التقرير اإلستراتيجي السوري
العدد رقم  - 70الخميس  22أغسطس 2019

إقرأ في هذا العدد:
الغموض يشوب اتفاق “المنطقة اآلمنة” وشكوك في جدية واشنطن
التصعيد في خان شيخون يسفر عن صفقة جديدة في إدلب
النفوذ األمريكي يتضاءل؛ منطقة تركية في الشمال وأخرى روسية-إيرانية في الجنوب
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الغموض يشوب اتفاق “المنطقة اآلمنة” وشكوك في جدية واشنطن
توصل أنقرة وواشنطن التفاق حول تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا:
بعد أقل من أسبوع على
ّ
حذرت تركيا ( 13أغسطس) من المماطلة في تنفيذ االتفاق كما فعل األمريكان في اتفاق “خارطة طريق
منبج” ،مؤكدة عزمها اتخاذ “الخطوات الالزمة” في حال تلكؤ اإلدارة األمريكية عن الوفاء بتعهداتها.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،أن بالده ترغب في التحرك باالشتراك مع“ :الحلفاء األمريكيين،
بعد إقامة مركز العمليات المشتركة” ،وفي حال عدم تحقق ذلك فستقوم تركيا بالعمليات الالزمة
بنفسها.
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وترغب تركيا في إخراج “وحدات حماية الشعب” الكردية من المنطقة اآلمنة وسحب األسلحة الثقيلة
منهم ،ومراقبة المجال الجوي ،والعمل على إعادة السوريين المقيمين في تركيا إلى المنطقة اآلمنة،
في حين ال تبدو واشنطن في عجلة أمرها ،إذ اقتصرت التحضيرات حتى الوقت الحالي على إرسال وفد
مكون من  6أشخاص ( 12أغسطس) إلى والية “شانلي أورفة” إلجراء التحضيرات األولية ،دون
أمريكي
ّ
اإلعالن عن طبيعة القوات وحجم المنطقة المزمع إنشاؤها.
إال أن واشنطن تعمل في الخفاء على خطة رديفة تتضمن طلب مساعدة عدد من الدول في نشر
قواتها لمواجهة تنظيم “داعش” والعمل على تحقيق االستقرار ،وليس إلنشاء “منطقة آمنة” كما تأمل
أنقرة ،خاصة وأن الوجود األمريكي بات يقتصر على نحو ألف جندي ،وليس بوسع هذه القوة الصغيرة
الوفاء بتعهدات واشنطن لتركيا.
ورأى آرون شتاين ،مدير برنامج الشرق األوسط في فيالدلفيا ،أن االتفاق محفوف بعدم اليقين ،بالنظر
إلى أن الواليات المتحدة وتركيا تظالن منقسمتين على عمق المنطقة اآلمنة المقترحة ،والقوة التي
يجب أن تعمل فيها ،إذ اقترحت واشنطن إنشاء شريط تحت السيطرة األمريكية طوله  5كم على
طول الحدود ،وسحب أي سالح ثقيل في عمق يتجاوز طوله  9كم ،مع قيام طرف ثالث (غير تركي)
بدوريات في ذلك الشريط ،في حين طالبت أنقرة بالسيطرة على منطقة بعمق  32كم خالية من قوات
“قسد” ،وحل أية ميلشيات تتعاون معها.
واعتبر شتاين أن نص االتفاق يمثل“ :وثيقة غير محددة ،ال يمكن إنفاذها بعدد صغير من القوات
الموجودة لدينا في سوريا ،وتنفيذها موضع شك كبير… لم يكن هناك حديث جاد عن التنفيذ ،وتختلف
التوقعات بشأن القصد من اإلعالن ،والغرض من غرفة العمليات مرتبك بسبب عدم وجود توافق في
اآلراء بشأن ما يريده الطرفان من هذا االتفاق”.
أما من الجانب الروسي؛ فترغب موسكو في مقايضة صمتها عن عملية تركية ضد الوحدات الكردية
مقابل صمت أنقرة عن عمليات النظام الجارية في إدلب بدعم روسي.
ويبدو أن بوتين سيعطي الضوء األخضر ألردوغــان بشن الهجوم المرتقب ،خاصة وأن المواجهات
ستمنحه فرصة القيام بدور الوسيط بين األكراد واألتراك ،وسيتيح له ذلك مجال صياغة اتفاقية تحقق
مصالح موسكو ،بما في ذلك تحجيم نفوذ واشنطن التي تستجدي حلفاءها إلرســال قواتهم إلى
الشمال السوري دون طائل.
وتتبنى روسيا في الوقت الحالي إستراتيجية االنتظار حتى اكتمال “الخروج البطيء” للواليات المتحدة
من األراضي السورية والتخلص تدريجيًا من حواف منطقة “قسد” ،وحشد سكان المناطق ذات األغلبية
العربية (الطبقة ومنبج والرقة) لصالح النظام.
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وتوظف موسكو ذلك التكتيك ضد األكراد ،لمنعهم من االستمرار في لعبة تبديل الوالءات ،ودفعهم
التخاذ موقف واضح تجاه الواليات المتحدة التي تستخدمهم كورقة تفاوضية ضد أنقرة.
في هذه األثناء؛ تحشد القوات الكردية قواتها في “راس العين” بالحسكة لمواجهة العملية التركية
المرتقبة ،حيث يشعر قادة الوحدات الكردية بالخيانة من قبل واشنطن التي تلتزم الغموض ،وتبدو
غير مكترثة بالتصعيد التركي.
ومن غير الواضح إن كانت الواليات المتحدة -التي ال يعتبرها الفرقاء حليفًا موثوقًا -ستتمكن من الجمع
بين اإلبقاء على قوات “قسد” وإنشاء “منطقة آمنة” تركية في آن واحد ،خاصة وأن أنقرة تبدو جادة في
القضاء على “قسد” ،في حين تبدو واشنطن عالقة بين شركائها األكراد من جهة ،وبين حليفتها
بحلف شمال األطلسي ،تركيا ،من جهة ثانية.
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التصعيد في خان شيخون يسفر عن صفقة جديدة في إدلب
على إثر سيطرة قوات النظام ،مدعومة بالميلشيات اإليرانية ،على حاجز “الفقير” شمال غرب مدينة خان
شيخون ( 19أغسطس)؛ عبرت ثالث أرتال عسكرية تركية الحدود ،حيث دخل الرتل األكبر المكون من
 28آليات تتضمن دبابات وعربات وشاحنات وذخيرة ،ووصل الثاني إلى مدينة سراقب ثم اتجه جنوبًا،
في حين دخل الثالث من معبر “كفرلوسين” وتحرك مباشرة باتجاه الجنوب.
وتزامن دخول التعزيزات التركية مع حالة استنفار شاملة في صفوف الفصائل ،وتــردد الحديث في
األوساط العسكرية التركية عن إنشاء نقطتي مراقبة شمالي خان شيخون.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن التدخل العسكري الجديد يرسم حــدودًا جديدة تم التوافق عليها بين
موسكو وواشنطن وأنقرة ،بحيث يسيطر الروس على الطريق الدولي بين حلب ودمشق ،ويشكل
الجيش التركي حائط صد يمنع انسياب الميلشيات اإليرانية في الشمال الغربي ،في حين يتم تجريد
“هيئة تحرير الشام” من بؤر إستراتيجية كانت تسيطر عليها في جنوب إدلب.
ووفقًا لتقرير أمني مطع؛ فقد أسفر “االجتماع الثالثي” في القدس عن اتفاق مهم (لم ُيعلن عنه بعد)
يتمثل في اعتراف إدارة ترامب -وللمرة األولى -بأن إدلب قد أصبحا مالذًا لإلرهابيين ،ويجب رسم خطوط
جديدة للنفوذ بين تركيا وروسيا ،شريطة منع الميلشيات الموالية إليران من السيطرة على أية بؤر
إستراتيجية في إدلب ومحيطها.
وكانت واشنطن قد اتخذت قبل ذلك االجتماع موقفًا معارضًا لعمليات النظام المدعومة من قبل روسيا
في إدلب ،إذ دأبت على تحذير كل من روسيا والنظام من االستمرار ،ملوحة بإمكانية التدخل إليقافهم.
إال أن السياسة األمريكية انقلبت فجأة ،ودون سابق إنذار ،حيث ساهمت واشنطن في العمليات الجارية
بغارة شنتها على موقع لتنظيم “حراس الدين” جنوب غرب محافظة حلب ،واعتبر الروس ذلك ضوءًا
أخضر لتصعيد هجماتهم ،حيث بادرت القوات الروسية في اليوم التالي للغارة األمريكية بشن أول
هجوم على “تل الحماميات” شمال غرب حماة ،وسيطرت على التل والبلدة المجاورة.
كما شرعت القوات الروسية في تنفيذ هجوم ضخم ضد “خان شيخون” في ظل صمت أمريكي مطبق،
وذلك على الرغم من استعانة القوات الروسية بوحدات من القوات الخاصة اإليرانية و”حزب اهلل” ،وغيرها
من الميلشيات اإليرانية التي تم تزويدها بشحنة كبيرة من األسلحة تضمنت؛ دبابات ومدفعية وراجمات
صواريخ ،وغيرها من المعدات العسكرية التي جلبتها سفينتان روسيتان رستا مؤخرًا في ميناء
طرطوس.
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من جهتها؛ تعمل تل أبيب على مقايضة صمت واشنطن عن العلميات الدائرة في إدلب ،بل وتوفير
الدعم المعلوماتي والعسكري لها ،مقابل التعاون مع إسرائيل في العمليات ضد المواقع اإليرانية في
العراق ولبنان باإلضافة إلى سوريا ،في حين تأمل موسكو بإقناع واشنطن وتل أبيب بالموافقة على
بقاء بشار األسد في الحكم ،وتشجيع الدول العربية على المساعدة في تمويل إعادة إعمار سوريا.
وتبدو موسكو الرابح األكبر من الصفقة الجديدة؛ حيث نجحت في تحييد واشنطن وكسبت صمت تل
أبيب إزاء الدور اإليراني “المؤقت” في العمليات الجارية بإدلب.
ورأى مصدر غربي أن“ :الفائز األكبر ليس تركيا ،وليست واشنطن ،إنها روسيا” ،حيث يدير الرئيس
أردوغان ظهره لألمريكان ،ويجد نفسه مضطرًا لتنسيق األحداث مع بوتين أوالً بأول ،فمنذ يونيو ،2016
التقى الرجالن  23مرة على األقــل وأجــرى  52مناقشة عبر الهاتف ،وهو ما يعادل التحدث مرة كل
أسبوعين ،ويبدو أن العمليات الروسية في “خان شيخون” ستسفر عن صفقة ما بين أنقرة وموسكو
في الفترة المقبلة ،حيث تحشد تركيا قواتها لعملية مزمعة شرق الفرات ،وترغب في شراء صمت
موسكو مقابل غض طرفها عن العمليات بإدلب ،وتوجيه فصائل المعارضة لتركيز اهتمامهم على
إسناد العمليات التركية في الشمال الشرقي ،بدالً من مؤازرة إخوانهم في الشمال الغربي المشتعل.
وتلوذ أنقرة بالصمت إزاء القصف الروسي الهمجي على إدلب ،حيث تستعجل روسيا تحقيق تقدم
ميداني ترسم من خالله معالم صفقة جديدة للمحافظة المنكوبة.
ويرى محللون أن تركيا تعتمد على ورسيا في العديد من الملفات األساسية في المنطقة ،وليست
مستعدة لخسارة تحالفها مع موسكو من أجل إدلب ،بل ترغب بدعم موسكو لحملتها المزمعة إلنشاء
حزام أمني يصد عنها الهاجس الكردي ويحمي أمنها القومي من أي تمدد كردي ،مقابل صمتها عن
سيطرة موسكو على الطريق الدولي بإدلب.
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النفوذ األمريكي يتضاءل؛ منطقة تركية في الشمال وأخرى روسية-إيرانية
في الجنوب
تستمر واشنطن في تقليص وجودها العسكري ،ومحاولة إقناع الدول الحليفة إلرسال قوات بديلة،
وذلك بالتزامن مع التفاهم مع تركيا على إنشاء “مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء
المنطقة األمنة”.
وكانت الواليات المتحدة قد اقترحت إنشاء منطقة آمنة بعمق  5كم على طول الحدود السورية-
التركية ،بحيث تسحب القوات الكردية سالحها الثقيل خلف ذلك الخط ،وتجوب دوريات لطرف ثالث (غير
تركي) ذلك الشريط ،في حين نصر أنقرة على إنشاء منطقة بعمق  32كم خالية من مقاتلي “قسد”.
وعلى الرغم من أن بعض أجزاء المنطقة اآلمنة في شمال شرق سوريا آخذة في التشكل تحت النفوذ
التركي بالفعل؛ إال أنه من الصعب رؤية حل ملموس لهذا الخالف ،في ظل إصرار أردوغــان على إبرام
تفاهمات صلبة مع الواليات المتحدة إلنشاء “ممر سالم” على طول الحدود السورية-التركية ،وتأكيده
على أن واشنطن قد التزمت بذلك ،وهو أمر لم تقره إدارة ترامب مطلقًا.
وبينما تكافح الواليات المتحدة لتسوية الخالف التركي-الكردي ،والمحافظة على نفوذها في الشمال
الشرقي؛ تنشغل روسيا بمشاكل شبيهة في المحافظات الجنوبية مع حليفتها إيــران ،حيث يبدو
للوهلة األولى أن الكرملين قد تنصل مع تعهدات بوتين لترامب ونتنياهو (منتصف عام  )8102بإبعاد
القوات الموالية إليران عن المناطق الحدودية مع إسرائيل واألردن ،حيث كان من المفترض تشكيل
“منطقة آمنة” يقتصر الوجود العسكري فيها على روسيا وقوات النظام.
ومنذ ذلك الحين بدأت القوات الروسية في إخالء المواقع التي انتشرت فيها لمراقبة الحدود الجنوبية
مع األردن وإسرائيل ،وأعادت تموضعها في جيب عسكري يسيطر عليه الفيلق الخامس بالقرب من
الحدود السورية-العراقية.
ويبدو أن الفيلق الخامس الذي يقوده الزعيم السابق لفصيل “شباب السنة” في بصرى أحمد العودة،
سيتحول إلى قوة شبيهة بقوات “قسد” في الشمال السوري ،حيث يحظر على غير الروس الدخول
للمناطق التي يسيطر عليها هذا الفيلق ،أو الوصول إلى الطرق الرئيسية المفضية إليه ،في حين
يعزز “فيلق القدس” اإليراني و”حزب اهلل” اللبناني مواقعهما في مناطق بالقرب من الحدود مع األردن
وإسرائيل.
وقد حاولت الواليات المتحدة وإسرائيل -دون جدوى -معرفة ما إذا كان االنسحاب الروسي من تلك
المناطق الحدودية يمثل سياسة رسمية للكرملين أم أنه مجرد اجتهادات عسكرية تتبناها قيادات
روسية ميدانية ،وفي كال الحالتين تشعر كل من واشنطن وتل أبيب بضرورة وضع تصور لكيفية
التعامل مع الوضع الجديد ،الذي يبدو أنه سياسة يتبعها بوتين لالنتقام من المناورات العسكرية
األمريكية في الشمال الشرقي.
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تل أبيب توسع نفوذها اإلقليمي في ظل التراجع األمريكي
ُمنيت خطة الواليات المتحدة لتشكيل “عملية الحارس” وهي :جهد دولي “لزيادة اإلشراف واألمن في
المياه الرئيسية في الشرق األوسط لتأمين حرية المالحة” ،بفشل ذريع ،حيث رفضت  21دولة منتجة
ومستهلكة للنفط تلك المبادرة.
وعبرت الــدول الرافضة للمبادرة األمريكية عن خشيتها من استخدام واشنطن قوة الخفر البحرية
متعددة الجنسيات كقوة جديدة لمجرد الضغط على طهران ودفعها للتفاوض بشأن المعاهدة
النووية ،أو حتى اتخاذها كأداة لمهاجمة إيران ،ودفع تلك الدول للسير وراء خطة أمريكية خفية ،حيث
تؤكد تقديرات استخبارية أن العدوان اإليراني ال يزال في بدايته ولم يبلغ ذروته.
ووفقًا لتقرير استخباراتي ( 26يوليو  )2019فقد اختارت دول مجلس التعاون النأي بنفسها عن الخطة
األمريكية عندما رأت أن إدارة ترامب تتجنب المساهمة الفعلية بالقوات أو بالتمويل ،حيث يرغب ترامب
في تبوء منصب هامشي في تلك الخطة التي تقوم على أساس “تحالف الراغبين” لمواجهة الهجمات
المستقبلية ،بحيث يقتصر دور القوات األمريكية على أعمال الحراسة والمرافقة والتنسيق والمراقبة.
واعتبرت تلك الدول أن العرض األمريكي ،الذي ال يشمل مشاركة عسكرية فعالة ،غير مقبول إذ ال توجد
قوة عسكرية -باستثناء البحرية األمريكية -قادرة على حماية ومرافقة  14ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز
يوميًا ،تحمل نحو  17مليون برميل نفط ،خاصة وأن دوالً كبرى ،مثل الصين ورسيا ،تساعدان إيران في
الخفاء ،مما يهدد بإشعال أزمة دولية في مياه الخليج العربي.
وبينما تشعر الرياض وأبــو ظبي بحنق شديد إزاء سياسات ترامب المتراخية إزاء إيــران ،ودفعهم
للمواجهة معها بينما يتفاوض مع مسؤوليها سرًا؛ يجاهر الرئيس الفرنسي بمعارضته للسياسة
األمريكية ورفضه وضع طائرات فرنسا وقواتها الخاصة تحت تصرف المبادرة األمريكية لتأمين المالحة
في مياه الخليج العربي.
وتستغل تل أبيب حالة االرتباك تلك لتعزيز نفوذها األمني والعسكري ،حيث قامت بتوسيع دائرة
عملياتها لتشمل مواقع إيرانية في العراق ،وبادرت إلى استهداف مواقع عسكرية في دير الزور.
وكان الحديث عن توسع رقعة الضربات اإلسرائيلية للميليشيات اإليرانية في سوريا والعراق تصاعد
مؤخرًا ،حيث استهدف سالح الجو اإلسرائيلي مواقع لهذه الميليشيات في عمق البادية السورية
باإلضافة إلى قاعدة (.)T-4
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وكشف وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ( 6أغسطس) عن مباحثات أجراها مع مسؤولين في
أبو ظبي ،وتضمنت سبل مشاركة تل أبيب في توفير الحماية األمنية لممرات المالحة البحرية في الخليج
العربي ،مؤكدًا خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أن إسرائيل تشارك في توفير
األمن والحماية في منطقة الخليج العربي من خالل المعلومات األمنية والمساعدة االستخبارية ومجاالت
أخرى تتفوق فيها إسرائيل بصورة ملحوظة”.
وأكد كاتس أنه“ :أصدر تعليمات لوزارة الخارجية للعمل مع كل الجهات ذات العالقة في إسرائيل للعمل
مع نظيرتها األمريكية باالشتراك في جهود الحماية لحركة المالحة البحرية في الخليج العربي ،ألن هذا
األمر يمثل مصلحة إسرائيلية واضحة وأساسية ،من خالل استراتيجيتها الحتواء التهديد اإليراني في
تلك المنطقة ،وتقوية العالقة بين إسرائيل ودول الخليج العربي ،وهي سياسة يقودها رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو”.
وأكد “مركز بحوث األمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب” في تقديره اإلستراتيجي تنامي المنافسة
الدولية واإلقليمية الشديدة من أجل السيطرة على المسارات التجارية والمالحة البحرية في المنطقة
العربية ،معتبرًا وجود فرصة سانحة لدى تل أبيب في المنافسة على البحر األحمر عبر تثبيت تواجد
الالعبين المختلفين على طول مسارات الوصول الجنوبية حتى خليج إيالت وقناة السويس ،وسيوفر
ذلك فرصًا لتدخل إسرائيل (سرًا) في تلك المشاريع.
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تركيا مستمرة في حملة ترحيل السوريين
أكدت إدارة معبر “باب الهوى” ( 4أغسطس  )2019أن عدد من رحلتهم تركيا خالل شهر واحد بلغ
 6160سوري ،ممن تم إدخالهم من المعبر دون احتساب المعابر والنقاط الحدودية األخرى التي تربط
بين تركيا وسوريا.
وتأتي تلك المعلومات تأكيدًا لما ذكره رئيس منبر الجمعيات السورية مهدي داوود ( 20يوليو )2019
حول توثيق نحو ستة آالف حالة ترحيل إلى سوريا خالل شهر يوليو الماضي ،بما في ذلك ترحيل عدد من
حاملي بطاقة الحماية المؤقتة.
وتأتي تلك الحملة تنفيذًا لخطة أعدها جهاز األمن التركي ( )MITبالتعاون مع المديرية العامة إلدارة
الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية في شهر فبراير الماضي ،وتتضمن إعادة توطين أعداد كبيرة
من الالجئين السوريين في بلدات الشمال السوري من الذين هاجروا إلى تركيا خالل السنوات الثمانية
الماضية ،ووضعت الخطة تصورًا شام ً
ال إلعادة توطين مئات اآلالف من الالجئين في “المنطقة اآلمنة”
التي رسمتها أنقرة بهدف حيازة “شرعية شعبية في العمق السوري” ،ودفع الالجئين للمطالبة بالحماية
التركية ،بالتزامن مع عمل عسكري مزمع ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية شرقي الفرات.
ووفقًا لمصادر تركية مطلعة؛ فإن المفاوضات التي تمت بين أنقرة وواشنطن تضمنت سبل إعادة
الالجئين السوريين إلى بالدهم ،وتنتظر أنقرة وفاء اإلدارة األمريكية بالتزاماتها إلعادة أعداد أكبر من
الالجئين السوريين.
وتشير مصادر رسمية إلى مغادرة نحو  329,000سوري إلى بلدانهم في شهر مايو الماضي ،في
حين تأمل السلطات التركية أن يدفع التشدد في تطبيق القوانين والتضييق بالمزيد من السوريين
للعودة إلى بالدهم ،وذلك بالتزامن مع وضع خطط إغالق جميع المخيمات ،وإعادة توطين سكانها في
الشمال السوري ،حيث انخفض عدد المقيمين فيها من  325ألفًا إلى نحو  125ألفًا.
وأكدت مصادر مناقشة وزارة الدفاع التركية خطط إعادة توطين الالجئين السوريين في الداخل السوري
مع الوفد األمريكي ،وذلك ضمن الترتيبات األخرى إلنشاء المنطقة اآلمنة شمال البالد.
ويأتي ملف إعادة الالجئين السوريين ضمن الخطة األمنية التركية في الشمال السوري ،حيث ترغب
أنقرة في توطين نحو نصف مليون سوري في القرى الممتدة ما بين “جرابلس” إلى “عين ديوار” شرقًا؛
بهدف تفتيت الديمغرافية الكردية شمال سوريا ،ومحاصرتها بكتل سكانية عربية ،وفصلها بالتالي
عن مناطق االمتداد الكردي جنوب تركيا.
ويبدو أن اإلج ــراءات التركية بحق الالجئين ستستمر في الفترة المقبلة ،حيث تهدف الخطة التي
أعدتها السلطات األمنية إلى إعادة نحو  300ألف الجئ ،يضاف إليهم نحو  450ألف نازح سوري ،تركوا
مناطقهم في إدلب وريفي حماة وحلب ،جراء العمليات العسكرية ،و ُيتوقع أن ينساب العدد األكبر
من هؤالء في الشمال السوري لتشكيل الحزام البشري المرتقب ،وذلك بالتزامن مع إعالن السلطات
التركية عن خطط تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والعمرانية والخدمية لتأمين إقامة طويلة األمد
للنازحين والعائدين إلى تلك المناطق.
www.strategy-watch.com

10

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  22 - 70أغسطس 2019

شؤون أمنية

طهران تفتح قنوات تفاوضية… وتحضر لتصعيد واسع النطاق
أكد موقع “إنتلجنس أون الين” ( 31يوليو) أن قيادة “باسدران” االستخباراتية اإليرانية اتخذت إجراءات
لتوسيع دائرة المواجهات ضد الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وكان “مجلس األمن القومي” اإليراني قد شهد نقاشًا محتدمًا في األسابيع الماضية حول آليات التعامل
مع التصعيد األمريكي ،ونتج عن ذلــك اتخاذ ق ــرارات مصيرية بشأن إعــادة تشكيل قيادة األجهزة
االستخباراتية والحرس الثوري لتوسيع نطاق العمليات في سوريا ولبنان والعراق واليمن ،حيث تم دمج
جهاز استخبارات خاص يتبع للمرشد األعلى للثورة مع “باسدران” ،وأصبح حسن موهاج المقرب من
خامنئي تابعًا لرئيس جهاز “باسيج” مال حسين طائب ،في حين تم إقصاء حسين نجاة ،الرجل الثاني
في الجهاز.
كما تم دمج القسم ( )101بالجهاز السري مع مكتب المرشد األعلى للثورة ،وأوكلت إليه مهام :إدارة ملف
التصعيد مع الواليات المتحدة بالكامل ،والتنسيق بين جهازي االستخبارات و”باسدران” ،ومد شبكة من
العمالء السريين للحرس الثوري اإليراني في مناطق مختلفة من العالم ،بدالً من االقتصار على منطقة
الشرق األوسط.
ووفقًا لمصدر غربي مطلع فــإن اإليرانيين توصلوا إلــى استنتاج مفاده أن عــدم االمتثال للضغوط
األمريكية ،وتصعيد الموقف في الخليج العربي قد منحهم مكاسب أكبر من سياسة االلتزام وضبط
النفس ،ورأوا ضرورة االستفادة من ارتجالية ترامب وارتباك إدارته ،ومد قنوات التفاوض الخلفي متعدد
األطراف في الوقت نفسه لتشتيت خصومهم وكسب المزيد من الوقت ،خاصة وأن ترامب ليس لديه
اهتمام كبير بالدبلوماسية البطيئة والمستقرة ،وال يحظى بدعم حلفائه الغربيين والعرب ،كما أن
إدارته تبدو غير منسجمة فيما بينها.
ولتعزيز موقفها التفاوضي هددت إيران ( 18أغسطس) باحتجاز السفن األمريكية في مضيق هرمز
إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط اإليراني “غريس ”1التي أخلت جبل طارق ،وأكد مصدر
في الحرس الثوري اإليراني أنه“ :إذا أقدمت الواليات المتحدة على توقيف ناقلة النفط اإليرانية غريس،1
فسنرد باستمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية ،ألن بريطانيا هي مصدر المشكلة ،وسنستولي على
سفن أمريكية أيضًا”.
وأكدت مصادر كردية أن الحرس الثوري اإليراني شرع في حشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان
العراق ،ما يؤشر إلى احتمال وجود مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قرى عراقية حدودية
في اإلقليم.
وفي مقابل التصعيد اإليراني؛ تؤكد مصادر استخباراتية غربية ( 2أغسطس  )2019أن واشنطن تعمل
على فتح عدة قنوات “سرية” للتواصل مع اإليرانيين ،أحدها عبر السفارة السويسرية في واشنطن ،حيث
لعب الدبلوماسي السويسري “أرنولد هينينغر” الذي يتمتع بعالقة وثيقة مع الرئيس حسن روحاني
دورًا مهمًا في توصيل رسائل مباشرة لإليرانيين.
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كما تم فتح قناة تواصل مع الرئيس العراقي برهم صالح دون أن تحقق الدبلوماسية “السرية” أي تقدم
يذكر ،ما دفع بواشنطن لفتح قناة تواصل جديدة عبر وزير الخارجية العماني يوسف العلوي ،والذي كان
له دور بارز في الوساطة بين طهران وواشنطن خالل عهد أوباما.
ووفقًا للمصادر نفسها؛ فإن وزير الخارجية العماني قد ناقش في زيارته األخيرة لطهران ( 27يوليو) سبل
وقف التصعيد بين الطرفين ،وعرض مقترحًا لواشنطن يتضمن تخفيف وطأة العقوبات االقتصادية
وخاصة فيما يتعلق بتصدير النفط ،مقابل مناقشة آليات الشروع في مفاوضات جديدة حول الملف
النووي اإليراني ،وأفضت المباحثات عن اعتماد نائب وزير الخارجية عباس عرقجي مسؤوالً لملف التفاوض
بدالً من وزير الخارجي ظريف ،في حين يفكر ترامب جديًا بتكليف مبعوثه الخاص إليران بريان هوك
مفاوضًا عن الطرف األمريكي.
وأشارت إلى أن الوساطة العمانية (التي تمت بسرية تامة وفي منأى عن الحلفاء) قد أقنعت ك ً
ال من
الرياض وأبو ظبي أن الواليات المتحدة غير جادة في موقفها إزاء إيران ،ما دفعهما لفتح قنوات تفاوض
خاصة بهما في معزل عن واشنطن ،وتوقع أن تفضي تلك المفاوضات غير المعلنة إلى تهدئة الوضع
في مياه الخليج العربي وكذلك في اليمن.
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تطورات عسكرية

عمليات أمريكية-إسرائيلية لتحجيم النفوذ اإليراني في العراق
كشفت مصادر غربية أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على توسيع رقعة استهداف المليشيات اإليرانية
ً
مرجحة شن ضربات جديدة على عدد من المواقع في العراق ،حيث قررت تل أبيب
في الشرق األوسط،
توسيع مجال مكافحتها الوجود اإليراني بسوريا ولبنان والعراق.
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وأكد مسؤول أمني في تل أبيب أن“ :إصرار اإليرانيين على تحقيق هدفهم ضد إسرائيل ،جعلتنا أكثر
إصرارًا على إجهاض مخططهم ،ولذلك فإن ما بدأ بسوريا سيمتد إلى العراق” ،مؤكدًا أن“ :القيادات
العسكرية معنية بالصمت إزاء ما يجري على األرض ،فالنشاط كان وسيبقى سريًا ولن نعلن مسؤوليتنا،
ولكننا سنتصرف بما يتيح لنا حيزًا واسعًا من النشاط ولكن من دون التورط في تصعيد غير مرغوب”.
وكانت طائرة مجهولة قد استهدفت معسكرًا للحشد الشعبي المرتبط بإيران شرق محافظة صالح
الدين العراقية ،ما أدى إلى مقتل وإصابة عناصر من “حزب اهلل” اللبناني ،ومن “الحرس الثوري” اإليراني.
وأكدت مصادر إسرائيلية فيما بعد أن مقاتلة “إف ”35-قصفت في منتصف شهر يوليو الماضي معسكرًا
في العراق يضم صواريخ بالستية إيرانية ،وأكدت وسائل اعالم إسرائيلية قيام إسرائيل بتنفيذ ضربات
جوية على مواقع عسكرية في العراق تابعة لميلشيات إيرانية في  19و 21يوليو الماضي.
وباإلضافة إلى الهجومين ضد أهداف إيرانية في العراق ،تلقت القواعد اإليرانية جنوب سوريا ثالث ضربات
أخرى ،كما ه ّز انفجار ضخم قاعدة “صقر” التابعة لميلشيا “الحشد الشعبي” جنوب بغداد ،للم ّرة الثالثة
خالل أقل من شهر ( 12أغسطس) ،وتردد أنه ناجم عن غارة إسرائيلية.
وألمح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء األعرجي ،إلى أن األسلحة التي تفجرت في المعسكر تابعة إليران،
وأن إسرائيل ضربتها بوشاية “عراقية خائنة” ،مؤكدًا إنه“ :من خالل طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد
في معسكر الصقر ،يظهر أن األسلحة التي أحرقت غير عادية وال تستعملها القوات العراقية وال حتى
الحشد الشعبي… نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة ،وقد استهدفت هذه األمانة من دولة
استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة”.
ومن أهم سمات الحملة التي تشنها إسرائيل إليقاف األنشطة اإليرانية؛ الهدوء الذي تحافظ عليه،
وتحقيق أهداف مباشرة دون إحداث ردود أفعال أو تغطيات إعالمية.
وتعتبر الضربات التي تلقاها العراق جديدة مقارنة مع الهجمات الدورية التي تنفذها إسرائيل في سوريا؛
إال إنها ليست بجديدة من الناحية االستخباراتية ،حيث صنفت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في
تقريرها الصادر في  2018العراق على أنه ساحة الصراع المقبلة بين إسرائيل وإيران.
ووفقًا لتقرير أمني ( 2أغسطس  )2019فــإن تلك الــغــارات اإلسرائيلية تمت بالتنسيق مع القوات
األمريكية التي لم يقتصر دورها على منح الضوء األخضر للعملية ،بل ساهمت في تقديم معلومات
استخباراتية من قواعدها في العراق ،حيث تقوم االستخبارات األمريكية برصد التحركات اإليرانية في
العراق والتصنت على المكالمات بين المسؤولين اإليرانيين ونظرائهم العراقيين.
وتمثل العمليات األخيرة تحوالً كبيرًا في السياسة األمريكية-اإلسرائيلية المشتركة في المنطقة ،حيث
يتوقع أن يكون لها تبعات خطيرة ،إذ إن الحرس الثوري اإليراني لن يقبل بانتصار إسرائيلي سهل
ضد تواجده العسكري في العراق ،ولن يسمح باستهداف المزيد من صواريخه البالستية في األراضي
السورية واللبنانية والعراقية دون رد فعل ،ومن المتوقع أن يشن قاسم سليماني عمليات انتقامية في
حال استمرت تل أبيب في سياسة توسيع دائرة المواجهات.
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العمليات اإلسرائيلية في العراق تهدد بإشعال المنطقة
وفقًا لتقرير استخباراتي ( 26يوليو )2019؛ فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حمل أكثر من
موضوع في جعبته للنقاش حينما وصل إلى طهران ( 22يوليو) إلجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين
اإليرانيين.
فعلى الرغم من حديث مصادر رسمية عراقية عن سعي بغداد لمناقشة التوتر بمضيق هرمز عقب
احتجاز طهران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني؛ إال أن الهدف الحقيقي من وراء رحلة عبد المهدي تمثل
في“ :التباحث مع الرئيس اإليراني حسن روحاني حول تأكيد نتنياهو تنفيذ تهديدات سابقة بمنع
إيران من تزويد الميلشيات التابعة لها في العراق بصواريخ بالستية طويلة المدى مخصصة الستهداف
إسرائيل”.
واستهدف الهجوم األول ( 19يوليو) اللواء الثاني والخمسين للحشد الشعبي في محافظة صالح الدين
التي تبعد نحو  1000كم -عن إسرائيل ،بثالث طائرات مسيرة من طراز ( ،)CUAVوالتي صممتهامؤسسة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية كطائرة هجومية انتحارية تضرب األهداف ضمن مجال ألف كم،
وبإمكان هذه الطائرة المسيرة الشبح أن تمكث  6ساعات في الجو قبل مهاجمة هدفها.
وعلى الرغم من هذه القدرة بعيدة المدى على التحليق؛ إال أن سالح الدو اإلسرائيلي أرسل ثالث مقاتالت
( )F-16تحمل ثالث طائرات مسيرة عبرت المجال الجوي األردني إلى مدينة الرطبة االستراتيجية غرب
العراق على تقاطع طريق عمان-بغداد السريع وخط أنابيب كركوك حيفا ،ومن هنالك تم إطالق
الطائرات المسيرة نحو قاعدة بدر ،حيث تم تدمير شحنة صواريخ “فاتح ”110-متوسطة المدى.
ودفع الهجوم الثاني ( 21يوليو) عبد المهدي للذهاب من توه إلى طهران ،واالحتجاج على طبيعة
األسلحة التي كانت مخزنة في القاعدة ،معتبرًا أن وجــود الصواريخ البالستية اإليرانية في األراضــي
العراقية يمثل نكثًا بالتزامات قاسم سليماني الذي سبق وأن تعهد بعدم نشر عتاد إيراني نوعي في
األراضي العراقية.
ووفقًا للتقرير فإن عبد المهدي عاد خالي الوفاض ،ولم تستجب السلطات اإليرانية الحتجاجاته ،حيث
يبدو الحرس الثوري اإليراني مصممًا على استخدام األراضي العراقية لتحقيق أهدافه ،في حين تبدو
تل أبيب مصممة من طرفها على تصعيد الموقف ،إذ إنها المرة األولى التي تستخدم فيها تل أبيب
الطائرة المسيرة االنتحارية ( )CUAVلضرب هدف إيراني في األراضي العراقية.
ورجح التقرير وجود تعاون استخباراتي بين الواليات المتحدة وإسرائيل لتحجيم النفوذ اإليــران في
العراق ،فمدينة “الرطبة” السنية تقع شرق قاعدة “عين األسد” باألنبار ،والبد من أن قائد القيادة المركزية
األمريكية الجنرال كينيث ماكنزي ،قد َّ
اطلع على كامل تفاصيل العملية اإلسرائيلية وتابع تقدمها من
خالل محطة تتبع القاعدة الجوية األمريكية هناك.
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وبعد ثالثة أيام من العملية ( 22يوليو) غادرت القوات األمريكية المنطقة بصورة مفاجئة عقب إبالغ
السلطات المحلية في الرطبة أن ميلشيا “بدر” في طريقها لتثأر منهم بسبب هجوم الطائرة المسيرة
اإلسرائيلية ،حيث يسود االعتقاد بأن الحرس الثوري اإليراني سيقوم بردود أفعال محسوبة على غرار
احتجاز ناقلة تحمل العلم البريطاني في الخليج العربي ،خاصة وأن العملية قد أسفرت عن مقتل عدد
من الضباط اإليرانيين أبرزهم “أبو الفازي سرابيان” وهو قائد بارز في “فيلق القدس” التابع للحرس
الثوري اإليراني.
وفيما يؤكد فشل مهمة عبد المهدي ،وتوجه قاسم سليمان لتصعيد الموقف؛ بادر الحرس الثوري إلى
تسليم ميلشيات عراقية تابعة له ( 31يوليو) بصواريخ بالستية يتراوح مداها بين  200و  700كم،
وتعتبر أكثر دقة من تلك الموجودة لدى “حزب اهلل” اللبناني،
ورأت مصادر أمنية مطلعة أن العملية اإلسرائيلية األخيرة في العراق ،تمثل “قفزة كبيرة في سلم
المواجهة التي تخوضها إسرائيل في المنطقة ،ال سيما في مواجهة الوجود العسكري اإليراني” ،معتبرة
عد“ :توسيعًا لرقعة المواجهة مع إيران ،فض ً
ال عن اغتيال أحد ضباط حزب اهلل الدروز،
أن هذا الهجوم ُي ّ
وهو اغتيال نوعي شهدته هضبة الجوالن…ويبدو أننا مقبلون على زيادة ملحوظة في مستوى وحجم
المواجهة العسكرية بين تل أبيب وطهران”.
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استهداف خط النفط اإليراني عبر بانياس يضاعف معاناة النظام
تعرضت أنابيب نقل النفط البحرية بمصفاة بانياس لعملية تخريبية ( 24يوليو) استهدفت خطوط
إمداد النظام بالمحروقات.
وكانت وزارة النفط التابعة للنظام قد أعلنت عن تسرب وقع في خمسة خطوط أنابيب نقل بحرية،
ورجحت مصادر مقربة من دمشق “مشاركة وحدات تخريبية تابعة للبحرية األمريكية في المنطقة”،
معتبرة أن عملية التفجير تأتي بمثابة تحذير إليران بعد حوادث ناقالت النفط في منطقة الخليج العربي.
ووفقًا لتقرير أمني ( 2أغسطس) فإن العملية استهدفت أنبوبًا ينقل النفط الخام الذي يتم ضخه من
صهاريج إيرانية ،و ُيعتقد أن القوات األمريكية واإلسرائيلية هما المسؤولتان عنها ،حيث ترغب كل من
واشنطن وتل أبيب في وقف األنشطة النفطية اإليرانية شرقي المتوسط ،ما يجعل العملية جزءًا من
“حرب مائية” تستهدف المصالح اإليرانية في البحر األبيض المتوسط ،خاصة وأنها تتزامن مع احتجاز
بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها ،إذ وقع هجوم مشابه في  22يونيو ،وأدى إلى إحداث تسرب
كبير وصفته مصار مقربة من النظام بأنه “احترافي ونوعي”.
وأشــار التقرير إلى أن العملية تمت بعد تعقب ناقلة النفط ( )Stark Iاإليرانية بعد عبورها ميناء
السويس في  19يونيو ،ووصلت ميناء بانياس في  72من الشهر نفسه ،حيث أفرغت حمولتها ،وتم
في أعقاب ذلك تنفيذ الهجوم الذي أحدث تسريبًا تمت معالجته في غضون خمسة أيام ،ما دفع بالجهة
ثان ُيعتقد أن الهدف منه هو وقف إمدادات النفط اإليرانية إلى دمشق.
المعنية لشن هجوم ٍ
وتأتي تلك العملية ردًا على خطة طوارئ إليجاد طرق بديلة لتصدير النفط حال إغالق مضيق هرمز،
وتتضمن إنشاء طريق بري لتصدير النفط عبر السواحل السورية ،وتهدف لضخ نحو  4ماليين برميل
يوميًا عبر خطوط أنابيب النفط الممتدة من كركوك شمال العراق إلى مصفاة حمص ومرفأ بانياس
على البحر المتوسط ،وتأمينها من خالل قوات “الحشد الشعبي” التي ستُ ك ّلف بحراسة خطوط األنابيب
التي تمر عبر المناطق الجنوبية والغربية والشمالية من العراق.
وكان مسؤولون من العراق وسوريا وإيران قد اجتمعوا بطهران ،في شهر يوليو الماضي ،لمناقشة
مشروع ربط الدول الثالث بخطوط سكك حديدية ،حيث حضر من الجانب السوري مدير عام المؤسسة
العامة للسكك الحديدية نجيب الفارس ،ومن الجانب اإليراني سعيد رسولي ،مدير مؤسسة الخطوط
السكك الحديدية اإليرانية ،ومن الجانب العراقي جواد كاظم ،مدير الشركة العراقية لسكك الحديد،
وتم التداول بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية
االستيراد والتصدير بين البلدان الثالثة.
وأعلن المسؤول اإليراني أنه تمت مناقشة مشروع ربط ميناء “اإلمام الخميني” الواقع على الجانب اإليراني
من مياه الخليج العربي مع ميناء الالذقية على البحر األبيض المتوسط ،باإلضافة إلى ربط مدينتي
شلمجة اإليرانية والبصرة العراقية بطول  32كيلومترًا ،و ُيتوقع أن يكتمل المشروع في مرحلته الثانية
بربط شلمجة بميناء “اإلمام الخميني” وربط البصرة بميناء الالذقية.
www.strategy-watch.com

17

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  22 - 70أغسطس 2019

تطورات عسكرية

توقعات اقتصادية وأمنية قاتمة في دمشق
تتجه الواليات المتحدة نحو اتخاذ المزيد من اإلجراءات الهادفة للتضييق على النظام ،وذلك من خالل
حرمان النظام من التعامل بالدوالر ،إذ بدأت العديد من الدول تحويل األموال إلى سوريا بالليرة السورية
بعد أن كانت الحواالت تتم بالدوالر.
وعلى الصعيد نفسه؛ فرضت الواليات المتحدة على البنك المركزي اللبناني االمتناع عن تمرير الحواالت
المالية إلى سوريا بالقطع األجنبي ،وخصوصًا الدوالر ،مما حرم النظام من حوالي  90مليون دوالر شهريًا
كانت تصله عبر لبنان.
وفي حال تنفيذ قانون “قيصر”؛ فإنه سيتم فرض عقوبات جديدة على أية جهة تتعامل مع النظام
السوري ،أو توفر لها التمويل ،بما في ذلك أجهزة االستخبارات واألمن السورية ،أو المصرف المركزي
السوري ،كما يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية ،أو
من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يسيطر عليها النظام أو التي تدعم صناعة الطاقة في
سوريا.
أما على الصعيد الزراعي؛ فعلى الرغم من موسم األمطار الوفيرة ،إال أن موسم القمح لم يحقق هذا
العام أكثر من نصف المتوقع من حيث العائدات نتيجة موجة الحرائق التي انتشرت في الجزيرة السورية،
والتهمت مساحات شاسعة من محاصيل الحبوب ،حيث بلغت مساحة األراضي المحروقة في أرياف الرقة
ودير الزور والحسكة نحو  558كيلومترًا مربعًا ،أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة محافظة دمشق.
وفي مناورة لحسم الصراعات الداخلية بدمشق؛ بادر القصر الجمهوري إلى تعزيز سلطته من خالل إجراء
تعديالت شملت أكثر من نصف رؤساء األجهزة األمنية ،سواء عبر ترقيتهم أو إحالتهم للتقاعد ،كما
شهدت وزارة الداخلية تنقالت أخرى شملت نقل ما يقارب  50ضابطًا.
ويعمل القصر الجمهوري على مواجهة أخطار محدقة تتمثل في تضخم األجهزة األمنية وتنامي ظاهرة
الصراع فيما بينها ،بحيث أصبحت أكبر خطر يهدد بشار األسد ،خاصة وأنها عمدت إلى إنشاء ميلشيات
خاصة بها.
ويندلع صراع مرير بين المخابرات العسكرية التي تهيمن في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع روسيا،
وبين الفرقة الرابعة التي تستحوذ على دمشق وما حولها واألراضي المتاخمة للبنان ،وتقوم بعمليات
تهريب واسعة النطاق ،وتنافسهما المخابرات الجوية على الهيمنة والنفوذ ،ما يؤدي إلى صراعات
مفتوحة وعمليات اغتيال وتصفية أصبحت ظاهرة في مختلف المحافظات السورية.
وتتصارع الميلشيات التابعة لتلك األجهزة للسيطرة على الحواجز األمنية في المراكز السكنية وطرق
التجارة الرئيسية ،حيث تحقق إيرادات مالية من خالل ابتزاز المدنيين ورجال األعمال ،كما تتنافس على
المناطق الرئيسية التي كانت سابقًا خاضعة لفصائل المعارضة ،حيث تُمكنّها هذه المناطق من ابتزاز
المدنيين بشكل واسع.
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وأدت التوترات بين الضباط والجنود وأفراد المليشيات وعناصر الشرطة المحلية إلى حملة من االعتقاالت
طالت الشخصيات األقل رتبة ،وشملت اشتباكات وعمليات اغتيال نُسبت إلى الفصائل المعارضة.
ويزيد التدخل اإليراني من حجم هذه المنافسة ،حيث تنسق بعض هذه الميلشيات مع “الحرس الثوري”
و”حزب اهلل” والميليشيات العراقية ،وتدعم إيران المخابرات الجوية ،والفرقة الرابعة ،وتقدم لهم ما يلزم
للسيطرة على باقي المنافسين.
وتحاول روسيا كبح جماح هذه الميلشيات عبر “الفيلق الخامس” وإعــادة دمج الفصائل المعارضة
ومليشيات النظام ضمن الهياكل العسكرية التقليدية ،حيث يتقاضى الفيلق الخامس رواتبه من
روسيا ،ويتسلم مهامه من القيادة الروسية في حميميم ،وذلك على الرغم من تبعيته اسميًا لوزارة
الدفاع.
وأسفرت اإلخفاقات المتتالية لقوات النظام في الجبهة الشمالية عن حملة روسية استهدفت عددًا من
الضباط في غرفة العمليات ،حيث تم عزل بعضهم وإحالة آخرين للتحقيق بعد اتهامات بإصدار أوامر
باالنسحاب ،فض ً
ال عن “التخاذل في الواجب العسكري”.
كما صدرت مذكرات اعتقال بحق خمسة ضباط أغلبهم من الفرقة الثامنة التي استقدمتها موسكو
مؤخرًا كبديلة لقوات “النمر” واألمن الجوي والقوات األخرى التي فشلت في التقدم على محاور الشمال،
وتمت إحالتهم للتحقيق بعد نقلهم تأديبيًا إلى مطار حماة العسكري ،ومنه تم نقلهم إلى جهة
مجهولة يعتقد أنها قاعدة حميميم الروسية بريف الالذقية.
وتراوحت رتب الضباط المستهدفين في تلك الحملة بين رائد وعميد ركن ،كما تم عزل عديد من
قيادات الميلشيات مثل “نسور الزوبعة” ،و”العرين” ،و”الدفاع الوطني” ،و”الحارث .”303
وتزامنت تلك اإلجراءات مع إصدار وزير داخلية النظام اللواء محمد رحمون أكثر من  004أمر نقل تعتبر
األكبر في تاريخ الــوزارة ،وتضم ضباطًا برتب عالية ،من بينهم 400 :عميد ،و 55عقيد ،و 51مقدم،
باإلضافة لضباط برتب :رائد.
وركزت عمليات النقل على مناطق دمشق ،وريفها ،وعلى “وحدات المهام الخاصة” بالعاصمة،و”وحدة
حفظ النظام” ،باإلضافة إلى “إدارة الحماية” التي تتضمن حراسة السفارات ،ومجلس الشعب ،ما يؤكد
استشراف القصر الجمهوري لخطر بالغ يتهدده في المقرات الرئيسية بالعاصمة.
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تنامي العنف في درعا والسويداء
وفقًا لتقرير استخباراتي ( 20يوليو) فإن الحرس الثوري اإليراني ينفذ خطة في الجنوب السوري تستهدف
عناصر محسوبين على روسيا ،حيث صدرت أوامر من طهران باستهداف القوافل الروسية في محافظة
درعا.
واستشهد التقرير بخبر نشرته وكالة “تاس” الروسية ( 13يوليو) تحدث عن تفجير عبوة ناسفة عن بعد
نفذها عناصر من الجماعات المسلحة غير القانونية ،واستهدفت الشرطة العسكرية الروسية في ريف
درعا الشرقي دون أن تقع إصابات أو أضرار بالدورية الروسية.
ورأى التقرير أنه من غير الممكن نسبة ذلك التفجير إلى الفصائل ،حيث وقعت في شهر يوليو الماضي
خمس هجمات ضد القوافل الروسية ،وكان المستهدف الرئيس فيها عناصر شيشانيين ،مرجحة أن
يكون خلفها الجنرال قاسم سليماني ،والذي يرغب بمعاقبة الروس نظرًا للتقارب اآلخذ بالتشكل بين
موسكو ودمشق من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى ،وتعمق التنسيق الدبلوماسي والعسكري بين
هذه األطراف الثالثة.
وتستمر مظاهر االنفالت األمني في المحافظة ،حيث قتل القيادي في “حزب اهلل” أبو ذر بمنطقة “اللجاة”
( 5أغسطس) ،وذلك في أعقاب محاولة اغتيال استهدفت مسؤول الدراسات األمنية في بلدة “إبطع”،
علي كنعان  -أبو طالب ،نفذها مسلحون مجهولون .كما ُعثر ( 4أغسطس) على جثماني شابين
في مدينة درعا بعد ساعات من اختطافهما ،وظهر عليهما آثار تعذيب قاسية قبل أن يتم إعدامهما
بطلقات بالرأس.
وشهد شهر يوليو الماضي أعلى نسبة علميات اغتيال في درعا في شهر منذ سيطرة النظام على
المحافظة قبل عام ،حيث وثق تقرير نشره “مكتب توثيق الشهداء في درعــا”؛  30عملية ومحاولة
اغتيال أدت إلى مقتل  61شخصا وإصابة  11آخرين ،منهم عناصر من النظام وقادة سابقون في فصائل
المعارضة ،باإلضافة إلى عمليات االغتيال من خالل الخطف والتعذيب ثم اإلعدام الميداني ،وتفجير عبوات
ناسفة أو أجسام متفجرة.
وتشهد مدينة الصنمين حالة غليان عقب إفشال الفصائل ( 3أغسطس) محاولة اقتحام قامت بها
قوات النظام ،حيث أبدت الفصائل مقاومة عنيفة ومنعت عناصر من الفرقة التاسعة وميلشيات “الدفاع
الوطني” من التقدم وكبدتها خسائر كبيرة.
وكانت المدينة شهدت هجمات شنها الثوار طالت مديرية المنطقة واألمن الجنائي وحاجزي السوق
ومفرق “قيطة” ،ردًا على مقتل طفلين برصاص قناصة بحاجز السوق.
وعلى الصعيد نفسه؛ هدد األهالي حاجزًا يتبع للنظام في بلدة “تسيل” عقب اعتقال عدد من المدنيين
أثناء مرورهم من الحاجز ،وأكدت مصادر محلية أن النظام تلقى تهديدًا باستهداف كل عناصره وضباطه
في المنطقة إن لم يفرج عن الشباب الذين اعتقلهم الحاجز الذي يتبع للمخابرات الجوية.
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وكــان “مكتب توثيق الشهداء فــي درع ــا” قــد وثــق اعتقال  634شخصًا تحت تصنيفات مختلفة،
قتل  9منهم تحت التعذيب ،ونتج عن ذلك عمليات انتقامية في مختلف بلدات المحافظة ،ففي نهاية
شهر يوليو الماضي تم اغتيال “إياد النمر” التابع للمخابرات الجوية في مدينة “الحراك” ،ويعرف النمر
بعالقاته المتينة مع الميلشيات اإليرانية ،وتجنيد الشبان المحليين لصالحها.
وجاءت عملية االغتيال عقب يومين من عملية انتحارية ( 27يوليو) نفذها أحد الشبان وسط مجموعة
من عناصر النظام شرق محافظة درعا ،ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم،
وشهد يوم  26يوليو خمس عمليات اغتيال خالل  24ساعة ،استهدفت عناصر من الفيلق الخامس،
ومن الفرقة الرابعة ،ومن قادة “المصالحات” ،كما تم استهداف رئيس مفرزة األمن التابعة للمخابرات
الجوية بعبوة ناسفة في بلدة “تسيل”.
ولتعميق حالة الفوضى واالنفالت األمني؛ بادر النظام إلى إطالق سراح نحو  80عنصرًا من تنظيم
“داعش” جرى اعتقالهم في شهر أغسطس  ،2018من بينهم قادة سابقون في التنظيم.
وشهد النصف األول من شهر أغسطس الجاري هجمات متفرقة ضد قوات النظام ،حيث هاجم مسلحون
( 11أغسطس) نقاطًا عسكرية في مدينة نوى وعلى الحدود السورية-األردنية ،تمكنوا خاللها من قتل
وجرح عددا من العناصر ،وذلك بالتزامن مع شن النظام حملة اعتقاالت في مختلف أنحاء المحافظة.
وشهدت محافظة السويداء كذلك سلسلة من أعمال العنف ،حيث قام عناصر من فصيل “عتيل
الكرامة” بمهاجمة محطة وقود شمال مدينة السويداء ( 3أغسطس) ،ووفقًا لمصادر محلية فإن أفراد
الفصيل المذكور افتعلوا سابقًا الكثير من الخالفات على محطات الوقود وفي أماكن عامة أخرى ،من
خالل التعامل بمبدأ “التشبيح” ،مستغلين عدم وجود أية ضوابط تردعهم عن التصرفات المسيئة.
وجاءت تلك العملية عقب قيام فصائل محلية ( 27يوليو) بمحاصرة قطعة عسكرية تابعة للنظام على
خلفية صدور حكم إعدام بحق أحد أبناء المحافظة بعد اعتقال دام  5سنوات في سجن “صيدنايا” ،وتم
رفع الحصار بعد حصولهم على ضمانات من وجهاء المنطقة بإطالق سراح الشاب المعتقل.
وجاءت تلك الحادثة بالتزامن مع انفجار وقع ( 28يوليو) بريف السويداء الشرقي ،وأسفر عن مقتل
وإصابة عدد من عناصر النظام ،وذلك أثناء عملية تمشيط كانوا يقومون بها في مزارع الخطيب شرق
قرية طربا.
وكان ضابط أمن الفرقة ( ،)15العميد جمال األحمد ،قد قتل في وقت سابق ،وأصيب عدد من عناصر
النظام إثر تعرضهم إلطالق نار على طريق الحج بالقرب من حاجز كفر اللحف غربي السويداء من قبل
مسلحين مجهولين.
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وتسود حالة من التوتر في محافظة السويداء عقب كشف شبكة “السويداء  ،”24عن تواطؤ ضباط
في المخابرات بنقل عناصر من تنظيم “داعش” من بادية السويداء إلى درعا ،في شهر يوليو الماضي،
وأكدت الشبكة أنها حصلت على“ :برقية أمنية مرفوعة إلى وزير الدفاع في سوريا ،خالل العام الحالي
( ،)2019تؤكد وجود خاليا لتنظيم داعش في بادية السويداء ،ويتزعمهم إرهابي يلقب بأبو البراء ،من
أصول عراقية ،وتضم الوثيقة تسجيالت ونصوص مكالمات بين قيادات داعشية في البادية السورية”،
ووثقت الشبكة قيام أجهزة استخبارات للنظام بتهريب عناصر من التنظيم في بادية السويداء إلى
محافظة درعا ،وذلك بالتزامن مع اإلفراج عن نحو  08عنصرًا من “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم
“داعش” ،بينهم قادة سابقون في حوض اليرموك.
وفي منتصف شهر أغسطس الجاري؛ كشفت “قوات شيخ الكرامة” في السويداء ،عن خلية حاولت
اغتيال عناصر لها بالتنسيق مع “األمن العسكري” وينتمي أحد أفرادها لميلشيا “حزب اهلل” اللبناني،
بين بلدة حبران ومدينة صلخد ،ورد عناصر الفصيل على مصادر النيران ،قبل أن تصل تعزيزات ّ
مشطت
المنطقة ،لتعثر على هاتف محمول وجهاز ال سلكي وقاذف “آر بي جي” معد لإلطالق ،وتبين أن الجوال
يعود لشخص درزي من بلدة عرمان ينتمي لميلشيا “حزب اهلل” منذ العام  ،2013ويحمل الجنسية
اللبنانية ،وقد شارك في معارك متعددة للحزب في سوريا.
وتم العثور على محادثات مع قائد عصابة أمنية درزية ،ومدير مكتب رئيس “فرع المعلومات” ،وضابط من
“األمن العسكري” ،واتهمت “قوات شيخ الكرامة” تلك الجهات بالعمل مع “حزب اهلل” لتهريب المخدرات
بين لبنان وسوريا واألردن ،وترويج قسم منها في السويداء ،وذلك بالتنسيق مع “األمن العسكري”،
وأصدرت “قوات شيخ الكرامة” بيانًا أمهلت فيه النظام  24ساعة ،لتسليم العمالء لمحاكمتهم عشائريًا،
وإال ستصبح جميع أنشطة “حزب اهلل” و”األمن العسكري” أهدافًا مشروعة للفصائل.
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النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر فادحة في مختلف الجبهات
كشف “المركز الروسي للمصالحة” في حميميم ( 12أغسطس) عن مقتل  23وجرح آخرين من عناصر
النظام في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي ،في حين أكدت مصادر تابعة للمعارضة أن العدد
الفعلي هو  34قتي ً
ال و 20جريحًا سقطوا على محور “الزكاة” و”األربعين” ،كما تم تدمير عربة “بي إم
بي” و 6سيارات عسكرية ومدفع رشاش ومدفع آخر عيار .57
ومن جهته؛ أكد الجنرال أليكسي باكين ( 10أغسطس) مقتل  10من عناصر النظام ،وإصابة  21آخرين
بجروح ،نتيجة قصف وصد هجمات من أسماهم “المسلحين” على أطراف بلدة أبو دالي بريف حماة
الشمالي.
وكانت مصادر تابعة للمعارضة قد وثقت مقتل نحو  1500عنصر من النظام بينهم  150ضابطًا،
وإصابة أكثر من  3000آخرين خالل األشهر الثالثة األخيرة في المعارك الدائرة على جبهات ريف حماة.
وأسفر دخول “حزب اهلل” دائرة المعارك عن مقتل نحو  41عنصرًا منهم بعد تدمير “الجبهة الوطنية
للتحرير” دبابة ( )T-72وسيارة تابعة لهم محملة بالذخيرة ،باستخدام صواريخ تاو المضادة للدروع على
أحد محاور جنوبي إدلب ( 13أغسطس).
كما تم توثيق مقتل  30عنصرًا من قوات النظام إثر انفجار “عربة مفخخة” وسط تجمع لهم على محور
السكيك بريف إدلب يوم الثالثاء ( 31أغسطس) ،وتدمير  3دبابات ومدفعين وعربة “بي إم بي” وسيارة
نقل عسكرية ،وإسقاط طائرة حربية من نوع سوخوي  ،22وإعطاب جرافة وعسكرية.
وباإلضافة إلى مقتل عناصر من “حزب اهلل” في المعارك الدائرة بريف إدلب؛ كشفت مصادر أمريكية
( 12أغسطس) عن مقتل ثالثة مرتزقة روس من شركة تدعى “الدرع” بالقرب من حقل “توينان” للغاز
الطبيعي في سوريا ،حيث تعمل شركات المرتزقة الروسية على توسيع نشاطها في اآلونة األخيرة.
كما قتل قيادي إيراني و 3من مرافقيه في حلب ( 6أغسطس) وسط ظروف غامضة ودون تحديد
الجهة التي تقف وراء مقتله ،حيث أفادت صفحات إخبارية موالية بأن عناصر ميلشيا “فاطميون” في
حلب عثروا على جثة أحد قياديهم“ ،رضا العلي” ،مع جثث  3من مرافقيه في منطقة “بابنس” شمالي
مدينة حلب ،وذلك بعد فقدانهم لمدة يوم كامل.
وجاءت تلك الحادثة عقب ثالثة أيام ( 3أغسطس) من مقتل نحو ثالثين عنصرًا من قوات النظام ،بينهم
ضباط ،جراء االنفجار الذي طال مطار الشعيرات العسكري بريف حمص ،وذلك خالل نقل مخلفات ذخيرة
منتهية الصالحية بهدف التخلص منها وتأمينها.
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واستقبلت محافظة طرطوس مطلع شهر أغسطس الجاري قائمة جديدة من قتلى النظام الذين تم
دفنهم في مقابر جماعية في مناطق موتهم إلخفاء حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها في معارك
الشمال.
وفي الالذقية دفنت  20عائلة ( 8أغسطس) توابيت تضم جثث أبنائهم الذين قتلوا في ريفي حماة
والالذقية خالل شهر يوليو الماضي.
تأتي حالة التذمر الشعبي في محافظتي الالذقية وطرطوس بالتزامن مع انهيار معنويات عناصر النظام،
حيث انشق ( 1أغسطس) خمس عناصر عن قوات النظام وقطعوا نهر الفرات من الضفة الشامية غرب
مدينة دير الزور إلى منطقة الجزيرة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بالتزامن مع احتفال
قوات النظام وممثليه في دير الزور بـ “عيد الجيش” ومرور  74عاما على تأسيس الجيش السوري.
وجاءت عملية االنشقاق تلك عقب الكشف ( 30يوليو) عن انشقاق نحو  200عنصر من قوات النظام
هربًا من معارك حماة خالل األشهر الثالثة الماضية ،وذلك بعد إصدار قرارات تقضي بنقلهم إلى جبهات
القتال في الشمال السوري.
وتفيد المصادر بامتناع نحو  90عنصرًا من أبناء بلدة “زاكية” والمهجرين إليها من “داريا” عن تنفيذ
أوامر بنقلهم إلى شمال حماة ،كما امتنع قرابة  40عنصرًا من أبناء مدينة “الكسوة” ،ونحو  70من
أبناء بلدات “المقيليبة” و”الطيبة” و”عين البيضا” عن تنفيذ األوامر.
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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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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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