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ائيیالكیملھجوم اعلى  لم تكن "ثالثیة" ولم تأِت رداً عملیة ضد النظام ال  
عنھ حتى اآلن...أمر كبیر لم یكشف وقع في دمشق في العاشر من شھر أبریل الماضي   

تبین أنھا ثم لشن ضربة قیل إنھا ثالثیة، حشد التأیید منذ عدة أسابیع كانت القوات األمریكیة ت
، إلى جانب األوفر من خطة التنفیذبالنصیب تل أبیب حیث حظیت كانت رباعیة بامتیاز، حیث 

القوات األمریكیة والبریطانیة والفرنسیة.  
ومن خالل استعراض التحضیرات المسبقة للعملیة المشتركة، یمكن الجزم بأنھا لم تأِت كرد 
فعل على استخدام نظام بشار السالح الكیمائي ضد المدنیین بدوما؛ إذ تبدأ قصة الضربة من 

مارس الماضي  5إلى واشنطن في نتنیاھو بنیامین  "اإلسرائیلي"زیارة قام بھا رئیس الوزراء 
ضد المواقع اإلیرانیة عسكري عمل ترامب خطة الرئیس األمریكي دونالد على  عرضحیث 

-طھرانطریق قطع سبل  في سوریا، وناقش معھ -بغداد -دمشق ، ومنع المیلشیات التابعة بیروت
لى تكلیف توطید نفوذھا في المحافظات الجنوبیة بسوریا؛ األمر الذي دفع بترامب إلھا من 

ح الجو الألمریكیة لتنسیق ضربات مشتركة مع سالخیارات ابإعداد خطة تتضمن البنتاغون 
بالتخطیط وقیادة قوات بریة وبحریة  تل أبیبتأسیس قوة مھام تقوم فیھا و، "اإلسرائیلي"

ً مختلطة  جندي أمیركي من أوروبا إلى "إسرائیل"  2500جلب وقواعد اشتباك ُمشتركة، لوفقا
.بألمانیا للقیادة العسكریة األمیركیةعبر مركز القوات التابعة   

-التحضیرات األمریكیةواستمرت  لتوجیھ ضربة ضد النظام وحلفائھ اإلیرانیین  "اإلسرائیلیة"
 قاعدة"التنف" بنحو مائتي مقاتلمارس ومطلع أبریل، حیث تم تعزیز في سوریا طوال شھر 

مضاعفة العراق والخلیج العربي بقیادة القوات الجویة األمریكیة في أوامر ل تصدرو ، أمریكي
في حال رصد محاوالت واشنطن لضرب األھداف دون الرجوع وطلعاتھم االستطالعیة 
الحدود السوریة من  عبور عبور نھر الفرات من الجھة الغربیة أو المیلشیات الموالیة إلیران

  .العراق
بالھجوم كن مرتبطة نظام دمشق لم تموجھة لتلك التحركات العسكریة أن الضربة الوتؤكد 

 ،المھجرین قسراً آخر حافلة من دوما، ورحیل بالكیمائي ، بل كانت تنتظر انتھاء المعارك 
تدشن القوات الغربیة فصالً جدیداً من الصراع الدولي على سوریا.ل  

توزیع القوات شاملة قامت من خاللھا بانتشار خطة إعادة تنفیذ في ھذه األثناء؛ عمد النظام إلى 
.دف تقلیل خسائر القصف المرتقبعلى مخابئ في مناطق سكنیة بھواآللیات   

أبریل خرج بشار األسد من قصره المتاخم لقاسیون إلى وجھة غیر معروفة، وانضم  12في و
ً عن أعین رؤساء أجھز 10قبلھ بیومین (عائلتھ التي غادرت إلى  تھ أبریل)، وبقي متواریا

الخاص، ولم یعرف أحد مكانھ باستثناء أشخاص معدودین في موسكو، لكن األمنیة وحرسھ 



بقي على اتصال مع جنراالت النظام أنھ جھات غربیة مختصة تؤكد أنھ لم یغادر دمشق، و
وإیران وروسیا الذین تواروا كذلك في مخابئ تحت األرض.  

لرئیس في العملیات ھدف الرئیس نظراً العتباره المتھم اتكان ماھر األسد یشعر أنھ المس
رتكازه على قاعدة صلبة من قیادات الحرس الثوري اإلیراني، ولذلك فقد الالكیمیائیة الماضیة، و

تم إفراغ مقرات الفرقة الرابعة وألویة الحرس الجمھوري الثالثة المتمركزة في محیط دمشق، 
.ورة للعاصمةوتم توزیع مدرعاتھا وآلیاتھا في مخابئ أعدت على عجل بمناطق ریفیة مجا  

دباباتھا أفضل، حیث تم إخفاء  جیھزاتتالحال بالنسبة لقوات "النمر" التي تتمتع بكان وكذلك 
في مستودعات یتسع الواحد منھا إلى خمس دبابات لتجنب  )T-90طراز (الروسیة الثالثمائة من 

استھدافھا من قبل المقاتالت والصواریخ الغربیة الموجھة.  
كما تم إفراغ مباني األركان ووزارة الدفاع واألمن العام من العناصر والتقنیات، وأُخلیت 
القواعد الجویة بالناصریة، والمزة، ومرج السلطان، والضمیر، والصیقل، والشعیرات، ومنغ، 

إلى الشمال الشرقي، في حین  ھاومقاتالت ھامروحیات ترسلأُ من العناصر، وجمیعھا أفرغت و
 9في  "اإلسرائیلي"عدة الطیاس إلى ركام بعد قصفھا للمرة الثانیة من قبل سالح الجو تحولت قا

أبریل.   
ورصدت االستخبارات العسكریة الغربیة انسحاب مقاتلي "فرقة الرضوان" التابعة ل"حزب 
هللا" من الجنوب القنیطرة وحوران، متخذین مواقع دفاعیة في منطقة یبرود بجبال القلمون على 

، ةمالعاص بالمربع األمني بقل، فضالً عن إخالء المیلشیات التابعة إلیران الحدود مع لبنان
  ونشرھا في المناطق السكنیة المجاورة.

 
لتقطیع أوصال األفعى اإلیرانیة " صقور"ال خطة  

رد فعل على الھجوم كالعسكریة ضد النظام لم تأِت ضربة أن العملیة لتؤكد التحضیرات السابقة ل
الكیمائي؛ بل جاءت كحلقة في سلسلة مواجھات غیر مسبوقة بین القوى اإلقلیمیة والدولیة 

.الفاعلة، بھدف رسم خطوط التماس وتحدید مناطق النفوذ بالحدید والنار  
سالح الجو األمریكي النار على فرقة روسیة تتبع شركة "فاغنر"  أطلقفبرایر الماضي،  7ففي 

  .ما بین قتیل وجریحعناصرھا  من 300األمنیة وأسقط نحو 
ستھداف مقاتلة ا لتزمت روسیا الصمت المطبق إزاء خسائرھا غیر المسبوقة، والتي شملتاو

في الرابضة ، وإعطاب العدید من مقاتالتھا فبرایر) 3( "سوخوي" بمضادات أمریكیة الصنع
.ینایر) 6( من قبلحمیمیم بطائرات آلیة في عملیة نوعیة لم یتوقعھا ضباط القاعدة الروسیة   

بقصف مواقع للنظام وإیران في حمص، األمر الذي  "إسرائیلیة"فبرایر قامت مقاتالت  10وفي 
دفع بالقیادة العسكریة الروسیة إلصدار أوامر باستھداف إحدى المقاتالت المشاركة في الھجوم 

.)F16(من طراز   
على األرض؛ بادر الرئیس  ةعلى إثر ھذه المواجھات غیر المسبوقة بین القوى الفاعلو

من قیادات من  تعیین ثالثاألمریكي دونالد ترامب إلى إقالة وزیر خارجیتھ ریكس تیلرسون، و
المعارض لالتفاق النووي اإلیراني والخصم  مایك بومبیووزیر الخارجیة ھم: "الصقور"، 

الدوائر  المقربة من جینا ھاسبل مدیرة وكالة االستخبارات المركزیةوالشرس إلیران، 



عادة ف بتشدده إزاء إیران ودعواتھ إلجون بولتون المعروومستشار األمن القومي الصھیونیة، 
ضعاف إیران ابتداء من شاملة إلوذلك بالتزامن مع تسریب خطة أمریكیة تقسیم المنطقة، 

اإلدارة الفرصة السانحة للبدء فیھا، حیث نجح قد مثل الھجوم الكیمیائي ، ویبدو أن سوریا
وحشد الدعم األوروبي  ا،في توظیف األزمة لكسب بریطانیا وفرنسا إلى صفھاألمریكیة 

.للعملیات العسكریة خارج المظلة األممیة  

 ضعاف إیران ابتداء من سوریاإلالتي أعدھا فریق "الصقور"  الخطةشیر المصادر إلى أن وت
تتضمن:  

- محافظات لشیات التابعة إلیران في التقطیع أوصال النفوذ اإلیراني من خالل طرد المی 
الجنوبیة  

- إنشاء حائطي صد على الحدود مع السوریةالعراقیة وعلى نھر الفرات   
- عشر مواقع تقع في المناطق تعزیز قدراتھا العسكریة في و األمریكیة قواتالإعادة نشر  

ً التابعة لقوات سوریا الدیمقراطیة  ً  تمتد من عین دادا غربا إلى رمیالن شرقا  
-  "اإلسرائیلي"الطیران یستمر  استھداف القواعد اإلیرانیة في المحافظات الوسطى، حیث 

.تدمیر سائر الدفاعات الجویة جنوب البالد قصف مطارات الضمیر والتي فور، بعدفي   

أما في مرحلتھا الثانیة، فتتضمن الخطة:   

- استبدال الوحدات العسكریة األمریكیة بقوات عربیة للمساعدة في تأمین شمال البالد،  
في المناطق الحدودیة بین و"بناء قوة عربیة من عشائر شرق الفرات" تمأل الفراغ 

بالتعاون مع السعودیة واألردن وبعض الشركات وذلك ، العراق وسوریا واألردن
وبعض الدول العربیة  "سرائیلیةإلا"القوات ن قبل ، وتوفیر الغطاء الجوي لھا ماألمنیة
الحلیفة.  

- لإلسھام في مشاریع إعادة إعمار شمال سوریا، بعض دول مجلس التعاون الستعانة با 
حیث تعھدت ھذه الدول بتقدیم أربع ملیارات دوالر في ھذا المجال، األمر الذي أثار 

حفیظة أنقرة.  

، حیث 2018أن تل أبیب بدأت تغیر من إستراتیجیتھا منذ مطلع  مطلعةمصادر عسكریة تؤكد و
ترغب في االنتقال من مرحلة "الحیاد السلبي" الذي اتبعتھ منذ سبع سنوات، والعمل على 

والدروز في في الشمال  األكراد السوریین والتحالف معلجوالن، في المحور اإلیراني مواجھة ا
ردي أو حكم ذاتي ال یرتبط أھلھ بصراعات دینیة أو إلقامة كیان سیاسي كودعمھم الجنوب، 
.یةدولة الیھودالقومیة مع   

وتأمل تل أبیب وبعض العواصم العربیة في كسب موسكو لصالحھم في صفقة تتضمن التخلي 
عن إیران مقابل االحتفاظ بنفوذھا والبدء في عملیة إعادة إعمار یبقى بموجبھا بشار األسد في 

عملیة إصالح دستوري تتضمن؛ التصویت على دستور معدل عام لإلشراف على الحكم 



، بحیث 2021) ورئاسیة بحلول عام 2020)، ونیابیة (2019، وإجراء انتخابات بلدیة (2018
. یكمل بشار األسد فترتھ الرئاسیة شریطة التخلي عن اإلیرانیین  

 
ما ھي حقیقة الموقف الروسي؟   

ھیئة استبقت لم تكن مفاجئة بالنسبة للقوات الروسیة؛ فقد من المؤكد أن العملیة العسكریة بات 
، مارس) 17(بتحذیر أطلقتھ قبل العملیات بنحو شھر األركان العامة للقوات المسلحة الروسیة 

وقال رئیس غرفة  أن الوالیات المتحدة تحضر الستھدف مواقع تابعة لنظام األسد، أكدت فیھ 
سیرغي رودسكوي، إن: "واشنطن تحضر لتوجیھ العملیات في ھیئة األركان الروسیة، 

.ضربات ضد أھداف حكومیة سوریة باستخدام الصواریخ المجنحة"  
وكان من المثیر لالنتباه إخالء القوات الروسیة مواقعھا في القواعد الجویة التابعة للنظام، 

) إلى قواعدھا غربي البالد، S-400(و) S-300وسحبھا نصاتھا الصاروخیة الروسیة (
ومغادرة قطعاتھا البحریة اإلثنا عشر میناء طرطوس متجھة نحو المیاه اإلقلیمیة في البحر 

 "اإلسرائیلیة"أبریل لمنح المقاتالت البریطانیة والفرنسیة و 14 المتوسط، وإطفاء الرادارات لیلة
.حریة تنفیذ عملیاتھا الجویة  

تحدید المسارات الجویة التي یمكن بل إنھا قامت بدور إیجابي لصالح القوات المھاجمة تمثل في 
للمقاتالت الغربیة أن تسلكھا لضرب مواقع النظام وإیران، وذلك فق اتفاق سابق بین الوالیات 

المتحدة وروسیا حول تنسیق العملیات الجویة.  

 ربیة عن تحول في الموقف الروسي إزاء إیران،یتردد الحدیث في بعض العواصم العربیة والغو
بالقلق من التقدم تشعر طھران خاصة بعد عملیات الغوطة، حیث البلدین، یزداد التوتر بین 

لمیلیشیات اإلیرانیة امشاركة الروسي في دمشق عقب عملیة الغوطة، وذلك في مقابل استبعاد 
، حیث أمر دون المشاركة في القتال والعراقیة التي وصلت إلى محیط الغوطة وأطراف دمشق

.الضباط الروسي قادة المیلشیات بالبقاء على مسافة تفصلھم عن أي نقطة اشتباك  

النوایا الروسیة في سوریا، وما یُنظر إلیھ طھران من اإلعالم اإلیرانیة مخاوف وتعكس وسائل 
ً إلبقا ً باھظا ء بشار األسد في السلطة على أنھ محاوالت روسیة لتجاوز إیران، التي دفعت ثمنا

، خاصة بعد اصطدام المصالح اإلیرانیة والروسیة في الحصول على حق استخراج في دمشق
رئیس مناجم الفوسفات في عقد أبرمھ إدارة الفوسفات في سوریا، فقد حصلت إیران على حق 

اتفاقیات مع شركات رغم بعد ذلك على إبرام أُ ھ طھران، لكنفي وزراء النظام عماد خمیس 
.نفسھامناجم الروسیة من أجل تطویر   

زج بشركة "ستروي موسكو إلى ال تبادروفي حادثة غیر مسبوقة في العالقات بین البلدین؛ 
منھیة ترانس غاز" التي یملك فیھا المیلیاردیر الروسي غینادي تیموشینكو الحصة األكبر، 

وتحدثت المصادر  .والنقل إلى المرافئ للتصدیرتقدیم خدمات الحمایة واإلنتاج بإیران مشروع 
عن لجوء الشركات الروسیة إلى "قوات النمر" لتھدید الشركات اإلیرانیة وإبعادھا عن حقول 



مفاجئ أسفر عن تمكین شن ھجوم وخرجت من المناجم، إیرانیة حمولة لقصف تبعھا الفوسفات، 
رد المیلیشیات اإلیرانیة منھا.على المناجم بالقوة وطالشركة الروسیة من االستیالء   

ویبدو أن بوتین یتبع نھجاً جدیداً یتمثل في االحتفاظ بمناطق النفوذ الخاصة بھ، بعد أن فقد األمل 
-في المحافظة على التوازن بین المصالح اإلیرانیة من جھة والغربیة من جھة  "اإلسرائیلیة"

ثانیة، األمر الذي دفعھ إلبرام صفقات مع األتراك شمال غربي سوریا، وإتاحة المجال الجوي 
لقصف القواعد اإلیرانیة، مما یحفظ نفوذ روسیا ویعزز قبضتھا على دمشق.   

 
السوریة  مستقبل الثورة  

ألزمة السوریة یتحدث المحللون العسكریون عن انتقال افي أتون ھذه المعركة متعددة األقطاب؛ 
ففي أعقاب سقوط الغوطة الشرقیة؛ تمعن القوى الدولیة في إضعاف إلى مرحلة التقسیم الفعلي، 

تستمر فصائل الثورة مقابل إنشاء كیانات إثنیة وطائفیة على أنقاض الكیان الجمھوري، حیث 
دمشق في  إیران في سیاسات التھجیر القسري وتوطین عناصر المیلشیات الشیعیة وعوائلھم

، لألكراد شمال شرق سوریادولة  بناءتعمل الوالیات المتحدة على ، في حین وحمص وحلب
منطقة بالفرات" ربط مناطق "درع وجودھا غربي الفرات بھدف وتعزز القوات التركیة 

لتكون الثالثة من حیث المساحة بعد منطقة النفوذ تركیا  ، وتوسیع منطقة نفوذ"غصن الزیتون"
ألف كیلومتر مربع) وقوات النظام وروسیا وإیران  185البالغة ثلث مساحة سوریا (األمریكي 

التي تسیطر على نصف مساحة البالد.  
وفي ھذه األثناء تتعالى األصوات في تل أبیب النتھاز فرصة احتدام الصراع لتقسیم سوریا 

اكتمال حیث یدور الحدیث عن ، المحتل اعتراف دولي بسیادتھا على الجوالنلتحقیق 
"، واتباع نھج طھران النتھاز ھذه اللحظة التاریخیة إلعالن السیادة على الجوالنات "التحضیر

ً وأنقرة اللتان أصبحتا تمتلكان  عبر التدخل المباشر. طویلة داخل األراضي السوریة أذرعا  
ویمكن تحدید أبرز مالمح المرحلة المقبلة فیما یلي:  

- االقتتال الداخلي واالنكسارات األخیرة وتوقف الدعم تراجع المشروع الفصائلي نتیجة  
.الخارجي  

- ال تنتمي تدجین أجساد المعارضة بشخصیات وجماعات  إثرالمشروع السیاسي  ضعف 
.يالثورللحراك   

- .انھیار مشاریع التطرف واإلرھاب متمثلة في تنظیمي داعش والقاعدة   
- .تنامي مظاھر ضعف النظام رغم تقدم قواتھ على األرض   
- انھیار تفاھمات أستانة بجنیف، وساطة األممیة دبلوماسیة الدولیة إثر تراجع الوثر التع 

.نتیجة التصعید الممنھج الذي یقوم بھ "ضامنو" وقف القتال  
- توتر االنتقال من مرحلة الصراع بالوكالة إلى الصراع المباشر بین القوى الدولیة نتیجة  

.حرب في الجنوبباندالع  ینذرالعالقات بین روسیا والدول الغربیة مما   
- بدایة مرحلة التقسیم الفعلي من خالل إنشاء مناطق نفوذ لألتراك واألمریكان واإلیرانیین  

.والروس  



- دعم مشروع "إصالح دستوري" تحت رعایة نظام بشار ل "الصدیقة"توجھ الدول  
وإعادة تأھیلھ   

- -ضعف المواقف العربیة مقابل تنامي النفوذ اإلیراني  -التركي وربما  "،اإلسرائیلي"
الكردي في المنطقة.   

- وتدفع تلك التحوالت الكبرى في مشھد الثورة السوریة سنویتھا السابعة مع ذكرى التي تزامنت 
-الشرقیة سقوط الغوطة للدعوة إلى تبني مشروع تحول شامل یعالج المخاطر ویستجیب لعمق  

رئیسة ھي:التحوالت، وذلك من خالل االرتكاز على أربعة أعمدة   
1- یمثل األغلبیة المطلقة من السوریین الذین یرفضون مشاریع  إنشاء تیار وطني وحدوي 

، ویواجھ مشاریع التوسع الفارسیة والروسیة ومحاوالت اقتسام مناطق النفوذ الدولي لبالدھم
النزعات والغربیة تمریر مشاریع التقسیم إعادة تأھیل نظام بشار المتھالك من جھة، ویمنع 

من جھة ثانیة. االنفصالیة لبعض الفئات السكانیة على حساب مشروع اإلصالح الوطني  
2- إعادة التشكیل البنیوي وفق ما یمثل قوى الثورة ولیس وفق مصالح وإمالءات القوى  

الخارجیة، فعلى ضوء الدبلوماسیة "السریة" التي تناقش فیھا الدول الفاعلة مناطق السیطرة 
قوى الثورة أن ال تركن إلى الوساطة األممیة ومفاوضاتھا المتعثرة كسبیل  والنفوذ؛ یتعین على

أوحد لتقریر مصیر سوریا، بل یجب علیھا العمل على معالجة ھذه المسألة من خالل برنامج 
تحول وطني شامل، یعالج معضلة االختراق الواسع للجسد السیاسي الذي أُقحمت فیھ عناصر ال 

ً وأقدر تنتمي للمعارضة في تمثیل ھا السیاسي، وذلك من خالل إیجاد آلیات تمثیلیة أكثر نضجا
على إعادة تنظیم الحراك الشعبي وتحشید سوریي الخارج والمناطق المحررة.  

3- یمكن أن التوصل إلى الحد األدنى من المبادئ التي تعزیز ثوابت الثورة، وذلك من خالل  
شریطة الخروج من بوتقة العمومیات إلى تفصیل  سائر القوى الوطنیة تحت مظلتھا،تنضوي 

وإنشاء تحالف من القوى والمؤسسات المبادئ التي یتعین على االلتزام بھا وعدم الحیاد عنھا، 
ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلیة لدعم المبادئ وتحقیق التمثیل الفعلي للثورة وفق 

.توافقات سوریة محضة  
4- الفصائلي وفق متطلبات المرحلة، عبر تبني إستراتیجیة بدیلة تتحرر من إعادة تشكیل الجسد  

بشار "عبء النطاق الجغرافي" وتركز على المرونة في التشكیل والسیولة المتاحة إلسقاط 
اختراق المناطق اآلمنة "و "األمن االستباقيونظامھ، وذلك من خالل تعزیز مفاھیم: " األسد
زمام سحب تالمناطق اآلمنة للنظام وإلى العملیات م ل زخحوتخطة میدانیة ووضع "، للعدو

ھداف التي یتوجب لألبنك تأسیس وموحدة إنشاء غرفة عملیات ھ، وذلك من خالل المبادرة من
معنویات مقاتلیھ والمیلشات الموالیة لھ. ، وإضعاف ة للنظامنضربھا في المناطق اآلم  

والجزء األھم في أیة إستراتیجیة مقبلة، إذ  وال شك في أن استعادة الحراك الشعبي ھو الفیصل
إن الخطأ األكبر الذي وقع فیھ السیاسیون والعسكریون ھو البعد عن الحاضنة التي أوقدت نیران 
الثورة، ولعل مسیرة التیھ التي تمر بھا الفصائل، ومحاوالت التدجین التي یواجھھا السیاسیون 

ة والمیدانیة للعمل على إیجاد تمثیل شعبي حقیقي.في األروقة الدولیة تدفعان بالقوى السیاسی  


