
التقرير اإلستراتيجي السوري

العدد رقم 62 - الخميس 25 أكتوبر 2018

إقرأ في هذا العدد:
بولتون إلى موسكو لتخفيف التوتر األمريكي-الروسي حول سوريا 

بوتين يعزيز نفوذه اإلقليمي عبر كبح جماح تل أبيب

جيفري يرغب في التوصل إلى تفاهمات أمريكية-إيرانية حول سوريا



بولتون إلى موسكو لتخفيف التوتر األمريكي-الروسي حول سوريا

موسكو إلــى  بولتون  جــون  األميركي  القومي  األمــن  مستشار  ــال   إرسـ إلــى  األمريكية  اإلدارة   بـــادرت 
نزع فتيل  البلدين، ومناقشة سبل  العالقة بين  التي تشوب  التوتر  2018( لتخفيف حالة  أكتوبر   21(
الخارجية سيرغي  بوتين ووزير  الروسي فالديمير  الرئيس  السوري مع  الملف  التعاطي مع  األزمة حول 

الفروف، وأمين مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف.
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ووفقًا لتقرير أمني فإن واشنطن تشعر بالقلق من نزعة بوتين لالنتقام من ترامب الذي نكث بالتزاماته 
في هلسنكي )يوليو 2018( عندما تعهد بسحب القوات األمريكية من سوريا، لكنه عدل عن ذلك  وقرر 
االنسحاب  أن  العسكريين واالستخباراتيين بحجة  المستشارين  القوات في مكانها، وزيادة عدد  إبقاء 
األمريكي سيتيح إليران إنشاء جسر بري إلى المتوسط، ونتج عن ذلك التطور اندالع حرب كالمية بين 
جون  القومي  األمن  ومستشار  ماتيس  جيمس  األمريكي  الدفاع  ووزير  جهة،  من  الروس  المسؤولين 

بولتون من جهة ثانية.

ووفقًا للتقرير نفسه؛ فإن تحول اإلستراتيجية األمريكية تسبب بإحباط لدى الرئيس الروسي الذي قرر 
إفشال الخطط األمريكية في سورياعبر تعزيز التعاون مع تركيا في استهداف “قوات سوريا الديمقراطية” 
التي تدعمها واشنطن، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )23 سبتمبر( أن تركيا ستعمل 

على توسيع رقعة المناطق اآلمنة بما في ذلك شرق الفرات.

ويدعم بوتين أردوغان في شن عملية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية في مدينة تل أبيض شرق 
نهر الفرات بهدف إضعاف نفوذ الواليات المتحدة، وذلك في أتون حرب باردة غير معلنة تدور رحاها بين 

الواليات المتحدة وروسيا على أربعة محاور هي:

- أوروبا الشرقية، وخاصة في جمهوريات البلطيق وبولندا وأوكرانيا.

- إيران، حيث عادت موسكو إلى استخدام قاعدة “همدان” شمال إيران كمرفق مؤقت لطائراتها العاملة 
في سوريا.

- األراضي واألجواء السورية، وخاصة شرقي الفرات، وتعزيز تقنيات التشويش ومنظومات الدفاع الجوية 
غربًا.

- الحرب اإللكترونية التي تستهدف الواليات المتحدة في عقر دراها، حيث ظهرت بوادر تدخالت روسية 
جديدة للتأثير على نتائج االنتخابات النصفية األمريكية.

ويبدو أن بوتين يدير الجبهات األربع ببراعة، ويحسن تكتيكات خلط األوراق، حيث بادر إلى توظيف الحرب 
العسكري  التعاون  وتعزيز  بكين  مع  التقارب  خالل  من  وذلك  لمصلحته،  الصينية-األمريكية  التجارية 
معها. وفي الوقت نفسه يقدم بوتين الدعم لترامب  للتوصل إلى اتفاق نزع السالح النووي مع كوريا 
الشمالية بهدف دفع واشنطن لخفض تواجدها النووي في آسيا، األمر الذي يحقق مصلحة مشتركة 

للروس والصينيين.

في هذه األثناء يعمد بوتين إلى تعميق الهوة بين واشنطن من جهة ودول الشرق األوسط من جهة 
الروسية، كما  للقوات  الموقف اإلستراتيجي والعسكري  إيران، وذلك بهدف تعزيز  رأسها  ثانية، وعلى 
ارتباكًا  التي تبدي  الرياض وأبو ظبي وإبعادهما عن واشنطن  “الخاشقجي” للتقارب مع  أزمة  يستغل 
ملحوظًا في التعامل مع تلك األزمة. وكان بوتين قد حقق اختراقًا مهمًا من خالل التنسيق مع السعودية 
لرفع أسعار النفط وذلك رغم المعارضة األمريكية مما حدا بترمب للتبير عن سخطه  على بعض دول 

الشرق األوسط “التي نحميها ومع ذلك يرفعون أسعار النفط”.
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كما يدعم بوتين تركيا في تعزيز موقفها العسكري في الشمال السوري، ويقدم لها األسلحة النوعية 
إلبعادها عن حلف الناتو بهدف إضعاف التحالف الغربي، وأخذ مكان واشنطن في تولي دورالوسيط 

التفاوضي بين مختلف الفرقاء في المنطقة، بما في ذلك الدول العربية وطهران وتل أبيب. 
أما الضربة األصعب؛ فقد تمثلت في توظيف حادثة إسقاط طائرة”إل-20” لشن حرب إلكترونية على 
واشنطن وحلفائها شرقي المتوسط، حيث استقدمت القوات الروسية في قاعدة “حميميم” كتيبة من 
منظومة الدفاع الجوي طراز “S-300” عبر أربع طائرات شحن عمالقة من طراز “أنتونوف 124”، وطائرات 
 ”37 “اللواء  مرابض كتائب  إلى  ذلك  بعد  نقلها  وتم  ماريا”،   225 “أنتونوف  العالم  األكبر في  الشحن 
في محافظة طرطوس، وشرعت في تدريب ضباط النظام على استخدام هذه المنظومة المتطورة. 
للتشويش  و”جيتيل”   ”4 “كراسوخا  منظومتي  من  التشويشية  اإلعاقة  رادارات  بتشغيل  قامت  كما 
اإللكتروني )10 أكتوبر( التي ُتعطل مستقبالت إشارات “GPS” في الطائرات العسكرية األمريكية بدون 
طيار، والتحضير لنصب منظومة ثالثة أكثر تطورًا يطلق عليها اسم “ديفنوموريه”، األمر الذي حدا بالقوات 
األمريكية لتحذير طياريها الذين يحلقون  شرق منطقة البحر المتوسط من مخار منظومات التشويش 

اإللكتروني الروسية التي يمكن أن ُتفِقدهم االتصال بنظام تحديد األماكن عبر األقمار الصناعية.

مهام  عشر  في   ”RC-135V“ التجسس  طائرة  إلرســال  األمريكية  بالقوات  التطورات  تلك  ودفعت 
استطالعية على طول الساحل السوي، حيث اقتربت مسافة 60 كم من قاعدة “حميميم” الروسية، 
مواضع منصات وتقصي  السوري،  الساحل  في  الجديدة  الروسية  التقنيات  أسرار  لكشف  محاولة   في 

“إس 300” التي تم تسليمها مؤخرًا للنظام. 

ويسود القلق من إمكان اندالع مواجهات جديدة في الالذقية، حيث تنوي تل أبيب استهداف المنظومات 
الصاروخية التي سلمتها موسكو للنظام، حيث كشف الملحق العسكري األمريكي السابق في روسيا، 
التي سلمها   ”300 “إس  منظومات  لتدمير  إسرائيلية  تحضيرات  عن  أكتوبر(   17( زفاك  بيتر  الجنرال 
الروس لدمشق، مؤكدًا أن وجود هذه المنظومات بيد الجيش السوري وخصوصًا جنوبي سوريا حيث 

التواجد اإليراني أمر ال تتقبله إسرائيل أبدًا.

وتدميرها،  الصواريخ  للكشف عن مواقع  بعمليات رصد مكثف  واإلسرائيلية  األمريكية  القوات  وتقوم 
حيث قام وفد أمريكي-إسرائيلي بزيارة ألوكرانيا بهدف فحص منظومة “إس 300” المتمركزة هناك 
عن كثب وكشف أسرارها، ودار الحديث عن إمكانية إرسال طائرات وأطقم جوية إسرائيلية-أمريكية 
للتدريب على التعامل مع تلك المنظومة التي حصلت عليها أوكرانيا عام 2000، ومن المتوقع أن 
ترسل الواليات المتحدة طائرات “إف 15” إلى هناك، بينما ترسل القوات الجوية اإلسرائيلية أطقمًا جوية 
300”، ومعرفة أسرار  للقيام بعمليات جوية في سماء أوكرانيا، الختبار األداء الحقيقي لصواريخ “إس 

المنظومة الدفاعية الروسية.
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بوتين يعزيز نفوذه اإلقليمي عبر كبح جماح تل أبيب

رد  جاء  )17 سبتمبر(، حيث  “إل-20”  إسقاط طائرة  منذ  توترًا  الروسية-اإلسرائيلية  العالقات   تشهد 
الفروف على تصريح نتنياهو بضم الجوالن المحتل بصورة “فظة” بالنسبة لتل أبيب مؤكدًا أن مسألة 
الرجوع  المرتفعات دون  اإلسرائيلية على  بالسيطرة  االعتراف  األممية وأن  القرارات  تتحدد وفق  الجوالن 

للقرارات الدولية سيشكل انتهاكًا لقرارات مجلس األمن.

في هذه األثناء؛ تشعر تل أبيب بالحنق من تضاؤل الدور األمريكي في المنطقة، ومن تخلي واشنطن 
منظومات الروس  أرسل  حينما  تنحت  قد  واشنطن  أن  اإلسرائيليون  القادة  الحظ  حيث  حلفائها،   عن 

القومي جون  األمن  بومبيو ومستشار  مايك  الخارجية  وزير  تصريحات  واقتصرت  للنظام،   ”300 “إس 
بولتون على وصف تلك العملية بأنها “تصعيد خطير”، في حين وصف قائد القيادة المركزية الجنرال 
على  سمحت  واشنطن  لكن  منه”،  جدوى  ال  “تصعيد  بأنه  الروسية  الصواريخ  شحنات  فوتيل  جوزيف 
أرض الواقع بعملية التسليم تلك، ولم تتخذ أي إجراء لمنعها، األمر الذي دفع رئيس الوزراء افسرائيلي 
للتوجه إلى روسيا مرة أخرى لحلحلة الموقف، حيث يرغب نتنياهو بتهدئة سخط بوتين والتوصل معه 

إلى تفاهمات جديدة حول استئناف العمليات الجوية في سوريا.

ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن بوتين يرغب في تلقين نتنياهو درسًا عمليًا يمنعه من التجرؤ على استهداف 
مواقع قريبة من مناطق النفوذ الروسي، وذلك من خالل فرض قيود على العمليات اإلسرائيلية والتوقف 
عن إرخاء العنان للطيران اإلسرائيلي، كما كان الحال خالل العامين السابقين، إذ لم يكن يتطلب األمر 
من اإلسرائيليين سوى اإلشعار المسبق من خالل قنوات خفض التصعيد في “حميميم”. أما اآلن فيرغب 
بوتين في تعديل اتفاقية “عدم التصادم” بين إسرائيل وروسيا، وفي تعزيز عالقات التعاون العسكري 
مع إيرن، حيث أوفد مستشار األمن القومي الروسي باتروشيف إلى طهران للتباحث مع نظيره اإليراني 
علي شمخاني حول “الوضع في سوريا والشرق األوسط ومناقشة قضايا التنسيق الروسي اإليراني في 

المجال األمني”، وإطالعه على خطة المقايضة الروسية-اإلسرائيلية قبل مناقشتها مع تل أبيب.

السورية،  السواحل  من  بالقرب  اإللكترونية  الحرب  منظومات  الستخدام  موسكو  ــراءات  إجـ وتأتي 
القتالية  الطائرات  الطائرات، واتصاالت  الصناعية ورادارات  باألقمار  التوجيه  والتشويش على منظومات 
خطة  من  كجزء  300”؛  “إس  صواريخ  النظام  وتسليم  سوريا،  في  هجومية  مهمات  في  تكون  التي 
روسية شاملة تهدف إلى كبح جماح تل أبيب، ودفعها للموافقة على قواعد جديدة لعملياتها، تتضمن 
عن  أكبر  بدقة  والتعريف  “حميميم”،  مع  الساخن  الخط  عبر  إسرائيل  تنقله  الذي  اإلخطار  زمن  تمديد 

المواقع التي تنوي استهدافها. 

ويرغب بوتين من خالل تلك اإلجراءات تعزيز قدراته على إدارة المعادلة المعقدة في سوريا والمتمثلة 
في؛ دعم األسد وحمايته، والتنسيق مع طهران و”حزب اهلل” في الدفاع عنه، والسماح في الوقت نفسه 
إلسرائيل بتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية لإليرانيين، وتوظيف قدرته على الجمع بين المتناقضات 
للهيمنة على المشهد السوري، وعدم السماح ألية قوة أخرى باالستحواذ على الموقف السياسي أو 

العسكري.
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ــي الــتــوصــل إلــى  جــيــفــري يــرغــب ف
حول  أمريكية-إيرانية  تفاهمات 

سوريا

أكد تقرير أمني مطلع )12 أكتوبر 2018( أن اإلدارة 
مع  مباشرة-  -غير  سرية  صفقة  عقدت  األمريكية 
طهران أفضت إلى كسر جمود العملية السياسة 
وزراء  ورئيس  رئيس  لتعيين  والتوصل  العراقية 
الجديد  تــرامــب  مستشار  ــه  وأن للعراق،  جديدين 
للشأن السوري جيمس جيفري ينظر في إمكانية 

تطبيق الصفقة ذاتها في الشأن السوري. 

وتمثل هذه المناورة تحوالً في سياسة إدارة ترامب 
نفوذ موسكو من جهة،  إضعاف  يف   ترغب  التي 
للموافقة   - الكواليس  خلف  من   - ودفع طهران 
على شروط واشنطن في الملف النووي من جهة 
المبعوث  قدمها  نصائح  جملة  وفق  وذلــك  ثانية، 
إلى  جيفري  جيمس  الــســوري  للشأن  األمــريــكــي 

إدارته، تضمنت: 

ــزع فتيل األزمـــة مــع مــوســكــو،  واالمــتــنــاع عن  - ن
التدخل في مفاوضات “الخط الساخن” مع تل أبيب.

- إبرام تفاهمات مع أنقرة حول حملتهم المزمعة 
في  بهم  الخاصة  اآلمنة  المناطق  رقعة  لتوسيع 

الشمال السوري.

-   عقد صفقة عاجلة مع طهران لتشكيل حكومة 
مستقبلية في دمشق كما تم في بغداد. 

االستفادة  يرى  جيفري  فإن  نفسه؛  للتقرير  ووفقًا 
في  وموسكو  طهران  من  كل  مواقف  تباين  من 
سوريا، مما يفتح المجال للدبلوماسية غير المعلنة 
لتفاهمات  التوصل  إلــى  تفضي  أن  يمكن  والتي 
بالضرورة،  موسكو  تعارضها  لن  أمريكية-إيرانية 
خاصة وأن بوتين يرغب في التوصل إلى حل وسط 
يحقق التكامل بين مساري أستانة وجنيف. وبما أن 
إيران وتركيا تعتبران أساسيتان في مسار أستانا 

اإلقليمي  نفوذه  يعزيز  بوتين 
عبر كبح جماح تل أبيب )تتمة(

 ”300 “إس  صــواريــخ  نصب  عملية  وتــأتــي 
إسرائيلية  طائرة  أيــة  بــأن  أبيب  تل  لتذكير 
تحلق في وسط إسرائيل على ارتفاع عشرة 
آالف قدم “ستكون مهددة عمليًا”، مما يعني 
أن عمل سالح الجو اإلسرائيلي ضد أهداف في 
عمق األراضي السورية سيكون معقدًا أكثر 
أكثر منها  من قبل، وهي خطوة سياسية 
بتذكير  بوتين  خاللها  من  يهدف  عسكرية 
استمرار  بــأن  وواشنطن  أبيب  تــل  مــن  كــل 
العمليات اإلسرائيلية مرهون بموافقته، وأن 
الجهة  هي  واشنطن-  -وليست  موسكو 

التي تحدد قواعد اللعبة في سوريا. 
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إيران و”حزب اهلل” يعمالن على طمس الحدود السورية-اللبنانية

بين  القائم  التوتر  باستغالل  اهلل”  و”حــزب  طهران  قيام  عن  أكتوبر(   5( مطلعة  أمنية  تقارير  تحدثت 
واشنطن وتل أبيب لطمس الحدود السورية اللبنانية. ففي الوقت الذي تنشغل فيه الواليات المتحدة 
بإنشاء قاعدة جديدة في منطقة القائم اإلستراتيجية مقابل مدينة البوكمال السورية؛ لمنع الميلشيات 
تأمين طرق  تتضمن  بديلة  على خطة  إيــران  تعمل  البلدين؛  بين حدود  االنسياب  من  إليــران  الموالية 
 إمداد على طول الحدود السورية-اللبنانية الممتدة 375 كيلو مترًا، في حين يغض الجيش اللبناني
- الذي يسير دوريات على الحدود- الطرف عن حركة التنقل التي يقوم بها الحزب والتي تهدف إلى 
تأمين األهداف اإلستراتيجية “لمحور المقاومة” وذلك من خالل تطبيق نظرية : “ال حدود فاصلة بين محور 

الممانعة”.

رغم  نوعية  على صواريخ  اهلل”  “حزب  بحصول  وجيزة  فترة  قبل  تفاخر  الذي   - اهلل   نصر  ويضع حسن 
يتماشى مع  بما  أولوياته  رأس  السورية-اللبنانية على  الحدود  اإلسرائيلية - مسألة طمس  العمليات 
خطط إيران لبناء قواعد متعددة في المناطق الحدودية، مما يلقى عبئًا كبيرًا على الواليات المتحدة، 

ويمنعها من تعقب عمليات الحزب على طول مئات الكيلومترات من الحدود التي تم العبث بها.

فإن جيفري يرى وجود فرصة إلخراجهما من دائرة النفوذ الروسي وجذبهما للدائرة األمريكية مما يعزز 
أهداف واشنطن في سوريا.

ولتحقيق ذلك فإن جيفري يرغب بالتخفيف من وطأة مسألة العقوبات النفطية التي ترغب واشنطن 
اإلدارة  أن  أكتوبر(   6( أمريكية  مصادر  كشفت  حيث  المقبل،  نوفمبر  شهر  في  طهران  على  فرضها 
األمريكية تدرس تقديم بعض التنازالت بهذا الشأن، بعد أن فشلت ضغوطها لحمل بعض الحكومات 

والشركات األجنبية للتوقف عن استيراد النفط اإليراني. 
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ملحقي  تجديد  عدم  أكتوبر(   21( األردن  إعالن  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 
بــتــأجــيــر منطقتين  الــلــذيــن يــســمــحــان إلســرائــيــل  ــســالم  مــعــاهــدة ال
مزارعون  يستخدم  حيث  عامًا،   25 لمدة  البلدين  بين  الحدود  على 
إسرائيليون معظم أراضي منطقة الباقورة الواقعة في الجزء الشمالي 
الغربي من األردن وفي الغمر بجنوب المملكة وحصل بعضهم على 
السالم  لألراضي وحقوق سفر خاصة بموجب معاهدة  ملكيات خاصة 
1994، وذلك وفق سياسة جديدة تهدف  البلدين عام  الموقعة بين 
إلى تعزيز االقتصاد األردني، حيث عبر الملك عبد اهلل الثاني عن رغبته 
في ممارسة السيادة الكاملة على المنطقتين واستعادة نحو 1000 
الزراعية في القطاع الجنوبي من األردن في صحراء  فدان من األراضي 
وادي عربة، مؤكدًا: “أولوياتنا في مثل هذه الظروف اإلقليمية الصعبة 

هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل األردن واألردنيين”.

ويأتي ذلك التصعيد عقب مخالفة عّمان “نصائح” أمريكية وإسرائيلية 
بإغالق الحدود الجنوبية في وجه إيران، وتشديد المراقبة على الحدود 
وعدم التعجل في فتح معبر نصيب الحدودي الذي يعتبر المعبر األهم 

بالنسبة لدمشق. 
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استقالل  لتعزيز  تــدفــع  واشنطن 
منطقة شرق  الفرات

ــاط األمــنــيــة عــن توجه  ــ ــدور الــحــديــث فــي األوسـ ــ ي
جديدة  عسكرية  إستراتيجية  لصياغة  واشنطن 
اإليرانية  الــقــوات  طــرد  ذريعة  تحت  سوريا  شرقي 
البنتاغون  عمد  حيث  “داعـــش”،  تنظيم  وهزيمة 
قواعده  توسيع  لتتضمن  سياسته  تعديل  إلــى 
إقليم  اســتــقــالل  وتــعــزيــز  ســوريــا  فــي  العسكرية 
إنشاء قواعد عسكرية جديدة  الفرات عبر  شرقي 
في المناطق التي ُيسيطر عليها مسلحو وحدات 
حماية الشعب، وزيادة عدد المستشارين والخبراء 
لتدريب “وحدات حماية الشعب” التي تم تسليمها 

كمية كبيرة من األسلحة والذخائر.

األمريكية  العسكرية  اإلســتــراتــيــجــيــة  وتتضمن 
قوات  نشر  عبر  نفوذها  مناطق  توسيع  الجديدة 
أمريكية في نحو 18 نقطة، وبناء منشآت عسكرية 
أمريكية شرق وغرب القامشلي، وذلك وفق خطة 
بهدف  الماضي،  أغسطس  شهر  في  إقرارها  تم 

تحقيق وجود أمريكي طويل األمد.

األمريكي،  المزاج  تحول  من  بالقلق  أنقرة  وتشعر 
حيث يرابط حول منبج نحو خمسة آالف عنصر من 
“وحدات حماية الشعب” الكردية، وال تبدو واشنطن 
مهتمة بإبعادهم وفق االتفاقية األمريكية-التركية 
خاصة  الماضي،  يونيو  شهر  في  إبرامها  تم  التي 
وأن مسألة سحب المليشيات من الضفة الشرقية 
لنهر الفرات كانت ُتعّد النقطة الرئيسية في ذلك 
نظيره  التهام  التركي  بالرئيس  دفع  مما  االتفاق، 

األمريكي بتعطيل االتفاق.

في  الــوضــع  إزاء  القلق  أنــقــرة  موسكو  وتــشــاطــر 
الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث صرحت الممثلة 
الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه 
لنهر  الشرقية  الضفة  في  الوضع  أصبح  “لألسف 
هذه  على  األمريكيون  يسيطر  مــزعــجــًا...  الــفــرات 
ال  األكــراد.  مع  تحالفهم  المنطقة، معتمدين على 
على  مستقلة  إدارة  لتشكيل  جهودهم  تخضع 

الــســوري  الــدســتــور  لقوانين  ــفــرات  ال نهر  ضــفــاف 
أن ينتج عــن هــذه  الــمــمــكــن  غــيــر  ــحــالــي، ومـــن  ال

الممارسات نتائج إيجابية في المستقبل”.

الــواليــات  ــع  دف سبل  موسكو  مــع  أنــقــرة  وتنسق 
المتحدة لتقليص وجودها العسكري على الضفة 
التفاق  التوصل  تم  حيث  الــفــرات،  لنهر  الشرقية 
مشترك حول إدلب يتم بموجبه دفع هيئة تحرير 
الــشــام لــلــخــروج مــن الــمــنــاطــق مــنــزوعــة الــســالح، 
والتوجه نحو المناطق التي يسيطر عليها األكراد 

لجر واشنطن نحو مواجهة ال ترغب بها. 
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يأتي ذلك بالتزامن مع تسريب تفاصيل االتفاقية السرية بين النظام والوحدات الكردية بشأن مناطق 
شرق الفرات، والتي تتضمن منح األكراد وزارة الطاقة والبترول، وتخصيص 25 بالمائة من عائدات النفط 
للوحدات الكردية مقابل تقديمها دعمًا هندسيًا يسهم في زيادة اإلنتاج، وتشغيل آبار النفط والغاز 
الطبيعي من قبل “الوحدات الكردية” بالتعاون مع النظام الذي يتولى مدهم بأنابيب وخطوط نقل 

الطاقة ويزودهم بالوقود المكّرر والمصّفى عبر شركة أمريكية. 

وتدعم الواليات المتحدة تلك االتفاقية، نظير اعتراف الطرفين بمنحها امتيازات نفطية، وتتولى إمداد 
الوحدات الكردية بالمال والسالح لتنفيذ الجزء الخاص بهم من تلك االتفاقية، وقد بادرت الرياض من 
100 مليون دوالر إلعادة إعمار مناطق شرقي سوريا،  طرفها )17 أكتوبر( إلى تسليم واشنطن مبلغ 
وذلك وفق التزام تعهدت به في شهر أغسطس الماضي يقضي بدعم عملية إعادة اإلعمار واالستقرار 
المحلية  المجتمعات  تنشيط  على  وتصرف  “داعــش”،  تنظيم  عليها  يسيطر  كان  التي  المناطق  في 

شمال شرقي سوريا، خاصة في مدينة الرقة.

وكان بريت مكجورك، ممثل الرئيس األمريكي المشرف على محاربة تنظيم “داعش” قد أكد في شهر 
أغسطس الماضي التزام السعودية واإلمارات بتقديم مبلغ 150 مليون دوالر لصالح خطة أمريكية تقدر 
تكاليفها بنحو 300 مليون دوالر، وتهدف إلى إعادة إعمار المناطق التي استردها التحالف من التنظيم 
شمال شرقي سوريا، وتشمل مشاريع تحسين المعيشة وتوفير الخدمات األساسية في مجاالت الصحة 

والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل وإزالة األنقاض وترميم الطرق والجسور.
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تطورات عسكرية

روسيا وإيران تبرمان اتفاق تعاون “سري” وتعززان قدراتهما الصاروخية في 
سوريا 

نصب  خالل  من  سبتمبر(   17( “إل-20”  االستطالع  طائرة  سقوط  حادثة  توظيف  إلى  موسكو  بــادرت 
األجواء  و”إف-53” فوق  “إف-22”  األمريكية  “الشبح”  استهداف طائرات  يمكنها  دفاع جوي  منظومات 

السورية، حيث أعلنت تزويد النظام بصواريخ “إس-300”، وتدريب طواقمه على تشغيلها.
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اتصال  رادارات وأجهزة  المتطورة للتشويش على  الروسية تقنيات “كاراسوخا-4”  القوات  كما نصبت 
المقاتالت والسفن فوق األراضي السورية وشرقي المتوسط، وتتمتع بالقدرة على تحييد أقمار التجسس 
والتشويش على الرادارات البرية والرادارات المحمولة جوًا والحاق الضرر بأشعة العدو الكهرومغناطيسية.

ووفقًا لمصادر أمنية )12 أكتوبر( فإن الجانب غير المعلن من إستراتيجية بوتين تضمنت إرسال رسائل 
لنتنياهو من جهة  وتقديم تطمينات شخصية  إيران من جهة،  ترامب بشأن  لتهدئة مخاوف  وهمية 
ثانية، وذلك بهدف كسب الوقت الالزم لتمكين وزارة الدفاع الروسية من إقامة درع دفاع جوي عبر خمس 

خطوات رئيسة هي: 

1- شحن بطاريات “إس-300” العتيقة إلى سوريا إليهام قيادتي القوات الجوية األمريكية واإلسرائيلية 
بقدرة الجيل الخامس من مقاتالتهم على تحييد تلك البطاريات. 

2- في األسابيع الثالثة التي أعقبت اسقاط الطائرة الروسية قامت مؤسسة تصنيع الذخائر الروسية 
بتحديث منظومات “إس-300” وحينما وصلت سوريا كانت المنظومات في قمة الجهوزية الستهداف 

المقاتالت األمريكية واإلسرائيلية المتطورة.

القوات  التضليل، في حين أرسلت  النظام ثمانية بطاريات “إس-300” بهدف  الحديثعن تسليم   -3
الروسية ثالث كتائب كاملة من منظومات “إس-300 بي إم”، تحوي كل كتيبة ثمان منصات إطالق، كٌل 

منها مذخر بمائة صاروخ، مما يعني وجود 300 صاروخ مركب على  24 منصة إطالق.

4- تعزيز القوات الروسية في سوريا بمنظومات “إس-400” الجديدة بدالً من منظومات “إس-300” 
التي تم سحبها من ترسانة الجيش الروسي وتسليمها للنظام.

5- إبرام اتفاق روسي-إيراني -غير معلن- ينص على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في سوريا، 
وتم بموجبه نقل الفرق اإليرانية المدربة على تشغل منظومة “إس-300” التي تحمي المنشآت النووية 
اإليرانية منذ عامين إلى سوريا مقابل السماح باستخدام قاعدة “همذان” غرب إيران للقاذفات وطائرات 

الشحن الروسية المتجهة إلى شرق المتوسط  وسوريا.

بثمانية  النظام  تزويد  خديعة  نسجت  قد  موسكو  أن  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  وتعتقد 
على  الكامل  االستحواذ  لها  تضمن  شاملة  إستراتيجية  على  التضليل  بهدف  “إس-300”  صواريخ 
األجواء السورية عبر نقل 300 صاروخ “إس-300”، األمرالذي كشفته طائرات التجسس األمريكية في 

10 أكتوبر الجاري. 

وأثارت تلك اإلجراءات القلق في تل أبيب، حيث ال يمتلك سالح الجو اإلسرائيلي على إعطاب ثالثمائة صاروخ 
“إس-300”، وال يملك قادته الخبرة الكافية لمواجهة التشويش الذي يبثه الروس في سوريا وشرق 
المتوسط، مما دفعهم إلى االستنجاد بواشنطن للمساعدة في مواجهة تهديدات الحرب اإللكترونية 

الروسية واسعة النطاق. 
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ويسود القلق لدى قادة سالح الجوي األمريكي واإلسرائيلي من إمكانية استهداف أنظمة “إس-300” 
المطورة للطائرات على ارتفاعات عالية، مما دفعهم إلصدار تعليمات لطياريهم بالتحليق على ارتفاعات 
الحدود  طــول  على  والهضاب  الجبال  استخدام  خــالل  من  لألهداف  التقدم  عند  والتخفي  منخفضة 
و”بيتشورا  “بانسير-إس1إيه”  منظومات  بنشر  مؤخرًا  موسكو  واجهته  الذي  األمر  والغربية،  الجنوبية 

إم2” المخصصة لمهاجمة األهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وتزامنت اإلجراءات الروسية بالتوازي مع إطالق إيران ذراعًا قتالية جوية انطالقًا من األراضي اإليرانية إلى 
شرق سوريا، حيث أطلق الحرس الثوري من قاعدته في “كرمانشاه” وللمرة األولى ثمان صواريخ أرض-

أرض من طراز “قيام-1” المعدلة والتي تحمل رؤوسًا موجهة، وصواريخ من طراز “فاتح-110” التي تتمتع 
بميزة اإلخفاء لمجابهة الدفاعات الصاروخية البالستية، وقد ُأطلقت هذه الصواريخ عبر األراضي العراقية 

على مسافة 600 كم دون طلب إذن من السلطات العراقية.

كما استغلت طهران حادثة األحواز إلطالق أول سرب من طائراتها المسيرة “الشبح”، والتي تعتبر نسخة 
مقرصنة ومستنسخة بمساعدة صينية من خالل الهندسة العكسية من الطائرة األمريكية المسيرة 
2011، حيث عرضت إيران مقطع فيديو ُيظهر  )RQ-170( التي أسقطها اإليرانيون  ثم قلدوها عام 
تلك الطائرات المسيرة وهي تلقي قنابل “سدد-345” الذكية، وتم إطالق بعضها من جراب داخلي 
للطائرة “صاعقة” مما شكل مفاجأة لالستخبارات العسكرية الغربية التي لم تكن تعلم بأن اإليرانيين 

قد توصلوا إلى تقنية جراب القنابل الداخلي لطائراتهم المسيرة.
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منظومة  مع   )S-300( منظومة  تربط  موسكو 
 )T-4( عبر قاعدة )C-3( التحكم النووي

أكدت مصادر عسكرية غربية أن موسكو دمجت منظومة الدفاع الجوي 
والتحكم  للقيادة   )C-3( مع منظومة  )S-300( في سوريا  الجديدة 

واالتصاالت، مما يخضع كافة األجواء السورية لرقابة األقمار الصناعية.

وكانت طائرة التجسس واالستطالع األمريكية “إم-سي 125 إيمارس” 
من  انطالقًا  السوري  الساحل  طول  على  يومية  بطلعات  تقوم  التي 
قاعدة “هيراكاليون” في جزيرة كريت، قد رصدت انسحاب قوات النظام 
القوات األمريكية لالعتقاد  )T-4(، مما دفع  اإليرانية من مطار  والقوات 
بأن األزمة تتجه إلى الحل، وبأن بوتين سيفي بتعهداته بتحجيم إيران، 
التقطت بعد ذلك معلومات مقلقة  األمريكية  إال أن طائرة االستطالع 
حول انتشار وحدة هندسة تابعة للقوات الجوية الروسية في القاعدة 
بتحويلها  وقيامهم  “حميميم”،  قاعدة  عن  كم   183 نحو  تبعد  التي 
إلى مركز قيادة دفاع جوي مجهز بشكل كامل لنصب بطاريات “إس-

وربطهما  للنظام،  التابعة  الجوي  الدفاع  منظومة  وتشغيل   ،”300
والتحكم  القيادة  تشمل:  التي   )C-3( الروسية  التحكم  بمنظومة 
واالتصاالت وتتولى مهام حراسة المدن والمنشآت العسكرية الروسية 
تمكنت  قد  بأن موسكو  أبيب  وتل  واشنطن  أكد مخاوف  مما  ذاتها، 
صــواريــخ الــنــظــام  تسليم  إلــى  بــاإلضــافــة   )C-3( منصات  نصب   مــن 

)S-300(، علمًا بأن روسيا لم تنصب أيًا من أجزاء منظومة )C-3( خارج 
أراضيها من قبل، وتعتبر هذه المنظومة هي الثالثة من نوعها بعد 
 )T-4( المنظومتين األمريكية واإلسرائيلية، األمر الذي سيمنح قاعدة
التفوق على القوات األمريكية المنتشرة شمال وشرق سوريا، ويهدد 
المنظومة  هذه  وضع  إلى  تلجأ  قد  أنها  كما  الفرات،  شرق  عناصرها 
األمريكية الستهداف  الخطة  اإليرانية في مواجهة  القوات  تحت خدمة 

الميلشيات الموالية إليران شرق الفرات.

المنطقة،  دول  مــن  العديد  مــع  واشنطن  عــالقــات  تــدهــور  ظــل  وفــي 
يثورالقلق في األوساط الغربية من إمكانية لجوء موسكو إلى استخدام 
قاعدة )T-4( كمعرض لبيع أسلحتها في األسواق العالمية، وتحويلها 
واشنطن  سحب  عقب  المطورة  كــروز  لصواريخ  للترويج  منصة  إلــى 

صواريخ “باتريوت” من قواعدها في الخليج العربي.
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تركيا تعزز نفوذها في الشمال السوري

تعزز القوات التركية وجودها في الشمال السوري تحضيرًا لحملة مزمعة ضد “وحدات حماية الشعب” 
المتحدة في شهر  الواليات  إبرامه مع  اتفاق تم  التي ترفض االنسحاب من محيط منبج وفق  الكردية، 

يونيو الماضي.

وتتضمن التحضيرات للمعركة حشد نحو 20 ألف مقاتل من فصائل المعارضة، ووضعهم على أهبة 
تم  حيث  منبج،  محيط   في  كــردي  مقاتل  آالف  خمسة  نحو  مواجهة  في  نقاط  سبع  على  االستعداد 
باألسلحة  وتسليحهم  الشرقية  أحــرار  جيش  في  عامة  الفرات  وشــرق  والفرات  الجزيرة  كتائب  توحيد 
الثقيلة والمتوسطة، وقد تمتد العمليات إلى مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية وصوالً إلى الحدود 

العراقية ونهر دجلة والبوكمال.

في هذه األثناء؛ كشفت مصادر عسكرية روسية قيام القوات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة 
على قمة جبل األقرع التي تعد األعلى في منطقة الساحل السوري من الجهة الشمالية، حيث تم رصد 
أعمال الحفر التي يقوم بها الجيش التركي في قمة الجبل، وتستمر أعمال اإلنشاء حتى معبر “كسب” 
الحدودي، حيث تنشط حركة اآلليات الثقيلة ومعها الجرافات لحفر الممرات التي يمر عبرها الجدار العازل 
السورية على شواطئ  “السمرة”  بلدة  البلدين عند  بين  الفاصلة  البحرية  النقطة  الذي سيصل حتى 

المتوسط أقصى شمال الالذقية.

واحد، وتتم عملية  لجدار حدودي من طرف  برسم مسار  الوقت نفسه  التركية في  القوات  تقوم  كما 
بناء القاعدة والجدار وفق اتفاق روسي-تركي غير معلن يتضمن تأمين الحدود التركية وبناء قاعدة 

عسكرية لتعزيز القوات التركية وتثبيت وضعها في هذه المنطقة.

الشمال السوري قد تنامى بصورة مضطردة، وبات يشمل  أنقرة في  ووفقًا لمصادر محلية فإن نفوذ 
يسيطر  حيث  تركية،  بواليات  أشبه  المناطق  هذه  من  جعلت  واقتصادية  واستخبارية  أمنية  جوانب 
بنفوذ واسع في  ويتمتع  الزيتون”،  الفرات” و”غصن  “درع  التركي بشكل مباشر على مناطق  الجيش 

عفرين ومحيطها، فيما يتزايد النفوذ التركي في إدلب عقب اتفاق أردوغان-بوتين.

وتتمتع االستخبارات التركية بنفوذ كبير في تلك المناطق، حيث نفذت عمليات ناجحة تمكنت خاللها 
من اعتقال عدد من المطلوبين لها من الوحدات الكردية ونقلتهم إلى تركيا بسهولة، في حين يعتبر 
والة غازي عنتاب وكليس وهاتاي التركية الحكام الفعليين للمناطق المقابلة لهم في الجانب السوري، 
وبإشراف  التركية  الشركات  قبل  من  الطبيعي  والغاز  والماء  الكهرباء  بشبكات  ربطها  تم  والتي 
الوالة األتراك، وتتولى شركات المقاوالت التركية عمليات بناء المساكن والمحالت التجارية، والمجمعات 
السكنية والمباني والدوائر التابعة للمجالس المحلية، فيما تتولى الشركات التركية مناقصات كبرى 

إلنشاء شبكة من الطرق السريعة التي تصل بين تركيا ومناطق سيطرتها في الشمال سوريا.
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تركيا تعزز نفوذها في الشمال 
السوري )تتمة(

كما تم افتتاح فروع للبريد التركي الرسمي 
إجـــراء  بــهــدف  الــمــنــاطــق  تــلــك  )PTT( فــي 
الــبــنــوك  بعمليات  أشــبــه  مــالــيــة  مــعــامــالت 
وتلقي دفعات الفواتير الشهرية، حيث يدفع 
بالليرة  األساسية  الخدمات  فواتير  السكان 
التركية عبر البريد التركي، ويقومون بإجراء 
الحواالت المالية بين داخل سوريا وتركيا، إلى 
يضاف  البلدين.  بين  التقليدي  البريد  جانب 
التركية  الخلوية  االتصاالت  إلى ذلك شركات 
التي فتحت فروعًا لها لبيع وتوزيع خدماتها 
بالتجزئة داخل األحياء ونصبت أعمدة تعزيز 

اإلرسال داخل األراضي السورية.

النظام وحلفائه  الصراع يحتدم بين 
في درعا

القوات  بين  قويًا  تنافسًا  حــوران  محافظة  تشهد 
الروسية  والسلطة  جهة،  من  وحلفائها  اإليرانية 
تعمل  حيث  أخــرى،  جهة  من  لها  التابعة  والقوات 
الــســكــان  ــلــى كــســب والء  ع األطـــــــراف  مــخــتــلــف 
الذين  الفصائل  عناصر  واستقطاب  المحليين 
حيث  النظام،  مــع  وتصالحوا  أسلحتهم  سلموا 
سيطرتها  بسط  على  الــروســيــة  ــقــوات  ال تعمل 
في القرى الممتدة من “بصرى الشام” شرقًا حتى 
“صيدا” غربا وذلك من خالل التعهد لسكان القرى 
بحمايتهم من الميلشيات اإليرانية وعدم السماح 
وذلك  شؤونهم،  في  بالتدخل  إيــران  أو  للنظام 
بتسيير  السنة”  “شباب  قــوات  تمكين  خــالل  من 
الفيلق  إلــى  انضمامها  عقب  المناطق  هــذه  أمــور 

الخامس.

إليران  الموالية  الميلشيات  تعمل  المقابل؛  وفي 
على بسط نفوذها في المنطقة الغربية من حوران، 
حيث أرسلت وفودًا إلى بلدة “الحارة” وقرى “مثلث 
بعزمها  “جاسم”  و  “نــوى”  وجهاء  أخبرت  الموت”، 
زيارتهم، حيث تعرض القوات اإليرانية على الشباب 
على  الحصول  مقابل  لهم  االنضمام  المحليين 
500 دوالر، والمساهمة  راتب شهري لهم بقيمة 
المدمرة،  المدارس والمنازل  اآلبار وترميم  في حفر 
كما يغرون ضعاف النفوس بالمساهمة في إقامة 

“حوزات علمية” بحجة “تعليم األطفال”. 

لتجنيد  مكتبًا  اهلل”  “حــزب  فتح  األثــنــاء؛  هــذه  في 
بقيمة  شــهــري  مــرتــب  مقابل  المحليين  الشبان 
200 دوالر، والتعهد بعدم الزج بهم في المعارك، 
وإبقاء خدمتهم مقتصرة على الحواجز العسكرية، 
أثــار  مما  صفوفهم،  فــي  التشيع  نشر  عــن  فضاًل 
غضب القوات الروسية التي بادرت إلى نشر حواجز 
وأخبرت  والبلدات،  المدن  مداخل  على  عسكرية 
األهالي أن هذه الحواجز لمنع عناصر “حزب اهلل” من 

دخولها.
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ويحتدم التنافس في الوقت نفسه بين عناصر “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” لتجنيد الشبان 
السوريين في صفوفهم وخاصة في مدينتي “جاسم” و”إنخل” في الريف الغربي للمحافظة، حيث يعمل 
اللواء حسام لوقا على استمالة الوجهاء وتشجيع الشبان لالنتساب في صفوف “الحرس الجمهوري”، 

محذرًا من أن روسيا لن تدوم طوياًل وأن الحامي الوحيد لهم هو النظام.

وتمثل األنشطة اإليرانية انتهاكًا لتعهدات روسيا للواليات المتحدة وإسرائيل واألردن بالعمل على إبعاد 
مواقعها  تعزيز  على  إليران  موالية  ميلشيات  تعمل  حيث  السوري،  الجنوب  عن  اإليرانية  الميليشيات 
قرب  اللجاة،  الشرقية من منطقة  الشمالية  الزاوية  القرى في  بتجريف عدد من  وتقوم  المنطقة،  في 
يتبعون  الذين  لعناصرها  إقامة  مقرات  إلى  تحويلها  بهدف  وذلــك  السويداء-دمشق”،  “أوتوستراد 
لغرفة عملياتها القريبة من مطار “خلخلة” العسكري، ويتم اعتقال عدد من شباب حوران في المدارس 
المحيطة، ومن ثم ترحيلهم إلى قرية إبطع بريف درعا الغربي، تمهيدًا للزج بهم في فرق النظام تحت 

بند “الخدمة اإللزامية”.

ونتج عن تلك االنتهاكات الواسعة وقوع مواجهات مع بعض عناصر المصالحة وقاداتها، ومن أبرزهم 
“أبو عدي الخالدي” الذي قتل )12 أكتوبر( في اشتباكات مع عناصر “المخابرات الجوية” في بلدة “خراب 

الشحم” بريف درعا الغربي، عقب محاولة ميليشيات أسد اقتحام منزله واعتقاله.

كما وقعت العديد من المواجهات بين “فصائل المصالحات” في درعا وقوات النظام على خلفية اإلخالل 
أوامره من قاعدة حميميم  البردان( والذي يتلقى  )أبو مرشد  باتفاق “تشكيل جسم عسكري بقيادة 
بشكل مباشر، ومهمته حماية أمن المنطقة”، ومطالبة قوات النظام تسليمهم تلك المناطق، والتي 
الرشدان،  ياسر  “ألوية مجاهدي حوران”  السابق في  القيادي  أبرزهم  القادة،  اعتقال بعض  أسفرت عن 

ومالك البرغش من مدينة إنخل.

www.strategy-watch.com 17

تطورات  عسكريةالعدد رقم 62 - الخميس 25 أكتوبر 2018التقرير االستراتيجي السوري



بعيدًا عن مزاعم استعادة السيطرة؛ 
النظام يمر بأسوأ مراحله

والــروســيــة في  اإليــرانــيــة  الــقــوات  لــدى  القلق  يثور 
سوريا من ضعف قوات األسد وعدم قدرتها على 
أداء  عن  وعجزها  منفردة،  بصورة  معارك  أية  شن 
أدت  الحلفاء، حيث  القتالية دون مساعدة  المهام 
إلى  باإلضافة  النظام،  لقوات  المستمرة  الخسائر 
من  والتهرب  واالنشقاق  الــفــرار  عمليات  استمرار 
بحدوث  والتسبب  إضعافه  في  اإللزامية  الخدمة 

خسائر فادحة بين صفوف قواته. 

في  القدرة  يملك  ال  النظام  أن  الواضح  من  ويبدو 
المستقبل المنظور على استعادة وضعه السابق، 
ــه، وال  قــدرات بــالــغ فــي  اســتــنــزاف  حيث يعاني مــن 
يمتلك المجندون الجدد أية خبرة عسكرية أو رغبة 

في القتال. 

ومع الحديث عن استعادة النظام السيطرة على 
معظم األراضي السورية، أصبحت قواته أكثر تمددًا 
بسط  على  الــقــدرة  تمتلك  وال  انتشارها  بسبب 
القوة  تــقــدر  حيث  هيبتها،  فــرض  أو  سيطرتها 
ألف مجند   25 إلى  ألف   20 بنحو  للنظام  الحالية 
فقط، بينما تتطلب عمليات االنتشار ما يتراوح بين 

60 ألف إلى 70 ألف مقاتل. 

المزيد  وحلفاؤه  النظام  يتكبد  األثــنــاء؛  هــذه  في 
السورية،  المحافظات  مختلف  فــي  الخسائر  مــن 
وخاصة في السويداء، حيث سقط عشرات القتلى 
في  تنظيم”داعش”  يد  على  النظام  صفوف  في 
ونشر  الــجــاري.  أكــتــوبــر  شهر  مــن  األول  األســبــوع 
في  القتلى  لعشرات  صــورًا  أكتوبر(   9( التنظيم 
دفع  ــذي  ال األمــر  الــبــاديــة،  فــي  الصفا  تلول  محيط 
بوكالة “سبوتنيك” الرسمية الروسية )10 أكتوبر( 
وفشلها  الــنــظــام  ــوات  قـ بضعف  التسليم  إلـــى 
من  أشهر  ثالثة  بعد  الــســويــداء  فــي  التقدم  فــي 

المواجهات. 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحات  ونعت 
مقتل  الفلسطيني”،  التحرير  “جيش  من  مقربة 
أثناء  قتلوا  “الجيش”  صفوف  من  عناصر  ثمانية 
الــدائــرة  الــمــعــارك  فــي  النظام  قــوات  مساندتهم 
السويداء  ريف  في  داعــش  وتنظيم  النظام  بين 
الشرقي، وعلى رأسهم العميد الركن وليد مرعي 
كردي. كما أصيب عدد من عناصر ميليشيا “كتيبة 
عملية  في  النظام  قوات  عددمن  وقتل  صاعقة”، 
اقتحام فاشلة تمت أواخر شهر سبتمبر الماضي. 

وفي بلدة “نافعة” غرب درعا؛ قتل عدد من عناصر 
النظام بانفجار لغم أرضي كانوا يحاولون تفكيكه، 
بينهم  خمسة  مقتل  عــن  المصادر  تحدثت  كما 
في  المصالحات  فصائل  من  عناصر  وثالث  ضابط، 
انفجار لغم زرعه تنظيم “داعش”، علمًا بأن األلغام 
مناطق  على  سيطرته  أثناء  التنظيم  زرعها  التي 
من  عدد  بمقتل  تسببت  قد  اليرموك  حوض  في 
عناصر النظام، حيث تسبب انفجار لغم في مدينة 
“تشريكة  النفجار  تعرضا  شخصين  بمقتل  نــوى 
صفحات  ونــعــت  التنظيم،  مخلفات  مــن  ــغــام”  أل
آخرين  وعنصرين  شعبان  مقداد  النقيب  موالية 
درعا  بريف  الحارة  مدينة  من  بالقرب  برفقته  قتال 
الشمالي الغربي بعد إطالق النار على سيارته من 
قبل مجهولين، وعثر في بلدة عابدين بريف درعا 
قتال  النظام  من  لعنصرين  جثتين  على  الغربي 

طعنًا بالسكين.

بينهم  قتياًل،   19 طرطوس  محافظة  إلى  ووصل 
أول، و16 عنصر وصف ضابط،  ورائــد ومــالزم  لــواء 
يتبع معظمهم للمخابرات الجوية والفرقة الرابعة، 
سوريا  “قـــوات  مــع  المواجهات  فــي  أغلبهم  قتل 
يد  على  وكــذلــك  القامشلي،  فــي  الديمقراطية” 

تنظيم “داعش” في السويداء. 
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إنها مقّربة  عائالت قيل  بين  والقنابل  باألسلحة  الالذقية  اندالع مواجهات في  الماضية  األيام  وشهدت 
من “آل األسد”، حيث استمر إطالق الرصاص لساعات طويلة في منطقة “مشروع األوقاف والزراعة”، حيث 
االشتباكات  واستمرت  الالذقية،  مدينة  في  أمنيًا  فرعًا  األسد  بشار  من  مقربة  عائلة  من  عناصر  هاجم 

لساعات طويلة مما أثار حالة من الهلع بين المدنيين.

وعبرت مصادر موالية للنظام عن امتعاضها من “مظاهر التشبيح وإرهاب المواطنيين  المستمرة في 
الالذقية... مبارح صار إرهاب مدينة كاملة وتشبيح ورصاص وقنابل بجانب فرع األمن وبقيت لساعات بين 

عائالت معروفة جدًا للجميع”. 

وتشهد مدينة الالذقية ومعظم مدن الساحل السوري انفالتًا أمنيًا وفرض إتاوات على المدنيين من 
قبل ميليشيا “الدفاع الوطني” التي شكلها النظام كقوة رديفة لميليشياته منذ سنوات.

المعارضة  فصائل  استهداف  جراء  آخــرون  سبعة  وأصيب  عنصر  الالذقية  بريف  سقط  أكتوبر   7 وفي 
عربتهم بصاروخ مضاد للدروع في تلة رشو بريف الالذقية الشمالي. وكان تسعة ضباط قد قتلوا في 

مواجهات سابقة في شهر سبتمبر الماضي في المنطقة نفسها.

وكانت حالة من الذهول قد سادت في أوساط ميلشيا “النمر” عقب إصدار العميد سهيل الحسن قرارًا 
بإنهاء عقود 6500 عنصر منضمين لقواته في مختلف مواقع تمركزها، وذلك في أعقاب إعالن جهاد 

بركات حل ميلشيا “مغاوير البعث” التابعة له من قبل النظام في شهر سبتمبر الماضي.

تأتي تلك التسريحات بالتزامن مع اندالع خالفات حادة داخل األروقة األمنية الخاصة بالقصر الجمهوري، 
وتفاقم الحرب الداخلية بين مختلف األطراف الموالية لبشار األسد، والتي أدت خالل الشهرين الماضيين 

إلى اعتقال ثالثة من كبار الضباط المسؤولين عن قسم “االستعالمات”، الخاص بالقصر الجمهوري.

ونتج عن الخالفات التي تدور رحاها بين المسؤولين عن القصر وبين قيادات الصف األول من الحرس 
الجمهوري وضباط آخرين يعملون داخل القصر؛ معاقبة 12 ضابطًا في الموكب الرئاسي الخاص ببشار 
التي  والمزايا  الصالحيات  كامل  من  تجريدهم  بعد  العسكرية،  الجيش  قطعات  إلى  ونقلهم  األســد، 

يتمتعون بها.

وتم التكتم على تسريح عدد من الضباط العلويين المقربين من بشار األسد في اآلونة األخيرة، وخاصة 
في صفوف قيادات ميلشيا “النمر” التابعة للعميد سهيل الحسن، والذي يبدو أنه المستهدف األكبر 

من عمليات التصفية التي تجري في أروقة القصر الجمهوري بهدوء تمهيدًا للمرحلة المقبلة. 
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Putin seeks to defuse downing of Russian plane off Syria
بوتين يسعى إلى نزع فتيل إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

18 سبتمبر 2018
ميليتري تايمز

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/09/18/russian-
reconnaissance-plane-shot-down-by-syrian-missile-killing-15-russia-
blames-israel/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Threat of Idlib chemical strike tests Germany’s mettle
تهديد ضرب إدلب بالكيميائي يختبر قوة ألمانيا

13 سبتمبر 2018
ديفنس نيوز

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/13/threat-of-
idlib-chemical-strike-tests-germanys-mettle/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

ISIS Sees Opportunity as Syria’s Rebellion Falls
داعش ترى فرصة مع سقوط الثورة السورية

18 سبتمبر 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/2018/09/isis-sees-opportunity-
syrias-rebellion-falls/151343/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

The World Waits for Putin to Stop Assad. He Won’t
العالم ينتظر بوتين لوقف األسد... لن يفعل ذلك

17 سبتمبر 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/2018/09/world-waits-putin-stop-
assad-he-wont/151304/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

We Need a Strategy in Syria
نحن بحاجة إلى استراتيجية في سوريا

13 سبتمبر 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/2018/09/we-need-strategy-
syria/151243/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Stuck Fighting the Last War
تمسك بالقتال في الحرب األخيرة

11 سبتمبر 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/2018/09/stuck-fighting-last-
war/151156/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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Russia incorporates soft power in Syrian military operations
روسيا تضم القوة الناعمة في العمليات العسكرية بسوريا

20 سبتمبر 2018
جينز ديفنس

https://www.janes.com/article/83203/russia-incorporates-soft-power-
in-syrian-military-operations 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

An Unending U.S. War in Syria?
حرب أمريكية ال تنتهي في سوريا؟

19 سبتمبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/unending-us-war-
syria-31547

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Assad Has Won and America Must Go
األسد انتصر، وعلى أمريكا أن ترحل

17 سبتمبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/assad-has-won-
and-america-must-go-31447

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Who Really Shot Down Russia›s Plane?
من الذي أسقط الطائرة الروسية حقًا؟

18 سبتمبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/who-really-shot-down-russias-
plane-31502

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

How Putin’s Syrian War Is Humbling Trump
كيف تحط حرب بوتين السورية من مستوى ترامب

18 سبتمبر 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2018/09/18/putin-syrian-war-humbling-
trump-idlib/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Once Upon a Time, America Needed Syria
ذات مرة كانت أمريكا تحتاج لسوريا

18 سبتمبر 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2018/09/18/once-upon-a-time-america-
needed-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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The SDF›s Post-American Future
مستقبل قوات سوريا الديمقراطية بعد أمريكا

31 أغسطس 2018
فورين افيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-08-31/sdfs-post-
american-future

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Turkey and the United States Should Work Together to Avert Disaster in 
Idlib

يجب على تركيا والواليات المتحدة العمل معًا من أجل تجنب وقوع كارثة بإدلب
14 سبتمبر 2018

فورين بوليسي
https://foreignpolicy.com/2018/09/14/high-stakes-in-idlib-for-us-
turkey/

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
 الرابط

Syria Downs a Russian Plane: What Next?
سوريا تسقط طائرة روسية: ماذا بعد؟

21 سبتمبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syria-downs-
a-russian-plane-what-next

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

The Future of Regional Cooperation in the War on Terror
مستقبل التعاون اإلقليمي في الحرب على اإلرهاب

19 سبتمبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-future-of-
regional-cooperation-in-the-war-on-terror

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Prosecution Highlights Hezbollah, Syrian Links to Hariri Assassination
النيابة العامة تسلط الضوء على »حزب اهلل« و »روابط سورية في اغتيال الحريري«

14 سبتمبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/prosecution-
highlights-hezbollah-syrian-links-to-hariri-assassination

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Assad’s Law 10: Reshaping Syria’s Demographics
قانون األسد رقم 01: إعادة تشكيل التركيبة السكانية في سوريا

سبتمبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-
reshaping-syrias-demographics

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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The SDF’s Attempts at Local Governance in Deir Ezzor Have Failed
فشل محاوالت قوات سورية الديمقراطية في الحكم المحلي في دير الزور

سبتمبر 2018
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/the-sdfs-attempts-at-local-
governance-in-deir-ezzor-have-failed

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Long War in Idlib
الحرب الطويلة في ادلب

20 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-long-war-in-idlib

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Military Developments in Idlib
التطورات العسكرية في إدلب

6 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/military-
developments-in-idlib

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

From Syria with Love, Senator McCain
من سوريا مع الحب ، السناتور ماكين

18 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/from-syria-with-love-
senator-mccain

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Idlib Province and the Future of Instability in Syria
محافظة إدلب ومستقبل عدم االستقرار في سوريا

21 سبتمبر 2018
)CSIS( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/idlib-province-and-future-instability-syria 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Arab Discourse on Non-Arab Countries; Status Report on Trends in 
Middle East Discourse; and the Iranian Model in Syria

الخطاب العربي على الدول غير العربية. تقرير عن اتجاهات الخطاب الشرق أوسطي والنموذج اإليراني 
في سوريا

20 سبتمبر 2018
)INSS( معهد الدراسات األمنية الوطنية

http://www.inss.org.il/publication/arab-discourse-on-non-arab-
countries-status-report-on-trends-in-middle-east-discourse-and-the-
iranian-model-in-syria/

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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Leadership: Russia Travels Light In Syria
روسيا تسافر بشكل خفيف في سوريا

16 سبتمبر 2018
ستراتيجي بيج

http://www.strategypage.com/htmw/htlead/articles/20180916.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Syrian Ceasefire Proves How Far Putin Has Come Out on Top
وقف القتال في سوريا يعكس تفوق بوتين 

22 سبتمبر 2018
انتي وور

http://www.unz.com/pcockburn/the-syrian-ceasefire-proves-how-far-
putin-has-come-out-on-top/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Has Syria become Putin’s political juggernaut?
هل أصبحت سوريا قوة بوتين السياسية؟

24 سبتمبر 2018
دفنس نيوز

https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2018/09/24/has-
syria-become-putins-political-juggernaut/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Russian-Israeli Conflict in the Skies of Syria
الصراع الروسي-اإلسرائيلي في سماء سوريا

25 سبتمبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/russian-israeli-conflict-
skies-syria-31972

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Syria Is a Lost Cause and America Must Move On
سوريا قضية خاسرة وعلى أمريكا المضي قدما

23 سبتمبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/syria-lost-cause-
and-america-must-move-31692

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Pentagon Officials Push Back Against Bolton’s Syria War Talk
مسؤولو البنتاغون يرفضون حديث بولتون عن الحرب في سوريا

26 سبتمبر 2018
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/pentagon-officials-push-back-against-
boltons-syria-war-talk

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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Syria’s Three Wars
الحروب الثالث في سوريا

26 سبتمبر 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2018/09/26/syrias-three-wars-idlib-golan-
assad/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Bolton Puts Mattis in a Tight Spot on Syria
بولتون يضع ماتيس في وضع حرج بسوريا

27 سبتمبر 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2018/09/27/bolton-puts-mattis-in-a-tight-
spot-on-syria-isis-iran/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Uncertain Reprieve in Idlib
التأجيل غير المؤكد في ادلب

24 سبتمبر 2018
)MEPC( مجلس سياسة الشرق األوسط

http://www.mepc.org/commentary/uncertain-reprieve-idlib
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For a Second Time, Iran Fires Missiles at IS Targets in Syria
للمرة الثانية، إيران تطلق صواريخ على أهداف ضد »داعش« في سوريا

1 اكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/for-a-second-
time-iran-fires-missiles-at-is-targets-in-syria
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Israel, Iran, Syria and Trump Strategy: The Best Way Forward
إسرائيل وإيران وسوريا واستراتيجية ترامب: أفضل طريق إلى األمام

27 سبتمبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-iran-
syria-and-trump-strategy-the-best-way-forward
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Iran and Hezbollah in Syria: U.S. Policy Options
إيران وحزب اهلل في سوريا: خيارات السياسة األمريكية
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معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-and-
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عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

www.strategy-watch.com 26

تقارير غربية العدد رقم 62 - الخميس 25 أكتوبر 2018 التقرير االستراتيجي السوري



In Deir Ezzor, Governance Is the Key to SDF Victory Over ISIS
في دير الزور، اإلدارة المحلية هي مفتاح انتصار قوات سوريا الديمقراطية على داعش

سبتمبر 2018
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/in-deir-ezzor-governance-is-
the-key-to-sdf-victory-over-isis
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Lessons Learned? Canada’s Problematic Syrian Resettlement Process
الدروس المستفادة؟ مشكلة إعادة التوطين السورية في كندا

28 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/lessons-learned-
canada-s-problematic-syrian-resettlement-process
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Three Years Later: The Evolution of Russia’s Military Intervention in Syria
بعد ثالث سنوات: تطور التدخل العسكري الروسي في سوريا

27 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/three-years-later-the-
evolution-of-russia-s-military-intervention-in-syria
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How the Kurds Navigate Fluid and Convenient Allies: The Syrian Regime 
and the US

كيف يحول األكراد تحالفاتهم بيسر ومرونة بين النظام السوري والواليات المتحدة
26 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/how-the-kurds-
navigate-fluid-and-convenient-allies-the-syrian-regime-and-the-us
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Trump, Mattis, Bolton: On the Same Page?
ترامب، ماتيس، بولتون: هل هم متفقون؟

26 سبتمبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/trump-mattis-bolton-
on-the-same-page
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‘It’s Complete Folly’: Hagel Says Trump Administration Can’t Threaten 
Iran Out of Syria

»إنها حماقة كاملة«: هاجيل يقول أن إدارة ترامب ال يمكن أن تهدد إيران خارج سوريا
4 أكتوبر 2018

ديفنس ون
https://www.defenseone.com/politics/2018/10/its-complete-folly-hagel-
says-trump-administration-cant-threaten-iran-out-syria/151808/?oref=d-
river
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Trump Officials Target Iran, Raising Question of US Military’s Role in 
Mideast

مسؤولو ترامب يستهدفون إيران ويثيرون مسألة دور الجيش األمريكي في الشرق األوسط
4 أكتوبر 2018

ديفنس ون
https://www.defenseone.com/politics/2018/10/trump-officials-target-
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Israel›s New F-35s vs. Russia›s S-300s in Syria (Who Wins in a 
Shootout?)

طائرات F-53 الجديدة من إسرائيل مقابل S-300s الروسية في سوريا )من يفوز في تبادل الطالق 
النار؟(

5 أكتوبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/israels-new-f-35s-vs-russias-
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Turkey’s Erdogan Has Grand Plans for al Qaeda’s Syrian Spin-Off
أردوغان لديه خطة كبرى لتنظيم القاعدة السوري 

8 أكتوبر 2018
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/turkeys-erdogan-has-grand-plans-for-
al-qaedas-syrian-spin-off
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Don’t Count Out ISIS Just Yet
ال تخرجوا »داعش« من المعادلة بعد

4 أكتوبر 2018
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/dont-count-out-isis-just-yet
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The future operating environment is here. It’s in Syria
بيئة العمليات المستقبلية هنا... إنها في سوريا

9 أكتوبر 2018
ارمي تايمز

https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/08/the-future-
operating-environment-is-here-its-in-syria/
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The White House has revealed massive mission creep in Syria. Here’s 
why.

البيت األبيض يكشف عن تمدد لبعثته في سوريا... لماذا؟
25 سبتمبر 2018

ميلتيري تايمز
https://www.militarytimes.com/news/your-air-force/2018/09/25/the-
white-house-just-revealed-massive-mission-creep-in-syria-heres-why/
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After the Ilyushin Crash: Israel›s Anti-Iran Operations in Syria
بعد تحطم اليوشن: العمليات اإلسرائيلية ضد إليران في سوريا

3 اكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/after-the-
ilyushin-crash-israels-anti-ira

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Russia›s Deepening Military Involvement in Syria
تنامي التدخل العسكري الروسي في سوريا

5 اكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-
deepening-military-involvement-in-syria
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Coming home to Syria
العودة إلى الوطن »سوريا«

اكتوبر 2018
تشاتام هاوس

https://www.chathamhouse.org/publications/twt/coming-home-syria
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Escalating Tensions Between Israel and Hezbollah in Syria
تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب اهلل في سوريا

4 اكتوبر 2018
المجلس االطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/escalating-tensions-
between-israel-and-hezbollah-in-syria
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The Crisis over the Downed Russian Plane: What Next?
أزمة إسقاط الطائرة الروسية: ماذا بعد؟

27 سبتمبر 2018
)INSS( معهد الدراسات األمنية الوطنية

http://www.inss.org.il/publication/crisis-downed-russian-plane-next/
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America Must Realize It Has No Say in Syria›s Future
يجب أن تدرك أمريكا أنه ليس لها رأي في مستقبل سوريا

12 أكتوبر 2018
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/america-must-realize-it-has-no-say-
syrias-future-33271
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America’s Indefinite Endgame in Syria
اللعبة األمريكية الالمتناهية في سوريا

16 أكتوبر 2018
اتالنتيك

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/10/bolton-
pledges-american-troops-syria-iran/573121/
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Why Did Qatar Try to Hack Syrian Opposition Leaders?
لماذا حاولت قطر فرصنة قادة المعارضة السورية؟

15 أكتوبر 2018
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/why-did-qatar-try-to-hack-syrian-
opposition-leaders
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Jihadists in Syria react to Sochi agreement
رد فعل الجهاديين في سوريا على اتفاق سوتشي

16 أكتوبر 2018
لونج وور جورنال

https://www.longwarjournal.org/archives/8102/10/analysis-jihadists-in-
syria-react-to-sochi-agreement.php
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Why the CENTCOM chief says a long-term presence in Syria is not a 
war-footing against Iran
لماذا يقول قائد القيادة المركزية األمريكية إن الوجود طويل األمد في سوريا ال يقودإلى حرب ضد إيران

4 أكتوبر 2018
ميلتري تايمز

https://www.militarytimes.com/news/your-air-force/2018/10/04/why-
the-centcom-chief-says-a-long-term-presence-in-syria-is-not-a-war-
footing-against-iran/
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The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war
»فاطميون«: المقاتلون األفغان في الحرب األهلية السورية

15 أكتوبر 2018
)MEI( معهد الشرق األوسط

http://www.mei.edu/content/fatemiyoun-division-afghan-fighters-
syrian-civil-war
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Syria’s War is Not Over
الحرب السورية لم تنته بعد

16 أكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/syrias-war-is-not-
over
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Russia Giving Syria the 003-S Is More Message Than Menace
تسليم روسيا صواريخ S-300 لسوريا هي الرسالة األكثر خطورة

15 أكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-giving-
syria-the-003-S-is-more-message-than-menace
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A Strengthening Shiite Axis Paradoxically Gives Peace between Syria 
and Israel a Chance

من المفارقات أن يمنح تعزيز المحور الشيعي فرصة للسالم بين سوريا وإسرائيل
10 أكتوبر 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/a-strengthening-
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Discontent Among Assyrians in Syria›s Northeast
استياء بين اآلشوريين شمال شرق سوريا

10  أكتوبر 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/discontent-among-
assyrians-in-syria-s-northeast
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America›s Failed State Wars in Afghanistan, Iraq, Syria, and Yemen: Still 
Less Than Half a Strategy

حروب أمريكا الفاشلة في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن: أقل من نصف استراتيجية
15  أكتوبر 2018

)CSIS( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/analysis/americas-failed-state-wars-afghanistan-
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Axis Rising: Iran’s Evolving Regional Strategy and Non-State 
Partnerships in the Middle East

محور الصعود: تطور استراتيجية إيران اإلقليمية والشراكات خارج إطار الدول في الشرق األوسط
11  أكتوبر 2018
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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.
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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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