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إقرأ في هذا العدد:
ارتجالية ترامب إزاء سوريا تثير القلق في واشنطن

االنسحاب األمريكي ُيلحق أضرارًا بالغة بالشركات األمنية الغربية

ثغرات في الرواية األمريكية لمصرع البغدادي



ارتجالية ترامب إزاء سوريا تثير القلق في واشنطن

يسود القلق في أروقة البنتاغون من أن يخرج ترامب بقرار جديد مناقض لقراره الحالي بإعادة االنتشار، 
وأن يأمر بسحب كامل القوات من سوريا مجددًا، وال يعرف المسؤولون في البيت األبيض فيما إذا كان 

قرار ترامب بتأمين النفط السوري هو قرار نهائي أم مؤقت.
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ويدور الحديث في واشنطن عن الخسائر التي لحقت بالسياسة الخارجية األمريكية جراء قرارات ترامب 
االتفاقية  من  والخروج  محورية،  دولة   12 مع  الباسيفيك  مع  الشراكة  اتفاقية  من  كالخروج  االرتجالية، 
روسيا،  مع  المدى  متوسطة  النووية  الصواريخ  معاهدة  ومن  للمناخ،  باريس  معاهدة  ومن  النووية، 
يريده  ما  على  الكرملين  حصول  مقابل  في  وذلك  وسوريا،  أوكرانيا  من  المفاجئ  االنسحاب  ثم  ومن 
والخبراء في  المهنيين  القومي، وتهمش  األمن  القرار في مجلس  اتخاذ  ترامب عملية  نتيجة إضعاف 
إدارته، وتقديم رؤاه الشخصية التي تستند النطباعات آنية ومواقف ارتجالية عادت بالنفع على موسكو 

وبكوارث على األمن القومي األمريكي.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن ترامب تخلى بصورة كاملة عن المعايير المهنية في صناعة القرار المتعلق 
باألمن القومي، منذ رحيل ماكمستر )أبريل 2018(، إذ لم يعد يحضر اجتماعات مجلس األمن القومي 
إال نادرًا، ويعتمد على حدسه دون استشارة أحد، في حين أعلن مستشاره الجديد لألمن القومي روبرت 
أوبرين )أكتوبر 2019( عن خطط لتقليل الموظفين في مجلس األمن القومي، واستبدالهم بتعيينات 

سياسية.

كارثية، وخاصة مكالمته سيئة  بأنها  توصف  الخارجي من خالل مكالمات هاتفية  الشأن  ترامب  ويدير 
من  تلخيص  على  قبلها  يحصل  لم  والتي  زيلينكسي،  فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  مع  السمعة 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع  الرئيس  مع  ومكالمته  بولتون،  جون  آنذاك  القومي  لألمن  مستشاره 
أردوغان بداية شهر أكتوبر الماضي، والتي أثارت سخطًا في إدارته، خاصة وأن ترامب لم يعقد اجتماعًا 
لمجلس األمن القومي لمناقشة جدوى االستجابة لرغبة أردوغان بشن عمل عسكري في سوريا، فضاًل 
تثير قلقًا متزايدًا في  والتي  أحدًا،  التي ال يستشير فيها  المتناقضة  االرتجالية وتغريداته  عن رسائله 

المؤسسات األمنية والعسكرية على حد سواء.

وترى المصادر نفسها أن قرار االنسحاب من سوريا اتخذ بطريقة ارتجالية أضعفت مواقف وزارة الخارجية 
باإلهانة  بعضهم  شعر  حيث  سوريا،  في  يقاتلون  الذين  األمريكيين  الجنود  بسمعة  وأضرت  والدفاع، 
وأجهزة  األبيض من جهة  البيت  بين  العالقة  في  تدهور  إلى  أدى  ما  األكــراد،  حلفائهم  لتخليهم عن 
االستخبارات ووزارة الخارجية والدفاع من جهة ثانية، خاصة وأن تذبذب سياسة ترامب إزاء سوريا قد عززت 

موقف دمشق وموسكو وطهران، وأثارت سخط حلفاء واشنطن في المنطقة.

التي لحقت بإستراتيجية  الفوضى  2019( عن  )2 نوفمبر  وتحدث تقرير نشره موقع “فورين بولسي” 
ترامب  ومستشاري  تيلرسون،  ريكس  السابق،  الخارجية  وزير  من:  كل  استقالة  عقب  األمريكية  اإلدارة 
لألمن القومي، هربرت ماكماستر وجون بولتون، ونقل عن مسؤول كبير في الخارجية االمريكية قوله: 
“بسبب الفوضى في اإلدارة، أصبحت اإلرشادات العامة للسياسية مبهمة للغاية خالل هذه الفترة.. لقدا 
بدا األمر وكأنه فوضى عارمة”، مؤكدًا أن قرار ترامب المفاجئ باالنسحاب دمر جهود الممثل األمريكي 
الخاص للشأن السوري جيمس جيفري، والذي كان يعمل على إبقاء القوات األمريكية شمال شرق سوريا 
لمنع األسد من االستيالء على النفط، وحرمان النظام واإليرانيين من حقول النفط عبر العمل مع قوات 
“قسد” التي تم اإليعاز لها بوقف المفاوضات مع النظام، لكن قرار االنسحاب المفاجئ مّكن بشار األسد 

من السيطرة على المناطق المحيطة بالنفط، ودفع “قسد” إلبرام اتفاقية مع النظام برعاية روسية. 
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في هذه األثناء؛ يعمل صقور واشنطن على إقناع ترامب بتبني خطة إلعادة االنتشار في الشمال السوري 
تقضي بمنع النظام و”داعش” من السيطرة على حقول النفط، لكن الشكوك ال تزال كبيرة إزاء نوايا 

ترامب في اإلبقاء على تلك القوات لفترة طويلة. 

وفي دارسة نشرها موقع “بوليتيكو” نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ رأى كل من آرون ميلر، محلل ومستشار 
ومفاوض سابق في وزارة الخارجية األمريكية، ومدير مؤسسة كارنيجي لبرنامج السالم الدولي يوجين 
رومر، والعضو السابق في مكتب تخطيط السياسات بوزارة الخارجية ريتشارد سوكولسكي، أن: “بوتين 

كسب الحرب السورية، وهو يستحق غنائمها”.

شؤون أمنية العدد رقم 73 - 21 نوفمبر 2019 التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 4



االنسحاب األمريكي ُيلحق أضرارًا بالغة بالشركات األمنية الغربية

أكد تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )30 أكتوبر 2019( أن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
سحب القوات األمريكية من شمال شرق سوريا قد تسبب بصعوبات للمتعاقدين العسكريين العاملين 
مع القوات الخاصة األمريكية، حيث اضطر مشغلو الطائرات المسيرة الخفيفة التي تشارك في مهام 

قيادة العمليات الخاصة األمريكية إلى إخالء المواقع التي كانوا يعملون فيها إلى جانب المغاوير.

شركة  رأسها  وعلى  المفاجئ،  االنسحاب  إزاء  كبيرة  لهزة  األمريكية  الشركات  من  العديد  وتعرضت 
األمريكيون  االستخبارات  غادر ضباط  األساسية، حيث  بالمعدات  “منبج”  قاعدة  تزّود  التي كانت  “آميد” 
من وكالة استخبارات الدفاع، ووكالة األمن القومي في منتصف شهر أكتوبر الماضي، في حين تواجه 
العرب”،  “عين  في  النظام  قوات  تقدم  نتيجة  حرجًا  وضعًا  المنشآت  خدمة  في  تعمل  التي  الشركات 
الصنع واللوجستيات،  لألبنية مسبقة  المتضررة؛ شركة “فيرست ناشيونال”  الشركات  أكثر  ومن بين 
االستخباراتية  المعلومات  جمع  خدمات  تقدم  والتي  المسيرة،  الطائرات  لصناعة  “أركشورس”  وشركة 
بصيانة  تقوم  التي  “مانتك”  الدفاعية  الخدمات  األمريكية، وشركة  الدفاع  لوزارة  واالستطالع  والمراقبة 

.)BAE Sytems( من إنتاج شركة )RG33(و )RG31( العربات المدرعة

كما أّثر االنسحاب األمريكي بصورة سلبية على شركات كردية تعمل في الدعم اللوجستي للمعدات 
والوقود والعربات المدرعة، بما فيها شركات: “فاست وركرز”، و”داشتي سانات”، وشركة “االستقامة” التي 
كانت تتعامل مع العقيد السابق في الجيش األمريكي بارت بتلر، في حين تشعر الشركات التي ال تزال 
الروسية والنظام، وعلى رأسها شركة “داريكونسبشنز”  القوات  إزاء تقدم  بالخطر  تعمل على األرض 
التي تعمل في دير الزور، وتترأسها ضابطة االستخبارات العسكرية السابقة أنجيال كيليك-كيف، والتي 
ترأست عمليات مكافحة اإلرهاب في العراق، ويعمل معها ضباط سابقون في الجيش البريطاني منهم: 
اللذين عمال في أفغانستان وليبيا في السابق، باإلضافة إلى مارك توري  ديفيد هارتلي، وكيفن نيل، 
الذي خضع لتحقيقات وزارة العدل األمريكية عام 2016، وال يزال يتمتع بصالت وثيقة مع عدد من مدراء 
شركات الخدمات الدفاعية التي تعمل في المنطقة، وعلى رأسهم؛ باتي ماركو، المدير السابق لمكتب 
عمليات الصراع وتحقيق االستقرار التابع لوزارة الخارجية األمريكية، والذي ترأس عملية “حماية اإلزيديين” 

بالتعاون مع شركة “باتريوت غروب إنترناشونال” للخدمات األمنية.
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ثغرات في الرواية األمريكية لمصرع البغدادي

رأى تقرير نشره موقع “ديبكا” االستخباراتي )1 نوفمبر 2019( أن اغتيال حمزة بن أسامة بن الدن ابن 
زعيم تنظيم القاعدة السابق، كان أكثر جرأة وخطورة وأهمية من قتل  أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
“داعش” )27 أكتوبر 2019(، وعلى الرغم من ذلك فإن اإلدارة األمريكية لم تعِط الكثير من التفاصيل 

عن العملية، ولم يؤكد تنظيم “القاعدة” مقتل حمزة بن الدن.

واليمن وسوريا وأفغانستان؛ كان نجم  البلدان؛ كالعراق  وبينما كان نجم حمزة يصعد في عدد من 
البغدادي وسيطرته على خاليا النائمة  في أفول، واقتصرت عملية قتله على تحقيق نصر رمزي يتمثل 

في القضاء على رجل تجرأ بإعالن “خالفة” وسيطر على مساحة واسعة اقتطعها من العراق وسوريا.

إقامته مع حاشيته في  منطقة يسيطر عليها  إن  إذ  األمريكية تكتنفها فجوات كبيرة،  الرواية  لكن 
خصومه من تنظيم “القاعدة”، وبالقرب من 18 نقطة عسكرية تركية دون أن يلفت انتباه أي منهم أمر 
مثير لالستغراب، فضاًل عن افتراض عدم لفت انتباه االستخبارات الروسية القريبة من إدلب والتي تقوم 
تنفك مدفعيتهم عن  ال  الذين  الجهاديين  لكونها معقل  نظرًا  الساعة  مدار  على  المنطقة  بمراقبة 

ضرب أكبر قاعدة روسية في حميميم.

وزاد تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف )27 أكتوبر 2019( المسألة 
غموضًا عندما أنكر وجود أية معلومات حول تنفيذ القوات األمريكية عملية في إدلب بالقرب من الحدود 
التركية، فضاًل عن ادعاء فراره نحو نفق مغلق دفعه إلنهاء حياته، بدالً من الهروب عبر أنفاق كثيرة أخرى 

مجاورة كان من الممكن أن تساعده على الخروج نحو الحقول والتالل المحيطة. 

ويرى التقرير أن شخصية البغدادي الغامضة ال تضاهي سابقيه، كالزرقاوي وابن الدن، فعلى الرغم من 
تسمية نفسه “خليفة”، إال إن مقتله لم يدفع أتباعه للحشد أو اإلعداد للثأر، على غرار العمليات االنتقامية 
التي أعقبت مقتل سابقيه، وذلك على الرغم من نفخ وسائل اإلعالم الغربية لشخصته الهشة والتي 

تتسم بالعزلة واالنطوائية، ومبالغتها في تقدير تأثيره في المنطقة.

التنظيم  من  مقاتل   2000 نحو  فرار  مع  بالتزامن  جاءت  االغتيال  عملية  فإن  نفسه؛  للمصدر  ووفقًا 
نتيجة  تخلي “قسد” عن حراسة المخيمات التي كانوا يقيمون فيها لمحاربة األتراك، ومعظم الهاربين 
من الجنسيات األمريكية، والصينية، باإلضافة إلى عدد من الهنود، والكنديين، والفرنسيين، والروس، 
السرية  التنظيم  لخاليا  االنضمام  والبريطانيين والسويديين واإلسبان، وتمكنهم من  والبلجيكيين، 

وشبكاته الفاعلة في العراق وسوريا وسيناء. 

ومن المثير لالستغراب أن ال تكون وكاالت مكافحة اإلرهاب الغربية على اطالع بهويات جهادييها، وأن 
ال تبذل جهودًا كافية إلبقائهم في الحجز، وأن ال تبادر إلى القيام بتحقيق حول أماكن وجودهم بعد 
فرارهم، فضاًل عن تخاذل االستخبارات الروسية والصينية التي أبدت تراخيًا غير مبرر إزاء فرار المساجين.
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وكان جالل عايف، المسؤول عن مخيم “عين عيسى”، قد أعلن )13 أكتوبر 2019( عن فرار 859 سجينًا 
من قسم المقاتلين األجانب، من ضمنهم ما بين 400 إلى 450 فرنسي وبلجيكيان وبريطانية مع 

طفليها.

الكردية  الشعب”  حماية  “وحــدات  قيام  عن  الماضي  أكتوبر  نهاية شهر  في  وتحدثت مصادر مطلعة 
بتهريب قادة عراقيين بارزين في تنظيم “داعش”، إلى إدلب وريف حلب ومناطق شرقي الفرات، حيث 
تقيم أعداد كبيرة من العائالت العراقية النازحة والمهجرة، معظمها من الموصل ومحافظات الشمال 
المغلقة  الحدود  لكن  أوروبــا،  إلى  الهجرة  ثم  ومن  تركيا،  دخول  بهدف  باتجاه سوريا  غــادرت  العراقي 
ووجهة  أسماء  تمامًا  تعرف  بأنها  الكردية  الوحدات  المصادر  واتهمت  الرحلة،  مواصلة  من  منعتهم 
الشخصيات التي يتم تهريبها، حيث تقوم بتسهيل دخولها إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” 

في ريف حلب، وإلى ادلب في مرحلة الحقة.
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التوتر يهيمن على العالقات بين موسكو وتل أبيب 

تحدث تقرير أمني )8 نوفمبر 2019( عن توتر في العالقات بين موسكو وتل أبيب، مؤكدًا ان اجتماع 
نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف مع مسؤولين إسرائيليين )6 نوفمبر( لم ينجح في ردم 
الهوة بين الطرفين حول البرنامج النووي اإليراني، حيث صرح ريابكوف بعد االجتماع: “بالطبع ناقشنا 

المسألة اإليرانية ولم نتفق على كل شيء، وسيكون غريبًا لو اتفقنا”. 

ويأتي لقاء ريابكوف بنظرائه في تل أبيب تنفيذًا التفاق توصل إليه الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر يوليو الماضي بشأن تعزيز العالقات الثنائية 

ومناقشة القضايا التي تتباين اآلراء بشأنها. 

وعلى الرغم من أن زيارة ريابكوف تأتي بهدف تهدئة المخاوف اإلسرائيلية إزاء إشارات عدائية متعمدة 
الناتج عن  التوتر  الحد من  الروسي لم ينجح في  الخارجية  إال أن نائب وزير  الروسي؛  من جانب الجيش 
الدفاع  وزارة  ذلك نشر  بما في  الروسية في سوريا،  القوات  قيادة  بها  قامت  التي  العدائية  التصرفات 
الصواريخ  العتراض  المصممة  داود”،  “مقالع  منظومة  من  إسرائيلي  صــاروخ  وقوع  حول  خبرًا  الروسية 
البالستية متوسطة المدى بيد النظام السوري، ومن ثم معاينته ودراسته من قبل مهندسي الصواريخ 

الروس.

على  “تدريبات  تشمل  وفضائية مشتركة،  بحرية  تدريبات  إجراء  خبر  الروسية  الدفاع  وزارة  كما سربت 
اإلسرائيلي”،  الساحل  المتوسط مقابل  البحر  الثقيلة في شرق  المدفعية  إطالق صواريخ كروز ونيران 

دون تسمية الفرقاطة الروسية وال الجزء من السواحل اإلسرائيلية الذي كان في مرمى المناورات.

بحرية من شاطئ  أميال   8 بعد  روسية على  اقتراب غواصة  إسرائيلية عن  وتحدثت مصادر عسكرية 
منطقة “غوش دان” إحدى ضواحي تل أبيب، مؤكدة أنه بعد التعرف على هوية الغواصة، أجرى ضباط 
البحرية اتصاالت مع نظرائهم الروس، وقاموا بتفعيل آلية التنسيق البحرية، من خالل قسم تخطيط 

األركان العامة، ما دفع بالغواصة لمغادرة الموقع، واالتجاه غرب البحر األبيض المتوسط.

وُيعتبر  األمــد،  طويلة  عواقب  “له  النحو:  هذا  على  الروسية  الغواصة  اقتراب  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
الغواصة متخصصة  ان  إلى  بالنظر  الحرب في سوريا،  المنطقة بعد  أكثر في  للتدخل  محاولة روسية 

بجمع المعلومات االستخبارية”.

وتزامنت تلك التسريبات مع نشر تقديرات تشير إلى أن المنطقة ستشهد المزيد من الفوضى نتيجة 
استمرار إيران في تهريب األسلحة الموجهة إلى لبنان، ونشر قواعد عسكرية لها في سوريا بما في ذلك 

إنشاء أنظمة صواريخ متطورة، فضاًل عن النشاط العسكري اإليراني في العراق.
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وترى تلك التقديرات أن الجولة المقبلة من االشتباكات بين الجانبين باتت وشيكة، حيث تجد إسرائيل 
ومن  المنطقة،  في  المتنامية  اإليرانية  المشاريع  ضد  وقائي  عسكري  عمل  إلجــراء  مضطرة  نفسها 
إسرائيل على عدة  تواجه  االستقرار  المقبل على شكل حالة من عدم  التهديد  أن ينعكس  الممكن 

جبهات موزعة بين سوريا ولبنان وقطاع غزة.

ويتنامى القلق في تل أبيب جراء قرار ترامب بسحب المزيد من القوات األمريكية من المنطقة، وتوجه 
روسيا وإيران لملء الفراغ الذي سيتركه االنسحاب األمريكي من المنطقة، ما دفع برئيس أركان الجيش 
اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، للتحذير من أن: الوضع متوتر وهش على عدة جبهات”، معتبرًا أن: “الصمت 

الحالي على طول الحدود ما هو إال وهم وأن الحريق المفاجئ سيشعل الجبهات بأكملها”.
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توقعات قاتمة لالقتصاد السوري في الفترة المقبلة

تراجع سعر صرف الليرة السورية يوم 13 نوفمبر، ليسجل مستوى غير مسبوق في تاريخه، حيث خسرت 
الليرة نحو 1% من قيمتها، لتبلغ قيمتها 720 ليرة للدوالر، وذلك على الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها 

حكومة النظام في األسابيع الماضية دون جدوى.

وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع تواصل ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار وسواها، 
وخاصة األلبان واللحوم، حيث بلغ سعر كيلو الفروج الحي إلى 1300 ليرة، وارتفع سعر اللحوم الحمراء 
إلى 8500 ليرة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ارتفاع  سعر كيلو اللحم إلى 10000 ليرة في بعض 

أسواق دمشق. 

وفي درعا؛ بدأ موسم قطاف الزيتون لهذا العام وسط توقعات بانخفاض اإلنتاج كمًا ونوعًا، وذلك نتيجة 
الماضية، وسط تراجع ملحوظ في كميات  المحافظة طيلة السنوات  التي شهدتها  الظروف الصعبة 
الثمار والزيت، بسبب خروج ماليين األشجار المثمرة من عمليات اإلنتاج نتيجة االحتطاب واليباس لعدم 
تمكن أصحاب الحقول من العناية بها، إضافة إلى تعرضها لعمليات قطع وحرق ممنهج على أيدي قوات 

النظام بحجة اختباء الثوار فيها.

ووفقًا للمصادر نفسها فقد خسرت محافظة درعا أكثر من مليون و500 ألف شجرة في طور اإلثمار، 
الثمار  من  طــن،  ألــف   70 من  أكثر  من  تراجع  اإلنتاج  أن  إلــى  مشيرة  شجرة،  ماليين   6 نحو  أصــل   من 
و10 آالف طن من الزيت في العام 2010، إلى نحو 22 ألف طن من الثمار، و3 آالف طن من الزيت في 
العام الماضي، مؤكدة أن تعويض الفاقد في عدد األشجار وفي كميات اإلنتاج يحتاج إلى ما بين 5 و7 

سنوات على أقل تقدير. 

وتشهد محافظة درعا منذ عدة أسابيع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم، ما تسبب بركود في السوق 
وحرمان األهالي من الشراء، فضاًل عن تناقص أعداد المواشي واألغنام في محافظة درعا كحال معظم 

المحافظات السورية، إذ بلغت نسبة انخفاضها في عموم سوريا 45% خالل السنوات الماضية.

ويعاني المواطن السوري بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار المواد األساسية، فضاًل عن ارتفاع نسبة الفقر 
في البالد إلى 38%، وفًقا لتقديرات األمم المتحدة، فيما تغيب أدوية مرضى السرطان عن المشافي 
وذلك  الحكومية،  الصيدليات  لدى  أنواعها  بعموم  األدويــة  في  حاد  نقص  وسط  السورية،  الحكومية 

بالتزامن مع إغالق وزارة الصحة، عددًا من الصيدليات المحيطة بالمستشفيات في دمشق.

على  حصلت  التي  الروسية  الشركات  تحكم  جــراء  المواطنين  لدى  التذمر  ينتشر  األثــنــاء؛   هذه  في 
تعاقدات في مجاالت النفط والغاز واإلعمار والقطاع الزراعي ومرافئ البحر المتوسط بأرزاقهم، واتخاذها 

إجراءات تعسفية بحق آالف العاملين. 
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جي  تي  “إس  الروسية  الشركة  تسلم  بعد  وقعت  إشكاالت  عن  النظام  من  مقربة  مصادر  وتحدثت 
أنجينيرينغ” مرفأ طرطوس، تتعلق بالعمال القائمين على رأس عملهم، حيث اجتمعت إحدى الشركات 
الخاصة المتعاقدة مع العمال بعيدًا عن تنظيمهم النقابي، في محاولة منها إلبرام عقود عمل جديدة 
إلى الشكوى  المعينين على أساسه، ما دفع بهم  العاملين األساسي  لقانون  اعتبار  أي  معهم، دون 

بسبب الخوف من فصلهم واالستغناء عنهم.

من  وطلبت  بقوة،  عليه  وتعترض  التصرف،  هذا  ضد  النقابة  إن  حربا،  فؤاد  المرفأ،  نقابة  رئيس  وقال 
العمال عدم التوقيع على أية عقود جديدة، مؤكدًا أنه ال يحق للشركة الروسية المستثمرة إبرام مثل 
أية شركة وسيطة في االستثمار، ومضيفًا أن إجراءاتها غير قانونية، وستثير  هذه العقود، وال إدخال 

العديد من اإلشكاالت مع العمال.
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تطورات عسكرية

واشنطن تعيد نشر قواتها في سوريا 

أكد رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة مارك ميلي )12 نوفمبر 2019( أن أعداد القوات األمريكية 
التي ستبقى في شمال شرق سوريا “ستستقر على عدد يرجح أن يكون أقل من  ألف ومن المرجح أن 
يكون ما بين 500 إلى 600 عنصر”، وذلك في مقابل اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
قانوني،  غير  بشكل  الفرات  من  الشرقية  الضفة  على  سوريا  من  مناطق  “فصل  بـ:  المتحدة  الواليات 
وإنشاء هيكل شبه الدولة، وتطلب من دول الخليج استثمارات كبيرة إلنشاء إدارة محلية تديرها  قوات 
سوريا الديمقراطية  ووحدات حماية الشعب الكردية وغيرهم”، معتبرًا أن الواليات المتحدة تعمل على: 

“اقتطاع هذه القطعة من األرض عن سوريا والسيطرة على حقول النفط الموجودة هناك”.
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وبعيدًا عن المساجالت األمريكية-الروسية األخيرة حول إعادة االنتشار في سوريا؛ إال إنه من المؤكد أن 
البالد، وأن العدد الذي أفصح عنه رئيس  600 مقاتل ال يستطيعون اقتطاع جزء كبير من  أو   500
هيئة األركان المشتركة غير صحيح، ووفقًا لتقرير أمني مطلع )15 نوفمبر 2019(؛ فإن القوات األمريكية 
قد نشرت في اآلونة األخيرة أعدادًا كبيرة من عناصرها في: القامشلي، والجزيرة، ودير الزور، والشدادي، 
والحسكة، بهدف إعاقة جهود نظام األسد الستعادة المنطقة الشرقية ومنع محاوالت إيران إنشاء ممر 

بري عبر العراق وسوريا إلى لبنان.

وأشار المصدر نفسه إلى أن السيناتور الجمهوري لينسي غراهام أقنع ترامب بالتراجع عن قرار سحب 
األكراد، حيث أعلن قائد “قسد” مظلوم عبدي عودة  العالقة مع  األمريكية من سوريا، وترميم  القوات 
التعاون التام مع الجيش األمريكي في سوريا كنتيجة لسلسلة اجتماعات تم عقدها مع قادة التحالف، 

بهدف محاربة “داعش” وتأمين البنى التحتية شمال شرق سوريا.

وفي 2 نوفمبر، وصلت قافلة أمريكية تضم جنود ومستشارين وضباط إلى قاعدة اللواء )311( دفاع 
جوي شمال ديرالزور، حيث ترغب القوات األمريكية في تحويلها إلى قاعدة جوية جديدة يكون محيطها 
متاخمًا مع حامية القوات الخاصة األمريكية الدائمة في “التنف” عند التقاطع الحدودي لسوريا والعراق 
واألردن، حيث ترغب واشنطن في مضاعفة المنطقة األمنية المحيطة بالتنف والتي تبلغ مساحتها في 

الوقت الحالي؛ 55 كم × 55 كم.

وفي اليوم نفسه؛ وصلت قوة أمريكية أخرى لتعزيز وحداتها المتمركزة في قرية “الجزيرة” إلى الغرب 
بالقرب من قرية  الجوية  “السبت”  إلى قاعدة  أمريكية  أربعين عربة عسكرية  إرسال  الرقة، كما تم  من 

“سارين” التابعة لعين العرب )كوباني( في محافظة حلب.

كما تم تعزيز حقل “العمر” النفطي في محافظة دير الزور بنحو 200 جندي أمريكي،  معهم دبابات 
وعربات مصفحة، بحيث أصبح الوجود األمريكي شمال شرقي البالد موازيًا للقوات الروسية التي تسّير 
في الوقت الحالي دوريات مشتركة مع القوات التركية، وذلك تنفيذًا لخطة وضعها البنتاغون، وتقضي 

بإرسال المزيد من القوات العسكرية والمدرعات لحراسة حقول النفط السورية شمال البالد.

“أبرامز”  دبابة من طراز   30 قتالية مدرعة تضم حوالي  األخيرة نشر نصف كتيبة  التعزيزات  وتتضمن 
معبر  وإبقاء  المتحدة،  الــواليــات  من  بدعم  “قسد”  حاليًا  عليها  تسيطر  التي  النفط  حقول  لتأمين 
“سيمالكا”، ومنطقة المالكية، والمنطقة المحاذية للحدود العراقية ومرورًا بتل حميس ومخيم الهول، 
وصوالً إلى الحدود اإلدارية لدير الزور، تحت سيطرتها لضمان طريقها البري نحو إقليم كردستان العراق، 
بما في ذلك معبر ربيعة المغلق حاليًا في وجه المدنيين والتبادل التجاري، باإلضافة إلى انتشار القوات 
األمريكية في الريف الشمالي الواقع على ضفة الفرات اليسرى، ابتداًء من الجزرة، على الحدود اإلدارية 
مع الرقة، مرورًا بالكسرة، التي تعتبر حاليًا بمثابة العاصمة اإلدارية لديرالزور، وصوالً إلى منطقة الريف 
األوسط، حيث يتم انشاء قاعدة أميركية مزودة بمهابط للحوامات في بلدة “رويشد” المواجهة لمدينة 

ديرالزور ومطارها.

وتشير المصادر إلى إمكانية انضمام 250 جندي آخرين إلى القوات األميركية العاملة شرقي الفرات، 
30 دبابة حديثة من الكويت، للتمركز بالقرب من الحقول  وذلك في أعقاب إرسال طواقم ومشغلي 
النفطية شمال شرقي البالد، حيث ترغب القوات األمريكية في  حرمان كل من: النظام وروسيا وتنظيم 
“داعش” من التوغل في المنطقة والسيطرة على آبار النفط، كما ترغب في إنشاء حاجز ضد النفوذ 

اإليراني، ومنع طهران من إنشاء ممر بري يصلها إلى سواحل المتوسط.
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االنتشار األمريكي يربك حسابات النظام والروس
أحبطت خطة االنتشار األمريكي المحاوالت التي كان يبذلها النظام لالستفادة من االنسحاب األمريكي 

واالستحواذ على آبار النفط في المنطقة، ففي 8 نوفمبر، دخلت القوات األمريكية حقول نفط 

المحليين، وحذرت  للتجار  النفط  بيع  ومنعت  الزور،  دير  لمحافظة  التابعة  “خشام”  ناحية  “الجفرة” في 
بلدة  في  اشتباكات  دارت  التالي  اليوم  وفي  السوري،  للنظام  النفط  تهريب  من  المحليين  السكان 
“الشحيل” بين مهربين محليين وقوات “قسد”، بعد تأخر شركة “القاطرجي” التابعة للنظام في دفع 
المستحقات، ما دفع بالقوات األمريكية للتدخل ومصادرة عدد من عّبارات تهريب النفط عبر نهر الفرات 

إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقًا لمصادر محلية فإن القوات األميركية طردت المستثمرين المحليين من آبار؛ “الحمادة”، و”الريس”، 
و”العلقة”، ومن مجموعة آبار في منطقة “جديد عكيدات”، وفرضت سيطرتها تلك المواقع، بعد أن نفذت 
مداهمات لبيوت بعض تجار النفط في المنطقة، لضبط تجارته وحركة نقله منعًا لتسربه إلى النظام، 
وذلك بالتزامن مع احتراق عّبارة لنقل النفط وسط نهر الفرات مقابل قرية “بقرص”، بعد تعرضها لغارة 

أميركية، ما أدى إلى توقف حركة نقل البضائع بين ضفتي النهر.

وجاءت تلك العملية عقب اشتباكات وقعت بين قوت النظام والوحدات الكردية )25 أكتوبر(، بالقرب 
من حقل “كونوكو” النفطي في محافظة دير الزور، حيث قامت قوات النظام بقصف مواقع الوحدات 

الكردية بالصواريخ، ما دفع بالطيران األمريكي لقصف مواقع النظام.

وتشهد المناطق الشمالية تداخاًل غير مسبوق بين القوات: األمريكية، والروسية، والسورية، والتركية، 
حركة  على  الغموض  يهيمن  حين  في  السورية،  األزمــة  بداية  منذ  األعقد  هو  وفصائلية، في مشهد 
القوات األمريكية التي عادت إلى تسيير دوريات في منطقة “رميالن” بالحسكة، وعبور قافلة أمريكية 
تتكون من نحو 100 عربة عسكرية وشاحنة من مناطق االشتباكات قرب “تل تمر” في ريف الحسكة، 

مرورًا بمناطق سيطرة النظام على الطريق الدولي.

إلى  قواته  دخول  أجل  من  “قسد”  مع  يجريها  النظام  كان  التي  المفاوضات  التحركات؛  تلك  وأفشلت 
المناطق الحدودية مع تركيا، والسيطرة على آبار النفط في المنطقة للتخفيف من وطأة أزمة المشتقات 
النفطية التي يعاني منها، حيث عانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من نقص حاد في المحروقات 
بسبب تشديد العقوبات األمريكية على السفن التي تنقل النفط إلى سوريا، إلى جانب توقف اإلمدادات 

النفطية اإليرانية للنظام بعد تشديد العقوبات األمريكية ضدها كذلك.

وعبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، عن امتعاضه من تراجع “اإلدارة الذاتية” الكردية في الشمال 
السوري عن التفاوض مع النظام بعد إعالن أمريكا إبقاء قواتها في المنطقة، مطالبًا الكرد بأن يكونوا 

ثابتين في مواقفهم من أجل المشاركة في الحوار السياسي حول سوريا.

وأكد الفروف أن روسيا عرضت على الكرد منذ البداية بدء حوار مع النظام، لكنهم كانوا غير مهتمين 
العتقادهم أن دعم الواليات المتحدة األمريكية لهم سيكون دائمًا، وعندما قررت أمريكا االنسحاب من 
المنطقة، طلب الكرد من روسيا المساعدة في بدء حوار مع النظام، وأعلنت روسيا استعدادها لذلك، 
إال أن األوضاع تغيرت عقب إعالن أمريكا إبقاء عدد من قواتها في المنطقة للحفاظ على آبار النفط، ما 

دفع الكرد للتراجع عن فكرة الحوار مع النظام مرة أخرى.
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موسكو تعزز وجودها شمال شرقي البالد

تعمل القوات الروسية على إنشاء قاعدة جوية قرب مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، حيث تم نقل 
عدة مروحيات من طراز )Mi-8( و)Mi-35( إلى القاعدة الجديدة التي تم تعزيزها كذلك بنحو 10 عربات 
التي تم تكليفها بحماية  العسكرية  الشرطة  الصاروخية، وبفرقة من   )Pantsir( قتالية، وبمنظومة 

مرابض الطائرات، وإجراء دوريات على طول الحدود السورية-التركية.

وفي 11 نوفمبر؛ هبطت طائرة الشحن الروسية “أنتونوف 225” )ماريا( ألول مرة في مطار القامشلي، 
وعلى متنها عدة عربات استطالع وعربات قتالية وعدد من أفراد القوات المسلحة الروسية الذي استولوا 
السيطرة  تحت  المدنية  سوريا  مطارات  معظم  أصبحت  بحيث  كاملة،  بصورة  القامشلي  مطار  على 

الروسية بدءًا من مطار “حميميم” إلى مطاري دمشق الدولي وحلب الدولي إلى مطار دير الزور.

ووفقًا لتقرير أمني )8 نوفمبر 2019(؛ فإن الروس قد تفاوضوا في األيام الماضية مع السلطات الكردية 
األكبر  الجزء  يتحول  بينما  المدني  لالستخدام  المطار  ليبقى جزء من  عامًا،   49 مدة  المطار  الستئجار 
كقاعدة عسكرية روسية، وعندما ُسئل مسؤول كردي عما يجري مع الروس؛ تلعثم بشكل مريب، ولم 
يقدم إجابة واضحة، مما عزز الشكوك في أنه تم االتفاق على الشروط وأنه قد تم بالفعل صياغة عقد 

لالستيالء الروسي على إدارة مطار القامشلي وتطويره.

وتعمل القوات الروسية على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تحويل مطار القامشلي المتواضع إلى قاعدة 
المركزية  “القيادة  غرار  على  األوسط  الشرق  في  والبرية  البحرية  قواتهم  لقيادة  مقرًا  واتخاذه  ضخمة، 
األمريكية” )سينتكوم(، بحيث توازي القاعدة الجديدة في تجهيزاتها قاعدة “عين األسد” األمريكية في 
األنبار، ويتم في الوقت الحالي تركيب معدات للقيادة والتحكم واالتصاالت واالستخبارات وأنظمة اإلنذار 
األمير سلطان وسط السعودية  المبكر لتصل تغطيتها جنوبًا إلسرائيل والسعودية، وخاصة قاعدة 

والتي تنتشر فيها القوات األمريكية بشكل موسع.

ورأى التقرير أن اإلستراتيجيين الروس قد غيروا خططهم من؛ السيطرة على شواطئ المتوسط، إلى 
تعزيز وجودهم شرقًا لمنافسة النفوذ األمريكي في الخليج العربي والسعودية والعراق.

وبعد أن نفت مخططاتها في البداية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية )14 نوفمبر( عن بدء نقل منظومة 
دفاعها الجوي من قاعدة حميميم، إلى القامشلي، وأوضحت وكالة “تاس” الروسية أن القاعدة الجديدة 
ستقوم بحمايتها أنظمة صواريخ أرض-جو، ونشر مروحيات وأنظمة دفاع جوي، مؤكدة نشر نحو 40 
عربة عسكرية في النادي الزراعي بالقرب من مطار القامشلي، وعلى متنها 160 جنديا وضابطًا روسيًا، 
وذلك للعمل على إنشاء نقطة عسكرية وسط بلدة “تل تمر” شمال غربي الحسكة بالقرب من مبنى 

البريد.

الروسية جسرًا على بعد عدة كيلومترات  القوات  إقامة  )1 نوفمبر(  أمني  األثناء، أكد مصدر  في هذه 
من دير الزور لنقل المعدات والقوات للضفة الشرقية من النهر، ويبلغ طول الجسر الذي تم بناؤه في 
يومين 210م، ويمكن أن يمر عبره 8000 آالف سيارة يوميًا، ويتمتع بالمتانة الكافية لعبور المدرعات 

والدبابات والعربات المدفعية وراجمات الصواريخ.  

ويمثل هذا الجسر أهمية كبيرة لقوات النظام التي لم يكن بمقدورها عبور الفرات سوى باستخدام 
الطوافات، حيث يتم التجهيز لحملة جديدة لالنتشار شرقي الفرات. 
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القوات الروسية تحضر للمزيد من العمليات في إدلب

قامت ميلشيات موالية للقوات الروسية بإرسال مئات العناصر واآلليات إلى منطقة “أبو ضهور”، وقريتي 
 51 بنحو  القوات هنالك  تعزيز  تم  الشرقية، حيث  الجهة  من  إدلب  تخوم  على  عمر”  و”أبــو  دالــي”  “أبو 
دبابة، تمركزت في قرية “أم الهالهيل”، ودبابتين في قرية “سرجة”، ودبابتين وشيلكا في قرية “كفريا”، 
ودبابتين في قرية “اعجاز”، و9 دبابات في “سويرات”، ودبابة في منطقة بيت الست، و4 دبابات وعربتين 
)BMB( في قرية “فحيل”، ودبابتين وعربة )BMB( في قرية “أم رجيم” مع طواقمهم على كامل الخط 

العسكري الشرقي مع نشر قوات اقتحامية.

كما زجت قوات النظام بثالث أرتال في منطقة “أبو الضهور” شرق إدلب، جيء بها من دمشق ومن حلب 
ومن منطقة البوكمال في دير الزور، وجميعها تتبع للفرقة )25-اقتحام( التابعة للفيلق الخامس، في 
حين عززت القوات الروسية خطها العسكري جنوب إدلب بعتاد ثقيل جيء به من معسكر “بريديج” 
نبودة”  “كفر  إلى   )BMB( عربة  و11  دبابات   7 نقل  تم  حيث  صلبة”،  “تل  ومعسكر  “العشارنة”  وقرية 
شمال حماة، و3 مدافع “57”، ودبابتين وعربتين )BMB( في “تل هواش” غرب حماة، ودبابتين وعربتين 
)BMB( ومدفع “57” إلى قرية “الكركات”، إضافة إلى 8 دبابات، و01 عربات )BMB( و3 مدافع “57” إلى 
“أم  إلى جبهة   ”57“ )BMB(، ومدفع  عربات  دبابات، و4  إدلب، و4  بريف  “خان شيخون”  أطراف مدينة 

زيتونة” بالقرب من بلدة “الهبيط” جنوب إدلب.

أما على الخط العسكري الشرقي إلدلب؛ فقد تم تعزيز جبهة “أبو دالي” و”أبو عمر” بست دبابات، و4 
عربات )BMB( ومدفعين “57”، ويشرف على جميع تلك التعزيزات ضباط روس يتمركزون في معسكر 

“بريديج” و”جب الغار” غرب حماة.

كما عززت القوات الروسية خطوطها الدفاعية بإرسال 25 ضابطًا برتب مختلفة، و350 عنصرًا يتبعون 
مصفحة  بسيارة  الروس  الضباط  يتنقل  حيث  الخامس،  و”الفيلق  الجمهوري  والحرس  الثامنة  لـلفرقة 
على الخط األول والثاني لـلجبهة الجنوبية، مع تواجدهم بشكل مستمر في حاجز “النمر” بمحيط “خان 

شيخون”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في نهاية شهر أكتوبر الماضي إرسال عشرات العربات المدرعة من 
طراز “تيغر” و”تايفون-أو”، على متن طائرات النقل العسكرية “إيل-76” إلى قاعدة حميميم، وباإلضافة 
إلى نقل األفراد؛ تساعد تلك العربات على تثبيت مختلف المعدات وأنظمة األسلحة، كما أنها مجهزة 

بنظام إدارة المعلومات.
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الفلتان األمني ينتشر في مناطق سيطرة النظام 

تندلع في دمشق حرب إشاعات وتسريبات بين بارونات “اقتصاد الحرب”، وذلك في أعقاب خطاب رئيس 
الوزراء “الناري” في مجلس الشعب، والمالسنات التي دارت في اجتماع حاكم المصرف المركزي مع التجار 
الموالين للنظام إلنقاذ الليرة السورية، وما أعقب هاتين الحادثتين من تحقيقات وأحكام قضائية بالحجر 

على أموال ومنع سفر بعض المتنفذين.

وكانت “منظمة غلوبال ويتنس” لمكافحة الفساد، قد نشرت تقريرًا يشير إلى امتالك أبناء خال بشار 
40 مليون دوالر، مستخدمين قروضًا  األسد من عائلة مخلوف عقارات في روسيا تقدر قيمتها بنحو 

وتسهيالت من شركات لبنانية تعمل في الخارج وتملك تلك العقارات رسميًا.

ونشر التقرير تفاصيل دقيقة حول ممتلكات آل مخلوف في موسكو، تتضمن شراء؛ رزان عثمان زوجة 
رامي وشقيقتها ندا شققًا في الطابقين 53 و58 من مجمع “سيتي كابيتلز”، وامتالك حافظ مخلوف 
شقة في الطابق 60، وشقيقته كندة شقة في الطابق 20، من المجمع نفسه، باإلضافة إلى امتالك 
حافظ 11 شقة في مجمعات أخرى من خالل 3 شركات روسية تتبع له، وأكد التقرير أن: “صفقات العقارات 
تعتبر دلياًل فعليًا على الطريقة التي ساعدت فيها روسيا أفرادًا ُفرضت عليهم عقوبات ممن دعموا 
واستفادوا من نظام األسد اإلجرامي وتهربوا من العقوبات الدولية”، مضيفة أن روسيا: “سمحت لهم 

بملجأ آمن في موسكو حيث استمتعوا بالرفاهية في وقت كانت فيه سوريا تحترق”.

وعلى الرغم من أن حجم المشتريات صغير بالنسبة إلى ثروة آل مخلوف؛ إال أنها تمثل دلياًل على الحركة 
تدخلها  مقابل  روسيا  تحصل  حيث  العسكرية،  العالقات  جراء  وسوريا  روسيا  بين  النشطة  التجارية 
العسكري في البالد على صفقات مربحة من المصادر السورية الطبيعية مثل الفوسفات والغاز والنفط 
باإلضافة إلى عمليات إعمار، فيما يحصل متنفذون من النظام على تسهيالت مالية كبيرة في موسكو 
مقابل ذلك، كما تشير تلك المعلومات إلى أن آل مخلوف يعملون بالفعل على نقل أموالهم من دمشق 
على خلفية الصراعات المندلعة في أروقة القصر الجمهوري، ورغبتهم حماية ثرواتهم في ظل الفوضى 

التي آلت إليها األوضاع في دمشق. 

ويبدو المشهد أكثر دموية على األرض، حيث تندلع صراعات مفتوحة بين الميلشيات الموالية للنظام 
في مواقع مختلفة من البالد، وخاصة في الالذقية حيث تشتبك قوى األمن مع عصابات تتبع آلل األسد، 
وكذلك الحال في حلب، وفي دير الزور، حيث شهد شهر نوفمبر الجاري صراعًا بين عناصر محسوبة على 
الحرس الثوري اإليراني واألمن العسكري في مدينة الميادين شرق دير الزور، عقب وضع األمن العسكري 
تزال  وال  باألسلحة،  اشتباكات  إلى  الخالف  وتطور  اإليراني،  الثوري  للحرس  مقر  من  بالقرب  أمنيًا  حاجزًا 

األوضاع متأزمة بين الطرفين حتى اآلن. 

وترتفع وتيرة الفوضى في محافظة السويداء التي شهدت في الفترة الماضية 21  حالة خطف واعتقال، 
النظام  باعتقال عناصر من  مالية، فيما تقوم ميلشيات محلية  الحصول على فدية  معظمها بهدف 

ومقايضتهم بأبنائهم المعتقلين. 
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أما في حلب فقد شهد شهر نوفمبر الجاري سلسلة مواجهات مفتوحة بين ميلشيات تابعة لروسيا 
وأخرى محسوبة على إيران، واستخدمت القنابل اليدوية في مشاجرات وقعت بين عناصر من الطرفين 
وسط المدينة التي تشهد انفالتًا أمنيًا، وسط تجاهل النظام مناشدات األهالي إلنقاذهم من: “عصابات 

الشبيحة التي استباحت حلب وأهلها وحرمتها”.

الدولة  بحي سيف  الهدى  الشبيحة شارع جامع  إغالق مجموعة من  أعقاب  المشاجرة في  تلك  وجاءت 
بحلب حاملين سيوفًا وأسلحة وهم بحالة سكر، واعتدوا على السيارات والمارة، فيما قام أحد عناصر 
الشبيحة بإطالق النار من مسدسه على شاب في حي المشارقة بسبب اصطدام دراجة الضحية بسيارته 

دون قصد.

وفي مطلع شهر نوفمبر الجاري داهم عناصر من المخابرات الجوية ومن فرع أمن الدولة منزل القيادي 
السابق في ميلشيا “الدفاع الوطني” حسن حريبل في منطقة الحي الرابع بحي الحمدانية غرب حلب، 
وقامت بضربه وسحله على درج المبنى وصوالً إلى السيارات لتقوم في النهاية باعتقاله ونقله إلى جهة 

مجهولة.

عشيرته  أبناء  من  عصابة  على  معتمدًا  المدنيين،  على  وتسلطه  السيء  بسلوكه  حربيل  وُيعرف 
المسلحين، إضافة لعالقاته مع ضباط كبار في النظام أسد وخاصة في فرع الحزب واألمن العسكري.

وتتفشى مظاهر الفلتان األمني بصورة أكبر في محافظة درعا، حيث تتصاعد وتيرة االغتياالت والتصفيات، 
والعمليات التي يقوم بها مجهولون ضد عناصر النظام في مختلف بلدات المحافظة، فضاًل عن حمالت 

االعتقاالت التي تشهدها المحافظة بشكل شبه يومي بناء على تقارير أمنية يرسلها عمالء النظام.

وشهدت المحافظة في 12 نوفمبر خروج المئات من األهالي درعا في مظاهرات نددت بالنظام وطالبت 
المتظاهرون  وجاب  المحافظة،  من  اإليرانية  الميليشيات  وخــروج  المعتقلين،  وإخــراج  األســد،  بإسقاط 
شوارع قرى “اليادودة”، و”تل شهاب”، و”المزيريب”، و”العجمي” بالدراجات النارية، ورددوا هتافات مناصرة 

إلدلب التي تتعرض لحملة عسكرية من قبل النظام. 

باتجاه  الثقيل  عتادها  مع  وانسحبت  معسكراتها  الزوبعة”  “نسور  ميليشيا  أخلت  حمص؛  ريف  وفي 
الساحل السوري في خطوة وصفها كثيرون بأنها تعكس توجه إيران لتوطيد نفوذها في محافظة 
الالذقية التي تعاني من تكدس العناصر اإليرانية فيها، وذلك على خلفية صراعات محتدمة بين قادة 
الميلشيا والقوى األمنية التابعة للنظام، ووضع أربعة من قادة الميلشيا على قائمة المطلوبين، وهم؛ 
الدردري، وجميعهم مدعومون من قبل رامي  جميل طبراني، وأبو حيدر، وسردار علي، وأبو سليمان 

مخلوف الذي يعاني من تقليص صالحياته في دمشق. 

وشهدت مدينة جبلة صراعات رديفة أسفرت عن فرار قائد مليشيا “الدفاع الوطني”، آيات بركات، إلى 
التي يقودها بشار  القرداحة  “الحارث” في  الليرات، وذلك بعد صراع مع مليشيا  لبنان وبحوزته ماليين 
طالل األسد، ابن عم بشار األسد، وفيما يؤكد صراع األجنحة في دمشق، تؤكد مصادر مطلعة أن بركات 

على صلة وثيقة بحافظ ورامي مخلوف اللذين دعما عصابة بركات طوال السنوات الماضية. 
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النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر على مختلف الجبهات

الالذقية،  بريف  النظام  وقوات  المعارضة  بين فصائل  الجاري معارك ضارية  نوفمبر  شهد مطلع شهر 
أسفرت عن مقتل نحو 35 عنصرًا من قوات النظام بينهم 3 ضباط، وإصابة العشرات، وأسر 22 عنصرًا 
األكراد شرق  للنظام في جبل  الفصائل في غرة نوفمبر على عدة مواقع  في هجوم عسكري شنته 
بلوط”،  و”دير  و”رشــا”، و”عكو”،  و”رشــو”،  “الملك”،  تالل:  السيطرة على  الفصائل من  الالذقية، وتمكنت 

ونقطة “محارس المالحم”، وتم تدمير دبابتين ومدفعية.

وجاءت تلك العملية بعد نحو أسبوع )24 أكتوبر( من عملية سابقة تمكنت فيها الفصائل المرابطة 
في تالل “الكبانة” من تدمير 4 دبابات، و6 عربات نقل جنود، وجرافة مجنزرة، وراجمة صواريخ، فيما قتل 

وأصيب العشرات من جنود النظام، وأسر 6 عناصر مع عتادهم.

واستمر محور “الكبانة” في استنزاف العدد األكبر من قوات النظام، ففي 5 نوفمبر تمكنت الفصائل 
 )T62(  من صد هجوم ثالث للنظام وحلفائه، مكبدة الفرقة الرابعة 12 قتياًل، ومدمرة دبابة من طراز
 وعربة ) BMB(، كما أصيب  ضابط روسي وعنصران من النظام يتبعان للفيلق الخامس إثر استهداف 

معسكر   ”الجب األحمر” التابع للقوات الروسية شرقي الالذقية.

وفي 16 نوفمبر قتل ضابط برتبة نقيب، و8 عناصر، وأصيب 9 آخرين إثر محاولة فاشلة للهجوم على 
قرية “تل خزنة” شرق إدلب، وُقتل 10 عناصر للميليشيات اإليرانية وقوات الفرقة الرابعة، إثر محاولتي 
تقدم أحبطتها الفصائل على تالل “الكبانة” شرق الالذقية، وذلك بالتزامن مع مقتل 3 عناصر لقوات 
األسد وجرح 3 آخرين، إثر استهداف دراجاتهم النارية بصاروخ مضاد للدروع وهم يحاولون التقدم في 

“جبل التركمان” شمال شرق الالذقية.

النظام  الشرقي، لدى قيام عناصر  إدلب  بريف  بلدة “سنجار”  انفجار ضخم شرق  17 نوفمبر وقع   وفي 
بتذخير راجمة “غراد” 40، ما أدى إلى انفجارها وانفجار عشرات الصواريخ كانت بالقرب منها، وأسفرت 

عن مقتل وإصابة عدد غير معروف من عناصر النظام.

وفي غرب حماة، تم تدمير آلية عسكرية للنظام على محور “الحويز” )12 نوفمبر(، ما أسفر عن مقتل وجرح 
عدد من عناصر النظام، كما قتل وجرح عدد منهم إثر استهداف نقاط تجمع لهم بقذائف المدفعية 
الثقيلة على جبهة “السويرات” في ريف إدلب الشرقي، وفي نقطة تمركز للنظام بقرية الحردانة على 

محور تل هواش في ريف حماة الشمالي.

العسكري  المطار  للنظام في  انفجار مروحية  انفجار ضخم نتج عن  18 نوفمبر؛ هز مدينة حماة  وفي 
وتدمرها بالكامل، ومصرع جميع أفراد طاقمها، بمن فيهم 3 ضباط، هم: المقدم لؤي عباس، والرائد 

ياسر رعد، والمالزم جالل العتر.
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وفي مدينة “الرستن” بحمص، تعرض مبنى الشرطة العسكرية وفرع أمن الدولة لهجوم شنته مجموعة 
تطلق على نفسها اسم “سرايا المقاومة في حمص”، مستخدمة القنابل اليدوية واألسلحة الخفيفة، 

وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات النظام.

وقتل وأصيب عدد من عناصر النظام في كمين بمنطقة “السخنة” بريف حمص )16 نوفمبر(، ضمن 
آليات  إعطاب ثالث  الهجوم عن  السورية، وأسفر  البادية  “داعش” في  ينفذها تنظيم  عمليات خاطفة 

واالستيالء على أخرى، إلى جانب تفجير آلية عسكرية أخرى ومقتل وإصابة كل من كان على متنها.

وفي 9 نوفمبر؛ انفجرت عبوة ناسفة بحاجز تابع لقوات األسد في الغوطة الشرقية، موقعة قتلى وجرحى، 
إلى مقتل  وأدت   ،2018 عام  المنطقة مطلع  األسد على  األولى منذ سيطرة نظام  تعتبر  في حادثة 
عنصر وإصابة آخران بجروح، وفي 13 نوفمبر قضت مجموعة كاملة من عناصر التسويات المنتسبين 
للفرقة الرابعة، من أبناء ريف دمشق خالل المعارك التي قوات النظام وفصائل المعارضة في الالذقية. 

 ”47 “اللواء  األفغانية ومن  “فاطميون”  ثمانية من ميلشيا  الزور قتل  بريف دير  البوكمال  وفي مدينة 
التابعين للحرس الثوري اإليراني )3 نوفمبر( على يد عناصر من تنظيم “داعش”، وتم نقل 10 مصابين 

إلى مستشفيات المدينة. 

خطفهما  بعد  الوطني  الــدفــاع  ميلشيا  من  عنصرين  ذبــح  تم  ــزور  ال ديــر  شــرق  الميادين  بلدة   وفــي 
)10 نوفمبر( من نوبة حراسة، ويعتقد أن تنظيم “داعش” يقف خلف تلك العملية. 

نوفمبر( بطلق قناص،   4( “إنخل”  بمدينة  الدولة  أمن  رئيس مركز  ُقتل محمد عقل جبور،  درعا؛  وفي 
كما  النظام،  وجرحى في صفوف  قتلى  أوقع  لهجوم  “الصنمين”  بمدينة  حاجز عسكري  تعرض  فيما 
قتل وجرح عدد من عناصر النظام في هجوم )12 أكتوبر( على حاجز بين “غرز” و”أم المياذن” بريف درعا، 

وذلك في أعقاب هجوم مماثل )8 نوفمبر( على حاجز ومبني بمدينة “الصنمين”.
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Betraying The Kurds Makes Things Harder for US Operators Everywhere
خيانة األكراد تجعل األمور أكثر صعوبة  لألمريكيين في كل مكان

10 نوفمبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/11/abandoning-kurds-
america-hurt-itself/161201/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

It’s Not All Trump’s Fault: Syria Shows the Danger of War on the Cheap
هذا ليس خطأ ترامب: سوريا ُتظهر خطر الحرب بثمن بخس

4 نوفمبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/11/its-not-all-trumps-fault-
syria-shows-danger-war-cheap/161047/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Pay More Attention to the Women of ISIS
إعطاء المزيد من االهتمام لنساء داعش

31 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/10/pay-more-attention-
women-isis/161012/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

In Syria, Russia and Turkey Split the Spoils
في سوريا: تقسيم الغنائم بين روسيا وتركيا

23 أكتوبر 2019
ستراتفور

https://worldview.stratfor.com/article/syria-russia-turkey-split-spoils-
kurds-sdf-ypg-assad-iran-erdogan-putin

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Despair and Decay: East Ghouta After 18 Months of Renewed Regime 
Rule

اليأس والتآكل: الغوطة الشرقية بعد 81 شهرًا من سيطرة النظام
14 نوفمبر 2019

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/despair-and-decay-east-ghouta-
after-18-months-renewed-regime-rule

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Counter-ISIS Coalition Has Much to Do After Baghdadi’s Death
على التحالف المناهض لتنظيم الدولة اإلسالمية القيام بالكثير بعد مقتل البغدادي

7 نوفمبر 2019
 معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-counter-
isis-coalition-has-much-to-do-after-baghdadis-death

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Erdogan in Washington: Setting the Agenda for a Pivotal Visit
أردوغان في واشنطن: وضع جدول أعمال لزيارة محورية

7 نوفمبر 2019
 معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/erdogan-in-
washington-setting-the-agenda-for-a-pivotal-visit

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why the Talk of ‹Endless Wars› Misses the Mark

لماذا يفتقد الحديث عن »الحروب التي ال نهاية لها« االهتمام
7 نوفمبر 2019
 معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/why-the-talk-
of-endless-wars-misses-the-mark

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Islamic State in Syria: What›s Next?
الدولة اإلسالمية في سوريا: ماذا بعد؟

1 نوفمبر 2019
 معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-
state-in-syria-whats-next

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Who’s Who in Northern Syria?
التمييز بين القوى الفاعلة شمال سوريا؟

5 نوفمبر 2019
مجلس العالقات الخارجية

https://www.cfr.org/in-brief/whos-who-northern-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Five Lessons From the New Arab Uprisings
خمسة دروس من االنتفاضات العربية الجديدة

12 نوفمبر 2019
تشاتام هاوس

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/five-lessons-new-
arab-uprisings

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The death of Baghdadi: How ISIS used al-Qaeda’s mistakes to grow a 
caliphate

مقتل البغدادي: كيف استخدم تنظيم داعش أخطاء القاعدة لتوسيع »الخالفة«
8 نوفمبر 2019

المجلس األطلنطي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-death-of-
baghdadi-how-isis-used-al-qaedas-mistakes-to-grow-a-caliphate/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Journalists in northeast Syria fear the return of state security services
الصحفيون في شمال شرق سوريا قلقون من عودة أجهزة أمن الدولة

7 نوفمبر 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/journalists-in-
northeast-syria-fear-the-return-of-state-security-services/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Trump-Erdogan Meeting: Abiding Friendship, Continuing Problems
اجتماع ترامب-أردوغان: الصداقة الدائمة، والمشاكل المستمرة

15 نوفمبر 2019
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/trump-erdogan-meeting-abiding-
friendship-continuing-problems

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Borders Beyond Borders: The Many (Many) Kurdish Political Parties of 
Syria

الحدود الخارجية: األحزاب السياسية الكردية )العديدة( في سوريا
25 أكتوبر 2019

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/borders-beyond-borders-many-
many-kurdish-political-parties-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Divide and Conquer: The Growing Hezbollah Threat to the Druze
فرق تسد: تهديد »حزب اهلل« المتزايد للدروز

21 أكتوبر 2019
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/divide-and-conquer-growing-
hezbollah-threat-druze

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Vengeance, repression, and fear: The reality behind Assad’s promises to 
displaced Syrians

االنتقام والقمع والخوف: الحقيقة وراء وعود األسد للمهجرين السوريين
17 أكتوبر 2019

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/vengeance-repression-and-fear-
reality-behind-assads-promises-displaced-syrians

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

After Baghdadi: How the Islamic State Rebounds
بعد البغدادي: كيف ينتعش تنظيم الدولة اإلسالمية

28 أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/after-
baghdadi-how-the-islamic-state-rebounds

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Kurdish Reactions to Their Abandonment in Syria
ردود الفعل الكردية على هجرهم في سوريا

25 أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish-
reactions-to-their-abandonment-in-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Islamic State in Syria After the U.S. Withdrawal
»الدولة اإلسالمية« في سوريا بعد االنسحاب األمريكي

23 أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-
state-in-syria-after-the-u.s.-withdrawal

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Sochi Summit: Potential Outcomes and Implications
قمة سوتشي: النتائج واآلثار المحتملة

23 أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-sochi-
summit-potential-outcomes-and-implications

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Wilayat al-Hawl
والية الهول

أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/wilayat-al-
hawl-remaining-and-incubating-the-next-islamic-state-generation

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Geopolitical Stakes in Iraq
المخاطر الجيوسياسية في العراق

17 أكتوبر 2019
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-
geopolitical-stakes-in-iraq

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

What the Turkish-Russian deal in Syria means for Vladimir Putin
ماذا تعني الصفقة التركية-الروسية في سوريا لفالديمير بوتين

23 أكتوبر 2019
المجلس االطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/what-the-turkish-
russian-deal-in-syria-means-for-vladimir-putin/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Bipartisanship on Syria: Episode or enduring?
التعاون الحزبي في سوريا: حلقة عابرة أم حالة مستدامة؟

21 أكتوبر 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/bipartisanship-
on-syria-episode-or-enduring/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey’s “pause” in Syria: Will the US tourniquet stop the bleeding?
»التوقف« التركي في سوريا: هل ستوقف العاصفة األمريكية النزيف؟

18 أكتوبر 2019
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/turkeys-pause-in-
syria-will-the-us-tourniquet-stop-the-bleeding/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

MAP: Russo-Turkish Agreement On Northeast Syria
خارطة االتفاق الروسي-التركي شمال شرق سوريا

23 سبتمبر 2019
معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/map-russo-turkish-
agreement-northeast-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

What Will Follow The Crises In Iraq And Syria?
ماذا سيتبع األزمات في العراق وسوريا؟

21 أكتوبر 2019
معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/what-will-follow-
crises-iraq-and-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey’s Intervention, U.S. Diplomacy, and the Crisis in Syria
التدخل التركي والدبلوماسية األمريكية واألزمة في سوريا

18 أكتوبر 2019
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/experts-react-turkeys-intervention-us-
diplomacy-and-crisis-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Amid Syria discord, NATO chief backs continued deployment of allies’ 
air defenses in Turkey

قائد الناتو يدعم نشر الدفاعات الجوية للحلفاء في تركيا رغم األزمة حول سوريا
24 أكتوبر 2019

ديفنس نيوز
https://www.defensenews.com/global/europe/9102/10/24/amid-syria-
discord-nato-chief-backs-extending-air-defense-help-to-turkey/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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How the Pentagon plans to protect American forces in Syria from 
Turkish attacks

كيف يخطط البنتاغون لحماية القوات األمريكية في سوريا من الهجمات التركية
11 أكتوبر 2019

ديفنس نيوز
https://www.defensenews.com/flashpoints/9102/10/11/how-the-
pentagon-plans-to-protect-american-forces-in-syria-from-turkish-
attacks/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian Women Helped Find Baghdadi, Beat ISIS, Will Face ‘Tough Time’ 
Ahead

في  عصيبًا«  »وقتًا  سيواجهن  داعــش،  وهزمن  البغدادي،  على  العثور  في  ساعدن  اللواتي  النساء 
المستقبل

28 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/10/syrian-women-
who-helped-find-baghdadi-now-face-tough-time-leader-
says/160896/?oref=d-topstory

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why ISIS Lost Its Land. Then It Began to Lose Its Ability to Inspire.
لماذا خسر »داعش« أرضه؟ وفقد قدرته على اإللهام؟

28 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/10/isis-lost-its-land-then-it-
began-lose-its-ability-inspire/160893/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

What Was the Point of the Syria ‘Withdrawal’?
ما هي نقطة »االنسحاب« من سوريا؟

25 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/9102/10/what-was-point-syria-
withdrawal/160883/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

US Troops, Armor Will ‘Secure’ Oil Fields in Syria
المدرعات األمريكية »ستؤمن« حقول النفط في سوريا 

25 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/threats/9102/10/us-troops-armor-will-
secure-oil-fields-syria-says-secdef-new-reversal/160876/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Consequences of Donald Trump Washing His Hands of the Middle 
East

العواقب الكامنة خلف عدم رغبة دونالد ترامب بالتدخل في الشرق األوسط
24 أكتوبر 2019

ديفنس ون
https://www.defenseone.com/ideas/9102/10/consequences-donald-
trump-washing-his-hands-middle-east/160832/?oref=d-river 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Trump Declares Victory in Syria, Claims Credit for It All
ترامب يعلن النصر في سوريا، ويدعي تحقيق كل شيء

23 أكتوبر 2019
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/threats/9102/10/trump-declares-victory-
syria-claims-credit-it-all/160826/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

US Military Envisions Broad Defense of Syrian Oilfields
الجيش األمريكي يضع تصورًا لحماية حقول النفط السورية

28 أكتوبر 2019
انتي ور

https://news.antiwar.com/9102/10/28/us-military-envisions-broad-
defense-of-syrian-oilfields/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Absurdity of the Neocons’ Syrian Oil Narrative
عبثية الجدل حول أزمة النفط السوري

29 اكتوبر 2019
انتي ور

https://original.antiwar.com/Ronald_Enzweiler/9102/10/28/absurdity-
of-the-neocons-syrian-oil-narrative/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

U.S.-Led Coalition Blocks Russia in Syria While Allowing Turkey to 
Terrorize the Kurds

التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة يحجب روسيا في سوريا مع السماح لتركيا بإرهاب األكراد
1 نوفمبر 2019

ناشيونال إنترست
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/us-led-coalition-
blocks-russia-syria-while-allowing-turkey-terrorize-kurds

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Is Russia Headed for Trouble In Syria?
هل ستواجه روسيا متاعب في سوريا؟

28 اكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/feature/russia-headed-trouble-syria-91666

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Afghanistan Withdrawal Will Make Syria’s Seem Orderly
نمط االنسحاب من سوريا سيجعل النموذج األفغاني حالة أكثر تنظيمًا

1 نوفمبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/afghanistan-
withdrawal-will-make-syria%E2%80%99s-seem-orderly-92876

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Donald Trump May Be Preparing for A Standoff with Iran Over Syria
دونالد ترامب قد يستعد لمواجهة مع إيران حول سوريا

31 اكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/donald-trump-
may-be-preparing-standoff-iran-over-syria-92526

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Who Gains from Trump›s Sudden Syria Withdrawal? Russia.
من الكاسب من انسحاب ترامب المفاجئ من سوريا؟ روسيا…

15 اكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/who-gains-trumps-
sudden-syria-withdrawal-russia-88396

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey›s Syria Policy Could Lead to Its Own Destruction
سياسة تركيا تجاه سوريا قد تؤدي إلى تدميرها

21 أكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/turkeys-syria-
policy-could-lead-its-own-destruction-89841

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Who Really Lost Syria?
من الذي خسر فعليًا في سوريا؟

26 أكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/who-really-lost-syria-90666

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Inside the Iran Hawks› Hijacking of Trump›s Syria Withdrawal Plan
صقور إيران يعدون الختطاف مكاسب خطة انسحاب ترامب من سوريا

21 أكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/inside-iran-hawks-
hijacking-trumps-syria-withdrawal-plan-90041

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Inside the State Department›s Meltdown with the Kurds
داخل وزارة الخارجية األمريكية؛ حالة من االنهيار مع األكراد

22 أكتوبر 2019
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/exclusive-inside-
state-departments-meltdown-kurds-90241

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Inside the Iran Hawks’ Doomed Campaign to Stay in Syria
حملة داخلية يشنها صقور إيران للبقاء في سوريا

31 أكتوبر 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/10/31/inside-the-iran-hawks-doomed-
campaign-to-stay-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia Is the Only Winner in Syria
روسيا هي الفائز الوحيد في سوريا

30 أكتوبر 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/10/30/russia-is-the-only-winner-in-
syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How Turkey and Russia Carved Up Northern Syria
كيف قامت تركيا وروسيا بتقسيم شمال سوريا

23 أكتوبر 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/10/23/turkey-russia-northern-syria-
erdogan-putin/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Chaos in Syria as Kurds Ally With Assad
الفوضى في سوريا نتيجة تحالف األكراد مع األسد

14 أكتوبر 2019
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/9102/10/14/security-brief-chaos-in-syria-as-
kurds-ally-with-assad/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia, the Indispensable Nation in the Middle East
روسيا، الدولة التي ال غنى عنها في الشرق األوسط

31 أكتوبر 2019
فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/9102-10-31/russia-
indispensable-nation-middle-east

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Who betrayed Syria’s Kurds?
من خان األكراد السوريين؟

21 أكتوبر 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/10/turkey-incursion-
syria-betrayed-kurds-kobane.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

As Syria constitution talks kick off, is Kurdish administration ‹finished›?
مع بدء المحادثات الدستورية؛ هل انتهت اإلدارة الذاتية الكردية؟

30 أكتوبر 2019
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/9102/10/syria-constitution-
talks-kick-off-kurdish-administratio.html#ixzz64IH5ceMK

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

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

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

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

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.

www.strategy-watch.com

التقرير االستراتيجي السوري

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

الشأن السوري.
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