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فشــل الخطــة التــي كان يعــد لهــا ترامــب 

مع بوتني حول حلب
تحــدث موقــع »ديبــكا« )2 ديســمرب 2016( عــن اتفــاق غــر معلــن بــني 

ــد  ــي املنتخــب دونال ــس األمري ــني والرئي ــرويس فالدميــر بوت ــس ال الرئي

ترامــب تــم التوصــل إليهــا يف منتصــف شــهر نوفمــرب املــايض مــن خــالل 

دبلوماســية نشــطة قــام بهــا كل مــن: مستشــار األمــن القومــي األمريــي 

نيكــوالي  الــرويس  القومــي  األمــن  مجلــس  ورئيــس  فلــني  مايــكل 

باتروشــيف، ويتضمــن التعــاون بــني البلديــن يف مجــال محاربــة تنظيــم 

»داعــش« و«جبهــة فتــح الشــام« )النــرة ســابقاً( وتعزيــز دور جيــش 

ــم  ــد، وت ــار األس ــم بش ــول بحك ــداً للقب ــارك متهي ــذه املع ــام يف ه النظ

ــل  ــا وإرسائي ــها تركي ــى رأس ــة وع ــوى اإلقليمي ــض الق ــع بع ــل م التواص

واألردن والســعوية واإلمــارات للقبــول بالرتيبــات الجديــدة، مــع التأكيــد 

لجميــع هــذه األطــراف بتوجهــات واشــنطن وموســكو إلضعــاف الــدور 

اإليراين.

ويبــدو أن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان كان أول مــن التقــط 

ــاه  ــه باتج ــدم قوات ــف تق ــن خــالل وق ــية م ــارات األمريكية-الروس اإلش

ــة، يف  ــة الرق ــاركة يف معرك ــرات للمش ــف التحض ــاب«، ووق ــة »الب مدين

ــض  ــو غ ــني نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــن رئي ــب م ــني طل ح

الطــرف عــن تقــدم قــوات النظــام يف الجنــوب الســوري ملحاربــة 

ــدم  ــدم تق ــدة نظــر ع ــات املربطــة بتنظيمــي داعــش والقاع املجموع

الحــرس الثــوري اإليــراين وميلشــيات »حــزب اللــه« يف العمليــات املرتقبة 

ــز  ــب النظــام، وتعزي ــوات الروســية إىل جان ــع أن تشــنها الق ــي يُتوق الت

دور قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف املناطق الحدودية.

وأكــد التقريــر أن الســلطات األردنيــة قدمــت تعهــدات شــبيهة والتزمــت 

بدعــم الجهــود العســكرية ملحاربــة تنظيــم »داعــش« والفصائــل التابعــة 

ــاً  ــاً أمريكي ــوا طلب ــد رفض ــروس ق ــراً إىل أن ال ــالد، مش ــوب الب ــه جن ل

ــوم  ــن هج ــم ش ــا يت ــة ريث ــورة مؤقت ــب بص ــات يف حل ــف العملي لوق

كاســح عــى تنظيــم »داعــش«، ويف مخالفــة لالتفــاق بــني األجهــزة 

ــادة  ــع مــع ق ــط رويس رفي ــة يف واشــنطن وموســكو؛ اجتمــع ضاب األمني

مبيلشــيا »حــزب اللــه« يف 15 نوفمــرب لتنســيق هجــوم بــري مشــرك ضــد 

حلــب الرشقيــة، مــا أدى إىل اســتفزاز أردوغــان الــذي توتــرت عالقتــه 

ــف  ــل تكثي ــايض يف ظ ــرب امل ــة يف 29 نوفم ــورة واضح ــروس بص ــع ال م

ــا  ــرب، م ــن 27 نوفم ــداء م ــة ابت ــاء املدين ــى أحي ــرويس ع ــف ال القص

ــدول الحليفــة لواشــنطن يف املنطقــة )الســعودية، اإلمــارات،  أغضــب ال

مــر، األردن، وإرسائيــل( وأثــار شــكوكها بإمكانيــة الســيطرة عــى 

طموحات بوتني التي ال تتوقف عند حدود واضحة.

وكان املوقــع قــد تحــدث يف تقريــر ســابق )25 نوفمــرب 2016( عــن 

اتفــاق مايــكل فلــني مــع نيــوكالي باتروشــيف عــى وقــف تقــدم النظــام 

ــد  ــح األس ــة ومن ــات يف املنطق ــر التوازن ــاً لتغي ــة تجنب ــب الرشقي يف حل

دفعــة ميكــن أن تثــر دول الجــوار ضــد الخطــة وتفســد الرتيبــات التــي 

تســعى اإلدارة املنتخبــة بواشــنطن إلبرامهــا مــع موســكو، لكــن القــوات 

ــدم  ــت تق ــا ودعم ــرة عندم ــورة مغاي ــت بص ــية ترف ــة الروس الخاص

ــارزة يف حركــة أحــرار  ــادات ب ــال قي النظــام يف حلــب وأســهمت يف اغتي

الشــام ونــور الديــن زنــي وغرهــا مــن الشــخصيات القياديــة إلضعــاف 

معرضــة  االنســحاب،  عــى  وحملهــا  املعارضــة  فصائــل  معنويــات 

ــة  ــوات الركي ــادت الق ــث ع ــار حي ــة لالنهي ــات األمريكية-الركي التوافق

لقصــف مدينــة »البــاب« بعــد توقــف دام ثالثــة أســابيع متهيــداً 

القتحامها. 

جديــدة  خطــة  يعــد  ترامــب  فريــق 

للتعامل مع األزمة السورية
تؤكــد مصــادر مطلعــة يف واشــنطن أن الفريــق األمريــي التابــع لرامــب 

ــد  ــس( ق ــك بن ــي املنتخــب ماي ــس األمري ــب الرئي ــذي يرأســه نائ )وال

طلــب مــن إدارة أوبامــا التعــاون معــه يف التمهيــد لتــويل اإلدارة الجديدة 

أعالهــا عــى الصعيــد الــدويل مــن خــالل وقــف العمليــات ضــد تنظيــم 

»داعــش« يف املوصــل، ووقــف االتصــاالت الرســمية مــع الــروس، وعــدم 
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ــابيع  ــراق، خــالل األس ــوات الحشــد الشــعبي يف الع ــم لق ــم أي دع تقدي

ــة، وعــدم التواصــل مــع األتــراك بشــأن العمليــات القامئــة  ــة املقبل الثالث

شــال ســوريا، وذلــك لتســهيل عمليــة مستشــار األمــن القومــي مايــكل 

ــتعلة يف  ــات املش ــأن امللف ــة بش ــوى اإلقليمي ــع الق ــل م ــني يف التواص فل

سوريا والعراق. 

وعــى الرغــم مــن عــدم معرفــة رد أوبامــا عــى مطالــب فريق ترامــب؛ إال 

ــات يف املوصــل مــن جهــة، وتراخــي املوقــف  ــه لوحــظ تباطــؤ العملي أن

ــك يف  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــب م ــرويس يف حل ــد ال ــي إزاء التصعي األمري

ــراك  ــكل فلــني مــع املســؤولني األت ظــل اتصــاالت مكثفــة يقــوم بهــا ماي

ــا  ــن خالله ــل م ــي يأم ــة، والت ــة املاضي ــابيع الثالث ــالل األس ــروس خ وال

للتوصــل إىل اتفــاق لشــن عمليــات نوعيــة ضــد قيــادات تنظيــم »داعش« 

ــاد  ــراق، وإبع ــوريا والع ــابقاً( يف س ــرة س ــام« )الن ــح الش ــة فت و«جبه

الشــيعية  للقــوات  الســاح  العســكري وعــدم  املشــهد  إيــران عــن 

باملشاركة يف عمليات تحرير املوصل.

يف هــذه األثنــاء وجــدت القــوات الركيــة نفســها منفــردة شــال ســوريا 

ــة »درع  ــن عملي ــه ضم ــق عمليات ــئ تعلي ــون املفاج ــرار البنتاغ ــد ق بع

ــي  ــارك الت ــريك، يف املع ــش ال ــر والجي ــش الح ــب الجي ــرات« إىل جان الف

ــاً باســم »أنوبــل النــس«. وعليــه، ســحبت كامــل مقاتــي  تعــرف أمريكي

القــوات الخاصــة الذيــن كانوا ينســقون مــع الطــران األمريــي، ويحددون 

ــحاب  ــأيت االنس ــة«، وي ــم الدول ــي »تنظي ــز مقات ــع مترك ــداف ومواق أه

األمريــي مــن املعــارك يف توقيــت حــرج، ألنــه يضــع فصائــل درع الفــرات 

عى مقربة من مناطق سيطرة قوات النظام.

يف هــذه األثنــاء تدور أحادیث يف واشنطن عن قيــام اإلدارة املنتخبــة 

بإعــداد خطــة ملعالجــة األزمــة الســورية بالتعــاون مــع موســكو، وتتضمــن 

اإلبقاء عى بشــار األسد مع تخلیھ عن بعض الصالحیات لحكومة تشارك 

فيهــا جهــات مــن املعارضــة، وذلــك بالتزامــن مــع إخراج القوات اإلیرانیة 

وامليلشــيات التابعــة لهــا من سوریا، وعــى رأســها »حــزب اللــه«، وذلــك 

ــة الستیعاب املعارضة يف صفوف قوات  ــذ خطــة رديف ــع تنفي ــن م بالتزام

»شبھ نظامیة« متهيداً لضمها إىل جيش النظام يف مرحلة الحقة.

كــا تتضمــن الخطــة القيــام بعمليــات نوعيــة تســتهدف قــادة تنظيمــي 

»داعــش« و«فتــح الشــام« واملجموعــات التابعــة لهــا مــن خــالل 

معلومــات اســتخباراتية نوعيــة توفرهــا االســتخبارات األمريكيــة بالتعــاون 

مع األجهزة األمنية الحليفة يف املنطقة.

ــذه  ــم ه ــتعدادها لدع ــدت اس ــد أب ــة ق ــج العربي ــدو أن دول الخلي ويب

ــراج  ــراين وإخ ــوذ اإلي ــاف النف ــي بإضع ــي تق ــدة الت ــات الجدي التوجه

ــة  ــل بقــاء األســد يف مرحل امليلشــيات التابعــة لطهــران مــن ســوريا مقاب

انتقاليــة مل يتــم تحديــد مدتهــا، كــا أن أنقــرة قــد أبــدت موافقــة مبدأيــة 

عــى هــذه الخطــة التــي يقــوم مايــكل فلــني بالتســويق لهــا يف األســابيع 

الثالثــة املاضيــة، مقابــل اعــراف واشــنطن وموســكو بــدور تــريك يف 

الشال السوري.

لكــن مصــادر يف واشــنطن قــد شــككت يف إمكانيــة تحقــق هــذه الخطــة 

ــق  ــران ودمش ــي طه ــط نظام ــا وضغ ــيا اللتزاماته ــة روس ــل مخالف يف ظ

ــع  ــد املمنهــج لرشقــي حلــب، ومن ــات عــرب التصعي إلفشــال هــذه الرتيب

فــرص الدعــوة لعقــد مفاوضــات جديــدة يف جنيــف مــن خــالل الســعي 

لتحقيــق إنجــازات عســكرية يف حلــب وريــف دمشــق، فضــالً عــن 

التصعيد املرتقب يف كل من إدلب واملحافظات الجنوبية من البالد. 

ــتئصال  ــاص باس ــزء الخ ــاح الج ــرص نج ــن ف ــادر م ــذه املص ــت ه وقلل

ــدة بصــورة  ــادات القاع ــل قي ــث تعم ــن الخطــة، حي ــرة م ــادات الن قي

مختلفــة عــن تنظيــم »داعــش«، وتتغلغــل يف صفــوف العديــد مــن 

الفصائــل، كــا أنهــا تعتمــد عــى املكــون الســوري بصــورة أكــرب وتســعى 

لالندمــاج مــع بعــض الفصائــل لتقليــل فــرص اســتهدافها دون غرهــا يف 

أية معركة مرتقبة.

إخفــاق دبلوماســية »املفاوضــات الرسيــة« 

بني روسيا وفصائل حلب
ــة  ــدة ثالث ــة« مل ــات »رسي ــرة مفاوض ــة أنق ــة الركي ــتضافت العاصم اس

ــل  ــاب كام ــل غي ــية وســورية معارضــة، يف ظ ــني أطــراف روس ــابيع ب أس

إليــران واســتبعاد للجانــب األمــريك، يف حــني اقتــر متثيــل املعارضــة عــى 

الفصائــل العســكرية املعروفــة بقربهــا مــن تركيــا، وهــي: »الجبهــة 

املجاهديــن«،  الزنــي«، و«جيــش  الديــن  نــور  الشــامية«، و«حركــة 

و«حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية«، و«فيلــق الشــام«، فيــا غــاب عنهــا 

االئتالف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات.

وكانــت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية قــد كشــفت يف نهايــة شــهر نوفمرب 

ــض  ــي بع ــروس وممث ــني ال ــري ب ــة« تج ــات »رسي ــن مفاوض ــايض ع امل

ــوار يف حلــب إلعــادة تنشــيط الخطــة املقرحــة يف شــهر  مجموعــات الث

أكتوبــر مــن قبــل مبعــوث االمــم املتحــدة والتــي تقــي بوقــف إطــالق 

النــار وإدخــال املســاعدات اإلنســانية وطــرد مقاتــي جبهــة فتــح الشــام، 

حيــث أجــرى ممثلــو املعارضــة املســلحة يف حلــب مفاوضــات مــع 

مبعوثني من الحكومة الروسية، يف العاصمة الركية أنقرة.

ــة  ــإن إســراتيجية موســكو التفاوضي ــع، ف وبحســب مســؤول غــريب مطل

تقــوم عــى املــزج بــني املفاوضــات والضغــط العســكري الســتنزاف قــوات 

املعارضــة املحــارصة يف املدينــة بعــد نفــاذ اإلمــدادات لديهــا، واملراهنــة 

ــدء الهجــوم األخــر عــى  ــدأت مــع ب ــي ب ــل الت عــى انقســامات الفصائ

شــال رشقــي حلــب، يف مقابــل ضغــط كل مــن طهــران ودمشــق لدخــول 

حلــب الرشقيــة بــأي مثــن كان وتدمــر جميــع املؤسســات املدنيــة 
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والعســكرية والطبيــة واملحليــة التابعــة للمعارضــة، وذلــك العتقادهــا أن 

الســيطرة عــى حلــب ســتكون هشــة وتحــت املرمــى الــريك مــن مدينــة 

البــاب، لذلــك تــم اســتهداف مجموعــة مــن الجنــود األتــراك يف ســوريا. 

ــرز  ــا أب ــار أنه ــذا التفاهــم باعتب ــا أن واشــنطن ليســت متحمســة له ك

الداعمني لألكراد وقتالهم لتنظيم »داعش«.

وتشــر املصــادر إىل أن أنقــرة كانــت ترغــب لقــاء ذلــك بعقــد »صفقــة: 

حلــب مقابــل البــاب«، إذ إن فصائــل »درع الفــرات« املدعومــة مــن 

ــة لســيطرة »داعــش«  ــاب الخاضع ــة الب ــواب مدين ــت إىل أب ــرة وصل أنق

ــي: »درع  ــراف، ه ــة أط ــن ثالث ــارصة م ــت مح ــي بات ــب الت ــال حل ش

الفــرات« املدعــوم تركيــاً، و«قــوات ســورية الدميقراطيــة« املدعومــة 

أمركياً، والقوات النظامية وامليلشيات املدعومة إيرانياً.

ويأمــل األتــراك كذلــك بتمــدد فصائــل »درع الفــرات« إىل مدينــة منبــج 

التــي حررتهــا »قــوات ســورية« مــن »داعــش«، وبلعــب هــذه الفصائــل 

ــدل  ــه ب ــن عاصمت ــش« م ــرد »داع ــة لط ــر الرق ــادي يف تحري ــدور القي ال

ــركا.  ــن أم ــة م ــة « املدعوم ــوريا الدميقراطي ــوات س ــى »ق ــاد ع االعت

ــب و »درع  ــل حل ــة مفاوضــات فصائ ــك ســهلت االســتخبارات الركي لذل

الفرات« مع الجيش الرويس.

ــي  ــكا الت ــن أمري ــة م ــر معلن ــة غ ــات معارض ــذه املفاوض ــت ه وواجه

تدعــم األكــراد عســكرياً واســتخباراتياً، حيــث تعمــدت إحــداث بلبلــة يف 

املفاوضــات عــرب إعــالن موافقتهــا موســكو عــى خــروج جميــع املســلحني 

مــن رشق حلــب، مــا أفســد خطــة املبعــوث األممــي ســتيفان دي 

ميســتورا التــي تتضمــن خــروج »فتــح الشــام« فقــط، مــا قلــص فــرص 

ــن  ــروج م ــا الخ ــالن رفضه ــل إلع ــن الفصائ ــد م ــع بالعدي ــوية ودف التس

حلب. 

أن  ليســر،  تشــارلز  األوســط،  الــرشق  معهــد  يف  الباحــث  وكشــف 

ــن رشق  ــحاب م ــرويس االنس ــرض ال ــول الع ــة بقب ــات األمريكي التوجيه

حلــب وصلــت إىل الفصائــل عــرب غرفــة »املــوم« يف تركيــا بعــد مفاوضــات 

كري الفروف يف جنيف.

ــات،  ــك املفاوض ــاد تل ــى إفس ــام ع ــران والنظ ــن إي ــت كل م ــا عمل ك

ــف  ــة قص ــرج نتيج ــكو يف ح ــوع موس ــن وق ــادر ع ــت مص ــث تحدث حي

ــاب، مــا دفــع  ــة الب طــران النظــام مواقــع الجيــش الــريك شــال مدين

ــل والزهــراء،  ــديت نب ــران عــن طريــق قصــف بل روســيا للضغــط عــى إي

واســتمر القصــف عــى مواقــع أخــرى يف جبــل عــزان والحــارض يف ريــف 

ــيعية  ــيات الش ــايس للمليش ــل األس ــرب املعق ــي تعت ــويب، والت ــب الجن حل

التابعة إليران.

ــاه  ــت باتج ــيعية أن تحرك ــيات الش ــام وامليليش ــوات النظ ــت ق ــا لبث وم

منطقــة مســاكن هنانــو وأحــرزت تقدمــا كبــر عــى كامــل القســم 

ــة  ــا للحســم العســكري، ردا عــى الرغب ــة منه الشــايل املحــارص، يف رغب

الروســية بحــل قضيــة حلــب الرشقيــة عــن طريــق املفاوضــات، ويبــدو أن 

ــا  ــد اضطره ــام ق ــب النظ ــراين إىل جان ــم اإلي ــوة الدع ــروس بق ــعور ال ش

ملسايرة توجهات حلفائها ما أفشل املفاوضات. 

ــل يف  ــات فيتمث ــاد املفاوض ــى إفس ــل ع ــذي عم ــث ال ــرف الثال ــا الط أم

ــود  ــيخ مقص ــي الش ــزة يف ح ــة املتمرك ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي وح

والتــي قامــت بهجــوم مباغــت باتجــاه أحيــاء عــني التــل وبســتان الباشــا 

والهلــك فوقــاين وهلــك تحتــاين، مدعومــة بنــران مليشــيات النظــام 

ــاء  ــت مــن التقــدم والســيطرة عــى األحي ــة، ومتكن ــة والصاروخي املدفعي

املســتهدفة والواقعــة عــى الضفــة الرشقيــة مــن نهــر قويــق الــذي كان 

حــداً طبيعيــاً عــى مــدى ســنوات بــني مناطــق ســيطرتها يف الشــيخ 

مقصــود ومناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة، مكــررة بذلــك الســيناريو 

القديــم ذاتــه حينــا انضمــت لعمليــات مليشــيات النظــام لقطــع طريــق 

ــاه  ــت باتج ــبايب وتقدم ــكن الش ــى الس ــذاك ع ــيطرت آن ــتيلو، وس الكاس

منطقــة الجنــدول، لكــن هجومهــا األخــر كان األعنــف عــى اإلطــالق منــذ 

ــة، وأشــعلت  ــاء الرشقي ــات العســكرية للســيطرة عــى األحي ــدء العملي ب

كل الجبهات املرشفة عى األحياء املستهدفة.

وحاولــت املعارضــة صــّد الهجــوم بــكل قوتهــا ودفعــت بتعزيــزات 

إضافيــة، األحــد واالثنــني، لكنهــا فشــلت أمــام حجــم النــار املقابلــة 

واألعــداد الكبــرة مــن مقاتــي مليشــيات »حــزب اللــه« اللبنــاين واألفغــان 

و«لــواء القــدس« الفلســطيني وغرهــا مــن املليشــيات التــي اســتخدمت 

ــاء ومتشــيطها للمناطــق  ــاء دخولهــا لألحي ــات »يت92-« املتطــورة أثن دباب

التي انسحبت منها املعارضة تباعاً. 

ــرويس يف  ــاق التعــاون الرتيك-ال انســداد آف

سوريا
ــة  ــوات الجوي ــن الق ــني م ــام مهندس ــة قي ــة مطلع ــادر أمني ــدت مص أك

الروســية بــدء فرقــة هندســة روســية بنــاء قاعــدة جويــة جديــدة نهايــة 

رش نوفمــرب املــايض يف بلــدة »أخريــن« يف شــال رشق محافظــة حلــب يف 

ــاً مــن قبــل مظليــني روس، وهــذه هــي القاعــدة  منشــأة تســتخدم حالي

الثانيــة بعــد القاعــدة الجويــة الروســية األوىل يف حميميــم، جنــوب رشقــي 

مدينة الالذقية غرب سوريا.

ــوات الخاصــة  ــن الق ــرة م ــإن وحــدات صغ ــاً للمصــادر نفســها؛ ف ووفق

ــن«، يف أول  ــزة إىل »أخري ــرة وجي ــد ف ــت بع ــة وصل ــرات الركي واملخاب

تعــاون عســكري رويس-تــريك يف شــال ســوريا، وشــوهدت فــرق العمــل 

الجويــة  القــوات  الروســية وهــي تضــع مــدارج جديــدة ملقاتــالت 
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والقاذفــات وبنــاء مرابــض لبطاريــات الصواريــخ املتقدمــة املضــادة 

للطائرات.

وكان عضــو مجلــس الشــيوخ الــرويس، فيكتــور اوزيــروف، قــد أكــد يــوم 

االثنــني 21 نوفمــرب، أن قاعــدة »حميميــم« ســتخضع لـ«تطويــر كبــر« مع 

ــدرج  ــدة الســتيعاب »االســتخدام غــر املحــدود«، وامل ــة جدي ــة تحتي بني

ــن  ــة م ــة عالي ــروف«، ســيضاف لدعــم »كثاف ــا تحــدث »أوزي ــاين، ك الث

النشــاط نتيجــة العمليــات التــي تنطلــق مــن املطــار«، لكــن هــذه 

الخطــط تغــرت بعــد أن تبــني ملوســكو أن الطــراد »االمرال كوزنيتســوف« 

الحامــل للطائــرات الراســية قبالــة الســاحل الســوري ال ميكنــه أن يــؤدي 

املقاتــالت  عمليــات  يف  لروســيا  البحريــة  الجويــة  القاعــدة  مهمــة 

والقاذفــات يف ســوريا، فقــررت إنشــاء قاعــدة جويــة ثانيــة يف شــال رشق 

 )MiG29( ــة ــك عقــب تحطــم مقاتل ســوريا يف 13 نوفمــرب املــايض، وذل

بعد عودتها من مهمة استطالعية فوق حلب عقب نفاد الوقود.

ومل تكــن حاملــة طائــرات »كوزنيتســوف« قــد عــادت إىل وضــع التشــغيل 

ــرة أو  ــن طائ ــر م ــكان أك ــس بإم ــبوع، ولي ــة األس ــول نهاي ــل بحل الكام

طائرتني اإلقالع من عى سطح السفينة.

تــأيت هــذه األنبــاء عقــب حديــث موقــع »ميــدل إيســت آي« عــن تقــارب 

تــريك-رويس أثــار تكهنــات بوجــود صفقــة رسيــة حــول ســوريا بــني تركيــا 

وروســيا، لكــن قصــف قــوات النظــام للقــوات الركيــة قــد أعــاد إىل 

الواجهــة احتــاالت رفــض موســكو ســيطرة فصائــل املعارضــة عــى مدينة 

البــاب، ألن موســكو تخــى أن تركيــا وحلفاءهــا مــن الثــوار الســوريني قــد 

تكــون بعــد ذلــك قــادرة عــى تهديــد العمليــة ضــد حلــب املدعومــة مــن 

روسيا.

وتصاعــد التوتــر عقــب ذلــك عندمــا قــال الرئيــس الــريك، رجــب طيــب 

أردوغــان، يف 29 نوفمــرب للمــرة األوىل إن تدخــل بــالده يف ســوريا كان مــن 

أجل »إنهاء حكم األسد الوحيش، الذي نرش إرهاب الدولة«.

ــر  ــة أك ــتخدام لغ ــا يف اس ــدأت تركي ــئ، ب ــول مفاج ــك، ويف تح ــع ذل وم

دبلوماســية تجــاه النظــام الســوري. فبعــد ثالثــة أيــام مــن هجومــه عــى 

نظــام األســد، قــال اردوغــان إن الهــدف مــن تدخــل تركيــا يف ســوريا هــو 

محاربة املنظات اإلرهابية.

ــد  ــابقاً كان ق ــاً س ــريك بيان ــة ال ــر الخارجي ــَر وزي ــه، غ ــوم نفس ويف الي

ــن  ــوري ع ــام الس ــؤولية النظ ــدت مس ــيا أك ــه أن روس ــدره أورد في أص

الهجــوم. ليســتدرك قائــال إن نظــره الــرويس قــال إنــه ال روســيا وال النظــام 

يتحمــالن املســؤولية عــى الهجــوم، وأن خطــأ يف الرجمــة عكــس معنــى 

البيــان، وذلــك بالتزامــن مــع الوســاطة التــي تبذلهــا تركيــا يف محادثــات 

بــني روســيا والثــوار الســوريني يف أنقــرة إلنهــاء القتــال يف حلــب، وهــو مــا 

قد يفرس التحول املفاجئ ويشر إىل أن حادث الهجوم قد ُعولج.

وكان تنظيــم »داعــش« قــد انســحب يف خطــوة غــر متوقعــة يف 25 

ــالد، مفســحاً  ــا شــال الب نوفمــرب املــايض مــن مواقــع كان يســيطر عليه

املجــال أمــام تقــدم قــوات النظــام الســوري للدخــول عــى خــط الــراع 

للســيطرة عــى مدينــة البــاب، رشقــي مدينــة حلــب، ونتيجــة لذلــك فقــد 

أحكمــت قــوات النظــام ســيطرتها عــى أربعــة قــرى واقعــة غــرب املدينة، 

يف حــني خرجــت »قــوات ســوريا الدميقراطيــة« مــن معادلــة الــراع ألنهــا 

ــت  ــة، وأصبح ــة الجنوبي ــن الجه ــام م ــام النظ ــه أم ــاً لوج ــت وجه ُوضع

عــى متــاس مــع فصائــل »درع الفــرات« مــن الجهــة الشــالية، يف الوقــت 

ــر  ــان والدوي ــة« لنفســه بقريتــي زوب ــم الدول ــه »تنظي ــذي احتفــظ في ال

الصغرتــني ليشــكال خــط فصــل بــني قــوات النظــام مــن الجنــوب ودرع 

الفــرات مــن الشــال والــرشق، وقــوات ســوريا الدميقراطيــة، وذلــك رغبــة 

ــد جبهــات االشــتباك ومناطــق النفــوذ يف منطقــة  ــم يف تعقي مــن التنظي

ــذي اتبعــه التنظيــم عندمــا انســحب  ــه ال ــاب«، وهــو األســلوب ذات »الب

مــن »جرابلــس« مــن دون مقاومــة أمــام فصائــل »درع الفــرات« ليجرهــا 

إىل مواجهة مع »قوات سوريا الدميقراطية«.

ــاب(،  ــران )شــايل الب ــة يف قدي ــدو أن قصــف النظــام للقــوات الركي ويب

ــرة الروســية قــد دفــع أنقــرة إىل  ــوم إســقاط الطائ ــذي تزامــن مــع ي وال

إعــادة حســاباتها ومراجعــة تفاهاتهــا مــع موســكو، ألنــه بــات واضحــاً 

ــاب«  ــاه »الب ــدم باتج ــأن أي تق ــية ب ــالة الروس ــت بالرس ــرة أُبلغ أن أنق

ــوري،  ــام الس ــيا والنظ ــل لروس ــدف املقب ــي اله ــة ه ــوع، وأن املدين ممن

ــن  ــات م ــاب«، وب ــايل »الب ــة ش ــا اآلمن ــا مبنطقته ــي تركي ــى أن تكتف ع

الواضــح أن التفاهــم الــرويس الــريك، الــذي يقــي بســيطرة تركيــا عــى 

ــة  ــوار مدين ــى أس ــب ع ــد انقل ــب، ق ــن حل ــا ع ــل تخليه ــاب« مقاب »الب

ــى  ــرب ع ــات »الح ــة يف تفاه ــرة مقبل ــاكات كب ــذراً بإرب ــاب«، من »الب

اإلرهاب« يف كل من سوريا والعراق.

ــارت  ــم رويس، ص ــب بدع ــام يف حل ــا النظ ــي حققه ــب الت ــع املكاس وم

البــاب عــى مــا يبــدو خطــاً أحمــر، خصوصــاً وأن املدينــة تعتــرب بوابــة إىل 

ــن  ــوات م ــول ق ــاح بدخ ــكو الس ــة موس ــن مصلح ــد م ــب، ومل يع حل

املعارضة السورية تدعمها تركيا إليها.
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ــن  ــة م ــدى االســتخبارات األمريكي ــق ل قل

توجهــات ترامــب للتعــاون مــع الــروس يف 

سوريا
ــة  ــرب 2016( أن اإلدارة األمريكي ــي )25 نوفم ــكا« األمن ــع »ديب ــد موق أك

ــم تأسيســها مــن  ــي ت ــة »املــوك« الت ــام غرف ــوي توســيع مه ــة تن املنتخب

ــطس  ــي يف أغس ــن دميب ــرال مارت ــة الج ــوات األمريكي ــد الق ــل قائ قب

ــة  ــى رغب ــاء ع ــك بن ــرة، وذل ــة األخ ــيعها يف اآلون ــم توس ــد ت 2013، ق

شــخصية مــن دونالــد ترامــب الــذي يتجــه نحــو املزيــد مــن التنســيق مــع 

غرفــة العمليــات الروســية بدمشــق والتــي يشــاركهم فيهــا ضبــاط 

استخبارات سوريون. 

وأشــار املوقــع إىل أن مستشــار األمــن القومــي مايــكل فلــني هــو الــذي 

اقــرح هــذه الفكــرة عــى ترامــب، عقــب مفاوضــات مكثفــة أجراهــا مــع 

مختلــف القــوى اإلقيميــة، وخلــص إىل رضورة إنشــاء آليــة للتعامــل 

املبــارش بــني كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وروســيا واألردن 

ــم  ــات وشــيكة ضــد تنظي ــارات لشــن عملي ــل والســعودية واإلم وإرسائي

»داعــش« رشقــي الفــرات، مــع التأكيــد عــى رضورة التنســيق والتواصــل 

املبارش مع جيش النظام واستخباراته ضمن العمليات املرتقبة.

وتتمتــع الغرفــة التــي تقــع غــرب العاصمــة األردنيــة عــان بتحصينــات 

جويــة متقدمــة، حيــث تتضمــن منشــآتها مقــراً للقــوات الخاصــة وقيــادة 

العمليــات الجويــة، ومركــزاً للتنســيق بــني القــوات األمريكيــة واإلرسائيليــة 

واألردنية واإلماراتية والسعودية.

وينســق الفريــق األمريــي عملياتــه مــع القــوات الخاصــة األردنيــة، وفيهــا 

خــرباء مــن االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة، كــا تتضمــن غرفــة اتصــال 

وأجهــزة رصــد ومراقبــة للداخــل الســوري حيــث تــرشف عــى تحــركات 

العمليــات  إىل  باإلضافــة  الســوري،  الحنــوب  يف  مســلح  فصيــل   54

العسكرية ضد تنظيم »داعش«.

ــارك  ــق ب ــا اتف ــع يف أغســطس 2015 عندم ــد وق ــرب ق إال أن التطــور األك

أوبامــا وفالدميــر بوتــني عــى تنســيق عملياتهــا قبــل شــهر مــن التدخــل 

الــرويس يف ســوريا، وكانــت اإلدارة األمريكيــة تأمــل مــن ذلــك االتفــاق أن 

تقتســم مناطــق النفــوذ مــع الــروس، وتنســيق عمليــات »محاربــة 

اإلرهاب«.

ــون  ــة أخــرى أسســها األردني ــم الكشــف عــن غرف ــر 2016 ت ويف 15 يناي

لتنســق العمليــات العســكرية يف ســوريا مــع الــروس، وذلــك وفــق اتفــاق 

أمريي-رويس جاء عقب مكاملة بني أوباما وبوتني يف 13 يناير 2016.

ــن« )23  ــس أون الي ــع »إنتلجن ــف موق ــات كش ــذه الترسيب ــل ه ويف ظ

ــن  ــق م ــعر بالقل ــة يش ــتخبارات األمريكي ــاز االس ــرب 2016( أن جه نوفم

ــارص  ــق ترامــب مــع روســيا، خاصــة وأن عن ــوده فري ــذي يق ــارب ال التق

الجهــاز ينخرطــون يف أعــال مراقبــة ضــد االســتخبارات الروســية يف 

الــرشق األوســط، وممــن غــر املمكــن بالنســبة لهــم تصــور انقــالب تلــك 

العــداوة التاريخيــة إىل مرحلــة مــن الصداقــة والتنســيق املبــارش يف 

العمليات.

ولتهدئــة خواطــر موظفــي الجهــاز بــادر ترامــب إىل تعيــني مايــك بومبيــو 

ــيا  ــات روس ــديدة لسياس ــه الش ــروف مبعارضت ــو مع ــاز وه ــاً للجه رئيس

وإيران يف منطقة الرشق األوسط. 

رؤيــة اســتخباراتية قامتــة ملســتقبل »جيش 

الفتح« 
أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )7 ديســمرب 2016( اطالعــه عــى 

وثائــق حساســة تثبــت ضلــوع االســتخبارات الركيــة والقطريــة يف جهــود 

مضنيــة للتأليــف بــني فصائــل املقاومــة وتعزيــز الجبهــة »التُســاعية« يف 

»جيش الفتح«  لصد الهجمة عى حلب. 

ــة  ــن عمــال يف األســابيع املاضي ــر أن مســؤولني يف الجهازي وأضــاف التقري

عــى رأب الصــدع بــني الفرقــاء إثــر تنامــي الخــالف بينهــم بالتزامــن مــع 

يتعلــق  فيــا  وخاصــة  حلــب،  الرويس-اإليراين-األســدي يف  التصعيــد 

بتدهــور العالقــات بــني »جبهــة فتــح الشــام« )النــرة ســابقاً( و«حركــة 

أحــرار الشــام« لكــن جهودهــم بــاءت بالفشــل نتيجــة الراعــات 

الداخليــة يف كال الحركتــني، حيــث يقــود أبــو خديجــة األردين )الــذي 

يتمتــع بعالقــات متينــة مــع جهــاز االســتخبارات األردين( فتنــة يف صفــوف 

ــع  ــجمون م ــذي ال ينس ــني ال ــن األردني ــة م ــه مجموع ــع ل ــرة ويتب الن

القيــادة التقليديــة للتنظيــم، يف حــني تعــاين حركــة أحــرار الشــام رصاعــاً 

قويــاً بــني عنــارص »ســلفية« متيــل إىل التشــدد، وأخــرى قريبــة مــن تيــار 

اإلخوان املسلمني ترغب يف االنفتاح عى الغرب.

الرئيســية  الحــركات  الداخليــة يف صفــوف  وقــد أســفرت الخالفــات 

ــوات  ــام ق ــة أم ــم املتتالي ــة إىل الهزائ ــل باإلضاف ــني الفصائ ــات ب والخالف

النظــام عــن حالــة مــن االرتبــاك دفعــت باملســؤولني القطريــني واألتــراك 

لكتابــة تقريــر متشــائم عــن مســتقبل »جيــش الفتــح« يف ظــل الظــروف 

الحالية.
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تطورات  عسكرية

تعزيــزات روســية إلضعــاف النفــوذ اإليراين 

يف سوريا
كشــف تقريــر نرشتــه صحيفــة »لوفيغــارو« الفرنســية أن مــا وراء إرســال 

ــرب  ــوض الح ــاوز خ ــوريا، يتج ــا إىل س ــن رجاله ــوايل 4500 م ــكو لح موس

ــورية،  ــرات الس ــزة املخاب ــش وأجه ــا يف الجي ــورة إىل زرع أتباعه ــد الث ض

ــرى  ــد. وي ــن لبشــار األس ــاء آخري ــني وحلف ــى اإليراني ــق ع ــى التضيي وحت

كاتــب التقريــر أن النظــام يف دمشــق ليــس لديــه خيــار آخــر ســوى القبــول 

باألمر الواقع.

ونقــل التقريــر عــن مســؤول يف النظــام قولــه إن الــروس الذيــن يقومــون 

ــوري  ــاً، وإذا كان الحــرس الث ــاً  وغطــاًء جوي ــب: قصف ــكل العمــل يف حل ب

اإليــراين و«حــزب اللــه« الشــيعي اللبنــاين يقــودون الحملــة حــول حلــب، 

إال أن الــروس، بقصفهــم، هــم الذيــن يضمنــون الدفــاع عــن حلــب. حيــث 

يتنقــل العســكريون الــروس  برسيــة تامــة، وقــد التقــى مراســل الصحيفــة 

قوافلهم عى طريق خنارص قبل وصوله إىل حلب.

ــوا  ــروس عين ــه: »ال ــي يف دمشــق، قول ــر أجنب ــة عــن خب ــت الصحيف ونقل

أتباعهــم يف القنــوات الرئيســة التخــاذ القــرارات، ولكــن مهمتهــم ليســت 

ســهلة«، مؤكــداً أنهــم يســتهدفون الجيــش وأجهــزة االســتخبارات بصــورة 

ــه: »بعــد تقييــم عــدد مــن رؤســاء، نجحــوا يف فــرض قــادة  أساســية بقول

جــدد، ولكــَن البعــض اآلخــر ال يــزال هنــاك«. إذ بنــاء عــى إرصار الــروس 

عــى بشــار األســد، اســتُبدل قائــد الحــرس الجمهــوري اللــواء بديــع معــال، 

يف الربيع املايض، بطالل مخلوف.

وأكــد التقريــر أن رجــل موســكو ليــس اللــواء عــي مملــوك، رئيــس مكتــب 

ــف  ــذا الصي ــذي زار ه ــون، ال ــب زيت ــه الجــرال دي ــي، ولكن ــن القوم األم

إيطاليــا يف مهمــة رسيــة  ثــم زار مــر رســميا ، فحتــى وإن كانــوا يلتقونــه 

بانتظام، فالروس قلقون من مملوك، رغم »خربته العالية«.

ــيات  ــن امليليش ــر م ــدد كب ــتخدام ع ــراين الس ــلوب اإلي ــم األس وبانتقاداته

ملواجهــة نقــص مقاتــي النظــام، أراد اإلســراتيجيون الــروس إنشــاء هيئــة 

ــن  ــام م ــن ع ــر م ــد أك ــيات. وبع ــذه امليليش ــتيعاب كل ه ــدة الس جدي

ــة ســيئة جــدا«  ــذي وجــدوه يف »حال ــش، ال ــة الجي مســاعي إعــادة هيكل

عندما وصلوا، فقد نجح الروس يف نهاية املطاف.

وقــد تــم اإلعــالن عــن تشــكيل مجموعــة خامســة، تتكــون مــن متطوعــني 

ــن  ــل ع ــدوالر. وينق ــون بال ــن يتقاض ــال، الذي ــن الرج ــرشات اآلالف م وع

أحــد مســؤويل النظــام قولــه: »الــروس يريــدون العمــل مــع الجيــش فقــط، 

ولكنهــم مل يتمكنــوا مــن ذلــك«. ويســتخدمون أيضــا اآلن الــوكالء، خصوصا 

الفلســطينيني يف  القــدس« يف مخيــم لالجئــني  »لــواء  مــع مجموعــة 

حندرات، عى مشارف حلب، والتي كانت متولها وتسلحها إيران.

ويعتمــد عنــارص التشــكيل الجديــد ماليــاً ولوجســتياً، عــى الــروس. 

ــض  ــا يف بع ــون معن ــروس يتعامل ــم أن ال ــال: »رغ ــؤول قائ ــرف املس ويع

األحيــان بشــدة، ومــا مييــز الــروس مقارنــة باإليرانيــني، هــو عــدم وجــود 

ــون  ــروس واإليراني ــم ال ــد قس ــاً«، وق ــر احراف ــم أك ــة، وأنه ــدة ديني أجن

ســوريا إىل منطقتــي ســيطرة: منطقــة جنوبيــة غربيــة كُلــف بهــا الحــرس 

ــر  ــريب ويف تدم ــال الغ ــرى يف الش ــة أخ ــه«، ومنطق ــزب الل ــوري و«ح الث

ــة  ــن املدين ــرب م ــون بالق ــن يبن ــني، الذي ــال الكرمل ــؤولية رج ــت مس تح

القدمية قاعدة عسكرية روسية.

وال يُخفــي املســؤولون الســوريون خالفاتهــم مــع الــروس. ويف هــذا، نقــل 

ــد أن نســرجع كل  ــه: »نري ــن األســد، قول ــني م ــن أحــد املقرب ــب ع الكات

ــالف  ــو االخت ــذا ه ــدة، وه ــوريا املفي ــدون س ــروس، يري ــا ال ــوريا، وأم س

الرئيــس«، فبالنســبة ملوســكو، فــإن الهــدف هــو اســتعادة املــدن الكبــرة 

والضواحــي املحيطــة بهــا وشــبكة خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز يف 

البــالد، لكنــه اعــرف أنــه: »ليــس لدينــا بديــل«، فالدائــرة املحيطــة باألســد 

ــه  ــام 2015، لكن ــف ع ــم يف صي ــا أنقذته ــروس ألنه ــان لل ــعر باالمتن تش

ــة املفاوضــات  ــف عــى طاول ــود لالعــراف: »نحــن لســنا أســياد املوق يع

حول عملية االنتقال السيايس«.

ــر أن االســتخبارات الروســية تدخلــت ملنــع »حــزب اللــه«  والحــظ التقري

ــدأت  ــد ب ــت ق ــة كان ــكرية رسي ــآت عس ــاء منش ــن بن ــام م ــوات النظ وق

ــا  ــي تحتله ميليشــياتها يف تشــييدها بالقــرب مــن مرتفعــات الجــوالن الت

إرسائيــل، وذلــك حرصــاً عــى عالقــات جيــدة مــع رئيــس الــوزراء اإلرسائيي 

ــني أيضــا  ــروس واإليراني ــني ال بنيامــني نتنياهــو، كــا وقعــت اشــتباكات ب

ــم ســوريني  ــذي يض ــد، ال ــخيص لألس ــرس الش بســبب الخــالف حــول الح

وإيرانيني من وحدة املهدي.

وبينــا متنــع موســكو إيــران وحلفائهــا مــن تشــييد املزيــد مــن القواعــد؛ 

تقــوم يف الوقــت نفســه بتعزيــز قدراتهــا يف مناطــق مختلفــة مــن البــالد، 

حيــث أشــار تقريــر أمنــي إىل قيــام مهندســني من القــوات الجوية الروســية 

ــار  ــب، وأش ــي حل ــن« شــال رشق ــة أخــرى يف »أخري ــدة جوي ــاء قاع ببن

ــالت  ــدة ملقات ــرق عمــل روســية بوضــع مــدارج جدي ــام ف ــر إىل قي التقري

القــوات الجويــة والقاذفــات وبنــاء مرابــض لبطاريــات الصواريــخ املتقدمــة 

املضادة للطائرات.

يف هــذه األثنــاء رصح عضــو مجلــس الشــيوخ الــرويس، فيكتــور اوزيــروف، 

ــر  ــم« ســتخضع لـ«تطوي ــدة »حميمي ــرب، أن قاع ــني 21 نوفم ــوم االثن يف ي

كبــر« مــع بنيــة تحتيــة جديــدة الســتيعاب »االســتخدام غــر املحــدود«، 

واملــدرج الثــاين، كــا تحــدث أوزيــروف، ســيضاف لدعــم »كثافــة عاليــة 
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ــداً أن  ــار«، مؤك ــن املط ــق م ــي تنطل ــات الت ــة العملي ــاط نتيج ــن النش م

ــن  ــداً م ــة ومزي ــع دفاعي ــاء مواق ــمل بن ــدة ستش ــيع القاع ــات توس عملي

املرافق السكنية والتقنية ومنطقة حظر أوسع نطاقاً حول القاعدة. 

ووفقــاً لتقريــر »جينــز« العســكري )23 نوفمــرب 2016( فــإن القــوات 

 )K-300P( الروســية قــد أعلنــت تزويــد دفاعاتهــا البحريــة مبنظومــة

ومنظومــة )P-800 Onyx( املضــادرة للســفن، كــا أكــدت وزارة الدفــاع 

الروســية امتــالك أســطولها يف الالذقيــة قــدرات هجوميــة، وقــد تــم بالفعل 

ــوار بقذائــف )Bastion-P( مــن عــى مــن الفرقاطــة  ــع للث قصــف مواق

.)Admiral Grigorovich(

بعــد حلــب: روســيا تتجــه نحــو التصعيــد 

يف الجنوب
ــي  ــط مدينت ــار اســتهداف مقاتــالت روســية مواقــع للمعارضــة يف محي أث

درعــا وجاســم دون ســابق تصعيــد أو إنــذار يف 26 نوفمــرب املــايض 

تســاؤالت حــول املخططــات الروســية للجنــوب الســوري، حيــث رأى 

ــال  ــو إرس ــك ه ــن ذل ــدف م ــمرب 2016( أن اله ــكا« )2 ديس ــع »ديب موق

رســالة لواشــنطن وتــل أبيــب بــأن املحافظــات الجنوبيــة ســتكون الهــدف 

ــى  ــتعمل ع ــكو س ــب، وأن موس ــى حل ــيطرة ع ــام الس ــد إمت ــايل بع الت

توطيــد ســيطرة النظــام جنــوب البــالد بعــد كــرس شــوكة فصائــل املعارضــة 

يف الشــال، فيــا اعتــربت جهــات أخــرى أنهــا مجــرد رســالة تحذيــر 

ألمريــكا وإرسائيــل واألردن بهــدف دفعهــم إىل االســتجابة وتفــادي عمليــة 

عســكرية شــاملة ميكــن أن توقــع املنطقــة يف حالــة مــن الفــوىض، خاصــة 

إذا قــررت موســكو دعــم توغــل بــري للحــرس الثــوري اإليــراين و«حــزب 

اللــه« وامليلشــيات األخــرى التابعــة إليــران، األمــر الــذي ال ترغــب أي مــن 

هذه الدول مواجهته يف الفرة الحالية.

وكان موقــع »ديــي بيســت« قــد أشــار يف مطلع شــهر ديســمرب الجــاري إىل 

أن النظــام يحــر لتكــرار ســيناريو حلــب يف ريــف دمشــق، التــي مــا زال 

ــن  ــتفيداً م ــيطرة املعارضــة الســورية املســلحة مس ــا تحــت س جــزء منه

فــرة الفــراغ يف املرحلــة االنتقاليــة بواشــنطن، حيــث بــدأت حملــة النظــام 

الســوري الســتعادة مناطــق يف ريــف دمشــق بهــدوء، مســتغلة الضجيــج 

ــني يف  ــني املاضي ــالل اليوم ــام خ ــح النظ ــد نج ــب، فق ــول حل ــي ح اإلعالم

اســتعادة مدينــة التــل الواقعــة شــايل دمشــق، بعــد وصولــه إىل اتفــاق 

ــة إىل 1450 مــن  ــا 1400 مــدين، باإلضاف ــي أجــي منه ــة الت إلخــالء املدين

املعارضــة املســلحة، عــرب 42 حافلــة حكوميــة و25 ســيارة إســعاف مليئــة 

بالسكان املصابني، وذلك ضمن صفقة مع النظام.

كــا شــهدت الغوطــة قصفــاً جويــاً مــن قبــل النظــام اســتهدف املناطــق 

الســكنية واملــدارس، لكــن دمشــق ترجــئ حملتهــا الواســعة جنــوب البــالد 

حتــى يكمــل القصــف الــرويس والتقــدم الــربي اإليــراين املهمــة يف حلــب 

ــن  ــاء م ــد االنته ــه وبع ــون أن ــح مراقب ــث يرج ــام، حي ــلمونها للنظ ويس

الســيطرة عــى حلــب، فــإن املليشــيات اإليرانيــة هــي مــن ســيتحرك إىل 

ــة،  ــة املعارض ــن قبض ــرى م ــرة أخ ــتعادتها م ــق الس ــف دمش ــق ري مناط

ورمبــا كان انشــغال تلــك املليشــيات مبعــارك حلــب ســبباً يف تأخر اســتعادة 

مناطق ريف دمشق.

بهــدف تعطيــل عمليــات املوصــل: تنظيــم 

»داعش« يعد لعمليات واسعة النطاق 
ــتقدم يف  ــش« اس ــم »داع ــة إىل أن تنظي ــكرية مطلع ــادر عس ــر مص تش

األيــام املاضيــة تعزيــزات عســكرية إىل مدينــة املوصــل مــن األرايض 

الســورية ضّمــت مئــات املقاتلــني مــن ضمنهــم »قــوات الصحــراء«، التــي 

ــال املــدن، ومتثــل تلــك التعزيــزات  ــة عــى قت ــة املُدرب تعــد قــوات النخب

ــك بعــد وصــول دفعــة ســابقة إىل املوصــل قبــل نحــو  ــة، وذل دفعــة ثاني

أســبوعني مــن مدينــة الرقــة الســورية للمشــاركة يف املعــارك التــي كانــت 

تدور يف األحياء الرشقية من املدينة.

ويبــدو أن هــذه التعزيــزات قــد غــرت مجــرى املعــارك يف جنــوب وغــرب 

ــوب  ــرى يف جن ــض الق ــتعادة بع ــن اس ــم م ــن التنظي ــث متك ــر، حي تلعف

ــع  ــة م ــارك طاحن ــراء يف مع ــوات الصح ــول ق ــة إىل دخ ــل، باإلضاف املوص

القــوات األمريكيــة ومليشــيات الحشــد وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب يف 

ــة الشــقق  ــة، يف حــني فشــلت يف اقتحــام منطق ــة للمدين ــاء الرشقي األحي

ــف  ــم القص ــي رغ ــة كوكج ــل منطق ــل مقاب ــى رشق املوص ــراء أق الخ

العنيــف لطــران التحالــف ورغــم مشــاركة الجنــود األمريكيــني حيــث ال 

زال مقاتلــو التنظيــم يحكمــون ســيطرتهم عــى الشــقق الخــراء جنــوب 

حي عدن رشق املوصل.

ويثــور خــالف بــني القــوات األمريكيــة والعراقيــة حــول طبيعــة العمليــات 

ــاء  ــدم كف ــن ع ــون م ــاط أمريكي ــتي ضب ــث يش ــل، حي ــط املوص يف محي

الطياريــن العراقيــني الذيــن يقــودون مقاتــالت )F-16( وعــدم اســتيعابهم 

ملنظوماتهــم الدفاعيــة مــا يعــرض مقاتــالت دول التحالــف التــي تشــارك 

يف طلعــات معهــم للخطــر، كــا أنهــم ارتكبــوا أخطــاء يف التهديــف أدت 

إىل قتل العديد من الجنود العراقيني عى األرض.

ويف املقابــل يشــتي الضبــاط العراقيــون مــن قيــام قيــادة القــوات 

األمريكيــة بإلغــاء طلعــات الطياريــن العراقيــني دون إبــداء أســباب 

وجيهــة، مــا دفعهــم لالشــتباه بأنهــم يســتبعدونهم بصــورة متعمــدة عــن 

عمليــات قصــف مواقــع تنظيــم »داعــش« يف املوصــل، مــا يتيــح للتنظيــم 
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حــني تؤكــد الســلطات الجورجيــة وجــود شــبكة نشــطة للتنظيــم يف 

مناطق مختلفة من القوقاز.

تعزيــزات إيرانيــة متهيــداً لعمليات واســعة 

النطاق يف سوريا
تحــدث تقريــر أمنــي مطلــع عــن قيــام إيــران بتشــكيل »الفيلــق 

ــر للحــدود، تحــت  ــواء شــيعي عاب الخامــس« للجيــش الســوري، وهــو ل

ــرشف  ــذي ي ــلياين، ال ــم س ــرال قاس ــدس« الج ــق الق ــد »فيل إرشاف قائ

ــا  ــف مــن بقاي ــذي يتأل ــد ال ــان العســكري الجدي ــاء الكي ــة بن عــى عملي

الفيلــق األول والثــاين يف الجيــش الســوري، الــذي تلقــى رضبــات موجعــة 

خــالل خمــس ســنوات مــن الــراع، باإلضافــة إىل قــوة التدخــل الرسيــع 

لحــزب اللــه يف ســوريا وامليليشــيات الشــيعية العراقيــة واألفغانيــة 

والباكستانية.

ــة 50  ــد وتعبئ ــى تجني ــل ع ــلياين يعم ــم س ــر إىل أن قاس ــار التقري وأش

ألــف إىل 70 ألــف مقاتــل يف الفيلــق الخامــس الــذي ســيكون مختلفــاً عن 

ــادة يُتوقــع أن يشــارك  ــكل قي ــة، وهي القــوة العســكرية الســورية الحالي

فيــه ضبــاط مــن الحــرس الثــوري اإليــراين وجيــش األســد و«حــزب اللــه«، 

ــق أجنبــي يف املنطقــة،  وســتمثل هــذه القــوة أول جيــش شــيعي أو فيل

يجمع كل القوى الشيعية التي تحارب حالياً يف سوريا.

ــات  ــال الدفع ــدأت بإرس ــام ب ــش النظ ــادة جي ــر إىل أن قي ــار التقري وأش

القادمــة مــن املجنديــن العســكريني للفيلــق الجديــد الــذي وصفــه 

مصــدر ُمقــرب مــن حــزب اللــه بأنــه: »نقطــة تحــول هامــة يف العالقــات 

ــران وروســيا  ــن املحــور نفســه: ســوريا وإي ــة ضم ــوات املتحالف ــني الق ب

وحزب الله«.

ووفقــاً لتقريــر »جينــز« العســكري )23 نوفمــرب 2016( فــإن قــوات 

النظــام قــد قامــت يف غضــون الفــرة املاضيــة بصيانــة منظومــة صواريــخ 

»ســام« )S-200( التــي يبلــغ مداهــا نحــو 240 كــم، وتــم رصــد نحــو 10 

منصات إطالق جديدة يف مناطق مختلفة من الساحل السوري.

وأكــد التقريــر نفســه أن ميلشــيا »حــزب اللــه« قــد اســتعرضت يف اآلونــة 

ــالت  ــات )T-72( وناق ــة ودباب ــات املدرع ــن العرب ــة م ــرة مجموع األخ

MT-(و )M113( ــات مدرعــة أخــرى مــن طــراز ــد )BMP-1(، وعرب جن

.)2-ZSU-57(و )2S1 Gvozdika( تحمل مدفعيات من طراز )LBu

كــا تضمــن العــرض الــذي تــم يف مدينــة القصــر الســورية يف 11 نوفمــرب 

ــد  ــم رص ــا ت ــراز )KS-19( و)KS-1(، ك ــران ط ــادات للط ــايض مض امل

قاذفــات )9K129 Kornet( املضــادة للــدروع، مــا يؤكــد أن إيــران 

ــداً  ــة متهي ــة الحالي ــز امليلشــيات التابعــة لهــا يف املرحل تعمــل عــى تعزي

لعمليات واسعة يف مناطق مختلفة من البالد.

حريــة الحركــة يف أرجــاء املدينــة، ويضطــر »الفرقــة الذهبيــة« العراقيــة 

للقيام مبهام حرجة دون غطاء جوي.

ويف ظــل اإلخفاقــات املتتاليــة لعمليــة »تحريــر« املوصــل وضعــف الغطاء 

الجــوي لقــوات التحالــف؛ أشــار تقريــر أمنــي إىل قيــام التنظيم باســتقدام 

قــوات خاصــة إىل املدينــة مقابــل مغــادرة أعــداد غفــرة مــن مقاتليــه إىل 

ســوريا، خاصــة وأن قــوات البيشــمركة قــد رفضــت تقديــم اإلســناد 

ــا  ــي ســيطرت عليه ــع الت ــة وانشــغلت يف تحصــني املواق للقــوات العراقي

مؤخــراً عــى بعــد 45 كــم عــن املوصــل، ويبــدو أن ادعــاء قــوات الحشــد 

الشــعبي قطــع الطريــق عــى قــوات التنظيــم ليســت دقيقــة، إذ تشــهد 

ــرد  ــم إىل ســوريا، يف حــني ت ــي التنظي ــر مــن مقات ــة انســياباً للكث املدين

اإلمــدادات بصــورة منتظمــة إىل التنظيــم إثــر تــردد قــوات الحشــد مــن 

التقدم خوفاً من تدخل تريك بدعم من قبائل الركان. 

ويشــر التقريــر إىل أن الخالفــات املســتعرة حــول القــوات التــي ستشــارك 

يف معركــة تحريــر الرقــة املرتقبــة قــد أدت إىل وقــف جميــع التجهيــزات 

للمعركــة قبــل شــنها، حيــث تنشــغل وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة 

يف ســوريا بتحصــني مواقعهــا، يف حــني تحــارص فصائــل املعارضــة مدينــة 

ــاً  ــة تجنب ــدم باتجــاه املدين ــا تخــى مــن التق ــريك، لكنه ــاب بدعــم ت الب

إلغضــاب الــروس، ويشــعر قــادة التنظيــم بأنهــم يف مأمــن يف ظل انشــغال 

الــروس واإليرانيــني والنظــام بالعمليــات يف حلــب، وال يخشــون أي تهديــد 

يف الوقت الحايل.

ووفقــاً لتقريــر »ديبــكا« )25 نوفمــرب 2016( فــإن توقــف العمليــات ضــد 

ــتباقية  ــة اس ــداد لحمل ــة اإلع ــه فرص ــت ل ــد أتاح ــش« ق ــم »داع تنظي

ــراق واألردن يف  ــوريا والع ــراتيجية يف س ــع إس ــتهداف مواق ــن اس تتضم

ــات  ــنطن برتيب ــغال واش ــة انش ــتغلة حال ــاري، مس ــمرب الج ــهر ديس ش

انتقال السلطة إىل اإلدارة الجديدة.

ــن  ــّان لش ــرة وع ــن أنق ــا كل م ــوم به ــي تق ــرات الت ــل التحض ويف ظ

عمليــات واســعة ضــد التنظيــم؛ يؤكــد التقريــر أن تنظيــم الدولــة ينــوي 

ــوري واألردين،  ــق الس ــة يف العم ــات نوعي ــوات بعملي ــذه الق ــتيت ه تش

ــد  ــم بع ــة القائ ــم يف مدين ــوات التنظي ــن ق ــدد م ــد ع ــم حش ــث يت حي

ســحبهم مــن املوصــل متهيــداً لهجــات نوعيــة متعــددة تنفيــذ مــن قبــل 

مجموعات صغرة من التنظيم.

كــا تتحــدث التقاريــر عــن إعــداد التنظيــم لعمليــات رديفــة يف العمــق 

منتجعــات  الجديــد، ويف  امليــالدي  العــام  احتفــاالت  خــالل  األورويب 

ــاك  ــدول وإرب ــة يف هــذه ال ــارة البلبل ســياحية بالبحــر األســود بهــدف إث

أجهزتهــا األمنيــة وإشــغالها بحايــة بلدانهــا بــدالً مــن املشــاركة يف 

العمليات باملوصل والرقة.

يف هــذه األثنــاء تنشــغل األجهــزة األمنيــة الفرنســية واألملانيــة والبلجيكيــة 

والركيــة برصــد خاليــا التنظيــم يف مختلــف املــدن األوروبيــة وتعقبهــا، يف 
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Analysis: Trump Is the U.S. President Assad Has Been Waiting For

ترامب هو الرئيس األمريك الذي ينتظره األسد

23 نوفمرب 2016

نيوز ديبي

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/11/23/analysis-trump-is-the-u-s-

president-assad-has-been-waiting-for

Should the Syrian Army Assault Deir-Ezzour Instead of Aleppo?

هل ينبغي عى الجيش السوري أن يشن هجوماً عى دير الزور بدالً من حلب؟

26 نوفمرب 2016

مجلة السياسة الخارجية
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Trump and the Middle East: What he could do with Iran, Israel, Syria

ترامب والرشق األوسط: ماذا ميكن أن يفعل مع إيران، وإرسائيل، وسوريا؟
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Iran and Trump: What his victory means for the Revolutionary Guard

إيران وترامب: ماذا يعني فوزه بالنسبة للحرس الثوري؟
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The Coming War on ‘Radical Islam’

الحرب القادمة عى »اإلسالم الراديكايل«
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http://www.defenseone.com/ideas/2016/11/coming-war-radical-islam/133479/?oref=d-

rivers

Trump’s Big Test in the Middle East

االختبار الكبر لرامب يف الرشق األوسط

28 نوفمرب 2016

دفنس ون

http://www.defenseone.com/ideas/2016/11/trumps-big-test-middle-

east/133432/?oref=d-river

Donald Trump’s Choice for National Security Adviser Has One Priority: Combatting ‘Radical Islamic Terrorism

اختيار دونالد ترامب ملستشار األمن القومي يقوم عى أولوية واحدة: مكافحة »اإلرهاب الراديكايل اإلسالمي«

18 نوفمرب 2016

دفنس ون

http://www.defenseone.com/politics/2016/11/donald-trumps-choice-national-security-
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Hezbollah›s ‹Diplomats› Go Operational

»دبلوماسيو« »حزب الله« ينتقلون إىل ميدان العمليات

2 ديسمرب 2016

معهد واشنطن
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Assad Henchman: Here’s How We Built ISIS
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1 ديسمرب 2016

هافينغتون بوست

http://www.huffpostarabi.com/2016/12/01/story_n_13353826.html

The Loss of Syria’s Children, and with Them, the Loss of Syria’s Future

مستقبل أطفال سوريا عى املحك: ال تعليم وال أوراق ثبوتية

29 نوفمرب 2016

املعهد االطلنطي
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Beginning of the End for East Aleppo

بداية النهاية بالنسبة لرشق حلب

30 نوفمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/beginning-of-the-end-for-

east-aleppo

U.S. Syria Policy at Crossroads as Rebels Falter

يف ظل تراجع املعارضة وخيارات ترامب: سياسة الواليات املتحدة يف سوريا عى مفرق طرق
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Why are the flames of Aleppo burning Turkey?

ملاذا حرق لهيب حلب تركيا؟

3 ديسمرب 2016

املونير

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-syria-aleppo-defeat-worst-

case-scenario.html#ixzz4S4eIZ8EQ

Analysis: The Consequences of Egypt’s Potential Military Engagement in Syria

العواقب املحتملة لالنخراط العسكري املري يف سوريا

5 ديسمرب 2016

املعهد األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/component/tags/tag/637-syriasource

Aleppo’s Fate is No Surprise

مصر حلب لن يكون مفاجأة

29 نوفمرب 2016

املعهد األطلنطي
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What the Syrian Kurds Want

ماذا يريد األكراد السوريون
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http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/what-the-syrian-kurds-want-18564
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The Day after Aleppo Falls

اليوم الذي يي سقوط حلب

30 نوفمرب 2016
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http://nationalinterest.org/feature/the-day-after-aleppo-falls-18561

Kata’ib Humat Al-Diyar: Prominent Loyalist Militia In Suwayda – Analysis

كتائب حاة الديار: أبرز امليليشيات املوالية يف السويداء

3 ديسمرب 2016

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/03122016-kataib-humat-al-diyar-prominent-loyalist-

militia-in-suwayda-analysis/

Russian Campaign in Syria Exposes Moscow’s Defense Gaps
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