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ما سر زيارة بوتين لدمشق؟
بعد إجراء تقييم سريع ألثر التصعيد األمريكي-اإليراني على المصالح الروسية؛ هرع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى دمشق ( 7يناير  )2020في زيارة مفاجئة تهدف إلى منع بشار األسد من الخروج
عن الدور المرسوم له من قبل موسكو.
وجاءت الزيارة الثانية لبوتين إلى دمشق في غضون ست سنوات بهدف وقف محاوالت إيران إقحام
سوريا في عملية التصعيد التي تخطط لها في المنطقة ،ومنعها من إفساد اإلستراتيجية الروسية
إزاء سوريا.
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ووفقًا لتقرير أمني مطلع ( 12يناير )2020؛ فإن بوتين “أمر” بشار األسد بالمجيء إلى مقر القيادة
الروسية في دمشق لالجتماع به بدالً من زيارته في قصره؛ وذلك لتذكيره بأنه مدين للقوات المسلحة
الروسية في البقاء على سدة الحكم.
ويشعر بوتين أن اإلجراءات التصعيدية التي تنوي كل من واشنطن وإيران اتخاذها ستهمش روسيا
التي كانت سيدة الموقف في سوريا منذ تدخلها العسكري عام  ،2015وستهدد مصالحها الحيوية
في المنطقة ،حيث تحدث أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شامخاني عن ثالث عشرة
سيناريو انتقامي“ :يمثل أقلها كابوسًا تاريخيًا للواليات المتحدة األمريكية” ويتضمن بعضها تكليف
الميليشيات الموالية لها باستهداف القوات األمريكية شمال شرق سوريا ،األمر الذي سيضع القوات
الروسية في وضع حرج.
وبدت خيارات بوتين محدود للغاية في ذلك الصراع؛ إذ إن بقاء روسيا على الحياد سيضعها في موقف
المواجهة مع كل من القوات األمريكية واإليرانية في العمليات المزمعة لكليهما في سوريا ،فعلى
الرغم من تعهده بالحفاظ على مصالح إيران في سوريا منذ تدخله العسكري ،إال أن بوتين التزم بما
اتفق عليه مع أوباما بشأن تقسيم النفوذ في سوريا بينه وبين الواليات المتحدة بحيث تسيطر قواته
على المناطق الغربية وتبسط القوات األمريكية سيطرتها على القطاع الشرقي من البالد ،وتعهد
بتسهيل العمليات اإلسرائيلية ضد األهداف العسكرية اإليرانية في سوريا.
إال أن تلك السياسة قد تنهار بالكامل إذا انتقلت المواجهات اإليرانية-األمريكية من العراق إلى سوريا ،إذ
يمثل بشار األسد الحلقة األضعف في ذلك الصراع ،وسينهار حكمه بالصورة التي انهارت فيها حكومة
عادل عبد المهدي على وقع التدهور االقتصادي واألمني في البالد.
ودفعت تلك النتائج ببوتين للقيام بزيارة مفاجئة إلى دمشق للجم بشار األسد والتأكد من أنه لن
يرتكب أية حماقات لصالح اإليرانيين الذين يطلبون منه المساهمة في استهداف المواقع األمريكية في
البالد ،األمر الذي من شأنه تقويض الصرح الذي بنته روسيا في الشرق األوسط برمته ،واإلخالل بالتوازنات
المعقدة التي نسجتها موسكو لتثبيت نفوذها في المنطقة.
ووفقًا للتقرير؛ فإن الزيارة تأتي تمهيدًا لزيارة أكثر أهمية يرتب لها بوتين إلى تل أبيب ،والتي يرغب
من خاللها تأكيد االتفاقية غير المكتوبة بينه وبين نتنياهو والتي تتضمن عدم اعتراض العمليات
اإلسرائيلية التي تستهدف التواجد اإليراني في سوريا طالما أنها ال تلحق الضرر بنظام األسد ،ما دفع
بوتين لتحذير بشار من مغبة اإلخالل بتلك االتفاقية التي تمثل إحدى أهم دعامات العالقة بين موسكو
وتل أبيب.
وأكد بوتين على أنه في حال انجرار األسد للوقوف مع إيران في مواجهة الواليات المتحدة ،وتجاهل
تحذيرات موسكو؛ فإن ذلك سيعرضه لنزع الحصانة التي حظي بها نظامه وفق تفاهمات موسكو مع
واشنطن وتل أبيب.
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وأشار التقرير إلى أن بوتين أراد الحصول على تأكيدات شخصية من بشار الذي يعاني من موقف عصيب
نتيجة الضغوط التي يتعرض لها من قبل إيران ،وطلب منه أجوبة واضحة حول طبيعة الموقف الذي
سيتخذه إزاء امتداد نطاق المواجهات األمريكية-اإليرانية ،وحذر من مخاطر أن تؤخذ القوات الروسية
على حين غرة نتيجة سياسات غير مدروسة يمكن أن تُدفع إليها دمشق ،ولتحقيق تلك التعهدات
حرص بوتين على جلب بشار األسد إلى مقر القيادة الروسية لحضور اتفاقيات تم فرضها على ضباطه مع
القوات الروسية دون أن يكون له رأي في ذلك ،وتوجيه عدة إهانات له عبر مخالفة البروتوكول المعمول
به في الزيارات الرسمية ،ودفع بشار للظهور وكأنه تابع روسي.
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كواليس الدبلوماسية الروسية في سوريا وليبيا
أكد تقرير أمني ( 17يناير  )2020أن الكرملين يعمل على تنفيذ إستراتيجية دقيقة الستعادة زمام
المبادرة عقب المواجهات األمريكية-الروسية ،واللعب على خيوط األحــداث في سوريا وليبيا دون
الخلط بينهما ،حيث تم انتزاع تعهد من بشار األسد بعدم القيام بأية أعمال تصعيدية مع طهران ضد
واشنطن ،وإبرام اتفاقية مع تركيا وإيران لدعم السياسة الروسية شمال شرقي سوريا ،وإتباعها باتفاق
آخر مع أنقرة تقضي بانسحاب المرتزقة الروس الذين يقاتلون مع حفتر النتزاع طرابلس من حكومة
“الوفاق الوطني” المدعومة من تركيا مقابل صمت أنقرة على التصعيد الروسي في إدلب.
ووفقًا للتقرير فإن بشار األسد اضطر -على مضض -إلى إرسال نائبه للشؤون األمنية اللواء علي مملوك
إلى موسكو لالستماع إلى تحذيرات روسية-تركية من تصعيد الموقف ضد الواليات المتحدة عقب
اغتيال سليماني ،ووافق على عرض رئيس االستخبارات التركية حقان فيدان بعدم التعرض للنقاط
التركية في إدلب ،مقابل صمت أنقرة عن التصعيد العسكري الروسي في المحافظة المنكوبة.
وأثارت تلك الزيارة مشاعر القلق في طهران التي شعرت بأن روسيا وتركيا تستغالن التوتر بينها وبين
واشطن إلبعادها عن الملف السوري ودفع دمشق للتخلي عنها.
في هذه األثناء تُقحم أنقرة كافة الملفات العالقة بينها وبين موسكو للتوصل إلى اتفاق شامل
بشأن حلحلة األوضــاع في سوريا وليبيا ،حيث طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان من بوتين
إقناع أكراد سوريا بالوقوف في وجه “حزب العمال الكردستاني” الذي يتمتع عناصره في سوريا بدعم
وتمويل أمريكي ،مقابل الضغط على حلفائه في طرابلس ،ودفعهم لاللتزام بوقف إطالق نار شامل
مع خصومهم في بنغازي ،وفي ظل الدعم الذي يتلقاه حفتر من عواصم خليجية ،فإن الدبلوماسية
الروسية قد تعرضت لنكبات متعددة منذ مغادرة الجنرال الليبي موسكو دون توقيع صيغة االتفاق
( 14يناير) وحتى مؤتمر برلين ( 20يناير) الذي لم يخرج بأية نتائج حاسمة.
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التعاون الروسي-اإلسرائيلي ُيعمق عزلة طهران
تأتي زيارة الرئيس الروسي لتل أبيب ( 23يناير  )2020إلجراء بعض التعديالت على التعاون العسكري
السلس بين القوات الروسية واإلسرائيلية في سوريا منذ  ،2016حيث حرصت موسكو على تقديم
كافة التسهيالت التي تتيح لسالح الجو اإلسرائيلي ضرب األهداف اإليرانية في سوريا دون أية معوقات.
وعلى الرغم من سقوط طائرة استطالع روسية في  18سبتمبر  -2018إال أن العالقة المميزة بين بوتين
ونتنياهو منعت وقوع أي صدام آخر ويسرت عمليات التنسيق العسكري بين البلدين ،حيث أصدر
بوتين آنذاك تعليمات مشددة للقيادة الروسية بعرض كافة النزاعات المحتملة عليه شخصيًا للبت
فيها ،وبمنع النظام السوري من تفعيل منظومتي الدفاع (إس )300-و(إس )400-في مواجهة
سالح الجو اإلسرائيلي ،وبناء على الحظر الذي فرضه بوتين فإنه لم يتم إدخال هاتين المنظومتين في
الخدمة العملياتية لدى القوات المسلحة للنظام السوري.
وعلى إثر فشل أنظمة اإلنذار المبكر األمريكية من التقاط إطالق إيران صواريخ كروز في حادثتي الهجوم
اإليراني على أرامكو ( 14سبتمبر  ،)2019وقصف قاعدة “عين األسد” الجوية األمريكية غرب العراق
( 8يناير )2020؛ وما نتج عنها من شكوك إزاء الدفاعات األمريكية؛ ترغب تل أبيب في القيام بعملية
مزج بين منظومة الدفاع الجوي الروسية “بانتسير-إس ”1مع المنظومة اإلسرائيلية متعددة المستويات،
خاصة وأن المنظومة الروسية تعمل بالوقود الصلب وتحمل العربة الواحدة منها  12صاروخ أرض جو
من طراز57“ :إي ”6و “57إي-6إي”.
ويعمل بوتين من طرفه على استغالل تلك الفرصة ليعرض على نتنياهو شراء هذه المنظومة لمنع
إيران من تهديد حدودها الشمالية ،وذلك في الوقت الذي تُجري فيه القوات الروسية مفاوضات حثيثة
مع الرياض وأبوظبي والقاهرة لبيع المنظومة نفسها لهم.
وفي حال تمرير تلك الصفقة؛ يكون الكرملين قد سجل نقطة إضافية ضد الواليات المتحدة التي تسعى
إلبطال اتفاقية سابقة لبيع منظومة دفاع جوي مع تركيا التي تعتبر أول عضو في حلف “ناتو” يتحدى
واشنطن ويشتري السالح الروسي.
وكان النائب األول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي فالديمير جباروف ،قد
استبق تلك الزيارة بالتأكيد على أن :الهدف الرئيس من زيارة بوتين هو االحتفال بمرور  75عامًا على
االنتصار في الحرب العالمية الثانية ،باإلضافة إلى التباحث بشأن مجموعة من القضايا األخرى.
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بعد سليماني؛ دور محوري لنصراهلل في العراق
أكد مصدر أمني مطلع تنامي اعتماد مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي على حسن نصراهلل في
التوسط بين الجماعات الشيعية المتصارعة في العراق عقب مقتل سليماني وغياب دوره المحوري،
حيث يضطلع أمين “حزب اهلل” بدور أساسي في رأب الصدع الواقع لدى أكبر تجمع سياسي شيعي خارج
إيران ،وينيب عنه في تلك المباحثات الشاقة ضابط االرتباط المقرب منه حسين كوثراني.
ووفقًا للمصدر فإن خامنئي عمد إلى تعزيز الدور الجديد لنصر اهلل في العراق من خالل ربط الدعم
المقدم إلى مختلف الميلشيات العراقية به ،وتخويله بمهمة اإلشراف العام على توزيع األموال بين تلك
الميلشيات المتصارعة فيما بينها.
ويسابق كوثراني الزمن لتحقيق هدفين أساسيين يتمثالن في :اختيار رئيس وزراء عراقي مقبول
لدى طهران ،والنأي بالعراق في الوقت الحالي عن أي تصعيد مع الواليات المتحدة بهدف حلحة الوضع
السياسي الناتج عن تصدع “البيت الشيعي” العراقي ،وتوحيد مواقفها إزاء القضايا اإلقليمية.
وبدا للوهلة األولى أن جهود كوثراني قد نجحت بالفعل ،حيث أصدرت طهرات تصريحات تدل على عدم
الرغبة في التصعيد ،وذلك في مقابل تعاون مقتدى الصدر مع جهوده ،حيث بادر إلى الدعوة لتنظيم
“مسيرة مليونية” ضد الوجود األمريكي لحرف توجهات الشارع العراقي عن التردي االقتصادي وتنامي
النفوذ اإليراني ،علمًا بان الصدر يملك تأثيرًا كبيرًا من خالل الميلشيا القوية تحت إمرته وتحكمه بأكبر
وتعول عليه إيران في تأجيج الموقف ضد الوجود األمريكي في
كتلة في البرلمان العراقي (سائرون)،
ّ
العراق.
أما الخطة الثالثة التي يعكف كوثراني على تنفيذها بإشراف نصر اهلل فتتمثل في لم شمل الفئات
الشيعية العراقية على إستراتيجية موحدة ،عقب مقتل سليماني ،إلضعاف الوجود األمريكي في
المنطقة برمتها ،حيث تم عقد اجتماعات سرية في األسبوع الثاني من شهر يناير الجاري لتصعيد
الموقف السياسي والعسكري ضد الواليات المتحدة في الشرق األوسط برمته ،وتم االتفاق على دعم
هادي العامري كقائد جديد للحشد الشعبي الذي يمثل المظلة الجامعة للمليشيات الشيعية العراقية،
وتم إبرام اتفاق بالفعل بين قادة تلك الميلشيات في اجتماع ُعقد ببيروت ( 9يناير  )2020حضره قادة
“عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب اهلل” العراقي ،و”كتائب جند اإلمام” و”كتائب سيد الشهداء” و”كتائب
اإلمام علي” ،وغيرها من الميلشيات العراقية الفاعلة ،ودار الحديث حول ضرورة قطع دابر الخالف حول
خالفة “المهندس” وتعيين العامري قائدًا للحشد الشعبي.
وأشار التقرير إلى ذهاب وفد سياسي إلى إيران شارك فيه كبار المسؤولين العراقيين ،وقادة الميلشيات
لحضور اجتماع في طهران وتقديم التعازي لعلي خامنئي بمقتل سليماني ،وغادر أعضاء الوفد باستثناء
هادي العامري الذي بقي في طهران وانضم إليه الحقًا قادة الميلشيات الذين كانوا قد اجتمعوا في
بيروت بمن فيهم أكرم الكعبي ،قائد كتائب “حزب اهلل”.
وبعد اجتماعات مكثفة في طهران؛ غادر الوفد إلى مدينة قم ،حيث التقوا بمقتدى الصدر هناك،
وتمت مناقشة فكرة“ :إنشاء جبهة مقاومة موحدة إلخراج القوات األمريكية وجميع القوات األجنبية من
العراق” ،إال أن تلك االجتماعات لم تحسم الموقف السياسي الهش في بغداد ،حيث اندلع الخالف حول
الحصص السياسية داخل الحكومة العراقية ،ونتج عن ذلك تأجيج الموقف الشعبي في شوارع بغداد
عقب فشل تلك االجتماعات.
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تنامي التوتر بين آل أسد وآل مخلوف
نقل موقع “إنتلجنس أون الين” ( 15يناير  )2020عن مصادر في دمشق وبيروت تأكيدها أن عقد
التحالف بين بشار األسد وابن خاله ،رجل األعمال رامي مخلوف ،يوشك على االنفراط ،حيث يخضع رجاالت
مخلوف للتدقيق من قبل القصر الجمهوري حيث تمت مطالبتهم بدفع ضرائب بعدة ماليين يورو
كضرائب.
ويواجه آل مخلوف تحديًا شبيهًا من قبل قائد الفرقة الرابعة المدرعة ماهر األسد الذي استولى على
إدارة المناطق الحرة في المطارات والمنافذ الحدودية ،والتي كانت قبل ذلك تُدار من قبل إيهاب ،شقيق
رامي مخلوف ،وذلك على خلفية رفض رامي تمويل “المجهود الحربي”.
وأكد الموقع أن هذه التوترات تكشف عن معركة خفية من أجل النفوذ تدور رحاها بين ع َّرابي النظام
اإليرانيين والروس ،والتي نتج عنها انهيار العملة السورية وتدهور الوضع االقتصادي في البالد.
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العدد رقم  23 - 75يناير 2020

شؤون أمنية

احتقان شعبي غير مسبوق في ريف دمشق
يتنامى االحتقان الشعبي في الغوطة جراء استيالء عناصر فرع “أمن الدولة” على عشرات المنازل في
مدينة “دوما” بتهمة عدم وجود وثائق ملكية لدى ساكنيها ،وذلك بالتزامن مع إصدار قوائم تتضمن
نحو  27ألف مطلوب لألفرع األمنية والخدمة العسكرية من أبناء مدينة دوما لم ُيقبض عليهم حتى
اآلن بتهم تتضمن :التخلف عن االلتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية واالحتياطية.
وقامت قوات النظام في شهر يناير الجاري باعتقال عدد كبير من أبناء الغوطة الشرقية رغم إجراء
بعضهم “تسوية” وانضمامهم إلى صفوف الميليشيات ،حيث تم تنفيذ حملة دهم واعتقال شبان من
بلدة “عسال الورد” في القلمون الغربي ،بينهم متطوعون في ميلشيا “الدفاع الوطني”.
ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات النظام اعتقلت نحو  1200شابًا عام  2019على الحواجز العسكرية
بدمشق وريفها ،بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين ألداء الخدمة العسكرية اإللزامية
واالحتياطية ،إضافة لعدد من النساء بتهمة “التواصل الهاتفي مع مطلوبين”.
كما تم اعتقال خمسة عناصر من ثكناتهم العسكرية في محافظة حماة ،كانوا جميعًا مقاتلين في
صفوف الجيش الح ّر في الغوطة الشرقية وأجــروا تسويات ألوضاعهم األمنية بعد استعادة النظام
السيطرة على الغوطة ،منهم اثنين ينحدران من مدينة دوما ،واثنين من سقبا ،وشخص من عين
ترما ،وكانوا قد اعتقلوا ،قبل ذلك عام  ،2018وتم سوقهم للقتال في صفوف قوات النظام آنذاك،
وجاء ذلك بالتزامن مع اعتقال عراب المصالحات في مدينة “حرستا” بالغوطة الشرقية ،الشيخ “عبد
اللطيف شاكر” وذلك على الرغم من عالقته الوطيدة مع كبار الضباط المسؤولين عن ملف الغوطة
األمني ،واعتقال قوات النظام كذلك أبرز قضاة الغوطة الشرقية ،وعلى رأسهم ممثل “فيلق الرحمن”
في “القضاء الموحد” القاضي أبو راتب أبو دقة ،باإلضافة إلى عشرات اإلعالميين والناشطين والمقاتلين
الذين اختاروا البقاء في مناطقهم بعد سيطرة النظام عليها.
ويدور الحديث عن انتهاكات يومية ترتكبها قوات النظام التي تس ّير دوريات مشتركة بين “أمن الدولة”
و”مخفر الشرطة” و”األمن الجنائي” بحق المواطنين ،فيما يتنامى التوتر بينهم وبين ميليشيا محلية
أنشأتها القوات الروسية ،مكونة من  300عنصر يحملون بطاقة “أصدقاء الروس” ،ويتبعون للروس
بشكل مباشر دون أي تدخل من قبل النظام.
وكانت القوات الروسية قد دعت أبناء دوما لالنضواء إلى عضوية ميلشيا محلية شريطة أن يكونوا قد
أتموا التسوية األمنية ،وأن يكونوا غير منضوين في صفوف أية ميلشيا تابعة للنظام ،وقدمت الدعم
المادي واللوجستي لعناصر ذلك التشكيل ،وزودتهم بأسلحة خفيفة وبدالت عسكرية ،وسيارات دفع
رباعي ،على أن يتواجد المجنّد فيها يوم دوام مقابل يوم إجازة ،براتب يصل إلى  75ألف ليرة سورية،
وخولتهم بممارسة السلطة األمنية ،دون األحقية ألي جهة عسكرية أو استخباراتية التابعة للنظام
التدخل في عملهم.
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تطورات عسكرية

تطورات عسكرية

الشرق األوسط ساحة عمليات انتقام إيرانية مرتقبة ضد واشنطن
ُعد العدة لخوض حرب استنزاف مع القوات األمريكية في
أكد تقرير أمني ( 17يناير  )2020أن إيران ت ّ
العراق ،معتبرًا أن الهجوم الصاروخي على قاعدة “عين األسد” ( 8يناير) كان بمثابة عرض تجريبي “بروفة”
للحملة التي ترغب طهران في شنها بمجرد حل الخالف الشيعي -الشيعي في بغداد.
ووفقًا للتقرير؛ فإن الحرس الثوري اإليراني يقوم بتسليح وتحضير وكالئه في العراق ولبنان واليمن
لشن هجمات على أهداف استراتيجية للواليات المتحدة وحلفائها بمناطق مختلفة في الشرق األوسط،
بما في ذلك أفغانستان التي ُيعتقد أنها ستكون وجهة إيران الجديدة لتصفية حساباتها مع واشنطن
عقب مقتل سليماني.
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تطورات عسكرية

وترغب القيادة اإليرانية في توظيف “األثر العكسي” لمبدأ “الردع” الذي يتبناه الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ووزيــر خارجيته مايك بومبيو ،عبر تحديد مكامن الضعف للواليات وحلفائها في المنطقة
واستهدافهم بصورة ممنهجة ،وعلى رأسها القوات المكونة من  5200جندي أمريكي في المنطقة
غطاء جويًا كافيًا لحمايتها.
ال يملكون
ً
وأكد التقرير أن طهران قد ضخت كميات كبيرة من العتاد إلى العراق في شهر يناير الجاري ،بما في
ذلك صواريخ “أرض-أرض” يبلغ مداها  500كم وبدقة إصابة تبلغ نحو  300م ،باإلضافة إلى :مضادات
للطائرات ،وطائرات مسيرة (من بينها طائرات انتحارية) وقطع مدفعية ثقيلة وأخرى خفيفة ،وأطنان
من العبوات الناسفة لزرعها على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل األمريكية ،وتم توجيه تعليمات
مشددة للميلشيات التي استلمت تلك الشحنات بعدم استخدامها دون صدور تعليمات واضحة من
مرشد الثورة علي خامنئي.
وتشير التقديرات إلى أن تلك الميليشيات كانت ستبدأ هجماتها لوال اإلحراج الناجم عن كارثة الطائرة
األوكرانية ومقتل  176راكبًا على متنها ،ونُقل عن قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سالمي وزعيم
“حزب اهلل” حسن نصراهلل حديثهما ( 12يناير  )2020عن الرد على مقتل سليماني من خالل“ :سلسلة
من العمليات تفضي إلى إخراج القوات األمريكية من المنطقة” ،وبات من الواضح أن نصراهلل سيضطلع
بدور أساسي في تلك الحملة المرتقبة.
وعلى الرغم من تقليل واشنطن من شأن الصواريخ التي استهدفت قاعدة “عين األسد” في العراق
( 8يناير) إال أن مصادر عسكرية ( 12يناير  )2020تحدثت عن إطالق  15صاروخًا بالستيًا (من طراز:
“قيام ”1-المطور عن “شهاب ،”2-ويبلغ مداه  750كم بدقة تصل إلى  500م) من  3مواقع إيرانية،
ونتج عنها تضرر خمسة أبنية ومخازن تمت إصابتها بصورة عالية الدقة ،ما أكد بدوره مخاوف واشنطن
وتل أبيب إزاء التقدم الملفت الذي حققته إيران في مضمار دقة إصابة صواريخها البالستية.
ويدور الحديث عن موجة ثانية من العمليات االنتقامية بالتزامن مع الذكرى السنوية للثورة في  11فبراير
المقبل ،حيث ينتظر نحو ربع مليون عنصر من الميلشيات الموالية إليران في العراق اإلشارة من خامنئي
للقيام بأعمال يمكن أن توكل إليهم آنذاك ضد الواليات المتحدة وأهدافها في المنطقة.
كما تخطط طهران للقيام بعمليات مماثلة ضد القوات األمريكية في سوريا ،حيث تحتفظ بعدد من
الميلشيات الموالية لها على األراضي السورية ،وكذلك في لبنان واليمن ،إذ ال يتطلب األمر سوى إرسال
تعليمات لتلك الميلشيات بشن هجمات نوعية بأسلحة تتوفر لها ويمكن استخدامها في أي وقت،
بينما يتطلب الرد األمريكي استدعاء تعزيزات خارجية ،من قواعدها في الخليج العربي أو من قواعد
بعيدة في أمريكا ،وسيعرض ذلك أكثر من  5000جندي أمريكي في العراق للخطر.
وللتفاوض مع واشنطن تتقدم إيران بشروط تعجيزية تتضمن؛ رفع كافة العقوبات االقتصادية بما في
ذلك الحظر على صادرات إيران النفطية ،ورفضها التفاوض بشأن العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان،
متذرعة بالسيادة الوهمية لتلك الدول ،ونجحت طهران في هذه األثناء في تحقيق رغبتها بأن تكون
أول قوة عالمية تطلق صواريخ بالستية على الجيش األمريكي -وهو ما لم تجرؤ كوريا الشمالية على
فعله مطلقًا -دون أن يحرك ترامب ساكنًا للرد عليها.
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إسرائيل تؤسس منظومة دفاعية بأشعة الليزر
أكد موقع “إنتلجنس أونالين” ( 15يناير  )2020أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية قررت تطوير منظومة دفاع
جوي تعمل بأشعة الليزر ،من خالل تدشين إدارة البحوث في وزارة الدفاع “مافات” مشروعًا بالتعاون مع
شركتي “إلبيط” و”رفائيل” لألنظمة الدفاعية واإللكترونية العتراض الصواريخ المضادة للدروع والطائرات
المسيرة الصغيرة ،ويتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام  ،2022حيث سيتم نشرها على حدود غزة
وفي الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.
ومن خالل هذا البرنامج؛ ترغب تل أبيب في سد ثغرات منظومة “القبة الحديدية” التي تصل تغطيتها
حتى سبعين كم ،والتي ال تستطيع اعتراض الصواريخ قصيرة المدى (لمسافات أقل من  7كم) .وسيتم
تشغيل المنظومة الجديدة بقوة  60كيلواط ،يمكن زيادتها تدريجيًا حتى تبلغ  100كيلواط.
وكانت تل أبيب قد انسحبت من برنامج سابق مع الواليات المتحدة لتطوير منظومة “ناوتولس” بأشعة
الليزر بحجة أنه غير فعال ،إال أن خبراء مستقلين أكدوا أن ذلك االنسحاب جاء نتيجة إلى رغبة إسرائيل
في تخصيص التمويل للقبة الحديدية ،إال أن فشل المنظومة الدفاعية في حماية إسرائيل من الصواريخ
التي أطلقت من غزة مؤخرًا قد دفع حكومة نتنياهو لتغيير موقفها بهذا الشأن.
وتتزامن تلك اإلجــراءات مع قيام القوات المسلحة اإلسرائيلية بتركيب أجهزة استشعار للكشف عن
األنفاق على طول الحدود اللبنانية بعد عام من العثور على ستة ممرات عابرة للحدود تحت األرض تابعة
لميلشيا “حزب اهلل”.
وتعتزم القوات اإلسرائيلية تركيب أنظمة استشعار إضافية في نقاط أخرى على الحدود في المستقبل،
حيث سيعتمد عددها ومواقعها المحددة على معلومات استخباراتية حول األمكنة التي يعتزم “حزب
اهلل” حفر أنفاقه فيها والتمويل المتاح.
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تراجع نفوذ الحرس الثوري في إيران
أكــدت تقرير أمني مطلع ( 15يناير  )2020أن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ( 3يناير)
وإسقاط الطائرة األوكرانية ( 8يناير) وتنفيذ ضربات صاروخية ضد قاعدة “عين األسد” األمريكية بالعراق
( 8يناير) والتوترات الناتجة عنها قد دفعت بمرشد الثورة على خامنئي إلى التدخل شخصيًا لتهدئة
التوتر الناتج عن إخفاقات الحرس الثوري اإليراني المدوية عقب مقتل سليماني.
ووفقًا للتقرير فإن خامنئي نحا الجنرال عامر حجازي قائد القوات الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري
من العمليات وكلف القوات المسلحة بالتحقيق في أسباب سقوط الطائرة األوكرانية ،ممهدًا المجال
الستبداله بشخص آخر ،مشيرًا إلى أن مرشد الثورة قد اجتمع عقب ذلك بقائد الحرس الثوري حسين
سالمي وتحدث معه بشأن إجراء عملية إصالح “عميقة” داخل قواته لتحسين التنسيق مستقب ً
ال بين
الحرس وبقية أطراف المؤسسة العسكرية اإليرانية .
ورأى التقرير أن تعيين قائد جديد للحرس الثوري (الذي تزعمه سليماني لثالثة وعشرين عامًا) سيقوض
من نفوذ الحرس داخل وخارج إيران ،حيث ال يتمتع نائب سليماني ،إسماعيل قاآني ،بشخصية قيادية
أو مقبولة من قبل القوى العسكرية الفاعلة في إيران ،وستكون مهمة إثبات جدارته وتحقيق شرعيته
وملء الفراغ الذي تركه سليماني في المنطقة العربية صعبة للغاية ،خاصة وأنه لم يكن معنيًا بشؤون
المنطقة ،بل تم تكليفه بمهام في وسط آسيا وباكستان وأفغانستان.
كما أن قاآني ال يستطيع القيام باألدوار السياسية واسعة النطاق التي قام بها سليماني أثناء توليه
قيادة الجهاز خالل العقدين الماضيين ،ولن ُيتاح له االطالع على األسرار المالية والميدانية التي كان
يشترك فيها سليماني مع خامنئي أثناء عمله في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
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واشنطن تدفع تل أبيب لمواجهة مع إيران في العراق
في أعقاب مقتل سليماني ( 3يناير  )2020ورد إيران بإطالق صواريخ بالستية على قاعدتين أمريكيتين
في العراق ( 8يناير )2020؛ احتدم النقاش في تل أبيب حول ضرورة نأي إسرائيل بنفسها عن األزمة
بين واشنطن وطهران.
وتحدثت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول برود في العالقة مع وزير الخارجية
“كحول الفان” (أزرق وأبيض) إلبعاد
األمريكية مايك بومبيو ،وذلك بالتزامن مع ضغوط بذلها تحالف
ُ
تل أبيب عن ساحة التوترات في المنطقة ،وكان قد نجح قبل ذلك في منع نتنياهو من إبرام اتفاقية
عسكرية رسمية مع الواليات المتحدة معتبرًا أن هذا االتفاق سوف يقيد إسرائيل ويسلب قواتها
المسلحة من االستقاللية في العمل.
ووفقًا لتقارير أمنية مطلعة فإن المخططين اإلستراتيجيين والعسكريين بتل أبيب قد انخرطوا في
نقاش موسع حول ما إذا كانت إسرائيل ستشن عملية كبيرة الستباق أي هجوم صاروخي محتمل
على إسرائيل من قبل إيران أو حلفائها  ،وخاصة من قبل “حزب اهلل” في لبنان ،وصعوبة تدمير سائر
الرشقات الصاروخية التي يمكن أن تنطلق من عدة جبهات ضدهم ،وسيستغرق إدخال الجيل الجديد
من األسلحة المضادة للصواريخ نحو سنتين ويكلف مئات ماليين الدوالرات إلثبات فاعليته.
في هذه األثناء؛ تحث إدارة ترامب الجيش اإلسرائيلي على نقل عملياته ضد إيران من سوريا إلى العراق،
خاصة بعد تقليص الوجود اإليراني في سوريا إلى حد كبير ،وذلك مقابل تنامي الوجود العسكري
اإليراني في العراق ،حيث يحذر إستراتيجيون أمريكيون تل أبيب من أن العراق سيكون ساحة المواجهة
المقبلة مع إيران ،وأن رفضهم توسيع نطاق عملياتهم في العراق سيجلب إلسرائيل تهديدات جديدة
يمكن أن تكون أكبر من التهديدات التي واجهتها في سوريا خالل السنوات التسعة الماضية ،وفي
مقابل تلك الضغوط ،ال تزال المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ترى أن إزالة الخطر المتمثل في “حزب اهلل”
بلبنان وترساناته الهائلة من الصواريخ أولوية قصوى في الوقت الحالي.
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مقتل سليماني يقوض المشروع اإليراني في الجنوب السوري
أكدت مصادر أمنية مطلعة أن مقتل سليماني جاء بعد رصد تل أبيب عمليات إيرانية غير معتادة في
الجنوب السوري ،حيث قام وفد من الحرس الثوري اإليراني بزيارة محافظة السويداء ،وبحث إمكانية
إنشاء قاعدتين للطائرات المسيرة بهدف جمع المعلومات االستخباراتية وشن هجمات ضد مواقع في
األردن وإسرائيل.
ودفعت تلك المعلومات بالواليات المتحدة لتعزيز قاعدتها في “التنف” بناء على طلب من األجهزة
األردنية التي وردتها معلومات دقيقة حول نية طهران حشد بعض قبائل األنبار لتشكيل ميلشيات
موالية لها على طرفي الحدود السورية-العراقية ،حيث وردت أنباء مؤكدة تفيد بتقديم الحرس الثوري
اإليراني رواتب شهرية وأسلحة لشيوخ قبائل عراقية مقابل تعاونهم معها.
وأكــدت المصادر أن سليماني اجتمع قبل مقتلة بنحو شهر مع ممثلين عن المجالس المحلية في
محافظة درعا ،إضافة لعدد من األشخاص الفاعلين في تجنيد الشبان السوريين تحت إشراف “حزب اهلل”
اللبناني ،وتم التأكيد على ضرورة تكريس عمل المجالس المحلية في دعم الميلشيات الموالية إليران
عبر عدد من المشاريع التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة ،وتجنيد المزيد من شباب بلدتي “كفر
شمس” و”الحارة” بريف درعا الغربي في تلك الميلشيات.
وبدأت إيران بالفعل سلسلة من المشاريع اإلنتاجية في محافظة القنيطرة والريف الغربي لدرعا ،حيث
سيطرت على مساحات واسعة من األراضي التي تعود ملكيتها للدولة ،وعملت على شراء أكثر من
 51ألف رأس من الماشية ،واستثمرت إيران في الثروة السمكية في سد “كودنة” بالقنيطرة ،ووزعت
بطاقات إلكترونية خاصة باإلنترنت اسمها “ايمتل” ،وأوجدت العديد من المراكز لبيعها ،باإلضافة إلى
االستثمار في مشاريع خدمية أخرى في المنطقة ،وذلك لتوفير التمويل الالزم لخطة انتشار طويل األمد
وضعها سليماني في المحافظات الجنوبية ،إال أن الوضع تغير بصورة كبيرة عقب مقتل سليماني،
حيث اعتمد الحرس الثوري خطة بديلة تهدف إلى تقييد حركة عناصره ،والعمل بسرية مطلقة تجنبًا
لمزيد من العمليات ضد قادتهم في المنطقة ،وسحب معظم قيادات الحرس إلى دمشق ،بعد أن
أخبرهم بشار األسد رسالة من بوتين مفادها بأنه مضطر التخاذ إجــراءات قد تكون مؤلمة بالنسبة
للنظام واإليرانيين عقب مقتل سليماني.
وفي سياق آخر؛ توترت األوضاع في السويداء نتيجة خروج تظاهرات شعبية ( 15يناير  )2020أمام
شركة اتصاالت “سيرياتيل” التي يملكها رامي مخلوف ،هتفت“ :يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا
نعيش” ،إضافة لشعارات أخرى رفعها أهالي مدينة شهبا شمالي السويداء ( 18يناير  )2020مثل:
“بدنا نعيش” و”بدنا حقنا” ،وطالبوا بمحاربة الفساد وتحسين المعيشة في ظل انهيار الليرة وارتفاع
األسعار.
ودفعت تلك األحــداث بأحد أقــارب بشار األسد بتهديد أهالي السويداء أنه سيكون“ :أول من يطلق
الرصاص على أجساد الخونةوالعمالء” ،وذلك بالتزامن مع مقتل شابين وإصابة ثالث بإطالق النار عليهم
في من قبل مجهولين على طريق “الهيت-شقا” شمال شرق السويداء.
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وفي محافظة درعا؛ تصاعدت مظاهر الفوضى واستهداف عناصر النظام ،حيث حيث تم إطالق النار
على حاجز لألمن العسكري يقع على طريق الغارية الشرقية الزراعي في مدينة صيدا ( 16يناير ،)2020
وأسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الحاجز ،كما شن مجهولون هجومًا مسلحًا على “المجمع الحكومي”
في ريف درعا الشرقي ،وتم إطالق النار في منطقة المسيفرة على قوى األمن التابعة للنظام ردًا على
محاولتها اقتحام المنطقة بحثًا عن “مطلوبين”.
وخرج اآلالف من درعا البلد في تشييع الشاب “محمد اسماعيل أبازيد” الذي وجد مقتوالً ،بعد اعتقاله من
قبل عناصر “فرع األمن السياسي” ،وطالبوا باإلفراج عن المعتقلين ونددوا بسياسة الخطف الجديدة
التي بدأ يتبعها نظام أسد عبر ميليشياته لتغييب معارضيه قسرًا.
وفي  16يناير  ،2020قتل ضابطان وعنصر من النظام في هجوم مسلح استهدف حافلتهم جنوب
غرب درعا على يد “مجهولين” ،وذلك بالتزامن مع مهاجمة حاجزين لقوات النظام في قرية الشيخ
سعد ،وتجدد االشتباكات في بلدة الصنمين ،ومهاجمة ثالث حواجز عسكرية أخرى في بلدة الكرك
الشرقي ،واحتجاز أهالي قرية ناحتة نحو  20عنصرًا من النظام ردًا على حمالت االعتقال األخيرة.
ودفعت تلك التطورات بوجهاء وزعماء العشائر في منطقة درعا البلد للتوقيع على ميثاق مشترك
( 18يناير  )2020لمحاربة عمليات الخطف والقتل األخيرة التي حدثت في المنطقة تحت مظلة النظام،
مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالظلم أو الفساد ،وسيوحدون الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله
ومحاسبة من تورط وتوغل في دماء أبنائهم.
وفي القنيطرة؛ وقعت اشتباكات بين ميلشيا عراقية تحت إمرة “حزب اهلل” اللبناني مع ميلشيا أخرى
محلية تتبع للدفاع الوطني في مدينة البعث ،وأسفرت عن مقتل خمسة عناصر من الميلشيا العراقية
وإصابة ثالثة آخرين بجروح فيما سقط قتيالن من ميلشيا الدفاع الوطني.
وجاءت تلك المواجهات على خلفية اتهام الميلشيات العراقية واللبنانية عناصر الدفاع الوطني بالعمالة
إلسرائيل وتزويد قواتها بإحداثيات دقيقة لقصف مواقع الميلشيات األجنبية التابعة إليران.
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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.
العدد رقم  23 - 75يناير 2020

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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