
التقرير اإلستراتيجي السوري

العدد رقم 68 - السبت 22 يونيو 2019

إقرأ في هذا العدد:
مأزق تركيا في إدلب يدفعها للتفاوض مع دمشق

دبلوماسية أمريكية “سرية” للتوصل إلى صفقة لصالح “قسد”  

تعاون أمريكي-روسي لتعزيز مصالح إسرائيل في الجنوب السوري



مأزق تركيا في إدلب يدفعها للتفاوض مع دمشق

مع استمرار العمليات العسكرية في إدلب تضيق خيارات أنقرة، خاصة وأن الواليات المتحدة وإسرائيل 
قد نجحتا في إقناع الرئيس الروسي فالديمير بوتين بإدارة ظهره ألستانة والتنسيق معهم في صفقة 

ُيتوقع أن تنكشف معالمها نهاية شهر يونيو الجاري.
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ودفع ذلك التعاون بأنقرة لبحث خياراتها عبر فتح قنوات التواصل مع النظام، إذ تؤكد مصادر أمنية 
مطلعة أن لقاء رئيس االستخبارات التركية حقان فيدان مع رئيس األمن القومي اللواء علي مملوك قد 
هدف إلى فتح آفاق للخروج من الزاوية الصعبة التي وضعت فيها أنقرة، على خلفية العمليات العسكرية 
في إدلب، حيث عرض الطرف التركي مقترحًا للتوصل إلى اتفاق وقف إطالق للنار يتم بموجبه العودة 
إلى االتفاقيات المبرمة في سبتمبر 2018، والتي نصت على تشكيل منطقة منزوعة السالح بعمق 

20-15 كم.

واستبقت السلطات التركية لقاء فيدان-مملوك بمبادرة حسن نية تمثلت في السماح بوصول شحنات 
 ضخمة من النفط اإليراني إلى دمشق عبر تركيا، حيث رست تلك السفن في موانئ شرق تركيا لمدة

3 أسابيع قبل أن تغادر ميناء إسكندرون، وتطفئ بعدها أجهزة إرسالها بالقرب من الساحل السوري 
في 7 مايو، وتفرغ حمولتها قرب ميناء بانياس.

والتزم الموقف الرسمي التركي الصمت في البداية أمام التصعيد العسكري من قبل موسكو ودمشق 
على أمل التوصل إلى اتفاق، حيث دار الحديث عن ضغوط مارستها أنقرة على بعض الفصائل إلبرام 
لم  واالستخباراتية  الدبلوماسية  الجهود  لكن  تركية،  بضمانات  الروسية  القوات  مع  تسوية  اتفاقيات 

تكلل بالنجاح.

وجاء قرار موسكو بتصعيد عمليات القصف الجوي لحمل أنقرة على تسليم المنطقة العازلة التي تم 
االتفاق عليها مسبقًا ضمن “خفض التصعيد” إلى النظام السوري، في حين اكتفت الرئاسة الروسية 

بالحديث عن اجتماع وشيك مع المسؤولين األتراك بخصوص مستقبل سوريا في الفترة المقبلة. 

المشتركة”  العمل  “مجموعة  اجتماعات  في  روسيا،  إقناع  في  التركية  الدبلوماسية  أخفقت  وعندما 
األخيرة، بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي تدفق الالجئين إلى تركيا؛ قررت أنقرة دعم الفصائل في هجوم 
مضاد ألحق خسائر فادحة بالنظام وحلفائه في إدلب وريف حماة، األمر الذي دفع النظام لمهاجمة نقاط 
المراقبة التركية وتصوير المعارك في األعالم الرسمي على أنها مواجهة مباشرة مع تركيا “التي تدعم 

الجماعات اإلرهابية” وفق تعبيرهم.

إال أن المعارك، على ضراوتها، ال تزال تحت السيطرة، إذ إن القصف الجوي الروسي قد استهدف المنطقة 
العازلة بصورة رئيسة، وتفادى إلى حد كبير قصف مدينة إدلب وريف إدلب الشمالي، حيث يدور الجزء 
األكبر من المعارك في شمال حماة وجنوب إدلب، حيث تعمل موسكو على تأمين سيطرة النظام على 
الطريقين السريعين الرئيسيين، من حلب إلى حماة والالذقية، وهما من أهم شرايين الشمال الغربي، 

وذلك في محاولة لدعم االقتصاد السوري المتضرر من العقوبات. 

وتعزز هذه اإلستراتيجية التكهنات برغبة موسكو في التوصل إلى اتفاق جديد مع أنقرة بعد ترتيب 
أوراقها في االجتماع الثالثي بالقدس المحتل نهاية الشهر الجاري، إذ تبدو موسكو غير مستعجلة على 
تحقيق حسم عسكري سريع، بل ترغب في حشد التأييد الغربي لموقفها في “محاربة اإلرهاب”، ودعم 
التوصل إلى تفاهمات جديدة تضمن  القاعدة غربي سوريا، بهدف  جهودها الستئصال فلول تنظيم 

هيمنتها الكاملة على الساحل السوري.
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وعلى الرغم من حراجة الموقف التركي؛ إال أن موسكو ال تزال راغبة في التنسيق مع أنقرة في الشأن 
السوري، حيث ترغب باالستمرار في إضعاف العالقات التركية-األمريكية، وإلحاق ضربات موجعة بحلف 
شمال األطلسي “ناتو” من خالل نشر منظوماتها الصاروخية )إس-400( في تركيا، في حين ترغب 
طهران في االحتفاظ بعالقة وطيدة مع أنقرة للتنسيق في الملف الكردي والتخفيف من وطأة العقوبات 

المفروضة عليها.

وتدرك الفصائل في الوقت ذاته، أن اتفاقيات خفض التصعيد لم تكن سوى ترتيبات مؤقتة، وأنه من 
الصعب على أنقرة االستمرار في مقاومة رغبة شركائها في “أستانا” بشن عملية عسكرية على إدلب 

في وقت ما.

وال تمثل إدلب الهم األكبر بالنسبة لتركيا التي يتركز اهتمامها اإلستراتيجي على تأمين منطقة عازلة 
في محيط حدودها شرقي الفرات، وتمثل هذه القضية أولوية لها بالمقارنة مع الشمال السوري، وقد ال 

ترى في بقاء إدلب تحت سيطرة الفصائل قضية مهمة إذا حصلت على مبتغاها وفق ترتيبات جديدة.

وتقيم االستخبارات التركية اتصاالت مع مسؤولين أمنيين تابعين للنظام، حيث ُنشرت تسريبات عن 
الجزائر،  زيتون في  بقاعدة حميميم، ومحمد ديب  2018 مع: علي مملوك  األعــوام  لقاءات عقدت في 
وكذلك عام 2016، عندما زار مسؤولون في االستخبارات التركية دمشق، فضاًل عن اللقاء الذي جمع 

فيدان بمملوك في شهر فبراير الماضي بطهران.
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دبلوماسية أمريكية “سرية” للتوصل 
إلى صفقة لصالح “قسد”  

غربي  شمال  العسكري  المشهد  يحتدم  بينما 
الهادئة  األمريكية  الدبلوماسية  تنشط  الــبــالد؛ 
للتوصل إلى ترتيبات تضمن مصالحها في الشمال 
الشرقي، حيث رعت واشنطن في األسابيع الماضية 
سورية  قوات  في  الكردي  القيادي  بين  مفاوضات 
ومستشار  عبدي  مظلوم  الجنرال  الديمقراطية 
األمن القومي في إقليم كردستان العراق مسرور 
البرزاني للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل “قوات 
سوريا الديمقراطية” في المنطقة، خاصة وأن قوات 
النحبة في إقليم كردستان العراق “زيرفاني” ال تزال 

تتلقى الدعم والتدريب من الواليات المتحدة.

األمريكية  اإلدارة  أجـــرت  نفسه؛  الصعيد  وعــلــى 
األلمانية في شهر  السلطات  مباحثات “سرية” مع 
مايو الماضي حول سبل تقديم دعم جوي للقوات 
البرية التي من المفترض أن تشرف على المنطقة 
إنشاؤها شمال سوريا، حيث تدرس  المزمع  اآلمنة 
برلين إرسال مقاتالت حربية للقيام بدوريات جوية 
جنودًا  إرسالها  بعد  وذلك  السوري،  المجال  داخل 
وتــرى  الــعــراق.  شمال  البيشمرغة  قــوات  لتدريب 
برلين أن المشاركة في سوريا ستحقق لها فرصة 
ويمكن  مــوثــوق  عــســكــري  حليف  بــأنــهــا  لــإثــبــات 

للواليات المتحدة االعتماد عليه.

وفي منتصف شهر يونيو الجاري زار وفد أمريكي-
الحماية  ميليشيات  ســيــطــرة  مــنــاطــق  ســعــودي 
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  التقى  حيث  الـــزور،  ــر  دي فــي 
األمريكي  والمستشار  رابــيــون،  جويل  األمريكي 
روبــاك،  وليام  الــدولــي  التحالف  قــوات  في  الخاص 
من  عــددًا  السبهان  تامر  السعودي  الدولة  ووزيــر 
المدني”  “المجلس  ورئــيــس  “قــســد”،  مــســؤولــي 
العربية،  العشائر  اليوسف، وبعض وجهاء  غسان 
السياسي  الدعم  تقديم  “آلية  حول:  الحديث  ودار 

واالقتصادي والخدمي لمحافظة دير الزور”.

األمريكية:  اإلدارة  فإن  مطلع؛  أمني  لمصدر  ووفقًا 
“تعمل من خالل قنوات خلفية للتوصل إلى اتفاق 
لواشنطن”  كبيرًا  إستراتيجيًا  منعطفًا  يشكل 
التي ترغب في الحصول على موافقة روسية على 
خطتها في االجتماع الثالثي المرتقب نهاية شهر 

يونيو الجاري في القدس المحتل، وتتضمن:

1- إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري ينقسم 
العسكرية  السيطرة  تحت  األول  قطاعين:  إلــى 
التركية، والثاني تحت سيطرة ميليشيات الوحدات 
الجوية  ــقــوات  ال تــؤّمــن  أن  على  حصريًا  الــكــرديــة 
والتجاوزات  التعديات  وتمنع  القطاعين،  األمريكية 

التي قد يقوم بها أي طرف ضد الطرف اآلخر.

2- امتناع القوات التركية من دخول مناطق شرق 
الفرات، مقابل تعهد الوحدات الكردية بعدم دخول 
الكردستاني”  العمال  “حــزب  عناصر  استخدام  أو 
شن  مــن  ومنعهم  مناطقهم،  إلــى  االنــفــصــالــي 

هجمات على تركيا انطالقًا من األراضي السورية.

3- تكليف قوات “قسد” بسن عمليات قتالية ضد 
جيوب تنظيم “داعش” الثالثة التي ما زالت تقاتل 

في الشرق السوري بالقرب من دير الزور.

4- نشر قوات “قسد” على طول الحدود السورية-
الثوري”  “الحرس  دخول  ومنع  لمراقبتها،  العراقية 
اإليراني وميلشيات “الحشد الشعبي” من التسلل 

إلى األراضي السورية. 

الشمال  في  المـتأزم  التركي  الموقف  ظل  وفــي 
الصفقة،  تــلــك  إزاء  لــيــونــة  أنــقــرة  ــبــدي  ُت الــغــربــي؛ 
مقابل تعهد اإلدارة األمريكية بانتشال اقتصادها 
أنقرة  شــراء  أزمتي:  وحلحلة  المترديان،  وعملتها 
ووقــف صفقة  روســيــا،  مــن  )إس-400(  صــواريــخ 

مقاتالت الشبح )إف-35( من قبل واشنطن.
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تعاون أمريكي-روسي لتعزيز مصالح إسرائيل في الجنوب السوري

نيكوالي  وروسيا  بولتون،  جون  المتحدة  للواليات  القومي:  األمن  مستشاري  اجتماع  نحو  األنظار  تتجه 
على  للتوافق  المحتل  القدس  في  الجاري  يونيو  شهر  نهاية  شابات،  بن  مئير  وإسرائيل  باتروشيف، 
إستراتيجية مشتركة تجاه سوريا، حيث ترغب موسكو في الحصول على اعتراف رسمي من واشنطن 
إيران  إخــراج  جهود  دعمها  مقابل  اإلعمار،  إعــادة  مشاريع  ودعم  األسد  بشار  نظام  بشرعية  أبيب  وتل 

والميلشيات التابعة لها من سوريا.

كما يرغب بوتين بتعزيز “حرية العمل العسكري” التي يمنحها لسالح الجو اإلسرائيلي عبر إنشاء غرفة 
األطــراف  بين  دائمة  عسكري  تنسيق  كقناة  أبيب  وتل  وواشنطن  موسكو  بين  مشتركة  عسكرية 
الثالثة، األمر الذي سُيمّكنه من الحصول على قناة تواصل دائمة مع ترامب خارج مؤسسات واشنطن 

وضغوطاتها.

وفي المقابل يرغب ترامب بالحصول على إقرار روسي باحترام “مصالح” واشنطن غرب وشرق الفرات، 
إلسرائيل  المحاذية  الجنوبية  المناطق  لتشمل  اإلسرائيلية  العمليات  نطاق  توسيع  على  والموافقة 
واألردن، مقابل االستمرار في غض الطرف عن الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه روسيا لنظام بشار 

األسد، متعهدًا باالستمرار في منع وصول أية مساعدات لفصائل المعارضة.

أما التطور األبرز فيكمن في تعاون موسكو مع واشنطن وتل أبيب في ملف إبعاد إيران عن الجنوب 
من  اهلل”  و”حــزب  اإليراني  الثوري  الحرس  من  عناصر  بطرد  العسكرية  الشرطة  قامت  حيث  السوري، 
قيادة  وُأبعدت  فقط،  عنصر   800 إلى   300 من  أعدادهم  تقلصت  بحيث  الجنوب،  في  لهم  مواقع 
الميليشيات الشيعية األفغانية والعراقية  اإليراني من دمشق ومحيطها، وانسحبت  الثوري”  “الحرس 
أصبح  حيث  السوري،  الجنوب  في  وخاصة  البالد،  في  إستراتيجية  ومواقع  مطارات  من  والباكستانية 

الوجود اإليراني مقتصرًا على نقاط معزولة وبأعداد محدودة بحوران والقنيطرة.

وتثور شكوك إيرانية في أن االستخبارات الروسية قد تعاونت مع سالح الجو اإلسرائيلي في توجيه ضربة 
البحر  1600 م عن سطح  الذي يرتفع  )12 يونيو(  الحارة اإلستراتيجي  الرئيس بتل  قاصمة لموقعهم 
ويشرف على مساحات واسعة جنوب البالد، ويحتوي على مواقع مراقبة لميلشيا “حزب اهلل”، حيث تم 
تدمير منظومات استطالع ورادارات ومراكز تجسس، ومعدات متطورة، فضاًل عن إفقادهم القدرة على 

مراقبة مواقعهم المتقدمة مقابل الجوالن المحتل. 

ووفقًا لتقرير أمني )14 يونيو( فإن ترامب وبوتين متفقان على ضرورة دعم موقف نتنياهو كشريك 
واشنطن  بين  المشتركة  العسكرية  لإستراتيجية  محورًا  أبيب  تل  أمن  واعتبار  المنطقة،  في  أمني 
وموسكو، حيث تعهد الرئيس الروسي )27 مارس( بالتعاون مع تل أبيب في: “إنشاء فريق مشترك 

للعمل على سحب جميع القوات األجنبية من سوريا”. 
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البيت األبيض تشكيل شراكة: أمريكية-إسرائيلية-روسية مفاجأة لدول المنطقة وعلى  ومّثل إعالن 
للمشاركة  أخرى  أوسطية  دولة شرق  أية  أو  إسرائيل  تتم دعوة  أن  لم يسبق  إذ  وإيــران،  تركيا  رأسها 
الواضح  اإلقليمي، ومن  القوتين العظميين حول قضايا األمن  المساواة في مفاوضات بين  على قدم 
أن الواليات المتحدة وروسيا قد اتفقتا على رفع رتبة إسرائيل كشريك إستراتيجي في المنطقة التي 
تتأهب لتبعات إعالن تفاصيل “صفقة القرن” والتي تواجه معارضة عربية كبيرة قبل اإلعالن عنها، حيث 
استغل بوتين هذا االجتماع الثالثي الفريد لموازنة غيابه عن اجتماع  البحرين الذي يعتبر أساسًا في 
خطة ترامب بشأن إحالل السالم في الشرق األوسط، ومثل الموقف الروسي رسالة للفلسطينيين بأن 
االعتراف  وأنه قد جرى  إقليمية  إسرائيل كقوة  الجديدة بوضع  الحقيقة  يتعودوا على  وأن  “يستفيقوا 

بذلك من قبل واشنطن وموسكو… وعدد من العواصم العربية”.
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هل ينخرط بشار األسد في صفقة أمريكية-
روسية-إسرائيلية لضمان حكمه؟

لدفع  مسبوقة  غير  دبلوماسية  جهودًا  موسكو  تبذل 
بحكم  االعتراف  إلى  العربية  والعواصم  وواشنطن  أنقرة 
حيث  معه،  الدبلوماسية  العالقات  ــادة  وإعـ األســد  بشار 
حرصت على تسريب معلومات عبر إعالمها الرسمي حول 
النظام  تأهيل  إعــادة  على  أمريكية-إسرائيلية  موافقة 

مقابل صفقة تتضمن خروج إيران من سوريا. 

كما سربت موسكو شائعات حول رغبة دمشق في إقامة 
عالقات دبلوماسية مع تل أبيب مقابل التخلي عن إيران، 
وذلك في أعقاب تسليم دمشق رفات الجندي اإلسرائيلي 
زخاريا باوميل الذي ُفقد في معركة بسهل البقاع اللبناني 
مع  نية  حسن  كبادرة   ،1982 عام  السورية  الحدود  قرب 

إسرائيل. 

بوادر على  آنذاك عن: “وجود  أمني مطلع  وتحدث مصدر 
للنظر  وإيــران  النظام  يبديه  الذي  الصلب  الرفض  تصدع 
أن  يبدو  إذ  سوريا،  من  وحلفائها  اإليرانية  القوات  برحيل 
القوات  رحيل  لمناقشة  انفتاحًا  أكثر  أصبحت  قد  دمشق 

اإليرانية مقابل ضمانات”.

الروسية بشأن: “صفقة قد  التسريبات  وفي تعليق على 
تقدمها الواليات المتحدة لروسيا تقبل ببقاء األسد رئيسًا 
للنظام السوري ورفع العقوبات على الحكومة وشخصيات 
سورية مقابل خروج إيران من سوريا”، عقب مصدر سوري 
من  رسميًا  مقترحًا  بعد  تتلق  لم  “دمشق  أن:  يونيو(   4(
لرفع  حــوار  بــدء  تعارض  ال  “ســوريــا  أن:  مؤكدًا  واشنطن”، 

العقوبات”.
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الشرخ الروسي-اإليراني في سوريا يتسع 

أكد تقرير صادر عن موقع “ديبكا” اإلسرائيلي )10 مايو 2019( أن الباحث السوري سمير التقي، مدير 
“مركز الشرق األوسط للبحوث” والعضو السابق بالحزب الشيوعي السوري، والذي ال يزال يتمتع بعالقات 
مع موسكو، قد حظي في زيارة وشيكة إلى واشنطن باهتمام من قبل مسؤولين أمريكيين، حيث 
قدم وصفًا للشرخ اآلخذ باالتساع بين إيران وروسيا وقدم مقترحات لكيفية استفادة الواليات المتحدة 

من ذلك الشرخ.

وتشير المصادر إلى أن مسؤولين في إيران و”حزب اهلل” يتهمون روسيا بإفشاء معلومات لإسرائيليين 
وألجهزة استخباراتية غربية أخرى حول تحركاتهم ومواقعهم، كما يتهمون الشرطة العسكرية الروسية 
بالتنسيق مع تل أبيب لتسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية-اإلسرائيلية حتى سفوح جبل 

حرمون.

وتتضمن قائمة االتهامات اإليرانية لروسيا: 

المحاذية  المناطق  الى  الدخول  من  اهلل”  و”حزب  اإليرانية  القوات  الروسية  العسكرية  الشرطة  منع   -1
إلسرائيل.

2- عقد ضباط من المخابرات الروسية اجتماعات منتظمة مع نظرائهم اإلسرائيليين وإطالعهم على 
في  الستخدامها  بهم  الخاصة  البيانات  وتسريب  اهلل”  “حزب  وعناصر  اإليرانيين  المسؤولين  تحركات 

الغارات الجوية اإلسرائيلية. 

3- تسريب إحداثيات مواقع وأسلحة إيران و”حزب اهلل” داخل وحدات الدفاع الجوي للنظام بهدف تسهيل 
مهمة قصفها دون إتالف المنظومات الروسية هناك. 

4- قيام القوات الروسية المتموضعة في القنيطرة بتجنيد ميلشيات محلية ودفع رواتب لعناصرها، 
بهدف إضعاف الوجود اإليراني، واستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل” اللبناني. 

كما أكد تقرير صادر عن الموقع نفسه )31 مايو 2019( أن الصراع الروسي-اإليراني قد وصل إلى أعلى 
المراتب االستخباراتية في دمشق، ففي شهر مارس الماضي كان اإليرانيون واثقون بأن منصب رئيس 
شعبة االستخبارات العسكرية سيؤول إلى رجلهم العميد غسان بالل  رئيس أركان المنطقة الجنوبية 
والذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر األسد، إال أن القوات الروسية اتهمته بأنه فاسد ومرتٍش، 

ودفعت بشار األسد لوضعه رهن اإلقامة الجبرية وإقالة بعض مساعديه.

معه،  التحقيق  تم  حيث  مرتين،  الجمهوري  القصر  إلى  اسُتدعي  غسان  العميد  أن  إلى  التقرير  وأشار 
وُطلب منه إعطاء أسماء بالشخصيات المتورطة معه في قضايا الفساد، ما دفع بماهر األسد للتدخل 
شخصيًا لوقف التحقيقات وإقناع شقيقه بوضعه في اإلقامة الجبرية بدالً من الزج به في سجن صيدنايا 

العسكري. 
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كما توسط للعميد غسان أشخاص متنفذون من الحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل”، مطالبين بتسوية 
اتخاذ  تم  بل  الوساطات،  لتلك  الجمهوري  القصر  يستجيب  أن  دون  مهامه  لممارسة  وإعادته  وضعه 
بمطار  الجوية”  “المخابرات  فرع  بالل من  العقيد محمد  استبعاد شقيقه  أخرى ضده تضمنت:  إجــراءات 

المزة، ووضعه تحت المراقبة، وتقييد حركة زوجته وبناته.

وباإلضافة إلى قضية العميد غسان بالل، يندلع بين الروس واإليرانيين صراع رديف للسيطرة على مطار 
دمشق الدولي، حيث تحدث مدير المطار، نضال محمد، عن قيام شركات روسية بدراسة جدوى لتولي 
إدارة مشروع إدارة المطار بأنفسهم. ودفع التذمر اإليراني وزير النقل لنفي أية مفاوضات مع موسكو 

حول المطار، مؤكدًا أن الحديث قد اقتصر على تأهيل وتطوير المطار وإضافة مدرج آخر.

ويأتي ذلك اللغط ضمن الجهود التي تبذلها موسكو للسيطرة على مطار دمشق الدولي، والذي يمر 
عبره نحو 08 بالمائة من رحالت النقل الجوي في سوريا، حيث سيوفر ذلك فرصة لها لتحقيق مكاسب 
اقتصادية وأمنية ضخمة، بما في ذلك مراقبة حركات النقل الجوي والركاب من وإلى البالد، ورصد رحالت 

األفراد والعسكريين اإليرانيين، األمر الذي ترفضه طهران بشدة.
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األزمة االقتصادية للنظام تتجه نحو األسوأ

على الرغم من شحنات النفط التي وصلته مؤخرًا؛ فإن النظام يواجه خطر تنامي األزمة االقتصادية جراء 
استهدافه بسلسلة إجراءات غير مسبوقة من قبل وزارة الخارجية األمريكية، وما يتوقع أن ينتج عنها 

من انخفاض قيمة الليرة السورية، وتوقف المصانع، وتنامي أزمة المحروقات. 

وكانت ميلشيات “حماية الشعب” الكردية قد أعلنت أنها ستمنع النظام من استيراد القمح من مناطق 
سيطرتها، وأنها ستمنع الشاحنات من العبور إلى مناطق سيطرة النظام، معللة ذلك بضرورة تعزيز 
احتياطات القمح في مناطقها، خاصًة وأنها بحاجة ماّسة لها من أجل توفير الطحين والبذار وتأمين 

مستلزمات الزراعة.

وأشار سلمان بارودو رئيس “هيئة االقتصاد والزراعة” بميليشيات الحماية إلى أن النظام السوري استورد 
في العام الماضي 100 ألف طن من محصول القمح الناتج في مناطق سيطرة الوحدات، معتبرًا أن ذلك 
أضر بتلك المناطق، باإلضافة إلى الحرائق التي اشتعلت مؤخرًا وأدت لتضرر أكثر من 400 ألف دونم 

من محصول هذا العام.

وتوزعت حرائق محاصيل القمح في الشمال الشرقي للرقة وجنوبي محافظة إدلب وريف حماة الشمالي 
إدلب  ريف  في  ومناطق  والغربي،  الشمالي  حماة  ريفي  في  شاسعة  أراٍض  ضربت  كما  دمشق،  وريف 
الشمالي، وتسببت بأضرار في محاصيل مزارعي المنطقة. كما التهمت الحرائق آالف الدونمات من حقول 
النظام، وخاصة في  “قسد” وقوات  التي تسيطر عليها  المناطق  والشعير شرق سوريا ضمن  القمح 

محافظة الحسكة، التي تعتبر خزان القمح في سوريا.

وفي تصريح مخيب لآلمال؛ قالت وزارة النفط التابعة للنظام )26 مايو( إن عودة الخط االئتماني اإليراني 
األمثل يكمن في عودة  “الحل  أن:  المحروقات قد ال تكون قريبة، مؤكدة  احتياجات سوريا من  لتأمين 

النفط السوري من شمال البالد، والذي سيسهم في إزالة حالة القلق من نقص المحروقات”.

المادية  المصاعب  من  العديد  هناك  أن  مؤكدًا  “استثنائي”  بأنه  الراهن  الوضع  الــوزارة  تصريح  ووصف 
يعوق  النفطية  المشتقات  لتوفير  سوريا  خارج  من  بالغير  الدائم  االرتباط  وأن  االقتصادية،  والعقوبات 

توفيرها بشكل كبير.

ووفقًا لمصادر أمنية فإن اإلدارة األمريكية قد أصدرت تعليمات مشددة لعناصر “قسد” بعدم السماح 
بتهريب أية شحنة من نفط الشمال الشرقي إلى النظام، مهددة بقصف أي صهريج يعبر من مناطق 
“قسد”. ولضمان توقف عمليات التهريب من العراق؛ قامت القوات األمريكية بتسيير دوريات على طول 
الحدود السورية-العراقية، وعممت أوامر باستهداف أي صهريج نفط إيراني يحاول عبور الحدود، كما 

حذرت حكومة بغداد من مغبة إرسال أية شحنات نفط عراقية إلى سوريا.
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تطورات عسكرية

الميلشيات الموالية لروسيا: أداء مخيب وخسائر فادحة في إدلب وريف حماة

السوري، في مواجهة فصائل  الشمال  لروسيا خسائر فادحة في معارك  الموالية  الميلشيات  تكبدت 
الثورة التي اتبعت تكتيك حرب الشوارع في معركة “الفتح المبين”، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من 

عناصر النظام في المنازل السكنية التي كانوا يتحصنون بها. 

وتزامن نعي النظام سبعة من ضباطه مع دعوة ميلشيا “لواء القدس” الذي يتبع “الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين”، الشباب في المناطق التي يتواجد فيها بريفي حلب ودمشق، إلى االلتحاق بصفوفه، 
وذلك بعد مقتل أكثر من 20 عنصرًا له خالل مشاركتهم في معارك ريف حماة الشمالي. ويتلقى “لواء 
تدريبية خاصة  بدورات  روسية  أمنية  وتقوم شركات  الروسية،  القوات  قبل  مباشرًا من  دعمًا  القدس” 

لعناصرها حول المناطق عالية المخاطر.
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وتحملت ميلشيا “قوات النمر” القدر األكبر من الخسائر حيث تكبدت في معارك “تالل الكّبينة” بريف 
الالذقية )باالشتراك مع الفرقة الرابعة( نحو 400 قتيل بين ضابط وعنصر، ما اضطرها لطلب المؤازرة 

من “لواء القدس” الذي أرسل 300 عنصر إلى جبهتي إدلب وحماة. 

دبابات  “جماعة  قائد  القاضي  سهيل  غيث  النقيب  النمر”:  “قوات  فقدتهم  الذين  الضباط  ضمن  ومن 
االقتحام” الذي قتل في معارك كفرنبودة، وذلك بعد ساعات من اإلعالن عن مقتل المالزم علي زكريا 
ديبو “قائد مجموعة االقتحام-مشاة”، وحمزة عبد اهلل الرحال قائد مجموعة االقتحام في الفرقة نفسها. 

365 ضابطًا  أكثر من  أسماء  الموالية  الصفحات  النظام؛ نشرت  قتلى  أعداد  ارتفاع  على  وفي مؤشر 
 400 وعنصرًا ُقتلوا خالل معارك ريف حماة وحدها وبفترة لم تتجاوز الشهر، كما نشرت أسماء نحو 

قتيل في معارك “تالل الكّبينة” بريف الالذقية.

ويعاني الفيلق الخامس من انهيار كامل في تشكيلته إثر اإلصابات الكبيرة التي منيت بها مجموعات 
المصالحة من دوما والغوطة الشرقية، باإلضافة إلى “قوات النمر”، و”لواء القدس” في معارك “تل ملح” 
و”الجّبين” والمناطق المحيطة بهما، بحيث لم تعد مشافي السقيلبية قادرة على استيعاب القتلى 

والجرحى، ما دفع النظام إلسعاف الجرحى بمشافي الساحل ومصياف.

وتدهورت حالة الفيلق الخامس بصورة ملحوظة إثر لجوء عدد من عناصره إلى دفع رشاوى كبيرة لتفادي 
المشاركة في معارك ريف حماة، في حين فضل آخرون االنشقاق أو الهرب نظرًا إلى الخسائر الفادحة 

التي تكبدها رفاقهم من “قوات النمر” و”لواء القدس”.

ويسود الغضب لدى القيادة الروسية في “حميميم” من تواري فصائل المصالحة، وهروبهم من الجبهات 
فارين بأرواحهم نحو المناطق التي ُتسيطر عليها الوحدات الكردية أو باتجاه لبنان واألردن، ما دفعها 
إلصدار أوامر بقتل كل من تسّول له نفسه الهروب من أرض المعركة، وخاصة عناصر فصائل المصالحة 

التي وضعت في مقدمة المواجهات.

كما عممت القيادة الروسية أوامر بوضع هذه القوات في االستنفار القصوى وبإحضار تعزيزات عسكرية، 
وبوقف إجازات عيد الفطر وعودة جميع العناصر لثكناتهم وخاصة عناصر الفرقة الرابعة، ونشرت لوائح 
بأسماء عناصر تسويات مصالحة من أجل تجنيدهم إجباريًا والزج بهم في معارك الشمال، فضاًل عن 
الفيلق  عناصر  لمنع  الرئيسية  المدن  داخل  أو  االشتباك  مناطق  بالقرب من  العسكرية  الشرطة  نشر 

الخامس من الفرار، وإجبارهم على القتال.

في هذه األثناء؛ تكبدت القيادة الروسية خسائر تقدر بالماليين جراء إطالق قوات النظام عشرات الصواريخ 
المضادة للدروع، وخاصة تلك التي تتمتع بدقة عالية )كورنيت- كونكورس- ميتس- مالوتكا- رعد( 
دون حاجة إليها، وذلك نتيجة الهلع الذي أصابهم إثر تقدم عربات وآليات الفصائل باتجاههم، معتبرين 
دفعهم  ما  الفور،  على  تدميرها  يجب  “مفخخة”  باتجاههم  المعارضة  مناطق  من  تأتي  عربة  أية  أن 
 35 نحو  إطــالق  إلى  التقديرات  تشير  حيث  بكثافة،  الثمن  باهظة  الذخيرة  من  النوع  هذا  الستخدام 
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صاروخًا بصورة يومية، وبتكلفة تتجاوز المليون يورو، دون النظر إلى الذخائر واألسلحة النوعية األخرى 
التي تم استخدامها في ساحة المعركة. 

المعركة بصورة  الروسية توجيه  القيادة  الخامس وعناصره، فقد تولت  الفيلق  أداء قادة  ونظرًا لتردي 
فقد  للعمليات،  السورية  القيادة  خسائر  لتفاقم  نظرًا  أنه   )news  front( موقع  أكد  حيث  مباشرة، 
تقرر إرسال ضباط روس إلى عدة قطاعات من الجبهات، وإلى أقرب مسافة من االشتباكات، وتكليفهم 
بمهام مراقبة مواقع الفصائل المقاتلة، والمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك مراقبة أسلحة الفصائل، 
مشيرًا إلى أن اقتراب القوات الروسية على بعد 300 متر من بعض الجبهات أدى إلى سقوط عدد من 
الجنود الروس الذين حاولوا التسلل على عدة نقاط في جبهة المشاريع في سهل الغاب غرب حماة، 
التي  النظام  قوات  في  فادحة  خسائر  عن  الالذقية،  ريف  في  عقيد  برتبة  روسي  ضابط  مقتل  وأسفر 
أرسلت فرقة النتشال الجثة فأبيدت عن آخرها، كما تعرضت غرفة القيادة الروسية التي تتولى قيادة 

 .)BM21( المعارك في ريف حماة الشمالي للقصف بصواريخ
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إسرائيل تكثف عملياتها ضد المواقع اإليرانية

كثف سالح الجو اإلسرائيلي عملياته ضد المواقع اإليرانية في سوريا، حيث استهدف موقع “تل الحارة” 
اإلستراتيجي )12 يونيو(، وشن قبل ذلك هجومه الثالث على قاعدة الطياس )T-4(، والتي قام الحرس 

الثوري اإليراني بنقل نشاطه إليها عقب االنسحاب من مقراته في مطار دمشق الدولي.

نشر  على  يعمل  اإليراني  الثوري  الحرس  أن  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  لدى  االعتقاد  ويسود 
طائرات من دون طيار ونصب أنظمة دفاع جوي في القاعدة، وعلى نقل أصوله وتعزيز قدراته في مواقع 
بالقرب الحدود السورية مع العراق، حيث تم رصد هبوط طائرة شحن إيرانية )747( بالقاعدة ثالث مرات، 

فضاًل عن تموضع كتيبة من الحرس الثوري بالقرب منها.

)كلية  المحاسبة  مدرسة  ومحيط  القديم  الطالئع  معسكر  استهدف  قد  اإلسرائيلي  الجيش  وكــان 
الشؤون اإلدارية بمصياف، والذي يحتوي على مصنع لصواريخ زلزال )2( اإليرانية، بواسطة صواريخ “كروز” 
الموقع  إيرانيتين في  تفريغ شحنتين  تم رصد  أن  بعد  متر،  250 كليو  بعد  البحر على  عبر  موجهة 

بواسطة طائرة تابعة للحرس الثوري اإليراني.

)Scuds( صــواريــخ  لتطوير   )991( الــمــشــروع  على  تعمل  كــانــت  ــران  إيـ فــإن  أمنية،  لمصادر   ووفــقــًا 
صواريخ تقنيات  لتطوير   )340( القسم  على  يحتوي  والــذي  المستهدف،  المقر  في   )111  SAMs(و 

 )SSM  solid  propulsion  fuel( صواريخ  وقود  إلنتاج   )702( والقسم   ،)SSM/SSR  R  &  D(
والقسم )350( إلنتاج الصواريخ، وقد تم تدمير هذه المواقع بالكامل.

تجاه  قذائف  أطلقت  أن  بعد  القنيطرة،  للطائرات في  عربة مضادة  اإلسرائيلي  القصف  استهدف  كما 
الموقف  بتصعيد  يرغب  الذي  اإليراني  الثوري  الحرس  إلى  االتهام  أصابع  وتشير  اإلسرائيلية،  الطائرات 

اإلقليمي ردًا على الحشود األمريكية األخيرة وتشديد العقوبات االقتصادية على إيران. 

القوات  بين  المباشرة  للعمليات  تصعيدًا  الــجــاري  يونيو  شهر  في  األخــيــرة  القصف  عمليات  وتمثل 
أبيب  تل  تقصف  حين  في  إسرائيل،  في  مواقع  الثوري  الحرس  يستهدف  واإليرانية، حيث  اإلسرائيلية 

مواقع للحرس الثوري اإليراني بين الفينة واألخرى.

 وترى مصادر مقربة من االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن الوضع الراهن قابل للتصعيد، حيث ترغب 
تل أبيب في الحصول على تفويض أمريكي-روسي، )من خالل االجتماع الثالثي على مستوى مستشاري 
قوات  وتجنيد  عازلة،  منطقة  إنشاء  إلى  تهدف  محدودة  برية  بعملية  للقيام  المرتقب(  القومي  األمن 

محلية لتوفير المعلومات لها وشن عمليات ضد مواقع الحرس الثوري و”حزب اهلل”.
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حرب الميلشيات: فصل جديد من الصراع الروسي-اإليراني

اندلعت اشتباكات بين الميلشيات المرتبطة بروسيا ونظيرتها الموالية إليران )14 يونيو( في محيط 
مطار حلب الدولي، وحي الخالدية، ما دفع بالميليشيات اإليرانية إلرسال تعزيزات عسكرية إلى مواقعها 
في المدينة، إضافة الستنفار عناصرها في أحياء الشعار ومساكن هنانو، والقيام بإجراءات احترازية في 
التابعة لها في تلك األحياء خوفًا من أي مواجهات  المقرات  حيي “جبل محسن” و”اإلذاعــة”، وتحصين 

محتملة مع القوات المدعومة من روسيا.

عند  عسكرية  حواجز  بنصب  لروسيا  الموالي  الخامس  الفيلق  قيام  إلى  الجديدة  االشتباكات  وُتعزى 
مدخل مدينة )حلب( الجنوبي، ومنعه دخول كافة العناصر التابعة إليران إلى المنطقة، ما أدى إلى مقتل 
أربعة عناصر وإصابة خامس من الفيلق الخامس، وجرح خمسة عناصر من ميلشيا “أبو الفضل العباس”.

وكانت العديد من المحافظات السورية قد شهدت اندالع اشتباكات بين قوات محسوبة على روسيا 
وأخرى تابعة إليران خالل شهر مايو الماضي، وخاصة في حلب حيث داهمت الشرطة العسكرية الروسية 

ميلشيا تدعمها إيران متمركزة في مطار حلب الدولي، وتم اعتقال عدد من عناصرها بعد الهجوم.

للميلشيات  سيارة  باستهداف  لروسيا  التابعة  الميليشيات  إلحــدى  حاجز  قام  عندما  األحــداث  وبــدأت 
على  عناصره  من  أربعة  مع  “النجباء”  ميلشيا  من  قيادي  لمقتل  أدى  الذي  األمر  حلب  شرقي  اإليرانية 
الطريق الواصل بين حيي باب النيرب والشيخ سعيد في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة حلب، 
من قبل حاجز يتبع لميلشيا “لواء الباقر” الذي شكلته إيران ثم انضم لصفوف الميلشيات المدعومة 

من قبل روسيا.

وردت الميلشيات اإليرانية المتمركزة في مطار حلب الدولي والنيرب العسكري باستهداف نقاط وحواجز 
ما  وهو  صفوفهم  في  اإلصابات  من  العديد  موقعة  الثقيلة  بالرشاشات  المطار  محيط  في  متمركزة 

أشعل فتيل المعركة، وأدى إلى إغالق طريق المطار.

اإليرانيين  بين  مواجهات  ــدالع  ان يونيو  شهر  مطلع  ــزور  ال ديــر  بمحافظة  البوكمال  مدينة  وشهدت 
المسيطرين على المدنية وفرق نظامية موالية لروسيا، حيث يسود التذمر من هيمنة المستشارين 
اإليرانيين في البوكمال وخضوع المدينة بالكامل لهم، خاصة وأنها تمثل أهمية استراتيجية لضمان 

نفوذ الجماعات العراقية الموالية إليران في تلك المناطق.

ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة فقد قامت القوات الروسية في غضون األسابيع الماضية بطرد الميلشيات 
الموالية إليران من عدة مواقع أبرزها: مطار المزة العسكري، ومطار خلخلة العسكري في السويداء في 
الزاوية الجنوب شرقية القصوى من سوريا بالقرب من الحدود األردنية، ومطار الطياس غرب تدمر، كما تم 

طرد الميلشيات اإليرانية من موقع لها ببيت سحم جنوب غرب دمشق مقابل الجوالن المحتل.
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اآللية  الطائرات  ذلك  في  بما  المواقع،  تلك  من  الحربي  عتاده  نقل  إلى  اإليراني  الثوري  الحرس  واضطر 
من طراز “صاعقة” المزودة بقذائف موجهة تم تصنيعها وفق نموذج الطائرة المسيرة األمريكية “كير 
آر-170”، باإلضافة إلى الطائرات المسيرة اإليرانية “شاهد-170” ذات المحرك الواحد والتي تحلق على 
ارتفاعات متوسطة، وطائرات “مهاجر” القتالية، وطائرات “أبابيل 3” التي تحمل رادارات ألغراض االستطالع 

واالتصاالت والحرب اإللكترونية.

ويبدو أن عمليات االنسحاب وإعادة التموضع قد أشعلت سلسلة مواجهات بين الفيلق الخامس الموالي 
لروسيا والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد والموالية إليران، كما أججت صراعًا خفيًا بين الدولتين 

لالستحواذ على مشاريع إعادة تأهيل وتشكيل المؤسسات األمنية والعسكرية في سوريا.
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النظام يتلقى دعمًا من الصين وكوريا الشمالية 

تحظى العمليات العسكرية في إدلب باهتمام كبير من قبل بكين التي ترغب في استئصال المقاتلين 
األيغور الذي ينتمي معظمهم إلى “الحزب التركستاني اإلسالمي” المبايع لتنظيم القاعدة. 

وتتحدث المصادر عن قيام سفن صينية بتحميل عناصر من الميلشيات األفغانية واإليرانية قادمين من 
إيران عبر طريق بحري يمر بقناة السويس. وبعد وصولهم إلى ميناء طرطوس، عبر السفن الصينية 
التي ال تحمل أية صفة عسكرية، يجري نقل عناصر الميلشيات على متن حافالت نقل خاصة تابعة لشركة 
“القدموس” والتي تتولى بدورها مهمة توزيعهم في جبهات ريف الالذقية، كما يتم نقل بعضهم جوًا 
عبر مطار مدينة جبلة لمساندة عناصر من الحرس الثوري اإليراني في مقر عملياتهم بجورين في ريف 

حماة.

ويقوم وزير خارجية النظام وليد المعلم بزيارة رسمية إلى الصين )21-16 يونيو( هي الثالثة من نوعها 
إلى الصين منذ اندالع األزمة، استجابة لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يرغب في االطالع 

على جهود استئصال الحزب التركستاني من سوريا.

من جهته؛ تحدث موقع “إنتلجنس أون الين” عن قيام وفد كوري شمالي بزيارة إلى دمشق لتقييم برامج 
معهد البحوث السوري المعني بتطوير البرامج العسكرية للنظام في جمرايا وبرزة، وهما الموقعان 
المعهد في  بناء  الوفد خطة إلعادة  الجو اإلسرائيلي من قبل، حيث عرض  اللذان استهدفهما سالح 
موقع مختلف وفق تحصينات جديدة تحميه من عمليات القصف الجوي، وخاصة الوحدة اإلستراتيجية في 
المبنى )99( الخاصة بتطوير صواريخ “سكود”، والوحدتان التابعتان له إلنتاج تقنيات اإلطالق والتوجيه. 

كما قام الوفد الكوري بزيارات أخرى لمواقع تابعة للحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل” اللبناني بهدف بناء 
منشآت محصنة تحت األرض إلخفاء مصانع تطوير وتخزين صواريخ “سكود”، حيث تحدث المصدر عن 

زيارة قام بها مهندسون من بيونغ يانغ في وقت سابق إلى بيروت برفقة مستشارين إيرانيين.

وعلى الصعيد نفسه؛ أكد مصدر استخباراتي قيام شركتي )Belzneshpramservis( البالروسية 
صواريخ  منظومات  منها  وخاصة  العسكرية،  الصناعات  قطاع  تأهيل  بإعادة  للنظام  التابعة   )OTI(و
)M600 SSM( و)Scud D(، وذلك باالعتماد على خبرات من كوريا الشمالية التي تعهدت بإرسال 
وصواريخ  االستطالع  تقنيات  لنقل   )Tangun  Trading  Corporation( شركة  من  مهندسين 

)Scud MD( المطورة وعربات )MaRV( العسكرية.

تدمير  تم  حيث  وحلب،  مصياف  في  مواقع  لقصف  اإلسرائيلي  الجو  بسالح  المعلومات  تلك  ودفــع 
)SSM 340( و)SSR R & D( بحلب البيالروسية، وخاصة األقسام  أقامتها الشركة  التي   المنشآت 
)991-“Scud”  development( ــع  مــشــاري مــنــهــا  يــــدار  والـــتـــي  بــمــصــيــاف   )702-SSM(و 
 ،)SSRC’s  aluminum  powder(و  )111  for  surface-to-air  missile  development(و
ما يفسر مقتل خبراء من بيالروسيا وكوريا الشمالية باإلضافة إلى ضباط إيرانيين وعناصر من النظام 

آنذاك.
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االنفالت األمني ُيخرج درعا والسويداء عن السيطرة

تعرض مبنى مديرية الناحية في مدينة الحراك النفجار كبير )16 يونيو( أدى لخروجه عن الخدمة، حيث كان 
يستخدم كنقطة مركزية لمفرزة المخابرات الجوية ومركزًا للشرطة، ما اضطر قوات النظام الستقدام 

تعزيزات من مدينة إزرع القريبة إلى مدينة الحراك وذلك لحماية مواقعها في المربع األمني.

وجاءت تلك العملية عقب يوم )15 يونيو( من قيام أهالي مدينة “الصنمين” بريف درعا الشمالي بأسر 
ثالث عناصر من النظام ردًا على اعتقال األمن الجنائي ثالث شبان من المدينة، ما دفع النظام لفرض 
حصار على المدينة، ومنع دخول المواد الغذائية والخضروات إليها، وذلك عقب اشتباكات اندلعت بين 

أهالي المدينة وفرع األمن الجنائي في وقت سابق، وأسفرت عن مقتل ضابط وعنصر وجرح آخرين.

إلى  الذهاب  فيه شبابهم من  يحذرون  يونيو  بيانًا في مطلع شهر  أصــدروا  قد  الصنمين  أهل  وكان 
الشمال السوري من أجل القتال إلى جانب النظام، ما دفع النظام إلقامة الحواجز العسكرية وشن حملة 

اعتقاالت.

العناصر  النظام في درعا لهجوم أسفر عن قتلى وجرحى من  أبرز حواجز  12 يونيو تعرض أحد  وفي 
الموجودين داخله، كما قام مجهولون بمهاجمة حاجز تابع للمخابرات الجوية بمحيط بلدة “بصر الحرير”، 

باستخدام األسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي درعا البلد أجبر األهالي عناصر النظام على سحب حواجز عسكرية بعد 24 ساعة من إقامتها، 
وذلك في أعقاب رسالة تهديد أرسلها وجهاء المدينة إلى ضباط النظام في المدينة، مهددين بتفجير 

شرارة مظاهرات جديدة إن لم يتم سحب هذه الحواجز.

درعا  واسعة في مدينة  واعتقاالت  يونيو( بشن حملة مداهمة   16( التهديدات  تلك  النظام على  ورد 
الغربي بحثًا عن  المنازل في بلدة “تسيل” بريف درعا  العديد من  ومحيطها، كما داهم عناصر األمن 
إلى  واقتادوهما  “تسيل-البكار” شابين  الواقع على طريق  “التابلين”  حاجز  على  واعتقلوا  مطلوبين، 
المسيفرة  بلدتي  بين  الواقعة  الحواجز  على  المرور  من  للتحذير  بالناشطين  دفع  ما  مجهولة،  جهة 
والجيزة وحاجز خربة غزالة وحاجز العمران في درعا البلد بسبب االعتقاالت التي تتم على تلك الحواجز. 

تعرضه  جراء  الكامل  للتدمير  يونيو(   4( البعث  حزب  مبنى  تعرض  درعــا؛  شرقي  ولد”  “أم  بلدة  وفي 
لهجوم بالقذائف والعبوات الناسفة من قبل مجهولين.

تأتي تلك األحداث عقب عملية تفجير إحدى المنشآت الخاصة في حي “األربعين” بدرعا البلد أسفرت عن 
للنظام في بلدة  تابعة  آخر على ثكنة عسكرية  بالتزامن مع هجوم  النظام، وذلك  إصابة عناصر من 
طفس، ومهاجمة أهل جلين مفرز األمن العسكري عقب اعتقال قيادي سابق في جيش “المعتز”، حيث 
تم اعتقال عناصر المفرزة الذين زاد عددهم عن العشرة، كما طردوا عناصر النظام من حاجز “المزيرعة”، 

ما اضطر قوات النظام لإفراج عنه في وقت الحق.

www.strategy-watch.com 19

تطورات  عسكريةالعدد رقم 68 - 22 يونيو 2019التقرير االستراتيجي السوري



10 يونيو هاجم مسلحون حاجز “العوجة” القريب من معسكر “الطالئع” في بلدة “زيزون” بريف  وفي 
درعا الغربي، والذي يتبع للفرقة الرابعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. 

وتشهد المحافظة حملة اغتياالت غير مسبوقة شملت؛ رئيس لجنة المصالحة في بلدة عتمان محمد 
محمود الحاري )17 يونيو( من قبل مجهولين على طريق اليادودة مزيريب في ريف درعا الغربي، ومحمد 
أحمد البردان أحد عناصر المصالحات الذي انضم إلى الفرقة الرابعة أثناء وقوفه على أحد الحواجز بمدينة 
“طفس”، وخالد اللطيفة أحد مروجي المصالحات في مدينة نوى، والذي يعمل لصالح المخابرات الجوية، 
ومحمد إبراهيم في قرية “كويا” بمنطقة حوض اليرموك، والذي يعتبر أهم عمالء المخابرات الجوية في 

الحوض.

كما قام عناصر األمن العسكري باغتيال “نضال الحوامدة” بعد إيقاعه في كمين بالقرب من المدرسة 
“األهلية” في مدينة “داعل”، واغتال مجهولون المقاتل السابق في الجيش الحر “بسام غازي سعد”، في 

بلدة “المزيريب” غربي درعا، بعد إطالق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتلة على الفور. 

وشملت موجة االغتياالت كذلك “ماهر وليد أبو نبوت” من الفرقة الرابعة، وأصيب زميله “وليد دلوع” الذي 
نقل إلى مستشفى درعا الوطني، باإلضافة إلى الشيخ موسى الحريري )1 يونيو( إمام مسجد علي بن 
أبي طالب في بلدة “بصر الحرير” عقب خروجه من صالة التراويح، وذلك بعبوة ناسفة زرعت بدراجة نارية 
انفجرت بعد خروج الشيخ من المسجد أودت بحياته وحياة رجل آخر. ويعتبر الشيخ موسى الحريري من 

أبرز المعارضين للنظام والمناهضين لحركة التشيع في محافظة حوران. 

الحر،  الجيش  في  قادة  طالت  التي  االغتيال  عمليات  من  العديد  شهدتا  و”المزيريب”  “داعــل”  وكانت 
بعضها تأكد وقوف نظام األسد وراءها، وعلى رأسهم مدير الشرطة الحرة الذي اعتقل من داخل منزله 

ووجدت جثته في السهول المحيطة.

ويسود االحتقان في بلدة “داعل” عقب تنفيذ المخابرات الجوية حملة اعتقاالت طالت عناصر من الجيش 
السوري الحر، حيث قام عناصر األمن باعتقال بعض أقارب المطلوبين وأبلغوا أهاليهم بضرورة تسليم 

المطلوبين أنفسهم ليتم إطالق سراح الموقوفين.

بالفرقة  األحمد”  “جمال  العميد  اغتال مجهولون  رديفًا، حيث  أمنيًا  انفالتًا  السويداء  وتشهد محافظة 
يونيو(، كما   4( السويداء  ريف  الطرق في  إحدى  على  نارية  بأسلحة  استهدافه  عبر  قوات خاصة   )15(
اسُتهدف فرع األمن السياسي )8 يونيو( بالمحافظة بقذائف صاروخية وإطالق رصاص، ما ألحق أضرارًا 

مادية بالمبنى.

وتشهدت مدينة السويداء احتقانًا كبيرًا جراء خالف بين فصيل “قوات عتيل الكرامة” المحلي وعناصر 
تابعة للنظام، وقيام عناصر الفصيل باختطاف عنصرين من المخابرات الجوية التي بادرت إلى سحب 

حواجزها مقابل اإلفراج عن عناصرها. 
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وفي منتصف شهر يونيو الجاري؛ تداولت صفحات إخبارية محلية خبر فرار مجموعة من أبناء السويداء 
من الخدمة العسكرية بسبب “المعاملة العنصرية” التي يتلقونها من قبل ضباط الفرقة )15(، مشيرة 
ونقلت  المشكلة”.  لهذه  بوضح حد  الروحية  والمرجعيات  السياسية  “الجهات  الشبان طالبوا:  أن  إلى 
الصفحات عن أحد العناصر قوله إن: “أمرًا مفاجئًا صدر عن قائد الفرقة 15 اللواء علي أسعد، وُعمم على 
عناصر الفوج 405 من أحد الضباط في اجتماع صباحي قبل أيام، يقضي بنقل أبناء السويداء تحديدًا 
إلى مناطق انتشار الفرقة في درعا وتلول الصفا والزلف، لتعويض مكان 600 عنصر، نقلتهم الفرقة 
من هذه المناطق، إلى شمال سوريا مؤخرًا.. وعلى الرغم من أن الفوج 405 التابع للفرقة 15، والمتواجد 
الجديد  األمر  لكن  السورية،  المحافظات  السويداء، يضم عناصر من مختلف  المجدل غربي  بلدة  قرب 
استهدف العناصر الموجودين فيه من أبناء السويداء تحديدًا، ما أثار حفيظة العديد منهم، معتبرين 

ذلك نوعًا من التفرقة في التعامل معهم”.
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التذمر الشعبي يتصاعد في الالذقية وطرطوس

تشهد محافظة الالذقية حالة من االحتقان الشعبي جراء األوضاع االقتصادية المتردية واالنفالت األمني، 
الشبيحة على قتل صاحب مزرعة نحل وولده بسبب تعرض  أقدم رجل من  ففي مطلع شهر يونيو 

خطيبته للقرص من إحدى النحالت. 

نفسه  شنق  على  زريقي،  بشير  علي  ُيدعى  سنوات،  ثمان  منذ  النظام  بجيش  يخدم  مجند  وأقــدم 
إنهاء  لرفض  موته  النظام مسؤولية  لتحميل  بمدونين  دفع  ما  بها،  يمر  التي  األوضــاع  على  احتجاجًا 

الخدمة اإللزامية للمجندين الذين يتعرضون لحالة خوف وأذى نفسي. 

وانتشرت رسالة موجهة من أحد مشايخ الطائفة إلى قائد قاعدة “حميميم” الروسية يطالبه بالتدخل 
لوقف حالة التشبيح العنيفة التي وصلت إليها المدينة، باعتباره من يملك الوصاية عليها وإال سيضطر 

أبناء الطائفة لتأسيس ميلشيات تحمي المدينة.

وتشهد محافظة طرطوس احتقانًا كبيرًا جراء تنامي موجات الهجرة، ومطالبة بعض السكان المحليين 
السوريين،  النازحين  لنسبة كبيرة من  السوري مقصدًا  الساحل  تعتبر مناطق  النازحين، حيث  بطرد 
كونها “آمنة نسبيًا” وبعيدة عن خطوط الجبهات، وهو ما جعلها وجهة لكثير من العائالت السورية 

وخاصة سكان حلب وحمص ودمشق. 

قرب  البيع  مناطق  على  طرطوس  من  وآخرين  حلبيين  متجولين  بائعين  بين  نشب  شجار  وأسفر 
الشاطئ، عن موجة مشاجرات جماعية في مناطق عدة بطرطوس.

تأتي تلك األحداث بالتزامن مع وصول جثث نحو 30 مجند قتلوا في معارك الشمال من أبناء محافظة 
الحديث عن  أول في ظروف غامضة بطرطوس، ويدور  طرطوس، ومقتل ثالث ضباط عميدان ومالزم 
وريف  إدلب  مواجهات  في  أكبر  عدد  وإصابة  المحافظة  أبناء  من  كبير  عدد  مقتل  النظام عن  تحفظ 
حماة، حيث رصدت مصادر مطلعة مقتل نحو 33 مجندًا من أبناء طرطوس من بينهم 11 ضابطًا دون 

أن يفصح النظام عنهم حتى اآلن.

وتشهد المحافظة سجاالً كبيرًا حول العقد المبرم مع روسيا على تأجير مرفأ طرطوس مدة 49 عامًا، 
حيث يشكك األهالي بجدية العقد وفائدته بالنسبة لهم، خاصة وأن الشركة الروسية غير معروفة، وال 

تزال العائدات ومدة العقد غير معلومتان.
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النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر في دمشق ودير الزور

في  الجمهوري  للحرس  تابعة  عسكرية  بثكنات  يونيو(   15( عنيفًا  انفجارًا  السورية  العاصمة  شهدت 
محيط مشروع ُدّمر، وعزتها مصادر النظام إلى “اشتعال حريق في األعشاب المحيطة به”،  وسط تكتم 

عن الخسائر البشرية والمادية.

ونعت مصادر موالية للنظام مقتل ستة عناصر قضوا نحبهم في القصف اإلسرائيلي )3 يونيو( على 
مطار الطياس العسكري، كما أسفر القصف عن مقتل وإصابة عدد لم يفصح النظام عنهم، فضاًل عن 

تدمير مستودع ذخيرة وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض األبنية والعتاد.

وقتل ثالث عناصر وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي سابق على مواقع عسكرية تابعة للنظام 
جنوب غرب العاصمة دمشق.

وكانت مصادر تابعة للنظام قد تحدثت )28 مايو( عن تعرض موقع عسكري شرق “خان أرنبة” بريف 
محافظة القنيطرة، وأسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح، كما أسفر القصف اإلسرائيلي لموقع “تل 

الشعار” بالقنيطرة عن جرحى في صفوف النظام.

في هذه األثناء؛ يشن تنظيم “داعش” هجمات على ضفتي الفرات، مستهدفًا قوات النظام و”قسد” 
تحت عنوان: “غزوة االستنزاف” شملت تفجير عبوات ناسفة وسيارة مفخخة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 

عدد من قوات النظام. 

وشن التنظيم هجمات أخرى في بادية السخنة بريف حمص أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا بينهم ضابط، 
كما شن هجومًا آخر )10 يونيو( على نقطتين عسكريتين لقوات النظام قرب المحطة الثالثة ببادية 
السخنة، وأسفر عن مقتل عدد من قوات النظام، بينهم ثالث ضباط برتبة مالزم من مرتبات الفرقة )18( 

دبابات.

جدير بالذكر أن بادية السخنة بريف حمص الشرقي تشهد عمليات واسعة النطاق لتنظيم “داعش”، 
وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر النظام، ففي 20 مايو، قتل عدد من عناصر النظام و”حزب 
اهلل” اللبناني جراء هجوم مفاجئ نفذه التنظيم على أحد المراكز العسكرية، وأسفر عن تدمير دبابة 

وجرافة عسكرية جراء استهدافها بصواريخ حرارية موجهة.

النظام في دير  الخاضعة لسيطرة  المناطق  “قاطرجي” داخل  ُقتل عنصر من ميلشيا  يونيو   6 وفي 
الزور، وذلك عقب ثالثة أيام من اغتيال الجنرال اإليراني حج رضا على يد مجهولين في البوكمال بريف دير 
الزور الشرقي، واُتهم عناصر من الفوج )47( في جيش النظام بقتله إثر مصادرته مسروقات واعتقال 

عناصر من الفوج.

وتزامن إعالن مقتل الجنرال اإليراني مع مقتل العقيد الطيار يوسف حسين صقر )3 يونيو( الذي أرسله 
النظام مع مجموعة عسكرية لمؤازرة قواته في منطقة الرصافة بالرقة، بعد تعرضها لهجوم من تنظيم 

“داعش”.
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What war with Iran could look like
كيف تبدو الحرب مع إيران

4 يونيو 2019
ديفنس نيوز

https://www.militarytimes.com/news/9102/06/04/what-war-with-iran-
could-look-like/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How to Navigate the Fog of War on Iran
كيف نسلك ضباب الحرب مع إيران

8 يونيو 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/threats/9102/06/how-navigate-fog-war-
iran/157536/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Eastern Mediterranean Needs More US Warships
يحتاج شرق البحر المتوسط إلى المزيد من السفن الحربية األمريكية

4 يونيو 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/06/eastern-mediterranean-
needs-more-us-warships/157440/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran: The Land Of Opportunity
إيران: أرض الفرص

11 يونيو 2019
ستراتيجي بيح

https://www.strategypage.com/qnd/iran/articles/91020611.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Syrian Civil War: A New Stage, but Is It the Final One?
الحرب األهلية السورية: مرحلة جديدة، لكن هل هي المرحلة النهائية؟

52 ابريل 2019
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/syrian-civil-war-new-stage-it-final-
one

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel and Syria: Whither now?
إسرائيل وسوريا: إلى أين اآلن؟

2 مايو 2019
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/israel-and-syria-whither-now

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Don›t Pull Back from the Middle East
ال تنسحبوا من الشرق األوسط

21 مايو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/dont-pull-
back-from-the-middle-east

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

In Syria, Trump Claims Victory but ISIS Remains
في سوريا، ترامب يدعي النصر لكن داعش ال تزال موجودة

1 مايو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/in-syria-trump-
claims-victory-but-isis-remains

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

China’s Risky Middle East Bet
رهان الصين الخطر على الشرق األوسط 

03 ابريل 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/04/chinas-risky-middle-east-
bet/156635/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria complains that Iron Dome deployment violates Golan ceasefire
سوريا تشكو من انتهاك القبة القوالذية التفاق وقف إطالق النار في الجوالن

2 مايو 2019
جينز ديفنس

https://www.janes.com/article/88237/syria-complains-that-iron-dome-
deployment-violates-golan-ceasefire

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran Strengthens its Land Route to Damascus
إيران تعزز طريقها البري إلى دمشق

2 مابو2019
اسرائيل دفنس

https://www.israeldefense.co.il/en/node/38374

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria: The Turks Are Adamant And Screwed
سوريا: األتراك عنيدون وفاشلون 

42 مابو2019
ستراتيجي بيج

https://www.strategypage.com/qnd/syria/articles/91020524.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Idlib offensive: The view from Damascus
هجوم إدلب: المشهد من دمشق

92 مابو2019
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/idlib-offensive-view-damascus

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Understanding the Fatemiyoun Division: Life Through the Eyes of a 
Militia Member

فهم فرقة الفاطميون: الحياة من خالل عيون أحد أفراد الميليشيا
22 مايو 2019

)MEI( معهد الشرق األوسط
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-and-its-armed-
rebellion-eight-years-on

عنوان التقرير
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Are Russia, Iran, and Hezbollah Trying to Reprise Syria in Venezuela?
هل تحاول روسيا وإيران وحزب اهلل إعادة بعث سوريا في فنزويال؟

32 مايو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/are-russia-
iran-and-hezbollah-trying-to-reprise-syria-in-venezuela
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The Shia Militia Mapping Project
مشروع رسم خرائط الميلشيات الشيعية

مايو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-shia-
militia-mapping-project
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If Syria Safe-Zone Talks Fail: How the SDF Might Respond to Turkish 
Intervention

إذا فشلت محادثات المنطقة اآلمنة في سوريا: كيف يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تستجيب 
للتدخل التركي؟

71 مايو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/if-syria-safe-
zone-talks-fail-how-the-sdf-might-respond-to-turkish-interven
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No More Turkish Veto on Idlib Offensive?
ال مزيد من الفيتو التركي على هجوم إدلب؟

41 مايو 2019
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https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-more-
turkish-veto-on-idlib-offensive
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Moscow in the Middle East and North Africa
موسكو في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

9 مايو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moscow-in-
the-middle-east-and-north-africa
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Can Assad win the peace?
هل يستطيع األسد الفوز بالسالم؟

51 مايو 2019
)RFCE( المجلس األوروبي للعالقات الخارجية

https://www.ecfr.eu/publications/summary/can_assad_win_the_peace_
syria
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The Risks of Ignoring Former ISIS Women Members
مخاطر تجاهل نساء داعش السابقات

61 مايو 2019
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https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-risks-of-
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‘A Slow Death’ : Syrians Continue to Suffer in Idlib
»الموت البطيء«: السوريون ما زالوا يعانون في إدلب

61 مايو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/a-slow-death-
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Constant Attacks Continue to Displace Thousands in Syria
العمليات العسكرية مستمرة في تشريد اآلالف في سوريا

9 مايو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/constant-attacks-
continue-to-displace-thousands-in-syria
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Why Europe Won’t Rebuild Syria
لماذا لن تعيد أوروبا بناء سوريا؟

8 مايو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-
rebuild-syria
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Isis›s Opportunity In Northern Syria
فرصة داعش في شمال سوريا

31 مايو 2019
معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/isiss-opportunity-
northern-syria
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Case Studies in Iranian Expansion Across the Middle East: El Boqaa 
Training Facility, Lebanon

دراسات حالة عن التوسع اإليراني في الشرق األوسط: مرافق البقاع التدريبية بلبنان
51 مايو 2019

)CSIS( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
https://www.csis.org/el-boqaa
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How Russia defends its Syrian air base from attacks
كيف تدافع روسيا عن قاعدتها الجوية السورية من الهجمات

3 يونيو 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/05/russia-khmeimim-
syria-turkey-hts-drones.html
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Mysterious oil company a key player in Idlib
شركة النفط الغامضة العبًا رئيسيًا في إدلب

يونيو 2019
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/mysterious-oil-company-a-
key-player-in-idlib
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Can Russia, France work together to settle Idlib?
هل يمكن لروسيا وفرنسا العمل سوية للتوصل إلى تسوية في إدلب؟

82 مايو 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/05/russia-syria-
france-germany-turkey.html
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Turkey squeezed between Russia, US in Syria
تركيا تحت الضغط بين روسيا والواليات المتحدة في سوريا

42 مايو 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/05/turkey-syria-
united-states-russia-ankara-squeezed.html
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Turkey squashed by Idlib pressure
تركيا تتعرض للسحق من الضغط في إدلب

3 يونيو 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/06/erdogan-
ramadan-address-ignores-syria.html
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As Turkey and Russia pull the strings in Syria’s Idlib, civilians pay the 
price

بينما تلعب تركيا وروسيا بالخيوط في إدلب السورية، يدفع المدنيون الثمن
12 مايو 2019

ريليف ويب
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/turkey-and-russia-pull-
strings-syria-s-idlib-civilians-pay-price
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The Syrian Civil War is Changing the Turkish-Israeli Relationship
الحرب األهلية السورية تغير العالقة التركية-اإلسرائيلية

6 يونيو 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/feature/syrian-civil-war-changing-turkish-
israeli-relationship-61327
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Israel Secret Kamikaze Drones are Killing Syria’s Air Defenses
طائرات »كاميكازي« السرية اإلسرائيلية تقتل الدفاعات الجوية السورية

91 مايو 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/israel-secret-kamikaze-drones-
are-killing-syria%E2%80%99s-air-defenses-58397
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The United States Cannot Isolate Iran Without Turkey
ال تستطيع الواليات المتحدة عزل إيران بدون تركيا

4 يونيو 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/feature/united-states-cannot-isolate-iran-
without-turkey-61057
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Israeli F-16s Smashed a Syrian Missile Complex (And Russia’s Missiles 
Didn’t Strike)

طائرات s61-F اإلسرائيلية تحطم مجمع صواريخ سوري )وصواريخ روسيا لم تضرب(
21 مايو 2019

ناشيونال إنترست
https://nationalinterest.org/blog/buzz/israeli-f-16s-smashed-syrian-
missile-complex-and-russia%E2%80%99s-missiles-didn%E2%80%99t-
strike-57247
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Turkey and Russia are Bitter Frenemies
تركيا وروسيا: أصدقاء-أعداء 

82 مايو 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/05/28/turkey-and-russia-are-bitter-
frenemies/
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Trump Is Driving Iran into Russia’s Arms
ترامب يدفع إيران إلى الحضن الروسي

92 مايو 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/05/29/trump-is-driving-iran-into-
russias-arms-nuclear-deal-putin-rouhani-sanctions/
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US Syria envoy says ‘no role’ for Europe in proposed safe zone
المبعوث األمريكي إلى سوريا يقول »ال دور« ألوروبا في المنطقة اآلمنة المقترحة

6 يونيو 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/06/us-syria-envoy-
jim-jeffrey-role-europe-safe-zone.html#ixzz5qDCOVWWm
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Jihadists Head Home
عودة الجهاديين إلى ديارهم

6 يونيو 2019
فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/9102-06-06/jihadists-
head-home
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Coastal breakdown in Syria creates opportunities for Russia
انهيار الساحل في سوريا يخلق فرصًا لروسيا

31 يونيو 2019
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/coastal-breakdown-syria-creates-
opportunities-russia
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What to Expect from the U.S.-Russia Meeting in Jerusalem
ما يمكن توقعه من اجتماع الواليات المتحدة وروسيا في القدس

21 يونيو 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/what-to-
expect-from-the-u.s.-russia-meeting-in-jerusalem
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Rethink State-building in the Middle East and North Africa
إعادة التفكير في بناء الدولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

21 يونيو 2019
تشاتام هاوس

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/rethink-state-
building-middle-east-and-north-africa
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Underestimating the Global Impact of the Syrian War
التقليل من األثر العالمي للحرب السورية

21 يونيو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/underestimating-the-
global-impact-of-the-syrian-war
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New Rules of Engagement Needed as ISIS Remains and Adapts
الحاجة لقواعد جديدة لالشتباك مع استمرار وجود داعش

11 يونيو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/new-rules-of-
engagement-needed-as-isis-remains-and-adapts
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Syria: Why it Still matters
سوريا: لماذا ال يزال أمرها مهمًا؟

6 يونيو 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-why-it-still-
matters
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The United States’ Soft War with Iran
حرب الواليات المتحدة الناعمة مع إيران

11 يونيو 2019
)CSIS( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/united-states-soft-war-iran
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The Iranian Missile Threat
تهديد الصواريخ اإليرانية

03 مايو 2019
)CSIS( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/iranian-missile-threat
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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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