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والعســكرية واالمنيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات 

يف مراكز الفكر الغربية.
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ــداً  ــل تهدي ــري ميث ــارب الرويس-امل التق

لدول املنطقة ولحلف شامل األطليس
تتجــه العالقــات بــني روســيا والــدول الغربيــة نحــو التصعيــد عقــب 

تحذيــر األمــني العــام لحلــف شــامل األطلــيس »ناتــو« ينــس 

ــة روســية  ــر 2016 مــن أن مجموعــة بحري ســتولتنربغ يف 25 أكتوب

متجهــة إىل ســورية ميكــن أن تُســتغل يف اســتهداف املدنــني يف 

حلب، داعياً موسكو لتنفيذ وقف دائم إلطالق النار.

ــدة »كوزنيتســوف« قــد  ــرات الروســية الوحي ــة الطائ وكانــت حامل

عــربت القنــاة اإلنجليزيــة يوم الجمعــة 21 أكتوبــر 2016، وبصحبتها 

ــة  ــة نووي ــفينة حربي ــن س ــة تتضم ــفن القتالي ــن الس ــة م مجموع

وســفن حربيــة مضــادة للغواصــات وســفن أخــرى للدعــم و ترافقهــا 

ــرات  ــة وطائ ــات مقاتل ــة إىل قاذف عــى األرجــح غواصــات، باإلضاف

هليكوبــر، يُعتقــد أنهــا ســتنضم إىل نحــو عــر ســفن روســية ترســو 

يف الوقــت الحــايل قبالــة الســاحل الســوري، مــام يعتــرب أكــرب تواجــد 

بحري رويس منذ انهيار االتحاد السوفيتي.

وجــاء رد فعــل حلــف »الناتــو« عــرب نــر طائــرات »أواكــس« ألول 

ــامع  ــك بالتزامــن مــع عقــد اجت ــوق العــراق وســورية، وذل مــرة ف

لــوزراء الدفــاع يف الــدول األعضــاء بالحلــف مبدينــة بروكســل، حيث 

يســعى حلــف شــامل األطلــيس ألكــرب حشــد عســكرى عــى الحــدود 

الروســية منــذ الحــرب البــاردة و يتأهــب فيــه  لخــالف ممتــد مــع 

موسكو.

ومــع توجــه حاملــة طائــرات روســية إىل ســوريا ىف اســتعراض للقــوة 

أمــام ســواحل أوروبــا يهــدف وزراء دفــاع الحلــف إىل الوفــاء بوعــد 

ــوات إىل  ــال ق ــايض بإرس ــو امل ــهر يولي ــل يف ش ــامء التكت ــه زع قطع

دول البلطيــق ورشق بولنــدا اعتبــاراً مــن أوائــل العــام املقبــل، 

وذلــك إلنشــاء قــوة قتاليــة مدعومــة بقــوة الــرد الرسيــع ىف الحلــف 

والبالــغ قوامهــا 40 ألــف عســكرى وبقــوات متابعــة أخــرى ميكــن 

أن تنتقــل إىل دول البلطيــق وبولنــدا عــى أســاس دوري إن تطلــب 

األمر وذلك تأهباً ألي رصاع قد ينشأ.

ويتوقــع أن تنضــم فرنســا والدمنــارك وإيطاليــا ودول حليفــة أخــرى 

ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــى تقوده ــع الت ــة األرب ــات القتالي للمجموع

وأملانيــا وبريطانيــا وكنــدا يك تذهــب إىل بولنــدا وليتوانيــا وإســتونيا 

والتفيــا، بقــوات تضــم أســلحة متنوعــة بــدءا مــن املشــاة املدرعــة 

ــغ  ــم اإلعــداد لقــوة ردع يبل ــث يت ــار، حي ــال طي ــرات ب ــى الطائ حت

قوامهــا 4 آالف مقاتــل ميكــن أن يتــم تعزيزهــا فيــام بعــد بدفاعــات 

صاروخية ودوريات جوية ودفاعات ضد الهجامت اإللكرونية.

ــة  ــا بخط ــا قريب ــا وتركي ــا وبلغاري ــدم روماني ــع أن تتق ــن املتوق وم

لتكثيــف الدوريــات البحريــة والجويــة ىف املنطقــة إضافــة إىل كتيبــة 

متعددة الجنسيات تابعة للحلف ىف رومانيا.

تــأيت تلــك التطــورت عقــب تقريــر نــره موقــع »ســراتفور« )11 

ــدى  ــيع م ــى توس ــل ع ــكو تعم ــه أن موس ــد في ــر 2016( أك أكتوب

نفوذهــا العســكري عــرب إنشــاء قواعــد جديــدة يف مناطــق مختلفــة 

من العامل.

ــع  ــات م ــول يف مفاوض ــررت الدخ ــكو ق ــر أن موس ــف التقري وكش

ــي كان  ــة الت ــة القدمي ــدة البحري ــب املــرصي الســرجاع القاع الجان

يســتخدمها االتحــاد الســوفيتي يف مدينــة »ســيدي بــراين« ملراقبــة 

ــح  ــة حتــى عــام 1972، ويتوقــع أن تصب ــة األمريكي الســفن الحربي

القاعدة جاهزة لالستخدام مرة أخرى بحلول عام 2019م.

ومــن جهتــه؛ أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )12 أكتوبــر 2016( 

أن روســيا قــد عرضــت عــى الحكومــة املرصيــة تدريــب فرقــة مــن 

ــال يف ســيناء، حيــث تــم الحديــث  ــة للقت القــوات الخاصــة املرصي

عــن إمكانيــة إيفــاد مدربــني مــن القــوات الخاصــة الروســية 

)Spetsnaz( لتدريب القوات الخاصة املرصية.

 )GRU( كــام أكــد التقريــر أن عنــارص مــن االســتخبارات الروســية
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و)FSB( تقــوم مبهــامت خاصــة يف ســيناء بهدف مســاعدة الســلطات 

املرصيــة يف مواجهاتهــا مــع التنظيــامت اإلرهابيــة، لكــن ذلــك 

ــا يف  ــني مــرص وحلفائه ــات ب ــة عــى العالق ــب وخيم ســيعود بعواق

ــوع مــن التعــاون، فضــالً  ــذا الن ــي ال ترحــب به ــج العــريب الت الخلي

عــن الــدول الغربيــة التــي ال ترغــب بتوســيع نفوذ روســيا العســكري 

رشقي املتوسط.

ــة  ــاع الروســية قــد أعلنــت عــن دراســتها إمكاني وكانــت وزارة الدف

ــام أكــد  ــام، في ــا وفيتن ــرويس يف كوب اســتعادة الوجــود العســكري ال

الكرملــني اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الرضوريــة لتحقيــق املصالــح 

القوميــة لروســيا، حيــث تعمــل موســكو عــى إبــرام اتفاقيــات 

ــا وإيــران، مــام يتيــح  إلنشــاء قواعــد جويــة يف مــرص وفيتنــام وكوب

ــذه  ــتمكنها ه ــث س ــو، حي ــف النات ــى حل ــوق ع ــال التف ــا مج له

االتفاقيــات مــن نــر منظوماتهــا الصاروخيــة وفــرض مناطــق حظــر 

طريان يف العديد من البؤر اإلسراتيجية.

وقــد أثــارت عمليــات التوســعة التــي تقــوم بهــا البحريــة الروســية يف 

قاعــدة طرطــوس حفيظــة حلــف شــامل األطلــيس، حيــث تــم 

الكشــف عــن هــذه املعلومــات عقــب مصادقــة بوتــني يــوم الجمعــة 

ــيا  ــة الســورية تســمح لروس ــع الحكوم ــة م ــى اتفاقي ــر ع 14 أكتوب

باســتخدام قاعــدة »حميميــم« الجويــة يف ســوريا ألجــل غري مســمى، 

مؤكــداً أن اإلتفــاق الدفاعــي العــادي يف امليزانيــة االتحاديــة الســنوية 

سوف يوفر التكاليف املتعلقة بهذه االتفاقية.

موسكو تعزز قواعدها يف سوريا
كشــف موقــع »جينــز« الدفاعــي عــن إســراتيجية توســع غــري 

ــر  ــي البح ــا رشق ــى تنفيذه ــية ع ــوات الروس ــل الق ــبوقة تعم مس

ــكل  ــر ل ــن بعمــق 100 م ــض املتوســط، وتشــمل إنشــاء مرفأي األبي

 129m( واحــد منهــام مــام مُيكــن الفرقاطــات الروســية مــن طــراز

163m Udaloy-( واملدمــرات مــن طــراز )Neustrashimyy-class

 186m,( مــن الرســو يف املينــاء، والســفن الحربيــة مــن طــراز )class

long Slava-class( و)252m Kirov-class(، باإلضافــة إىل حاملــة 

 ،)305m Admiral Kuznetzov( الوحيــدة  الروســية  الطائــرات 

وميهــد ذلــك التخــاذ »طرطــوس« املينــاء األســايس للســفن الروســية 

يف البحــر املتوســط، وخاصــة )Moskva( التــي تحمــل مضــادات 

للسفن وللغواصات.

ــلحة  ــازن لألس ــو، ومخ ــع للرس ــة مواق ــة إضاف ــن الخط ــام تتضم ك

ومبــان للصيانــة والخدمــات اللوجســتية والتــزود بالوقــود، وللموقــع 

ــر األســطول  ــل مق ــه مقاب ــراً لوقوع ــيا نظ ــة إســراتيجية لروس أهمي

ــر  ــطول البح ــن أس ــناد م ــفن اإلس ــول س ــة وص ــادس، وإمكاني الس

ــول  ــى ط ــريان ع ــر ط ــة حظ ــاء منطق ــى إنش ــدرة ع ــود، والق األس

الســاحل الســوري يف مســاحة متتــد 74 كــم مــا بــني قاعــديت 

»طرطوس« و«حميميم«.

ولــدى وصولهــا إىل مينــاء طرطــوس؛ يتوقــع أن تقــوم حاملــة 

 »X-38« الطائــرات الروســية مبنــاورات تســتخدم فيهــا صواريــخ

الجديــدة التــي ســتحملها مقاتــالت امليــغ »29«، وإجــراء اختبــارات 

لنظــام اســتهداف جديــد وعــايل الدقــة )يدعــى SVP 24( عــرب 

قاذفات سوخوي 33.

وتهــدف عمليــة التوســع هــذه إىل إنشــاء منطقــة حظــر طــريان متنــع 

مبوجبهــا قــوات حلــف شــامل األطلــيس مــن التحليــق فــوق األجــواء 

ــزات  الســورية وعــى طــول الســاحل الســوري، حيــث تضــم التعزي

ــا  ــق عليه ــدة يطل ــة جدي ــاع جوي ــة دف ــة منظوم ــية املرتقب الروس

 )S-300(و )S-200( املتنقلــة والتــي ســتنضم إىل منظومــات )IADS(

تهديــداً  تشــكل  والتــي  ســوريا،  يف  حاليــاً  املوجــودة   )S-400(و

ــة  ــق بحري ــن التحلي ــا م ــيس ومتنعه ــامل األطل ــف ش ــالت حل ملقات

رشقي املتوسط.

ــر  ــكرية يف 20 أكتوب ــادر عس ــفت مص ــه كش ــد نفس ــى الصعي وع

الجــاري عــن قيــام روســيا بتعزيــز مقاتــالت النظــام الســوري 

بهــا  تــزود  أصبحــت  والتــي   )KAB-500(و  )R-77( بصواريــخ 

مقاتــالت )MiG-29( التابعــة للنظــام، التــي تــم إعــادة تأهيــل 

MiG-( العديــد منهــا لتصبــح قريبــة مــن مواصفــات مقاتــالت

ــو 30  ــك نح ــام ميتل ــر أن النظ ــر بالذك ــية، و جدي 29SMT( الروس

.)MiG-29SM(و )MiG-29A( مقاتلة من طراز

ــاء  ــال الفض ــبيهة يف مج ــراءات ش ــية إج ــوات الروس ــذ الق ــام تتخ ك

اإلكــروين، حيــث كشــفت وكالــة إنرفاكــس الروســية أن مركــز قيــادة 

ــة  ــمئة هيئ ــن خمس ــر م ــية وأك ــاع الروس ــوزارة الدف ــات ب العملي

ــا  ــة أجهزته ــج لحامي ــى برنام ــت ع ــوزارة حصل ــة لل ــكرية تابع عس

مــن هجــامت القرصنــة اإللكرونيــة، مضيفــة أن هــذا الربنامــج قــادر 

عــى كشــف الهجــامت عــى الحواســيب وتفــادي مخاطرهــا وتحديد 

مصدرها. 
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العســكرية  بدائلهــا  تبحــث  واشــنطن 

متهيداً ملعركة الرقة
تعمــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى تعزيــز مواقعهــا يف املنطقة 

ــر، أن:  ــي، آشــتون كارت ــاع األمري ــر الدف ــح وزي بالتزامــن مــع ترصي

ــث  ــل«، حي ــى املوص ــة ع ــة الحمل ــل نهاي ــيبدأ قب ــة س ــزو الرق »غ

أوىص عســكريون أمريكيــون، وفقــاً لتقريــر نــره موقــع »ديفنــس 

ون«، بتأســيس قاعــدة جويــة يف إقليــم كردســتان العــراق بــدالً مــن 

قاعــدة إنجرليــك الركيــة، وذلــك بهــدف توفــري مزايــا جغرافيــة 

مشــابهة للعمليــات يف العــراق وســوريا ولتقليــل االعتــامد عــى تركيــا 

يف الحرب ضد اإلرهاب.

وأشــار املوقــع إىل أن عســكريني أمريكيــني قــد رأوا أنــه عــى الرغــم 

مــام وفرتــه قاعــدة إنجرليــك الجويــة الركيــة مــن احتياجــات 

إســراتيجية للقــوات األمريكيــة منــذ نحــو نصــف قــرن؛ إال أن 

املعركــة ضــد »داعــش« تتطلــب البحــث عــن بدائــل أخــرى، وقــد آن 

األوان إلعــادة النظــر يف االعتــامد عــى هــذه القاعــدة والبحــث عــن 

بدائــل أكــر أمنــاً واســتقرراً وتناغــامً مــع سياســات واشــنطن 

الخارجية. 

واقرحــت مصــادر وزارة الدفــاع األمريكيــة عــدة خيــارات يف املنطقة، 

أبرزهــا األردن وقــربص اللتــان توفــران مطــارات مناســبة تقــع عــى 

أرايض حكومــات حليفــة، وتتميــز بقربهــا مــن مواقــع التنظيــم 

املتطرف. 

وقلــل التقريــر مــن مشــاعر أنقــرة لحاجــة الواليــات املتحــدة إليهــا 

ــد يف  ــدم االســتقرار املتزاي ــداً أن »ع ــة ضــد اإلرهــاب، مؤك يف املعرك

تركيــا يؤثــر يف ســري العمليــات األمريكيــة«، ولذلــك فقــد حــان 

ــة  ــت الرحل ــث مثل ــك، حي ــدة إنجرلي ــل لقاع ــاد بدي ــت إليج الوق

ــا فرصــة مناســبة  ــر الدفــاع األمريــي إىل تركي ــرة األخــرية لوزي املتوت

بالنســبة لواشــنطن إلعــادة النظــر يف اعتامدهــا عــى القاعــدة 

الركية.

ويفضــل عســكريون أمريكيــون إنشــاء قاعــدة جويــة بديلــة إمــا يف 

ــة  ــرص مواجه ــة يف يف ف ــر فاعلي ــا أك ــتان باعتباره األردن أو كردس

»التمــرد الســني«، عــى أن يبقــى مركــز العمليــات الجويــة يف قاعــدة 

»العديــد« بقطــر، وســيكون مــن األفضــل أن تنطلــق العمليــات 

ــن  ــة«، م ــنية املتطرف ــات الس ــد »الجامع ــة ض ــكرية األمريكي العس

حوارض وبيئات »سنية«، بدالً من انطالقها من مناطق معادية.

وكشــف مســؤولون عســكريون بالبيــت األبيــض عــن تفاصيــل 

ملجلــس األمــن القومــي برئاســة الرئيــس أوبامــا، حيــث تــم الركيــز 

عــى معركــة املوصــل ضــد »تنظيــم الدولــة«، وعــى العمليــة 

القادمــة ضــد مقاتــي »داعــش« يف الرقــة، يف حــني تــم اســتبعاد فكرة 

اســتخدام القــوة الجويــة األمريكيــة ضــد ســالح الجــو التابــع لجيــش 

النظــام، والقيــام بدوريــات يف منطقــة آمنــة للمدنيــني ألنهــا تنضــوي 

عى مخاطر عالية وتنذر بحرب محتملة.

فصائــل  تخزيــن  مــن  أمريــي  تذمــر 

املعارضة للسالح النوعي
ــت يف  ــة درس ــة إىل أن اإلدارة األمريكي ــة غربي ــادر أمني ــارت مص أش

ــق األمــن القومــي مؤخــراً  ــا مــع فري ــس أوبام ــامع عقــده الرئي اجت

خططــاً إلرســال أســلحة ثقيلــة إىل الوحــدات التــي تدعمهــا يف 

ســوريا، مبــا يف ذلــك أســلحة قــد تســاعد تلــك القــوات يف الدفــاع عــن 

نفســها ضــد الطائــرات الحربيــة واملدفعيــة الروســية، ومل تحــظ هــذه 

الخطة باملوافقة أو بالرفض، وإمنا ظلت يف حالة من الغموض.

وقــال مســؤولون أمريكيــون إن هــذا املوقــف يعكــس التشــكُّك 

املتزايــد مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة حيــال تصعيــد برنامــج رسي 

ــت آالف  ب ــلحت ودرَّ ــي س ــة الت ــتخبارات املركزي ــة االس ــذه وكال تنف

املقاتلــني الســوريني خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة، ويــأيت إرجــاء 

قــرار تســليح املعارضــة باألســلحة النوعيــة ضمــن تفاصيــل برنامــج 

وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة املســمى »الخطــة ب« ألنــه 

كان ينظر إليه باعتباره بديالً عن الجهود الدبلوماسية الفاشلة.

ويبدو أن الردد األمريي ينبع من ثالثة مصادر رئيسة:

-1الخشــية مــن اســتخدام النوعيــة يف قتــل قــوات روســية، مــا قــد 

يشعل فتيل املواجهة مع موسكو.

-2عــدم الثقــة مــن إمكانيــة وصــول األســلحة النوعيــة إىل الجامعــات 

املصنفة عى أنها إرهابية أو متشددة.

-3الرغبــة يف اســتخدام األســلحة التــي تــم تخزينهــا يف فــرات ســابقة، 

للتأكد من نفاذ املخزون السابق.

ونقــل موقــع »هفنغتــون بوســت« عــن مســؤولني يف الجيــش الحــر 
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بحلــب إنهــم خزنــوا أســلحة بكميــات كبــرية منــذ 2014، متوقعــني 

ــيعمدون  إىل  ــري، وس ــوم ب ــوه هج ــوف يتل ــوي س ــف الج أن القص

تكتكيــات حــرب الشــوارع، حيــث لــن يكــون القصــف الجــوي فاعــالً 

يف تلك املرحلة. 

ويبــدو أن مشــكلة تخزيــن األســلحة النوعيــة قــد ألقــت بظاللهــا يف 

خضــم الجــدل الدائــر حــول ســبل تزويــد املعارضــة بالســالح النوعي، 

حيــث تثــور أســئلة حــول إســقاط عــدد مــن املقاتــالت الروســية يف 

األشــهر املاضيــة، وذلــك باســتخدام مضــادات محمولــة عــى الكتــف، 

ــادات  ــة مض ــول أي ــع وص ــى من ــديد ع ــنطن للتش ــع واش ــام دف م

ــر  ــة أم ــزال مخزن ــات ال ت ــح وجــود كمي للمعارضــة، ويف ظــل ترجي

ــة  ــة للحــاالت التــي دعمــت فيهــا الوكال أوبامــا بعمــل دراســة رسي

ــى  ــول ع ــب الحص ــام طل ــة، ك ــلحة النوعي ــة باألس ــوات للمعارض ق

أمثلــة الســتخدامات انتهــت نهايــة جيــدة بالفعــل، لكــن مل تســتطع 

الوكالة أن تزوده بالكثري من تلك األمثلة.

ــة أن بعــض  ــة األمريكي ــد مســؤولون يف االســتخبارات املركزي ويعتق

ــارك  ــن مع ــي لش ــالح النوع ــن الس ــي م ــا يكف ــا م ــل لديه الفصائ

نوعيــة يف عــدة جبهــات لكنهــا ال تقــوم بذلــك رغبــة منهــا يف 

الحصــول عــى املزيــد، كــام تثــري بعــض املصــادر لغطــاً حــول نــزوع 

قــادة محليــني إىل بيــع مخزونهــم مــن الســالح النوعــي ملجموعــات 

ال ترغــب واشــنطن بوصولــه إليهــا، ويف تعليــق عــى إمكانيــة إرســال 

ــون إن الحظــر عــى  ــال مســؤولون أمريكي ــد مــن املضــادات؛ ق املزي

هــذه األســلحة ال يــزال كــام هــو، كــام أن الــركاء الرئيســيني مثــل 

تركيــا، مبطاراتهــا املزدحمــة وحدودهــا الطويلــة مــع ســوريا، مصممة 

ــة  ــوي املحمول ــاع الج ــم الدف ــول نظ ــع وص ــى من ــه ع ــدر ذات بالق

وغريها من الذخائر إىل أيدي املتطرفني. 

ــة  ــات معين ــا إبعــاد فئ ــد فرضــت عــى حلفائه وكانــت واشــنطن ق

مــن األســلحة، خصوصــاً نظــم الدفــاع الجــوي املحمولــة، وصواريــخ 

ــد  ــا يف ي أرض-جــو ســهلة الحمــل، إذ تخــى واشــنطن مــن وقوعه

جامعــات إرهابيــة تخفيهــا وتســتخدمها الحقــاً يف اســتهداف طائرات 

مدنية.

وتعتــرب كلينتــون مــن الداعمــني لتدخــل وكالــة االســتخبارات املركزية 

ــد اقــراح الخطــة للمــرة األوىل، عــام 2012،  ــة يف ســوريا عن األمريكي

مــن قبــل مديــر الوكالــة حينهــا، ديفيــد بيرايــوس، وكانــت كلينتــون 

ــيا مل تكــن يف  ــن روس ــة. لك ــرة الخارجي ــا منصــب وزي تشــغل حينه

ذلــك الوقــت منخرطــة يف النــزاع بشــكل كامــل، ومــن غــري الواضــح 

مــا إذا كانــت كلينتــون ســوف تســتمر يف تفضيــل برنامــج هجومــي 

تسليحي للوكالة بالنظر إىل الوجود الرويس القوي هناك حالياً.

الحكومــة األمريكيــة تقــايض رشكــة محلية 

بتهمة التجسس لصالح تركيا
يف تطــور قــد يزيــد مــن وتــرية الحساســية يف العالقــات بــني واشــنطن 

وأنقــرة؛ رفعــت الحكومــة األمريكيــة قضايــا بتهمــة التجســس ضــد 

ثالثــة أشــخاص يعملــون مــع وزارة الدفــاع األمريكيــة لتزويــد تركيــا 

بالسالح.

وأكــد موقــع »إنتــل نيــوز« األمنــي )12 أكتوبــر 2016( أنــه قــد تــم 

ــل أرسار عســكرية  ــداع هــذه الشــخصيات يف الســجن بتهمــة نق إي

ومعلومــات حساســة إىل دول أخــرى، وأكــدت مصــادر البنتاغــون أن 

ــة،  ــرأة ورجــالن مــن أصــول تركي ــة أشــخاص، ام املتهمــني هــم ثالث

ــون  ــة، ويعمل ــية األمريكي ــى الجنس ــام ع ــان منه ــل اثن ــد حص وق

ــل  ــلح وتتعام ــات التس ــول تقني ــاً ح ــري بحوث ــة تج ــاً يف رشك جميع

منــذ فــرة طويلــة مــع البنتاغــون، وقــد عملــوا عــى تطويــر 

منظومات صاروخية تطلق من مقاتالت أمريكية.

وتشــري املصــادر إىل أن الحكومــة األمريكيــة التــي تشــرط أن يكــون 

جميــع املتعهديــن مــن املواطنــني األمريكيــني، قــد اعتقلــت العاملــني 

الثالثــة يف الركــة يــوم األحــد 9 أكتوبــر 2016، بتهمــة إفشــاء أرسار 

عســكرية خــارج البــالد، حيــث تبــني أن تقنيــات األســلحة التــي تــم 

ــاذج  ــع من ــى تصني ــوم ع ــة تق ــكرية تركي ــع عس ــا إىل مصان ترسيبه

شبيهة دون علم واشنطن.
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تطورات  عسكرية

التفاهــامت الروســية-الرتكية حــول ســوريا 

تزعج واشنطن وحلف الناتو
ــاً مــع  ــاً تاريخي ــرم بوتــني اتفاق ــة إلســطنبول أب ــه التاريخي ــاء زيارت أثن

ــورك  ــب »ت ــاء خــط األنابي ــر 2016، لبن ــني 10 أكتوب ــوم اإلثن ــا ي تركي

ســريم« لنقــل الغــاز الــرويس إىل أوروبــا عــرب البحــر األســود، وإعــادة 

فتــح األســواق الروســية أمــام البضاعــة الركيــة، كــام جــرى الحديــث 

ــة مشــركة حــول الحــرب يف ســوريا، وإعــالن  عــن التوصــل إىل أرضي

ــك  ــد ذل ــب، وأك ــاة حل ــاء مأس ــر حــول إنه ــات النظ ــارب يف وجه تق

أردوغــان بقولــه: »متكّنــا مــن تنــاول القضايــا املتعلقــة بســوريا 

بالتفصيــل، وتحدثنــا حــول عمليــة درع الفــرات، وإمكانيــات التعــاون 

ــا تقييــامً حــول حلــب، واإلســراتيجيات  يف هــذا الســياق، كــام أجرين

ــب الســالم واالســتقرار  ــا مــن أجــل جل ــا والعمــل به املمكــن وضعه

لسكان املدينة«.

ــذل  ــد رضورة ب ــا تأكي ــع تركي ــارك م ــرويس: »نتش ــس ال ــال الرئي وق

جميــع الجهــود إليصــال املســاعدات اإلنســانية إىل حلــب«، مســتدركاً 

ــع  ــه »م ــد اتفاق ــل«، وأك ــك القواف ــني تل ــي يف تأم ــكلة ه أّن »املش

ــادرة  ــام »بــكل مــا يف وســعنا« ملســاندة مب الرئيــس الــريك عــى القي

مبعــوث األمــم املتحــدة )دي ميســتورا( إلخــراج املجموعات املســلحة 

ــدف  ــب(، به ــة )حل ــن املدين ــالحها م ــليم س ــب يف تس ــي ال ترغ الت

ــة  ــاً بالعملي ــي قدم ــى رضورة امل ــّدداً ع ــدم«، مش ــزف ال ــف ن وق

السياسية يف سوريا.

ــى  ــه ع ــة أن ــة مطلع ــارت مصــادر أمني ــارة أش ــك الزي ــر تل ــى إث وع

الرغــم مــن أهميــة اتفاقيــات بنــاء محطــة »أق قويــو« لتوليــد الطاقــة 

النوويــة، وخــط الغــاز اإلســراتيجي »تــرك ســريم«، إال أن عــرض بوتني 

بنــاء منظومــة للــدرع الصاروخــي للجيــش الــريك كان املوضــوع األبرز 

يف لقــاء الزعيمــني، ملــا يحملــه مــن أبعــاد إســراتيجية تتعلــق بعالقــة 

ــارض بشــدة  ــذي يع ــو«، ال ــيس »النات ــف شــامل األطل ــع حل ــا م تركي

منظومــة  غــري  صاروخــي  درع  منظومــة  ألي  تركيــا  اســتخدام 

ــى  ــابقة ع ــل س ــل يف مراح ــذي عم ــف ال ــة للحل ــوت« التابع »باتري

إفشــال أي مســاع تركيــة لــراء منظومــة أخــرى، حيــث يفتقــر 

ــعر  ــي، ويش ــدرع الصاروخ ــورة لل ــة متط ــريك إىل منظوم ــش ال الجي

السياســيون يف أنقــرة أن الحلــف قــد أهملهــم ومــارس عليهــم نوعــاً 

مــن االبتــزاز خــالل الســنوات الخمســة املاضيــة،  إذ مل ينــر الحلــف 

ســوى عــدد قليــل جــداً مــن بطاريــات »الباتريــوت« يف تركيــا حتــى 

ــقاط  ــب إس ــة عق ــدات بالغ ــة لتهدي ــت األرايض الركي ــا تعرض عندم

املقاتلة الروسية. 

وكشــفت مصــادر عســكرية تركيــة أن أنقــرة تنتظــر عرضــاً من روســيا 

ــني  ــايف ب ــر الصح ــالل املؤمت ــي«، وخ ــام »درع صاروخ ــوص نظ بخص

الزعيمــني، أبــدى بوتــني اســتعداد بــالده للتعــاون املشــرك مــع تركيــا 

يف مجــال النظــام الدفاعــي، معربــاً عــن أملــه يف تحويــل املباحثــات يف 

هــذا الصــدد إىل تعــاون مــادي ومحســوس بــني البلديــن، وقــد تــم 

عقــد اجتــامع عــى مســتوى رؤســاء األركان واالســتخبارات مــن 

البلدين ملناقشة التفاصيل. 

وكانــت واشــنطن قــد ســحبت إحــدى وحــدات املنظومــة التــي 

نرتهــا عــام 2013 يف مدينــة غــازي عنتــاب، قبــل أن تتمكــن تركيــا 

وبضغــط كبــري مــن إقنــاع أملانيــا بعــدم ســحب منظومــة أخــرى كانت 

تنرهــا يف األرايض الركيــة مقابــل بــذل تركيــا مســاعي أكــرب لوقــف 

تدفــق الالجئــني، وهــو مــا فُــرس عــى أنــه اســتخدام للمنظومــة مــن 

قبل الناتو ورقة ضغط وابتزاز ضد تركيا.

وتشــري املصــادر إىل أن أردوغــان يحظــى بدعــم بوتــني للضمنــي  

مبــروع إقامــة منطقــة يف شــامل ســوريا تحــت النفــوذ الــريك، لتأمني 

ــة،  ــات الكردي ــن الجامع ــش« وم ــم »داع ــن تنظي ــالده م ــدود ب الح

حيــث ينــوي إنشــاء مــدن بكاملهــا عندمــا تفــرغ قواتــه مــن مهمــة 

تطهــري املنطقــة التــي يتوقــع أن تبلــغ مســاحتها خمســة آالف كيلــو 

 »TOKI« ــة ــع رشك ــات م ــدور مباحث ــوريا، وت ــامل س ــع ش ــر مرب م

الضخمــة املســؤولة عــن بنــاء عــرة يف املائــة مــن الوحدات الســكنية 

ــة،  ــآت اجتامعي ــقق و منش ــدارس و ش ــاء م ــام، إلنش ــة كل ع الركي

ورمبــا تكــون هــذه الوســيلة الوحيــدة لحمــل بعــض مــن ثالثــة ماليني 

ــة  ــدء عملي ــم وب ــودة إىل بالده ــى الع ــا ع ــون يف تركي ــوري يقيم س

إعادة بناء بالدهم.

يف هــذه األثنــاء تحقــق عمليــة »درع الفــرات« تقدمــاً ملحوظــاً إثــر 

ــارع«،  ــي »م ــة رشق ــني منطق ــق«، وتأم ــة »داب ــى مدين ــيطرة ع الس

ــن«،  ــوب »اخري ــن جن ــم م ــن 13 ك ــل م ــدم عــى  مســافة أق والتق

والتوجــه بعــد ذلــك نحــو مدينتــي »البــاب« و«منبــج« لبســط 
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السيطرة عليها. 

ــد  ــة ق ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا وق ــني تركي ــات ب ــدو أن املواجه ويب

تســببت بإزعــاج واشــنطن التــي بــدأت تبحــث عــن بدائلهــا يف 

ــة،  ــة الشــعب« الكردي ــم »وحــدات حامي ــة لالســتمرار يف دع املنطق

كــام تتابــع اإلدارة األمريكيــة بقلــق التحضــريات التــي تعدهــا أنقــرة 

ملعركــة تحريــر الرقــة، بالتعــاون مــع بعــض الفصائــل العربيــة التــي 

بدأت تتجمع يف مدينة أورفه جنوب تركيا.

وتتحــدث املصــادر عــن وجــود أكــر مــن 1300 مقاتــل مــن املعارضــة 

يجــري التحضــري لزجهــم يف معركــة تحريــر الرقــة«، مــام يفــرض عــى 

أنقــرة بســط ســيطرتها عــى كامــل غــرب نهــر الفــرات، ليكــون نقطــة 

ــوات  ــك عــى »ق ــة، وســيفرض ذل انطــالق للهجــوم عــى غــرب الرق

ــح نقطــة  ــض« لتصب ــل أبي ــة« االنســحاب مــن »ت ســوريا الدميقراطي

انطالق املحور الشاميل يف الهجوم عى الرقة.

ويف الفــرة التــي تعمــل فيهــا تركيــا عــى إنشــاء جبهــة مــن الفصائــل 

ــن  ــاً م ــه ضغوط ــة؛ تواج ــة الرق ــوض معرك ــائرية لخ ــة والعش العربي

قبــل بغــداد وطهــران ملنعهــا مــن املشــاركة يف معركــة املوصــل، حيــث 

ترفــض الحكومــة العراقيــة إرشاك القــوات الركيــة واملقاتلــني الذيــن 

دربتهــم يف بعشــيقة، فيــام تتقــدم قــوات الحشــد الشــعبي املدعومــة 

إيرانيــاً عــى أكــر املــدن العراقيــة التــي تعتربهــا تركيــا عمقهــا 

اإلسراتيجي يف العراق.

ــابيع  ــد أن: »األس ــد أك ــرات ق ــوة درع الف ــداين يف ق ــد املي وكان القائ

واأليــام املاضيــة شــهدت إقبــاالً كبــرياً مــن بعــض الفصائــل لالنضــامم 

تحــت قيــادة درع الفــرات، حيــث التحــق املئــات مــن مقاتــي تلــك 

الفصائــل إىل معســكرات التدريــب التابعــة لــدرع الفــرات يف األرايض 

املحررة«.

وتســعى »درع الفــرات« إىل زيــادة أعــداد مقاتليهــا للقتــال إىل جانب 

ــرب مســاحة مــن األرايض مــن  ــر أك ــة مــن أجــل تحري ــوات الركي الق

تنظيــم الدولــة وقــوات ســوريا الدميقراطيــة »متهيــداً إلعــالن منطقــة 

آمنــة يف املناطــق املحــررة إليــواء النازحــني وإنشــاء معســكرات 

ــث  ــة، حي ــة الحليف ــني بدعــم وإرشاف القــوات الركي خاصــة للمقاتل

أكــد القائــد امليــداين أن حجــم القــوات الحقيقــي لـــ«درع الفــرات« 

ــل  ــري مــن الفصائ ــري: »بعــد التحــاق الكث ــن بكث ــرب مــام هــو معل أك

الصغــرية إليهــا واســتمرار التحــرك يف اتجــاه االنضــامم إليهــا طاملــا أن 

األهــداف ال تتعــارض مــع أهــداف الثــورة الســورية، وأيضــاً طاملــا أن 

ــا  ــم م ــة تقدي ــدول الداعم ــت ال ــد أن قلص ــاً بع ــامً تركي ــاك دع هن

يحتاجــه الجيــش الحــر والفصائــل اإلســالمية بعــد التدخــل الــرويس 

وفشــل الواليــات املتحــدة يف توفــري دعــم حقيقــي للثــوار، وتخليهــا 

عن الفصائل التي تحالفت معها«، عى حد قوله.

وتوقــع أن تكــون »قــوة درع الفــرات« هــي األكــرب يف عمــوم الشــامل 

ــم  ــن تنظي ــب م ــري شــامل حل ــن تطه ــن م ــد أن »تتمك الســوري بع

ــذ  ــة من ــوات الركي ــارشت الق ــد أن ب ــة بع ــوات الكردي ــة والق الدول

ــن  ــا م ــارش إلخراجه ــة بشــكل مب ــوات الكردي يومــني باســتهداف الق

مدينــة منبــج، ومــن ثــم الســيطرة عــى مدينــة البــاب التــي يســيطر 

عليها التنظيم«.

معركــة  مــن  األكــر  املســتفيد  إيــران 

املوصل... ومن عملية »درع الفرات«
رأى تقريــر »ديبــكا« األمنــي )21 أكتوبــر 2016( أن إيــران هــي 

ــا،  ــنها تركي ــي تش ــرات« الت ــة »درع الف ــن عملي ــرب م ــتفيد األك املس

حيــث يتحــرك أردوغــان بغطــاء رويس إلنشــاء منطقــة آمنــة ميكــن أن 

ــم  ــن جحي ــني م ــب وتســتوعب  الالجئ ــة حل ــرغ مدين تســتهم يف إف

القصف بحلب.

كــام أن بوتــني  يرغــب يف اســتيعاب أكــرب قــدر مــن مقاتــي املعارضــة 

يف عمليــة »درع الفــرات« بــدالً مــن انخراطهــا يف قتــال النظــام 

بحلــب، خاصــة وأن العمليــة قــد دفعــت باتجــاه عــزل »جبــة فتــح 

الشــام« )النــرصة ســابقاً( والتــي أخــذت تصــدر فتــاوى بحرمــة القتــال 

إىل جانب األتراك.

ويف مقابــل موافقــة موســكو عــى مخططــات أنقــرة يف العــراق 

ــروس تســهيالت وقواعــد  ــح ال ــة ملن ــة الركي وســوريا، تتجــه الحكوم

جويــة وإتاحــة مجــال نصــب منظومــات دفــاع جويــة روســية جنــوب 

البــالد، وتعمــل موســكو رساً عــى إقامــة عالقــة تعــاون وتنســيق بــني 

أنقــرة وطهــران، مــام ســيجعل واشــنطن يف موقــع حــرج إذا نجحــت 

تلك الرتيبات.

وأشــار التقريــر إىل أن طهــران متتلــك العديــد مــن األوراق يف املعادلة، 

إذ إنهــا تتمتــع بنفــوذ يف بغــداد، وســتحتاج تركيــا إىل الــدور اإليــراين 

إلســكات رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي الــذي يعــارض أي 

دور تريك يف معركة املوصل.

ووفقــاً للتقريــر فــإن الرابــح مــن الخالفــات الروســية-األمريكية هــي 
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الطــرق التــي جــرى تأمينهــا مــن قبل ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« 

يتحــرك الريــط الــربي شــامل غــرب إىل املناطــق التــي كانــت 

ــدة  ــراتيجية بل ــا اإلس ــرز بؤره ــن أب ــش«، وم ــا »داع ــيطر عليه تس

الرقــاط يف محافظــة صــالح الديــن التي ســيطرت عليها امليليشــيات 

يف 22 ســبتمرب املــايض، وتتجمــع فيــه امليلشــيات حاليــاً للتحــرك نحــو 

الطــرف الغــريب مــن املوصــل، مــروراً بســنجار وتلعفــر اللتــان متثــالن 

مراكز حيوية لهذا املروع. 

إىل نقطــة حــوايل 50 ميــال إىل الجنــوب الرقــي مــن ســنجار ومــن 

ثــم تلعفــر والتــي يبــدو أنهــا املحطــة القادمــة يف املمــر الــربَي. وبــني 

قــوات امليليشــيا وســنجار تقــع بلــدة تلعفــر وهــي معقــل »تنظيــم 

ــكل مــن الســنة والشــيعة الركــامن.  ــة«، والبيــت التاريخــي ل الدول

وقــال مســؤول كبــري يف االســتخبارات إن املحطــة بــني تلعفر وســنجار 

رضورية للخطة.

ويف جميــع النقــاط بــني طهــران والســاحل الســوري، امتصــت حلــب 

ــاك  ــع هن ــر، إذ يتجم ــكان آخ ــن أي م ــر م ــة أك ــدرات اإليراني الق

حــوايل 6000 مــن مقاتــي امليليشــيات العراقيــة لشــن هجــوم بــري 

عــى القســم الرقــي مــن مدينــة حلــب بالتزامــن مــع الهجــوم عــى 

املوصل.

ورأى الكاتــب أن احتــالل حلــب ســيكون املحطــة املهمــة يف تأمــني 

املمــر الــربي اإليــراين، والــذي ســيتجاوز البلدتــني إىل الشــامل، ونقــل 

عــن مســؤولني عراقيــني وســوريني قولهــم إن خطــة الطريق ستســتمر 

نحــو مشــارف رابــع أكــرب املــدن الســورية، حمــص، ثــم تتجــه شــامال 

عــى امتــداد قلــب املناطــق العلويــة يف ســوريا، والتــي جــرى تأمينهــا 

ــق  ــراين، بش ــق اإلي ــي الطري ــد، لينته ــام األس ــة لنظ ــوات الجوي بالق

األنفس، إىل ميناء الالذقية عى البحر املتوسط.

عــى ضــوء تريحــات املالــي: شــيعة 

العراق يتدفقون عى سوريا
يف مناســبة دينيــة برعايــة إيرانيــة ، توّجــه رئيــس الــوزراء العراقــي 

ــراين،  ــي، املرشــد اإلي ــي برســالة إىل عــي خامنئ ــوري املال الســابق ن

قــال فيهــا: »إن عمليــات قادمــون يــا نينــوى تعنــي يف وجههــا اآلخــر 

قادمون يا رقة.. قادمون يا حلب.. قادمون يا مين«.

ــي  ــيد الت ــة التحش ــى سياس ــوء ع ــح الض ــذه الترصي ــى ه ــد ألق وق

ــث  ــح بشــار األســد، حي ــون الشــيعة لصال ــة العراقي ــها الساس ميارس

إيــران التــي تســري بهــدوء لتوســيع تأثريهــا الــذي ميتــد مــن طهــران 

حتــى شــواطئ البحــر املتوســط، حيــث أســهم التدخــل الــرويس يف 

ــاء  ــى إنش ــراتيجيتها ع ــز إس ــي ترتك ــة الت ــح اإليراني ــز املصال تعزي

منطقة »نفوذ شيعي« من خالل نر ميلشياتها يف املنطقة.

ــطس  ــف يف أغس ــد كش ــراين ق ــورة اإلي ــرس الث ــؤول يف ح وكان مس

املــايض أن طهــران تســعى إىل إقامــة »جيــش تحريــر شــيعي« يعتمد 

عــى ميلشــيات ومتطوعــني شــيعة مــن أفغانســتان وباكســتان 

ــف جبهــات  والعــراق ولبنــان، وســيعهد إليــه باالنتشــار يف مختل

ــدءاً مــن اليمــن ومــروراً بالعــراق  ــران، ب ــا إي ــي تخوضه الحــرب الت

وســوريا، وتناولــت العديــد مــن املصــادر األمنيــة واإلعالميــة خــالل 

األســبوع املــايض الحديــث عــن نوايــا إيــران إنشــاء ممــر بــري بــني 

طهــران وشــواطئ البحــر املتوســط، وذلــك مــن خــالل إنشــاء 

جهازيــن مركزيــني: يف حلــب واملوصــل، لتوطيــد أركان مــروع 

ــداد  ــروراً ببغ ــريوت م ــران إىل ب ــن طه ــد م ــراين املمت ــع اإلي التوس

ــي  ــف الشــامل الســوري والعراق ــك »تنظي ودمشــق، وســيتطلب ذل

مــن الفصائــل الســنية مبختلــف اتجاهاتهــا، ويف ظــل الخــالف 

الرويس-األمريــي؛ فــإن طهــران ماضيــة يف تحقيــق إســراتيجيتها 

التوسعية يف املنطقة.

بصحيفــة  كتبــه  مقــال  يف  أكــد  قــد  شــولوف«  »مارتــن  وكان 

ــران تســتعَد  ــا طه ــي تســيطر عليه ــان« أن امليليشــيات الت »الغاردي

الســتكامل ممــر بــري، حيــث تعمــل عــى احتــالل رشيــط بــري إىل 

الغــرب مــن مدينــة املوصــل، ألنــه رضوري يف إنجــاز هــذه الخطــة. 

وبعــد 12 عامــا مــن الــرصاع يف العــراق وســوريا، تبــدو إيــران اليــوم 

أقرب من أي وقت مىض إىل تأمني ممر بري وتثبيته يف املنطقة.

ــة  ــهر األربع ــالل األش ــت خ ــالت أُجري ــى مقاب ــب ع ــتند الكات واس

املاضيــة مــع مســؤولني إقليميــني، للتأكيــد عــى أن ممــراً بريــاً أُنشــئ 

بالتــدرج منــذ عــام 2014، وهــو طريــق معقــد يقطــع العــراق 

العــريب، مــن خــالل الشــامل الكــردي، إىل مناطــق األكــراد يف الشــامل 

ــب، تحــت  ــال شــامل حل ــد إىل ســاحات القت ــي لســوريا وميت الرق

إرشاف قائــد »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري، اللــواء قاســم 

سليامين، الذي يقود حروب إيران يف سوريا والعراق.

ــل  ــت بالفع ــة«، حدث ــوالت »دميغرافي ــى تح ــروع ع ــوي امل وينط

وســط العــراق وجاريــة حاليــاً يف شــامل ســوريا، حيــث يبــدأ املمــر 

ــدادات  ــران إلرســال اإلم ــي اســتخدمتها إي ــاط الدخــول الت ــد نق عن

والقــوات إىل العــراق عــى مــدى الســنوات ال 12 املاضيــة، ثــم يعــرب 

الطريــق عــرب بعقوبــة عاصمــة محافظــة ديــاىل، وعــى امتــداد 
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أكــدت صحيفــة »لــوس أنجليــس تاميــز« أن الشــيعة يف العــراق 

ــون مــع املعركــة يف ســوريا عــى أنهــا جبهــة أخــرى ملعركــة  يتعامل

ــب أيب  ــن كتائ ــرع م ــم ف ــن زعي ــت ع ــل، ونقل ــا يف الداخ يواجهونه

الفضــل العبــاس، أوس الخفاجــي، قولــه: »بالنســبة لنــا، فــإن املعركــة 

الرئيســة هــي يف ســوريا، ولــو مل يتــم التعامــل معهــا فســندفع الثمــن 

هنــا... لقــد دفعنــا الثمــن مــرة، وخرسنــا ثــالث محافظــات لصالــح 

)الدولــة اإلســالمية(«، يف إشــارة إىل الحملــة التــي قــام بهــا التنظيــم 

عام 2014، وسيطر فيها عى معظم مدن محافظة األنبار.

ــاء« هشــام  ــة »النجب ــن املتحــدث باســم حرك ــة ع ــت الصحيف ونقل

املوســوي، قولــه إن نــر مقاتــي املليشــيا يف حلــب نابــع مــن أهمية 

املدينــة للقتــال يف املوصــل، مؤكــداً أن املعركــة هــي »امتــداد طبيعي 

للحــرب يف العــراق واليمــن وليبيــا«، واتهــم املعارضــة الســورية بأنهــا 

متحالفة أيديولوجيا مع تنظيم الدولة. 

ــد  ــعبي أحم ــد الش ــم الحش ــدث باس ــن املتح ــة ع ــت الصحيف ونقل

الســاعدي، قولــه إن التدخــل يف ســوريا هــو قــرار يجــب أن تتخــذه 

ــم  ــد تنظي ــة ض ــت املعرك ــو انته ــاف: »ل ــداد، وأض ــة يف بغ الحكوم

الدولــة يف العــراق، وقــررت الحكومــة العراقيــة مالحقــة الجامعــات 

ــرة  ــدود م ــدد الح ــن ته ــا ل ــن أنه ــد م ــوريا؛ للتأك ــة إىل س اإلرهابي

أخــرى، فعندهــا نحــن جاهــزون«، ونقلــت عــن قيــادي يف جامعــة 

أيب الفضــل العبــاس قولــه إن نقاشــا داخــل الحشــد الشــعبي دار مــن 

أجــل إرســال مقاتلــني إىل ســوريا بعــد االنتهــاء مــن معركــة املوصــل، 

وأضــاف: »بعــد الفلوجــة حصــل نقــاش داخــي بأنــه يجــب حاميــة 

ــب أن  ــل، ويج ــة املوص ــد معرك ــوريا بع ــع س ــة م ــا الغربي حدودن

نشارك يف املعركة هناك بالتوافق مع الحكومة السورية«. 

وبينــت الصحيفــة أن القتــال يف ســوريا يذهــب أبعــد مــن الهجــامت 

ــة  ــة طائفي ــت املعرك ــث أصبح ــوم، حي ــد محت ــد تهدي ــة ض الوقائي

ــش يف  ــات الجي ــن عملي ــام م ــزءاً مه ــيعة ج ــون الش ــح املقاتل وأصب

أنحــاء مختلفــة مــن البــالد، ونقلــت عــن املتحــدث باســم مجموعــة 

»فاســتقم كــام أمــرت«، التــي تقاتل نظــام األســد، قولــه إن التغيريات 

تنعكــس عــى ســاحة املعركــة، مؤكــداً: »شــاهدنا وألكــر مــن عــام أن 

ــوا أو  ــاين، أمــا اآلن فــإن الذيــن قتل ــه اللبن ــال يقــوده حــزب الل القت

جرحــوا وأرسوا يف الشــيخ ســعيد جنــويب حلــب كلهــم مقاتلــون 

عراقيون«.

مفاوضــات  تعرقــل  النــرة«  »معضلــة 

الهدنة بحلب
مل تســفر املحادثــات التــي ُعقــدت يف مدينــة لــوزان بســويرسا منتصــف 

شــهر أكتوبــر الجــاري عــن أي اتفــاق لوقــف إطــالق النــار بحلــب، 

حيــث تشــري مصــادر دبلوماســية إىل أن املوقــف األمريــي بــدا بــارداً 

وغــري مكــرث لتدهــور األوضــاع اإلنســانية يف حلــب، واقتــرص 

ــم  ــن ث ــة« وم ــداوالت »االعتيادي ــن امل ــة م ــامع عــى 40 دقيق االجت

ــل  ــد موعــد أو تفاصي االتفــاق عــى عقــد اجتــامع آخــر دون تحدي

لذلك االجتامع.

ــا إىل  ــد لجأت ــنطن ق ــكو وواش ــية أن موس ــادر دبلوماس ــح مص وترج

ــة  ــية املعلن ــن الدبلوماس ــدالً م ــة« ب ــوط الخفي ــراتيجية »الضغ إس

لحــل »معضلــة« خــروج »جبهــة فتــح الشــام« )النــرصة ســابقاً( مــن 

حلــب، حيــث تحــدث الســفري الــرويس لــدى األمــم املتحــدة، فيتــاىل 

تشــوركني، عــن موافقــة الســعودية وقطــر وتركيــا عــى الفصــل بــني 

فصائــل املعارضــة املعتدلــة التــي تقاتــل يف حلــب وتلــك الجهاديــة، 

وذلــك لتســهيل إرســاء هدنــة يف املدينــة، حيــث تــم االتفــاق عــى 

وســعوديني  أمريكيــني وروس  بــني عســكريني  اجتامعــات  عقــد 

وقطريني وأتراك، لتحقيق ذلك.

ــالء  ــروع إج ــكو يف م ــع موس ــا م ــاون تركي ــار تتع ــذه اإلط ويف ه

»جفــش« عــن حلــب، حيــث أبلغــت قيــادة »درع الفــرات« الجبهــة  

بــرضورة االســتجابة للتفاهــم الــريك الــرويس القــايض بإخــالء املدينــة 

ــن  ــة م ــاء الرقي ــن األحي ــار ع ــك الحص ــة لف ــي الجبه ــن مقات م

املدينة وضامن وصول املساعدات اإلنسانية إليها.

وترفــض »جبهــة فتــح الشــام« حتــى اليــوم الخــروج مــن حلــب رغــم 

التبليــغ، لكــن بعــض القيــادات املهمــة يف الجبهــة اشــرطت الخــروج 

وإخــالء حلــب مــن جنودهــا بــروط عــدة أهمهــا، جديــة الــروس 

ــول  ــهيل دخ ــة وتس ــرات آمن ــح مم ــم يف فت ــة ومصداقيته يف الهدن

ــم  ــق األم ــن طري ــل ع ــي ترس ــة أو الت ــانية الركي ــاعدات اإلنس املس

املتحــدة إىل الســكان املحارصيــن، إضافــة إىل قيــام الفصائــل، ويبــدو 

أن هنــاك انقســامات يف مواقــف الفصائــل مــن رشوط جبهــة فتــح 

الشام. 

ويبــدو أن هــذه الخالفــات ســوف تســفر عــن مفاصلــة كاملــة بــني 
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»حركــة أحــرار الشــام« و«جبهــة فتــح الشــام«، وذلــك بالتزامــن مــع 

ــورية  ــل س ــة فصائ ــم ثالث ــع أه ــد يجم ــان موح ــالن كي ــاٍع إلع مس

ــن  ــور الدي ــق الشــام وحركــة ن ــة يف حركــة أحــرار الشــام وفيل ممثل

ــي  ــك بدعــم مــن بعــض القــوى الصديقــة والحليفــة الت ــي، وذل زن

وعدت بتقديم دعم للتحالف الجديد. 

تــأيت تلــك الجهــود عقــب خالفــات شــديدة مــع »جبهــة فتح الشــام« 

حالــت دون تحقيــق مــروع اندمــاج ســابق، حيــث كانــت الخالفات 

تتمحــور حــول األحقيــة يف قيــادة التشــكيل املنتظــر، وتوزيــع 

التمثيــل يف الهيئــة القياديــة، واملوقــف مــن التدخــل الــريك يف شــامل 

حلــب والقتــال إىل جانــب القــوات الركيــة، إضافــة إىل املوقــف مــن 

ــي شــامل  ــدة الراع ــز يف مناطــق بل ــي تتمرك ــة الت ــوات األمريكي الق

ــت  ــداً حــني قبل ــة بعي ــات بالجبه ــك الخالف ــد دفعــت تل ــب، وق حل

بيعــة جنــد األقــى، وذلــك يف أعقــاب االقتتــال بــني »أحــرار الشــام« 

و«جنــد األقــى«، »جامعــة املرابطــني« التــي تتكــون مــن نحــو 800 

عنرص إىل هذا التكتل الجهادي الجديد.

توجهات أمريكية لعزل مدينة الرقة
ــر 2016( أن  ــي )26 أكتوب ــال ســيكيوريتي« األمن ــع »غلوب أكــد موق

قــوات ســوريا الدميقراطيــة تعــد العــدة لفــرض حصــار مطبــق عــى 

مدينة الرقة، وذلك بالتزامن مع انطالق معركة املوصل.

ــم »داعــش«  ــف ضــد تنظي ــوات التحال ــد ق ــن قائ ــع ع ــل املوق ونق

الجــرال ســتيفن تاونســند قولــه إن واشــنطن مضطــرة للعمــل 

ــا- عــى دعــم  ــات النظــر مــع تركي ــالف وجه منفــردة -يف ظــل اخت

ــنذهب  ــداً: »س ــة، مؤك ــة بالرق ــات مرتقب ــراد يف عملي ــني األك املقاتل

مــع مــن ميكنــه الذهــاب معنــا اآلن، ومــع مــن ميكنــه االلتحــاق بنــا 

ــى  ــل ع ــوف نعم ــة س ــزل املدين ــن ع ــا م ــور متكنن ــد، وف ــام بع في

تنفيذ عملياتنا«.

ــد  ــة ق ــة أن الرق ــتخباراتية ميداني ــادر اس ــن مص ــند ع ــل تاونس ونق

أصبحــت مقــراً لعمليــات تنظيــم »داعــش« الخارجيــة بعــد ســقوط 

منبــج، مبــا يف ذلــك التخطيــط لهجــامت ضــد مــدن أمريكيــة 

وأوروبية.

ــد  ــة ض ــعال جبه ــا إلش ــن نواي ــي ع ــاع األمري ــر الدف ــف وزي وكش

ــك  ــة املوصــل، وذل ــع معرك ــن م ــة بالتزام ــم »داعــش« يف الرق تنظي

بهــدف اســتنزاف التنظيــم بفتــح عــدة جبهــات يف آن واحــد، وترغب 

واشــنطن يف تنســيق عملياتهــا مــع األتــراك الذيــن يشــنون معركــة 

»درع الفــرات« ضــد التنظيــم بالتعــاون مــع فصائــل املعارضــة 

السورية، 

ــؤدي إىل  ــد ت ــوريا ق ــون يف س ــة كلنت خط

حرب أمريكية-روسية
عــربت مصــادر اســتخباراتية أمريكيــة عــن قلقهــا مــن تنامــي فــرص 

انــدالع رصاع عســكري مــع روســيا إذا تولــت هيــالري كلنتــون 

الرئاسة يف أمريكا.

ــر 2016(  ــي )27 أكتوب ــيكيوريتي« األمن ــال س ــع »غلوب ــاً ملوق ووفق

ــح  ــة املرش ــر رؤي ــس كالب ــي جيم ــن الوطن ــر األم ــق مدي ــد واف فق

الرئــايس ترمــب يف أن كلنتــون قــد تقــود البــالد إىل مواجهــة مفتوحــة 

مع الروس إذا نفذت خططها املعلنة إزاء سوريا.

ورجــح كالبــر فــرص قيــام موســكو باســتهداف املقاتــالت األمريكيــة 

يف حــال تحليقهــا فــوق ســوريا إلنشــاء مناطــق حظــر طــريان، مــام 

ســيؤدي إىل معركــة بــني البلديــن، خاصــة وأن الــروس يبــدون 

مســتعدين الســتهداف املقاتــالت األمريكيــة ولديهــم منظومــات 

دفاع جوي متطورة وفاعلة.

وكان ترمــب قــد أكــد أن خطــة كلنتــون تدفــع أمريــكا بتجــاه »حرب 

عامليــة ثالثــة«، مؤكــداً أن عملياتنــا فــوق األجــواء الســورية ال 

تستهدف النظام فحسب، بل تشمل إيران وروسيا النووية.



1 1 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 29التقرير االسرتاتيجي السوري

تقارير مراكز الفكر

 كيف اقتسم بوتني وأردوغان سوريا؟
ــت  ــر 2016( تناول ــة )25 أكتوب ــت آي« مقال ــدل إيس ــع »مي ــر موق ن

تطــور العالقــات الركية-الروســية، مشــرية إىل أن تحــرك روســيا »الــذيك« 

عــى رقعــة الشــطرنج اإلســراتيجية أثــار حفيظــة تركيــا، فقــد بــدا للوهلــة 

ــا باســتبدال  ــق طموحاته ــا يف تحقي ــق عــى تركي ــه قطــع للطري األوىل أن

حكــم األســد، إال إنــه أدى يف نهايــة املطــاف إىل إنهــاء حالــة الجمــود التــي 

اســتمرت ثالثــة أعــوام وشــكلت مــا يشــبه الورطــة بالنســبة لركيــا، ويبدو 

ــن  ــع م ــة ينب ــية التاريخي ــة الركية-الروس ــرام الصفق ــى إب ــز ع أن الحاف

ــة  ــة الطبيعي ــات االقتصادي ــا الســتعادة العالق ــدى تركي الحاجــة املاســة ل

مــع روســيا، إال أنهــا مــا لبثــت رسيعــاً أن اشــتملت أيضــاً عــى تســوية 

رابحة لها يف سوريا.

وحــول »الحلــم الــريك« بإقامــة منطقــة عازلــة عــى الحــدود مــع ســوريا، 

أشــارت املقالــة إىل أنــه وعــى الرغــم مــن أن روســيا متخندقــة يف املناطــق 

الغربيــة مــن البــالد التــي تقــع تحــت حكــم األســد ومــن غــري املحتمــل 

أن تجــرب عــى الخــروج منهــا إىل األبــد، إال أن تركيــا، ومبوافقــة مــن بوتــني 

نفســه، تنــر اآلن دباباتهــا وجنودهــا يف املناطــق الشــاملية مــن البــالد. 

ويبــدو اآلن أنــه بــات يف حكــم املحتــم تحقــق الحلــم الــريك الــذي طــال 

انتظــاره بإنشــاء منطقــة آمنــة لالجئــني متتــد إىل مســافة 55 ميــالً انطالقــاً 

مــن جرابلــس، وأصبحــت تركيــا قــادرة عــى مواجهــة تحديــني يف الوقــت 

نفسه: الجيب الكردي السوري املستقل وتنظيم »داعش«.

ورأت املقالــة أن األتــراك ال يجــدون غضاضــة يف اســتعارة التكتيــكات 

التــي ميارســها التحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة األمريكيــة ضــد 

داعــش، حيــث تقــوم طائراتهــا بقصــف مواقــع األكــراد الســوريني بينــام 

يقاتلهــم حلفاؤهــا يف الجيــش الســوري الحــر عــى األرض، مشــكلة بذلــك 

ضغطــاً عــى تــل رفعــت ومــارع، وكذلــك عــى الجيــب الكــردي املحــاذي 

ــة«  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا »ق ــي انتزعته ــج الت ــدة منب ــن وبل يف عفري

من تنظيم »داعش«.

ــذي  ــف ال ــل التحال ــن داخ ــارك م ــع أن تش ــب املوق ــا بحس ــل تركي وتأم

ــذ  ــي تتخ ــة الت ــى الرق ــادم ع ــوم الق ــدة يف الهج ــات املتح ــوده الوالي تق

منهــا داعــش عاصمــة لهــا، وهــي النتيجــة التــي تتفــق متامــاً مــع األهداف 

ــا مــن تحــرك  ــه م االســراتيجية لروســيا يف ســوريا، إذ ميكــن مالحظــة أن

تــريك رئيــيس إال وتســبقه محادثــة مبــارشة عــرب الهاتــف بــني الرئيســني، 

مــام يشــري إىل أنــه وعــى الرغــم مــن أن كل واحــد منهــام يف األغلــب قــد 

ــان  ــذي ينوي ــد ال ــام الجدي ــة للنظ ــوط العام ــامً بالخط ــر عل ــاط اآلخ أح

ــة كل  ــن موافق ــد م ــان للتأك ــازاال يحتاج ــام م ــوريا إال أنه ــاده يف س إيج

واحــد منهــام عــى الخطــوات املحــددة التــي ينــوي كل منهــام اتخاذهــا، 

وإذا مــا قــدر لســيطرة داعــش عــى شــامل رشق ســوريا أن تنهــار تحــت 

وطــأة الهجــامت الركيــة، فــال مفــر مــن قيــام ســلطة مســتقرة نوعــاً مــا 

بديــالً عــن حالــة التــرذم الحاليــة، وخاصــة يف ضــوء تعزيــز تركيــا 

ــدور  ــا ب ــام تركي ــوء قي ــامل ويف ض ــم يف الش ــئ أقدامه ــا ملواط وحلفائه

الضامن لحالة االستقرار يف هذه املناطق.

ــراتيجي  ــراق االس ــو االخ ــوريا ه ــيا إىل س ــول روس ــة أن وص ورأت املقال

األكــرب لهــا منــذ تلــك األزمــان البعيــدة حينــام وصلــت إىل البحــر األســود 

يف عــام 1774. فــام مــن شــك يف أن ذلــك يعــدل التــوازن االســراتيجي يف 

منطقــة رشق املتوســط، حيــث ميكنهــا فعليــاً مــن اإلحاطــة بركيــا ويــؤدي 

بالنتيجــة إىل تشــذيب أهميتهــا االســراتيجية لــدى حلفائهــا الغربيــني،ويف 

ــات  ــود الحكوم ــرة يف عه ــس الخطــر بأنق ــدق نواقي ــك ي ــني كان ذل ح

ــكل  ــزة بش ــا مرك ــراتيجيني يف تركي ــرباء واالس ــني الخ ــابقة، إال أن أع الس

حــرصي عــى هــدف تصفيــة خصــوم الحلفــاء الســنة لركيــا داخــل ســوريا 

ــك إعــادة تكويــن هــذه  ــم بعــد ذل وداخــل العــراق عــى حــد ســواء، ث

املجموعــات مــن جديــد عــى املــدى املتوســط لتشــكل كيانــات سياســية 

مستقرة عى امتداد الجبهة تعمل بشكل وثيق مع تركيا.

وتوقعــت املقالــة ســيناريو تقســيم ســوريا إىل قســمني؛ أحدهــام تحــت 

ــيناريو  ــذا الس ــد ه ــا، ويعتم ــه تركي ــر« تحكم ــر »ح ــد واآلخ ــم األس حك

عــى اســتمرار التفاهــم الرويس-الــريك، ويبــدو أن الخــط األحمــر الــذي 

ــك  ــاب، وهــي تل ــو الب ــاوزه ه ــدم تج ــة ع ــوات الركي ــى الق يتوجــب ع

البلــدة االســراتيجية التــي تحتلهــا اآلن قــوات تنظيــم الدولــة وتقــع عــى 

بعــد 55 كيلومــراً مــن مدينــة حلــب، وقــد وجهــت تركيــا رضبــات هــذا 

ــن  ــاً م ــردي( قريب ــي )الك ــاد الدميقراط ــزب االتح ــوات ح ــبوع إىل ق األس

التــي  املحتملــة  الكرديــة  التحــركات  بذلــك  البــاب، محبطــة  بلــدة 

تستهدف االستئثار بالسيطرة عى البلدة.

كــام رأت املقالــة أن محاولــة تركيــا التحــرك باتجــاه حلــب ســوف يعــرض 

عالقــات تركيــا مــع روســيا إىل توتــر شــديد، فبوتــني يحتــاج إىل التوصــل 

إىل صفقــة مــن نــوع مــا بشــأن املدينــة بحيــث يتشــكل لــدى الجمهــور 

الــريك انطبــاع بــأن حكومتهــم قــد حققــت مكســباً مــا، ولــو كان مجــرد 

مكســب رمــزي عــى األقــل، ومــن الواضــح أن تركيــا ال تــزال حريصــة عــى 

احــرام الحساســيات الروســية يف حلــب مــن خــالل املوافقــة عــى إخــالء 

عنــارص جبهــة النــرصة مــن املدينــة مبوجــب مــا تــم االتفــاق عليــه خــالل 

محادثة هاتفية بني أردوغان وبوتني.

 ويبــدو لألتــراك أن الراكــة مــع روســيا وســيلة يســتخدمونها لتحقيــق 

بعــض مــن أهــداف سياســتهم بعيــدة املــدى يف ســوريا، وهــو األمــر الــذي 

مل تتمكن الواليات املتحدة من توفريه لهم.
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بوتني يتالعب باألوروبيني بشأن حلب
نــر معهــد »أتالنتــك كانوســيل« مقالــة )25 أكتوبــر 2016( حــذر فيهــا 

ــرويس  ــس ال ــأن الرئي ــن ش ــل م ــن التقلي ــس م ــل ديبيري ــث دانيي الباح

فالدميــري بوتــني الــذي كان عميــالً لجهــاز االســتخبارات الروســية ثــم 

ــه الرئاســية  أصبــح محافظــاً ثــم رئيــس وزراء، وهــا هــو اآلن ميــي فرت

الثالثــة، مــام يؤكــد أنــه داهيــة ومخطــط اســراتيجي بــارع عــى عكــس 

ــرة  ــس يف مؤخ ــول يجل ــد مل ــه » ول ــال أن ــام ق ــا حين ــه  أوبام ــا وصف م

الفصل«.

ومل يكنــن هــذا التوصيــف الخاطــئ هــو األول ألوبامــا بحــق بوتــني فقــد 

توقــع أن تكــون ســوريا »مســتنقعاً«، إال أن بوتــني هــو الــذي جعــل مــن 

ســوريا مســتنقعاً للتالعــب باألنظمــة الغربيــة التعدديــة ليحقــق أهدافــه، 

وهــذا مــا فعلــه يف األســبوع املــايض حينــام اجتمــع االتحــاد األوريب 

ــدم  ــى ال ــاد األورويب ع ــل االتح ــة رد فع ــة ملناقش ــن 28 دول ــون م املك

الــذي تســفكه روســيا يف حلــب، حيــث متثــل عمليــة فــرض عقوبــات عــى 

ــني إىل امتصــاص ســخط كل  ــادر بوت ــد ب ــني، فق ــة لألوروبي روســيا معضل

مــن الرئيــس الفرنــيس فرانســوا أوالنــد واملستشــارة األملانيــة مــريكل 

ــراج  ــام إلخ ــة أي ــدة ثالث ــة م ــالن هدن ــة بإع ــوزراء الربيطاني ــة ال ورئيس

ــد مغــادرة رشق حلــب  الجرحــى مــن حلــب وإلعطــاء الفرصــة ملــن يري

إلنقــاذ نفســه وعائلتــه ثــم مــدد الــروس الهدنــة مــدة 24 ســاعة إضافيــة 

ــك  ــة لتل ــاد األورويب، ونتيج ــل االتح ــن قب ــات م ــرض العقوب ــد ف لتجمي

ــة  ــرح كاف ــد بط ــض وع ــان غام ــاد األورويب بي ــن االتح ــدر ع ــاورة ص املن

الخيــارات حــال مل يتوقــف العنــف يف حلــب ومل يتــم تحديــد العقوبــات 

ــام  ــاد، م ــتخدمها االتح ــن أن يس ــية ميك ــم كأداة سياس ــة باالس االقتصادي

يؤكد قدرة بوتني عى التالعب باألوروبيني.

ــع  ــة م ــات اقتصادي ــم عالق ــي تقي ــدول الت ــن ال ــني م ــتفاد بوت ــام اس ك

ــي  ــى ثن ــت ع ــي عمل ــان والت ــلوفينيا واليون ــا وس ــل إيطالي ــيا مث روس

ــادل  ــث ج ــات، حي ــرض العقوب ــح بف ــا بالتلوي ــا وفرنس ــا وأملاني بريطاني

اإليطاليــون بــأن فــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى روســيا قــد ال يســاعد 

ــام  ــة وحين ــف املدين ــاف قص ــكو بإيق ــع موس ــن يقن ــب ول ــكان حل س

اختتم االجتامع مل يكن قد حصل يشء ضد روسيا.

ورأى الباحــث أنــه إذا كان الجــدل يف واشــنطن ينصــب حــول إذا مــا كان 

ــني مــن  ــوات األســد ســينقذ املعتدل اســتخدام القــوة العســكرية عــى ق

االنهيــار التــام يف حلــب؛ فــإن الجــدل املحتــدم يف بروكســل يــدور حــول 

إذا مــا كان فــرض مزيــد مــن العقوبــات االقتصاديــة عــى موســكو سريســل 

رســالة واضحــة مفادهــا أن األوربيــني متحــدون يف اســتيائهم مــن الســلوك 

ــعرون  ــار ويش ــب األخط ــون تجن ــم  يحب ــيون بطبعه ــرويس، فالسياس ال

بالقلــق مــن نتائــج القــرارات التــي يتخذونهــا عــى الشــعوب التــي 

ــن  ــر م ــب املخاط ــة إىل تجن ــة التعددي ــزع األنظم ــني تن ــا، يف ح ميثلونه

خــالل البحــث عــن اإلجــامع لحاميــة نفســها، وهــي أمــور يعيهــا بوتــني 

جيداً. 

وذكــرت الدراســة أن روســيا تعتــرب ثالــث أكــرب رشيــك لالتحــاد األورويب 

حيــث وصلــت قيمــة إجــاميل الصــادرات والــواردات إىل 210 مليــار يــورو 

يف 2015، ويف الوقــت الــذي يحــاول فيــه القــادة األوربيــون الخــروج مــن 

الكســاد فــإن أي رشخ يف العالقــات التجاريــة مــع رشيــك مهــم كروســيا 

ومناقشــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا  ســيعكر صفــو امليــاه، كــام أن 

صعــود اليمــني املتطــرف يف أرجــاء أوروبــا الغربيــة يدفــع قــادة األحــزاب 

املركزيــة للــردد يف تبنــي أي سياســة تؤثــر عــى اقتصــاد بلدانهــم، ويبــدو 

أن بوتــني يعــي هــذه الحقائــق األوروبيــة جيــداً ويســتغل ذلــك ملصلحته، 

فمــن خــالل تعليــق القصــف عــى حلــب ومنــح املعارضــة ممــرات آمنــة 

يتالعب باألوروبيني لثنيهم عن فرض أية عقوبات عى بالده.

ســوريا  أكــراد  عــى  الرتكيــة  الغــارات 

ــنطن  ــرة وواش ــني أنق ــالف ب ــتعمق الخ س
نــر موقــع »أملونيتــور« دراســة )20 أكتوبــر 2016( أشــارت فيــه الباحثــة 

ــوريني  ــراد الس ــوات األك ــة ق ــرات الركي ــف الطائ ــان أن قص ــن زم آمربي

املدعومــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة  , ملنــع إنشــاء ممــر طاملــا طمــع 

األكراد بإنشائه , يعرض العالقات مع واشنطن للتوتر.

ــنطن  ــود واش ــل جه ــة تعرق ــة الركي ــات الجوي ــث أن الرضب ورأى الباح

ــي  ــة الت ــعب الكردي ــامي الش ــدات ح ــا ووح ــني تركي ــوازن ب ــداث ت إلح

تبقــى الفصيــل األكــر فعاليــة يف الحلــف املناهــض لتنظيــم الدولــة 

ــه هــذه  ــذي تســتمر في ــك يف الوقــت ال ــات املتحــدة، وذل ــادة الوالي بقي

الوحدات مبحاولة التوسع رغم تحذيرات الواليات املتحدة.

وبعــد اســتعراض املناوشــات التــي وقعــت يف األســبوع الثالــث مــن شــهر 

ــة  ــث إىل أن مدين ــار الباح ــراد، أش ــراك واألك ــني األت ــاري ب ــر الج أكتوب

موقعهــا  بســبب  الطرفــني  بــني  التنافــس  بــؤرة  أصبحــت  »البــاب« 

ــيات  ــة واملليش ــوات املعارض ــوري وق ــام الس ــوات النظ ــراتيجي، فق االس

الكرديــة جميعهــم يتموضعــون عــى مســافات قريبــة مــن مدينــة البــاب 

ويطمحــون بالســيطرة عــى املدينــة، وإذا نجحــت الوحــدات الكرديــة يف 

ــون  ــن بكانت ــط عفري ــن رب ــن م ــتتمكن م ــة فس ــى املدين ــيطرة ع الس

الجزيــرة الواقــع تحــت ســيطرتها، األمــر الــذي تعتــربه تركيــا خطــاً أحمــر 

وتعمل يف الوقت الحايل عى إفساده.

 وأشــارت املقالــة إىل أن هــذه هــي املــرة الثانيــة التــي تهاجــم بهــا تركيــا 

ــة  ــول عالق ــرياً ح ــؤاالً مث ــرح س ــام يط ــو م ــن الج ــة م ــيات الكردي املليش

أنقــرة بروســيا وبالنظــام الســوري، ونقلــت عــن مصــادر محليــة تأكيدهــا 

أنــه مــن غــري املحتمــل أن يشــن األتــراك هجامتهــم الجويــة دون إبــالغ 
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الــروس الذيــن تســيطر طائراتهــم عــى شــامل غــرب ســوريا، ويبــدو أن 

املخــاوف الركيــة مــن ســيطرة امليلشــيات املؤيــدة لحــزب العــامل 

ــقاط  ــا بإس ــى رغبته ــاق ع ــد ف ــة ق ــا الجنوبي ــى حدوده ــتاين ع الكردس

ــا تعمــل  ــك مــن االســباب الرئيســية التــي جعلــت تركي األســد فــكان ذل

جاهدة عى إعادة عالقاتها مع روسيا.

وعــى الرغــم مــن وجــود تنســيق رويس-تــريك حــول ســري عمليــات »درع 

الفــرات« إال أن موســكو أبلغــت أنقــرة بأنهــا لــن تســمح للفصائــل 

املواليــة ألنقــرة بالســيطرة عــى البــاب ألن ذلــك سيشــكل تهديــداً 

لدفاعــات النظــام يف حلــب، لكــن امليلشــيات الكرديــة تعتقــد أن روســيا 

أعطــت تركيــا الضــوء األخــرض لتنفيــذ الرضبــات الجويــة مــن أجــل منــع 

قواتهــا مــن التوجــه نحــو البــاب مقابل تعهــد أردوغــان بإخــراج »النرصة« 

مــن حلــب، والزال مــن غــري الواضــح إذا كان الرئيــس الــريك قــادراً عــى 

ــن أي  ــتفيد م ــيا ستس ــح أن روس ــن الواض ــات م ــه ب ــك، لكن ــق ذل تحقي

تحــرك تــريك يعمــق الخــالف بــني أنقــرة وواشــنطن، ومــن املؤكــد كذلــك 

ــتحقق  ــعب س ــة الش ــدات حامي ــيات وح ــى مليش ــا ع ــارات تركي أن غ

الهدف الرويس وتعمق الخالف الريك األمريي. 

لحفــظ مــاء وجههــا؛ روســيا تغــري تركيــا 

للتحالف معها يف سوريا
نــر موقــع »ميــدل إيســت آي« مقالــة )13 أكتوبــر 2016( رأت فيــه أن 

التقــارب الرويس-الــريك ال يهــدف إىل محاولــة نــزع فتيــل التوتــر الســابق 

بــني البلديــن فحســب، بــل ينبــع مــن رغبــة روســيا يف إنقــاذ مــاء وجههــا 

ــراك قولهــم إن  ــني أت ــع عــن محلل ــا يف ســوريا، ونقــل املوق جــراء ورطته

الرئيــس الــرويس يتــوق لســحب قواتــه مــن ســوريا أو عــى األقــل أن ال 

ــد  ــه والتأكي ــاً باســتعراض قوت ــد مــن االنخــراط، مكتفي يراهــا تقــوم مبزي

عــى أن واشــنطن ليســت صاحبــة القــرار وحدهــا، حيــث لجــأ إىل 

استخدم  الصفقات االقتصادية مع األتراك إلغرائهم يف التحالف معه.

ــية يف  ــة الروس ــري الرغب ــأ تفس ــن الخط ــن م ــه م ــة إىل أن ــارت املقال وأش

ــا  ــة تواجهه ــة اقتصادي ــة أزم ــه  نتيح ــى أن ــف ع ــذا التحال ــكيل ه تش

ــة هــي أن روســيا تعمــل عــى صياغــة تحالفــات  ــل الحقيقي موســكو، ب

إقليميــة ودوليــة لتعزيــز سياســاتها التوســعية، وافتتــاح املزيــد مــن 

ــي  ــم يســتغلون سلســلة األخطــاء الت ــك فه ــامل، ولذل ــد حــول الع القواع

ــاع أنقــرة أن  ــا إلقن ــات املتحــدة  يف ســوريا والعــراق وتركي تقرفهــا الوالي

ــذا  ــة يف ه ــة مضلل ــك بدعاي ــزز ذل ــا، وتع ــى عنه ــد تخ ــو ق ــف النات حل

االتجــاه، خاصــة وأن واشــنطن قــد اعتمــدت عــى وحــدات حاميــة 

الشــعب الــريك واعتربتهــا مبثابــة ذراعهــا الربيــة يف املنطقــة، مــام أزعــج 

أنقرة التي تصنفها كمنظمة إرهابية تتبع حزب العامل الكردستاين.

لكــن الحقيقــة هــي أن روســيا هــي البلــد الوحيــد الــذي ال يعتــرب حــزب 

ــب  ــكو بتدري ــت موس ــد قام ــة، وق ــة إرهابي ــتاين منظم ــامل الكردس الع

ــي  ــتبعد أن تضح ــن املس ــنوات، وم ــذ س ــة من ــة الكردي ــليح املنظم وتس

ــن  ــا ش ــرار تركي ــن ق ــون، لك ــري مضم ــب غ ــل مكس ــب مقاب ــذا املخل به

عمليــة عســكرية شــامل ســوريا قــد يعنــي أن أبســط حــادث غــري مرغوب 

فيــه تتعــرض لهــا قواتهــا قــد يــؤدي لجرهــا اىل انخــراط طويــل، وباإلضافة 

إىل التهديــد املتصاعــد للمصالــح الركيــة يف ســوريا فــإن رغبــة أردوغــان 

لدعــم صورتــه الداخليــة كزعيــم إقليمــي ورمبــا عاملــي قــد تجعــل مــن 

عرض موسكو للتحالف معها مستساغاً عى نحو أكرب لدى أنقرة.

ورجــح املوقــع أن تســتغل أنقــرة أيــة اتفاقيــة مــع روســيا بشــأن ســوريا 

ــا، وال  ــا مــرضة ملصالحه ــي تراهــا تركي ــة الت ــات األمريكي ملواجهــة الترصف

شــك يف أن قيــام روســيا وتركيــا بالتوقيــع عــى صفقــات كــربى ســيضمن 

عــدم وقــوع رصاع  تــريك-رويس يف ســوريا، وقــد يفــي ذلــك التعــاون إىل 

ــاري ويف  ــادل التج ــات التب ــدة، إذ إن صفق ــات املتح ــل للوالي ــاد بدي إيج

ــن حــول الوضــع يف  ــني البلدي ــة ســتعزز مجــال التفاهــم ب مجــال الطاق

مــع  عالقتهــا  األمريكيــة وخصوصــا  الترصفــات  وأن  ســوريا، خاصــة 

ــة  ــارب مــع موســكو لحامي ــرة للتق ــد دفعــت أنق ــة ق املليشــيات الكردي

مصالحها القومية.

وقــد يكــون مــن الصعــب التكهــن مبــا ميكــن أن تســفر عنــه املحادثــات 

الروســية-الركية حــول ســوريا يف الوقــت الحــايل، إذ إن الوضــع يف حلــب 

مشــوش بســبب كــرة املنخرطــني يف ميــدان املعركــة التــي ســتحدد منــط 

العالقات املستقبلية بني البلدين.

روســيا لــن تتفــاوض بجديــة قبــل ســقوط 

حلب بيد النظام
نــر موقــع »أتالنتــك كاونســل« دراســة )20 أكتوبــر 2016( أشــار فيهــا 

الباحــث دانيــل ديبيريــس نــزوع واشــنطن للتقليــل مــن التوقعــات 

بشــأن التفاهــم مــع الــروس حــول ســوريا يف الفــرة الحاليــة، كــم اليــزال  

يحافــظ عــى قــدر مــن الغمــوض عندمــا أكــد أنــه قــد تــم التطــرق إىل 

بعــض األفــكار الجديــدة مــع الــروس لكنــه مل يكشــف عنهــا، وقــد يكــون 

هــذا الغمــوض مــربراً فالــرصاع يف ســوريا معقــد ومتشــابك، ليــس فقــط 

لتعــدد األطــراف املشــاركة فيــه؛ بــل بســبب صعوبــة العمــل الدبلومــايس 

كذلــك، إذ إن واشــنطن وموســكو تعرفــان أنــه ال ميكــن حــل الــرصاع مــن 

خــالل اســتخدام القــوة فقــط، كــام تقــران أن التســوية الدبلوماســية هــي 

التــي ســتوقف القتــل لكنهــم مل ينجحــوا حتــى اآلن يف التوصــل إىل وقــف 

إطالق نار قابل للصمود بني نظام األسد واملعارضة املعتدلة.

وأشــار الكاتــب إىل أن الجهــود املضنيــة التــي بذلهــا كــريي قــد كشــفت 
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عــدم اكــراث الــروس بوقــف إطــالق النــار، وال شــك يف أن الفيتــو الــرويس 

عــى مــروع القــرار الفرنيس-اإلســباين الهــادف إىل وقــف األعــامل 

العدائيــة يف حلــب كان دليــالً عــى عــدم صــدق الــروس الذيــن ال تتطابــق 

ــون  ــراه األمريكي ــام ي ــرب، ف ــع الغ ــازر م ــتمرار املج ــول اس ــم ح رؤاه

ــة كواحــدة مــن أكــر الحــروب وحشــية يف  ــدول العربي واألوروبيــون وال

هــذا القــرن يــراه الــروس مجــرد عمليــة عســكرية تهــدف إىل »مكافحــة 

اإلرهاب« وينبغي أن يتم إنجازها بنجاح.

املفاوضــات  إىل طاولــة  للعــودة  الكرملــني  أن دعــوات  املوقــع  ورأى 

والدعــوة لوقــف قصــري إلطــالق النــار هــي مجــرد ذر للرمــاد يف العيــون، 

ومــا كان لبشــار األســد أن يحــارص رشق حلــب أو الغوطــة وغريهــا مــن 

ــاحق الــذي وفرتــه لــه الطائــرات  ــوي الس ــاء الج ــوال الغط ــق ل املناط

ــوات  ــى الق ــاً ع ــد كلي ــوري معتم ــام الس ــح النظ ــث أصب ــية، بحي الروس

األجنبيــة لدعــم مواقعــه عــى األرض والحفــاظ عــى ممــر دمشــق-

حمــص، ولــو كان الــروس جــادون يف وقــف إراقــة الدمــاء يف حلــب لفعلوا 

ذلــك، لكنهــم اختــاورا مواصلــة القصــف بــدالً مــن االســتجابة للدعــوات 

األمريكية واألوروبية إلظهار بعض من اإلنسانية.

ويبــدو أن دبلوماســية كــريي لــن تصــل إال إىل طريــق مســدود مــع الروس، 

فقــد فشــلت اجتامعــات ســويرسا األخــرية يف التوصــل إىل وقــف للقتــال، 

وال شــك يف أن توقــع قيــام الــروس بإجــراء مباحثــات جديــة قبــل 

ــي  ــة الت ــم الطريق ــوراً يف فه ــر قص ــب يُظه ــل حل ــى كام ــيطرتهم ع س

ــالل  ــن خ ــون م ــروس يرغب ــة، إذ إن ال ــية العاملي ــا الدبلوماس ــل به تعم

ــة  ــد مــن األوراق عــى طاول الســيطرة عــى حلــب بالحصــول عــى املزي

املفاوضات ليصيغوا تسوية سياسية تتناسب مع سياستهم.

ــد  ــروس؛ ق ــع ال ــة م ــات العقيم ــى املباحث ــهر ع ــدة أش ــرور ع ــد م وبع

ــة  ــا ني ــس لديه ــكو لي ــدن أن موس ــنطن ولن ــح لواش ــن الواض ــون م يك

للتعــاون يف وقــف القتــال، بــل هــي مســتمرة يف اســتنزاف الدبلوماســية 

الدوليــة مــن خــالل عــرض هــدن جزئيــة لســاعات قليلــة لــذر الرمــاد يف 

العيــون، وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الربيطــاين جونســون أن هــذه 

العــروض لــن تنفــع مــع عــدم توقــف الــروس والنظــام عــن شــن األعــامل 

العدائية.

ــا يف مواجهــة  ورأى املوقــع أن مــا تقــوم بــه الواليــات املتحــدة وبريطاني

ــف  ــربر لوق ــد أي م ــيا ال تج ــإن روس ــك ف ــر، ولذل ــل ومتأخ ــيا قلي روس

ــاك أي  ــس هن ــا، ولي ــري لصالحه ــة تس ــا أن املعرك ــة طامل ــا العدائي أعامله

خــوف مــن رد فعــل غــريب قــوي، ومن غــري املتوقــع أن تبدأ يف دبلوماســية 

جــادة إال بعــد أن تحكــم ســيطرتها عــى حلــب، وعندهــا ســيكون بيــد 

الروس كل األوراق ولن يكون هنالك الكثري للتفاوض عليه.

ــى  ــوذ ع ــرويس للنف ــراين ال ــس اإلي التناف

الطائفة العلوية
نــر موقــع »يوارســيا ريفيــو« دراســة )13 أكتوبــر 2016( تناولــت أبعــاد 

ــرويس  ــراين يف ســوريا، مؤكــدة أن التنافــس اإليراين-ال الــرصاع الرويس-اإلي

ــة  ــه، إذ إن أي ــية من ــة أساس ــل حلق ــة ميث ــة العلوي ــى الطائف ــري ع الكب

تســوية سياســية مرتقبــة ســتقتي وجــود تقاســم طائفــي للســلطة، وال 

شــك يف أن العلويــني سيشــغلون مراكــز سياســية ومؤسســاتية هامــة نظــرا 

ــى  ــس ع ــران للتناف ــيا وإي ــع بروس ــام يدف ــري، م ــكاين الكب ــم الس لوزنه

كســب الطائفــة العلويــة لضــامن املصالــح الروســية أو اإليرانيــة يف ســوريا 

وبقاء نفوذهم فيها. 

ــى  ــلطة ع ــم الس ــم لتقاس ــاق املحت ــياق االتف ــه يف س ــة أن ورأت الدراس

أســاس طائفــي؛ ســيتوجب عــى إيــران االعتــامد عــى الطائفــة العلويــة 

بــدالً مــن الشــيعة الســوريني، وذلــك نظــراً للمناصــب املؤسســاتية 

ــك  ــم الســكاين، وبذل ــار ثقله ــي سيشــغلونها باعتب ــا الت والسياســية العلي

ســتتمكن إيــران مــن تعطيــل أي إجــراء قانــوين عــدايئ ميكــن أن تتخــذه 

ــار  ــا بعــني االعتب ــران، وإذا أخذن ــة الســنية للتقليــل مــن نفــوذ إي األغلبي

الخالفــات العقائديــة بــني الشــيعية العلويــة املهرطقــة والشــيعية اإلثنــي 

عريــة األصوليــة، فإننــا نجــد أن النخــب العلويــة خــارج الدائرة األســدية 

ــة  ــوم الطائف ــن أن تق ــد م ــية األس ــة إىل خش ــران، وباإلضاف ــادون إلي مع

ــائر  ــران والخس ــى إي ــري ع ــامده الكب ــة اعت ــه نتيج ــة ب ــة باإلطاح العلوي

التــي تكبدتهــا الطائفيــة يف الــرصاع؛ فــإن األســد ســريغب باســتمرار 

املصالــح اإليرانيــة مقابــل حاميتــه مــن العلويــني املناوئــني إليــران، ولذلــك 

ــة  ــتكون مخصص ــي س ــا الت ــب العلي ــلء املناص ــط مل ــران تضغ ــإن إي ف

للعلوييــني يف أي اتفــاق قــادم بأشــخاص مــن عائلــة األســد، وال ترغــب يف 

تعيــني علويــني مناوئــني إليــران، وملنــع وقــوع ذلــك ســتقوم إيــران مبراقبــة 

ــد  ــران ق ــأن إي ــامً ب ــم، عل ــاد له ــوي مع ــن أي عل ــص م ــة والتخل الطائف

نجحــت خــالل الســنوات الخمســة املاضيــة يف  اســتقطاب عــدد كبــري مــن 

ــل  ــا يح ــي، وحامل ــاع الوطن ــوات الدف ــكيل ق ــالل تش ــن خ ــني م العلوي

الســالم يف ســوريا فــإن املليشــيات العلويــة التــي يقــدر عددهــا بنحــو 90 

ألف مقاتل ستعمل عى ضبط الطائفة العلوية.

ــي  ــاع الوطن ــوات الدف ــي ق ــة أن علوي ــدت الدراس ــدد أك ــذا الص ويف ه

ــى  ــد ع ــدة تعتم ــلطتهم الجدي ــق ألن س ــكل مطل ــران بش ــون إلي موال

ــاع  ــوات الدف ــدور ق ــيكون مبق ــراين، وس ــايل اإلي ــكري وامل ــم العس الدع

الوطني إجبار العلويني اآلخرين عى دعم األسد ودائرته الضيقة.

ويف املقابــل تريــد روســيا أن تلغــي النفــوذ اإليــراين مــن خــالل محاولــة 
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دمــج قــوات الدفــاع الوطنــي بقــوات الجيــش الســوري الــذي يُعتــرب وكيال 

عــن موســكو يف الحــرب األهليــة، وبالطبــع فــإن بوتــني يــرى أن التوصــل 

لتســوية ســلمية ســيمنحه األفضليــة عــى الواليــات املتحــدة عند مناقشــة 

قضايــا أكــر أهميــة متــس األمــن القومي الــرويس مثــل القضيــة األوكرانية، 

إال أن التســوية الســلمية التــي ترعاهــا روســيا لــن تحقــق أهدافهــا، ولــن 

متنــح بوتــني النفــوذ الــذي ينشــده إال إذا حــدت مــن النفــوذ اإليــراين يف 

ســوريا، وهــو هــدف رئيــيس تســعى روســيا لتحقيقــه مــن خــالل الحــد 

ــاع  ــوات الدف ــا يف ق ــني له ــني موال ــد علوي ــى تجني ــران ع ــدرة إي ــن ق م

الوطنــي، ولذلــك فــإن موســكو تعمــل عــى  دمــج قــوات الدفــاع الوطنــي 

يف الجيــش الســوري، ويبــدو أن الــرصاع بــني الطرفــني ســيكون عســرياً ألن 

قــادة قــوات الدفــاع الوطنــي ال يريــدون التخــي عــن االمتيــازات التــي 

يحصلون عليها من إيران.

والحظــت الدراســة أن التنافــس اإليراين-الــرويس عــى الطائفــة العلويــة 

ــد حقيقــي نحــو  ــذل جه ــم ب ــا يت ــال، أو عندم ــو القت ــام يخب يشــتد حين

ــة  ــاد أي هدن ــعى إلفس ــران تس ــإن إي ــك ف ــية، ولذل ــات السياس املفاوض

ــة  ــع أي ــا، ومتن ــن التوصــل إىل حــل ال يخــدم مصالحه ــع موســكو م لتمن

محاولــة لدمــج قــوات الدفــاع الوطنــي بجيــش النظــام الســوري، وهــذا 

مــا وقــع بالفعــل لــدى موافقــة موســكو عــى االلتــزام بهدنــة يف ســوريا، 

بينــام اســتمرت املليشــيات اإليرانيــة وجيــش النظــام يف شــن املعــارك دون 

غطاء جوي رويس.

ومبــا أن الكرميلــن يرغــب بالحــوار مــع الواليــات املتحــدة حــول ســوريا 

عــى أمــل أن ميتــد ذلــك للتفــاوض حــول األزمــة األوكرانيــة؛ فــإن فــرص 

امتنــاع موســكو عــن مواصلــة األعــامل العدائيــة ســتكون عاليــة، ويف حــال 

نجحــت املباحثــات يف تحجيــم املصالــح اإليرانيــة فــإن طهــران لــن تتمكن 

مــن االعتــامد عــى قــوات الدفــاع الوطنــي للضغــط عــى الطائفــة العلوية 

الختيــار ممثلــني موالــني لهــا، و تخــى مــن نجــاح دبلوماســية واشــنطن-

موســكو ألنهــا ســتؤدي إىل إبعــاد قــادة قــوات الدفــاع الوطنــي عــن إيران 

مــن خــالل تقديــم الوعــود لهــم بأمــور أكــرب مــن التمويــل والســالح كأن 

تعــرض عليهــم مناصــب يف مؤسســات الدولــة بعــد انتهــاء الحــرب، 

وبالتــايل فــإن إيــران تتطلــع لتحســني وجــود وكالئهــا الشــيعة يف ســوريا 

مــن خــالل زيــادة نســبتهم يف الركيبــة الســكانية الســورية، وتدفــع بهــم 

لتبــوء مناصــب رفيعــة يف مؤسســات الدولــة الجديــدة، وذلــك مــن خــالل 

الضغــط عــى بشــار ملنــح الجنســية الســورية للمقاتلــني الشــيعة األجانب، 

وكذلــك مــن خــالل تشــييع الطبقــات املتدنيــة مــن الطائفــة العلويــة عــرب 

اإلغراءات املادية ودفع مرتبات للمتشيعيني. 

ترســيخ  الــرويس  الجيــش  أعــاد  كيــف 

وجوده يف الرشق األوسط
ــان  ــر 2016( أشــار فيهــا الباحث نــر معهــد واشــنطن دراســة )17 أكتوب

ــدر جريمــي فوغــان إىل الحشــد البحــري غــري  ــا بورشفســكايا والكومان آن

ــية  ــرات الروس ــة الطائ ــب لحامل ــط واملصاح ــر املتوس ــبوق يف البح املس

»كورنســتوف«، والــذي يكتــيس أهميــة أكــرب باعتبــاره دليــالً عى اســتعادة 

ــد  ــط، فتواج ــر املتوس ــط ورشق البح ــرق األوس ــوذ يف ال ــكو النف موس

ــات  ــاورة التــي متارســها الوالي ــة املن روســيا املتنامــي ميكنهــا تعقيــد حري

املتحــدة يف املنطقــة لدرجــة مل تُعــرف منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 

ونتيجــة لذلــك، ســتكون واشــنطن بحاجــة إىل نــر املزيــد مــن األصــول 

العسكرية يف املنطقة من أجل تنفيذ املهام نفسها.

ورأى الباحثــان أن الرئيــس فالدميــري بوتــني يفــرس ترصفــات الغــرب عــى 

أنهــا محــاوالت لتطويــق روســيا واإلطاحــة بــه مــن الســلطة، متشــياً مــع 

ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــري األنظم ــق لتغي ــرب ينس ــأن الغ ــه ب ــن ب ــا يؤم م

العــامل، فعمــل عــى تعزيــز قــدرات بــالده العســكرية وأقــدم عــى تنفيــذ 

العديــد مــن التدخــالت يف الخــارج، كــام هــو الحــال يف جورجيــا، وأوكرانيا، 

وســوريا، ومل يــؤدي انــدالع الحــرب يف ســوريا ســوى إىل تضخيــم تصــور 

بوتــني لهــذا االحتــواء حيــث عملــت الــدول الغربيــة عــى وقــف عمليــات 

ــت  ــو 2012، قام ــي يوني ــد، فف ــا لألس ــية وإمداده ــلحة الروس ــل األس نق

بريطانيــا بالضغــط عــى رشكات التأمــني إليقــاف ســفينة تحمــل مروحيات 

»مــي25-« متجهــة إىل ســوريا، ومل تكــن روســيا قــادرة عــى توفري حراســة 

مســلحة لضــامن مــرور الســفينة املســتمر بســبب افتقارهــا إىل تواجــد 

لوقــف  رديفــة  واشــنطن جهــوداً  بذلــت  كــام  املنطقــة.  يف  بحــري 

اإلمدادات الروسية للنظام يف تلك الفرة دون طائل. 

ــد  ــف التواج ــى تكثي ــل ع ــني للعم ــية ببوت ــذه السياس ــت ه ــد دفع وق

اإلقليمــي خــالل الحــرب يف ســوريا عــرب نــر قواتــه البحريــة مســبقاً يف 

املنطقــة، وتطويــر عالقــات عســكرية مــع حكومــات مختلفــة، واإلمســاك 

بزمــام املبــادرة بشــأن قضيــة األســلحة الكيامويــة، وبنــاء قواعــد عمليــات 

جديــدة، حيــث قــد ضمــن بوتــني دوراً لجيشــه ومجــاالً إضافيــاً للمنــاورة 

ــة لألســد  عــرب التطــّوع لــإرشاف عــى تدمــري ترســانة األســلحة الكياموي

عام 2013. 

ــن حقــوق الرســو يف موانــئ قــربص لتوفــري دعــم  ويف وقــت الحــق، َضَم

ــب أوىل  ــتوف«، ورتّ ــرات »كوزنس ــة الطائ ــري لحامل ــف البح ــى الرصي ع

التدريبــات البحريــة املشــركة عــى اإلطــالق بــني روســيا ومــرص، وأرســل 

ــام  ــذ ع ــط من ــة فق ــرة الثاني ــكندرية للم ــاء اإلس ــف يف مين ــفناً للتوقّ س

1992، كام جّدد النفاذ البحري واملبيعات العسكرية إىل الجزائر. 

ــن  ــوم بش ــيا تق ــت روس ــام 2016، كان ــطس ع ــف أغس ــول منتص وبحل
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هجــامت جويــة يف ســوريا باســتعاملها قاذفــات القنابــل مــن طــراز »يت 

ــران،  ــة يف إي ــع مــن قاعــدة همــدان الجوي ــي كانــت تُقل ــو22 أم3« الت ي

مــام يــدل عــى التــزام بوتــني بإســراتيجيته العســكرية املقرنــة بتحســن 

ــدول،  ــن ال ــا م ــر وغريه ــرص والجزائ ــربص وم ــران وق ــع طه ــات م العالق

ــز شــبكة لوجســتية  ــل مرك ــاء طرطــوس الســوري ميثّ ــح مين ــث أصب بحي

يصل امتدادها إىل اإلسكندرية وليامسول ورمبا الجزائر العاصمة.          

كــام أن التحســينات التــي تــّم إدخالهــا إىل الجيــش الــرويس ســاهمت يف 

ــة يف  ــة مكثّف ــة جوي ــه حمل ــّذت قوات ــد نف ــني، فق ــارات بوت ــيع خي توس

ــّم  ــة ت ــخ جوال ــتخدامها صواري ــة باس ــات اعراضي ــّنت رضب ــوريا، وش س

إطالقهــا مــن الســفن والغواصــات، وفرضــت ســيطرتها عــى املجــال 

الجــوي بواســطة منظومــات دفاعيــة متطــورة )إس300- وإس400-(، كــام 

اســتخدمت منظومــة الحــرب اإللكرونيــة »كراســوخا4-« للتضليــل عــى 

الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار، ويبــدو أن الجيــش الــرويس قويــاً حاليــاً 

مبــا مبــا فيــه الكفايــة للحفــاظ عــى موقــف بوتــني الجديــد ومكانتــه يف 

الــرق األوســط، خاصــة وأن إســراتيجية بوتــني تعمــل عــى إنشــاء 

مناطــق عازلــة افراضيــة عــى طــول الحــدود الروســية، مــن البلطيــق إىل 

ــيا،  ــخ روس ــع تاري ــة م ــامىش هــذه املقارب ــض املتوســط، وتت ــر األبي البح

فطــوال قــرون شــعر الكرملــني أن التوّســع الــرويس يســتلزم مناطــق 

ــة: كلــام زاد عــدد  ــرة ذات اســتدامة ذاتي ــق دائ ــة، مــام أّدى إىل خل عازل

ــان، وزاد  ــا روســيا، زاد شــعورها بعــدم األم ــي تســتحوذ عليه األرايض الت

سعيها إىل إنشاء مناطق عازلة. 

وأشــار الباحثــان إىل أن حاملــة الطائرات الروســية الوحيدة »كوزنســتوف« 

ــكاد ميكنهــا مجــاراة  قدميــة، ومعرّضــة النــدالع النــريان عــى متنهــا، وبال

حامــالت الطائــرات األمريكيــة العــر املوضوعــة يف الخدمــة والتــي تــّم 

ــاً  ــزاع دويل تقريب ــة يف كل ن إعدادهــا بشــكل جيــد لالســتخدامات املكثّف

منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة، إال أن إرســالها إىل املتوســط ميثــل أهميــة 

ــدأ موســكو  ــا أن تب ــة وعســكرية عــى الســواء، وم ــربى ألســباب رمزي ك

بإصــدار أوامــر بشــن رضبــات مــن عــى ســطح حاملــة الطائــرات الصــدئ  

ــا  ــا باعتباره ــا وبريطاني ــدة وفرنس ــات املتح ــّم إىل الوالي ــوف تنض ، فس

القــوى البحريــة الوحيــدة يف العــامل منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، مؤكديــن 

ــى  ــكا ع ــع أمري ــاوية م ــيا متس ــون روس ــة ألن تك ــة حاج ــس مث ــه لي أن

الصعيــد العســكري أو االقتصــادي لــي تشــكل تحديــاً حقيقيــاً للمصالــح 

الغربية.

ولــي تكتســب واشــنطن »مكانــة يف اتخــاذ القــرار« يف أي أزمة مســتقبلية 

وتؤمــن مصالحهــا التــي ال تــزال كبــرية يف منطقــة بالغــة األهميــة، 

ســتحتاج إىل تعزيــز مبادراتهــا العســكرية والدبلوماســية الحاليــة يف 

ــاء،  ــة الحلف ــدة، وطأمن ــات الراك ــاء العالق ــك إحي ــي ذل ــة. ويعن املنطق

والعمــل بشــكل حــازم للحفــاظ عــى أهميتهــا يف الواقــع الجديــد، ونظــراً 

ــة يف املنطقــة  ــة قــوة متين ــات املتحــدة مــن هيكلي ــه الوالي ــع ب ملــا تتمت

ــال  ــده - ف ــيا حش ــتطيع روس ــن أن تس ــا ميك ــري كل م ــد كب ــوق إىل ح تف

ــني  ــتخدامها، فح ــية الس ــإرادة السياس ــوى ل ــة س ــاع السياس ــاج صّن يحت

تصــل حاملــة الطائــرات الروســية إىل طرطــوس سيـــتألف أســطول روســيا 

ــو 30  ــة بنح ــة، مقارن ــفينة حربي ــوايل 12 س ــن ح ــط م ــر املتوس يف البح

ســفينة أمريكيــة متخــر عبــاب الخليــج العــريب، وتعتــزم واشــنطن زيــادة 

ــني 100  ــا ب ــر م ــا تن ــام أنه ــام 2020، ك ــول ع ــدد إىل 40 بحل ــذا الع ه

و125 طائــرة قتاليــة )مــن طــراز أف16- وأف/أي18- وأف15-إي( يف 

ــل 42 قاذفــة روســية، ويتوقــع أن يرتفــع عــدد املقاتــالت  املنطقــة مقاب

األمريكيــة إىل نحــو 200 طائــرة قــادرة عــى شــن هجــامت لــدى وصــول 

حامــالت الطائــرات إىل مــرسح الحــدث. كــام ميلــك الحلفــاء اإلقليميــون 

أكر من 400 مقاتلة حربية حديثة أمريكية الصنع خاصة بهم.       

وبالتــايل، فــإن عــى الواليــات املتحــدة بــذل جهــود أكــرب لتحســني عالقاتها 

مــع الجهــات الفاعلــة اإلقليميــة، وزيــادة مجموعــة املرافــئ التــي تزورهــا 

يف رشق البحــر األبيــض املتوســط والــرق األوســط، ومواصلــة التدريبــات 

املتعــددة التــي تقــوم بهــا مــع الــدول الحليفــة، وبإمــكان هــذه الخطوات 

أن تُظهر للحلفاء أن الواليات املتحدة ملتزمة باملنطقة.

ــه  ــدودة فإن ــني املح ــدرات بوت ــن ق ــم م ــى الرغ ــه ع ــان أن ورأى الباحث

ــده، وإذا مل  ــري بص ــذا األخ ــوم ه ــرب إىل أن يق ــار الغ ــتمر يف اختب سيس

تلعــب واشــنطن دوراً أكــر نشــاطاً يف الحفــاظ عــى عالقاتهــا اإلقليميــة، 

سيواصل بوتني الحط من قدرة النفوذ األمريي. 

هــل حــان الوقــت للتدخــل العســكري 

األمريي يف مواجهة األسد؟
نــر معهــد الدراســات األمنيــة »INSS« دراســة )17 أكتوبــر 2016( 

ــات مــع روســيا بشــأن التوصــل لوقــف  ــق املحادث ــت تبعــات تعلي تناول

إطــالق نــار يف ســوريا وإلغــاء مــروع إنشــاء مركــز تعــاون اســتخبارايت 

ــة، وذلــك يف أعقــاب تصعيدهــا  مشــرك لــرضب القاعــدة وتنظيــم الدول

عمليــات القصــف يف ســوريا، مؤكــدة أن ترصيحــات املســؤولني األمريكيني 

احتــوت إيضاحــاً عــن ســبب فشــل جهودهــم السياســية نتيجــة القصــف 

الجــوي الــرويس ودعــم سياســات التجويــع والتهجــري لضــامن بقــاء النظــام 

والحفاظ عى نفوذها يف املنطقة.

وانتقــدت الدراســة منــط سياســة إدارة أوبامــا الحــايل الــذي يقــوم عــى 

ــيايس  ــن  الس ــى الصعيدي ــى كل يشء أو ال يشء« ع ــول ع ــدأ »الحص مب

والعســكري، مــام أدى إىل حرمــان الواليــات املتحــدة مــن االســتفادة مــن 

إمكانيــة التصعيــد العســكري املفيــد ألغــراض حــل األزمــة، فعــى مــدى 

الســنوات الســابقة عرضــت اإلدارة األمريكيــة خيــارات عســكرية صارمــة 
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ــا  ــريان، لكنه ــر ط ــق حظ ــاء مناط ــربي أو إنش ــزو ال ــام بالغ ــل القي مث

اســتبعدت ذلــك فيــام بعــد وكانــت النتيجــة الراكميــة مــن وراء 

السياســة األمريكيــة منــح النظــام والــروس خيــارات تفضيليــة مريحــة 

متنحهــم هــدن يتــم االتفــاق عليهــا لفــرة ومــن ثــم العــودة إىل مهاجمة 

فصائــل املعارضــة عــى مبــدأ: »ليــس أمامكــم مــن خيــار ســوى األســد 

ــن  ــتمرار بش ــي االس ــام يعن ــة« م ــلفية الجهادي ــة للس ــأ دول أو أن تنش

الهجــامت عــى منــاويئ األســد وحاضنتهــم الشــعبية مــن خالل اســتخدم 

التفــوق الجــوي ومواصلــة تجاهــل قيــم ومبــادئ القانــون الــدويل ألجــل 

ــكانها  ــوريا وس ــن س ــى م ــا تبق ــم م ــتمرار ليحك ــد االس ــامح  لألس الس

ومواصلة القتال ضد جيوب املقاومة املتبقية.

ورأت الدراســة أن صــورة الضعــف التــي ارتســمت بهــا الواليــات 

ــيئة  ــب س ــد أدت إىل عواق ــوري ق ــرسح الس ــبة امل ــى خش ــدة  ع املتح

وســيكون لــه تأثــري عكــيس ذلــك ألن  عــدم الرغبــة األمريكيــة الحاليــة 

ــتقبل  ــا يف املس ــيحتم عليه ــا س ــدود رمب ــكل مح ــوة بش ــتخدام الق الس

اســتخدام قــوة مفرطــة يف ســوريا أو يف ســاحات حــرب أخــرى، ويبقــى 

ــع  ــا وض ــرب عموم ــة وللغ ــة الحالي ــة األمريكي ــب لألزم ــار األنس الخي

اســراتيجية مشــركة تســتفيد مــن تفــوق القــوة العســكرية األمريكيــة 

ومــن التفــوق العــام يف مختلــف املجــاالت، وخاصــة فيــام يتعلــق 

بتخفيــف حــدة العنــف وإنقــاذ األرواح وتقديــم املســاعدات اإلنســانية 

وجلــب االســتقرار للســكان والحــد مــن تدفــق الهجــرة وإصــالح أحــوال 

النــاس اليوميــة، ومــن خــالل هــذا اإلطــار مــن املمكــن تجريــد األســد 

مــن القــوى الجويــة والدفــاع الجويــة  التــي متــده بالتفــوق العســكري  

ــة مــام ســيظهر لنطــام  ــن الشــعور بالحصان ــده م ــه وتجري عــى أعدائ

األســد وراعيــه الــرويس أن خيــار التوصــل للتســوية مل تعــد متنعــه حريــة 

العمل العسكري 

وحثــت الدراســة واشــنطن عــى البــدء بعمليــات  جزئيــة ضــد دفاعــات 

النظــام الســوري، بعــد إنــذاره بعــدم الطــريان يف مناطــق معينــة، ومــن 

املمكــن أن يتــم بعدهــا مهاجمــة املطــارات أو تحييــد كامل التشــكيالت 

ــات وبنفــس الوقــت أو بشــكل منفصــل مهاجمــة الدفاعــات  كاملروحي

الجويــة الســورية التــي تهــدد حريــة حركــة الطائــرات األمريكيــة مثــل 

صواريــخ أرض جــو طويلــة املــدى أو مهاجمــة كافــة التشــكيالت 

ــاع الجــوي لنظــام  ــة والدف ــوى الجوي ــل الق ــة، وســيؤدي تعطي الدفاعي

األســد إىل زيــادة العــبء عــى العمليــات واملصــادر الروســية وســيفرض 

عــى موســكو تحمــل تكلفــة إســراتيجية، وســيكون مــن املســتبعد أن 

تنجــرف نحــو مواجهــة مبــارشة مــع الواليــات املتحــدة، كــام مــن املمكن 

ــام بتســليم أنظمــة دفــاع جــوي متطــورة إس –  أن تقــوم روســيا بالقي

300 و إس- 400  لقــوات الدفــاع الجــوي الســورية أو ملجموعــات 

مختلطة.

ــرضر  ــن ال ــل م ــتهدف للتقلي ــي س ــل الت ــح إرسائي ــر مصال ــا تظه وهن

املراكــم الــذي أصــاب صــورة الواليــات املتحــدة يف املنطقــة ويف العــامل، 

حيــت يعتــرب مظهــر القــوة األمريكيــة حجــر زوايــة مهــم لألمــن القومــي 

اإلرسائيــي، كــام أن إلرسائيــل مصلحــة ملنــع قيــام إيــران بتعزيــز وتوطيد 

موقفهــا ووضعهــا مــن خــالل وكالئهــا القريبــني مــن الحــدود اإلرسائيليــة 

ــاً  ــور، وخصوص ــرويس املتط ــالح ال ــول الس ــع وص ــة ملن ــا مهتم ــام أنه ك

ــوات  ــوري والق ــام الس ــوات النظ ــة لق ــوي املتقدم ــاع الج ــة الدف أنظم

ــران، ويف هــذا الصــدد فــإن إرسائيــل  ــه وإي املتحالفــة معــه كحــزب الل

ُعرضــة للتأثــري الســلبي للرضبــات األمريكيــة املحتملــة وينبغــي أن 

تســتغل وجــود قنــوات اتصــاالت لهــا مــع روســيا للتقليــل مــن الــرضر، 

كــام ميكنهــا دعــم الواليــات املتحــدة مــن خــالل طريقــة ناعمــة تقــدم 

مــن خاللهــا املعلومــات االســتخباراتية والخــربات لتســهيل التفــوق 

العمليــات الجــوي وتخفيــض املخاطــر دون مشــاركة مبــارشة يف القتــال، 

ــا  يف  ــي تنتهجه ــة الت ــل الحالي ــدم التدخ ــته ع ــع سياس ــق م ــا يتواف مب

ســوريا، إذ إن تقديــم روســيا أنظمــة دفــاع متطــورة للنظــام الســوري أو 

»حــزب اللــه« ســيجر إرسائيــل إىل الحملــة األمريكيــة حــال قــررت منــع 

حــدوث ذلــك مــن خــالل القيــام برضبــات اســتباقية، كــام ينبغــي عــى 

الواليــات املتحــدة أن تقــوم بحملــة ملحاكمــة بشــار األســد عــى جرائــم 

الحرب واإلبادة الجامعية التي اقرفها.

املأزق األمريي مع بشار األسد
نــر موقــع »ناشــيونال إنرســت« ورقــة )17 أكتوبــر 2016( أشــار فيهــا 

الباحــث روبــريت كابــالن إىل أن أحــد أهــم مبــادئ الواقعيــة: »الفــوىض 

أســوأ مــن الظلــم«، فالظلــم يعنــي أن العــامل ناقــص بينــام تعنــي 

ــذه  ــق ه ــث تطبي ــاول الباح ــدل، ويح ــك ع ــد هنال ــه مل يع ــوىض أن الف

النظريــة عــى بشــار األســد الــذي مــارس الظلــم الــذي يرقــى إىل  درجــة 

جرائــم ضــد اإلنســانية، لكنــه يــرى أنــه ليــس مــن الــرضوري أن يــؤدي 

ــد  ــل األســد إىل تحســن الوضــع يف ســوريا، إذ إن ســقوط بشــار ق رحي

يــؤدي إىل حالــة أكــرب مــن الفــوىض ووقــوع املزيــد مــن الخســائر بــدالً 

من وقفها. 

ورأى الباحــث أن رحيــل األســد ســيؤدي إىل زيــادة حظــوظ املتنافســني 

ــه  ــن يُلقــي املعارضــون ســالحهم حــال رحيل للســيطرة عــى ســوريا ول

ــن املمكــن أن يكــون مصــري الوضــع  ــال، وعندهــا م وسيســتمروا بالقت

ــا القــول أن األســد  ــي وميكنن ــم الحلب اإلنســاين لدمشــق كمصــري الجحي

ــو  ــة وه ــه الطائف ــو نفس ــه يف 2000 ه ــن أبي ــلطة ع ــوىل الس ــذي ت ال

نفســه الدولــة  أو بعبــارة أخــرى مــا بقــي مــن الدولــة  وهــو الوحيــد 

ــام أن  ــام، ك ــة والنظ ــد أركان الطائف ــى توحي ــادر ع ــا كان ق ــذي رمب ال
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إرسائيــل ال تــزال تســتفيد مــن وجــود بشــار يف الحفــاظ عــى االتفاقيــات 

املربمة مع والده.

ــار  ــع بش ــة يف دف ــر الكامن ــن املخاط ــث ع ــب للحدي ــرض الكات ــام تع ك

ــوان  ــزال يف عنف ــه ال ي ــة وأن ــه خاص ــى منصب ــاظ ع ــتامتة يف الحف لالس

الســلطة، وســيؤدي زول حكمــه إىل إيقــاظ الكثــري مــن التناقضــات 

واملنــاداة بتدمــري الدولــة اليهوديــة، وبســبب ضعــف الهويــات الوطنيــة 

يف ســوريا والعــراق وليبيــا فــإن أنظمتهــا اعتمــدت عــى االســتبداد 

واقتاتــت عــى الكراهيــة، وكــام يبــدو يف فــرة حكــم بشــار فــإن مأســاة 

العــرب مل يكــن ســببها غيــاب الدميقراطيــة بــل غيــاب »املســتبد  

ــني عشــية وضحاهــا  ــة ب ــب الدميقراطي ــدو أن فكــرة جل املســتنري«، ويب

عــى املجتمعــات التــي تحكمهــا أنظمــة بعثيــة أو مــا يشــبهها ليســت 

ســوى وهــم، فهنالــك العديــد مــن العوامــل التــي متنــع الــدول العربيــة 

مــن حــذو أوروبــا الرقيــة واالنتقــال إىل حالــة مــن الدميقراطيــة، وتزداد 

ــم اســتبدال املســتبدين فجــأة  ــل حــال ت األمــور ســوءا أكــر مــام نتخي

ففــي العــراق عمــت الفــوىض الشــاملة بعــد اإلطاحــة بصدام، ويف ســوريا 

فــإن الفــوىض مل تكتمــل بعــد نظــراً ألن النظــام الزال ميســك بالكثــري مــن 

ــال هــو  ــة عــى ســبيل املث ــم الدول ــروز تنظي ــإن ب ــع ف املناطــق، وبالطب

ــدم  ــام مق ــتتباب النظ ــب أن اس ــد رأى الكات ــك فق ــوىض ولذل ــاج الف نت

عى محاربة الظلم.

وأشــار الباحــث إىل أن داعمــي األســد مــن الــروس واإليرانيــني ســيبذلون 

مــا يف وســعهم إلبقــاء بشــار يف منصبــه،  والــروس يف وضــع جيــد ألنهــم 

ال يقاتلــون لتغيــري نظــام قائــم وإنشــاء نظــام آخــر جديــد، بــل يقتــرص 

ــى النظــام  ــاظ ع ــن الجــو ملجــرد الحف ــات م ــى شــن عملي دورهــم ع

القائــم الــذي يعمــل مــن خــالل نظــم إداريــة وأمنيــة ال تــزال قامئــة، كــام 

أنــه يعتــرب أن الطريــق الــذي يوصــل لهزميــة تنظيــم الدولــة ينبغــي أن 

ــى  ــب ع ــن الصع ــيكون م ــكو، وس ــران وموس ــي طه ــرب محطت ــر ع مي

واشــنطن التحكــم مبــآالت األمــور يف حــال تولــت املعارضــة الحكــم، ومن 

املؤكــد أن الوضــع غــري ميــؤس منــه طاملــا تغاضــت واشــنطن عــن 

ــر ال  ــض إال أن األم ــزار بغي ــال شــك أن األســد ج ــة، ف ــات األخالقي املثالي

ــران  ــا وإي ــا تركي ــك أيض ــب، فهنال ــيا فحس ــوريا أو روس ــى س ــف ع يق

والســعودية وهنالــك عــرات الفصائــل  والحقيقــة فــإن إحــالل الســالم 

بعــد األســد ســيكون مســتحيالً دون وجــود كتائــب جاهــزة لالنتشــار مــن 

قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.

واختتــم الكاتــب القــول أن ســوريا تعتــرب ترِكــًة بعثيــة حكمتهــا بعقيــدة 

خرقــاء جوفــاء ســعت لتغليــف الشــقوق الدينيــة والعرقيــة والطائفيــة 

بنمــوذج االقتصــاد والبطــش الشــيوعي، فكانــت بضاعــة حــاول كل مــن 

حافــظ وصــدام أن يقدموهــا للعــرب بــدالً مــن بنــاء املجتمعــات املدنية، 

مام جعل الشام والعراق أخطر مام كانا عليه يف فرة االستعامر.

ســوريا  يف  البديلــة«  »الخطــة  خيــارات 

تتخطى املواجهة العسكرية الفورية
ــان  ــا الباحث ــاول فيه ــر 2016( تن ــة )6 أكتوب ــنطن دراس ــد واش ــر معه ن

ــذي  ــل إدارة أوبامــا ملســعاها ال ــا بورشفســكايا بدائ جيمــس جيفــري وآن

ُمنــي بالفشــل للتوّصــل إىل تســوية سياســية يف ســوريا، مؤكديــن أنــه يف 

ــإن  ــكو، ف ــى موس ــاً ع ــارس ضغوط ــة« مت ــة بديل ــة »خط ــاب أي ــل غي ظ

أهداف واشنطن لن تتحقق عى األرض، 

ــوري  ــف الس ــا يف املل ــة وتردده ــز اإلدارة األمريكي ــتعراض عج ــد اس وبع

منــذ انــدالع األزمــة عــام 2011؛ رأى الباحثــان أن اإلدارة األمريكيــة تحتــاج 

ــذي تشــكله تحــركات  ــد ال ــدة، تســتوعب الخطــر الفري إىل سياســة جدي

ــم  ــني العســكرية تنظي ــات بوت ــادت عملي ــد تف ــوريا، فق ــكو يف س موس

»داعــش« إىل حــد كبــري، بــل أســهمت يف تقويتــه مــن خــالل اســتهداف 

ــرق  ــظ يف ال ــا املتحف ــج أوبام ــدو أن نه ــداالً، ويب ــر اعت ــه األك خصوم

األوســط قــد شــجع بوتــني عــى التخــي عــن قواعــد اللعبــة يف املنطقــة. 

ــا،  ــة م ــة يف منطق ــة الغربي ــح والهيمن ــل املصال ــه تجاه وإذا كان بإمكان

فبإمكانــه تجاهلهــا يف أي منطقــة أخــرى، مــام يكشــف عــن درجــة خطــرية 

من عدم القدرة عى التنبؤ مبا قد يحصل خالل هذه املنافسة.

وبــدالً مــن تصعيــد املوقــف عــى الفــور رأت الدراســة أنــه ميكن اســتعامل 

ــأزق  ــو م ــد نح ــام األس ــران ونظ ــيا وإي ــع روس ــوة لدف ــارص الق ــة عن كاف

باهــظ التكاليــف، وذلــك مــن خــالل وضــع حــّد تــام ونهــايئ للحــوارت ذاي 

ــريي ونظــريه  ــي جــون ك ــة األمري ــر الخارجي ــني وزي ــية ب ــج العكس النتائ

الــرويس ســريجي الفــروف، وتزويــد املعارضــة يف ســوريا باألســلحة النوعيــة 

مــع التأكيــد عــى أن خطــر انتشــار األســلحة هــو أقــل خطــورًة اليــوم ألن 

ــع  ــة ومن ــخ املنقول ــب الصواري ــدة تخــّول واشــنطن تعّق ــات الجدي التقني

اســتخدامها إلســقاط طائــرات تجاريــة، باإلضافــة إىل املوافقــة عــى عــرض 

ــي أنشــأتها يف شــامل ســوريا  ــة الت ــا القــايض بتوســيع املنطقــة اآلمن تركي

ــة  ــة املعارضــة، و حامي ــة وتقوي ــري إمــدادات اإلغاث ــني وتوف ــواء الالجئ إلي

هــذه املنطقــة بأنظمــة اعراضيــة، مبــا فيهــا صواريــخ باتريــوت املضــادة 

التكتيــي  الصاروخــي  »النظــام  لـــ  أرض-أرض  وبطاريــات  للطائــرات 

ــة  ــرات »أف 22« الخفي ــا، وطائ ــز«( املوجــودة يف تركي ــش« )»أتاكام للجي

املقاتلة لتنفيذ دوريات داخل املنطقة.

كــام اقرحــت الدراســة إســقاط اإلمــدادات اإلنســانية فــوق حلــب وغريهــا 

ــام  مــن املناطــق املحــارصة، إذ إن اســتخدام أقــوى جيــش يف العــامل للقي

بهــا مــن شــأنه أن يبعــث بالرســالة الصحيحــة حــول أولويــات الواليــات 

املتحــدة، وميكــن كذلــك اتخــاذ تدابــري دبلوماســية بحــق روســيا ونظــام 

األســد وإيــران بســبب دورهــم يف ارتــكاب جرائــم ضــّد اإلنســانية 

ــني  ــاب، ويتع ــم اإلره ــة ودع ــداد هائل ــني بأع ــق الالجئ ــبّب بتدف والتس
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اســتغالل املخــاوف األوروبيــة بشــأن الالجئــني وجرائــم الحــرب مــن أجــل 

إبقــاء العقوبــات املفروضــة عــى موســكو واملتعلقــة بأوكرانيــا بــل حتــى 

تشــديدها، واإلطاحــة مبشــاريع أنابيــب الغــاز الروســية املثــرية للجــدل 

عــى غــرار »الســيل الشــاميل 2« و«الســيل الــريك«، وذلــك بالتزامــن مــع 

تعزيــز الهجــامت ضــّد تنظيــم »داعــش« إذ ســيُظهر عزمــاً أمريكيــاً 

ويســمح بتحــّول االهتــامم والقــوات بصــورة أرسع نحــو مواجهة موســكو 

وطهــران واســتباق أي هجــوم مضــاد إيــراين محتمــل ضــّد العمليــة التــي 

تدعمها الواليات املتحدة الستعادة املوصل يف العراق.

ورأى الكاتبــان أن املخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه الخطــوات فعليــة 

وحقيقيــة ولكنهــا محــدودة. ويف حــني أن مثــل هــذا النــوع مــن املقاربــة 

الشــاملة لـــ »مبــادئ الدبلوماســية البســيطة واألساســية« ال يضمــن 

ــول  ــك مقب ــذا الش ــري أن ه ــودة، غ ــة املنش ــداف بالطريق ــق األه تحقي

نظــراً إىل املخاطــر املحــدودة والبدائــل األســوأ. وحتــى اآلن، كانــت 

ــا  ــن محاولته ــدالً م ــف ب ــع ضع ــن موق ــاوض م ــدة تتف ــات املتح الوالي

زيــادة الزخــم، مــام شــّجع بالتــايل عــى تنفيــذ األعــامل العدائيــة التــي 

قــام بهــا بوتــني وجعــل املوقــف أكــر خطــورًة وزعزعــًة مــن أي وقــت 

مــىض. ومبجــرد ارتفــاع التكاليــف بالنســبة لروســيا وغريهــا مــن الجهــات 

الفاعلــة، ســيكون بإمــكان واشــنطن التفــاوض مجــدداً، لكــن هــذه املــرة 

ــا مــن أجــل التوصــل إىل تســوية سياســية  مبــا يكفــي مــن النفــوذ - رمّب

قابلة للتطبيق يف سوريا. 

من سيستويل عى مدينة الباب؟
نــر معهــد واشــنطن دراســة )5 أكتوبــر 2016( تحــدث فيهــا الباحــث 

ــة  ــر مدين ــكل آخ ــي تش ــاب«، الت ــدة »الب ــن بل ــش ع ــس بالون فابري

كــربى تقــع تحــت ســيطرة تنظيــم »داعــش« غــريب الرقــة، وعــن الجهة 

التي يُتوقع أن تستويل عليها أوالً.

فوفقــاً للرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، يجــب عــى املعارضــة 

الســورية تحريــر البــاب مبســاعدة الجيــش الــريك الــذي دخــل بالفعــل 

األرايض الســورية وهــو عــى بعــد ثالثــني كيلومــراً فقــط عــن املدينــة، 

بيــد أن التطــورات العســكرية عــى األرض تشــري إىل ســيناريو مختلــف. 

ففــي 3 أكتوبــر، اســتولت »قــّوات ســوريا الدميقراطيــة« التــي يهيمــن 

ــى  ــش« ع ــم »داع ــل تنظي ــة، معق ــدة العرمي ــى بل ــراد ع ــا األك عليه

الطريــق مــن منبــج، عــى بعــد عريــن كيلومــراً فقــط رشقــي البــاب، 

يف حــني تقدمــت وحــدات أخــرى مــن »قــّوات ســوريا الدميقراطيــة« 

إىل مســافة عريــن كيلومــراً غــرب املدينــة. ويف الوقــت نفســه، 

يتمركــز الجيــش الســوري عــى بعــد عــرة كيلومــرات فقــط جنــوب 

املدينة.

وبعــد اســتعراض وضــع هــذه البلــدة خــالل الفــرة 2011-2016؛ رجــح 

الباحــث أن يكــون العديــد مــن أهلهــا متعاطفــني مــع التنظيــم  

املتطــرف، فمنــذ عــام 2003، توجــه العديــد مــن الشــباب مــن مدينــة 

البــاب إىل العــراق لقتــال القــوات األمريكيــة. ويف اآلونــة األخــرية، 

واجــه التنظيــم معارضــة محليــة يف البــاب أقــل مــن تلــك التــي واجهها 

يف منبــج، إال إنــه مــن الواضــح أن جيــش النظــام ميتلــك الكفــة الراجحة 

ــث  ــكري، بحي ــرس العس ــار كوي ــى مط ــيطرة ع ــتعادته الس ــد اس بع

أصبحــت عــى بعــد عــرة كيلومــرات فقــط جنــوب مدينــة البــاب، 

لكنــه مل يحــاول الســيطرة عليهــا حيــث يــويل أهميــة أكــرب الســتعادة 

مدينة حلب.

ومثــة مصلحــة مؤكــدة للنظــام وحلفائــه يف الســيطرة عــى البــاب قبــل 

قيــام املعارضــة التــي تدعمهــا تركيــا يف الســيطرة عــى املدينــة، فعــى 

الرغــم مــن أن املســؤولني العســكريني الســوريني واألتــراك قــد اجتمعوا 

الشــهر املــايض يف بغــداد وتوصلــوا إىل »تفاهــم« حــول الــدور الــريك 

شــامل حلــب، إال أن دمشــق وأنقــرة ال تــزاالن تتنافســان يف مــا يتعلــق 

باملصــري العــام لشــامل ســوريا. وإذا مــا ســيطرت املعارضــة عــى مدينــة 

البــاب، فإنهــا لــن تشــكل تهديــداً لحلــب فحســب، بــل ميكنهــا كذلــك 

التقــدم نحــو الرقــة وأجــزاء أخــرى مــن وادي الفــرات، كــام أن الســامح 

للثــوار بالســيطرة عــى البــاب بينــام يتمركــز الجيــش عــى بعــد بضعــة 

كيلومرات فقط، يعترب عالمة عى الضعف. 

كــام اســتعرضت الدراســة إمكانيــة أخــرى تتمثــل يف ســامح النظــام لـــ 

»قــّوات ســوريا الدميقراطيــة« بالســيطرة عــى البــاب، إذ ميكــن ملمــر 

صغــري، تســيطر عليــه هــذه القــوات ميتــد مــن منبــج إىل البــاب وإىل 

ــة حاجــز دفاعــي شــاميل حلــب، ورمبــا يــردع  عفريــن أن يكــون مبثاب

املعارضــة عــن مهاجمــة الجيــش، ورمبــا يعتقــد النظــام أنــه ال ميكنــه 

الســيطرة عــى مدينــة البــاب بســهولة ألن األغلبيــة العربيــة الســنية 

املحليــة ســتعترب الجيــش وقــوات امليليشــيا املرتبطــة بــه محتلــني مــن 

الطائفــة الشــيعية . ويف املقابــل، فــإن مزيــج املقاتلــني العــرب الســنة 

ــون  ــا يك ــة« رمب ــوريا الدميقراطي ــّوات س ــكلون »ق ــذي يش ــراد ال واألك

أكر قبوالً من قبل السكان.

أمــا فيــام يتعلــق بقــوات املعارضــة، فقــد رأى الباحــث أنهــا ســتواجه 

ــل،  ــاوز 1000 إىل 1500 مقات ــا ال يتج ــدة، إذ إن عدده ــب عدي مصاع

ينتمــي أغلبهــم إىل محافظــة إدلــب غربــاً، وال يتمتعــون بأيــة صــالت 

ــوات ال  ــذه الق ــام أن ه ــني، ك ــرب املحلي ــكان الع ــع الس ــة م حقيقي

ــا،  ميكنهــا التقــدم دون مســاعدة املدفعيــة والدعــم الجــوي مــن تركي



2 0 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 29التقرير االسرتاتيجي السوري

ــذا  ــاً يف ه ــي قدم ــرة للم ــتعداد أنق ــدى اس ــح م ــري الواض ــن غ وم

املجــال، فقــد أشــار بعــض املســؤولني األتــراك رساً إىل أن أنقــرة قــد ال 

ترغــب يف إرســال قــوات إىل عمــق ســوريا، وذلــك رمبــا ألن أردوغــان 

ــدو عــى بعــض  ــا يب ــا عــى م ــني اتفق ــرويس فالدميــري بوت والرئيــس ال

ــا كل  ــي ســيصل إليه ــة حــول الحــدود الت ــراء الضمني الخطــوط الحم

منهــام يف الشــأن الســوري. ويبــدو مــن غــري املرجــح أن يكــون بوتــني 

ســعيداً مــن الوجــود الــريك داخــل البــاب بحيــث تكــون قــوات تلــك 

البــالد قريبــة جــداً مــن حلــب، التــي تلتــزم القــوات الروســية بشــدة 

باستعادة السيطرة عليها.

أمــا فيــام يتعلــق باألكــراد فــإن »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« الســوري 

ــزال  ــة«، ال ي ــّوات ســوريا الدميقراطي ــذي يهيمــن عــى »ق الكــردي، ال

ــا  ــة أعلنه ــا إىل دويل ــة وتحويله ــه الحدودي ــد مقاطعات ــل بتوحي يأم

ــك،  ــاً لذل ــا(. ووفق ــورية )روج آف ــتان الس ــم كردس ــت اس ــه تح بنفس

ــاب  ــة الب ــة« باتجــاه مدين ــّوات ســوريا الدميقراطي ــو »ق يتقــدم مقاتل

ــراً  ــوات 20 كيلوم ــذه الق ــت ه ــر، تقدم ــي 3 أكتوب ــني، فف ــن جانب م

غــرب املدينــة، يف حــني تقدمــت وحــدات »قــّوات ســوريا الدميقراطية« 

مــن عفريــن عــى مســافة مامثلــة يف هجــوم معــزز مــن قبــل عمليــات 

ــدات  ــى تعه ــون يف الحصــول ع ــية، ويرغب ــات الروس ــام والعملي النظ

أمريكية وروسية بتمكينهم من تشكيل إقليميهم املستقل.

وميكــن القــول أن اســتمرار ســيطرة التنظيــم عــى الرقــة يخــدم مصالح 

الوحــدات الكرديــة عــى املــدى القريــب: إذ يعطــي »حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي« مداخيــل اســراتيجية لتعزيــز هدفــه املتمثــل يف إقامــة 

كردســتان ســورية موحــدة، كــام يســاعد عــى اســتمرار نظــام األســد يف 

ــد  ــره للحــرب عــى أنهــا معركــة ضــد اإلرهابيــني، وإذا كان ال ب تصوي

مــن ســقوط مدينــة البــاب، فســيكون مــن مصلحــة تنظيــم »داعــش« 

ــى  ــة« ع ــوريا الدميقراطي ــّوات س ــش الســوري أو »ق أن يســيطر الجي

املدينــة بــدالً مــن ســيطرة املعارضــة عليهــا، فالجيــش أضعــف مــن أن 

يشــن حملــة رشقــاً عــى وادي الفــرات يف أي وقــت قريب، أما بالنســبة 

لـــ »قــّوات ســوريا الدميقراطيــة«، فإنهــا ســتكون أكــر انشــغاالً بالدفــاع 

ــة،  ــاين مــن انشــغالها يف الســيطرة عــى الرق ــن- كوب عــن ممــر عفري

املدينــة التــي ال تتمتــع هــذه القــوات بــأي مصلحــة يف االســتيالء 

عليها.

وهــذه الســيناريوهات تــرك واشــنطن مــع خياريــن بديلــني بارزيــن: 

دعــم تقــدم »قــّوات ســوريا الدميقراطيــة« يف مدينــة البــاب واملخاطــرة 

باســتعداء األتــراك، أو الضغــط مــن أجــل شــن هجــوم قــوي مــن قبــل 

ــة  ــى املدين ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــا م ــا تركي ــة تدعمه ــوات املعارض ق

برسعــة، األمــر الــذي ميكــن أن يــرض بالعالقــات مــع األكــراد، الريــك 

الرئييس للواليات املتحدة يف مكافحة تنظيم »داعش« حتى اآلن.

الطريق إىل الجحيم يف العراق وسوريا
نــر مركــز الدراســات اإلســراتيجية والدوليــة دراســة )6 أكتوبــر 2016( 

أشــار فيهــا الباحــث أنتــوين كوردســامن إىل أنــه ليــس هنالــك خــري  مــن 

ــوريا،  ــة يف س ــراتيجية األمريكي ــار االس ــا انهي ــي خلفه ــاض الت وراء األنق

فاألمــور تــزداد ســوءاً يف الحــرب الســورية التــي تعتــرب مــن  أشــنع 

ــام  ــران والنظ ــيا وإي ــت روس ــد ربح ــث، وق ــرص الحدي ــروب يف الع الح

الســوري عــى حســاب الواليــات املتحــدة وحلفائهــا، وال يوجــد هنالــك 

ــي  ــاف الطائف ــة االصطف ــرب وال نهاي ــذه الح ــة ه ــئ بنهاي ــيناريو ينب س

ــار البطــة  ــا خي ــة اإلرهــاب والتطــرف، ويواجــه أوبام والعرقــي وال بنهاي

ــد غــري املحمــود العواقــب وعــى األرجــح  ســتصبح  العرجــاء أو التصعي

األمــور أكــر ســوءاً يف الفــرة التــي تســبق تســلم اإلدارة األمريكيــة 

الجديدة.

وأشــار كوردســامن إىل العديــد مــن الــدروس التــي ينبغــي عــى الواليــات 

املتحــدة تعلمهــا، منهــا: رضورة دمــج األبعــاد املدنيــة والعســكرية 

ــا  ــى حجمه ــد ع ــوة ال يعتم ــتخدام الق ــاين أن اس ــدرس الث ــرب، وال للح

ــإدارة  ــدو، ف ــة الع ــي لهزمي ــا يكف ــمة مب ــت  حاس ــا كان ــى إذا م ــن ع لك

ــة  ــة  واضح ــداف مدني ــود أه ــة دون وج ــوة هائل ــتخدمت ق ــوش اس ب

ــا  ــار أوبام ــد اخت ــا يف ســوريا فق ــة »، أم ــاء الدول ففشــلت يف مهمــة »بن

اســتخدام الحــد األدىن مــن القــوةـ، وال زال يكــرر فكــرة عــدم وجــود حــل 

عسكري للوضع يف العراق وسوريا.

والحقيقيــة يف أن اإلدارة األمريكيــة تقــوم بذلــك ألنهــا ليســت مســتعدة 

ــوات  ــر الق ــام بن ــى القي ــب ع ــي ترت ــة الت ــائر والتكلف ــل الخس لتحم

ــا كان هــذا  ــن الواضــح إذا م ــرة أخــرى ومل يكــن م ــة م ــة األمريكي الربي

التدخــل الجديــد ســيحظى بتأييــد داخــي يف العــراق وســوريا املقســمتني 

عى نحو عميق و يعتربان اىل حد ما عدائيتني للواليات املتحدة.

ورأى كوردســامن أنــه إذا كانــت إدارة بــوش مذنبــة الســتخدامها القــوة 

املفرطــة دون إيجــاد بُعــد مــدين عمــي فــإن إدارة أوبامــا مذنبــة 

الســتخدامها قــوة غــري حاســمة بــدون أي جهــد مــدين مفيــد عــى 

اإلطــالق، وقــد فشــلت كال اإلدارتــني يف معالجــة الواقــع الــذي ترتــب عــى 

قيامهــام بدعــم القــوى املكافئــة لــدول فاشــلة، إذ أنــه لــن يضمــن تحقــق 

نرص دائم إال القيام بعملية عسكرية مدنية فاعلة.

ويف حــني كان بــوش يســعى لتحقيــق حلــم املحافظــني الجــدد عــرب 

اإلطاحــة بصــدام حســني وســيادة الدميقراطيــة  وتعزيــز القيــم املشــركة 

ــع  ــري »الربي ــول تأث ــم ح ــس الحل ــه نف ــا كان لدي ــإن أوبام ــراق، ف يف الع
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العــريب« يف ســوريا وكان يأمــل أن يجلــب املعتدلــون الذين ال خــربة لديهم 

ــون  ــوريا، فاملعتدل ــدم لس ــام والتق ــة النظ ــة أو التنمي يف اإلدارة والسياس

ــني  ــام املتطرف ــوة عســكرية يخــرسون أم ــم ق ــس لديه ــن لي ــرار الذي األغ

وأمــام أولئــك املســلحني واملتســلطني، فحلــم بــوش بدمــج شــيعة املنفــى 

مــع العــراق والقيــام باجتثــاث البعــث تجاهــل حقائــق التوتــر القائــم بــني 

ــذي  ــراين ال ــور اإلي ــردي والحض ــل الك ــل العام ــيعة وتجاه ــنة والش الس

ــإرادة  ــوش ل ــدت إدارة ب ــراتيجية، وافتق ــه اإلس ــق أهداف ــعى لتحقي يس

ــف  ــا أن تق ــت إدارة أوبام ــام حاول ــة، بين ــة فاعل ــق دول ــة لخل والدافعي

جانبــاً بينــام كان الواضــع يف العــراق وســوريا آخــذ يف التدهــور املســتمر، 

ومل تتمكــن اإلدارة األمريكيــة مــن إيجــاد طريقــة لــردم الهــوة بــني 

الشــيعة والســنة واألكــراد أو حتــى معالجــة املشــاكل الداخليــة للفصائــل 

املختلفة من حيث االنقسامات ووجود الفاسدين.

ورأى الكاتــب أن إدارة أوبامــا ال توضــح رؤيتهــا ملــا ســيحصل يف العــراق 

حــال هزميــة تنظيــم الدولــة، وكيــف ســينعم العــراق باألمــن إذا مل تنعــم 

ســوريا بــه، ومــا هــو الــدور الــذي ســتلعبه إيــران حاملــا تحققــت 

مطالبهاباالســتغناء عــن القــوات الجويــة األمريكيــة و عــن تدفــق الســالح 

اىل العــراق، وبالنســبة لســوريا فــإن اإلدارة األمريكيــة مل تواجــه الفــوىض 

املتعاظمــة عــى الصعيديــن األمنــي واملــدين، ومل تكــن ترغــب باالعــراف 

قوميــون  وليســوا  منقســمون  لكنهــم  فاعلــون  مقاتلــون  الكــرد  أن 

معتدلــون، ومل توضــح اإلدارة األمريكيــة كيــف ميكــن ألي وقــف إلطــالق 

النــار أن يــؤدي قيــام حكومــة عمليــة تتعامــل مــع الحقــد والكــره الناجــم 

ــارج  ــر يف الخ ــني مهج ــة مالي ــع خمس ــتتعامل م ــف س ــرب وكي ــن الح ع

وســبعة ماليــني نــازح يف الداخــل وكيــف ســتتعامل مــع اقتصــاد مــا عــاد 

ينتــج ســوى مــا  نســبته 20 اىل 25 % مــن اإلنتــاج قبــل نشــوب الحــرب، 

ــس  ــه ولي ــؤس من ــام الوضــع يف ســوريا مي ــس بين فالعــراق مقســم ومفل

لدى سكانها أمل يف التعايف.

ويف مقابــل تنامــي نشــاط تنظيــم الدولــة املتطــرف؛ وســعت إيــران مــن 

نفوذهــا يف لبنــان والعــراق وســوريا، يف حــني باتــت تركيــا تتدخــل بفاعليــة 

ــوذ يف  ــدة نف ــاد قاع ــلت يف إيج ــا فش ــوريا، لكنه ــراد يف س ــرب األك يف ح

العــراق ويبــدو أن دورهــا يف ســوريا يقتــرص عــى تســليح الفصائــل 

ــام أن  ــل، ك ــري عــى هــذه الفصائ ــري كب ــن مامرســة تأث ــر م الســورية أك

ــه  ــم عن ــد ينج ــل ق ــة واملوص ــه يف الرق ــة يف معاقل ــم الدول ــة تنظي هزمي

ــهد  ــوريا وستش ــراق وس ــنة يف الع ــني الس ــن املتطرف ــدة م ــات جدي خلط

التحالفــات العرقيــة والطائفيــة يف كال البلديــن عــى األغلــب مزيــد مــن 

االنخراط الريك واإليراين حينام يتم التخلص من »خالفة البغدادي«. 

وأشــار كوردســامن إىل أن تقاريــر املنظــامت الدوليــة التــي تُعنــى بشــؤون 

ــد  ــت تؤك ــدويل كان ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــر صن ــة وتقاري التنمي

ــبب  ــربى بس ــات ك ــو أزم ــه نح ــريب يتج ــامل الع ــام 2011 أن الع ــذ ع من

ــد  ــة، وق ــات االقتصادي ــة والسياس ــل التنمي ــوء اإلدارة وفش ــاد وس الفس

أســهم »الربيــع العــريب« يف جعــل األمــر أكــر ســوءاً، وذلــك بالتزامــن مــع 

ــة  ــل املنطق ــام يجع ــرويس، م ــدور ال ــي ال ــي وتنام ــدور األمري ضعــف ال

أمــام ثــالث ســيناريوهات: أن يطــارد الــدب الــرويس الواليــات املتحــدة، أو 

ــتمرة،  ــة مس ــر إىل املواجه ــي األم ــدة، أو ينته ــات املتح ــارده الوالي أن تط

علــامً بــأن حــل القضيــة الســورية لــن يجلــب لبوتــني التيســري وحلحلــة 

ــيا  ــة روس ــق مبكان ــي تتعل ــية الت ــه الرئيس ــع اهتاممات ــور يف مواضي األم

ونفوذهــا وســيطرتها عــى أكرانيــا وغريهــا مــن الــدول املجــاورة، ومل يكــن 

ــق  ــه تحقي ــه بإمكان ــَر أن ــو مل ي ــدة  ل ــاردة جدي ــرب ب ــدأ بح ــني ليب بوت

مكاســب رئيســية مقابــل تكلفــة ومجازفــة متدنيــة حيــث أصبحــت 

ــا ومل  ــرق األوســط وشــامل إفريقي ــة ال ــاً رئيســياً يف منطق موســكو العب

تكن التكلفة التي قدمتها عالية. 

ــام  ــدة ســتكون أم ــد رأى كوردســامن أن اإلدارة الجدي ــك فق ونتيجــة لذل

ثالثــة حقائــق: أولهــا أن روســيا خصــم إســراتيجي كبــري وســتبقى كذلــك 

ــدة أن  ــات املتح ــتطيع الوالي ــاً: ال تس ــه، ثاني ــني يف منصب ــي بوت ــا بق طامل

ــروف  ــط يف الظ ــرق األوس ــن ال ــا وع ــن أوروب ــد ع ــيا وتبتع ــه آلس تتج

ــرويس  ــوذ ال ــواء النف ــوريا الحت ــراط يف س ــي االنخ ــاً: ينبغ ــة، وثالث الحالي

علــامً بــأن الخيــارات األمريكيــة ليســت جيــدة يف هــذه الحالــة، خاصــة 

ــاكل  ــه مش ــتنقع وال تواج ــق يف املس ــع العال ــت يف وض ــيا ليس وأن روس

كــربى وال تبحــث عــن اســتقرار ســوريا أو منطقــة الــرق األوســط، ولذلك 

فإنــه ســيتوجب عــى الرئيــس القــادم مواجهــة تركتــني لــكل مــن العــراق 

وســوريا ويبــدو أن اللعبــة الكــربى ســتنتقل  مــن جنــوب ووســط آســيا إىل 

الرق األوسط من جديد.

ــص مــن  ــك األســد للتخل املصالحــات تكتي

معارضيه
نــر معهــد »أتالنتــك كاونســل« دراســة )20 أكتوبــر 2016( تحــدث فيهــا 

الباحــث حســام جبــالوي عــن قيــام النظــام بقصــف مناطــق جديــدة يف 

ــن  ــك عــى الرغــم م ــا، وذل ــط العاصمــة دمشــق بعــد تهجــري داري محي

ــام  ــذ ع ــة من ــل املعارض ــه وفصائ ــني قوات ــة ب ــة دامئ ــاق هدن ــود اتف وج

2014، يقــي بعــدم التعــرض للمناطــق الســكنية والنازحــني، مقابــل 

وقف قوات املعارضة هجامتها عى مواقع النظام العسكرية.

وبينــام ســاد الهــدوء عــى هــذه املناطــق طيلــة األعــوام املاضيــة، فاجــأ 

ــم  ــني وأرسه ــراج املقاتل ــرط إخ ــم، واش ــف أحيائه ــايل بقص ــام األه النظ

نحــو الشــامل الســوري، والســامح بدخــول قواتــه كــرط لوقــف القصــف 

ــص  ــك اســتكامالً لسياســة األســد يف التخل ــرب ذل الجــوي واملدفعــي، ويعت
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من معارضيه، يف ظل الدعم الرويس الكبري له.

وتقــوم فكــرة الهدنــة الدامئــة، والتــي يطلــق عليهــا النظــام الســوري اســم 

»مصالحــة«، عــى فكــرة تجميــد القتــال يف هــذه املنطقــة، مــع بقــاء كل 

طــرف عــى وضعيتــه، والســامح للمدنيــني بالتنقــل بــني مناطــق ســيطرة 

كل طــرف. وقــد توالــت هــذه االتفاقيــات يف العديــد مــن مناطق دمشــق، 

ابتــداًء مــن بــرزة يف فربايــر 2014، لتتبعهــا أحيــاء القابــون وتريــن 

وبلــدات )بيــت ســحم ويلــدا وببيــال( يف العــام ذاتــه، ويــرى معارضــون أن 

النظــام اســتثمر سياســياً هــذه االتفاقيــات يف الرويــج لنفســه أمــام 

املجتمــع الــدويل قبــل انتخابــات الرئاســة التــي فــاز فيهــا بشــار األســد يف 

يونيو/حزيــران 2014، مــن خــالل اظهــار اســتعداده للحــل الســيايس؛ كــام 

ــة  ــول العاصم ــق ح ــان خان ــوق أم ــرض ط ــكرياً يف ف ــد عس ــتفاد األس اس

دمشــق، ليحــّول جهــده العســكري للتفــرغ لجبهــات أخــرى بعيــدة مثــل 

حلــب وإدلــب، ويف الوقــت ذاتــه رفــض األســد اجــراء اتفاقــات مصالحــة 

ــص  ــاء حم ــل أحي ــة مث ــا أهمي ــرى فيه ــن ي ــق، مل يك ــابهة يف مناط مش

ــات املناســبة  القدميــة، وأعــاد خــرق بعــض املصالحــات األخــرى يف األوق

له، مستغالً الظروف اإلنسانية التي يعاين منها سكانها.

ــراف  ــام لألط ــع ه ــرب ذات موق ــيا تعت ــدة قدس ــب إىل أن بل ــار الكات وأش

املتقاتلــة، كونهــا تقــع قــرب جبــل قاســيون املطــل عــى العاصمة دمشــق، 

والقريــب مــن أهــم مواقــع النظــام العســكرية )الفرقــة الرابعــة وقــوات 

الحــرس الجمهــوري(، وتضــم املدينــة آالف النازحــني الهاربــني مــن مناطــق 

قتــال أخــرى، ووفقــاً إلحصائيــات املجلــس املحــي تــأوى املدينــة أكــر مــن 

ــهر  ــام يف ش ــع النظ ــة م ــا إىل هدن ــل أهله ــد توص ــازح، وق ــف ن 200 أل

ــني  ــول املدني ــامح بدخ ــار والس ــك الحص ــى ف ــص ع ــمرب 2013، تن ديس

وخروجهــم، وإطــالق رساح املعتقلــني مــن أهــايل املدينــة، مقابــل وقــف 

التظاهــرات املناهضــة لنظــام األســد. لكــن قبــل أيــام قليلــة بــدأ النظــام 

الســوري قصــف مدينــة قدســيا فجــأة، وطلــب مــن األهــايل تنفيــذ رشوط 

جديــدة لوقــف القصــف، أهمهــا االستســالم وإخــراج املقاتلــني املعارضــني 

مــع أرسهــم نحــو الشــامل الســوري، فيــام يــراه معارضــون أنــه مرحلــة 

جديــدة مــن مراحــل التهجــري القــرسي، ويبــدو أن النظــام بــات بفضــل 

الدعــم الــرويس يريــد اســتعادة جميــع املناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، 

ــث  ــة، حي ــد الهدن ــوام حــني عق ــل أع ــك قب ــن ذل ــد أن كان عاجــزاً ع بع

يعمــل يف الوقــت الحــايل عــى خــرق املصالحــات واســتعادة هــذه املناطق 

متمتعــاً مبســاعدة روســيا الثابتــة لــه، وعــدم رغبــة الغــرب يف القيــام بــأي 

فعل.

وتحــدث الباحــث عــن سياســة النظــام يف تهجــري األهــايل بشــكل قــرسي، 

مســتغالً حاجاتهــم االنســانية ومســتخدماً الحصــار يف ســبيل ذلــك، عــى 

غــرار مــا فعــل يف مدينــة داريــا، والتــي متكــن أخــرياً مــن تهجــري أهلهــا، 

ــرر  ــث يتك ــه، حي ــل اىل جانب ــي تقات ــة الت ــيات الطائفي ــني امليليش وتوط

األمــر ذاتــه يف مناطــق أخــرى يف ســوريا، ففــي بدايــة شــهر أغســطس مــن 

العــام 2014 توصــل أهــايل مدينــة كفــر نبــوذة شــامل حــامه التفــاق مــع 

قــوات النظــام لوقــف قصــف املدينــة وعــدم اســتهدافها، مقابــل تعهــد 

األهــايل بعــدم جعــل املدينــة مركــزًا عســكريًا لقــوات املعارضــة، ووقــف 

جميع األعامل العسكرية ملقاتليها.

 وإثــر ذلــك اســتفادت املدينــة مــن هــذه االتفاقيــة بالفعــل وعــاد معظــم 

ســكانها النازحــني )150 ألــف نســمة( إليهــا، بعــد ترميــم املنــازل املدمــرة 

ــرق  ــدوء، خ ــن اله ــهراً م ــد 14 ش ــن بع ــارك، ولك ــف واملع ــة القص نتيج

ــال  ــرور األرت ــزًا مل ــا مرك ــني جعله ــكانها ب ــرّي س ــني خ ــة، ح ــام الهدن النظ

ــت  ــا تح ــويب، أو تدمريه ــب الجن ــف إدل ــدات ري ــرى وبل ــو ق ــة نح الربي

وطــأة القصــف املتنــوع، فــكان الخيــار الثــاين، ونــزح أهلهــا عنهــا مجــدًدا 

لتصبح ساحة معارك.

وبعــد ســنوات مــن بــدء االنتفاضــة الشــعبية ضــد حكــم األســد، ميكــن 

القــول أن النظــام الســوري اســتطاع اســتغالل الحاجــات االنســانية 

لألهــايل، ومطلبهــم لألمــان يف عقــد اتفاقــات هدنــة اســتثمرها يف وقــت 

ــادة الســيطرة  ــد إلع ــن جدي ــا يف ســعيه م ــاد خرقه ــم أع ــا لصالحــه، ث م

عى جميع املناطق الخارجة عن سيطرته.

ــيا مل  ــك روس ــق، وكذل ــذه املناط ــتعادة ه ــه يف اس ــام رغبت ــف النظ مل يخ

ــن يتنحــى  ــة الثــورة، عــن موقفهــا أن بشــار األســد ل تنحــرف، منــذ بداي

وهــو يحــارب اإلرهابيــني. املســتغرب هــو أن الواليــات املتحــدة تعايشــت 

مــع هــذه السياســة، فهــى تعتقــد أن روســيا تســعى إليجــاد حــل ســيايس، 

رغــم األدلــة عــى العكــس، وتراجعــت باســتمرار عــن خطوطهــا الحمــراء. 

ــريب  ــل الع ــن املث ــيتعلم م ــام س ــدة أن النظ ــات املتح ــت الوالي ــا ظن رمب

ــع،  ــوب،” ولكــن يف الواق ــب وال مغل ــا يف غال ــه “يف الحــرب، م ــم أن القدي

فقــد تعلــم النظــام أنــه ســيُكافَأ إلبــرام املصالحــات وخرقهــا، وأنــه ليــس 

هناك عقاب لقصف السكان ومحارصتهم وتهجريهم. 


