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كفــة  يرجــح  الرتيك-اإليــراين  التنافــس 

موســكو
منــذ العمليــة االنتحاريــة التــي خلفــت 44 قتيــاً يف إســطنبول يف 10 

ديســمرب؛ يتصاعــد التوتــر بــن أنقــرة وطهــران حــول العديــد مــن القضايــا، 

ــران  ــاوالت إي ــل، ومح ــعبي يف املوص ــد الش ــيات الحش ــا: دور ميلش أبرزه

ــران لحــزب العــال  ــب، ودعــم طه ــرويس يف حل ــاق الريك-ال إفســاد االتف

ــان يف  ــف الرك ــز موق ــى تعزي ــان ع ــل أردوغ ــن يعم ــتاين، يف ح الكردس

كركــوك وتلعفــر يف مواجهــة املــد اإليــراين، حيــث تدعــم إيــران نحــو 

ــل مــن الحشــد الشــعبي يف العــراق، وتحشــد نحــو 70000  110000 مقات

مقاتــل أجنبــي يف ســوريا يف أكــرب خطــة انتشــار تشــهدها املنطقــة تحــت 

ــادة قاســم ســلياين. قي

وتأمــل أنقــرة أن تســهم عمليــة »درع الفــرات« يف تحقيــق بعــض التــوازن 

اإلســراتيجي مــن خــال جمــع فصائــل املعارضــة الســورية، وبعــض القبائــل 

الركانيــة تحــت قيــادة القــوات الركيــة بهــدف حايــة الحــدود الركيــة 

مــن خطــر التغلغــل اإليــراين.

ــية  ــازالت أساس ــم تن ــر إىل تقدي ــد اضط ــان ق ــإن أردوغ ــك ف ــق ذل ولتحقي

ــاب  ــي الب ــروس يف امللــف الســوري بهــدف تأمــن ســيطرته عــى مدينت لل

ومنبــج، ومــن ذلــك الضغــط عــى بعــض الفصائــل لانســحاب مــن أحيــاء 

ــازل أنقــرة عــن رشط رحيــل األســد  ــة دون أي مقاومــة، وتن حلــب الرشقي

مقابــل التوصــل إىل تفاهــم هــش مــع كل مــن موســكو وطهــران، وذلــك 

يف عمليــة اســتباقية اســتعجلها أردوغــان عقــب تلقــي أنبــاء اســتخباراتية 

ــران قــوات مــن الحــرس الثــوري و«حــزب اللــه«  مؤكــدة تفيــد إرســال إي

ــش« يف  ــم »داع ــد تنظي ــة ض ــم الجاري ــة عملياته ــراك وعرقل ــة األت ملناوش

بلــدة البــاب.

وعرضــت عمليــة اغتيــال الســفري الــرويس يف أنقــرة )والــذي كان طرفــاً يف 

املناقشــات مــع تركيــا حــول وقــف إطــاق النــار يف حلــب وعمليــة إجــاء 

ــن  ــة ب ــات الهش ــارصة( التوافق ــة املح ــن رشق املدين ــوار م ــن والث املدني

روســيا وتركيــا لانهيــار، مــا دفــع بالطرفــن الــرويس والــريك للتعجيــل يف 

ــرية  ــازالت كب ــرة تن ــه أنق ــت في ــاق قدم ــع اتف ــايث وتوقي ــاع ث ــد اجت عق

ــروس واإليرانيــن. ــكل مــن ال ل

ــرة يف  ــدت أنق ــراق؛ اجته ــوات الحشــد الشــعبي بالع ويف ظــل انســياب ق

ــات مــع  ــك مــن خــال التوصــل إىل توافق ــا يف ســوريا، وذل ــز موقفه تعزي

ــرة  ــث مل تحــرك أنق ــة »درع الفــرات« يف ســوريا، حي موســكو حــول عملي

ســاكناً لفــك الحصــار عــن حلــب أو إدخــال املســاعدات إليهــا، ومل تعــط 

أيــة إشــارة عــى اهتامهــا بدفــع الفصائــل املعارضــة املرتبطــة بهــا للركيــز 

عــى فــك الحصــار املحكــم عــى حلــب. بــل اســتمر أردوغــان يف الحديــث 

عــن »حايــة املدنيــن« بحلــب بــدالً مــن تلبيــة دعــوات املعارضــة 

ــية  ــراين، وانشــغلت الدبلوماس ــدم اإلي ــه التق املســلحة ملســاعدتهم يف وج

ــتانة  ــة يف االس ــة مرتقب ــة تفاوضي ــات عملي ــاء برتيب ــذه األثن ــة يف ه الركي

بكازاخســتان، وبذلــت جهــوداً مضنيــة يف إقنــاع فصائــل املعارضــة بالقبــول 

ــا يف  ــا عــى املوافقــة عليه ــة، وحثه ــة التفاوضي مبســودات موســكو للعملي

ظــل تطمينــات روســية-تركية أن: »املنصــة التفاوضيــة الجديــدة لــن تدخــل 

ــة لهــا«. ــل ســتكون مكّمل ــات يف جنيــف ب يف منافســة مــع املحادث

ــري  ــرويس فادمي ــس ال ــاً للرئي ــت حديث ــد رسب ــة ق ــادر إعامي ــت مص وكان

ــل أشــهر مــع نظــريه رجــب طيــب  ــه إىل عقــد صفقــة قب بوتــن أشــار في

ــح  ــب، وفت ــلحة يف رشق حل ــة املس ــام املعارض ــت استس ــان، تضمن أردوغ

مســار تفــاويض جديــد يــوازي مســار جنيــف دون انخــراط واشــنطن 

ــة.  ــة الفاعل ــوى اإلقليمي والق

وتعزيــزاً لتلــك الترسيبــات؛ فقــد أكــد بوتــن يف مؤمتــر صحــايف مــع نظــريه 

التــي  التوافقــات  اليابــاين يف 16 ديســمرب أن: »كل يشء يجــري وفــق 

أبرمناهــا، مبــا يف ذلــك االتفاقــات مــع الرئيــس الــريك خــال زيارتــه ســان 

بطرســبورغ«، مضيفــاً: »اتفقنــا أن  توفــر تركيــا  كل مســاعدة ممكنــة 

ــب«. ــام يف حل ــتعدين لاستس ــلحن املس ــؤالء املس ــة ه ــبة إلزال بالنس

ويف ظــل صمــت أمريــي وإقليمــي مطبــق؛ تبــن أن املبعــوث األممــي دي 

ميســتورا وحليفتــه وزيــرة خارجيــة االتحــاد األورويب فيدريــكا موغريينــي 

)التــي أصبحــت أحــد أبــرز املروجــن ملوظفهــا الســابق دي مســتورا عندمــا 

ــن  ــة( هــا أكــرب الخارسي ــة اإليطالي كان يعمــل تحــت إدارتهــا يف الخارجي
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ــع دي ميســتورا للدعــوة إىل جلســة  ــة مــا دف مــن هــذه الصفقــة الجانبي

تفاوضيــة جديــدة مطلــع فربايــر يف جنيــف، فيــا بــدا وكأنــه محــض تذكــري 

ــي: »أرى أن  ــة فحســب، يف حــن قالــت موغريين ــة الدولي بوجــوده يف اللعب

تركيــا تعيــد توجيــه سياســتها الســورية...ليس مــن شــأين التعليــق أو توضيــح 

ــيتم  ــف س ــد كي ــا أن نرص ــوح، وعلين ــذا بوض ــرى ه ــن ن ــّول، لك ــذا التح ه

تجســيده يف النطــاق الواقعــي«.

ــة  ــمرب رغب ــاء 20 ديس ــوم الثاث ــا ي ــم إبرامه ــي ت ــة الت ــت االتفاقي وعكس

ــود جاويــش أوغلــو  ــة الــرويس ســريغي الفــروف والــريك مول وزراء الخارجي

ــن  ــاء املدني ــاق إلج ــل إىل اتف ــف يف التوص ــواد ظري ــد ج ــراين محم واإلي

ــال يف مناطــق مختلفــة مــن البــاد، وكان  واملقاتلــن وتجميــد خطــوط القت

ــة  ــو وظريــف اجتاعهــم يف نهاي مقــرراً أن يعقــد الفــروف وجاويــش أوغل

الشــهر، لكــن رغبــة موســكو يف إطــاق مســار جديــد يكــون مبثابــة البديــل 

ــرار  ــدار ق ــن إلص ــس األم ــة يف مجل ــا دول غربي ــي تقوده ــود الت ــن الجه م

مببــادرة فرنســية لنــرش مراقبــن محايديــن يف حلــب وتراجــع الرهــان 

ــع  ــا م ــن عنه ــات مل يعل ــل اتفاقي ــا، مقاب ــاراك أوبام ــع إدارة ب ــل م بالعم

فريــق ترامــب، دفعــا إىل اســتعجال االجتــاع الثــايث، حيــث يكــون موضــوع 

وقــف النــار أساســياً عــى جــدول األعــال، واقتحــم وزيــر الدفــاع الــرويس 

ــار  ــع كب ــاالت م ــرى اتص ــأن أج ــايس«، ب ــط الديبلوم ــويغو »الخ ــريغي ش س

املســؤولن العســكرين واألمنيــن يف طهــران وأنقــرة ودمشــق لاتفــاق 

ــر  ــي يفك ــق الت ــة الطري ــى خريط ــة« ع ــكرية وأمني ــات عس ــى »ترتيب ع

الرئيــس فادميــري بوتــن بتنفيذهــا يف الفــرة املقبلــة. وأوفــد بوتــن مبعوثــه 

الشــخيص ألكســندر الفرينييــف إىل إيــران أمــس، لتثبيــت التفاهــات  التــي 

ــران باحــرام  ــاً« لطه ــذاراً ضمني ــت رســائله »إن ــا، وتضمن ــم العمــل عليه يت

ــرة. ــيات أنق حساس

ووفقــاً للترسيبــات نفســها؛ فــإن خطــة بوتــن تتضمــن: إجــاء املدنيــن يف 

شــكل متــواز ومرحــي مــن ثاثــة مناطــق هــي: رشق حلــب املحــارصة مــن 

ــديت  ــن بل ــا، وم ــة وكفري ــديت الفوع ــن بل ــا وم ــة وحلفائه ــوات النظامي الق

ــه« يف  ــزب الل ــة و »ح ــوات النظامي ــن الق ــن م ــداين املحارصت ــا والزب مضاي

ــات،  ــوازي وتجــاوز العقب ريــف دمشــق. ويف حــال أنجــز هــذا اإلجــاء املت

ــب«،  ــد حل ــا بع ــاش إىل »م ــل النق ــت وانتق ــال اتضح ــوط القت ــون خط تك

ــامل ال يشــمل »داعــش« و  ــار ش ــف ن ــان وق ــث تضغــط موســكو إلع حي

»فتــح الشــام«، وعقــد حــوارات بــن أطــراف املعارضــة الســورية قــد تشــمل 

ــع  ــن م ــك بالتزام ــورية، وذل ــة الس ــن الحكوم ــن ع ــة وممثل ــل مقاتل فصائ

ــح  ــا ترجي ــن خاله ــم م ــية يت ــرز للمعارضــة العســكرية والسياس ــة ف عملي

كفــة العنــارص التــي ميكــن أن توافــق عــى صياغــة دســتور جديــد تجــري 

ــس بشــار  ــازل الرئي ــة ورئاســية عــى أســاس: »تن ــات برملاني ــه انتخاب مبوجب

األســد عــن صاحيــات معينــة إىل رئيــس الــوزراء واإلدارات املحليــة املنثبقــة 

ــال«. مــن تثبيــت خطــوط القت

أمريكية-روســية- صفقــة  حلــب:  بعــد 

ــران ــاف إي ــة إلضع تركي
تشــري مصــادر أمنيــة مطلعــة إىل أن إدارة ترامــب تتجــه نحــو التصعيــد 

ــاتها  ــة وسياس ــا الصاروخي ــف برامجه ــا لوق ــط عليه ــران، والضغ ــع طه م

ــة  ــات االقتصادي ــة بالعقوب ــداد قامئ ــم إع ــد ت ــة، وق ــة يف املنطق املتطرف

والدوليــة التــي ميكــن فرضهــا لــدى تــويل اإلدارة الجديــدة مقاليــد الحكــم 

ــل.  ــر املقب يف 20 يناي

أمنيــة  ترامــب قــد عــزز فريقــه بشــخصيات  املصــادر أن  وأكــدت 

ــة التــي أبرمتهــا إدارة  ــة النووي وعســكرية تــرى رضورة مراجعــة االتفاقي

ــا  ــد مــن الضغــوط عليه ــا عــام 2015، وترغــب بفــرض املزي ــا معه أوبام

الســتعادة التــوازن يف املنطقــة، ويبــدو أن سياســتهم ســركز عــى إنشــاء 

منــط مــن التعــاون مــع موســكو للســيطرة عــى ترصفــات إيــران، وذلــك يف 

ــران يف ســوريا. ــن روســيا وإي ــة ب ظــل تنامــي التنافــس عــى الهيمن

ــن:  ــا كل م ــل عليه ــي يعم ــط الت ــإن الخط ــه؛ ف ــدر نفس ــاً للمص ووفق

نائــب الرئيــس املنتخــب مايــك بنــس، واملرشــحن لــوزارة الخارجيــة 

تيلريســون والدفــاع جيمــس ماتيــس، واملرشــح ملنصــب نائــب وزيــر 

ــراج  ــى إخ ــكو ع ــع موس ــاق م ــاه االتف ــب باتج ــد، تص ــاع مكفرالن الدف

القــوات اإليرانيــة وامليلشــيات األجنبيــة التابعــة لهــا مــن العــراق وســوريا 

نظــري صفقــة تعــاون مجزيــة بــن موســكو وواشــنطن، تتضمــن االعــراف 

بالنفــوذ الــرويس يف ســوريا مقابــل ضــان خــروج »حــزب اللــه« اللبنــاين، 

ــكيل. ــة التش ــتانية حديث ــة والباكس ــوات األفغاني والق

ــرة  ــع أنق ــة م ــة املاضي ــابيع األربع ــال األس ــا خ ــال اتصاالته ــن خ وم

ــانحة  ــة س ــود فرص ــون بوج ــس وتيلريس ــن ماتي ــد كل م ــكو؛ يعتق وموس

إلقنــاع بوتــن بالتخــي عــن إيــران مقابــل تعــاون واشــنطن يف املنطقــة.

ــم  ــرت يف خض ــد ظه ــران ق ــكو وطه ــن موس ــاف ب ــوادر الخ ــت ب وكان

ــث  ــب، حي ــة حل ــن مــن مدين ــة حــول إخــراج املدني املفاوضــات الجاري

دأبــت امليلشــيات اإليرانيــة عــى إفســاد جميــع الرتيبــات التــي أبرمهــا 

الــروس مــع أنقــرة، ووظفــوا إعامهــم وإعــام النظــام الســوري لنفــي مــا 

كان يتــم اإلعــان عنــه مــن توافقــات أبرمهــا نيابــة عــن الحكومة الروســية 

ــاكات  ــكاب انته ــا إىل ارت ــدت قواته ــنكو، وعم ــري سافتش ــرال فادمي الج

بحــق املدنيــن، وملــا أدركــت فشــلها يف إفســاد تلــك الرتيبــات تدخلــت 

ــة اإلجــاء،  ــا يف عملي ــة وكفري ــف الفوع يف اللحظــات األخــرية إلدراج مل

واإلفــراج عــن أرسى »حــزب اللــه« وباقــي األرسى اإليرانيــن الذيــن وقعــوا 

ــيخ  ــويب والش ــب الجن ــف حل ــلحة، يف ري ــة املس ــل املعارض يف أرس فصائ

ــاء اتهــم إعــام النظــام  ســعيد والكاســتيلو واملــاح ســابقاً، يف هــذه األثن
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ــل  ــن يف القواف ــع املدني ــل أرسى م ــت نق ــا حاول ــة أنه ــل املعارض فصائ

الخارجــة مــن األحيــاء املحــارصة، إضافــة إىل تهريــب الســاح الثقيــل يف 

الســيارات الخاصــة التــي خرجــوا بهــا.

وظهــر الخــاف اإليراين-الــرويس إىل العلــن مجــدداً عندمــا هــددت 

روســيا بقصــف أي طــرف مــن األطــراف يخــرق االتفــاق، يف حــن أرصت 

إيــران عــرب قنواتهــا اإلعاميــة الرويــج لخــرب: »إخــاء الجرحــى والحــاالت 

اإلنســانية« مــن الفوعــة وكفريــا، للتأكيــد عــى أنهــا القــوة الضاربــة عــى 

ــل  ــك يف رد فع ــاً، وذل ــور ميداني ــات األم ــة مبجري ــي املتحكم األرض وه

مبــارش عــى االتفــاق الــذي توصــل إليــه الــروس واألتــراك منفرديــن، دون 

إرشاك إيــران التــي رأت أن الســاح للمدنيــن واملســلحن بالخــروج مــن 

حلــب يفقدهــا بعــض القــوة خاصــة أن نفــوذ إيــران أصبــح يحجــب دور 

روســيا.

وأشــار املصــدر إىل أن عــدم تدخــل واشــنطن وحلفائهــا لوقــف االنتهاكات 

التــي ارتكبهــا الــروس مثلــت الثمــن الــذي دفعتــه أمريــكا  إلعفــاء الــروس 

مــن املحاســبة ومنــح بوتــن الوقــت الــازم لحســم املعركــة وإخــراج ســائر 

الفصائــل مــن املدينــة املنكوبة. 

ــث بشــار األســد عــن »الحســم العســكري« واســتعادة  ــل حدي ويف مقاب

ــتعجاً  ــدا مس ــن ب ــورية؛ إال أن بوت ــق الس ــائر املناط ــى س ــيطرة ع الس

ــف  ــت وق ــب« وتثبي ــدة حل ــاء »عق ــاملة إلنه ــة ش ــاق هدن ــرام اتف إلب

ــد. ــام للتصعي ــران والنظ ــات إي ــن توجه ــر ع ــض النظ ــال بغ للقت

ويف مقابــل مخططــات قاســم ســلياين إلنشــاء قــوة »شــيعية« يف ســوريا 

ــم:  ــه اس ــق علي ــس يطل ــرشوع مناف ــى م ــكو ع ــل موس ــراق؛ تعم والع

ــن عــن تأسيســه يف ســوريا يف 22  ــذي أعل ــق الخامس-اقتحــام« ال »الفيل

نوفمــرب املــايض، والــذي يــرشف عــى تشــكيله العــاد فادميــري بابــوف، 

ــة األركان الروســية بصــورة شــخصية، وتهــدف روســيا  نائــب رئيــس هيئ

مــن خــال هــذا التشــكيل الجديــد إىل تجنيــد نحــو 100000 مــن 

ــي ســيطر  ــاظ باملناطــق الت ــن بهــدف متكــن النظــام مــن االحتف العلوي

ــا مؤخــراً. ــروس عليه ال

وربطــت بعــض املصــادر ظهــور ســلياين يف حلــب كــرد عــى املــرشوع 

ــون يف  ــية ويرغب ــات الروس ــون املخطط ــارض اإليراني ــث يع ــرويس حي ال

تعزيــز الصبغــة الطائفيــة للقــوات التــي يــرشف الحــرس الثــوري اإليــراين 

عــى تشــكيلها يف ســوريا مــن خــال عمليــة تعبئــة يقــوم بهــا الدكتــور 

أميــن زيتــون رئيــس: »مجّمــع الرســول األعظــم«  يف الاذقيــة، وهــو خّريج 

قــم اإليرانيــة ويــد طهــران الطائفيــة األقــوى يف ســوريا، مــا أحــدث إرباكاً 

يف صفــوف الشــباب العلــوي الــذي يتلقــى دعــوات متضاربــة للتطــوع يف 

قــوات روســية وإيرانيــة متباينــة األجنــدات.

قلــق أورويب مــن توجهــات تركيــا لتعزيــز 

محــور واشنطن-موســكو-أنقرة
أعربــت مصــادر أوروبيــة عــن قلقهــا مــن قيــام تركيــا باســتبدال ضبــاط 

موالــن للغــرب يف مناصــب دبلوماســية يف أوروبــا وحلــف شــال األطليس 

»ناتــو« بآخريــن متشــددين ومؤيديــن للنهــج الــرويس، وذلــك يف أعقــاب 

املحاولــة االنقابيــة الفاشــلة، والتــي أثــارت مخــاوف لــدى األتــراك مــن أن 

قــدرة حلــف الناتــو عــى الفعــل بــدت ضعيفــة.

وعــى إثــر تلــك األحــداث؛ بــادرت القيــادة العســكرية الركيــة إىل إعفــاء 

ضبــاط أتــراك مــن مناصــب مهمــة يف حلــف »ناتــو«، مــا دفــع ببعضهــم 

ــكابارويت،  ــس س ــف كريت ــوات الحل ــى لق ــد األع ــاب للقائ ــة خط إىل كتاب

ــال  ــريك، وق ــش ال ــن« يف الجي ــن متطرف ــود »وطني ــن صع ــن م محذري

أحــد الضبــاط األتــراك املقالــن يف خطابــه: »أنــا وزمــايئ األتــراك ناحــظ 

صعــوداً كبــرياً للمشــاعر الوطنيــة املتشــددة واملعاديــة للغــرب يف جيشــنا 

ويف مؤسســات دولتنــا«، مضيفــاً: »مــن املقلــق جــدا أن نــرى بعــض 

القادمــن الجــدد مــن تركيــا إىل الناتــو لديهــم عقليــة راديكاليــة وبعضهــم 

ــل  ــة، ويحم ــات الغربي ــره املنظ ــى يك ــل وحت ــو ب ــم النات ــكك بقي يش

ــران«. ــدة لروســيا والصــن وإي مشــاعر مؤي

التطهــري تلــك مل  الربيطانيــة أن عمليــة  وكشــفت صحيفــة »تاميــز« 

تقتــرص عــى الناتــو، بــل إن أكــر مــن 100 مــن امللحقــن العســكرين يف 

الســفارات الركيــة يف العــامل خضعــوا للتحقيــق هــذا الخريــف، كــا أُمــر 

ــازل امللحقــن يف العواصــم األوروبيــة، مؤكــدة  دبلوماســيون بتفتيــش من

ــم ســينقلون إىل  ــم أنه ــاً عســكرياً وأبلغته ــرة اســتدعت 13 ملحق أن أنق

مناصــب جديــدة كجــزء مــن التغيــريات التــي تجريهــا الســلطات الركيــة 

ــة. ــة االنقابي بعــد املحاول

ــان  ــه أرودغ ــذي حقق ــق ال ــات إىل التواف ــك التوجه ــة تل وعــزت الصحيف

مــع بوتــن يف األشــهر املاضيــة، مؤكــدة أن فــوز ترامــب، ومــا أعقبــه مــن 

اتصــاالت مــع مستشــاره لألمــن القومــي، الجــرال املتقاعــد مايــكل فلــن، 

ــو  ــف النات ــاد األورويب وحل ــن االتح ــاد ع ــرة لابتع ــاه أنق ــزز اتج ــد ع ق

مقابــل التوصــل إىل تفاهــات تركية-أمريكية-روســية حــول امللفــات 

ــق بالعــراق وســوريا واألكــراد.  ــا يتعل ــة العالقــة، وخاصــة فمي اإلقليمي

وكان مصطفــى أكيــول قــد نــرش يف موقــع »أملونيتــور« )15 ديســمرب 

2016( مقــاالً كشــف فيــه النقــاب عــن وجــود »مجموعــة مــن األشــخاص 

املقّربــن مــن أردوغــان« لديهــم »خطــة مفّصلــة« إلعــادة رســم مســتقبل 

تركيــا عــى أســاس االنفصــال الكامــل عــن املؤسســات األوروبيــة، وأطلــق 

عــى هــذه املجموعــة اســم: »األوراســيوين« والتــي تتكــون مــن قوميــن 
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ــن  ــكرية، والذي ــة العس ــور يف املؤسس ــط بالصق ــم رواب ــن تجمعه علاني

يعارضــون عمليــة االنضــام إىل االتحــاد األورويب، وتتطلـّـع بــدالً مــن ذلــك 

إىل التقــارب مــع روســيا والصــن والتقــدم باتجــاه االنضــام إىل »ميثــاق 

شــنغهاي«.

وأكــدت الدراســة أن هــذه املجموعــة ترفــع إحاطــات إىل وزارة الخارجيــة 

الركيــة حــول مســائل متنّوعــة، ومتــارس دوراً أساســياً يف تطهــري مؤسســات 

ــا عــى  ــن، وتحــض الحكــم يف اتركي ــه غول ــح الل ــة فت ــة مــن جاع الدول

ــا يف »أوراســيا«، ال ســيا مــن  تــرك الغــرب والبحــث عــن مســتقبل تركي

خــال العاقــات مــع روســيا والصــن، وكان لهــذه املجموعــة تأثــري واســع 

ــام  ــان األزمــة التــي تســبّب بهــا قي يف رأب العاقــات الركية-الروســية إب

ــة روســية العــام املــايض، وحتــى يف إطــاق  ــرة حربي ــا بإســقاط طائ تركي

حــوار غــري مبــارش مــع نظــام بشــار األســد.

وعــزت الدراســة تلــك التوجهــات يف »حــزب العدالــة والتنميــة« إىل 

مكونــن أساســين هــا: رجــال األعــال الذيــن ميلكــون اســتثارات 

كبــرية يف روســيا، وزمــرة أكــر أيديولوجيــة مؤلّفــة مــن بعــض مستشــاري 

البريوقراطيــة،  األساســية يف  الشــخصيات  وبعــض  أردوغــان،  الرئيــس 

والذيــن يعتقــدون فعــاً أن هنــاك مؤامــرة غربيــة كــربى ضــد تركيــا، وأنــه 

ــرب.  ــة الغ ــن يف مواجه ــع بوت ــف م ــرة أن تتحال ــى أنق ع

وتعتقــد هــذه املجموعــة بوجــود جانــب مــرشق يف الغــرب يتمثــل 

ــم  ــف الدع ــن ووق ــل غول ــه ترحي ــون من ــن يتوقع ــب الذي ــد ترام بدونال

ــوريا.  ــراد يف س ــن األك ــرييك للمقاتل األم

اتفــاق »رسي« بــن موســكو و«االتحــاد 

الكــردي الدميقراطــي« 
ركــزت إدارة أوبامــا عــى العنــرص الكــردي )البيشــمركة، وحــدات حايــة 

ــة( كمكــون أســايس يف املعركــة ضــد  الشــعب، قــوات ســوريا الدميقراطي

ــة  ــة، إال أن املعادل ــل والرق ــر املوص ــي تحري ــش« يف عمليت ــم »داع تنظي

تغــريت بصــورة ملحوظــة بعــد إعــان فــوز ترامــب.

ــل،  ــر املوص ــات تحري ــم عملي ــه معظ ــت في ــذي توقف ــت ال ــي الوق فف

ــى  ــا ع ــم تنفيذه ــا دون أن يت ــة مكانه ــة الرق ــات عملي ــراوح مخطط ت

ــة مطلعــة أن األكــراد يقومــون بدبلوماســية  األرض، وتشــري مصــادر أمني

خفيــة أســفرت عــن إبــرام اتفــاق مــع الــروس حــول دورهــم يف املرحلــة 

ــة، وكان مــن أبــرز مامحــه موافقــة الحــزب الدميقراطــي الكــردي  املقبل

ــل عــدم  ــب مقاب ــه رشقــي حل ــال النظــام وميلشــيا حــزب الل عــى احت

التعــرض ملناطقهــم، وتــم توســيع االتفــاق ليشــمل مناطــق نفوذهــم يف 

القامشــي وعــن العــرب وذلــك نظــري مســاعدات طبيــة وشــحنات أغذيــة 

ــاد  ــد رش ــن محم ــادر ع ــت مص ــث نقل ــي، حي ــام للقامش ــلها النظ أرس

مديــر مستشــفى الحســكة قولــه إن قــوات النظــام أرســلت 15 طنــاً مــن 

ــة. املــواد الطبي

ويف مقابــل امتنــاع قــوات البيشــمركة عــن املشــاركة يف معــارك املوصــل؛ 

قــررت وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة عــدم املســاهمة يف العمليــات 

ــل  ــك  مقاب ــي ســوريا، وذل ــم »داعــش« شــال رشق ــة ضــد تنظي الجاري

تعهــد رسي قدمتــه لــه موســكو مبســاعدتهم يف إنشــاء منطقــة حكــم ذايت 

مقابــل تحالفهــم مــع روســيا وعــدم القيــام بأيــة عمليــات ضــد النظــام. 

وكان الباحــث فهيــم تشــتكن قــد نــرش تقريــراً )7 ديســمرب 2016( نقــل 

فيــه عــن أحــد قــادة الوحــدات الكرديــة تأكيــده أن قواتــه لعبــت دوراً 

محوريــاً يف إســقاط كثــري مــن أحيــاء رشق حلــب املحــارصة، مؤكــداً 

وجــود اتفــاق تعــاون مــع الــروس واإليرانيــن نظــري تحقيــق طموحاتهــم 

ــة. ــة واإلقليمي ــي تعتمــد عــى التوافقــات الدولي ــة الت االنفصالي

ــر إىل أن روســيا رتبــت لقــاًء بــن ممثــي األكــراد وممثــي  وأشــار التقري

النظــام يف مطــار حميميــم إليجــاد أرضيــة مشــركة حــول مســألة الحكــم 

الــذايت ومنــع وقــوع أيــة مواجهــات مــع النظــام يف  عفريــن وحــي الشــيخ 

مقصــود، مؤكــداً أن األكــراد هــم الورقــة الوحيــدة الرابحــة التــي ميتلكهــا 

ــن  ــن تنســيق ب ــدور ع ــث ي ــإن الحدي ــك ف ــا ولذل النظــام يف وجــه تركي

ــي  ــاب الت ــة الب ــق مبدين ــا يتعل ــراد  مب ــع األك ــوري م ــام الس ــوات النظ ق

ــه موســكو  ــة، حيــث أوعــزت ل ــة »درع الفــرات » الركي تســتهدفها حمل

ــش الحــر،  ــن »داعــش« والحي ــة ب ــات الجاري ــدم املشــاركة يف العملي بع

ونقــل التقريــر عــن قائــد كــردي يف وحــدات حايــة الشــعب اعتقــاده أن 

الطموحــات الكرديــة لاســتقال تعتمــد عــى توازنــات جديــدة أوشــكت 

عــى الــربوز.

االســتخبارات  بــن  الخــاف  تنامــي 

وترامــب األمريكيــة 
تفيــد ترسيبــات أمنيــة أمريكيــة أن املعلومــات التــي نتجــت عــن 

القرصنــة االلكرونيــة الروســية ملجلــس الحــزب الدميقراطــي وصلــت اىل 

ــة  ــة االنتخابي ــام العــرشة األخــرية مــن الحمل ترامــب، واســتعملها يف األي

ــرس. ــن للكونغ ــحن الدميقراطي ــد املرش ض

ــب  ــب بترسي ــي لرام ــن القوم ــار األم ــن مستش ــكل فل ــم ماي ــد اته فق

املخابــرات  يف  كان  يــوم  بنرشهــا  مســموح  وغــري  معلومــات رسيــة 

العســكرية للحلفــاء يف أفغانســتان، لكنــه مل يُعاقــب بـ«التأنيــب«، وعــى 
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العكــس مــن ذلــك رُقّــي إىل رتبــة جــرال بثاثــة نجــوم. وتبــّن أن ذلــك 

ــدف كان  ــة، واله ــتخبارات األمريكي ــزة االس ــد أجه ــد أح ــة جه كان نتيج

ــراالت. ــن الج ــه م ــن زمائ ــه وب ــة بين ــدام الثق ــه النع ــص من التخلّ

وتشــري املعلومــات نفســها، إىل أن »يَلْ األذرع« مســتمّر بــن املجتمــع 

ــة.  ــراً للخارجي ــّاه وزي ــن س ــب وم ــرييك وترام ــتخباري األم ــي االس األمن

وقــد بلــغ نقطــة بــات معهــا ترامــب غــري قــادر عــى تــايف آثــار القرصنــة 

نــرش  األخرييــن،  اليومــن  ففــي  ومضاعفاتهــا.  الروســية  االلكرونيــة 

»املجتمــع االســتخباري األمريــي« أو زّود وســائل إعــام معلومــات مؤذيــة 

جــداً، جعلــت األمريكيــن يعرفــون أن بوتــن كان يديــر بنفســه عمليــات 

القرصنــة أو يــرشف عليهــا، وأنــه كان يريــد االنتقــام مــن املرشــحة 

ــات  ــة االنتخاب ــون النتقادهــا عاني ــاري كلينت ــة هي الرئاســية الدميقراطي

الروســية الرئاســية قبــل نحــو أربعــة أعــوام، ولذلــك فقــد كان بوتــن يُِعــّد 

ــأّن  ــه ب ــه يف حين ــة، القتناع ــا بالرئاس ــال فوزه ــا يف ح ــري معه ــرصاع كب ل

ــج، وخصوصــاً  ــو مــرسور جــداً بالنتائ ــا اآلن فه ــر محتمــل. أم فوزهــا أم

بتســمية صديقــه ريكــس تيلرســون قُطــب رشكــة »إكســون-موبيل« 

ــة. ــراً للخارجي ــة وزي النفطي

ــزع  ــو ن ــات ه ــك الترسيب ــن تل ــد م ــة إىل أن القص ــادر أمني ــري مص وتش

ــن يحــول دون  ــك ل ــاً أن ذل ــن انتخــاب ترامــب رئيســاً. عل ــة ع الرشعي

ــم يف  ــه القس ــد أدائ ــل بع ــهر املقب ــتورية يف الش ــلطاته الدس ــلّمه س تس

حفــل رســمي، ورضب أي تحالــف مســتقبي بينــه وبــن بوتــن ، خاصــة 

ــة  ــع رشك ــداً م ــرية ج ــة كب ــد صفق ــم« بعق ــون »متّه ــس تيلرس وأن ريك

ــا. ويُخــى أن  نفــط روســية ذات ســمعة ســيئة داخــل بادهــا وخارجه

ــة  ــة الجمهوري ــري عــى الغالبي ــوزاري التأث ــه ال ــن خــال موقع يحــاول م

يف الكونغــرس لرفــع العقوبــات التــي تــم فرضهــا عــى روســيا مــن أجــل 

ــد. ــات بالتجمي ــا العقوب ــي أصابته ــة الت ــذ الصفق ــتئناف تنفي اس

»ديفنــس ون«: إدارة ترامــب ترغــب يف 

إنشــاء تحالــف »حضــاري« مــع بوتــن 

ــام! ــد اإلس ض
ــة يف األوســاط  ــب مفاجــآت مدوي ــد ترام ــس املنتخــب دونال ــر الرئي فّج

السياســية بإعانــه تعيــن ريكــس تيلريســون، »األمــرييك األقــرب« إىل 

الرئيــس الــرويس فادميــري بوتــن، وزيــرا للخارجيــة، وتعيــن ســفري أمــريكا 

الســابق يف األمــم املتحــدة جــون بولتــون نائبــا لوزيــر الخارجيــة، ووصــف 

فريــق ترامــب »وكالــة االســتخبارات املركزيــة« بأنهــا غــري كفــؤة وأنــه ال 

ــه. يصــدق اســتنتاجاتها حــول تدخــل روســيا يف انتخاب

ويعتــرب تيلريســون، املديــر التنفيــذي لرشكــة النفــط العماقــة »إكســون«، 

مهنــدس اتفاقيــة الرشاكــة مــع رشكــة »روســنفت«، التــي متلكهــا الحكومة 

الروســية، بهــدف القيــام بعمليــات تنقيــب يف محيــط القطــب الشــايل. 

وبســبب »خدماتــه لروســيا«، منــح بوتــن تيلريســون أعــى وســام تقلــده 

الروســية«، ويعتــرب  موســكو ملدنيــن، وهــو وســام »صديــق األمــة 

تيلريســون مــن أبــرز املطالبــن بإنهــاء العقوبــات عــى روســيا والدخــول 

ــكرية.  ــية وعس ــة وسياس ــا يف رشاكات نفطي معه

ــرب  ــاين املق ــؤول الث ــون املس ــح تيلريس ــة، يصب ــراً للخارجي ــه وزي وبتعيين

ــار  ــن، مستش ــكل فل ــد ماي ــة بع ــة املقبل ــن يف اإلدارة األمريكي ــن بوت م

ــن  ــواال م ــب أم ــايض القري ــاىض يف امل ــذي تق ــع، ال ــي املتوق ــن القوم األم

ــية. ــة الروس ــة« للحكوم ــات عام ــات »عاق ــه خدم ــن لتقدمي الكرمل

ويعتقــد املتابعــون أن خلــف تيلريســون وفلــن يقــف مستشــار الرئيــس 

ــتيف  ــرف س ــراتيجية، اليمينــي املتط ــؤون اإلس ــب للش ــرييك املنتخ األم

ــف  ــاء تحال ــى رضورة بن ــرويس ع ــس ال ــع الرئي ــق م ــذي يتف ــون ال بان

مســيحي أمريــي أورويب واســع بهــدف مواجهــة مــا يطلــق عليــه: 

»الخطــر اإلســامي«.

وكان بانــون، الــذي يــرأس موقــع إعــام »برايتبــارت« اليمينــي املتطــرف، 

ــية  ــن الفرنس ــة باللغت ــع موازي ــة مواق ــه إقام ــن نيت ــريا ع ــن أخ ــد أعل ق

ــن. ويســعى  ــذ عام ــل من ــذي يعم ــاين ال ــع الربيط ــد املوق ــة، بع واألملاني

بانــون لدعــم اليمــن األورويب املتطــرف الكتســاح االنتخابــات األوروبيــة، 

ــا العــام املقبــل. والتــي تجــري يف فرنســا وأملاني

وقــد نــرش موقــع »ديفينــس ون« تقريــراً )12 ديســمرب 2016( أشــار فيــه 

إىل أن الفريــق الجمهــوري بــإدارة ترامــب يعمــل عــى: »تشــكيل تحالــف 

ــد عمــدوا  ــداً أن ترامــب ومستشــاريه ق ــن ضــد اإلســام«، مؤك ــع بوت م

ــون  ــه يتمتع ــن إلي ــة« وأن املنتم ــوة »عدائي ــه ق ــام بأن ــف اإلس إىل وص

بنزعــات »جهاديــة« يف العمــوم، ويف مقابــل الــرصاع الســابق بــن الغــرب 

ــاء  ــب  إنش ــق ترام ــب فري ــد؛ يرغ ــوفيتي امللح ــاد الس ــيحي واالتح املس

تحالــف مســيحي ضــد اإلســام، وهــي النزعــة التــي ظهــرت بــادئ األمــر 

ــنة،  ــلمي البوس ــد مس ــرصب ض ــيحين ال ــا للمس ــكو يف دعمه ــدى موس ل

ومــع تنامــي األبعــاد الدينيــة يف معــارك الواليــات املتحــدة يف أفغانســتان 

والعــراق عقــب أحــداث 11 ســبتمرب 2001؛ يرغــب الفريــق املحيــط 

بالرئيــس املنتخــب يف إعــادة تشــكيل التحالفــات الجديــدة للقضــاء عــى 

ــد  ــل تح ــا متث ــى أنه ــا ع ــر إليه ــي ينظ ــامية الت ــة اإلس ــات الديني النزع

حضــاري للغــرب.

بــوش  جــورج  إدارة  أن  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  الدراســة  والحظــت 
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ــر  ــوز الفك ــياً إال أن رم ــدواً رئيس ــي ع ــرف الدين ــن التط ــذت م ــد اتخ ق

الجمهــوري، وعــى رأســهم مايــكل باكــان ووهريمــان كايــن وســارة بالــن 

ومايــك هــوكايب وبــن كارســون وغريهــم مــن منظــري الفكــر الجمهــوري 

قــد اتخــذوا مــن الديــن اإلســامي خصــاً مبــارشاً، وكان لهــم تأثــري مبــارش 

عــى أطروحــات الرئيــس املنتخــب ترامــب وفريقــه يف حملتــه االنتخابيــة، 

حيــث مل يعــد الحديــث مقتــرصاً عــى »اإلســام املتطــرف« أو »اإلرهــاب 

اإلســامي« بــل انصــب هجــوم الجمهوريــن بصــورة مبــارشة عــى اإلســام 

وعــى املعتنقــن للديــن اإلســامي، وكان ذلــك هــو الســبب املبــارش 

ــن دخــول  ــع املســلمن م ــرية للجــدل حــول من ــب املث لترصيحــات ترام

ــكا. أمري

ــدى  ــزاً ل ــل رم ــح ميث ــن أصب ــدد إىل أن بوت ــذا الص ــر يف ه ــار التقري وأش

اليمــن األورويب يف نــرصة املســيحية ضــد املــد اإلســامي، معتربينــه قائــد 

العــامل الحــر يف مواجهــة الخطــر اإلســامي، ويبــدو أن فريــق ترامــب مييــل 

إىل إعــادة صياغــة مشــهد الــرصاع الــدويل مــن خــال تشــكيل تحالــف بن 

القــوى املســيحية يف حــرب حضاريــة ضــد اإلســام، ومــن أبــرز مؤيديــه 

يف هــذا االتجــاه مستشــاره لألمــن القومــي الجــرال مايــكل فلــن الــذي 

نــرش تغريــدة قــال فيهــا إىل الخــوف مــن اإلســام مــربر، وشــبه االنتشــار 

اإلســامي بالرسطــان، مشــدداً عــى رضورة التعــاون مــع بوتــن يف محاربــة 

»اإلســام الراديــكايل«.

وعــى شــاكلته؛ تحــدث املخطــط اإلســراتيجي الرئيــيس لرامــب ســتيف 

بانــون عــن: »الــرصاع األزيل بــن اليهودية-املســيحية الغربيــة ضــد 

ــا هــذا«، مؤكــداً عــى إمكانيــة  اإلســام، والــذي ال يــزال ممتــداً إىل يومن

االســتفادة مــن توجهــات بوتــن الســتعادة الســيادة يف املعركــة الحضاريــة 

ــات املتحــدة. ــا الوالي ــي تخوضه الت

ــب  ــه ترام ــام؛ وج ــد اإلس ــيحي-اليهودي ض ــف املس ــز للتحال ويف تعزي

ــط  ــرشق األوس ــة يف ال ــه القادم ــن إدارت ــن م ــة للمتخوف ــة جديدي صفع

مــن خــال تعيــن ديفيــد فريدمــان )57 عامــاً( ســفرياً إلدارتــه يف إرسائيــل، 

والــذي عــرف بعدائــه للعــرب وتأييــده لسياســات االســتيطان، وادعائــه أن 

إلرسائيــل »الحــق القانــوين« يف توســيع املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة، 

وأن حــل الدولتــن هــو مجــرد وهــم.

وقــد ســارعع فريدمــان فــور إعــان نبــأ ترشــيحه إىل التأكيــد أنــه ســيعمل 

ــات املتحــدة  ــن الوالي ــة ب ــات الثابت ــز العاق ــن أجــل تعزي ــل م ــا كل »ب

ــة  ــفارة األمريكي ــن الس ــك »م ــام بذل ــه للقي ــرياً إىل تطلع ــل«، مش وإرسائي

ــة  ــك بصحيف ــع ذل ــد دف ــدس«، وق ــل... الق ــة إلرسائي ــة األبدي يف العاصم

ــدة  ــار أن تعيــن فريدمــان ميثــل تأييــد اإلدارة الجدي ــس« العتب »هآرت

ــرصي...  ــل عن ــام فص ــاء نظ ــها إلنش ــمي وتحمس ــكل رس ــي و: »بش العلن

حيــث كان فريدمــان يدفــع مــن جيبــه للمســتوطنن اإلرسائيليــن للتعدي 

عــى أرايض الغــري«. 

ــب  ــن يتناس ــر« أن التعي ــو يورك ــة »ني ــربت مجل ــه، اعت ــياق ذات ويف الس

وقــرارات ترامــب »املتهــورة«. وأضافــت أنــه »بعــد قــراءة مقــاالت 

فريدمــان، نســتنتج أنــه إذا قــررت إرسائيــل أن مــن مصلحتهــا ضــم 

ــان ســيوافق بحــرارة وسيســاعد  ــإّن فريدم ــا، ف ــة ألراضيه ــة الغربي الضف

ــم«. ــع العل ــى رف ع

ــب  ــر ترام ــع صه ــة م ــة وثيق ــط بعاق ــان يرتب ــر أن فريدم ــر بالذك جدي

جاريــد كوشــر، والــذي تربعــت مؤسســة تابعــة لعائلتــه بعــرشات آالف 

الــدوالرات ملســتوطنات يف الضفــة الغربيــة، ففــي عــام 2013، عــى ســبيل 

املثــال، تربعــت املؤسســة بعرشيــن ألــف دوالر لبيــت إيــل يشــيفا، وهــي 

مدرســة يف مســتوطنة تعــّد األكــر تشــدداً أيديولوجيــاً يف الضفــة الغربيــة.

وكان فريدمــان قــد أعلــن يف شــهر مايــو املــايض أن مــن »حــق« إرسائيــل 

ــل أن تســتمر يف  ــاء املســتوطنات وتوســيعها، مؤكــداً أن: »عــى إرسائي بن

بنــاء املســتوطنات، فســكان املســتوطنات 400 ألــف نســمة، وإذا أضفــت 

ــارب  ــا يق ــدد م ــح الع ــة، يصب ــدس الرشقي ــود يف الق ــم الســكان اليه إليه

املليــون شــخص، هــؤالء الســكان لــن يذهبــوا إىل أي مــكان، وإرسائيــل لــن 

ترتكــب الخطــأ نفســه الــذي ارتكبتــه عنــد إخــاء غــزة«.

عمليــة إلكرتونيــة أمريكية-بريطانيــة ضــد 

»داعــش«
أجهــزة  أن   )2016 نوفمــرب   28( األمنــي  نيــوز«  »إنتــل  موقــع  أكــد 

االســتخبارات الربيطانيــة واألمريكيــة قــد متكنــت خــال األســابيع املاضيــة 

ــش« أو  ــم »داع ــة لتنظي ــادات اإللكروني ــع القي ــى جمي ــاء ع ــن القض م

القبــض عليهــم يف أوســع عمليــة اســتهداف إلكــروين تشــنها أجهــزة 

ــد مــن  ــم إلقــاء القبــض عــى العدي الدولتــن بصــورة مشــركة، حيــث ت

»الذئــاب املنفــردة« يف عواصــم غربيــة وتعطيــل شــبكات التجنيــد بصــورة 

ــة. شــبه كامل

وكان الجيــش اإللكــروين للتنظيــم قــد حقــق اخراقــات كبــرية منهــا نــرش 

ــم  ــدر التنظي ــارس 2015 أص ــهر م ــي يف ش ــف أمري ــاء 1300 موظ أس

عليهــم أحكامــاً باإلعــدام، كــا نجــح يف تجنيــد أعــداد ال يســتهان بهــا مــن 

الشــباب والشــابات الغربيــن يف غضــون الســنتن املاضيتــن. 

األمريكيــة  االســتخبارات  اســتعانت  االســتهداف  مراحــل  إحــدى  ويف 

مبخربيــن بريطانيــن نظــراً ألن العديــد مــن العاملــن يف شــبكات التنيظــم 

ــم  ــد نحــو 100 شــخص ت ــم تحدي ــث ت ــة، حي ــن أصــول بريطاني هــم م
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وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي يتحــدث عــن 

تقســيم ســوريا
نــرش وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي أفيــدور ليربمــان مقــاالً يف موقــع »ديفينــس 

نيــوز« األمــرييك يــوم االثنــن 5 ديســمرب، بعنــوان »سياســة إرسائيــل 

الخارجيــة يف رشق أوســط مضطــرب«، وصــف فيــه مــا يحــدث يف ســوريا 

ــزال التاريخــي. والعــراق واليمــن ويف باقــي بلــدان املنطقــة بالزل

وقــال إن الحــل ملشــاكل املنطقــة يكمــن يف رســم حــدود جديــدة لبعــض 

ــوريا،  ــراق وس ــة يف الع ــايل خاص ــكلها الح ــدود بش ــري الح ــدول، فتغي ال

ووضــع خطــوط فاصلــة بــن مناطــق الشــيعة ومناطــق الســنة مــن شــأنه 

أن يقــي عــى الفتنــة الطائفيــة ويفتــح الطريــق أمــام قيــام دول تتمتــع 

برشعيــة داخليــة، عــى حــد زعمــه.

وأكــد وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي أن تأســيس العديــد مــن البلــدان يف 

ــة  ــك كان نتاجــاً التفاقي ــع، وذل ــم بشــكل مصطن ــد ت ــرشق األوســط ق ال

»ســايكس-بيكو«، التــي متــت بنــاء عــى االعتبــارات االســتعارية التــي مل 

تأخــذ بعــن االعتبــار منــط عيــش الســكان والخافــات الطائفيــة والعرقيــة 

العميقــة داخــل مجتمعــات معنيــة، مؤكــداً أنــه مــن الخطــأ االعتقــاد أن 

ــك الحــل  ــة، وأن ذل ــدول ميكــن أن تتعايــش يف حدودهــا الحالي هــذه ال

ــع  ــال إن الوض ــث ق ــي، حي ــطيني اإلرسائي ــرصاع الفلس ــى ال ــق ع ينطب

ــن. ســيؤول يف آخــر املطــاف إىل دولت

وكتــب وزيــر الدفــاع أن االســتنتاج األول وراء عــدم االســتقرار يف املنطقــة 

ــم  ــك إىل أن معظ ــباً ذل ــطى، ناس ــة الوس ــل للطبق ــبه كام ــاب ش ــو غي ه

الــدول العربيــة تعــاين مــن الفســاد املؤسســايت والفقــر املدقــع، إىل جانــب 

وجــود طبقــة تضــم كبــار رجــال األعــال األثريــاء للغايــة. وأكــد ليربمــان 

أن مــن الــروري الحفــاظ عــى طبقــة وســطى قويــة، مشــرياً إىل أن أكــر 

الــدول اســتقراراً وازدهــاراً يف العــامل هــي تلــك التــي لديهــا طبقــة وســطى 

ــن الســكان يف  ــا يصــل إىل ٪80 م واســعة، ويف بعــض الحــاالت، تضــم م

ــأيت نتيجــة  ــي والتطــرف القومــي ي ــاد، مشــرياً إىل أن التعصــب الدين الب

لإلخفاقــات اقتصاديــة.

ــكل  ــة بش ــيات املتطرف ــر امليلش ــى أن دح ــي ع ــر اإلرسائي ــدد الوزي وش

حاســم يتطلــب املواجهــة الربيــة، مشــرياً إىل أن الربــات الجويــة وتقديم 

الدعــم العســكري كلهــا جــزء مــن املعادلــة العســكرية، لكنهــا ال ميكــن 

أن تحقــق نــرصاً حاســاً.

وبــن ليربمــان أنــه هنــاك حاجــة إىل تقييــم واقعــي لألوضــاع االجتاعيــة 

واالقتصاديــة واملذهبيــة والجغرافيــة االســراتيجي يف الــرشق األوســط مــن 

أجــل صياغــة سياســة دوليــة ســليمة يف املنطقــة، مشــرياً إىل أن ذلــك أمــر 

حيــوي بالنســبة لألمــن القومــي اإلرسائيــي.

ــى رأســهم 12 شــخصية  ــن، وع ــتهدافهم يف غضــون الســنتن املاضيت اس

ــات  ــم يف عملي ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــروين ت ــق اإللك ــة يف الفري قيادي

نوعيــة، وأدى ذلــك إىل خفــض أعــداد املتطوعــن للتنظيــم بصــورة كبــرية 

ــة  ــاً إعامي ــك ذراع ــزال ميل ــم ال ي ــن التنظي ــة، لك ــنة املاضي ــال الس خ

ــراق. ــوريا والع ــن س ــة يف كل م ــة فاعل وإلكروني

ــران توقــع أضخــم عقــد مــع »بوينــغ«  إي

ــاً ــذ 40 عام ــة من األمريكي
أعلنــت الخطــوط الجويــة اإليرانيــة، األحــد 11 ديســمرب 2016، أنهــا 

ــغ«  ــة »بوين ــع رشك ــاً م ــذ 40 عام ــم من ــو األضخ ــداً ه ــت عق وقع

األمريكيــة لــرشاء 80 طائــرة لتجديــد األســطول الجــوي املتهالــك لهذه 

الرشكــة، وذلــك رغــم العقوبــات التــي تفرضهــا واشــنطن عــى إيــران.

وقــال فرهــاد بــرورش، املديــر العــام للرشكــة الــذي وقــع العقــد مــع 

مســؤولن مــن بوينــغ يف طهــران، إن »العقــد يشــمل رشاء 50 طائــرة 

ــم  ــى أن یت ــة ع ــراز 777 العماق ــن ط ــن م ــراز 737، وثاث ــن ط م

تســلیمها إلیــران خــال فــرة 10 ســنوات«، وبحســب وكالــة األنبــاء 

الرســمية فــإن قيمــة الصفقــة تبلــغ 16,6 مليــار دوالر، وهــي األوىل 

منــذ عــام 1979.

ويــأيت االتفــاق مــع الرشكــة األمريكيــة رغــم توتــر جديــد بعــد 

تصويــت مجلــس الشــيوخ األمــرييك الشــهر املــايض بغالبيــة ســاحقة 

عــى متديــد العقوبــات ضــد إيــران التي كان يفــرض أن تنتهــي أواخر 

الســنة الجاريــة، وذلــك تنفيــذاً ملوافقــة نهائيــة أصدرتهــا الحكومــة 

ــران،  ــرات إلي ــع الطائ ــو املــايض عــى بي ــة ففــي شــهر يوني األمريكي

عــى الرغــم مــن معارضــة العديــد مــن النــواب األمريكيــن االتفــاق، 

ــلحة اىل  ــوات وأس ــل ق ــة بنق ــة اإليراني ــوط الجوي ــم الخط واتهامه

ــزاع يف الــرشق األوســط. مناطــق الن

ــة ســتدعم عــرشات اآلالف  ــغ« أن الصفق ــة »بوين ــان رشك وأشــار بي

مــن الوظائــف األمريكيــة املرتبطــة مبــارشة بإنتــاج وتســليم طائــرات 

مــن طــراز 777، ونحــو 100 ألــف وظيفــة أمريكيــة يف قطــاع الطــريان 

لــدورة كاملــة مــن التســليم، ومــن املقــرر أن تنهــي الخطــوط 

الجويــة اإليرانيــة أيضــاً عقــد رشاء 100 طائــرة جديــدة مــن رشكــة 

ــة. ــاص« األوروبي »إيرب
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تطورات  عسكرية

ســقوط حلــب الرشقيــة لــن يغــري مــن 

جغرافيا الرصاع
باإلضافــة  إىل األخطــاء التــي ارتكبتهــا فصائــل املعارضــة، ومــا وقــع بينهــا 

مــن خافــات أســفرت عــن إضعــاف دفاعــات األحيــاء الرشقــة مــن مدينــة 

حلــب؛ أســهمت أجهــزة اســتخبارات النظــام وحلفائــه يف التعجيل بســقوط 

هــذه األحيــاء دون أيــة مقاومــة تذكــر، حيــث قامــت هــذه األجهــزة عــى 

امتــداد األشــهر األربعــة املاضيــة بــزرع العيــون والعمــاء والجواســيس يف 

كافــة البنــى العســكرية واألمنيــة واالقتصاديــة واإلعاميــة التابعــة لفصائــل 

ــرة،  ــة مؤث ــتويات قيادي ــى مس ــا ع ــراق معظمه ــت اخ ــة ونجح املعارض

ومتكنــت مــن تزويــد غــرف املعلومات التابعــة للنظــام وحلفائــه مبعلومات 

وصــور وإحداثيــات مهمــة، بــل إنهــا يف بعــض الحــاالت كانــت عــى اطــاع 

تفصيــي مبــا يجــري مــن نقاشــات داخــل بعــض غــرف عمليــات الفصائــل، 

ومــن بينهــا الحصــول عــى تفاصيــل الخطــة العســكرية الخاصــة بـ«ملحمة 

حلب الكربى«.

وأشــارت مصــادر أمنيــة مطلعــة إىل أن خطــة املعارضــة قامــت عــى أســاس 

توقــع قيــام جيــش النظــام بســحب قســم مــن جنــوده مــن بعــض جبهــات 

ــٍط عســكري  ــرض لضغ ــت تتع ــي كان ــة الت ــة الغربي ــز الجبه ــب لتعزي حل

كبــري عــى محــور ضاحيــة األســد، وكانــت الفصائــل داخــل حلــب الرشقيــة 

بانتظــار قيــام الجيــش بهــذه الخطــوة يك تبــدأ هجومهــا املتفــق عليــه مــن 

داخــل هــذه األحيــاء ووضــع الجيــش بــن فــّي كاشــة، لكــن اســتخبارات 

النظــام متكنــت مــن الحصــول عــى تفاصيــل الخطــة، وهــو مــا أســهم يف 

ــا، وأدى إىل تحــرك كلًّ  ــم بينه ــادل الته ــل وتب ــن الفصائ ــة ب إضعــاف الثق

منها بنحو مستقل.

ــات  ــبكة العاق ــارة ش ــة إىل إث ــن املدين ــي م ــم الرشق ــقوط القس وأدى س

املتشــابكة التــي تــدور يف الشــال الســوري بــن النظــام واألكــراد ومحاولــة 

الســيطرة عــى الرقــة واحتــال انهيــار االتفــاق الهــش بــن النظــام وتركيــا 

ــداء  ــل الع ــى حب ــب ع ــام للع ــا النظ ــي ميتلكه ــاورة الت ــز املن ــن حي وع

الكردي-الريك.

ــة  ــل أهمي ــة ال ميث ــة رأت أن ســقوط املدين لكــن مصــادر عســكرية غربي

كــربى يف مســار الــرصاع كــا توقــع بشــار األســد، وأنــه لــن يكــون ســوى 

بدايــة لفصــل جديــد يف فصــول الــرصاع يف ســوريا، خاصــة وأن النظــام ال 

يبــدو قــادراً عــى املحافظــة عــى مكتســباته دون االســتعانة بأعــداد كبــرية 

مــن القــوات الخارجيــة، وال يســتطيع شــن أيــة عمليــة دون دعــم حلفائــه 

يف موسكو وطهران.

وبخــاف ســيناريوهات التصعيــد املتوقعــة؛ فــإن روســيا بــادرت إىل تعزيــز 

مكتســباتها مــن خــال االتفــاق مــع طهــران وأنقــرة عــى وقــف للقتــال، 

ــال  ــن خ ــددي إال م ــه الع ــض نقص ــتطيع تعوي ــام ال يس ــة أن النظ مدرك

االعتــاد عــى امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة، وأنــه ســيضطر يف غضــون 

األسابيع القادمة إىل إبرام اتفاقيات مصالحة يف محيط دمشق. 

أمــا اإلجــراء اآلخــر الــذي اتخذتــه موســكو؛ فقــد متثــل يف إرســال كتيبتــي 

مهــات شيشــانية خاصــة لحايــة مقراتهــا اإلســراتيجية نظــراً ملــا تتمتــع 

بــه هــذه القــوات مــن خــربات قتاليــة واســعة اكتســبتها خــال مهــات 

عديــدة، أبرزهــا يف الحــرب ضــد جورجيــا عــام 2008، ويف حايــة قــوات 

الهندســة الروســية يف لبنــان عــام 2006، ومتتعهــا بأســاليب وقــدرات 

ــة، املشــابهة لطبيعــة التضاريــس  ــال يف املناطــق الجبلي متّكنهــم مــن القت

السورية. 

ويف الســياق ذاتــه، تحــدث موقــع »ديبــكا« عــن نيــة موســكو نــرش فــرق 

مــن قــوات العمليــات الخاصــة الشيشــانية، وهــي مــن وحــدات النخبــة يف 

الجيــش الشيشــاين التــي قاتلــت ضــد املعارضــة الشيشــانية ويف رشق 

أوكرانيا خال العامن املاضين.

وادعــى التقريــر أنــه قــد صــدرت أوامــر اســتدعاء الجنــود للنرش يف ســوريا 

إىل قاعــدة »خــان كاال« رشق العاصمــة الشيشــانية غــروزين، حيــث يجــري 

فحصهــم مــن قبــل الضبــاط الــروس قبــل إرســالهم، حيــث يتوقــع أن تــم 

نــرش نحــو 1000 جنــدي يف املرحلــة األوىل، ومبــا أن الشيشــان، مثــل 

روســيا، مينــع قانونهــا قــوات الجيــش الحكومــي مــن إرســال الجنــود خارج 

ــزي  ــدي ال ــوف ترت ــوريا س ــة لس ــدات املخصص ــإن الوح ــاد، ف ــدود الب ح

الرســمي لقــوات األمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة الشيشــانية، والتــي 

ليست جزءاً من الجيش الحكومي.

وأفــاد التقريــر أن القــوات الشيشــانية الخاصــة ســتُنقل مبــارشة مــن ثكنــة 

ســاح الجــو الــرويس يف قاعــدة »خانــكاال« بواســطة طائــرات النقــل 

العماقــة مــن طــراز »إليوشــن 76« إىل القاعــدة الروســية الجويــة يف 

حميميم بريف الاذقية.

وأوضــح التقريــر أن موســكو مل تُرســل مــن قبــل هــذا العــدد الكبــري مــن 

القــوات الربيــة إىل مناطــق العمليــات يف ســوريا، ونــرش وكائهــا مــن 

القوات الشيشانية الحكومية يرمي إىل تحقيق ثاثة أهداف:

1. تخفيــف العــبء عــى قــوات تحالــف دعــم األســد، مبــا يف ذلــك روســيا، 

ــاً  ــوار، وخصوص ــة للث ــت خاضع ــي كان ــدن الت ــال امل ــا يف احت وتعويضه

حلب.

ــزب  ــيات »ح ــورية وميلش ــة والس ــية واإليراني ــوات الروس ــز الق 2. تعزي

ــادة املعــارك  ــادرة عــى قي ــد ق ــة بشــكل جي ــه« بقــوات خاصــة ُمدرب الل

الصعبة القادمة يف مناطق مثل إدلب يف الشال.
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ــوات  ــز ق ــية لتعزي ــة روس ــوات بري ــال ق ــكو يف إرس ــة موس ــدم رغب 3. ع

ــرأي العــام ضــد  ــري ال ــك أن ارتفــاع خســائرهم قــد يث تحالــف األســد، ذل

بوتن. 

ــادرت  ــه ب ــى أراضي ــيطرة ع ــتعادة الس ــد باس ــات األس ــاف طموح وبخ

ــة يف  ــوات الركي ــر بتواجــد الق ــرة تق ــع أنق ــة م ــرام اتفاقي موســكو إىل إب

ــى  ــت ع ــا فرض ــب، ك ــا يف حل ــدم تدخله ــل ع ــوري مقاب ــق الس العم

وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة القبــول باألمــر الواقــع وعــدم التدخــل 

يف العمليــات الجاريــة بــن فصائــل املعارضــة وتنظيــم »داعــش« يف محيــط 

مدينة الباب.

وبــن خيــارات التقــدم نحــو الرقــة لاســتياء عليهــا، أو التصعيــد يف إدلــب 

أو فتــح جبهــة جنوبيــة؛ يبــدو نظــام بشــار فاقــد لزمــام املبــادرة بصــورة 

ــه غــري  ــاالً لترصيحات ــي ال تلقــي ب ــة الت ــام التفاهــات اإلقليمي ــة أم كامل

املســؤولة، يف حــن تقــوم روســيا بالتفــاوض نيابــة عنــه لجولــة مفاوضــات 

ــاف  ــة ائت ــح حكوم ــه عــن ســلطاته لصال يف كازاخســتان تفــي إىل تخلي

وطني. 

تقديرات أمنية: األسد يف أضعف مراحله 
بعــد الفــراغ مــن معركــة حلــب؛ أصبــح بشــار األســد أكــر ارتهانــاً بحلفائــه 

األجانــب، وأشــد اضطــراراً إىل القبــول بفقــدان مســاحات مــن بــاده  

ووجود جيوب ملعارضة لن يتمكن من سحقها. 

ــم األســد،  ــن حك ــة؛ مل تؤم ــي تحققــت يف ســاحة املعرك فاالنتصــارات الت

وإمنــا عــزززت النفــوذ الــرويس واإليــراين عــى حســاب جيــش بشــار 

ــية  ــة الروس ــرات الحربي ــية للطائ ــورة أساس ــل بص ــع الفض ــك، ويرج املنه

وللميلشيات الشيعية التي تدعمها ومتولها إيران. 

وتشــري الدراســات إىل أن بشــار يــدرك أنــه مضطــر لاعتــاد عــى املزيــد 

مــن الدعــم الــرويس واإليــراين إذا أراد اســرداد املزيــد مــن األرايض 

واالحتفــاظ بهــا وتأمينهــا، وهــذا يعنــي أنــه ســيتعن عليــه املوازنــة بــن 

طموحاته وطموحاتهم.

ــا مــن  ــري تكتيكاته ــإن املعارضــة ســتضطر إىل تغي ــب ف ــع ســقوط حل وم

الحــرب التقليديــة إىل عمليــات حــرب العصابــات والتفجــريات االنتحاريــة 

ــام  ــد أم ــيضع األس ــا س ــام، م ــا النظ ــيطر عليه ــق يس ــط يف مناط والضغ

تحديات جديدة قد ال يتمكن من التعامل معها. 

وعــى الرغــم مــن االنتصــار املكلــف يف حلــب؛ إال أن املعركــة قــد عــززت 

ــهمت يف  ــار، وأس ــة بش ــة طائف ــت عزل ــرصاع، وعمق ــي لل ــد الطائف البع

ــة التــي يعــاين  تهجــري املزيــد مــن الســورين، وفاقمــت األزمــة االقتصادي

منهــا نظــام دمشــق يف ظــل العقوبــات الغربيــة املفروضــة عليــه منــذ عــام 

2011، يف حــن يتعمــق عجــز بشــار عــن حكــم البــاد، وتقتــرص ســلطته يف 

دمشــق عــى إدارة هيــكل دولــة فاشــلة ال مســتقبل لهــا مــا ميثــل خطــراً 

عى األمن اإلقليمي واألمن الدويل.

ــن هجــوم  ــا م ــا تخلله ــة، وم ــة املرتقب ــة الرق ــريات ملعرك ــل التحض ويف ظ

مفاجــئ لتنظيــم »داعــش« عــى مدينــة تدمــر، بــدت قــوات بشــار األســد 

غــري مســتعدة ألي عمــل عســكري، ويبــدو أن املــوادر املحــدودة لديــه لــن 

ــن يكــون مــن  ــاد، ول ــي الب ــة شــال رشق ــة عملي ــام بأي ــه مــن القي متكن

ــة يائســة  مصلحتــه تبديــد مــوارده العســكرية املحــدودة أصــاً يف محاول

السرداد املناطق الصحراوية الرشقية أو منطقة وادي الفرات.

ــه إن: »األســد اســتبعد  ونقــل موقــع أمنــي عــن مســؤول يف دمشــق قول

محافظــة الرقــة يف الوقــت الحــايل، التــي أصبحــت معقــاً رئيســياً لتنظيــم 

ــى  ــكلة، ع ــدد مش ــم املتش ــرب التنظي ــوريا، واعت ــامية يف س ــة اإلس الدول

ــرة  ــذ ف ــة من ــام الرق ــيس النظ ــؤول: »ن ــاف املس ــا«، وأض ــنطن حله واش

طويلــة، وجعلهــا مســؤولية األمريكيــن، فليذهــب أولئــك الذيــن يزعجهــم 

تنظيم داعش الستئصاله«.

ولتحقيــق املزيــد مــن املكاســب العســكرية بعــد حلــب؛ فــإن بشــار األســد 

مضطــر إىل االعتــاد عــى قــوة موســكو الجويــة، وعــى القــوة الربيــة التــي 

أتاحتهــا لــه إيــران والفصائــل الشــيعية التــي ترعاهــا، وعــى رأســها جاعة 

ــائر  ــدت خس ــد تكب ــيات ق ــذه امليلش ــن ه ــة، لك ــه« اللبناني ــزب الل »ح

فادحــة يف األرواح، وظهــر يف مفاوضــات أنقــرة يــوم الثاثــاء 20 ديســمرب 

أنهــا ترغــب يف الوصــل إىل اتفــاق وقــف للقتــال وال متلــك الحاســة التــي 

أبداها بشار لفتح جبهات جديدة يف الوقت الحايل.

مفاوضــات روســيا مــع الفصائــل أحدثــت 

تغيرياً يف املعادلة السياسية
ــاوض  ــة للتف ــمرب 2016( إىل أن أول جلس ــكا« )9 ديس ــع »ديب ــار موق أش
املبــارش بــن الــروس وفصائــل املعارضــة قــد ُعقــدت يــوم اإلثنــن 5 
ــاط روس  ــدث ضب ــث تح ــاب، حي ــازي عنت ــة غ ــمرب 2016 يف مدين ديس
مبــارشة مــع ممثلــن عــن »أحــرار الشــام« و«جيــش الفتــح« وغريهــا مــن 
الفصائــل التــي اعتربتهــا موســكو إرهابية ورفضــت مشــاركتها يف مفاوضات 
ــا  ــل، وموافقته ــذه الفصائ ــدور ه ــكو ب ــراف موس ــد أدى اع ــف، وق جني
عــى التفــاوض معهــا إىل إثــارة حفيظــة كل مــن طهــران ودمشــق واللتــان 
حاولتــا إجهــاض املفاوضــات التــي متــت برعايــة تركيــة مــن خــال تصعيــد 
ــم التوصــل  ــات التــي ت العمليــات يف حلــب والعمــل عــى إفشــال الرتيب

إليها بن الطرفن يف تركيا.
ولفــت التقريــر االنتبــاه إىل أن موســكو رفضــت متثيــل النظــام بأيــة صــورة 
ــل املعارضــة يف  ــع فصائ ــروس م ــاط ال ــا الضب ــي أجراه يف املفاوضــات الت
تركيــا، كــا أنهــا اعرفــت رســمياً بالوجــود العســكري الــريك وبــدور 
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األجهزة االستخباراتيه.

وأشــارت املصــادر إىل أن هــذه الزيــارة تناولــت رغبــة مــرص يف لعــب دور 

ــتمرار  ــة إىل اس ــتان، باإلضاف ــة يف كازاخس ــات املرتقب ــوري يف املفاوض مح

إىل  انضمــوا  الذيــن  املرصيــن  عــن  االســتخبارية  املعلومــات  تبــادل 

ــودة إىل  ــدؤوا يف الع ــكرية وب ــات عس ــوا تدريب ــورية وتلق ــة الس املعارض

القاهرة. 

تــأيت تلــك الترسيبــات يف أعقــاب الحديــث عــن قيــام مــرص بنــرش حــوايل 

ــدات  ــب وح ــوريا، إىل جان ــة بس ــق مختلف ــاً يف مناط ــرياً مرصي 200 خب

جيش النظام ورئاسة األركان السورية وسط دمشق.

ــن دمشــق والقاهــرة عقــب  ــي والعســكري ب ــد تعــزز التعــاون األمن وق

ــواء  ــي الســوري الل ــن الوطن ــب األم ــس مكت ــا رئي ــام به ــارة ســابقة ق زي

عــي مملــوك عــى رأس وفــد مــن كبــار ضبــاط االســتخبارات الســورية إىل 

ــس  ــرصي ورئي ــي امل ــن القوم ــاز األم ــس جه ــب رئي ــم نائ ــرص، ولقائه م

ــر  ــهر أكتوب ــف ش ــوزي منتص ــد ف ــواء خال ــة الل ــرات العام ــاز املخاب جه

ــن  ــة م ــرب مجموع ــهر نوفم ــة ش ــا يف بداي ــى إثره ــت ع ــايض، وانتقل امل

ــج  ــياق برنام ــوريا يف س ــكرين إىل س ــن والعس ــن، األمني ــاط املرصي الّضب

تعــاون عســكري أمنــي بــن البلديــن برعايــة روســية مبــارشة، حيــث تــم 

توزيــع الضبــاط املرصيــن عــى أكــر مــن مركــز تنســيق، بــدأت يف رئاســة 

األركان الســورية يف دمشــق ويف قاعــدة حــاه الجويـّـة، وتوّســعت مؤّخــراً 

ــص  ــف حم ــور« يف ري ــار »يت ف ــة ومط ــم الجويّ ــدة حميمي ــمل قاع لتش

ــن  ــن املستشــارين يف عــدد م ــة م ــي، فضــاً عــن انتشــار مجموع الرشق

غــرف العمليــات العســكرية الســورية، مــن درعــا إىل حــاه إىل جوريــن 

يف منطقة سهل الغاب.

وأشــارت التقاريــر إىل أن رفــع مســتوى التنســيق والتعــاون املــرصي 

الســوري عســكريّاً وأمنيــاً كان أيضــاً محــور لقــاء بــن أحــد أبــرز الّضبــاط 

ــوم 24  ــرصي ي ــد م ــا وف ــام به ــارة ق ــوك، يف زي ــن وممل ــن املرصي األمني

نوفمــرب املــايض عــرب طائــرة خاصــة حطـّـت يف مطــار دمشــق الــدويل. ودام 

ــع  ــى أرب ــد ع ــّدة تزي ــن مل ــن يف البلدي ــؤولن األمني ــن املس ــاع ب االجت

ــز  ــكان إنشــاء مرك ــي وإم ــا بحــث التنســيق األمن ســاعات، جــرى خاله

ــي  ــن املناطــق الت ــب م ــور« القري ــي. ف اســتطاع مشــرك يف مطــار »الت

يسيطر عليها »تنظيم الدولة«.

وتوقــع التقريــر أن تصــل إىل مينــاء طرطــوس العســكري عــى مــن قطعــة 

عســكرية بحريــة مرصيــة، كتيبــة هندســية مــن الجيــش املــرصي، مهّمتهــا 

ــة  ــاء مدين ــا يف أحي ــدأ أوىل مهاته ــوات الناســفة لتب ــام والعب ــزع األلغ ن

حلب الرشقية بالتعاون مع القوات السورية والروسية.

ــمرب  ــودي )7 ديس ــس« اليه ــل ديفن ــع »إرسائي ــرشه موق ــر ن ــد تقري وأك

فصائــل املعارضــة يف محاربــة تنظيــم »داعــش« ببلــدة البــاب، مــا يؤكــد 
أن النظــام قــد فقــد أيــة قــدرة عــى التأثــري يف سياســات موســكو وأنــه 
ــروس الذيــن أصبحــوا يتحكمــون  ــاط ال يخضــع بالكامــل إلمــاءات الضب
بســري املعــارك ويتفاوضــون مــع األتــراك واإليرانيــن عــى مســتقبل ســوريا 

دون مشاركة بشار األسد.
ــرار رويس، وأن  ــاً بق ــح مرهون ــات أصب ــر أن مســتقبل العملي ورأى التقري
التكهنــات املتعلقــة بإدلــب والرقــة والجبهــة الجنوبيــة أصبحــت مرتهنــة 
بالقــرار الــرويس، وبرغبــة موســكو يف التوصــل إىل تفاهــات مبــارشة مــع 
ــراد يف حــي  ــا األك ــن ضمنه ــا وم ــاوض معه ــي تتف ــات الت ــف الجه مختل
الشــيخ مقصــود وعــن العــرب، واألتــراك يف أنقــرة وفصائــل املعارضــة يف 
غــازي عنتــاب، وهــي جهــات باتــت تتواصــل مــع موســكو مبــارشة دون 

أن يكون لنظام بشار أي تحكم يف مسار األمور. 
وعــى الرغــم مــن أن الضبــاط الــروس رفضــوا الحديــث عــن توجهاتهــم 
ــم ال  ــح أنه ــن الواض ــه م ــب، إال إن ــد حل ــا بع ــة م ــكرية يف مرحل العس
يرغبــون يف ظــل الضغــط الــدويل بفتــح جبهــة شــاملة يف إدلــب أو الرقــة 
حاليــاً، بــل يريــدون التعــاون مــع أنقــرة يف توجيــه رضبــات نوعيــة ضــد 

الجهات التي تختلف مع أجندتهم تحت مظلة محاربة اإلرهاب. 
ووفقــاً للتقريــر نفســه فــإن النظــام ال يــزال يعمل عــى إفســاد املفاوضات 
ــج  ــال تأجي ــن خ ــة م ــل املعارض ــرة وفصائ ــكو وأنق ــن موس ــة ب الجاري
ــن  ــكريةالصينية لش ــادة العس ــع القي ــل م ــة، والتواص ــن جه ــراد م األك
ــة األزمــة يف  ــذ بداي ــن اســتوطنوا من ــل األويغــور الذي ــات ضــد قبائ رضب

ريف إدلب. 
فباإلضافــة إىل تركــز عنــارص »جبهــة فتــح الشــام« يف ريــف إدلــب يقيــم 
نحــو 3000 مقاتــل تركســتاين مــع عوائلهــم يف قــرى تــم هجرهــا بســبب 
ــرى  ــد أج ــج ق ــم الفري ــد جاس ــاد فه ــاع الع ــر الدف ــرصاع، وكان وزي ال
ــرال  ــي الج ــش الصين ــدويل يف الجي ــاط ال ــط االرتب ــع ضاب ــات م مفاوض
جــوان يــويف حــول إمكانيــة شــن عمليات مشــركة ضــد هــذه املجموعات 
املعارضــة لحكــم بكــن، يف حــن تجــري موســكو مفاوضــات رديفــة مــع 
أنقــرة حــول هــذه املجموعــات التــي تقيــم إىل جانــب فصائــل تركانيــة 

تتلقى دعاً من أنقرة.

ــد  ــا بع ــة م ــب يف مرحل دور مــرصي مرتق

حلب
ــن  ــب األم ــس مكت ــام رئي ــن قي ــرة ع ــة يف القاه ــادر مطلع ــفت مص كش

ــارة القاهــرة عــى رأس وفــد  الوطنــي الســوري اللــواء عــي مملــوك بزي

ــة  ــا ثاث ــس 15 ديســمرب ومكــث فيه ــوم الخمي ــع املســتوى ي ــي رفي أمن

ــرى  ــث أج ــهرين، حي ــال ش ــوك خ ــابعة ململ ــارة الس ــي الزي ــام، وه أي

مباحثــات موســعة مــع مســؤولن مرصيــن يف إطــار التنســيق بــن 
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2016( أن مــرص متثــل أحــد أهــم عنــارص تغــري معادلــة الــرصاع يف ســوريا، 

حيــث تنخــرط القاهــرة يف تنفيــذ أجنــدات موســكو العســكرية والعمــل 

عــى توفــري الدعــم واإلســناد لعمليــات البحريــة الروســية رشقــي البحــر 

األبيض املتوسط.

ويبــدو أن موســكو ترغــب يف اســتبدال ميلشــيات »حــزب اللــه« والحــرس 

الثــوري اإليــراين بقــوات مرصيــة تدريجيــاً، بحيــث يتــم التعــاون يف 

ــرباء  ــتبدال الخ ــم اس ــث يت ــرباء، بحي ــتوى الخ ــى مس ــة األوىل ع املرحل

ــن يقــدر تعدادهــم بنحــو 400 مــن الباســدران بالخــرباء  ــن الذي اإليراني

ــة  ــوان« التابع ــوات »الرض ــراج ق ــى إخ ــل ع ــم العم ــن ث ــن، وم املرصي

ــل، وإخــراج  ــا نحــو 4000 مقات ــغ قوامه ــي يبل ــاين والت ــه اللبن لحــزب الل

ــة، والعمــل عــى إحالهــم  نحــو 4000 مــن امليلشــيات الشــيعية العراقي

بنحــو 4000 مجنــد مــرصي، واالســتفادة مــن قدرتهــم عــى اإلمــداد 

واالنتشار بحكم موقعم اإلسراتيجي يف قناة السويس.

عمليــة »داعــش« يف تدمــر تعــزز 
عــدم  مــن  موســكو  مخــاوف 

كفاءة قوات النظام
تحــدث موقــع »ديبــكا« اليهــودي )16 ديســمرب 2016( عــن الحــرج الــذي 

أصــاب القــوات الخاصــة الروســية »سبيتســناز« املكلفــة بحايــة القواعــد 

الجويــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي S300 وS400 يف تدمــر، إثــر فــرار قــوات 

النظــام أمــام قــوات »داعــش« وتــرك مــا تبقــى مــن هــذه القــوات التــي 

ــذه  ــت ه ــث قام ــب، حي ــة يف حل ــات قتالي ــام مبه ــا للقي ــف أغلبه كل

ــد  ــا مه ــارع، م ــد ش ــارعاً بع ــب، ش ــام رشق حل ــة باقتح ــة الخاص الفرق

ــيات  ــه« وامليليش ــزب الل ــوات »ح ــاً بق ــام، متبوع ــش النظ ــق لجي الطري

الشــيعية، الذيــن ســيطروا عــى املناطــق املحتلــة بعــد انســحاب الثــوار 

منها. 

وادعــى التقريــر أن إســراتيجية »اســرداد« حلــب، ُصّمممــت مــن قبــل 

الرئيــس الــرويس شــخصياً، لتكــون انطاقــة نحــو تنفيــذ أجندتــه الخاصــة. 

إذ يبــدو أنــه يســعى إىل إقنــاع الرئيــس القــادم األمريــي دونالــد ترامــب، 

ــران، أن موســكو هــي ســيدة املوقــف يف ســوريا وهــي التــي  ــك إي وكذل

ترسم تحركات كل األطراف املؤثرة يف الرصاع.

لكــن الخطــأ الــذي ارتكبــه بوتــن متثــل يف االعتــاد عــى قــوات النظــام يف 

تدمــر وتعريــض قواعــده اإلســراتيجية هنــاك للخطــر، ففــي يومــي 

»داعــش«  عنــارص  رصــد   ،2016 ديســمرب  و12   11 واألحــد  الســبت 

انســحاب معظــم قــوات النخبــة الروســية مــن املدينــة األثريــة، وانتقالهم 

ــر  ــة ودي ــن الرق ــن م ــن املقاتل ــات م ــال مئ ــادروا إىل إرس ــب، فب إىل حل

الــزور لانقضــاض عــى املدينــة تحــت القصــف الــرويس الثقيــل مــن قبل 

ــت  ــوف«. وكان ــريال كوزنيتس ــراد »االم ــن الط ــات م ــرات واملروحي الطائ

هزميــة قــوات »سبيتســناز« يف تدمــر، وفقــاً للتقريــر مهينــة جــداً، حتــى 

إنها حجبت نجاحها يف حلب. 

وأفــاد التقريــر أن قــادة عســكرين روس، جــراالت وعقــداء، يتحملــون 

مســؤولية الفشــل الذريــع يف تدمــر، لكــن اللــوم ال يتجــه عــى القــوات 

ــع  ــن املوق ــرت م ــي ف ــام الت ــوات النظ ــى ق ــل ع ــب؛ ب ــية فحس الروس

تاركــة للتنظيــم حريــة الحركــة للســيطرة عــى منطقــة حويســيس شــال 

غــرب تدمــر، وقــرص الحابــات، وكذلــك عــى جبــل هيــان غــرب تدمــر، 

وعــى نقــاط يف محيــط منطقــة الســكري، ونقــاط يف حقــي جــزل 

وشــاعر، وتكبــدت قــوات النظــام أثنــاء تراجعــه نحــو 50 قتيــاً منهــم 8 

ضبــاط باإلضافــة إىل عــرشات الجرحــى، ووقــوع مجموعــة يف األرس، حيث 

ــر أرسى  ــو يظه ــط فيدي ــم رشي ــة للتنظي ــاق« التابع ــة »أع ــت وكال بث

للنظام بينهم ضابط برتبة رائد، إىل جانب عدد من جنود النظام.

وأفــاد مطلعــون أن مقاتــي »داعــش« ســيطرو عــى معظــم أحيــاء 

املدينــة الشــالية والغربيــة والوســطى، يف ظــل غيــاب الخــرباء واملرتزقــة 

الــروس الذيــن غــادروا املدينــة متجهــن إىل حلــب، يف حــن اضطــر 

النظــام إىل إخــاء فــرع األمــن العســكري والقاعــدة العســكرية املجــاورة 

لــه، وتبعهــم عــدد مــن صــف الضبــاط وتــم تــرك مئــات العنــارص مــن 

الدفاع الوطني واللجان الشعبية ليلقوا مصريهم يف املدينة ومحيطها.

»حــزب اللــه« يتهــم إرسائيــل بــرب 

مواقــع للنظــام ودمشــق تدعــي أنهــا 

تابعة للحزب
ــع للنظــام  ــه« تــل أبيــب بقصــف موقــع عســكري تاب اتهــم »حــزب الل

ــد ســاع  بالقــرب مــن مطــار املــزة العســكري، وعــى الرغــم مــن تأكي

دوي انفجــارات يف محيــط املطــار إال أن إعــام النظــام مل يتحــدث عــن 

ــن  ــن« ع ــاة »امليادي ــت قن ــن تحدث ــة، يف ح ــف اإلرسائيلي ــة القص عملي

قيــام الطــريان العســكري اإلرسائيــي باســتهداف املطــار، وذلــك يف مقابــل 

ــع  ــتهداف مواق ــن اس ــام ع ــن النظ ــة م ــة مقرب ــع إعامي ــث مواق حدي

تابعــة للحــزب يف محيــط دمشــق بصواريــخ موجهــة وليــس مــن خــال 

قصــف جــوي، مــا يعكــس تنامــي الخــاف بــن املؤسســات العســكرية 
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واإلعامية التابعة للحزب وللنظام.

وتــأيت تلــك األنبــاء بالتزامــن مــع نــرش القــوات اإلرسائيليــة خرائــط تبــن 

مواقــع عســكرية للحــزب جنــوب لبنــان وســط مناطــق آهلــة بالســكان، 

وتتضمــن مخــازن تحتــوي عــى مضــادات للطائــرات وصواريــخ إيرانيــة، 

وأهــداف مفرضــة لنحــو 10 آالف موقــع، مــا يشــري إىل توجــه تــل أبيــب 

ــة بالتزامــن مــع سياســات إدارة  ــة املقبل ــران يف املرحل ــد ضــد إي للتصعي

ترامب التصعيدية املرتقبة. 

»تنظيــم الدولــة« يعــزز قدراتــه يف مجــال 

التصنيع العسكري
نــرشت مؤسســة »أبحــاث التســلح يف الرصاعــات« )CAR(، وهــي منظمة 

تعنــى مبراقبــة األســلحة، تقريــراً يؤكــد أن »تنظيــم الدولــة« ينتــج أســلحة 

عــى درجــة مــن التطــور تضاهــي مســتوى تســلح القــوات العســكرية 

الوطنية.

وقالــت املنظمــة يف تقريرهــا إن التنظيــم لديــه »سلســلة إمــداد قويــة« 

مــن املــواد الخــام التــي تجلبهــا مــن تركيــا، وتشــري درجــة الدقــة التقنيــة 

إىل أنه ال ميكن وصف ذلك بأنه إنتاج »بدايئ« لألسلحة.

ــتخدم  ــاج تس ــآت اإلنت ــن أن منش ــم م ــى الرغ ــه: »ع ــر أن ــد التقري وأك

ــتعمل يف  ــة تس ــائف كيائي ــية وس ــري القياس ــواد غ ــن امل ــة م مجموع

ــودة وإدارة  ــة الج ــم ومراقب ــتوى التنظي ــرات، إال أن مس ــة املتفج صناع

املخــزون كلهــا أمــور تشــري إىل نظــام معقــد لإلنتــاج الصناعــي ويخضــع 

لرقابة مركزية«.

وكشــفت املنظمــة التــي تحــدد وتقيــس األســلحة والذخائــر يف الرصاعات، 

أن املنشــآت التــي زارتهــا كانــت جــزءاً مــن منظومــة تنتــج أســلحة وفقــاً 

لقواعــد إرشــادية دقيقــة أصدرتهــا ســلطة مركزيــة، حيــث شــمل اإلنتــاج 

منظومــة للمراقبــة تتضمــن تقديــم تقاريــر دوريــة وتفصيليــة عــن 

ــاج التــي تســاعد يف ضــان التوحيــد القيــايس يف  معــدالت وجــودة اإلنت

ــددة يف  ــة املتش ــيطرة الجاع ــة لس ــت خاضع ــي كان ــاء األرايض الت أنح

العراق وسوريا.

وأفــاد التقريــر أن »قذائــف املورتــر التــي تصنــع يف منطقــة مــن األرايض 

ــع  ــب م ــا لتتناس ــري معايرته ــة« تج ــم الدول ــوات »تنظي ــة لق الخاضع

األنابيب التي تنتج يف منشآت تقع يف مناطق أخرى«.

وقــدر باحثــو املنظمــة أن التنظيــم املتطــرف أنتــج عــرشات اآلالف مــن 

الصواريــخ وقذائــف »املورتــر« يف األشــهر الســابقة لهجــوم املوصــل، 

مشــريين إىل أن التوحيــد القيــايس تطلــب انتظامــا يف إمــدادات الخامــات، 

وهــو مــا تحقــق عــرب شــبكة مشــريات كبــرية يف تركيا املجــاورة، وسلســلة 

إمداد متتد من تركيا إىل املوصل عرب سوريا.

ــي  ــة« ســعى إىل محــاكاة املهــام الت ــم الدول ــر أن »تنظي واســتنتج التقري

تتوالهــا جيــوش الــدول يف محاولــة لـ«إضفــاء رشعيــة عــى قــدرة الجاعة 

ومتاســكها يف أعــن مقاتــي التنظيــم، باإلضافــة إىل املزايــا التقنيــة للتوحيــد 

ــه بتعليــات معقــدة عــن تصنيــع  القيــايس، حيــث زود التنظيــم مقاتلي

ــل  ــدة مث ــلحة املعق ــات األس ــغيل منظوم ــفة وتش ــوات الناس وزرع العب

الصواريخ املوجهة املضادة للدبابات.

           

تركيــا تطلــق قمــراً صناعيــاً جديــداً ألغراض 

عسكرية
ــا بنجــاح، يــوم االثنــن 5 ديســمرب 2016، القمــر الصناعــي  أطلقــت تركي

›غوكتــورك1-‹ ألغــراض اســتخبارية عســكرية، مــن قاعــدة يف غويانــا 

الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ــة ومستشــارية  ــوات الجوي ــادة الق ــر، أقامــت قي ومبناســبة إطــاق القم

الصناعــات الدفاعيــة بركيــا حفــاً يف قاعــدة أقنجــي الجويــة بالعاصمــة 

أنقــرة حــره الرئيــس الــريك رجــب طيــب اردوغــان وعــدد مــن الــوزراء 

واملسؤولن األتراك.

ــن  ــطح األرض، وم ــن س ــب م ــدار قري ــي يف م ــر الصناع ــيحلق القم وس

املنتظــر أن يرســل أكــر مــن 60 ألــف صــورة يف العــام الواحــد، وســيكمل 

كل 90 دقيقة دورة كاملة حول األرض.

ــس  ــة و«تال ــبازيو« اإليطالي ــا »تيليس ــر رشكت ــة القم ــى صناع وأرشف ع

آلنیــا ســبيس« الفرنســية مبدينــة »كان« جنــويب فرنســا، إىل جانــب رشكات 

ــل إىل  ــة تص ــر عالي ــة تصوي ــورك – 1« بدق ــع »غوكت ــث يتمت ــة، حي تركي

 ،)X-band digital imaging system( وتعمــل بنظــام )meters 0.8(

ــة عــن دور القمــر الصناعــي  وتحــدث مســؤولون يف االســتخبارات الركي

.)PKK( »الجديد يف رصد تحركات »حزب العال الكردستاين

ــى  ــار دوالر ع ــن ملي ــد ع ــا يزي ــت م ــد أنفق ــا ق ــر أن تركي ــر بالذك جدي

ــذه  ــن ه ــى توط ــل ع ــا، وتعم ــة لديه ــكار الصناعي ــر األق ــج تطوي برام

الصناعــة، حيــث تأمــل يف إطــاق أول قمــر صناعــي وطنــي بحلــول عــام 

2019، وتطمح إىل تشغيل نحو 10 أقار صناعية بحلول عام 2023.
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ناشيونال إنرست
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http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/analysis-the-fall-of-rebel-held-aleppo-is-a-warning-to-others-who-oppose-assad
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/analysis-the-fall-of-rebel-held-aleppo-is-a-warning-to-others-who-oppose-assad
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-december-8-15-2016
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-december-8-15-2016
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Kurdish Seams Threaten Anti-Isis Coalition In Iraq And Syria

الطبقات الكردية تهدد التحالف ضد الدولة اإلسامية يف العراق وسوريا

5 ديسمرب 2016

معهد دراسة الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/kurdish-seams-threaten-anti-isis-

coalition-iraq-and-syria

What are the main risks we face in the Middle East?

ما هي املخاطر الرئيسية التي نواجهها يف الرشق األوسط؟

15 ديسمرب 2016

مركز الدراسات االسراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/what-are-main-risks-we-face-middle-east

What options do we have in Syria?

ما هي خياراتنا يف سوريا؟

15 ديسمرب 2016

مركز الدراسات االسراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/what-options-do-we-have-syria

Will Russia continue to play the role of spoiler?

هل ستواصل روسيا لعب دور املُفسد؟

15 ديسمرب 2016

مركز الدراسات االسراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/will-russia-continue-play-role-spoiler

http://www.understandingwar.org/backgrounder/kurdish-seams-threaten-anti-isis-coalition-iraq-and-syria
http://www.understandingwar.org/backgrounder/kurdish-seams-threaten-anti-isis-coalition-iraq-and-syria
https://www.csis.org/analysis/what-are-main-risks-we-face-middle-east
https://www.csis.org/analysis/what-options-do-we-have-syria
https://www.csis.org/analysis/will-russia-continue-play-role-spoiler
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The Battle for Aleppo: Implications of the Ongoing War in Syria

معركة حلب: اآلثار املرتبة عى الحرب الجارية يف سوريا

15 ديسمرب 2016

)INSS( معهد الدراسات األمنية الوطنية

http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=12654

Can Syrian Democratic Council play unifier in postwar Syria?

الفيدرالية واستقرار سوريا هي طموح مكونات الشال السوري

13 ديسمرب 2016

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/12/syria-kurdistan-democratic-

council-federalism-turkey.html#ixzz4TGbAgATc

Heartstrings and Aleppo

القلوب وحلب

18 ديسمرب 2016

ناشينول انرست

http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/heartstrings-aleppo-18782

Will Assad Target Idlib After Aleppo?

هل تكون إدلب الهدف التايل لألسد بعد حلب؟

15 ديسمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-assad-target-idlib-

after-aleppo

http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=12654
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/12/syria-kurdistan-democratic-council-federalism-turkey.html#ixzz4TGbAgATc
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/12/syria-kurdistan-democratic-council-federalism-turkey.html#ixzz4TGbAgATc
http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/heartstrings-aleppo-18782
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-assad-target-idlib-after-aleppo
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-assad-target-idlib-after-aleppo
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Aleppo Is Falling

حلب تسقط

13 ديسمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/aleppo-is-falling

Assad regain strength due to west hesitancy

األسد يستعيد قّوته بسبب ترّدد الغرب

15 ديسمرب 2016

معهد بروكينغز

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/aleppo-is-falling
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8

