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واندلعـت األزمة يف 25 يوليو بسـبب مطالبة الجيش السـوري 
أهـايل املنطقـة بتسـليم أسـلحتهم الخفيفـة، وذلـك بنـاء عىل 
اتفـاق التسـوية املوقـع يف 2018، غـر أنهـم رفضـوا، وهـو مـا 
دفـع الجيش السـوري ملحارصة املدينة للضغط عىل املسـلحني 

لتسـليم أسلحتهم. 

مواقف األطراف المعنية
ــرز مواقــف األطــراف املختلفــة مــن أزمــة  ــح أب ميكــن توضي

ــايل: درعــا يف الت

1- طــرح خريطــة طريــق روســية: تشــمل خريطــة الطريــق 
التــي قدمهــا الجانــب الــرويس يف 15 أغســطس مناطــق 
درعــا كافــة الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة. وتتمثــل بنودهــا 
يف مطالبــة مســلحي املنطقــة بتســليم الســاح الخفيــف 
واملتوســط، وتهجــر الرافضــني للتســوية وتســليم الســاح، إىل 
ــر يف  ــات تفتيــش عــن األســلحة والذخائ جانــب إجــراء عملي
ــة كاملــة  درعــا البلــد، وهــو مــا يعنــي إعــادة ســيطرة الدول

ــد. ــك درعــا البل عــىل كامــل محافظــة درعــا، مبــا يف ذل

ــاه  ــح تج ــاز واض ــن انحي ــية ع ــادرة الروس ــف املب وتكش
الحكومــة الســورية، وهــو مــا يعنــي أن أي عمليــة عســكرية 
ــوف  ــة، س ــوري يف املنطق ــش الس ــّنها الجي ــوم بش ــوف يق س
تحظــى بإســناد جــوي رويس، مبــا يعــزز مــن فــرص نجاحهــا. 
ومــع ذلــك، تســعى موســكو إىل جعــل خيــار التصعيــد 
ــب  ــى ال يرتت ــارات املطروحــة، حت العســكري هــو آخــر الخي
عليهــا نــزوح موجــة جديــدة مــن الاجئــني، مبــا يثــر انتقادات 
املجتمــع الــدويل، كــا أن أي عمليــات عســكرية يف املنطقــة 
ســوف تاقــي مخــاوف مــن األردن وإرسائيــل، خاصــة لقــرب 

ــل.  املنطقــة مــن الجــوالن املحت

2-  تشــدد الحكومــة الســورية: تــر القــوات الســورية 
عــىل إبعــاد الشــخصيات املتهمــة باإلرهــاب إىل خــارج درعــا، 
ــة،  ــة يف املنطق ــارز أمني ــاط عســكرية ومف وإنشــاء تســع نق
ــا أدى لفشــل  ــة، م ــىل املدين ــل الســيطرة ع ــتعادة كام واس
عــدة جــوالت مــن املفاوضــات يف أغســطس برعايــة الــروس 
بــني اللجــان املركزيــة لدرعــا وممثــي الدولــة الســورية، 
وفشــل عــدة محــاوالت الحقــة للوصــول لهدنــة واتفــاق 

ــد.  جدي
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شــهدت الفتــرة مــن 2 أغســطس وحتــى 18 أغســطس الجــاري وقــوع عــدة مناوشــات بيــن الجيش الســوري 
ومســلحي درعــا، فــي ظــل تهديــد الحكومــة الســورية بالتدخــل العســكري ضــد المســلحين فــي حالــة عــدم 
التزامهــم بخريطــة الطريــق المقترحــة مــن جانــب روســيا، والتــي تهــدف فــي النهايــة إلــى اســتعادة الجيــش 

الســوري ســيطرته علــى جنــوب البــاد. 
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وتتمتــع منطقــة درعــا بأهميــة حيويــة بالنســبة للنظــام 
الســوري، نظــراً ألنــه ميــر بهــا معــر نصيــب الحــدودي بــني 
ســوريا واألردن، والــذي كان أحــد أهــم املعابــر التجاريــة 
ــإن  ــم ف ــن ث ــورية، وم ــة الس ــرب األهلي ــل الح ــن قب للبلدي
ــام الســوري الســاعي إىل  ــة للنظ ــغل أولوي ــر يش ــني املع تأم
الرتكيــز عــىل جهــود إعــادة اإلعــار يف أعقــاب انتهــاء الحــرب 

ــة.  األهلي

ــود: تحــاول  ــل بعــض البن 3- بحــث اللجــان املفاوضــة تعدي
اللجــان املركزيــة املمثلــة عــن األهــايل املفاوضــة تعديــل 
الكثــر مــن البنــود التــي ذكــرت يف الخريطــة الروســية، 
ــع يف 2018  ــم املوق ــوية القدي ــاق التس ــزام باتف ــا االلت أهمه
والــذي ينــص عــىل عــدم دخــول الجيــش الســوري إىل درعــا 
ــا يف  ــهيل عمله ــة وتس ــة املدني ــول الرشط ــل دخ ــد مقاب البل
املنطقــة، باإلضافــة إىل إخــراج امليليشــيات اإليرانيــة مــن 
ــإرشاف  ــل إن وجــد ب ــوب ســوريا، وتســليم الســاح الثقي جن
ــحب  ــرويس، وس ــب ال ــا الجان ــي حدده ــيق الت ــة التنس لجن

ــد. ــا البل ــة درع ــة ملدين ــكرية املطوق ــزات العس التعزي

أغســطس   5 يف  بيانــاً  حــوران  عشــائر  أصــدرت  كــا 
ــىل أرض  ــدة ع ــكرية املتزاي ــود العس ــه الحش ــتهجنت في اس
حــوران، كــا أصــدروا بيانــاً آخــر يتضمــن دعــوة إىل ال 
ــل  ــا قوب ــو م ــوريا، وه ــوب س ــا جن ــة يف درع ــة إداري مركزي
ــرت  ــي اعت ــورية، والت ــة الس ــن الحكوم ــتنكار م ــض واس برف

الدعــوة محاولــة انفصاليــة.

ويتهــم املســلحون يف درعــا بأنهــم يتبعــون تركيــا وقطــر، 
ــة  ــد الدول ــلح ض ــل املس ــجيع العم ــعيان إىل تش ــني تس اللت
الســورية، خاصــة أنهــا تســعيان لتكبيــد الحكومــة الســورية 
ــلحة،  ــة املس ــلت املعارض ــا فش ــة، بعدم ــائر ممكن ــر خس أك

ــة الســورية. ــني يف إســقاط الحكوم ــن الدولت ــة م املدعوم

ــر  ــا وزي ــوم: دع ــف الهج ــق بوق ــنطن دمش ــة واش 4- مطالب
ــام  ــطس، نظ ــن، يف 4 أغس ــوين بلينك ــريك، أنت ــة األم الخارجي
ــر أن واشــنطن  ــوري، غ ــف الهجــوم بشــكل ف األســد إىل وق
مل تقــدم عــىل اتخــاذ أي خطــوات أخــرى، أو محاولــة فــرض 
ــات عــىل دمشــق، ورمبــا تكتفــي واشــنطن بانتشــارها  عقوب
ــدات  ــد أي تهدي ــا ض ــة تدخله ــكري يف األردن، وإمكاني العس

ــران.  ــا إي تفرضه

ولعــل انســحاب واشــنطن مــن أفغانســتان، واضطرارهــا 
إىل تنفيــذ عمليــات إجــاء رسيعــة مــن هنــاك، بعــد ســقوط 
العاصمــة األفغانيــة كابــول يف 15 أغســطس يف يــد طالبــان قد 
ــة عــن متابعــة تطــورات  ســاهم يف انشــغال اإلدارة األمريكي

الوضــع يف درعــا. 

5- تحذيــر أممــي مــن النــزوح: وثقــت األمــم املتحــدة نــزوح 

18 ألــف مــدين مــن مدينــة درعــا البلــد يف 5 أغســطس، نتيجة 
ــرض  ــكل متقطــع، وف ــة بش ــوات الســورية املدين قصــف الق
إجــراءات أكــر رصامــة عــىل مداخــل ومخــارج منطقــة درعــا 
البلــد، ومناطــق أخــرى للضغــط عــىل املجموعــات املعارضــة 
للنظــام، لاستســام وتســليم أســلحتهم واالنتقال إىل الشــال، 
فضــاً عــن مخــاوف مــن تنفيــذ الجيــش الســوري تهديداتــه 
باقتحــام مدينــة درعــا البلــد وغرهــا، يف حالــة عــدم اســتجابة 

املســلحني لبنــود املصالحــة الروســية. 

هواجس إقليمية متصاعدة
ــا،  ــل تطــورات الوضــع يف درع ــع كل مــن األردن وإرسائي تتاب
خوفــاً مــن انعكاســها ســلباً عــىل أمنهــا الداخــي، وهــو مــا 

ميكــن تفصيلــه عــىل النحــو التــايل:

1- مخــاوف أمنيــة أردنيــة: يخــى األردن مــن أن يــؤدي 
االقتتــال يف درعــا، املحاذيــة للحــدود األردنيــة، إىل حركــة 
نــزوح جاعيــة للســكان باتجاهــه، مــا يضاعــف أعبــاء 
ــن  ــر م ــم بأك ــدر أعداده ــن تق ــوريني، والذي ــني الس الاجئ

ــوري.  ــئ س ــون الج ملي

كــا تنبــع مخــاوف عــان مــن الوجــود املكثــف لقــوات 
ــا،  ــة درع ــل مدين ــدود وداخ ــرب الح ــة ق ــيات إيراني وميليش
وكان العاهــل األردين امللــك عبداللــه الثــاين أشــار يف الســابق 
إىل تعــرض بــاده للهجــوم مــن طائــرات مســرة إيرانيــة 
الصنــع. ولعــل التهديــدات اإليرانيــة كانــت الدافــع وراء إبــرام 
اتفاقيــة الدفــاع املشــرتك بــني عــان وواشــنطن، وإقامــة 
قاعــدة عســكرية أمريكيــة عــىل األرايض األردنيــة، خاصــة أنــه 
ــام 2018،  ــرويس يف ع ــي – ال ــاق األمري ــذ االتف ــم تنفي مل يت
ــافة 60  ــة ملس ــيات اإليراني ــاد امليليش ــىل إبع ــص ع ــذي ن وال

ــة. ــداً عــن الحــدود األردني كيلومــرتاً بعي

ــد  ــن، أح ــواء الثام ــن الل ــوات م ــرش ق ــل األردن ن ويفض
ــة الفيلــق الخامــس، الــذي تــم تأسيســه بــإرشاف رويس  ألوي
ــر  ــى كث ــي تحظ ــة الت ــة الجنوبي ــا واملنطق ــاء درع ــن أبن م
مــن عائاتهــا وعشــائرها بامتــداد دميغــرايف يف األردن، وذلــك 

ــورية.  ــدود الس ــن الح ــة ع ــيات اإليراني ــاد امليليش إلبع

ــام  ــا اهت ــع يف درع ــر الوض ــذر: يث ــي ح ــب إرسائي 2- ترق
الدوائــر األمنيــة يف إرسائيــل بســبب قربهــا مــن الحــدود 
اإلرسائيليــة، وإمنــا ألنهــا تعكــس مســاعي إيــران يف التمركــز يف 
جنــوب البــاد، واتخاذهــا قاعــدة أماميــة ملهاجمــة إرسائيــل. 
وعــىل الرغــم مــن أن الرئيــس الســوري، بشــار األســد، وفقــاً 
للتقييــات اإلرسائيليــة، ال يدافــع عــن بقــاء القــوات اإليرانيــة 
داخــل ســوريا، فإنــه يقــوم بتوظيفهــا عــىل أســاس مصلحــي 
الســتعادة املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومة الســورية.
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ــوات  ــاك ق ــه ليســت هن ــرات إىل أن وتشــر بعــض التقدي
إيرانيــة موجــودة بشــكل مبــارش يف درعــا، ولكــن مئــات مــن 
عنــارص حــزب اللــه وعنــارص مــن ميليشــيات مواليــة لطهران، 
كــا أن هــذه العنــارص مــزودة باألســلحة الثقيلــة والخفيفــة 
وطائــرات مســرة، وهــو مــا يقلــق إرسائيــل، خاصــة يف ظــل 
ــل  ــة إرسائي ــران مهاجم ــة إي ــل يف محاول وجــود ســابقة تتمث

باســتخدام طائــرات مســرة انطلقــت مــن ســوريا. 

ووفقــاً للتفاهــات الروســية – اإلرسائيليــة الســابقة، فــإن 
تــل أبيــب لــن تقــدم عــىل اســتهداف أي قــوات إيرانيــة تقدم 
دعــاً وإســناداً لنظــام األســد، ولكنهــا تســتهدف تلــك القــوات 
ــذا فــإن  ــران، ول ــع إي التــي تســعى إلقامــة قواعــد دامئــة تتب
ــة تطــورات الوضــع يف درعــا،  إرسائيــل ســوف تكتفــي مبراقب

ومــا ستســفر عنــه املفاوضــات الجاريــة حــول املدينــة.  

3- مخــاوف تركيــة حــول إدلــب: تــدرك أنقــرة أن نجــاح 

ــوف  ــاد، س ــوب الب ــىل جن ــيطرة ع ــوري يف الس ــام الس النظ
ــة  ــة محافظ ــىل الشــال، خاص ــوده ع ــز جه ــه إىل تركي يدفع
ــة  ــة مدعوم ــوات إرهابي ــا ق ــز به ــزال ترتك ــي الت ــب، والت إدل
ــو  ــا ه ــبة لرتكي ــع بالنس ــل وض ــإن أفض ــذا، ف ــا. ول ــن تركي م
إخفــاق الجانــب الســوري يف اســتعادة الســيطرة عــىل درعــا، 
وإن مل متتلــك عمليــاً أي آليــات لتغيــر الوضــع العســكري يف 
ــام الســوري حصــاراً  ــرض النظ ــوب ســوريا، بالنظــر إىل ف جن

ــا.  حــول درع

ويف التقديــر، فــإن الحكومــة الســورية قــد تتجه الســتعادة 
الســيطرة عــىل درعــا عســكرياً، خاصــة يف ضــوء الدعــم 
ــك يف  ــة، وذل ــكرية املحتمل ــة العس ــرويس للعملي ــراين وال اإلي
حالــة فشــل االتفــاق عــىل خريطــة الطريــق الروســية، والتــي 
تســعى إىل تصفيــة وجــود املســلحني يف املدينــة، الذيــن 

ــال.   ــم إىل الش ــلحتهم، ونقله ــليم أس ــون تس يرفض
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