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بوتين يستدرج أردوغان لالنسحاب من الناتو

خطة أمريكية-خليجية لدعم قوات “قسد”



موسكو وأنقرة: بين التصعيد العسكري والدبلوماسية الموازية

في  نقيض  طرفي  على  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يقف 
المعارك الدائرة بسوريا وليبيا، حيث يضخ كل منهما السالح واإلمكانات العسكرية للجهات المتصارعة 
يتحدث خليفة حفتر عن  فيما  عليها،  السيطرة  باستكمال  األسد  بشار  يتوعد  التي  إدلب  في جبهة 

السيطرة على العاصمة طرابلس إثر فشل قمة برلين.
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ألف   51 نحو  إلى  األتــراك  الجنود  عدد  رفع  شملت  عسكرية  تعزيزات  أرســل  قد  التركي  الجيش  وكــان 
جندي، تدعمهم مئات المركبات المدرعة، والدبابات، والمدفعية الثقيلة، فيما أكد أردوغان )21 فبراير 
150 قتياًل في رد مباشر على استهداف نقاط  2020( أن قواته قد كبدت النظام السوري أكثر من 
71 جندي تركي، فيما تحدثت مصادر روسية عن استهداف محيط إحدى  التركية وقتل نحو  المراقبة 
نقاط المراقبة التركية عقب إسقاط ثالث طائرات استطالع روسية بإدلب، وتأكيد مقتل أربع ضباط روس 

.)C( يتبعون للوحدة المركزية في االستخبارات الروسية

وفيما تعزز أنقرة قواتها العسكرية في العمق السوري؛ ُيمعن النظام في عملياته في ريف حلب الغربي 
بعد ادعائه استكمال السيطرة على طريق دمشق-حلب )5M(، وُيسفر القصف الروسي عن تهجير 
أكثر من مليون مدني من سكان محافظة إدلب المنكوبة، فيما تحذر كل من واشنطن واألمم المتحدة 

من إمكانية وقوع “حمام دم” بسوريا في حال استمر الصراع التركي-الروسي في األراضي السورية.

في هذه األثناء؛ تسير الدبلوماسية الروسية-التركية في طريق مرادف يهدف إلى تثبيت المكتسبات 
الميدانية التي تم تحقيقها على األرض، حيث يدور الحديث بين الطرفين عن “منطقة خفض التصعيد 
الرابعة”، وتفاصيل رسم حدود جديدة شمال الطريقين )4M( و)5M(، بحيث يتم تسليم النظام 60% 
من المحافظة، وُتنقل نقاط المراقبة العسكرية التركية إلى مناطق أخرى، بالتزامن مع تسيير دوريات 
تركية-روسية مشتركة على الطريقين السريعين، مقابل جيب تحت سيطرة الثوار في الشمال غربي، 
فيما ترغب أنقرة بإنشاء شريط حدودي بطول 30 كم ُيمكّنها من وصل عفرين التي تخضع إلشرافها 

مع الجيب الخاضع لسيطرتها في إدلب، وإيجاد موطئ قدم لقواتها على الطريقين الدوليين.

“مخملية”  بلغة  الجوالني  قائدها  انسحاب منظمة، ويتحدث  الشام” عمليات  تحرير  “هيئة  تنفذ  وفيما 
المنكوبة، ال تبدو  المزعومة، وتبنيه مشروعًا جديدًا على أنقاض إدلب  إمارته  توحي بإمكانية تفكيك 
المناورات العسكرية أكثر من عمليات تحريكية تهدف إلى ترجيح كفة فرقاء الصراع إلنشاء واقع ميداني 
التوافق  تم  عريضة  خطوط  وجود  الواضح  من  ويبدو  المفاوضات،  طاولة  على  بعد  فيما  تثبيته  يتم 
عليها بين موسكو وأنقرة، وتتضمن تقاسم الطريق الدولي بحيث يكون القطاع الجنوبي تحت سيطرة 
الروس، والشمالي تحت سيطرة القوات التركية مقابل تعهدها بإبعاد “هيئة تحرير الشام” عن الطريق 

والزج بقوات الجيش الوطني كقوات فصل.

ويتسبب النمط الروسي المتمثل في استخدام القوة النارية المكثفة والحسم العسكري المباشر في 
إرباك المشهد الميداني، حيث تستغل قوات النظام الغطاء الناري الروسي لتحقيق المزيد من التوسع 

على األرض، وال تمانع روسيا في ذلك ما دام يرجح موقفها على طاولة المفاوضات.

وفي مقابل التعنت الروسي؛ يجد أردوغان نفسه مضطرًا للحديث بلهجة التصعيد نفسها، حيث يلجأ 
بوتين،  مع  سابقًا  إليها  التوصل  تم  التي  التوافقات  بتثبيت  رغبة  طياته  في  يحمل  ناري  خطاب  إلى 
إدلب شرقًا  يمران عبر  اللذين  السريعين  الطريقين  بالسيطرة على  األسد  لبشار  مع تعديالت تسمح 
وجنوبًا، وتعترف في المقابل بسيطرة تركيا على القسمين المتاخمين لحدودها من الجهة الغربية 
3 ماليين مدني ال يرغب بشار األسد حاليًا بعودتهم إلى  والشمالية من المحافظة، وضمان بقاء نحو 

“حضن الوطن”.
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بوتين يستدرج أردوغان لالنسحاب من الناتو

أشار تقرير أمني )21 فبراير 2020( إلى أن الوحشية التي تتسم بها معارك السيطرة على إدلب تخفي 
البلدات  الشام” أسلحتها وتسليم عشرات  باردة”، تتضمن سحب “هيئة تحرير  في طياتها “حسابات 
العسكرية بغطاء جوي روسي غير عابئ  النظام في حملته  أية مقاومة، مقابل استمرار  والقرى دون 
بتهديدات أردوغان الذي أعلن )19 فبراير( حربًا مفتوحة على جيش بشار األسد ما لم يوقف عملياته 

وينسحب خلف نقاط المراقبة التركية قبل نهاية فبراير.

بين  المتنامي  الشرخ  توسيع  الحملة على  تلك  االستمرار في  يعول من خالل  بوتين  أن  المصدر  ورأى 
أنقرة وحلفائها في حلف شمال األطلسي “ناتو” والذي بات غير قابل لإلصالح، إذ تعاني تركيا من موجة 
الغربيين ساكنًا  أنقرة  لجوء مليونية، ومن عدوان سافر على مواقعها وقواتها دون أن يحرك حلفاء 

لمساعدتها. 

وتبدو واشنطن في موقف الشماتة من أنقرة، حيث أكد مستشار األمن القومي للبيت األبيض، روبرت 
أوبراين، أن الواليات المتحدة لن تتدخل لمساعدة أنقرة، وعندما ُسئل أوبراين عن أعمال العنف في إدلب 
والتي أدت إلى نزوح مئات اآلالف من المدنيين إلى الحدود التركية، قال: “ما الذي من المفترض أن نفعله 
إليقاف ما يحصل؟ هل من المفترض أن نهبط بالمظلة للعب دور شرطي عالمي ونحمل إشارة توقف 

هنا. ونقول توقفي هنا تركيا، توقفي هنا روسيا، توقفي يا إيران وتوقفي يا سوريا؟”

يلوح  استفزازي  تقرير  نشر  إلى  األمريكية  الدفاع  لــوزارة  التابعة  “رانــد”  بادرت مؤسسة  األثناء  في هذه 
بوقوف تركيا على أبواب انقالب عسكري جديد، معتبرًا أن “اعتقال واستبعاد عدد كبير من الضباط 
األتراك بتهمة انتمائهم لمنظمة “غولن” المتهمة بمحاولة االنقالب سبب غضبًا داخل صفوف الجيش 
التركي”، ما دفع بأردوغان للتعليق بأن مادة التقرير: “ليست سوى حمالت ضد البالد”، فيما أكد المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر أتشليك، أن: “إثارة أجندة حول التحضير لالنقالب، ليست إال 
مقاربات هدفها حرف تركيا عن أهدافها الحقيقية”، معتبرًا أن التقرير ال يعدو أن يكون نشرًا للشائعات، 
فيما عبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن أسفه بأن يزج اسمه، معتبرًا أنه قد: “تمت صياغة التقرير 

بشكل ماكر، إلثارة الفتنة في البالد، وما فيه من تلميحات مصطنعة ال تعكس الحقائق”.

ويبدو أن خطة بوتين لتوسيع الشرخ بين تركيا وحلفائها الغربيين قد آتت ثمارها في األيام الماضية، 
حيث انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو )20 فبراير( الواليات المتحدة مؤكدًا أنه: “إذا 

كانت واشنطن تتقرب مّنا بسبب خالفاتنا مع روسيا، فإننا نشّكك في مصداقيتها”.

مع  االستخباراتي  للتعاون  برنامج  إيقاف  فبراير(   6( المتحدة  الواليات  إعالن  عقب  التصريح  ذلك  وجاء 
تركيا، ردا على عملية “نبع السالم”، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم 
إن واشنطن أوقفت برنامجا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا، بعد استمراره سنوات 
ردًا على عملية “نبع السالم”. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الواليات 
المتحدة أوقفت في أواخر العام الماضي رحالت جمع معلومات المخابرات التي استهدفت حزب العمال 

الكردستاني الذي تصنفه كل من تركيا والواليات المتحدة منظمة إرهابية.

وأوضحت الوكالة أن الجيش األمريكي كان ينفذ المهام بطائرات مسيرة غير مسلحة قال أحد المسؤولين 
إنها كانت تنطلق من قاعدة “إنجرليك” الجوية التركية، وسيصعب ذلك القرار الحملة التي تشنها تركيا 

على حزب العمال الكردستاني وتجعلها أكثر تكلفة.
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خطة أمريكية-خليجية لدعم قوات “قسد”

في مقابل جبهة إدلب المشتعلة شمال غربي سوريا؛ يدور الحديث عن مباحثات تجري بإشراف أمريكي 
الديمقراطية  قوات سوريا  لتعزيز سيطرة  واشنطن  تدعمها  عربية  قوات  إرسال  بهدف  الحسكة  في 

“قسد” في الشمال الشرقي.

تعمل  عربية  قــوات  إلرســال  الخليجي  والدعم  التمويل  تأمين  إلى  الجديدة  األمريكية  الخطة  وتهدف 
على محاربة تنظيم “داعش” ومقاومة المد اإليراني شمال شرق سوريا، حيث تم عقد عدة جلسات في 
“متنزه الخابور” بمدينة الحسكة لبحث سبل مقاومة محاولة التمدد اإليراني في منطقة شرقي الفرات، 
وتضمنت المباحثات إمكانية تمويل وتدريب ميلشيا “الصناديد” وقوات “النخبة” التابعة لما ُيسمى “تيار 

الغد” الذي يرأسه أحمد الجربا الرئيس السابق لالئتالف.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن الحديث قد دار عن إمكانية تولي شركة أمنية أمريكية مهمة تدريب القوات 
العربية، على أن يتم تشجيع الشبان العرب إلى االنضمام إليها لزيادة عددها، وتمت مناقشة ذلك في 
زيارة قام بها وفد من بعض الدول الخليجية إلى منطقة “الحكم الذاتي” الكردية، وبحث سبل تفعيل 

دور العشائر العربية في مواجهة النفوذ اإليراني المتنامي شرقي البالد. 

الخاصة تتبع  القوات  400 عنصر من  الماضي عن إرسال  وكان تقرير أمني قد تحدث في شهر يناير 
شركة  مهندسي  من؛  مكون  وفد  سالمة  لتأمين  النفطي  “العمر”  حقل  إلى  الخليجية  الــدول  إلحدى 
“أرامكو”، ومهندسين مصريين، ونحو 30 شاحنة َقِدمت من شمال العراق تحمل معدات حفر وتنقيب 
بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث ترغب واشنطن في تأهيل تلك الحقول واالستفادة من 
قوات  تأهيل  وإعــادة  األمريكية،  القوات  بقاء  تكاليف  تغطية  في:   تتمثل  أهداف  عدة  لتحقيق  ريعها 
أية  النظام من الحصول على  الذاتي الكردي، ومنع  التحتية في إقليم الحكم  البنى  “قسد”، وتطوير 
بثينة شعبان،  األســد،  بشار  بمستشارة  ودفع  بوتين من جهة،  أغضب  الذي  األمر  النفط،  إيــرادات من 
للتصريح بأن حكومة نظامها تنظر في احتمال رفع قضية على الواليات المتحدة لسرقتها نفط سوريا 

من جهة ثانية.

الحسكة  بريف  بــراك”  “تل  بلدة  في  لها  جديدة  قاعدة  إنشاء  على  واشنطن  تعمل  األثناء؛  هذه  في 
الشمالي الشرقي، حيث يدور الحديث عن رغبة الواليات المتحدة في السيطرة على “طريق البترول”، 
إلى  الذي يربط مناطق آبار النفط والغاز شمال الحسكة، بريَفي المحافظة الشرقي والجنوبي، وصوالً 
ريف دير الزور، وستمكنها تلك القاعدة الجديدة من ربط “الشدادي” وريفها مع ريف دير الزور الشمالي 

الشرقي للمحافظة.

إلى “حّي غويران” في مدينة  األمريكية معّدات لوجستية وجنودًا  القوات  بالتزامن مع نقل  يأتي ذلك 
أول وجود لها داخل  السابق هناك، في ما يمثل  المرور  الحسكة، وتثبيت نقطة لها في فرع شرطة 
المدينة، وعزمها نقل المزيد من المدرعات والجنود إلى تلك النقطة بهدف توسيعها، نظرًا لقربها من 
نقاط الحماية الكردية، وإشرافها على سجن الحسكة المركزي الذي يحوي ما ال يقّل عن 5 آالف سجين 
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القوات األمريكية في  التي تواجهت مع  الروسية  القوات  من تنظيم “داعش”، األمر الذي يثير حفيظة 
أكثر من مناسبة، وعملت على تحريض السكان المحليين ضد القوات األمريكية في اآلونة األخيرة. 

في هذه األثناء؛ تتكثف الجهود الدبلوماسية “الخفية” الداعمة لموقف حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
واإلدارة الذاتية الكردية، بهدف سحب البساط من تحت أنقرة التي تستضيف االئتالف السوري المعارض، 
الهيكلية  العربية في تغيير  الدول  الرغبة لدى بعض  التفاوض، حيث تسود  وعددًا من أعضاء هيئة 
السياسية للمعارضة السورية، وإشراك ممثلين عن اإلدارة الذاتية الكردية في اللجنة الدستورية، فيما 
يدور الحديث عن إعداد خطط لتنشيط ميناَءي الالذقية وطرطوس تحت إدارة روسيا، وتعزيز الحركة 

الصناعية والتجارية في حلب بعد إحكام النظام سيطرتها عليها في المرحلة المقبلة. 

ولتحقيق تلك الرؤية؛ بادرت القوات الروسية في األيام الماضية إلى بسط سيطرتها على معسكر “طالئع 
البعث” بالالذقية، وتحويله إلى مقر قيادة وتجميع معلومات ومركز الستقبال الضيوف، وذلك بعد طرد 
قائد المعسكر السوري مع موظفيه، وإخالؤه من كافة العناصر األمنية التابعة للنظام، واالستيالء على 
الدفع  وسيارات  عسكرية  وعربات  دبابات  تتضمن  عسكرية  وآليات  معدات  وجلب  وموجوداته،  أبنيته 

الرباعي.

يحتل  حيث  الالذقية،  بمدينة  الجنوبي”  “الرمل  حي  من  الجنوبية  الجهة  في  “الطالئع”  معسكر  ويقع 
باتجاه  250 مترًا  500 متر وبعمق  ألف متر مربع على الشاطئ السوري، و يبلغ طوله   125 مساحة 
اليابسة، ويضم مجموعة من األبنية القديمة، ونحو 051 غرفة مسبقة الصنع تستوعب الواحدة منها 

6 عناصر.

وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام قد كشفت عن خالف بين شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية 
المستأجرة لمرفأ طرطوس لمدة 49 عامًا، وبين العاملين السوريين في المرفأ، والبالغ عددهم 3600 

عامل، وذلك نتيجة قرار الشركة الروسية فصلهم جميعًا من عملهم. 

وكانت “ستروي ترانس غاز” قد تسلمت مرفأ طرطوس في شهر أكتوبر الماضي، بعد مصادقة مجلس 
الشعب التابع للنظام على العقد الموقع مع الشركة.

التقرير االستراتيجي السوري
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االقتصاد السوري يترنح

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ شهر يناير الماضي احتجاجات شعبية يشارك 
فيها أصحاب المتاجر والموظفون الحكوميون والطالب، وغيره من شرائح المجتمع الذين يعبرون عن 

خيبة أملهم من السياسات االقتصادية للنظام.

وتحدث تقرير نشره معهد واشنطن عن احتجاجات شهدتها محافظة السويداء، ذات األغلبية الدرزية، 
عبر فيها المواطنون عن تذمرهم من االنخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية وتدهور الوضع االقتصادي، 
وشوِهد المحتّجون في بلدة “سلمية” الواقعة في الوسط الغربي وهم يهتفون “بدنا نعيش”، وفي 
واإلعالمية  السياسية  المستشارة  وانتقدوا  الهواء  في  الخبز  أرغفة  المتظاهرون  رفع  “شهبا”  مدينة 
لألسد، بثينة شعبان التي ادعت أن البالد: “أفضل بخمسين مرة مّما كانت عليه في عام 2011”، وأن: 

“السوريين مكتفون ذاتّيًا في كل شيء”.

ويتسبب االنخفاض الحاد في العملة باضطرابات عامة، ينتقد فيها المواطنون فساد الدولة، ويشجبون 
الحكومية  اإلعالم  وسائل  ويتهمون  السلع،  على  األسعار  مراقبة  إلى  ويدعون  لليرة،  السريع  االنهيار 

بالكذب.

وفي مواجهة تلك االنتقادات المتزايدة؛ بادر النظام إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق السوداء، حيث 
اقتصادية”، وتضمنا:” منع  “جرائم  ارتكاب  التعسفية على  االعتقاالت  يبرران  أصدر مرسوَمين جديَدين 
التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ألي نوع من أنواع التداول التجاري”، وتشديد العقوبة 

على بث أو نشر حقائق ملفقة أو مزاعم كاذبة تسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم االستقرار.

إلى سبع سنوات في  المرسوَمين عقوبة شديدة، تصل إحداها  الذين يخالفون هذين  األفراد  ويواجه 
السجن الستخدامهم عمالٍت أخرى. فيما تستمر االحتجاجات الشعبية الناتجة عن االنخفاض الحاد في 

الرواتب الحكومية من معّدل 500 دوالر شهريًا قبل الحرب إلى ما يصل إلى 40 دوالر حاليًا. 

ويتزامن تدهور العملة وانخفاض قيمة الرواتب مع ارتفاع معدالت الجريمة، بما في ذلك عمليات السطو، 
واالختطاف من أجل الفدية، والقتل، فيما يسود التخوف من إمكانية وقوع انهيار اقتصادي وشيك.

ونقل التقرير عن “المركز السوري لبحوث السياسات” قوله إن معّدالت الفقر اإلجمالية في البالد ارتفعت 
حوالي 95 في المائة بحلول نهاية عام 2017، فيما تراجع االقتصاد السوري بنسبة تزيد عن 70 بالمائة، 
السوريين  بإمكان  يعد  لم  إذ  لبنان،  منه  تعاني  الذي  االقتصادي  التدهور  من  كبيرة  بصورة  تأثر  كما 
االعتماد على العدد نفسه من التحويالت وفرص العمل التي كانت متوفرة لهم في لبنان، فيما خسر 
اللبنانية  المصارف  إلى  النفاذ  على  قدرته  عدم  في  المتمثل  الرئيسي  المالي  الحياة  شريان  النظام 

للحصول على العملة الصعبة. 

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في شهر يناير الماضي قرارًا بعدم إجراء أية معاملة بيع، ألي عقار، إال عن 
طريق إيداع الثمن في البنك، في حساب المشتري، وذلك بهدف سحب األموال التي كانت تستخدم 
في بيع وشراء العقارات وشراء الدوالر، ومنع إرسالها إلى الخارج أو المضاربة بها لتحقيق أرباح، ويرغب 

التقرير االستراتيجي السوري
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البنك السوري المركزي في سحب تلك األموال وتجميدها في المصارف ومن ثم امتصاص هذا االرتفاع 
“الوهمي” في سعر الصرف.

إيقاف  في  تسببا  قد  بالدوالر،  التعامل  لتجريم  النظام  أصدرهما  اللذين  و)4(   )3( المرسومين  وكان 
تلك  عن  ونتج  ولروسيا،  إليــران  الموالية  للنظام  أخرى  أجنحة  على  المحسوبين  التجار  معظم  نشاط 
الخالفات إصدار أوامر بالحجز االحتياطي على أموال عدد من التجار الموالين للنظام، وإغالق 14 شركة 
مصرفية، وتضييق الخناق على عدد من التجار، وعرقلة الحركة المالية نتيجة سحب كمية ضخمة من 
النقد في ظل عدم وجود أموال كافية في السوق، ما يؤدي إلى هيمنة الركود والتضخم والمزيد من 

انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع سعر صرف الدوالر.

ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فقد أعاد النظام تفعيل “اللجان الشعبية” في أحياء بالعاصمة دمشق وعدة 
بالتي شهدتها  االقتصادي شبيهة  األوضــاع  تردي  على  الحتجاجات  تحسبًا  بريفها  أخرى  وبلدات  مدن 

محافظة السويداء.

العشوائية  األحياء  لبعض  إضافة  جرمانا،  مدينة  في  عملها  باشرت  اللجان  تلك  أن  المصادر  وأوضحت 
بالعاصمة دمشق المالصقة لجرمانا، بينها “كشكول” و”الدويلعة” و”مخيم جرمانا” و”سيدي مقداد”، في 
حين تتم إعادة هيكلتها وتفعيلها في مناطق أخرى بريف دمشق بينها: “صحنايا” و”جديدة عرطوز” 

و”قدسيا” و”الحرجلة” ومدن القلمون الغربي والشرقي.

التقرير االستراتيجي السوري
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تطورات عسكرية

القصف اإلسرائيلي األخير يمهد لخطة تصعيد جديد سوريا

أكد تقرير أمني )21 فبراير( أن الواليات المتحدة تعمل على تنفيذ انسحاب جزئي من العراق، تمهيدًا 
الدفاع  لوزير  بتصريح  اإليرانية في سوريا، مستشهدًا  األذرع  إسرائيلي-أمريكي وشيك ضد  لتصعيد 
اإلسرائيلي نفتالي بينيت )18 فبراير( الذي قال فيه: “بدأنا نلتقط اإلشارات األولى لضعف إيران في سوريا 
وإعادة تقييم وضعها”، األمر الذي يدفع بتل أبيب إلضعاف وإنهاك نواتها األخطبوطية وتجريدها من 

مكامن قوتها، مؤكدًا: “بدأنا للتو بذلك وسنفعل المزيد”.
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وجاء ذلك التصريح بعد خمسة أيام من هجوم صاروخي شنته تل أبيب على مواقع إيرانية بالقرب من 
قائد قوات  بينهما جنراالن، هما:  اإليراني  الثوري  الحرس  أربعة من ضباط  ما أسفر عن مقتل  دمشق، 
الحرس الثوري اإليراني في دمشق رضائي محمدي، ومسؤول التذخير للقوات اإليرانية في سوريا الحاج 

حسين.

وفي أعقاب زيارة قام بها إلى واشنطن مطلع فبراير الجاري؛ أكد بينيت أنه اتفق مع وزير الدفاع األمريكي 
مارك إسبر على توزيع مهام مجابهة إيران بحيث تتولى القوات األمريكية مهمة شن العمليات المناوئة 
إليران في العراق فيما تصعد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية هجماتها ضد المواقع اإليرانية في سوريا.

وبناء على تلك التفاهمات -التي لم يعلن عنها بعد- تعمل القوات األمريكية على إنشاء ثالث قواعد 
جديدة في كردستان العراق، وسحب قواتها من بغداد ومن معظم مناطق الجنوب العراقي، وتنفيذ 
عملية إعادة انتشار في المناطق ذات السيطرة الكردية في الشمال وعلى طول الحدود العراقية مع 

سوريا واألردن.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله: “ُنحضر لمغادرة بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية كقاعدة 
)بلد(، وربما نقلص وجودنا في بغداد تاركين ما يكفي من القوات لحراسة المطار والسفارة األمريكية 

في المنطقة الخضراء”، مشددًا على أن القوات األمريكية لن تتخلى عن قاعدة عين األسد في األنبار.

ورأى التقرير أن الدافع الرئيس لعملية إعادة التموضع تكمن في رغبة واشنطن بمواجهة الميلشيات 
اإليرانية التي بدأت في إعادة نشر قواتها في سوريا والعراق، حيث ترغب الواليات المتحدة في إنشاء 
حائط صد من قوات محلية على الحدود السورية-العراقية بتمويل خليجي لعزل سلسلة القواعد التي 
وأخرى  أمريكية  بقوات  وإحاطتها  والقائم،  البوكمال  في  الحدود  ضفتي  على  الثوري  الحرس  أنشأها 

حليفة لها بهدف قطع طرق اإلمداد عنها، ومنعها من شن المزيد من العمليات في سوريا. 

وكان الضربة الجوية اإلسرائيلية )6 فبراير( قد طالت ست أهداف عسكرية حول دمشق في المناطق 
التالية:

- بناء محاذي لمنطقة “الشيخ سعد” من الجهة الغربية بمسافة أقل من 1 كم عن قصر الشعب.
- بطارية صواريخ دفاع جوي “بانسير” و”بوك” تابعة ألحد ألوية الحرس الجمهوري في “جمرايا”.

- مستودع أسلحة يتبع للفرقة األولى شمال غربي مدينة “الكسوة”.
- منطقة “مرج السلطان” التي يتمركز فيها عناصر من “حزب اهلل”.

- مقر تابع لـ”اللواء 19” قرب منطقة “كوم الويسية” بالقنيطرة.
- مقر اللواء 313، الذي تتمركز فيه قوات إيرانية بالقرب من قرية “نامر” في محافظة درعا.

- اللواء 75 في محيط قرية “المقيلبية” غرب دمشق.
- مطار “إزرع” بدرعا.

وأكد كبير المصممين ألنظمة الدفاع الجوي الروسية، فاليري سلوغين، أن القوات المسلحة اإلسرائيلية 
تمكنت من تدمير أحد أنظمة “بانتسير-إس” التابعة للنظام باإلضافة إلى 8 أهداف أخرى، حيث ضربت 
الموجهة  “سبايس”  طراز  من  انزالقية  بقنابل  السورية  الحدود  خارج  من  أهدافها  اإلسرائيلية  القوات 
بالليزر، والتي يصل مداها إلى 120 كم، وتتميز بصغر حجمها ودقة إصابتها، وصعوبة كشفها من 

قبل أجهزة الرادار التقليدية. 
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القوات األمريكية تنفذ عملية إعادة انتشار في سوريا والعراق

وحلبجة  السليمانية  في  جديدة  قواعد  ثالث  إنشاء  على  تعمل  األمريكية  القوات  أن  أمني  تقرير  أكد 
وجنوب أربيل بإقليم كردستان العراق، األمر الذي يضعها في مواجهة إيران، حيث تنوي واشنطن تعزيز 
المرابطون في  آالف  الخمسة  إلى  قريبًا  إضافيين سينضمون  ألفي عنصر  بنحو  المنطقة  في  قواتها 

مختلف القواعد األمريكية الحالية بالعراق. 

وتقوم سياسة االنتشار الجديدة على التكتيك الذي تتبعه إدارة ترامب حاليًا في سوريا، والتي تتمثل 
في االحتفاظ بوجود عسكري في الشمال الشرقي لتشكيل حاجز أمام التوسع الروسي واإليراني، ومنع 

النظام من التوسع، دون التدخل في أية مناطق أخرى في البالد.

ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن القواعد العسكرية األمريكية الحالية تشمل قاعدة “عين األسد” باألنبار، و”َبَلد” 
تمتد من شمال  إضافية  قواعد  بثالثة  دعمها  كركوك، وسيتم  نفط  لحماية حقول  المخصصة  و”ك1” 
العراق إلى شمال شرق سوريا، حيث ترغب اإلدارة األمريكية في وضع األسس لدولة كردية مستقلة في 
المستقبل تحت رعايتها، بحيث يتمكن أكراد “وحدات حماية الشعب” في سوريا )الذين يمثلون العمود 
الفقري لقوات قسد( من االستفادة من عائدات النفط والغاز في سوريا ودعم اقتصادهم وتعزيز الحكم 
الذاتي الخاص بهم بنفس الطريقة التي تستفيد منها حكومة إقليم كردستان العراقية من حقول 

النفط في كركوك.

وتحاول موسكو منافسة واشنطن في المناطق ذات السيطرة الكردية، حيث وّقع الروس عقد استئجار 
لمطار القامشلي إال أنهم لم يحققوا نجاحا يذكر في العراق، ففي يوم الثالثاء 21 يناير، منعت القوات 
األمريكية قافلة عسكرية روسية كانت تحاول العبور من شمال شرق سوريا إلى المنطقة الكردية في 
العراق على الطريق السريع شمال رميالن  السورية، وُأجبرت القافلة الروسية على العودة إلى القامشلي.

اجتماع  تعزيزات عسكرية شمال شرقي سوريا عقب  الروسية إلرسال  بالقوات  التطورات  تلك  ودفعت 
مع قادة من حزب “االتحاد الديمقراطي” في مطار “الطبقة” العسكري، وردت القوات األمريكية على تلك 
التعزيزات باعتراض رتل عسكري روسي وإجباره على االنسحاب في قرية “بئر الحصان” بريف القامشلي، 
وإرسال المزيد من الجنود األمريكيين إلى مطار “الجفال” العسكري بمنطقة “رميالن” لمنع موسكو من 

توسيع نفوذها في المنطقة مستغلة اتفاقها مع الوحدات الكردية في تشرين األول أكتوبر الماضي.
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االغتياالت والفوضى األمنية مستمرة في درعا

تعّرض ضابطا برتبة نقيب في المخابرات الجوية بريف درعا الشرقي لهجوم بعبوة ناسفة )16 فبراير 
تعرض سيارة  أعقاب  وذلك في  بالغة،  بجروح  أدى إلصابته  ما  الحرير،  ناحتة-بصر  2020( على طريق 

عسكرية كانت ُتقّل جنودًا لهجوم في منطقة “نوى” ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وفي 19 فبراير نعت منظمة “أوكسفام” الدولية مقتل عاملين تابعين لها إثر إطالق النار على سيارتهم 
كما  جنوبي سوريا،  الغربي  درعا  بريف  ومزيريب  اليادودة  بلدتي  بين  الواصل  بالطريق  مرورهم  خالل 
أصيب أحد متطوعي المنظمة في ذلك الهجوم الذي يعتبر األول من نوعه ضد منظمة دولية في درعا.

ويتصاعد التوتر في الجنوب السوري مع اقتراب موعد انتهاء صالحية اتفاقيات “التسوية”، حيث ُيكّثف 
األيام  العسكرية، حيث شهدت  والعمليات  االغتياالت  وتيرة  تتسارع  االعتقال، فيما  النظام من حمالت 
الماضية شن عمليات نوعية ضد قوات النظام، وخاصة في غربي درعا التي وقع فيها هجوم مسلح 
على حاجز للمخابرات وهجوم على مقر للفرقة الرابعة قرب مشفى درعا الوطني، باإلضافة إلى اغتيال 
العسكري في  األمن  فرع  واغتيال ضابط في  “جاسم”،  الجوية في مدينة  للمخابرات  تابعين  عنصرين 

مدينة “إنخل”.
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النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر فادحة

لميلشيات  عسكريًا  رتــاًل   )2020 فبراير   19( الدولي  للتحالف  تابعة  أنها  ُيعتقد  جوية،  غــارات  دمــرت 
إيرانية في ريف دير الزور الشرقي، أثناء توجهه للقتال في إدلب، حيث تسيطر تلك الميلشيات على 
مناطق واسعة من بادية دير الزور وحمص، وتسعى لنشر التشيع ودفع الشبان لالنضمام في صفوف 

ميليشياتها الطائفية.

وجاء ذلك الهجوم في أعقاب هجوم سابق )16 فبراير( أدى إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف النظام 
والميلشيات اإليرانية  الحليفة في منطقة التنف شرقي سوريا، حيث استهدف “جيش مغاوير الثورة” 

نقطة عسكرية للنظام بالقرب منطقة “الـكيلو )55(” في التنف.

وتزامن ذلك الهجوم مع وصول جثث نحو مائة عنصر من قوات النظام والميلشيات اإليرانية والعراقية 
الدائرة شمال غربي  )14 فبراير( ُقتلوا في المعارك  الزور شرقي سوريا  البوكمال بريف دير  إلى مدينة 
البالد، حيث تم دفن العناصر المحليين في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر األجانب إلى العراق 

بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.

ويأتي الكشف عن خسائر الميلشيات اإليرانية، بعد يوم من تأكيد شبكات إخبارية محلية هروب عدد 
من قوات النظام في دير الزور إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” عقب محاولة زج هؤالء 

في المعارك الدائرة في الحملة العسكرية التي تشنها هذه الميليشيا في إدلب وريف حلب الغربي.

بلدات “حطلة”  النظام من  15 عنصرًا من ميليشيات  “أكثر من  إن  اإلخبارية”،  الزور  “دير  وقالت شبكة 
و”الحسينية” و”مراط”، هربوا نحو مناطق قسد، إثر إرسال النظام كثير من رفاقهم نحو جبهات القتال 

بريفي حلب وإدلب” مشيرًة إلى أن “جميع الذين هربوا هم من أبناء البلدات ذاتها”.

كما رفضت مجموعة تابعة لميلشيا محلية رديفة للفرقة الرابعة بقيادة محمد خير الكردي، من أبناء قرية 
“كفير الزيت” في “وادي بردى” االنصياع ألوامر الفرقة القاضية بنقلهم إلى الشمال السوري، وآثر عناصرها 
الفرار والتواري عن األنظار، ما أدى إلى نشر حواجز عسكرية في محيط منطقة وادي بردى والتدقيق على 

المارة، وإخضاع المدنيين والمتطوعين في صفوف الميليشيات المحلية لعمليات الفيش األمني.

وجاء ذلك التمرد في أعقاب مقتل العقيد محمد الصقر المسؤول عن الميلشيات المحلية في وادي 
عناصر  من  عدد  وإصابة  مقتل  عن  فضاًل  الجاري،  الشهر  مطلع  السوري  الشمال  جبهات  على  بــردى، 

التسويات من أبناء المنطقة على الجبهات ذاتها.

وباإلضافة إلى امتناع نحو 75 عنصرًا من أبناء وادي بردى من االلتحاق بالخدمة؛ امتنع المئات من أبناء 
أسماء  السوري، بعد وصول قوائم تضم  الشمال  بجبهات  االلتحاق  الغربي” كذلك من  “القلمون  قرى 
300 من أبناء “يبرود والنبك” العاملين في صفوف الميلشيات الموالية، ممن قاموا بتسوية أوضاعهم 

مع النظام سابقًا. 
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الشرطة  بادرت  األنظار؛  والتواري عن  الفرار  تنامي ظاهرة  نتيجة  عناصره  الحاد في  النقص  ولتعويض 
العسكرية إلى شن حملة اعتقاالت عبر عدة حواجز  طيارة نصبتها في عدة شوارع بمدينة حماة، حيث 

تم اعتقال نحو 50 شابًا، سيقوا إلى مطار حماة العسكري بالباصات  إلى شعب للتجنيد.

وشهدت محافظة حلب حملة اعتقاالت وتجنيد رديفة شملت اعتقال نحو 091 شخصًا تتراوح أعمارهم 
بين 40-18 عامًا تحت بند الخدمة اإللزامية واالحتياطية، باإلضافة إلى شن حمل اعتقاالت أخرى في ريف 

دمشق تم فيها تجنيد نحو 25 شخصًا واقتيادهم إلى مطار المزة العسكري.

وأكدت مصادر مطلعة مقتل 208 عناصر من قوات النظام والميلشيات الحليفة، خالل األسبوع األول 
من شهر فبراير الجاري، 30 منهم مقاتلون إيرانيون وباكستانيون وعراقيون ولبنانيون، و60 مقاتل 
من حلب، و40 عنصرًا من الالذقية، و30 من حمص، و20 من طرطوس، و20 من عناصر المصالحات 
واثنان من إدلب، فيما أكد تنظيم “داعش” )31 فبراير( مقتل 03 عنصرًا من النظام و”قسد” بينهم 
التي وقعت  الحسكة  التي شهدت تسع عمليات، ومحافظة  الزور  ضباط وقياديون، في محافظة دير 

فيها عمليتان، باإلضافة إلى عملية واحدة في محافظة الرقة.

قوات  من  عنصر   150 نحو  قتل  عن  فبراير(   21( أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  حديث  وتزامن 
له على   تابعة  النظام وتدمير نحو عشر دبابات  70 عنصرًا من قوات  الكشف عن مقتل  النظام؛ مع 
جبهتي “الكالرية” و”حرش خان طومان” و”الصحفيين” و”معمل الكرتون” جنوب غرب حلب، إثر هجوم 
عسكري معاكس شنته فصائل الثوار على مواقع الميليشيات اإليرانية، تمكنت من خالل من استعادة 
السيطرة على منطقة “الصحفيين” غرب حلب، ومن بين القتلى، قيادات وعناصر في ميلشيا “حزب 
اهلل” اللبناني، إضافًة لمرتزقة عراقيين وأفغان، باإلضافة إلى مقتل عناصر من قوات “الحرس الجمهوري” 

و”لواء القدس” الفلسطيني، على جبهة “لوف” شرق إدلب.

وكان شهر يناير األكثر دموية بالنسبة لقوات النظام، حيث تم توثيق مقتل نحو 270 عنصرًا من قواته، 
منهم 42 ضابطًا باإلضافة إلى إصابة نحو 300 آخرين، وذلك خالل الفترة الممتدة من 9 إلى 28 يناير 
2020، منهم عناصر من “حزب اهلل” اللبناني، وعلى رأسهم القيادي في الحزب عمار حبيب درويش 
الُملقب بالشيخ “بدر”، والذي ينحدر من بلدة “شوكين” التابعة لـ”النبطية” في جنوب لبنان، والقيادي 
عباس محمد طه المقلب بـ”أبو الفضل” والذي ينحدر من مدينة “بعلبك” البقاعية، إضافًة للقيادي جعفر 
حرب الملقب بـ”محمد حسين” من أبناء بلدة “حاروف” جنوب لبنان، إثر محاولة تقدم فاشلة على جبهة 

“تل مسيطف” شرق إدلب.

وفي 20 فبراير الجاري تحدثت مصادر محلية عن رصد رتل للحرس الثوري اإليراني مكون من 15 آلية، 
محمٍل بجثث قتاله ممن سقطوا في المعارك الدائرة بريف إدلب ضد الفصائل المقاتلة، اتجه إلى العراق 
الميليشيات  الرتل جثث قتلى من عناصر  الشرقي، ويضم  الزور  ريف دير  البوكمال في  مرورًا بمدينة 
من حملة الجنسية العراقية، ليتوجه بهم الرتل إلى العراق، فيما تم دفن جثث العناصر األفغان بمكان 

مقتلهم.

www.strategy-watch.com 14

العدد رقم 76 - 24 فبراير 2020 تطورات  عسكريةالتقرير االستراتيجي السوري



تقارير غربية

www.strategy-watch.com 15

تقارير غربية العدد رقم 76 - 24 فبراير 2020التقرير االستراتيجي السوري



Qassem Soleimani’s reign may be over, but his legacy in Syria will 
endure

ربما يكون عهد قاسم سليماني قد انتهى، لكن إرثه سيستمر في سوريا 
3 فبراير 2020

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/qassem-soleimanis-reign-may-be-
over-his-legacy-syria-will-endure

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

For Russia, Libya and Idlib are now part of the same gamble
بالنسبة لروسيا، أصبحت ليبيا وإدلب اآلن جزءًا من المقامرة نفسها

22 يناير 2020
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/russia-libya-and-idlib-are-now-part-
same-gamble

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Foreign policy and commercial interests drive closer UAE-Syria ties
السياسة الخارجية والمصالح التجارية تدفع باتجاه تقوية العالقات اإلماراتية-السورية

21 يناير 2020
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/foreign-policy-and-commercial-
interests-drive-closer-uae-syria-ties

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s Economic Crisis Sparks Rare Protests in Regime Territory
األزمة االقتصادية في سوريا تثير احتجاجات نادرة في مناطق سيطرة النظام

31 يناير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-
economic-crisis-sparks-rare-protests-in-regime-territory

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Shia Militias in Iraq, Syria, and Lebanon Post-Soleimani
الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ولبنان بعد سليماني

30 يناير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/shia-militias-
in-iraq-syria-and-lebanon-post-soleimani

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The New Status Quo in Northeast Syria: Humanitarian and Security 
Implications

الوضع الراهن في شمال شرق سوريا: اآلثار اإلنسانية واألمنية
29 يناير 2020

معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-new-
status-quo-in-northeast-syria-humanitarian-and-security-implication

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Repatriation to Turkey’s “Safe Zone” in Northeast Syria
العودة إلى »المنطقة اآلمنة« لتركيا في شمال شرق سوريا

1 يناير 2020
المعهد االلماني للشئون الدولية واإلستراتيجية

https://www.swp-berlin.org/en/publication/repatriation-to-turkeys-safe-
zone-in-northeast-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

A Plausible Solution to the Syrian Refugee Crisis
حل معقول ألزمة الالجئين السوريين

9 فبراير 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/plausible-solution-
syrian-refugee-crisis-121231

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Assad Is a Monster—And ‹Winner› of the Syrian Civil War
األسد وحش، لكنه »الفائز« في الحرب األهلية السورية

3 يناير 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/assad-
monster%E2%80%94and-winner-syrian-civil-war-119716

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel›s Secret Tactic Against Syrian Air Defenses: Death By Kamikaze 
Drone

تكتيك إسرائيل سري ضد الدفاعات الجوية السورية: الموت بطائرات »كاميكازي« المسيرة 
6 فبراير 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/israels-secret-tactic-against-
syrian-air-defenses-death-kamikaze-drone-121071

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Rift Between Turkey and America Has Paved the Way for Russia›s 
Rebound

الصدع بين تركيا وأمريكا يمهد الطريق للتقارب مع روسيا
20 يناير 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/rift-between-turkey-and-america-
has-paved-way-russias-rebound-114916

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Final Battle for Syria Has Begun
المعركة النهائية لسوريا قد بدأت

26 يناير 2020
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/the-final-battle-for-syria-has-begun

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Bashar al-Assad’s Hollow Victory
االنتصار األجوف لبشار األسد

17 يناير 2020
فورين افيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/0202-01-17/bashar-al-
assads-hollow-victory

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s Kurdish Forces Hold Back the Tides
القوات الكردية السورية تمنع المد 

15 يناير 2020
فورين افيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/0202-01-15/
syrias-kurdish-forces-hold-back-tides

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s Kurds embrace resilience, beauty in wake of Turkish attack
أكراد سوريا يتسمون بالمرونة والصبر الجميل في أعقاب الهجوم التركي

7 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/syria-kurds-
resilient-turkey-attack-qamishli.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Recent escalations in Idlib present Russia with tall order
التصعيد األخير في إدلب يضع روسيا أمام قائمة متطلبات كبيرة 

5 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/russia-syria-
turkey-idlib-choice.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria opens up to Fatah, shuns Hamas
سوريا تنفتح على فتح وتتجاهل حماس

30 يناير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/01/palestine-syria-
hamas-fatah-delegation-plo-visit-relations.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Erdogan, Putin endure marriage of convenience
أردوغان وبوتين يتحمالت تبعات »زواج المصحلة«

8 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/turkey-syria-
russia-erdogan-putin-marriage-of-convenience.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Turkish-Russian alignment in Syria faces moment of truth
العالقات التركية-الروسية تواجه لحظة الحقيقة في سوريا

2 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/turkey-syria-
russia-ankara-moscow-faces-moment-truth.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian mercenaries fight Turkey’s battles in Libya
المرتزقة السوريون يخوضون معارك تركيا في ليبيا

5 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/syria-opposition-
fighters-deploy-libya-turkey-offer.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

SDF commander says Kurds ready for dialogue if Ankara is sincere
قائد قوات سوريا الديمقراطية يقول إن األكراد مستعدون للحوار إذا كانت أنقرة صادقة

23 يناير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/01/syria-turkey-
kobani-kurds-russia-us-sdf.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why Russia went on counteroffensive against US criticism over Idlib
لماذا شنت روسيا حملة مضادة لالنتقادات األمريكية بشأن إدلب؟

7 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/russia-us-idlib-
turkey-casualties.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey grows erratic as clashes in Idlib escalate
تركيا تزداد جنوحًا مع تصاعد االشتباكات في إدلب

23 فبراير 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/02/turkey-syria-
russia-idlib-escalation-unintended-consequences.html#ixzz6EZmj4egn

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The US Should Get Ready for Syria’s Return from War
يجب أن تستعد الواليات المتحدة لعودة سوريا من الحرب

20 فبراير 2020
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/0202/02/us-should-get-ready-
syrias-return-war/163251/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syria: Turkey Pursues Limited Offensives Near Idlib
سوريا: تركيا تواصل شن هجمات محدودة بالقرب من إدلب

20 فبراير 2020
ستراتفور

https://worldview.stratfor.com/situation-report/syria-turkey-pursues-
limited-offensives-near-idlib

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Tensions Escalate Between Turkey and Syria
تصاعد التوتر بين تركيا وسوريا

20 فبراير 2020
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/0202/02/20/turkey-syria-russia-military-
offensive-brink-idlib-rebel-holdout/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey faces potential Russian blowback on Syria — and tomatoes are 
only the beginning

تركيا تواجه رد فعل روسي محتمل في سوريا - والطماطم ليست سوى البداية
13 فبراير 2020

معهد الشرق االوسط
https://www.mei.edu/publications/turkey-faces-potential-russian-
blowback-syria-and-tomatoes-are-only-beginning

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

China plays the long game on Syria
الصين تلعب لعبة طويلة األمد في سوريا

10 فبراير 2020
معهد الشرق االوسط

https://www.mei.edu/publications/china-plays-long-game-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Damascus battles economic collapse as the Syrian pound plummets
دمشق تواجه االنهيار االقتصادي بالتزامن مع انخفاض الليرة السورية

6 فبراير 2020
معهد الشرق االوسط

https://www.mei.edu/publications/damascus-battles-economic-
collapse-syrian-pound-plummets

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey: All dressed up with nowhere to go
تركيا: مستعدة من غير هدف

4 فبراير 2020
معهد الشرق االوسط

https://www.mei.edu/publications/turkey-all-dressed-nowhere-go

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Erdogan’s ‘Mini Empire’ in Libya and Syria
»اإلمبراطورية المصغرة« ألردوغان في ليبيا وسوريا

20 فبراير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/erdogans-
mini-empire-in-libya-and-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey’s Options for Pressuring Russia in Idlib Are Limited
خيارات تركيا للضغط على روسيا في إدلب محدودة

11 فبراير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkeys-
options-for-pressuring-russia-in-idlib-are-limited

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Latest Battle for Idlib Could Send Another Wave of Refugees to Europe
معركة إدلب األخيرة قد ترسل موجة أخرى من الالجئين إلى أوروبا

10 فبراير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/latest-battle-
for-idlib-could-send-another-wave-of-refugees-to-europe

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Persistent Threat from the Islamic State and Al-Qaeda: The View 
from the UN

التهديد المستمر من الدولة اإلسالمية والقاعدة: وجهة نظر األمم المتحدة
6 فبراير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-
persistent-threat-from-the-islamic-state-and-al-qaeda-the-view-from-
the

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Idlib and Its Environs
إدلب وضواحيها

فبراير 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/idlib-and-its-
environs-narrowing-prospects-for-a-rebel-holdout

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Confronting The Russian Challenge
مواجهة التحدي الروسي

فبراير 2020
معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/report/confronting-russian-challenge

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Military Intelligence Directorate Recommends Stepping Up Attacks on 
the Iranians in Syria

إدارة االستخبارات العسكرية توصي بتكثيف الهجمات على اإليرانيين في سوريا
13 فبراير 2020

)INSS( معهد الدراسات االمنية الوطنية
https://www.inss.org.il/publication/the-israeli-intelligence-
recommendation/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey Digs In Its Heels in Idlib
تركيا تعزز وجودها في إدلب

5 فبراير 2020
ستراتفور

https://worldview.stratfor.com/article/turkey-digs-its-heels-idlib-syria-
russia-erdogan-assad-putin

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria: Government Forces Enter City of Saraqeb
سوريا: القوات الحكومية تدخل مدينة سراقب

7 فبراير 2020
ستراتفور

https://worldview.stratfor.com/situation-report/syria-government-
forces-enter-city-saraqeb 

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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