود اإليراني في سوريا؛ إال أن المصادر 
العسكرية تشكك في قدرة موسكو ونظام األسد على إخراج اإليرانيين من األراضي السورية، خاصة في 
ظل اندماج ضباط إيرانيين ومقاتلين شيعة في القوات المحلية. وفي هذه الحالة، فإن خيار مهاجمة 
القوات التابعة إليران سيكون بيد إسرائيل حتى بعد أن يستكمل األسد سيطرته على هضبة الجوالن 
السورية، حيث يسود الشعور أن الجنوب السوري سيشهد في المرحلة المقبلة جولة صراع ثانية بين 

الوكالء الجدد.
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النظام يرغب في إتمام السيطرة على السويداء قبل إدلب 

2018( وأسفر عن مقتل أكثر من  )25 يوليو  الذي نفذه تنظيم “داعش في السويداء  جاء الهجوم 
220 شخص، عقب يومين من زيارة قام بها وفد روسي للمحافظة، بتكليف رسمي من حكومة روسيا، 
لمناقشة أسباب تخلف أبناء المحافظة عن االلتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام، وسبل وضع 

حد لمظاهر التسلح والميلشيات المنفلتة. 

وتشير المصادر إلى أن الوفد الروسي خرج خالي الوفاض، حيث رفض أبناء الجبل طلب التحاق الرافضين 
للخدمة في الجيش من أبناء المحافظة والذين يزيد عددهم عن 40 ألف شخص، مما يشير إلى أن 
الذين رفضوا انضمام  الطائفة  الذي شنه تنظيم “داعش” جاء كوسيلة ضغط على مشايخ  الهجوم 
له، خاصة  الداعمة  إلى جانب قوات نظام األسد والمليشيات  للقتال  للحرب خارج مناطقهم  شبابهم 
وأن منفذي الهجمات من عناصر التنظيم قد تم نقلهم من قبل النظام والروس من جنوب دمشق 
قبل أشهر مع عتادهم الكامل، ووضعهم على بعد 10 كيلومترات من البلدات المأهولة في محافظة 

السويداء.

ووفقًا لمصدر أمني مطلع )27 يوليو( فإن قوات النظام المتموضعة جنوب شرق البالد قد انسحبت 
قبيل هجوم “داعش” من “خربة الدياثة” التي كانت تراقب منها تحركات داعش في محافظة السويداء 
واتجهت غربًا، وذلك في أعقاب رفض وجهاء الدروز عرضًا قدمه النظام لدخول السويداء وحمايتهم 
من “داعش”، مؤثرين الدفاع عن أنفسهم، مما دفع نظام األسد والروس إلى تلقينهم درسًا لن ينسوه 
أبدًا، حيث انسحبت قوات النظام من “خربة الدياثة” بعد طرد سكانها، لتتيح لمقاتلي تنظيم “داعش” 
وقناصته مجال السيطرة على بلدات: “طربا”، و”رامي”، و”الكسيب”، و”الهثة”، و”الشبكي”، و”الشريحي”، 
و”المتونة”، و”السويمرة”، و”غيضة حمايل”. ووفقًا للتقرير نفسه فإن النظام قد نقل المهاجمين من 
التي  الوثائق  بحسب  وذلــك  اليرموك  حوض  عن  إجالئهم  بعد  السويداء  شرق  إلى  التنظيم  عناصر 

ضبطت مع الدواعش القتلى. 

وأنحى سكان الجبل بالالئمة على قوات النظام التي سمحت باقتحام العشرات من عناصر التنظيم 
إلسناد  النظام  تحرك  وعــدم  المدينة،  في  الفوضى  وإثــارة  السويداء  مدينة  شرقي  شمال  قرى  سبع 
 ”24 “السويداء  لشبكة  ووفقًا  المحاصرة.  القرى  في  “داعش”  مع  مواجهاتها  في  الدرزية  الميلشيات 
فقد تم العثور على هويات شخصية كان يحملها عناصر التنظيم الذين هاجموا السويداء تثبت أنهم 
وشاحنات  مكيفة  بحافالت  النظام  نقلهم  تم  الذين  من  العاصمة  جنوب  اليرموك  مخيم  من  قدموا 
للمحافظة في خط  الشرقي  الريف  تاركًا  البادية،  النظام من  انسحب جيش  ثم  السويداء،  بادية  إلى 

المواجهة مع التنظيم.

وعلى إثر هذه الحادثة المروعة؛ بادر النظام إلى تعزيز تحالفه مع العناصر الموالية له في فرع “الحزب 
القومي السوري” المنشق عن قيادته والموالي للنظام في دمشق، ويشرف عليهم القيادي السابق 
في الحزب، عصام المحايري، حيث تم استدراج هذه العناصر من قبل رامي مخلوف بحيث أصبحوا موالين 
للنظام أكثر من القيادة المركزية للحزب، ونمت لديهم ميول فكرية تتعلق بحصر نشاط الحزب في 

القطر السوري بحدودها الحالية.
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لمعركة  عسكرية  تحضيرات  إدلــب: 
مصيرية 

تــحــدث مــصــدر عــســكــري عـــن تــحــضــيــرات يــقــوم 
سيطرة  مناطق  ضد  ضخمة  عملية  لبدء  النظام 
أن  مؤكدة  الشمالي،  الالذقية  ريف  في  المعارضة 
العسكرية  “أنهى استعداداته  النظام قد:  جيش 
محاور  من  واســع  بــري  هجوم  لبدء  واللوجستية 
عدة، لتأمين كامل ريف الالذقية الشمالي الشرقي 
المتاخم لريف جسر الشغور غرب إدلب”، ومشيرة 
على  المتكرر  المسيرة  الطائرات  “هجوم  أن:  إلى 
التي  المناطق  من  ينطلق  الذي  حميميم،  قاعدة 
تسيطر عليها المعارضة، سرع باتخاذ قرار العملية 

العسكرية”.

وحدد المصدر المحاور التي ستنطلق منها قوات 
األسد في المعركة، حيث يتوقع أن ينطلق المحور 
األول من ريف الالذقية الشمالي الشرقي، والثاني 
من منطقة جورين بأقصى الشمال الغربي لحماة، 
على  للنظام  العسكري  العمل  يتركز  أن  متوقعًا 

فتح طريق حلب-الالذقية.

السوري  للنظام  عسكرية  تحركات  رصد  تم  كما 
الحاضر  بلدة  الجنوبي وتحديدًا من  ريف حلب  من 
رتلين  الــظــهــور”، تضمنت  “أبـــو  مــطــار  اتــجــاه  فــي 
عسكريين يضمان آليات ومجنزرات ومئات العناصر 
عبر طريق  الجنوبي  الطريق  عبر  الرتل  توجه  وقد 

“أم الكراميل-براغيتة”.

تعمل  النظام  قــوات  فــإن  محلية؛  لمصادر  ووفقًا 
وتحديدًا  الالذقية  ريــف  في  مواقعها  تعزيز  على 
في منطقة جبل األكراد عند قرية سلمى، وتقوم 
تدعمها  الــخــاصــة،  ــقــوات  ال مــن  الــعــنــاصــر  بحشد 
محاور  عــدة  فــي  تنتشر  إليـــران  موالية  ميلشيات 
غزالة،  وربيعة، ومحور  الالذقية هي: سلمى،  بريف 
وقمة  األحمر،  جب  محور  في  والعقابات  وصلنفة، 

النبي يونس، وقلعة شلت. 

النظام يرغب في إتمام السيطرة 
على السويداء قبل إدلب )تتمة(

وتــأتــي تــلــك الــجــهــود ضــمــن خــطــة يعمل 
الــنــظــام عــلــيــهــا لــبــســط ســيــطــرتــه على 
السويداء من خالل إثارة الفوضى من جهة، 
وتحريك العناصر الموالية له من جهة أخرى، 
حيث يستعين رامي مخلوف بباسم رضوان، 
للنظام  مــوالــيــًا  ــًا  درزيـ تشكياًل  يــقــود  الـــذي 
بموازاة التشكيل الرسمي لميليشيا الحزب 
للنظام،  اآلخر  هو  الموالي  القومي  السوري 
جنبالط،  مؤيدي  إضعاف  على  يعمل  الــذي 
له من عوائل  الموالين  الــدروز  وتقوية نفوذ 

أرسالن ووهاب.

ويأمل النظام أن تدفع حالة االنفالت األمني 
التصفية  عمليات  وتفشي  السالح  وانتشار 
الـــدروز  بــأبــنــاء  المتبادل  والــثــأر  واالخــتــطــاف 
للقبول بالخدمة العسكرية واالنضواء تحت 

سلطة النظام.
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اهلل  حزب  “سيكون  قوله:  اهلل”  “حزب  في  مسؤول  عن  مصادر  ونقلت 
والمقاتلين  القاعدة  على  القضاء  في  للمشاركة  كبيرة  بقوة  حاضرا 

األجانب اآلخرين والجهاديين المتمركزين في شمال سوريا”.

النظام، حيث  مع  المتصالحة  الفصائل  استمالة  النظام في  نجح  كما 
الــتــي صالحت  الــبــلــدات  أبــنــاء  الــمــئــات مــن  الــنــظــام  قـــوات  استقدمت 
مطار  إلى  الشمالي  حمص  وريف  والقلمون  درعا  في  وخاصة  النظام 
في  العسكرية  المخابرات  رئيس  عليهم  وعينت  العسكري  حماة 
في  العسكري  األمن  فرع  يرئس  كان  الذي  ناصر،  وفيق  العميد  حماة 
السويداء، في حين ستردف تلك القوات “ميليشيا النمر” التي يقودها 

سهيل الحسن.

يأتي ذلك بالتزامن مع حشد “قوات سوريا الديمقراطية” قواتها على 
المرتقبة  معركته  في  النظام  جانب  إلى  للوقوف  وإدلــب  حلب  حدود 
بإدلب، حيث أكدت مصادر محلية أن حزب “االتحاد الديمقراطي الكردي” 
يعمل على دمج ما تبقى من قواته في شمال حلب مع قوات النظام، 
مشيرة إلى أن الوحدات الكردية تخلت عن شاراتها الخاصة وارتدت الزي 

الرسمي لقوات النظام. 

ووفقًا لمصادر مطلعة فقد توجه العشرات من قوات “قسد” بآلياتهم 
القريبتين من  الشبابي  والسكن  الكاستيلو  إلى منطقة  العسكرية 
دوار ومنطقة الليرمون المحاذية لمناطق سيطرة الفصائل في الريف 

الغربي لحلب في بلدات كفر حمرة وحريتان.

مقاتل  آالف  ثالثة  نحو  أرسلت  “قسد”  ميليشيا  أن  المصادر،  وأضافت 
إلى مناطق التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة بالتزامن مع 
تل  مدينة  إلى  الجمهوري  الحرس  قوات  من  مقاتل  ألفي  نحو  وصول 

رفعت شمال حلب.

وتساعد القوات الروسية في أعمال التحضير للمعركة المرتقبة، حيث 
وصل نحو خمسين عسكريًا روسيًا بين ضابط وجندي إلى قاعدة أبو 
وذلك  وثقيلة،  متوسطة  تكتيكية  أسلحة  تدعمهم  الجوية  الظهور 
تتطلبه  الذي  االستباقي  الميداني  والرصد  االستطالع  بأعمال  للقيام 

معركة إدلب المرتقبة.
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ويبدو أن تركيا بدأت تنصاع للضغوط الروسية في ظل توتر عالقاتها مع واشنطن، حيث تحدث وزيرا 
الخارجية الروسي الفروف والتركي أوغلو عن: “وجود تنظيمات إرهابية في إدلب يجب محاربتها”، وفي 
تحول الفت للموقف التركي؛ أشار أوغلو إلى أن اتفاق أستانة ونقاط المراقبة التركية، مهمتها: “تحديد 
الشام”،  تحرير  “هيئة  إنهاء  على  تركي-روسي  توافق  وجــود  يؤكد  ما  وهو  وتحييدهم”،  اإلرهابيين 
تركيا  ترغب  إذ  الهدف،  لتحقيق هذا  اتباعها  يتوجب  التي  اآللية  الجانبين حول  بين  مع وجود خالفات 
إدلب هجومًا  لتجنيب  بحل نفسها  الشام” يقضي  تحرير  “هيئة  دبلوماسي مع  إلى حل  التوصل  في 
عسكريًا كبيرًا من روسيا والنظام، بينما ترغب موسكو بالتنسيق مع االستخبارات والجيش التركي 
 لشن معركة مشتركة ضد “هيئة تحرير الشام” إلجبارها على تسليم أسلحتها الثقيلة وحل نفسها، 

أو توسيع المواجهة حتى إنهائها عسكريًا.

ويبدو أن تركيا ستجد نفسها مضطرة للقيام بعمليات عسكرية ضد الهيئة إلجبارها على حل نفسها 
إدلب،  الهيئة في  المعتدلة لالشتباك مع قوات  الفصائل  إنهائها عسكريًا، معتمدة في ذلك على  أو 

وهو خيار بدأت فيه تركيا فعليًا من خالل توحيد الفصائل تحت راية “جبهة تحرير سوريا”.

ويأتي إخالء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتن )17 يوليو( ضمن العمليات التحضيرية للمعركة المرتقبة، 
إلى مساعدة تركيا، مفضلة  الفصائل ورقة ردع أساسية، في حين تضاءلت حاجة روسيا  حيث فقدت 
تشكيل قوات مشتركة من النظام والفصائل المصالحة واألكراد والميلشيات اإليراني، وتعزيز التعاون 
مع الصين الستئصال المقاتلين األويغور، ومقاتلي شمال القوقاز المعادين لروسيا، حيث يرغب الطرفان 

في تصفية حساباتهما مع هؤالء األعداء المحليين بعيدًا عن الوطن.

شؤون عسكرية
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قلق تركي من التعاون العسكري بين “مجلس سوريا الديمقراطية” ودمشق

األسابيع  مع دمشق، حيث شهدت  حوارًا  الديمقراطية”  “مجلس سوريا  إقامة  إزاء  بالقلق  أنقرة  تشعر 
الماضية مفاوضات حثيثة بين النظام والقوات الكردية للتوصل إلى تفاهمات ميدانية قد تفضي إلى 

مشاركتهم في معركة إدلب المرتقبة.

وكانت دمشق قد استقبلت )26 يوليو( وفدًا كرديًا برئاسة إلهام أحمد، رئيسة “المجلس الديمقراطي 
بالتزامن مع تصريح خليل خليل،  المستقبل”، وذلك  رئيس “حزب سوريا  وإبراهيم قفطان،  السوري”، 
أنه:  مؤكدًا  إدلــب،  عملية  إلى  األكــراد  انضمام  بإمكانية  ديمقراطي”،  مجتمع  أجل  من  “الحركة  رئيس 
أن  إدلب من شأنه  بدور في  القيام  وإذا ُطلب منا  السورية،  األراضــي  تركيا مغادرة  “يتوجب على على 

يساهم في تحرير عفرين، فإننا مستعدون”.

وتبدي تركيا قلقها من أن المحادثات الجارية ستفضي إلى سيطرة الوحدات الكردية على شمال سوريا، 
مستفيدين من تعجل الواليات المتحدة في سحب قواتها، ومعتمدين على توافقات مع الروس النظام 

لتعزيز استقاللهم السياسي. 

وقد دفعت تلك التطورات بالرئيس أردوغان لتنبيه نظيره الروسي إلى ضرورة إبالغه بمضمون االتصاالت 
مع الممثلين األكراد وتنسيق أية تحركات بشأن القضايا الكردية، باعتبار تركيا “دولة ضامنة”، خاصة وأن 
المناطق  الفرعية في  الكردي” قد تفاوض مع دمشق إمكانية فتح مكاتبه  الديمقراطي  “االتحاد  حزب 
السورية األخرى ودمج مقاتليه في قوات النظام، وسبل المشاركة في العمليات المرتقبة بإدلب مقابل 

سيطرتهم على عفرين ومنبج.

واحتج أردوغان على استمرار هيمنة الوحدات الكردية على منطقة تل رفعت التي تخضع لحماية النظام 
والقوات الروسية المتحالفة، والتي ُينظر إليها في تركيا على أنها موطئ قدم محتمل لهجوم مشترك 

للقوات الدرية وجيش النظام ضد الفصائل المتحالفة مع تركيا.

وكان “مجلس سوريا الديمقراطية”، الذي تشكل بأوامر ورعاية أمريكية مباشرة، قد أصدر بيانًا مقتضبًا 
)28 يوليو( أشار فيه إلى تفاوضه مع النظام بهدف: “رسِم خارطٍة طريٍق تقود إلى سورية ديمقراطية 
المركزية”، في حين أكد مسؤول في المجلس أن “مسد”: “ستعيد المناطق التي تسيطر عليها إلى 
مناطق  في  به  الخاصة  والشعارات  واألعالم  الصور  المجلس  إزالة  مع  بالتزامن  وذلك  السوري”،  النظام 
سيطرته، وتأجيل إقامة االنتخابات للمجالس المحلية، وتجهيز مقرات أمنية للنظام في منطقة يطلق 

عليها “المربع األمني”.

وتحدثت مصادر محلية في الحسكة عن تسليم القوات الكردية “حي النشوة” لفرع األمن العسكري الذي 
بدأ عناصره في نصب حواجز على أطرافه، في حين أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية 
إلهام أحمد أنه: “يجري التفاهم فيها على أن يعود موظفو سد الفرات القدماء والخبراء للعمل مع إدارة 

السد التابعة لإلدارة المدنية للمدينة، وإعادة تأهيل السد وإصالح أعطابه”.
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النظام  صفوف  في  فادحة  خسائر 
وتفكك ميلشياته

تابعة  دبابة  تدمير  من  المعارضة  فصائل  تمكنت 
تقوم  كانت  “كورنيت”،  صــاروخ  بواسطة  للنظام 
بقصف المناطق المحررة ومحاور الطرقات الفاصلة 
أغــســطــس(،   8( والــتــركــمــان  األكــــراد  بــيــن جبلي 
وتحدثت صفحات إخبارية موالية للنظام عن مقتل 
ضابطين  منهم   )144( الــلــواء  مــن  عناصر  ثمان 
والمالزم  سليمان،  حسن  عــزام  أول  المالزم  هما؛ 
“ربيعة-جبل  محور  على  منصور،  اللطيف  عبد 
الصراف”، وإصابة ثمانية آخرين بجروح بليغة، وذلك 
بالتزامن مع وصول 40 جثة لعناصر من النظام، 
12 ضابطًا  غالبيتهم من جبلة والقرداحة، منهم 
في  قتلوا  الالذقية  محافظة  إلــى  مختلفة،  برتب 

قصف جوي بالقرب من بلدة هجين.

وفي جنوبي جسر الشغور؛ تكبدت قوات النظام 
حيث  كــبــيــرة،  خسائر  لــه  الحليفة  والميلشيات 
منهم.  عــدد  وأســـر  قتل  مــن   الفصائل  تمكنت 
وتحدثت مصادر النظام في مطلع شهر أغسطس 
الجاري عن مقتل العميد الركن الطيار نديم كامل 
والمسؤول  “الضمير”  مــطــار  أمــن  ضــابــط  أســعــد، 
األمني في عموم منطقة “الضمير” وما حولها، مع 
العناصر في كمين محكم  ثالث ضباط وعدد من 
الذت  الهوية  مجهولة  مسلحة  عناصر  قبل  مــن 
كل  أسعد،  العميد  جانب  إلى  قتل  حيث  بالفرار، 
من: المقّدم سليمان والرائد عاصم من المخابرات 

الجوية، ونحو خمس عناصر آخرين كانوا برفقته.

استهدفت  أغــســطــس؛  مــن شهر  الــعــاشــر  وفــي 
“جبل  محور  على  للنظام  موقعًا  المعارضة  قوات 
صــاروخ  بواسطة  التركمان  جبل  فــي  التفاحية” 
“فاغوت”، وحققت إصابة مباشرة أسفرت عن مقتل 
هم:  بحرية،   )503( الكتيبة  مــن  عناصر  خمس 
الخطيب، وساري أديب محمد،  الكريم  محمد عبد 
وأمجد عادل يوسف، وأحمد سليمان محمد الشيخ 
محمد، وحسن درويــش أحمد، وجــرح آخــرون عرف 

منهم جعفر محمد رومي.

ــاون  ــع ــت ــق تـــركـــي مـــن ال ــل ق
سوريا  “مجلس  بين  العسكري 

الديمقراطية” ودمشق )تتمة(

مطالب  أن  ــى  إلـ مطلعة  مــصــادر  وتــشــيــر 
في:  تتمثل  الجارية  المفاوضات  في  النظام 
ورمــوزهــا  الــكــرديــة  الميليشيات  صــور  إزالـــة 
وانضمام  سيطرتها،  مناطق  في  وأعالمها 
صفوف  إلــى  الكردية  الميلشيات  مسلحي 
“اليعربية”  معبَري  وتسليم  النظام،  جيش 
الــعــراق، ومنفَذي  مــع  و”ســيــمــالــكــا” شــمــاالً 
مع  الحدوديين  العين”  و”رأس  “الدرباسية” 
النفط  حــقــول  تسليم  إلــى  إضــافــة  تــركــيــا، 
العامة  واإلدارة  السورية  النفط  لوزارة  والغاز 

لرميالن والجبسة.

بجعل  الكردي  الوفد  يطالب  المقابل  وفي 
المنهج  في  أساسية  مــادة  الكردية  اللغة 
وزارة  مقعد  ومــنــح  الــحــكــومــي،  الـــدراســـي 
بشكل  كــرديــة  لشخصية  السورية  النفط 
في  أبنائهم  خدمة  مــدة  واحتساب  دائـــم، 
صفوف الميلشيات الكردية من مدة الخدمة 

اإللزامية لدى الجيش.

بوتين  إقناع  إمكانية  على  دمشق  وتعول 
على  بالموافقة  تــرامــب  األمــريــكــي  نظيره 
بالموارد  الغنية  الفرات،  مناطق شرق  عودة 
أن  بعد  خاصة  للنظام،  والمائية  النفطية 
في  مسؤولياتها  مــن  واشــنــطــن  تنصلت 

حماية فصائل المعارضة في الجنوب.

ويتضمن عرض بوتين على واشنطن إقامة 
نموذج شبيه بإقليم “كردستان العراق” في 
ذاتية  إدارة  األكــراد  ومنح  الــســوري،  الشمال 
ضمن الدولة السورية، مؤماًل أن يقبل ترامب 
بذلك مقابل تعهده بتقليص دور إيران في 

الجنوب السوري.
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وفي دير الزور تعرضت ميلشيا “فاطميون” األفغانية لقصف جوي من قبل جهة مجهولة )14 أغسطس( 
أسفر عن مقتل ستة عناصر بالقرب من دوار الطائرة على شاطئ نهر الفرات. كما تعرض مبنى للبحوث 
العملية في معامل الدفاع قرب بلدة “مصياف غربي” لقصف جوي أسفر عن  مقتل 8 عناصر من قوات 
النظام، و11 عنصرًا من الميلشيات الموالية له، وتعرض نحو 20 آخرين إلصابات بليغة حيث تم نقلهم 

إلى مشفى مصياف الوطني وسط تشديد أمني.

المخابرات  إدارة  قرار  مع  بالتزامن  له  الحليفة  والميلشيات  النظام  لقوات  المتتالية  الخسائر  تلك  تأتي 
الجوية بالتخلي عن جميع “المدنيين” الذين التحقوا بها في دمشق ومحيطها منذ بدء الثورة السورية 
قرارًا  الحسن  اللواء جميل  الجوية  المخابرات  رئيس  أمن، حيث أصدر  للعمل معها كعناصر  وتطوعوا 
بإنهاء عقود آالف الُمتعاقدين مع فروع المخابرات الجوية والميلشيات التابعة لها ضمن الحدود اإلدارية 
وحل  وقدسيا،  بــرزة،  من  كل  في  الوطني”  “الدفاع  ميليشيا  حل  أعقاب  في  وذلــك  وريفها.  لدمشق 

ميلشيا “درع القلمون”.

في هذه األثناء تستمر قوات النظام في شن حملة اعتقاالت تطال عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” 
“الدفاع  ميليشيا  قائد  الروسية  الشرطة  اعتقال  أعقاب  في  وذلك  والبوليل،  موحسن  مدينتي  في 
المخدرات، وتوجيه االتهام له  الــدوالرات و  الزور ومصادرة كميات من  العراقية في دير  الوطني” فراس 

بالسرقة والتعفيش وتلّقي الرشاوى.

في هذه األثناء يقوم عناصر من الشبيحة من آل بري وعساسنة في باب النيرب وطريق المطار ببيع 
عقاراتهم التي يمتلكونها داخل أحياء حلب. وقد ُعرف عن أبناء عائلة بري امتهان التهريب وممارسة 

اإلجرام، وإقامة عالقة مع ضباط النظام لتقاسم عوائد تهريب الممنوعات كالمخدرات والدخان.
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Fatah seeks to rekindle ties with Syrian regime
منظمة فتح تسعى إلى إعادة العالقات مع النظام السوري

15 يوليو 2018
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/palestinian-fatah-
revives-ties-syria-regime-hamas-alienation.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Trump Should Uphold the Syrian Cease-Fire He Negotiated
يجب أن يدعم ترامب وقف إطالق النار الذي تفاوض عليه في سوريا

13 يوليو 2018
ناشينول انترست

http://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/trump-should-
uphold-syrian-cease-fire-he-negotiated-25516

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Here›s What a Trump-Putin Deal on Syria Could Look Like
إليكم ما يمكن أن تبدو عليه صفقة ترامب-بوتين بشأن سورية

13 يوليو 2018
ناشيونال انترست

http://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/heres-what-trump-
putin-deal-syria-could-look-25726

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Russia’s Deadly T-90A Tanks are Dying (Like Everyone Else’s) In Syria
الدبابات الروسية T-90A القاتلة تحتضر في سوريا

12 يوليو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/blog/buzz/russia%E2%80%99s-deadly-t-
90a-tanks-are-dying-everyone-else%E2%80%99s-syria-25591

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Turkey Has Made a Quagmire for Itself in Syria
تركيا وقعت في المستنقع الذي صنعته لنفسها في سوريا

13 يوليو 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2018/07/13/turkey-has-made-a-quagmire-for-
itself-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Don›t Get Out of Syria
ال تخرج من سوريا

11 يوليو 2018
فورين افيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-07-11/dont-get-out-
syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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Toward a New U.S. Policy in Syria
نحو سياسة أمريكية جديدة في سوريا
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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التقرير االستراتيجي السوري

تقرير شهري يرصد أهم ما يرد في المصادر الغربية 
حول التطورات السياسية واألمنية والعسكرية وما 
يتعلق بها من دراسات في مراكز الفكر الغربية في 

الشأن السوري.
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