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إقرأ في هذا العدد:

الجنوب السوري يتجه لمزيد من التصعيد عقب فشل المفاوضات

موافقة روسية ضمنية لشن عمليات ضد إيران في الجنوب السوري

إيران تواجه ضغوطًا لسحب قواتها من سوريا



الجنوب السوري يتجه لمزيد من التصعيد عقب فشل المفاوضات

تقاسم  صفقة  حول  للتوصل  الفاعلة  الدولية  القوى  بين  حثيثة  مفاوضات  الماضية  األسابيع  شهدت 
والحرس  اإليراني  الدور  إبعاد  على  أبيب  وتل  عّمان  من  أصرت كل  السوري، حيث  الجنوب  في  للنفوذ 
الثوري والميلشيات الداعمة له عن المنطقة الجنوب، وذلك في مقابل الموافق على استعادة النظام 

السيطرة على معبر نصيب.

مقابل سحب جميع  الجنوبية  المنطقة  على  النظام  إعادة سيطرة  تتضمن  وعرضت موسكو صفقة 
القوات األجنبية من المنطقة، بما في ذلك إيران التي يتعين عليها سحب قواتها من القنيطرة ودرعا، 
والواليات المتحدة التي اقترح الروس سحب قواتها وتفكيك قاعدتها في التنف على الحدود مع العراق 

واألردن.
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انسحاب جميع  تتضمن  ورقة  األمريكية، ديفيد ساترفيلد،  الخارجية  وزير  نائب  في حين طرح مساعد 
الميليشيات السورية وغير السورية إلى عمق 20-25 كلم، ونقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب 
شمال سوريا وتسليم سالحهم الثقيل إلى الجانب الروسي، وعودة قوات النظام إلى درعا وتمكينها 

من فتح معبر نصيب، وتفكيك قاعدة التنف شريطة سحب إيران ميلشياتها من المنطقة. 

في  نظرائهم  مع  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  ضباط  أجراها  التي  المفاوضات  مع  وبالتوازي 
موسكو؛ تسربت أنباء عن مفاوضات سرية رديفة جرت بين إيران وإسرائيل في األردن، حيث نوقشت 
فكرة السماح لقوات النظام بإعادة السيطرة على جنوب سوريا وصوالً إلى الشريط الحدودي مع إسرائيل 
على أن تضمن روسيا ابتعاد قوات إيران و”حزب اهلل” عن المنطقة القريبة من الحدود بما فيها مرتفعات 

الجوالن.

ودار الحديث عن اتفاق إسرائيلي-إيراني بعدم مشاركة “حزب اهلل” في معارك مرتقبة سيشنها النظام 
إلى  المقاتلين  تسلل  ومنع  حدودها  بحماية  األردنية  القوات  تقوم  حين  في  المعارضة،  فصائل  ضد 
أراضيها أثناء المعارك، وشرع النظام إثر ذلك في حشد وحدات من الفرقتين التاسعة والخامسة عشر 

لشن عملية ضد مناطق سيطرة المعارضة بهدف الوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع األردن.

في هذه األثناء؛ أقر وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدرو ليبرمان مع نظيره الروسي سيرغي شويغو خرائط 
تحدد أماكن إبعاد الميلشيات التابعة إليران وراء محور دمشق-السويداء مقابل عودة قوات النظام إلى 

ثالث نقاط هي: 

- تل الحارة في ريف درعا، وهي أعلى هضبة ذات بعد عسكري
- معبر نصيب على حدود األردن

- بصر الحرير في ريف درعا

إقامة نقطة مراقبة على خط يفصل بين مناطق سيطرة  إلى  الروسية  القوات  بادرت  إثر ذلك؛  وعلى 
التابعة إليران في السويداء والمناطق المحررة في درعا يمتد من مطار الثعلة جنوبًا الى  الميلشيات 
كتيبة الرادار شماالً، بين الفاصل بين محافظتى درعا والقنيطرة، وتحديدًا على الطريق الواصل بين قرية 
صما وبلدة المليحة الشرقية، كما أخلت بعض الميلشيات مواقعها في المنطقة المتاخمة للقنيطرة 

وتمركز قوات روسية مكانها.

الدولي من حسمها،  التي لم تتمكن األطراف  العقد  المفاوضات تعرقل أمام مجموعة من  لكن سير 
وأبرزها: 

- إقناع بشار األسد بالتخلي عن إيران في الجنوب
- تحديد عمق وآلية سحب إيران الميلشيات التابعة لها

- إقناع الواليات المتحدة بتنفيذ عملية انسحاب من التنف بالتزامن مع إعادة التموضع اإليراني. 
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وفيما يؤكد هيمنة الخالف وعدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء؛ صرح الناطق باسم مركز المصالحة 
في  التصعيد  خفض  اتفاق  “انتهاء  بأن:  إيفانوف  ألكسندر  الروسية،  العسكرية  حميميم  قاعدة  في 
مدينة درعا جنوب البالد سيكون حتميًا في ظل استمرار وجود متطرفين ينتمون إلى تنظيمي داعش 

وجبهة النصرة”.

ونشرت “قوات النمر” صورًا ومقاطع فيديو لعدد من دباباتها متجهة إلى محافظة درعا، وإلقاء مروحيات 
النظام السوري مناشير تنذر باقتراب عملية مرتقبة، بدأت بوادرها في أول أيام عيد الفطر )15 يونيو 
2018(، وذلك في مقابل سحب األردن سفيرها من طهران، ومطالبة واشنطن فصائل الجبهة الجنوبية 

عدم االنجرار إلى استفزازات متوقعة من قوات النظام أو الميليشيات الرديفة.

المستوى  رفيع  عسكريًا-استخباراتيًا  وفدًا  أرسل  نتنياهو  فإن  مطلعة  استخباراتية  لمصادر  ووفقًا 
قوي،  تفاوضي  وضع  في  أبيب  تل  أن  على  للتأكيد  المستفزة،  الفــروف  تصريحات  عقب  موسكو  إلى 
الروسي؛  الخارجية  التي تحدث بها وزير  التي ستفرضها على الطاولة ليست بالبساطة  وأن الشروط 
وليس   بأسره  السوري  التراب  على  قدم  موطئ  لها  يكون  لن  اإليرانية  القوات  أن  نتنياهو  أكد  حيث 
على الحدود مع إسرائيل فقط، مؤكدًا: “إذا لم يخرج اإليرانيون من سوريا فينبغي أن يتوقعوا استمرار 

الضربات اإلسرائيلية”.

وأكد الموقف اإلسرائيلي المتشدد حقيقة أن موسكو قد انزلقت إلى مستنقع المصالح المتضادة، إذ 
أخفقت محاوالت بوتين التوصل لتفاهمات مع إدارة ترامب من جهة، وإلى صياغة معادلة تقبل بها كل 
من تل أبيب وطهران من جهة ثانية، كما أن رغبته في مساعدة النظام على استعادة كافة مناطق 
الجنوب تقف أمام إصرار طهران على تعزيز قبضتها العسكرية على سوريا، األمر الذي يستفز تل أبيب 
لشن المزيد من العمليات الجوية ضد المواقع التابعة إليران، مما يجعل مهمة صياغة معادلة يرضى بها 

الجميع أمرًا متعذرًا في الظروف الحالية.

وتؤكد التسريبات أن المفاوضات الروسية-اإلسرائيلية قد توصلت إلى تفاهمات متواضعة تقوم على 
النار  إطالق  لوقف  األخيرة  إسرائيل  صيغة  إلى  مستندًة  الحدودية  للمناطق  مشروطة  صفقة  أساس 
في غزة، أي أن الهدوء سيقابل بالهدوء، حيث تمتنع تل أبيب عن شن الهجمات في منطقة خفض 
التصعيد جنوب سوريا طالما بقيت الشرطة العسكرية الروسية مسيطرًة، ولكن في حال دخول عناصر 

أخرى إلى تلك المناطق فستقوم القوات اإلسرائيلية بقصفها.

ويأتي ذلك االتفاق الهش في ظل أنباء عن وقوف الحرس الثوري اإليراني على أهبة االستعداد لفتح 
جبهة في الجوالن، في حين أرسل النظام فرقة من قوات “الغيث” التابعة للفرقة الرابعة بإشراف إيراني 
إلى الحدود مع الجوالن “لقيادة عملية القنيطرة” بدالً من التوجه نحو معبر نصيب كما كان متوقعًا، كما 

تم وضع اللوائين 39 و40 على أهبة االستعداد التخاذ مواقع قتالية. 

ووفقًا للمصادر نفسها؛ فإن القوات اإليرانية قد اتخذت من بلدة إزرع مقرًا لها لشن عملية انتشار واسعة 
النطاق، األمر الذي دفع بالقوات األمريكية للتحذير باتخاذ “إجراءات حازمة ومناسبة” إزاء التحركات اإليرانية 

األخيرة.
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وتخشى واشنطن وتل أبيب من لجوء روسيا إلى القوات اإليرانية للمساعدة في إعادة سيطرة النظام 
على درعا، ولذلك جاء المطلب اإلسرائيلي في اللحظة األخيرة بضرورة مغادرة إيران وميليشياتها من 

كل التراب السوري.

وكانت فرقة من قوات “الغيث” بقيادة العقيد “غياث دلة” قد تمركزت في مدينة درعا )31 مايو 2018( 
برفقة رتل من المدرعات والجنود، يتقدمه سيارة ترفع العلم الروسي، وهو الرتل الثاني الذي يصل إلى 

المنطقة تحضيرًا لحملة عسكرية قد تستهدف مدينة درعا.

أنهم  على  اهلل”  “حزب  قوات من  على  النظام  تستر  الكشف عن  مع  األخيرة  االنتشار  عملية  وتزامنت 
األخرى  والميليشيات  الحزب  الرابعة، حيث عادت قوافل عسكرية من مقاتلي  الفرقة  من مقاتليه في 
المدعومة من إيران إلى كل من محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب غرب سوريا بالقرب من الجوالن 
المحتل، مرتدين الزي العسكري لجيش النظام ورافعين أعالمه في عملية تمويه باتت مكشوفة، حيث 

يعمد النظام إلى منح عناصر هذه الميلشيات بطاقات هوية سورية. 

واستبعدت المصادر أن تكون الميليشيات اإليرانية قد انسحبت بالفعل من مدينة درعا باتجاه “ازرع”، 
األوتوستراد  عبر  للنظام  عسكرية  تعزيزات  وصلت  حيث  تجميع،  إعــادة  بمثابة  ذلك  يكون  أن  مرجحة 

الدولي، وتمركزت في مناطق انتشار الفرقة التاسعة في بلدتي الصنمين وجباب.

وجاء تمركز قوات “النمر” في الريف الشمالي من محافظة درعا بالتزامن مع انتشار ميلشيا “زينبيون” 
و”حزب اهلل” في مدينة “إزرع” لالنضمام إلى تشكيالت الفرقتين الخامسة والسابعة بجيش النظام، كما 
العدس”  و”دير  “الهبارية”  بلدات  إلى  اإليراني  الثوري  والحرس  اهلل”  “حزب  ميليشيات  تأكيد وصول  تم 

و”تلول فاطمة” في ريف درعا الشمالي، التي تحوي مقرات للحرس الثوري اإليراني.

وشملت التعزيزات سيارات نقل جنود عسكرية، باإلضافة لسيارات تحمل رشاشات ثقيلة، وتم تسليمهم 
الزي العسكري لقوات النظام تمهيدًا للقيام بعملية واسعة النطاق.

وكرد فعل على ذلك االنتشار اإليراني غير المسبوق؛ بادرت تل أبيب )10 يونيو 2018( إلى إجراء تدريبات 
عسكرية، بشكل مفاجئ وغير معلن في منطقة الجوالن، األمر الذي ينذر بانهيار الدبلوماسية وترجه 

اندالع المزيد من المواجهات في األيام المقبلة.
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موافقة روسية ضمنية لشن عمليات ضد إيران
في الجنوب السوري

تؤكد مصادر أمنية مطلعة وجود توافق أمريكي-روسي صامت على 
طرد إيران من سوريا مقابل الموافقة على بقاء األسد وتمكين موسكو 

من بسط قبضتها العسكرية لملء الفراغ الناتج عن مغادرة إيران. 

الوقت  في  تتشكل  جديدة  اصطفافات  فإن  نفسها؛  للمصادر  ووفقًا 
الحالي يتم من خاللها خلط الالعبين بصورة غير مسبوقة، فالتفاهمات 
هامبورغ  في   2017 سبتمبر  في  وبوتين  ترامب  إليها  توصل  التي 
مازالت قائمة رغم الهزات التي اعترتها، إذ ال يزال الرئيسان متمسكان 
بتقسيم النفوذ بين البلدين، على أساس خضوع شرق الفرات ألمريكا 

وغربه للسيطرة الروسية. 

وتتفق الواليات المتحدة مع روسيا -من حيث المبدأ- على وجوب مغادرة 
القوات العسكرية األجنبية من سوريا رغم عدم تتوصلهم إلى  كافة 
صيغة مشتركة لتنفيذ ذلك، ويبدو أن بوتين قد تعهد بإقناع بشار 
األسد باالنضمام إلى ذلك االتفاق، وقام باستدعائه إلى سوتشي )18 
إلى  اإلطار، مشيرًا  لمناقشة مستقبل سوريا ضمن هذا   )2018 مايو 
الهدف الرئيسي للدعوة هو: “سحب جميع القوات األجنبية من سوريا 

بعد بدء التسوية السياسية”. 

وكانت تصريحات بوتين ووزير خارجيته بهذا اإلطار كافية لقرع جرس 
اإلنذار في طهران، حيث أكد الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام 
في  يتواجدان  وتركيا  المتحدة  الواليات  أن   )2018 مايو   21( قاسمي 
سوريا بشكل غير قانوني  وينبغي عليهما سحب قواتهما، ومؤكدًا 

أنه: “ال يمكن ألي كان أن يلزم طهران القيام بأي شيء”.

وبدا موقف بشار األسد متناقضًا ومرتبكًا عقب لقاء سوتشي؛ حيث 
تحدث عن شرعية الوجود اإليراني في سوريا، لكنه انخرط في الوقت 
نفسه بترتيبات لتعزيز مواقع القوات الروسية وتمكينها من السيطرة 
على المزيد من األراضي، مقابل الحصول على شحنات أسلحة متطورة 

في األيام الماضية.  

شؤون أمنية العدد رقم 58 - األحد 24 يونيو 2018 التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 6



ثمة  فـــإن  غربيين  عسكريين  لمحللين  ووفــقــًا 
السياسة  لصانعي  يمكن  روسي-إيراني  انشقاق 
الممكن  من  بات  إنه  إذ  منه،  االستفادة  الغربيين 
التعامل مع موسكو للحد من نفوذ إيران، باعتبارها 

القوة األكثر تخريبًا في المنطقة.

انسجامًا  أكثر  تبدو  موسكو  أن  المحللون  والحظ 
إيران  رضى  بغير  تسير  التي  التركية  العملية  مع 
الــوقــت نفسه  الــســوري، وتــوفــر فــي  فــي الشمال 
تسهيالت جوية لعمليات القصف اإلسرائيلية التي 

تستهدف مواقع إيرانية في سوريا. 

الدفاع  وزيــر  جمع  لقاء  عقب  التطورات  تلك  تأتي 
اإلسرائيلي  بنظيره  شويغو،  سيرغي  الــروســي، 
أفيغدور ليبرمان ورئيس االستخبارات العسكرية، 
في  السياسي  القسم  ورئــيــس  هــايــمــان،  تامير 
مستقبل  لمناقشة  بــالــتــي  زوهـــر  الــدفــاع  وزارة 
اإليــرانــي فــي ســوريــا، وذلــك بالتزامن مع  الــوجــود 
مئير  اإلسرائيلي،  القومي  األمــن  مستشار  توجه 
للقاء نظيره جون بولتون لنقل رسالة  بن شبات، 
تتضمن التزام موسكو بإخالء المناطق الحدودية 
من أي وجود إيراني مقابل قبول واشنطن بعودة 

جيش النظام للسيطرة عليها. 

ورحبت األوساط اإلسرائيلية من جهتها بالتفاهمات 
التي حصلت مع روسيا، والتي تدفع باتجاه انسحاب 
إيـــران مــن جــنــوب ســوريــا، حيث أكــد وزيـــر الطاقة 
األمنية  للشؤون  المصغر  الوزاري  المجلس  وعضو 
“إســرائــيــل  أن:  شتاينيتس  يــوفــال  والــســيــاســيــة 
وضعت خطوطًا حمراء في مفاوضاتها الجارية مع 
روسيا، أهمها عدم تمكين إيران من إقامة قواعد 
تهريبها  مــواصــلــة  أو  ســوريــا،  فــي  لها  عسكرية 

للوسائل القتالية لحزب اهلل”.

الروس  أن  العسكري  الخبير  يشاي  بن  رون  وأكــد 
الــقــوات  تبقى  أن  اإلسرائيليين  على  يقترحون 
كلم   70-60 بعد  على  والحليفة معها  اإليرانية 
شرق خط وقف إطالق النار في الجانب اإلسرائيلي 

من الجوالن.

 )2018 مــايــو   17( بــوتــيــن  مــطــالــبــة  ــر  ــ إث وعــلــى 
من  لالنسحاب  األجنبية  القوات  جميع  باستعجال 
ألكسندر  الروسي،  الرئيس  سوريا؛ أوضح مبعوث 
التابعة  القوات  يعني:  كان  بوتين  أن  الفرينتيف، 
وتركيا،  المتحدة،  والــواليــات  اهلل”،  و”حـــزب  إليـــران، 
لمهاجمة  ودفعها  طهران  حفيظة  أثار  الذي  األمر 
الموقف الروسي في العديد من المواقف الرسمية 
وشبه الرسمية؛ فقد طالب حسين شيخ اإلسالم، 
وزير  ومستشار  دمشق  في  األسبق  ــران  إي سفير 
الخارجية اإليراني، موسكو بألّا تتدخل في الشؤون 
الداخلية لسوريا، مؤكدًا أن: “من يبقى أو ينسحب 
من سوريا، هذا جزء من خيارات الحكومة السورية 
إيـــران ستبقى في  أن  وأكــد  آخـــر”،  أحــد  وال  فقط، 
عمالقة  استثمارات  شبكة  تمتلك  ألنها  ســوريــا؛ 
وواسعة هناك، قائال: “من ذهب إلى سوريا يرى أن 
أغلب سيارات قطاع التكسي هناك هي من صنع 
إيران، ولدينا خطوط إنتاج لشركات برايد وسمند 
لصناعات السيارات اإليرانية في سوريا و %50 من 
مناقصات المياه والكهرباء حصلت عليها شركات 
ونقدم  وصــوامــع،  مصفاة  ببناء  وقمنا  إيــرانــيــة، 
وذلك  الطرق،  وإنشاء  وتقنية  هندسية  خدمات 
أيضا  والــســوريــون  نــتــرك ســوريــا،  ــن  ول سيستمر، 

يريدون بقاءنا هناك”.

على  المحسوبة  ــون”  ــان “ق صحيفة  اعــتــبــرت  كما 
التيار اإلصالحي )3 يونيو 2018( الموقف الروسي 
العدو  العهود مع الصهاينة،  األخير بمثابة توثيق 
الرئيس  العنوان  ووضعت  لإليرانيين،  الرئيسي 
في  بوتين،  صــورة  تحت  “المحتال”  صفحتها:  في 
إشارة إلى سياسة بوتين مع اإليرانيين في سوريا، 
ينفذها  واحتيال  نصب  “سياسة  اعتبرتها  والتي 
إيران في سوريا”، واتهمت تيارًا داخل  بوتين تجاه 
المحافظين، أطلقت عليه “التيار الروسي”، بالوقوف 

ضد أي موقف إيراني يمكن أن ُيتخذ ضد روسيا.

لكن اإلسفين األكبر في نعش العالقات الروسية-
اإليرنية يكمن في تسرب أنباء عن تأييد موسكو 
إيران  برامج  لوقف  محدود  عسكري  بعمل  القيام 
تتضمن  والتي  الــســوري،  الجنوب  في  التوسعية 
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قواتها  لسحب  ضغوطًا  تواجه  إيران 
من سوريا

داخلية  ضــغــوطــات  عــن  مطلعة  مــصــادر  تتحدث 
الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  يواجهها 
التغير  قاسم سليماني، وخاصة في ظل  اإليراني 

الذي بدأ يظهر في الموقف الروسي.

حسن  ونأي  بالحديدة،  الحوثيين  تراجع  ظل  وفي 
ضد  اإلسرائيلية  العمليات  عــن  بحزبه  اهلل  نصر 
المواقع اإليرانية في سوريا، وتنامي أزمة تشكيل 
الحكومة العراقية عقب االنتخابات التي أفرزت حالة 
سياسية هشة؛ يبرز الفشل األكبر لسليماني في 
قواعد  بإنشاء  ودمشق  موسكو  إقناع  عن  عجزه 
الخسائر  رغــم  سوريا  في  دائمة  إيرانية  عسكرية 
غضون  فــي  طــهــران  تكبدتها  ــتــي  ال الــبــاهــظــة 

السنوات السبعة الماضية. 

إلى  ستقود  الــروســي  الموقف  تحوالت  أن  ويبدو 
التصادم بين موسكو وطهران، حيث  المزيد من 
على  المحافظة  إزاء  حساسية  مــوســكــو  تــبــدي 
مصالح تل أبيب والتوصل إلى تفاهمات مع الواليات 
إيران على  تراهن  الشأن، في حين  المتحدة بهذا 
بسط هيمنتها من خالل إضعاف السلطة المركزية 

في بغداد ودمشق وبيروت.

في هذه األثناء؛ يعمل مرشد الثورة علي خامنئي 
على إقناع األوروبيين بالوقوف مع بالده ضد الموقف 
األوروبـــيـــة خطوات  الــبــنــوك  اتــخــاذ  األمــريــكــي عبر 
النفط  مبيعات  وضمان  بــالده  مع  التجارة  لتأمين 
اإليرانية، لكن محاوالته احتواء مخاطر اإلستراتيجية 
الرياح عقب تحول  أدراج  الجديدة ذهبت  األمريكية 
التعاون السري بين طهران وبيونغ يانغ في برنامج 
السالح النووي والصواريخ سيفًا مسلطًا على رقبة 

طهران عقب قمة ترامب-كيم. 

إيــران  ــَرت  ُج أن طهران قد  أمــا في ســوريــا؛ فيبدو 
حيث  األفــق،  في  له  نهاية  ال  مكلف  مستنقع  إلى 
ــران لــلــتــعــاون مـــع مــوســكــو ودمــشــق  ــ تــضــطــر إيـ

لشن  ضمنية  روســيــة  موافقة 
الجنوب  في  إيران  ضد  عمليات 

السوري )تتمة(

“غــامــضــة” في  إلقــامــة منشآت  إيـــران  سعي 
السويداء 

ــتــأســيــس لــجــيــب عــســكــري في  بـــهـــدف ال
وقيامها  “اإلرهاب”،  محاربة  بدعوى  المنطقة 
وراءها  تقف  النطاق  واسعة  تشييع  بحركة 
في  الثوري  الحرس  قــوات  تتبع  دينية  لجان 

محيط بعض قرى غرب درعا.

األردن  ســحــب  إلـــى  الــتــســريــبــات  تــلــك  وأدت 
سفيرها من طهران ومطالبة لجنة التنسيق 
العسكرية الروسية والمعنية بخطة خفض 
النظام  جيش  بإقناع  الجنوب  فــي  التوتر 
السماح  عن  الناتجة  والمجازفات  بالمخاطر 
لمجموعات مسلحة شيعية لبنانية وعراقية 
تحت  دائــم  عسكري  وجــود  بإقامة  وإيرانية 
ستار ثالث جمعيات خيرية ُتستخدم كواجهة 

لزيادة عدد المتشيعين.

تفهمها  أبــدت  موسكو  بــأن  األنــبــاء  وتفيد 
الحديث  ودار  األردنية-اإلسرائيلية،  للمخاوف 
إمكانية  حــول  المعنية  الــدول  وبين  بينها 
الــبــحــث فــي خــيــار عــســكــري جــديــد لتنفيذ 
ذلك  تطلب  وإن  الــدول،  بين هذه  االتفاقات 

اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران.
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المشهد  عن  تدريجيًا  إلبعادها  تخططان  اللتان 
السياسي والعسكري، وتؤكد مصادر من تل أبيب 
والرئيس  ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  أن 
الحكومة  ورئيسة  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
على  نتنياهو  مع  اتفقوا  مــاي،  تيريزا  البريطانية 
سوريا،  من  اإليرانية  القوات  إخراج  أجل  من  العمل 
تل  بين  المفاوضات  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدة 
بخصوص  تفاهمات  الــى  أفضت  وموسكو  أبيب 
ــّســوري وعــودة  ال االنــســحــاب اإليــرانــي مــن الجنوب 
جيش النظام إلى خّط وقف إطالق النار في الجوالن 

عام 1967. 

الدولي في سوريا  التحالف  األثناء يعمل  في هذه 
الفرات،  شرقي  مراقبة  ومراكز  نقاط  إنشاء  على 
من  التخلص  بهدف  عربية،  دول  من  بدعم  وذلك 
الوجود اإليراني بشكل نهائي في سوريا، وتأسيس 
قوات نظامية بتمويل عربي وإدارة دولية، لتتولى 
حماية حدود المناطق التي سيطرت عليها قوات 
سوريا الديمقراطية، في حين تعمل بعض الدول 
العشائر  من  عربية  قوة  تأسيس  على  الخليجية 

العربية في مناطق شرق الفرات في سوريا.

أثــارت  فقد  الــبــالد؛  مــن  الغربية  المناطق  فــي  أمــا 
الحدود  قــرب  روســيــة  عسكرية  قــوة  نشر  عملية 
اللبنانية خالفًا مع قوات مدعومة من إيران، وعلى 
الخطوة غير  عــارض هــذه  الــذي  “حــزب اهلل”  رأسها 
المنسقة، مما دفع بقوات النظام لنشر عناصر من 
الروس قرب  انتشر بها  ثالثة مواقع  11 في  الفرقة 

بلدة القصير في منطقة حمص. 

القوى  قائد  إصدار  أعقاب  في  الحادثة  تلك  وجاءت 
بللول،  أحمد  النظام،  لدى  الجوي  والدفاع  الجوية 
كافة  في  الطائرات  مخازن  استخدام  يحظر  قــرارًا 
المطارات السورية إال من قبل عناصر القوى الجوية 
الطيران  ســالح  استهداف  لمنع  ــك  وذل الــســوريــة، 
اإلسرائيلي لهذه القواعد بحجة وجود قوات إيرانية 

فيها. 

القواعد  بعض  تستخدم  اإليرانية  القوات  وكانت 
وإقامة  الذخائر  لتخزين  للنظام  التابعة  الجوية 
عناصر  وإلقــامــة  بها،  خاصة  حربية  تصنيع  ورش 
دفع  مما  القواعد،  هــذه  مالجئ  في  الميليشيات 
بــالــطــيــران اإلســرائــيــلــي الســتــهــدافــهــا. ويــبــدو أن 
اإلسرائيلي  القصف  توظيف  على  تعمل  موسكو 
إغالق  إلى  إيــران  ودفع  العسكري  موقفها  لتعزيز 
الحساسة  العسكرية  المواقع  بعض  في  مقراتها 
القوات  من  للطلب  أولــى  كخطوة  المطارات  مثل 
اإليرانية وميليشياتها الخروج من سوريا في وقت 
اإليرانية وميليشياتها  القوات  تتمركز  الحق، حيث 
في عدة مطارات حربية سورية، أبرزها: بلي، والمزة، 
ودمــشــق الـــدولـــي، والــســيــن، وتـــي فـــور، وتــدمــر، 
والشعيرات، والضبعة، وحماة، والنيرب، وكويرس، 

ودير الزور”.
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حوافز اقتصادية غربية لبوتين في سوريا

لخطة  موسكو  استمالة  في  نجحتا  قد  وواشنطن  أبيب  تل  أن  يبدو 
شاملة تتضمن تعزيز قبضة موسكو العسكرية والموافقة على بقاء 
بشار األسد مقابلة تنفيذ الدفع باتجاه انسحاب تدريجي للقوات اإليرانية 
يبدأ من الجنوب السوري، وربما استخدام القوة المحدودة ضد المواقع 

اإليرانية في الجنوب لحملها على المغادرة في حالة تعنتها. 

المتحدة  والواليات  إسرائيل  بين  خالف  ال  فإنه  مطلعة؛  لمصادر  ووفقًا 
وروسيا وإيران حول مسألة استمرار حكم األسد، حيث يتفق جميعهم 
الوقت  في  يتفقون  كما  البالد،  لحكم  فعلي  بديل  وجــود  عدم  على 
الثقيل  سالحها  تسليم  إلى  ودفعها  الفصائل  إضعاف  على  نفسه 
واالنخراط في عمليات مصالحة تتضمن إجالءها عن مناطق تمركزها 
وعودة قوات النظام تحت إشراف روسي، على شاكلة ما دار في الغوطة 

وريف حمص ومخيم اليرموك.

في هذه األثناء؛ تأمل موسكو باستحواذ شركاتها على األفضلية في 
لعقود  سخي  خليجي  تمويل  على  والحصول  اإلعمار،  إعــادة  مشاريع 
إيران لسحب ميلشياتها من  تمكنها من دفع  األعمار في حال  إعادة 

سوريا. 

البوابة  من  سوريا  إلى  الدخول  موسكو  رغبة  إلى  غربي  تقرير  وأشــار 
االقتصادية، بعد أن انصب تركيزها مسبقًا على الوسائل العسكرية 
التي كانت تحكم التوازنات في سوريا، حيث اعتبر نائب رئيس مجلس 
روسيا  يربط  الــذي  الجديد  البري  الجسر  مــرادوف  جورجي  القرم  وزراء 
بسوريا  روسيا  تربط  رئيسية  نقل  طريق  بمثابة  القرم  جزيرة  بشبه 

وتساعد على إعادة البنى التحتية في سوريا.

ويدير الملياردير أركادي روتنبرغ، وهو أحد أصدقاء بوتين منذ الطفولة، 
المنارة في طرطوس  القرم، كما يقف وراء مشروع  جسر شبه جزيرة 
شركة للبناء التي يمتلكها غينادي تيموشينكو، حيث وقعت القرم 
مذكرة نوايا حسنة مع ميناء مدينة الالذقية إلقامة مشروع تصل قيمته 

إلى 62 مليار روبل )997 مليون دوالر(.
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لبوتين  غربية  اقتصادية  حوافز 
في سوريا )تتمة(

الروسية  الطاقة  وزارة  أقرت  األثناء  في هذه 
ــأهــيــل وتــحــديــث مــنــشــآت  ــادة ت ــ ــ خــطــة إلع
الجديدة في سوريا، ووضعت قائمة  الطاقة 
سوريا،  في  للعمل  المستعدة  بالشركات 
أبرزها “إيفرو بوليس” والتي يديرها يفغيني 
بوتين”  “طباخ  باسم  المعروف  بريغوجين 
األمنية،  “فاغنر”  يرتبط اسمه بشركة  والذي 
على  تعمل  الــتــي  “تيموشينكو”  وشــركــة 
بناء “معمل معالجة الغاز الشمالي” بالقرب 
من الرقة، بعد إتمام بناء مناجم “خنيفس” 
تقع  والتي  سوريا  مناجم  أكبر  و”الشرقية” 

خارج تدمر.

المزيد  إبرام  أن موسكو تعمل على  ويبدو 
المصالح  مع  تتماشى  ال  التي  الصفقات  من 
موسكو  تتقاطع  حيث  سوريا،  في  اإليرانية 
مع واشنطن بشأن مناطق التصعيد جنوب 
االستخبارات  مــحــاوالت  ووقــف  غــرب ســوريــا، 
ــي الــمــنــاطــق  ــة تــجــنــيــد ســـكـــان فـ ــيـ ــرانـ اإليـ
الشرقية لالنضمام إلى ميلشيا “حزب اهلل”، 
الجنوب  من  ــران  إلي التابعة  الــقــوات  وسحب 

واستبدالهم بقوات النظام.

دعم  على  أمريكي-روسي  توافق 
مفاوضات جانبية تتضمن بقاء األسد

واشنطن  بين  توافق  عن  غربية  مصادر  تتحدث 
وموسكو على عملية سياسية ال تتضمن انسحابًا 
وربما  والتركية،  )اإليرانية  األجنبية  للقوات  فوريًا 
العملية  تجديد  من  تنطلق  بل  الحقًا(،  األمريكية 
عملية  في  لالنخراط  المعارضة  ودفــع  التفاوضية 
إصالح دستوري تتضمن بقاء بشار األسد وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، ومن ثم الشروع في سحب 

القوات األجنبية بصورة تدريجية. 

ــدور فــي كــوالــيــس المعارضة  تـ ــاء  ــن فــي هـــذه األث
السورية مفاوضات حثيثة مع عناصر موالية للنظام 
يدعمها  معلنة  وغــيــر  مــتــعــددة  مــســارات  ضمن 
المبعوث األممي دي مستورا، ويشرف على إدارتها 
من طرف النظام اللواء علي مملوك، حيث تنشط 
المرتبطة  الغربية  والمنظمات  الــمــراكــز  بعض 
بأجهزة استخبارات دولها لكسب أكبر قدر ممكن 
من العناصر المحسوبة على المعارضة في االئتالف 
تتضمن  ترتيبات  على  للموافقة  التفاوض  وهيئة 

بقاء بشار األسد في المرحلة االنتقالية.

العواصم  بعض  في  الرسمي  الموقف  أن  ويبدو 
العربية واإلقليمية يدفع بعناصر المعارضة السورية 
تهدف  التي  المبادرات  تلك  لتأييد  له  تتبع  التي 
أساسًا  تركز  إلى تشكيل مجموعات عمل جديدة 
على تطوير مقترحات إجراء حوارات سورية-سورية 
موسعة، في سياق عملية سياسية جديدة “متممة 
ومساندة للجهود الدولية الحالية، ومساعدة في 
بناء زخم تجاه التوصل لتسوية سياسية مستدامة 

وفق ما يدعو إليه القرار 2254”.

التي تم  التوافقات  المثار حول  اللغط  وبعيدًا عن 
المشاركين في مؤسسة  إليها من قبل  التوصل 
الوثائق  من  العديد  تسريب  تم  شيخ”،  “سلمان 
من  مقربة  شخصيات  تديرها  بمراكز  المرتبطة 
“قيادين باالئتالف”، وتتحدث عن حوار سوري-سوري 
يتضمن بقاء األسد، والعمل على اتخاذ تدابير بناء 

شؤون أمنية العدد رقم 58 - األحد 24 يونيو 2018التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 11



ثقة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصياغة دستور جديد يفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، بين: 
إحدى  عليه  نصت  ما  وفق  وتماسكًا”  تنظيمًا  األكثر  الطرف  وهو  برئيسها،  ممثلها  السورية  “الدولة 

الوثائق التي أكدت أن األسد يمثل: “القطب الذي يوحد الدولة ويمنعها من السقوط”!

ألغاز االتفاق األمريكي-التركي في منبج

ال يزال االتفاق المبدئي المعلن بين الواليات المتحدة وتركيا حول منبج )4 يونيو 2018(، يحتوي على 
ثغرات واسعة تجعل مستقبل المدينة غير واضح المعالم، فاالتفاق الذي يتحدث فقط عن خروج للقوى 

الكردية، ال ينص على خروج المجلس العسكري التابع “لقوات سوريا الديمقراطية”.

أمريكية-تركية مشتركة في دوريات عسكرية”  “مراقبة  االتفاق مثل  الفضفاضة في  العبارات  إن  كما 
تعني أن الجانب األمريكي لم يوافق على دخول القوات التركية لمنبج، ولن يكون للفصائل الموالية 

لتركيا، مثل “درع الفرات” أي دور فاعل في المدى المنظور.

وتشير المصادر إلى ترافق إعالن القوى الكردية عن سحب عشرات المستشارين األكراد مع إعالن آخر 
للمجلس العسكري في منبج، بأنه لن يخرج من المدينة، حيث تؤكد المصادر أن االنسحاب سيقتصر 

على وحدات حماية الشعب الكردية فقط.
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ورفض مسؤولون أمريكيون االعتراف بالجدول الزمني الذي أعلنته تركيا، مؤكدين أن كل مرحلة من 
المراحل الثالث مرهونة بسابقتها وال يمكن االنتقال إلى األخرى حتى إنجاز كل مرحلة بشكل كامل.

وإلثارة المزيد من الغموض على ذلك االتفاق؛ أشاد المسؤولون األمريكيون باألمن واالستقرار الذي تنعم 
به المدينة منذ سيطرة “مجلس منبج العسكري” التابع لقوات “قسد”، وحذروا من حساسية المنطقة، 
بسبب وجود قوات النظام والقوات الروسية في المنطقة القريبة جنوب منبج، وذلك بالتزامن مع زيارة 
قام بها وفد عسكري أمريكي بهدف طمأنة القادة المحليين بأنه: “ال تغيير سوف يحصل في المدينة 

سوى خروج المستشارين العسكريين لوحدات حماية الشعب”.

جدير بالذكر أن االتفاق لم يتطرق لمصير مقاتلي فصائل “درع الفرات” من أبناء منبج، وإمكانية دمجهم 
في اإلدارة العسكرية التي سيتم تشكيلها مع نهاية المرحلة الثالثة، بعد 60 يومًا من توقيع االتفاق 
الجاري،  4 يونيو  التركي مولود جاويش أوغلو في  الخارجية األمريكي مايك بومبيو ونظيره  بين وزير 
فضاًل عن مصير “اإلدارة المدنية” عقب مغادرة معظم القيادات السياسية وأعضاء المجلس المحلي إلى 

تركيا عقب سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة. 

وقد عزز رفض واشنطن نشر قوات أمريكية في شوارع منبج، واستمرار اعتماد على المقاتلين المحليين، 
واالكتفاء باإلشارة إلى “دوريات مشتركة” مع تركيا، الشكوك حول اختالف تفسير االتفاق.

في  تركيا  استقطاب  إلى  تركيا  مع  المعالم  واضح  غير  اتفاق  إلى  التوصل  واشنطن  إعالن  أن  ويبدو 
مشروع عزل طهران، لكنه ال يحل أزمة انعدام الثقة المتنامية بين واشنطن وأنقرة، حيث ترغب اإلدارة 
روسيا،  من  “إس-400”  صواريخ  منظومة  شراء  صفقة  بإيقاف  تركيا  مع  التعاون  ربط  في  األمريكية 

وكذلك مستقبل صفقة طائرات “إف-35”.

في هذه األثناء تعمل تركيا على إنشاء جدار لحماية حدودها مع سوريا بطول 475 كلم، حيث أنجزت 
شركة “TOKI” حتى اآلن نحو 350 كلم من هذا المشروع، ويشمل محافظات “شانلي أورفا”، وغازي 
عنتاب”، و”كيليس” و”هاتاي” و”ماردين” و”سيرناك”، كما تم تعزيز حماية الحدود من خالل إنشاء سلسلة 
من األبراج، وتسيير الدوريات، وزرع عدد كبير من األلغام األرضية، وإنشاء شبكة رصد شاملة من قبل 

كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة آليًا، وإنشاء مقار قيادة عسكرية لضبط عمليات حرس الحدود.
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شؤون عسكرية

توجهات إسرائيلية لشن عمليات برية محدودة

في تحول إستراتيجي ملفت لالنتباه؛ قامت تل أبيب باستهداف موقع تابع للحرس الثوري اإليراني في 
قاعدة حماة )18 مايو 2018( من خالل قوة برية أطلقت صواريخ على تلك القاعدة، مما نجم عنه تدمير 
مستودعات ذخيرة ومعدات تابعة للحرس الثوري، وكانت االنفجارات قوية إلى درجة أنها دمرت منشأة 

القوات الجوية السورية التي تشترك مع اإليرانيين بالقاعدة المستهدفة بما في ذلك حظائر الطائرات.
واستبعد خبراء شظايا الصواريخ وقوف فصائل المعارضة خلف ذلك الهجوم، مؤكدين أن العملية تمت 

من خالل فرقة عمليات خاصة مدربة تدريبًا عاليًا، وليس من خالل قصف جوي.

وتحتفظ خمس دول، هي: روسيا والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بقوات خاصة في سوريا 
إال أنه من غير المحتمل أن يكون أي منها قد نفذ هذا الهجوم الدقيق على المنشأة اإليرانية، مما يؤكد 

ضلوع تل أبيب، بما يتوفر لها إمكانيات ودوافع كافية لتنفيذ هذه العملية العسكرية المحكمة. 
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أكاديمية  تعرضت  حيث  الماضي،  مايو   21 في  مماثلة  بعملية  نفسها  القوة  قيام  القرائن  تؤكد  كما 
عسكرية تابعة الستخبارات الحرس الثوري اإليراني بالقرب من دمشق لهجوم صاروخي مشابه من قبل 
قوات برية قامت بعملية استهداف الموقع الذي كان يستخدم من قبل الحرس الثوري اإليراني و”حزب 
األقسام  هذه  بوضع  -عمدًا-  اإليرانيون  قام  حيث  دمشق،  في  عملياتهم  لغرفة  الدعم  لتقديم  اهلل” 
التابعة  األركــان  قيادة  عن  بعيدًا  العاصمة  خارج  لهم  إلكترونية  حرب  لمنشأة  باإلضافة  االستخباراتية 

للنظام. 

ووفقًا لمصادر مطلعة  فإن إيران خسرت في غضون ثالثة أيام عناصر رئيسية من بنيتها العملياتية  
والقيادية جراء هجمات صاروخية أرضية نفذتها قوات خاصة يعتقد أنها تابعة لتل أبيب، ويبدو أن تحول 
الجيش اإلسرائيلي لشن هجمات من البر على أهداف عسكرية إيرانية يأتي ضمن إستراتيجية جديدة 

تقوم على ثالثة أسس رئيسة: 

1- امتالك تل أبيب مجاالً واسعًا للتحرك داخل األراضي السورية، واستهداف المنشآت اإليرانية، بالتزامن 
الذرائع  توفير  عدم  بهدف  اإلسرائيلية،  لالستفزازات  االستجابة  أو  الرد  بعدم  وحلفائها  إيران  رغبة  مع 

لإلدارة األمريكية للتصعيد.

2- االعتقاد السائد في تل أبيب أن القيادة اإليرانية تمر بحالة تخبط واضطراب عقب انسحاب الواليات 
المتحدة من االتفاق النووي، وعدم القدرة على تحديد موقف محدد إزاء نقاط بومبيو اإلثنا عشر، والتي 

تتضمن التخلي عن برامجها الصاروخية وسياساتها التوسعية.

الموقف العسكري لتفادي تشكل تحالف عسكري يعمل على طرد  إيران في عدم تصعيد  3- رغبة 
إيران والميلشيات التابعة لها من المنطقة. ويبدو هذا التوجه مبررًا في ظل تردد األنباء عن تفعيل 
واشنطن خطط طوارئ مع تل أبيب لشن رد مشترك في حال وقع هجوم صاروخي من إيران، وتتضمن 
الخطة إرسال قوات أميركية إلى “إسرائيل” من أوروبا، حيث أكد الجنرال ريتشارد كالرك، قائد سالح الجو 

الثالث، أنه سيكون لدى القوات األمريكية قوات قتالية تتحرك في غضون 72 ساعة.

وتفيد المصادر بأن القوات األمريكية قد شكلت قوة مهام مشتركة مع تل أبيب، تقوم فيها إسرائيل 
بالتخطيط وقيادة اآلالف من القوات البرية والبحرية القابلة للتشغيل المتبادل، وتجري جميع التدريبات 
هيكمان،  جاستن  األميركي،  الجو  سالح  في  العقيد  أكد  حيث  ُمشتركة،  اشتباك  وقواعد  للغة  وفقًا 
رئيس أركان قوة المهام المشتركة مع إسرائيل، أن البلدين قاما بتطوير تكتيكات وأساليب وإجراءات 

إلى درجة أن جميع القوات لديها قابلية التشغيل البيني الُمتبادل السريع للغاية. 

كما أكد جلب 2500 جندي أميركي من أوروبا إلى “إسرائيل” عبر مركز القوات التابعة للقيادة العسكرية 
بألمانيا، حيث يتم العمل على تعزيز أنظمة   ”U.S.  European Command“ األميركية-األوروبية 
  ،)THAAD(و  ،)Patriot(و  .)Iron  Dome(و  ،)David’s  Sling(و  ،)Arrow( الصاروخية  الدفاع 

.)Aegis(و

شؤون عسكرية
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محاوالت لرفع مستوى شراكة إسرائيل مع الناتو وتعزيز قدراتها

الناتو، وتطوير ترسانتها  رفع مكانة إسرائيل في حلف  إلى  األمريكية على خطة تهدف  اإلدارة  تعمل 
الحربية وتوسيع الوجود العسكري األمريكي في إسرائيل.

تعرضها  حال  إسرائيل  يدعم  لن  الحلف  بأن  أكد  قد  ستولتينبيرغ  جينس  للحلف  العام  األمين  لكن 
للهجوم من قبل إيران ألن ضمان الحلف األمني ال ينطبق على إسرائيل التي ليس جزءًا منه، مؤكدًا في 
تصريح لصحيفة “ديرشبيغل” األلمانية بأن الحلف غير مهتم باالنخراط في الصراعات الدائرة في منطقة 

الشرق األوسط.

وتشير المصادر إلى أن ستولتينبيرغ واألعضاء الرئيسيون في دول الحلف غير متحمسين للمشروع 
في  عضو  إلى  الناتو  في  عضو  غير  أساسي  حليف  من  إسرائيل  مكانة  برفع  يقضي  الــذي  األمريكي 
مجموعة الشركاء المتقدمين، لتصبح إسرائيل العضو السادس في هذا النادي الذي يضم: أستراليا، 
وفنلندا، وجورجيا، واألردن، والسويد، ويمكّنها ذلك من الحصول على معلومات استخباراتية بشكل 

يضاهي ما تحصل عليه استراليا وبريطانيا ونيوزلندا. 

وقد تم تأسيس نادي الستة في قمة ويلز 2014، وكان الهدف منه تعميق سنوات طويلة من التعاون 
بين الشركاء وتمكينهم  من المساهمة في إدارة األزمات المستقبلية والمشاركة في عمليات الحلف 

وفي قوات الرد التابعة له. 

من  بــدال  وأســدود  حيفا  في  دائــم  بشكل  لإلقامة  األمريكي  األسطول  قيادة  تخطط  األثناء  هــذه  في 
االقتصار على إجراء زيارات دورية، حيث ُيتوقع أن ترسو حامالت الطائرات األمريكية والمدمرات والسفن 
الحاملة للصواريخ الموجهة المرافقة لها في الموانئ اإلسرائيلية، وتحتوي هذه المجموعة على تقنية 
الدفاع الصاروخي  المعادية وأصبحت األن جزءا من منظومة  كمبيوترية ورادارية قوية لتدمير األهداف 

األوروبي التابع للناتو.

شؤون عسكرية

www.strategy-watch.com 16

العدد رقم 58 - األحد 24 يونيو 2018التقرير االستراتيجي السوري



شراكة  مستوى  لرفع  محاوالت 
وتعزيز  الــنــاتــو  مــع  إســرائــيــل 

قدراتها )تتمة(

عام  أنــشــأت  قــد  المتحدة  ــات  ــوالي ال وكــانــت 
2017 أول قاعدة رسمية دائمة في إسرائيل 
ــن” فــي صــحــراء  ــري تــتــمــوضــع عــلــى “جــبــل ق
القيادة  وتديرها  فلسطين،  جنوب  النقب 
ثكنات  وتضم  ألوروبــا  األمريكية  العسكرية 
مهمتها  وتنصب  الدعم  وخدمات  ومكاتب 
والــذي  اإليــرانــي  الجوي  المجال  مراقبة  على 
يبعد ألف ميل الى الشمال الشرقي وتعقب 

أي عملية إطالق صاروخية. 

ــد ســـالح الجو  ــزوي ــرامــب فــي ت كــمــا يــرغــب ت
ــنــقــل الــثــقــيــل  ــات ال ــمــروحــي اإلســـرائـــيـــلـــي ب
سوبر  إتش-53إي  ســي  “ســيــكــورســكــي 
وحــدة  لــدى  بالخدمة  الــمــوجــودة  ستاليون” 
الثانية والعشرون،  األمريكية  البحرية  مشاة 
بالوقود  للتزود  ك-46”  “بوينغ  وبطائرات 
جوًا، باإلضافة إلى تزويد الجيش اإلسرائيلي 
الدقيقة  االنــزالق  قنابل  بكميات كبيرة من  
لتمكين  الصغير  القطر  ذات  كــغ   110 زنــة 
القاذفات من حمل عدد كبير منها، وتعزيز 
العمليات  بزوارق  أبيب  لتل  البحرية  القدرات 
الخاصة الشبحية “أليغيتر”، وتعبئة رصيدها 
االحتياطي من الذخيرة والسالح في قاعدة 
النقب بحيث تكون هذه االحتياطات جاهزة 

في حال وقوع الحرب.

في هذه األثناء تتوجه الحكومة اإلسرائيلية 
ــان  األركـ هيئة  لــرئــيــس  آخـــر  عــامــًا  للتمديد 
لحساسية  نظرًا  آيــزنــكــوت،  غــادي  الــجــنــرال 

األوضاع األمنية في الوقت الحالي.

فشل الدبلوماسية الروسية في دفع 
واشنطن لسحب قواتها من التنف

جهودها  أقــصــى  الــروســيــة  الدبلوماسية  بــذلــت 
قواتها  بسحب  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلقناع 
الحدودي  المثلث  على  الواقعة  التنف  قاعدة  من 

بين سوريا والعراق واألردن.

الدعاية  مسؤولو  حــاول  أسابيع  ثالثة  مدى  فعلى 
المتحدة  الـــواليـــات  بـــأن  انــطــبــاع  ــجــاد  إي الــروســيــة 
إيــران  بإخراج  االكتفاء  على  وافقتا  قد  وإسرائيل 
خطة  لتحقيق  وذلك  سوريا  جنوب  من  وحلفائها 
روسية تتضمن بسط سيطرة موسكو على التنف 
موسكو  مــحــاوالت  أن  إال  “المبادلة”  مسمى  تحت 

باءت بالفشل.

بأن  روجــت  قد  الروسية  الدعائية  الحملة  وكانت 
ترامب وافق على إخالء القاعدة األمريكية بالتنف، 
وإتاحة  محيطها،  مــن  المعارضة  فصائل  وإجـــالء 
المجال للنظام للتقدم على الحدود الجنوبية في 

محافظتي درعا والقنيطرة.

النظام  خارجية  وزيــر  أدلــى  التوجه؛  ذلــك  ولتعزيز 
الــوجــود  إن  فيه  قــال   )2018 يونيو   2( بتصريح 
القوات  على  ينبغي  وأنــه  قانوني،  غير  األمريكي 
مناطق  مستقبل  بين  وربط  المغادرة،  األمريكية 
سيطرة المعارضة في الجنوب وبين رحيل القوات 
األمريكية عن هذه القاعدة، والتي حاولت موسكو 

التوصل التفاق حوالها دون جدوى.

النظام  بها  يقوم  التي  الحشد  عملية  وتتزامن 
على تخوم درعا، مع تصعيد الحملة الدعائية ضد 
واشنطن، حيث تؤكد مصادر مقربة من موسكو 
توسيع  على  تعمل  المتحدة  الواليات  أن  ودمشق 
ضد  عمليات  أي  شن  وتمنع  التنف،  في  قاعدتها 
اإلعــالم  نشر  إذ  ســوريــا،  شرقي  “داعـــش”  تنظيم 
إلـــى قيام أقــمــار صــنــاعــيــة تشير  الـــروســـي صـــور 
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الواليات المتحدة في األسابيع األخيرة بإضافة عدد من األبنية والثكنات، وتعزيز القاعدة بالمعدات الثقيلة، 
ونحو ثالثين مدرعة.

وبناء على هذه الحملة اإلعالمية والدبلوماسية؛ بادر جون بولتون إلى عقد اجتماع لمجلس األمن القومي 
في البيت األبيض، حيث تم اتخاذ قرار بتبني أربعة إستراتيجيات رئيسية بهذا الصدد:

1 – معارضة أية ترتيبات تتعلق بمنطقة جنوب سوريا، أو مناقشة تواجد القوات األمريكية في التنف أو 
أي منطقة بالقرب من الحدود اإلسرائيلية واألردنية، خارج االتفاق المبرم بين ترامب وبوتين )18 يوليو 
مناطق  إنشاء منطقتي خفض تصعيد في  اتفقا على  السبع، حينما  2017( على هامش مجموعة 

جنوب سوريا. 

2- إيصال رسائل واضحة لجميع حلفاء واشنطن بأن القوات األمريكية ال تنوي االنسحاب من التنف في 
الوقت الحالي، وأنها ال تنوي تقديم أية تنازالت قبل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الجنوب السوري. 

3- إلزام موسكو باحترام االتفاق الضمني المبرم بين واشنطن وموسكو حول تقسيم مناطق النفوذ 
بين قوات الدولتين، بحيث تبقى مناطق شرق الفرات تحت السيطرة األمريكية خالل الفترة المقبلة. 

4- تأكيد مجلس األمن القومي بأن النفوذ األمريكي شرق وشمال وجنوب سوريا يقوم على دعامتين 
هما: أ- إبرام اتفاق مع تركيا يحدد مناطق السيطرة العسكرية لتجنب االشتباك بين الدولتين، وتم 
الشعب  حماية  وحــدات  انسحاب  تتضمن  تركيا  مع  اتفاقية  إبــرام  خالل  من  يونيو   4 في  ذلك  تحقيق 
الكردية من منبج. ب- تشكيل جيش محلي من األكراد والجئي المخيمات باألردن يبلغ قوامه نحو 80 
والجنوبية من  الشرقية  المناطق  السيطرة على  إيران وحلفائها من  ألف مقاتل بهدف منع محاوالت 

البالد.
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مزيد من االنخراط األوروبي في الشمال السوري لصالح “قسد”

تحدثت وسائل إعالم بلجيكية عن عملية سرية نفذتها االستخبارات العسكرية البلجيكية في سوريا، 
كاشفة أن الغرض من العملية هو التفاوض مع الوحدات الكردية حول تعاون عسكري بين الجانبين، 

وشارك فيها عناصر من االستخبارات واألمن العام بتكليف من االستخبارات العسكرية البلجيكية.

الكردية في  الوحدات  التعاون مع  البلجيكية كانت لديها رغبة في  وقالت إن االستخبارات العسكرية 
شمال شرقي سوريا مستهدفة مقاتلين بلجيكيين في صفوف “داعش”، كما قامت مقاتالت “إف 16” 

تابعة لسالح الجو البلجيكي بعمليات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم.

جاءت تلك األنباء بالتزامن مع وصول مجموعة من جنود القوات اإليطالية المشاركة إلى جانب القوات 
األمريكية والفرنسية في المعارك ضد تنظيم “داعش” على ضفة الفرات اليسرى شرقي دير الزور في 
11 يونيو الجاري، حيث تم رصد دخول نحو 50 عنصرًا إيطاليًا حقل “التنك” النفطي في الريف الشرقي 
العلم اإليطالي على عربات “همر” عسكرية، وانضموا  الزور، قادمين من الحسكة وهم يرفعون  لدير 

بعد ذلك إلى قوات فرنسية وأمريكية تقاتل ضد تنظيم “داعش” على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتشير المصادر إلى أن القوات اإليطالية في الشمال السوري، تقوم بعدم مهام أبرزها؛ تدريب وتوجيه 
بطاريات  على  القوات  هــذه  من  أخــرى  مجموعة  تعمل  كما  الديمقراطية”،  سوريا  “قــوات  ميليشيات 
المدفعية وأخرى من القناصين الذين شاركوا في معارك “الدشيشة” المحتدمة قرب الحدود مع العراق.

في هذه األثناء؛ قدمت المدفعية الفرنسية دعمًا لقوات “قسد” في معاركها بمنطقة “تل الشاير” جنوب 
الحسكة ضد تنظيم “داعش”، وساعدتها على بسط سيطرتها على قريتي “أبو حامضة” و”الحميدية”، 
كما أطلقت القاعدة األمريكية في “الشدادي” أطلقت ثالثة صواريخ باتجاه “دشيشة أبو حامضة”، فيما 

شاركت في المعارك ست طائرات أقلعت من القاعدة ذاتها.
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الواليات المتحدة وروسيا تنفذان انسحابات تكتيكية مقابل تقدم النظام

الجاري،  يونيو   5 في  متزامنة  تكتيكية  انسحابات  بتنفيذ  واألمريكية  الروسية  القوات  من  كٌل  قامت 
حيث انسحبت الواليات المتحدة من منبج التي تقع بالقرب من الحدود التركية فيما انسحب الروس من 

القصير الواقعة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وقد جاء االنسحاب األمريكي بناء على توافق توصلت إليه الواليات المتحدة مع تركيا، ويقضي بسحب 
األمريكية  االستخبارية  و  العسكرية  المؤسسات  تحّضر  بحيث  منبج،  من  الكردية  الوحدات  ميلشيات 
أيام، ومن ثم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة  لعملية انسحاب األكراد في غضون عشرة 

بالمنطقة.

وبناء على هذا االتفاق منحت الواليات المتحدة ميلشيا “وحدات حماية الشعب” ممرًا آمنًا للعبور إلى 
مناطق شرق الفرات، ووعدت بالسماح لمستشارين عسكريين أتراك بدخول المدينة لالطالع على سير 

عمل المجلس العسكري.

وفي مقابل الخالف القائم بين واشنطن وأنقرة حول تفسير بنود اتفاق منبج؛ تظهر بوادر خالف رديف 
بين القوات الروسية واإليرانية، حيث واجهت قوة روسية صغيرة صعوبة كبيرة )2 يونيو 2018( في 
النظام  جيش  سيطرة  تحت  سابقًا  كانت  خالية  مواقع  ثالثة  على  السيطرة  ببسط  مهمتها  تنفيذ 
و”حزب اهلل” بالقرب من القصير، حيث ادعى عناصر من “حزب اهلل” أن الروس لم ينسقوا مع النظام أو 
ضباط الحزب عملية إعادة التموضع، مما دفع بالقوات الروسية إلى االنسحاب من المنطقة في 5 يونيو 

وتسليم المواقع لجيش النظام قبل أن يستفحل الخالف مع اإليرانيين.

وُتعد عملية انسحاب الشرطة الروسية من بعض نقاطها شمال حمص وجنوب حماة، مخالفة صريحة 
التفاق تسوية بعض الفصائل مع النظام، والذي نص على تواجد الشرطة الروسية مع الشرطة المدنية 

للنظام بشكل دائم داخل المدن والبلدات التي شلمتها التسوية لمدة 6 أشهر على األقل.

وكان المركز الروسي لتنسيق عملية “المصالحة” في سوريا ذكر بأن الشرطة الروسية أقامت في 20 
الرستن وكفرالها وتلبيسة والزعفرانة بحمص، وفي قرية “قصرايا” بريف حماة  مايو نقاط مراقبة في 
الجنوبي الغربي، حسب ما هو مقرر ضمن اتفاق التسوية الذي نص على دخول الشرطة الروسية إلى 

تلك المناطق.

في هذه األثناء تقدمت قوات النظام والميلشيات المساندة لها في بادية السويداء، ضمن المعركة 
التي أعلنت عنها يوم الخميس 7 يونيو الجاري، على ثالثة محاور؛ األول من جهة تل األصفر باتجاه خربة 

األمباشي، والثاني من جهة القصر-الساقية، والثالث من جهة الزلف باتجاه تلول الصفا.

تقدم  بعد  الفرات،  لنهر  الغربية  الضفة  “داعــش” على  األسد وتنظيم  بين قوات  دارت مواجهات  كما 
األخير على مناطق واسعة يوم الثالثاء 5 يونيو، حيث تركزت المواجهات في منطقة الحسرات والرمادي 

والمجاودة على الضفة الغربية.
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الواليات المتحدة وروسيا تنفذان 
مقابل  تكتيكية  انسحابات 

تقدم النظام )تتمة(

جـــاء ذلـــك بــالــتــزامــن مــع قــيــام الــنــظــام )6 
“وحــــدات  تشكيل  بــإعــالن   )2018 يــونــيــو 
لمقاومة  الشعبية”  العشائرية  المقاومة 
على  والفرنسي  والتركي  األمريكي  الوجود 
نظمتها  فعالية  في  وذلك  السورية،  األرض 
حافر  دير  بمدينة  للنظام  موالية  ميلشيات 
في ريف حلب الشرقي، وحضرها ديب زيتون 
رئيس المخابرات العامة وعدد من مسؤولي 

النظام.

ــأتــي تــلــك اإلجــــــراءات فــي مــواجــهــة خطة  ت
عربية- ميليشيا  بإنشاء  تقضي  سعودية 
الحدود”، وعرف  “حرس  كردية تحت مسمى 
قائد  الجربا  الــدهــام  حميدي  قياداتها  مــن 
قوات  نشر  إلــى  وتهدف  “الصناديد”،  قــوات 
والعراق،  بين سوريا  الحدود  على  مشتركة 
ــا وتــركــيــا، وبــاقــي مــنــاطــق سيطرة  وســوري
الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا، حيث 
قبل  من  أسابيع  ثالثة  لمدة  تدريبهم  يتم 
معسكر  فــي  وأمريكيين  أردنــيــيــن  ضباط 
“صباح الخير” جنوبي مدينة الحسكة شمال 
شرقي سوريا، ومن ثم نشرهم على نقاط 
مراقبة على طول الحدود العراقية كمرحلة 
لــلــوحــدات على  نــقــاط  أولـــى، إضــافــة لنشر 

الحدود التركية.

النظام  مناطق  في  أمني  تدهور 
وتنامي خسائره 

ُقتل عناصر من ميلشيا “الحرس الجمهوري” التابع 
جــّراء  دمشق  جنوب  آخـــرون  وجــرح  األســد  لنظام 
كانت  “داعـــش”  تنظيم  مــن  لعنصر  جثة  انفجار 
ملغمة بحزام ناسف في مخيم اليرموك )24 مايو 
2018(، حيث حاول عناصر ميليشيا النظام سحب 
جثة عنصر التنظيم من تحت أنقاض األبنية، ما أدى 

النفجار الحزام الناسف بهم.

هجوم  في  عناصره  من  المزيد  النظام  فقد  كما 
شنه تنظيم “داعش” على أحد نقاط النظام في 
ريف  في   )T3( الثالثة  المحطة  عند  الشام  بادية 
نتج عنه سقوط نحو  )22 مايو(،  الشرقي.  حمص 

أربعين قتياًل وعددًا غير محدد من الجرحى. 

وفي 11 يونيو نشرت وسائل إعالم موالية للنظام 
صورًا تظهر انفجار مستودعات ذخيرة في منطقة 
القطيفة بالقلمون، قتل وأصيب فيه العشرات من 

قوات الفرقة الثالثة.

مالك  سومر  العقيد  مقتل  عن  الحديث  دار  كما 
زيدان من مرتبات األمن السياسي في حلب مصرعه 
المطلوبين من  أحد  يالحق  كان  بينما  مايو(،   27(
محمد  المقدم  وإصابة  حلب،  في  النظام  شبيحة 
الالذقية  في  الجنائي  األمــن  فرع  من  حمدان  كرم 
بطلق ناري أثناء مشاركته في تعقب مجموعة من 
المطلوبين، فيما ُيعتقد أنه عملية تصفية داخلية 

بين قوى األمن.

الفرقة  الكشف عن مقتل قائد  9 يونيو تم  وفي 
الحسين  محمد  علي  شــرف”  “العماد  دبابات   )11(
في اشتباكات مع التنظيم في منطقة البوكمال، 
لكن مصادر محلية تحدثت عن مقتل العماد على 
حيث  “الــقــصــيــر”،  منطقة  فــي  اهلل”  “حـــزب  عناصر 
بين  اشتباكات  وقــوع  لمنع   )11( الفرقة  انتشرت 
القوات الروسية وعناصر من الحزب. وينحدر العماد 
القتيل من “الدريكيش” في طرطوس، المحافظة 
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التي تصدرت عدد القتلى في صفوف النظام خالل 
نفسها  للفرقة  قائد  ثاني  وهو  األخيرة،  السنوات 
الذي  مخلوف  محسن  العماد  بعد  مصرعه  يلقى 

قتل صيف 2015.

وكانت مواقع صحفية قد نشرت )2 يونيو( قائمة 
تتضمن 37 قتيال من طرطوس، وذلك خالل شهر 
متطوعًا  و25  ضــبــاط   7 منهم  المنصرم،  مــايــو 
ومجندًا، وتطورات األحداث في 5 يونيو، حيث ألقى 
مجهولون عددًا من المنشورات الورقية في المدينة 
المحافظة  أبناء  تجنيد  بوقف  النظام  مطالبين 
للدفاع  لديه  والمسؤولين  ــوزراء  الـ أبــنــاء  وإرســـال 
عنه وعن بقاءه على الكرسي، مؤكدين أن الرجال 
في الساحل “قد نفدو”، وذلك في عملية احتجاج 
واسعة النطاق ضد سياسة التجنيد اإلجباري التي 
يقوم به النظام، وإرسال أبناء الطائفة إلى جبهات 

القتال ووضعهم على الخطوط األمامية.

وتحدثت دراسة لموقع “أتالنتيك” عن معاناة العديد 
لتجنب  منازلهم  في  يختبئون  الذين  الرجال  من 
النظام، بما في ذلك مكاتب  االعتقال عند حواجز 
وشن  الجامعات،  في  افتتاحها  تم  التي  التجنيد 
قوات النظام مداهمات على األحياء والمنازل، بحثًا 
عن مطلوبين للخدمة العسكرية، والتضييق على 
بدفع رشاوى  للناس  التي كانت تسمح  الشبكات 
أسمائهم  إلزالــة  دوالر   12,000 إلى  تصل  باهظة 

من قوائم التجنيد االحتياطي.

وإزاء تنامي حركة االحتجاجات؛ بادرت قوى األمن إلى 
شن حملة اعتقاالت طالت عددًا من أبناء المحافظة 
انفالت أمني  الوقت نفسه حالة  التي شهدت في 
جراء اقتتال دار بين قوى األمن وميلشيا “شاليش” 
القرداحة  يقودها جعفر شاليش في مدينة  التي 

بريف الالذقية.

وتحدثت مصادر موالية للنظام عن إصابة الضابط 
محمد كرم حمدان أثناء اشتباك وقع بريف القرداحة 
على  القبض  إللــقــاء  تــهــدف  أمنية  “عملية  خــالل 
أشخاص مطلوبين للعدالة وفاسدين ومرتشين” 

من بينهم جعفر شاليش قريب األسد، في حين 
حمدان  الضابط  أن  إلــى  الصفحات  بعض  نوهت 
األمن  في  المباحث  قسم  رئيس  منصب  يشغل 

الجنائي.

ــة تـــوتـــرًا بــيــن الــنــظــام  ــي ــالذق وشـــهـــدت مــديــنــة ال
مقرات  أمنية  عناصر  مداهمة  نتيجة  وميلشياته، 
أيمن جابر قائد ميلشيا “صقور الصحراء” و”مغاوير 
البحر” في الالذقية، ومصادرة ممتلكاته والسيارات 
نبيل  الشعب  مجلس  عضو  دفع  مما  له،  التابعة 
يحكمها  بات  الالذقية  محافظة  أن  للتأكيد  صالح 
“أمراء حرب”، وعائالت فوق القانون، في ظل انتشار 
األمــنــي  عــصــابــات ســلــب وتشليح جــعــل واقــعــهــا 

مترديًا للغاية.

ويــــدور الــحــديــث عــن تــنــامــي الــتــوتــر فــي صفوف 
بوتين  للنظام عقب مطالبة  الموالية  الميلشيات 
األسد -أثناء لقائه في سوتشي- بحل الميليشيات 
الموالية له، حيث تنتشر حواجز تابعة لقوات األمن 
في  خوف  حالة  وسط  المدينة،  أحياء  مختلف  في 
صفوف عدد كبير من الشباب المنضمين لبعض 
التشكيالت كمغاوير البحر وصقور الصحراء ونسور 
قوائم  بحسب  اعتقالهم  يتم  والــذيــن  الــزوبــعــة 
أمالك  مــصــادرة  بعد  منهم،  المطلوبين  بأسماء 
قوات  تسعى  حيث  الجابر،  أيمن  عنها  المسؤول 
األسد إلنهاء هذه التشكيالت، واعتقال الرافضين 
لــهــذا األمـــر ومــصــادرة أمــالكــهــم، وهــو مــا تسبب 
بسقوط قتلى وجرحى في القرداحة أثناء عمليات 

مطاردة عناصر هذه الميلشيات.

لقي  فقد  إليــران  التابعة  الــقــوات  صعيد  على  أمــا 
الثوري  الحرس  في  نجاد”  تختى  “خليل  القيادي 
قصف  جــراء   ،)2018 يونيو   5( درعــا  في  مصرعه 
على ديــر الــعــدس، وذلــك فــي نفس الــيــوم الــذي 
اهلل” عن  “حزب  لميلشيا  تابعة  فيه مصادر  أعلنت 
مدينة  من  بالقرب  أحمد”  مجتبى  “حسن  مقتل 

البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
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عناصر  مقتل  إعــالن  مــن  يونيو(   3( يومين  عقب  األنــبــاء  تلك  جــاءت 
ميلشيات موالية للنظام في انفجار مستودع ذخيرة في مطار الجراح 

العسكري بريف حلب الشرقي،  بالقرب من مدينة مسكنة.

وأعلنت وسائل إعالم لبنانية )8 يونيو( مقتل الحاج ناصر جميل حدرج 
والملقب “أبو حسين”، أحد قادة “حزب اهلل” اللبناني في المعارك الدائرة 

مع تنظيم “داعش” بريف دير الزور الشرقي.

مقتل سبعة عسكريين  قد كشف عن  اإلسرائيلي  الجو  وكان سالح 
للنظام  التابعة  الجوية  فــور”  “تي  لقاعدة  سابق  قصف   في  إيرانيين 
طيار  دون  الطائرات  منظومة  عن  المسؤول  بينهم  الماضي،  الشهر 
وأنظمة  صواريخ  منها  أسلحة  ترسانة  وتدمير  سورية،  في  اإليرانية 

صاروخية إيرانية مضادة للطيران.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية )27 مايو 2018(، عن مقتل 4 جنود 
روس وإصابة آخرين بنيران مسلحين في سوريا، في حين أعلن تنظيم 
“داعش” عن مقتل 23 عنصرًا من قوات النظام والجيش الروسي تدمير 
3 شاحنات وآلية عسكرية وراجمة صواريخ، غرب مدينة “الميادين” بريف 

دير الزور.
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Israeli’s Deadly Air Force Has Been Destroying Syria’s Russian-Built Air 
Defense Systems

القوات الجوية اإلسرائيلية تدمر أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
21 مايو 2018

ناشيونال إنترست
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/israelis-deadly-air-force-has-
been-destroying-syrias-russian-25881

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

The Price for Peace in Syria Is Cooperation with Assad
ثمن السالم في سوريا هو التعاون مع األسد

17 مايو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/the-price-peace-syria-
cooperation-assad-25871

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia Is Reaping the Benefits of Israel’s Actions in Syria
روسيا تجني نتائج األفعال اإلسرائيلية في سوريا

20 مايو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/feature/russia-reaping-the-benefits-israels-
actions-syria-25897

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Inside Story of How Russia’s Military Moves Around the World
القصة الداخلية لكيفية تحرك الجيش الروسي حول العالم

26 مايو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-inside-story-how-russias-
military-moves-around-the-world-25985

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel Might Have the Ultimate Weapon: Custom-Built F-35 Stealth 
Fighters

 F-35 قد يكون إلسرائيل سالح في نهاية المطاف: مقاتالت الشبح
25 مايو 2018

ناشيونال إنترست
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/israels-air-force-might-have-
the-ultimate-weapon-custom-25983

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

The Pompeo Plan: Present Iran With Hurdles It Won’t Jump
خطة بومبيو: وضع  العقبات  لن يجدي نفعًا

25 مايو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-pompeo-plan-present-
iran-hurdles-it-wont-jump-25988

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Trump’s Strategy for the Middle East Is Working
استراتيجية ترامب للشرق األوسط تعمل

17 مابو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/feature/trumps-strategy-the-middle-east-
working-25869

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Putin’s Endgame in Syria Has Arrived
لعبة بوتين في سوريا وصلت نهايتها

24 مايو 2018
فورين بوليسي

http://foreignpolicy.com/2018/05/24/putins-endgame-in-syria-has-
arrived/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The One Place in Syria That Works
المكان الوحيد الذي يعمل في سوريا 

23 مايو 2018
فورين بوليسي

http://foreignpolicy.com/2018/05/23/the-one-place-in-syria-that-
works/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia Betrayed The Kurds In Syria
خيانة روسيا لألكراد في سوريا

27 مايو 2018
نشرة أوراسيا

https://www.eurasiareview.com/27052018-russia-betrayed-the-kurds-in-
syria-oped/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Washington Should Recognize the Russian Strategic Achievement in 
Syria

على واشنطن أن تعترف باإلنجاز االستراتيجي الروسي في سوريا
29 مايو 2018

معهد واشنطن
http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/washington-
should-recognize-the-russian-strategic-achievement-in-syria

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Current Turmoil in Middle East Producing One Winner: Putin
االضطرابات الحالية في الشرق األوسط تنتج فائزًا واحدًا: بوتين

27 مايو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/current-
turmoil-in-middle-east-producing-one-winner-putin

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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U.S. Could Stop Turkey, Not Yet a Moscow Ally, From Caving to Russia
يمكن للواليات المتحدة إيقاف تركيا من التحالف مع موسكو بصورة مطلقة

25 مايو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/us-could-stop-
turkey-not-yet-a-moscow-ally-from-caving-to-russia

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Calls to Begin Returning Refugees to Syria Must Be Resisted
ال بد من مقاومة دعوات بدء عودة الالجئين إلى سوريا

12 مايو 2018
تشاتام هاوس

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-begin-returning-
refugees-syria-must-be-resisted

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

China Is Using Syria’s Peace Process for Its Own Ends
الصين تستخدم عملية السالم في سوريا لرسم نهايتها الخاصة

13 مايو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/feature/china-using-syrias-peace-process-its-
own-ends-26062

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why the DOJ says Trump was justified in Syria airstrikes
لماذا تقول وزارة العدل أن غارات ترامب على سوريا كانت مبررة

3 يونيو 2018
ديفنس نيوز

https://www.defensenews.com/congress/2018/06/01/why-the-doj-says-
trump-was-justified-in-syria-airstrikes/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran Wants to Stay in Syria Forever
إيران تريد البقاء في سوريا إلى األبد

1 يونيو 2018
فورين بوليسي

http://foreignpolicy.com/2018/06/01/iran-wants-to-stay-in-syria-
forever/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

What Will It Take for Syrian Refugees to Return Home?
ما الذي سيأخذه الالجئون السوريون في العودة إلى ديارهم؟

28 مايو 2018
فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-05-28/what-will-it-
take-syrian-refugees-return-home

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syria: The Next Steps
سوريا: الخطوات التالية

4 يونيو 2018
نشرة أوراسيا

https://www.eurasiareview.com/04062018-syria-the-next-steps-oped/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can the US and Turkey mend fences?
هل تستطيع الواليات المتحدة وتركيا هدم الحواجز بينهما

31 مايو 2018
معهد الشرق األوسط

http://www.mei.edu/content/article/can-us-and-turkey-mend-fences

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia is building trust with Syrian rebels on the ground
روسيا تبني الثقة مع الثوار السوريين على األرض

30 مايو 2018
معهد الشرق األوسط

http://www.mei.edu/content/article/russia-building-trust-syrian-rebels-
ground

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Will U.S.-Turkish Progress on Manbij Lead to Wider Cooperation in 
Syria?

هل سيؤدي اتفاق منبج إلى تعميق التعاون األمريكي-التركي في سوريا؟
5 يونيو 2018

معهد واشنطن
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/will-u.s.-
turkish-progress-on-manbij-lead-to-wider-cooperation-in-syria

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Iran Will Spare Hezbollah in Its Conflict with Israel, for Now
إيران ستبعد »حزب اهلل« عن الصراع مع إسرائيل في الوقت الراهن

5 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-will-spare-
hezbollah-in-its-conflict-with-israel-for-now

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

China in the Middle East: Following in American Footsteps?
الصين في الشرق األوسط: تتبع خطى أمريكا؟

يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/china-in-the-
middle-east-following-in-american-footsteps

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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ISIS Falls Back on Guerilla Warfare
داعش تعود إلى حرب العصابات

1 يونيو 2018
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/isis-falls-back-on-guerilla-
warfare 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why did Turkey ban displaced Syrians from entering the city of al-Bab?
لماذا منعت تركيا النازحين السوريين من دخول مدينة الباب؟

مايو 2018
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/why-did-turkey-ban-displaced-
syrians-from-entering-the-city-of-al-bab 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Rebuilding Amidst Conflict: Law 10 and its Implications
إعادة اإلعمار وسط النزاع: القانون 01 وانعكاساته

5 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/rebuilding-amidst-
conflict-law-10-and-its-implications 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia and Iran: Splitting Over Syria?
روسيا وإيران: انفصال حول سوريا؟

4 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/russia-and-iran-
splitting-over-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Stabilization and the Syrian Opposition
االستقرار والمعارضة السورية

31 مايو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/stabilization-and-the-
syrian-opposition

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Arab Women in Syria, Inspired by Kurdish Sisters, Join the Fight
المرأة العربية في سوريا، مستوحاة من مشاركة »األخوات الكرديات« في القتال

23 مايو 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/2018/05/arab-women-inspired-
kurdish-join-fight/148429/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Russia Sees No Justification for Permanent Iranian Presence in Syria
روسيا ال ترى أي مبرر لوجود إيراني دائم في سوريا

24 مايو  2018
اسرائيل ديفنس

http://www.israeldefense.co.il/en/node/34322

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Islamic State is far from dead; it is regrouping and rebranding itself
الدولة اإلسالمية بعيدة عن الموت؛ بل تعمل على إعادة تجميع وتنظيم قواتها 

11 يونيو 2018
انتل نيوز

https://intelnews.org/2018/06/11/01-2336/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

A Middle East with No Master
الشرق األوسط بال زعيم

30 مايو 2018
كونسورتيوم نيوز

https://consortiumnews.com/2018/05/30/a-middle-east-with-no-
master/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria: Where Civilians Became a Commodity for Settling Accounts
سوريا: حيث أصبح المدنيون سلعة لتسوية الحسابات

10 يونيو 2018
جست سيكيورتي

https://www.justsecurity.org/57395/syria-civilians-commodity-settling-
accounts/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Self-Defense Against Self-Defense, In Syria And Beyond
الدفاع عن النفس ضد الدفاع عن النفس، في سوريا وما وراءها

10 يونيو 2018
جست سيكيورتي

https://www.justsecurity.org/57395/syria-civilians-commodity-settling-
accounts/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran’s options in southern Syria
خيارات إيران في جنوب سوريا

8 يونيو 2018
معهد الشرق األوسط

http://www.mei.edu/content/iran-s-options-southern-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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The Iraqi and Syrian Crises: A Strategic Definition
األزمات العراقية والسورية: تعريف استراتيجي

6 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-iraqi-and-
syrian-crises-a-strategic-definition

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran, Israel, Syria and U.S.: Views From China
إيران وإسرائيل وسوريا والواليات المتحدة: وجهات نظر من الصين

6 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/iran-israel-syria-
and-u.s.-views-from-china

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The White Helmets Struggle Without US Funding
الخوذات البيضاء تكافح دون دعم الواليات المتحدة

11 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-white-helmets-
struggle-without-us-funding

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia’s Deadly T-90A Tanks are Blowing Up (Like Everyone Else’s) In 
Syria

الدبابات الروسية T-90A القاتلة تتفجر )مثل غيرها( في سوريا
6 يونيو 2018

ناشيونال إنترست
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-deadly-t-90a-tanks-
are-blowing-everyone-elses-syria-26202

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Cracks in Iran-Russia Alliance in Syria Widen as War Winds Down
تصدعات التحالف اإليراني-الروسي في سوريا تتنامى مع هبوب رياح الحرب

13 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/cracks-in-iran-russia-
alliance-in-syria-widen-as-war-winds-down

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia Doesn’t Solve Conflicts, It Silences Them
روسيا ال تحل الصراعات، بل تسكتها فقط

12 يونيو 2018
فورين بوليسي

http://foreignpolicy.com/2018/05/16/netanyahu-needs-conflict-to-
survive/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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How Russia and the US Factor into Syria
كيف تتعامل روسيا مع الواليات المتحدة في سوريا

13 يونيو 2018
معهد ابحاث السياسة الخارجية

https://www.fpri.org/article/2018/06/how-russia-and-the-u-s-factor-
into-syria-a-briefing-report/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s not waiting for peace to rebuild, and Iran wants to help
ال تنتظر سوريا إعادة بناء السالم، وإيران تريد المساعدة في ذلك

13 يونيو 2018
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/06/syria-regime-
reconstruction-process-iran.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Al Nusrah Front Returns To The Embrace Of Al Qaeda
جبهة النصرة تعود إلى أحضان القاعدة

12 يونيو 2018
نشرة أوراسيا

https://www.eurasiareview.com/13062018-al-nusrah-front-returns-to-
the-embrace-of-al-qaeda-analysis/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.

www.strategy-watch.com

التقرير االستراتيجي السوري

تقرير شهري يرصد أهم ما يرد في المصادر الغربية 
حول التطورات السياسية واألمنية والعسكرية وما 
يتعلق بها من دراسات في مراكز الفكر الغربية في 

الشأن السوري.
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