
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29<<çéÞçè2015<–<<±æù]<íßŠÖ]–<<‚ÃÖ]1 <

אאאאאאאא
á‚ß×e<êréi]‰÷]<‚‘†¹]<àÂ<…‚’è<êÂçf‰_<†è†Ïi<zíé‰^éŠÖ]<l]…çŞjÖ]<‡†e_<Ùæ^ßjè 

íéréi]‰÷]æ<íéßÚù]æ<íè†ÓŠÃÖ]æ<z^ãe<íÏ×Ãj¹]<íéÖæ‚Ö]æ<íéÛé×Îý]<l]…çŞjÖ]æ 

 

 

عقد عدد من كبار القادة العسكريني يف هيئة االركان الرتكية وأجهزة االستخبارات 

 .اجتامعات متتالية ملناقشة التطورات يف املناطق الشاملية لسورية

إىل ربط املناطق وخلص االجتامع إىل أن اإلسرتاتيجية املُتّبعة يف الشامل السوري تهدف 

ببعضها البعض من  (PYD) التي يسيطر عليها تنظيم حزب االتحاد الدميقراطي الكردي

 .أجل فتح ممر آمن باتجاه الساحل السوري والتحضري إلعالن دولة كردية

وبحسب املعلومات الواردة يف هذا االجتامع فإن الهجوم الذي شّنه تنظيم حزب االتحاد 

 (PKK) وري مبساندة عنارص تنظيم حزب العامل الكردستاينالدميقراطي الكردي الس

اإلرهايب وبغطاء جوي من قوات التحالف الّدولية يهدف اىل تفريغ املنطقة من سكانها 

بعد إجبارهم عىل النزوح إىل األرايض الرتكية يك تسنح لهم ) العرب والرتكامن(األصليني 

 .الفرصة يف تغيري الرتكيبة السكانية للمنطقة

ميكن أن يتسبب ذلك مبخاطر عىل مصالح تركيا منها تحويل وجهة تصدير نفط شامل و 

العراق، عىل اعتبار أّن رئيس اإلقليم مسعود الربزاين قد وقّع اتفاقية يتّم مبوجبها تصدير 

   .نفط اإلقليم إىل الخارج عرب األرايض الرتكية

      http://www.turkpress.co/node/9467 

 

 

يونيو  22بتاريخ " مجلس األمن األمرييك"كشف تقرير نرشه 

الغربية  املتحدة والقوىعن قيام تركيا بتحذير الواليات  2015

الحليفة من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء يف دعم تقدم 

األكراد شامل رشقي سوريا، والتأكيد عىل أن أنقرة ال ميكن أن 

  .األكراد إلقامة دولة مستقلة يف األرايض السوريةتقبل سعي 

وقد أرشف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان شخصياً عىل 

صياغة خطاب يحذر من إحداث متغريات دميغرافية أو تهجري 

السكان العرب والرتكامن من األرايض السورية، وذلك يف 

غضون اجتامعني أمنيني رفيعي املستوى يف وزارة الخارجية 

كية عقب سيطرة األكراد عىل بلدة تل أبيض املحاذية الرت 

للحدود الرتكية بدعم جوي من طريان التحالف الذي تقوده 

الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة، والذي مكن وحدات 

حامية الشعب التابعة لحزب االتحاد الدميقراطي من إنشاء 

الرتكية مقيمني بذلك - كانتونني عىل طول الحدود السورية

 .منطقة كردية متتد من كوباين غرباً إىل محافظة الحسكة رشقاً 

ويخىش األتراك من إعطاء اإلدارة األمريكية الضوء األخرض 

لألكراد بتحقيق طموحهم يف إنشاء دولة مستقلة بعد أن قاموا 

ألفاً من تل أبيض ذات األغلبية العربية  20بتهجري نحو 

 .والقرى املحيطة بها

 

 1ا  صملف األكراد يف سوري

 2ز  صملف الدرو 

  4ي  صإيران عن وقف تدهور النظام السور عجز 

 االستخباراتيةدارة األمريكية تستخدم املعلومات اإل 
 4ا  صحلفائهكوسيلة للضغط عىل 

-يونيو املحتملة للحرب األهلية يف سوريااملسارات "
  6ص  "2015ديسمرب 
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اإلدارة األمريكية  2015يونيو  23األمرييك يف " مركز السياسات األمنية"حث تقرير نرشه 

أجندتها السياسية، وتوفري عىل دعم وحدات حامية الشعب الكردية بغض النظر عن 

 .السالح والغطاء الجوي لرضب تنظيم الدولة يف محافظة الرقة

وأشادت الدراسة بنجاح املجموعات االنفصالية الكردية املتطرفة يف السيطرة عىل اللواء 

الذي يعترب خط الدفاع األول شامل الرقة، مشرية إىل رضورة إقناع فصائل املعارضة  93

كراد لشن هجوم عىل تنظيم الدولة يف معاقلها، ورأت أن رفض السورية بدعم األ 

لتسليح املعارضة كان غري صائب، ألنه يفوت فرصة هجوم  1549الكونغرس القانون رقم 

يجب أن ال : "واسع لتحرير الرقة من سيطرة التنظيم املتطرف عليها، وأضاف التقرير

صاغ يف واشنطن، بل يتعني عليها يستند قرار اإلدارة األمريكية بعد اليوم عىل خطط ت

 ."فعلياً عىل األرض القامئة دعم خطة العمل
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 :فيام ييل) 2015يونيو  10(ولخص املوقع أهم بنود التفاهم بني الدروز وفصائل املعارضة 

 .املعارضة املقاتلة تحت القيادة املشرتكة يف األردن بعدم مهاجمة الطرف االخروفصائل ) السوريني(يلتزم كل طرف من الدروز السوريون  .1

 .تتعهد الفصائل السورية املعارضة بعدم دخول أو مهاجمة القرى الدرزية يف الجوالن مبا يف ذلك قرية الخرض  .2

بتشغيل وحداتهم او استخدامها كمراكز استخباراتية،  يلتزم الدروز بعدم السامح لوحدات النظام العسكرية واالستخباراتية املوجودة يف مناطقهم .3

 .وخاصة القاعدة الجوية يف بلدة الخرض والتي تتبع لسالح الجو

 .منع الفصائل الدرزية الثامنية املوالية لبشار االسد أو املرتبطة بنظامه من شن أي هجوم ضد املعارضة انطالقاً من محافظة السويداء .4

 ديبكا

íè^Û<‚ãÃjÖ]<Å]†’Ö]<»<Üâ^éu<á^Û•<Øe^ÏÚ<‡æ…‚Ö] 

 

  

) 2015يونيو  23" (اتالنتك كاونسل"أكد تقرير ملوقع 

للكاتبني فيصل عيتاين و ابيغيل كوكورا، تخيل دروز 

السويداء عن دعم النظام، حيث أدانت مجموعة 

" شيوخ الكرامة"درزية تطلق عىل نفسها اسم 

مامرسات النظام، ودعت املجموعة التي يقودها وحيد 

وص الدروز إىل رفض االلتحاق بجيش النظام، حيث بلع

يسود القلق يف السويداء من إمكانية انسحاب النظام 

عن املحافظة دون أية حامية كام فعل يف تدمر وإدلب 

وكوباين، وتحدث التقرير عن إمكانية استفادة فصائل 

املعارضة جنوب البالد حياد الدروز وإتاحة املجال لهم 

نع النظام من دخولها أو اتخاذها لحامية مناطقهم وم

 .قاعدة ملهاجمة الثوار

كام دعا التقرير غرفة العمليات املشرتكة يف األردن إىل 

مد يد العون للدروز وتوفري األسلحة والذخائر 

والتمويل لتمكينهم من حامية أنفسهم ضد النظام 

  ."داعش"وتنظيم 

 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/sei

zing-the-opportunity-for-a-druze-realignment 

^é£]<Øe^ÏÚ<íè^Û£] 
  
  
  

يف تحليل ملوقف دروز سوريا إزاء تنامي الرصاع؛ أكد الخبري يف شؤون الرشق األوسط خطار أبو 

األحداث التي تشهدها سوريا منذ  دياب أن أغلبية سكان جبل العرب قد وقفوا موقف الحياد تجاه

انضموا لنظام األسد والزالوا يساندونه، بعض الدروز " :(DW)أربعة أعوام، وقال يف مقابلة مع قناة

باملائة، أما الجزء األكرب من أبناء الجبل فال زالوا  10ولكني أعتقد أن عددهم الفعيل ال يتجاوز 

، وكان رئيس حزب التوحيد "يحافظون عىل موقفهم املحايد مع املطالبة بقدر من الحامية الذاتية

حدين إىل حمل السالح والقتال ألن سقوط املحافظة يعني املو : "العريب يف لبنان وئام وهاب قد دعا

وذلك يف مقابل موقف رئيس الحزب ". سقوطنا جمعياً، وال بديل عن السالح للدفاع عن أنفسنا

 .جنبالط الذي اتسم بالرتوي والتهدئة التقدمي االشرتايك اللبناين وليد

باتجاه املناطق الدرزية املحاذية مساع لدفع إرسائيل للتحرك "وأشار خطار أبو دياب إىل وجود 

خاصة وأن دروز  .وإرسائيل ، مؤكداً وجود عالقات وثيقة تربط دروز سوريا ولبنان"لحدودها

إرسائيل، الذين وصلوا إىل مناصب رفيعة يف الجيش والحكومة اإلرسائيليني، قد طالبوا حكومة تل 

زامن مع دعوة املحلل اإلرسائييل املختص أبيب بالتحرك ملساعدة أبناء طائفتهم يف سوريا، وذلك بالت

الذي عقدته " حلف الدم"إىل املحافظة عىل  بالشؤون العربية عاموس هرئيل حكومة إرسائيل

إرسائيل مع مواطنيها الدروز، وذلك من خالل مساعدة دروز سوريا حتى وإن اقتىض األمر التدخل 

 .عسكريا

http://dw.de/p/1FheM 

 

أن دروز السويداء قد حصلوا عىل ضامنات أمريكية وأردنية بحاميتهم ) 2015يونيو  20" (ديبكا"أكد موقع 

أية تعديات مقابل بقائهم عىل الحياد يف املعارك الدائرة بسورية بني النظام واملعارضة، وتأيت هذه  من

بعد زيارة للعاصمة األردنية قام بها وليد جنبالط و مروان حمد قائد هيئة جديدة تطلق عىل الضامنات 

، حيث حرص جنبالط عىل مقابلة امللك عبدهللا والحصول "املجلس العسكري للدروز يف سوريا"نفسها اسم 

م جنبالط بزيارة منه عىل ضامنات شخصية بتأمني الحامية لدروز سوريا يف حال تعرضهم ألي اعتداء، كام قا

لغرفة القيادة املشرتكة شاميل عامن وأطلعه مسؤولون أمريكيون عىل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمني 

 .سكان جبل العرب، وبعد ذلك االجتامع فتحت األردن ممراً لتزويد الدروز مبا يحتاجونه من مساعدات 
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تشكل األخطار املحدقة بنحو نصف مليون درزي يف جبل الدروز معضلة ميكن أن تواجه حكومة 

نتنياهو، وذلك نتيجة لضغط زعامء الدروز اإلرسائيليني عىل الحكومة لتوفري األسلحة لسكان محافظة 

ي السويداء بهدف حامية أنفسهم من ميلشيات النظام السوري وحزب هللا وجبهة النرصة وداعش الت

  .املنطقة الرشقية من جبل العربأرسلت بدورها قوة صغرية إىل 

ومتثل هذه املطالب تحدياً لحكومة تل أبيب التي تقف موقف الحياد تجاه الرصاع القائم، فإرسال 

األسلحة اىل دروز سوريا سيدفع بتل أبيب لتبني سياسة أمنية مغايرة تتطلب تدريب وتسليح جيش 

ألف مقاتل، خاصة وأن طهران وحزب هللا قد عرضوا عىل دروز  30و 20بني درزي يرتاوح تعداده ما 

السويداء تشكيل قوة درزية ملواجهة فصائل املعارضة وال يزال دروز السويداء منقسمني عىل أنفسهم 

بخصوص هذا العرض، وتخىش تل أبيب من احتامل تعزيز قبضة إيران عىل املنطقة الواقعة جنوب 

 .دروز عىل هذا العرضالبالد إذا وافق ال

وهناك خطر آخر يكمن يف أن العديد من الدروز الذين يخدمون يف الوحدات القتالية االرسائييل قد 

 .يقررون عبور الحدود باتجاه السويداء وحمل السالح دفاعاً عن أبناء طائفتهم يف الجبل

ير الدفاع مويش يعلون، ورئيس وتشري املصادر إىل أن رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو، ووز

هيئة األركان العامة جادي أيزنكوت يتولون اإلرشاف عىل ملف الدروز يف سوريا بشكل مبارش، وتأمل 

القيادة اإلرسائيلية أن تعمل القيادة املشرتكة يف األردن عىل منع وقوع أية تجاوزات ضد دروز السويداء 

                                                             .لتخفيف الضغط عليهم من قبل دروز إرسائيل

     è^Óf  

  
  
  
  

يونيو  22" (تشاتام هاوس"قدر تقرير نرشه مركز 

عدد الدروز الذين فروا من الجيش أو رفضوا ) 2015

ألف  26و 12االنضامم إىل الخدمة اإللزامية ما بني 

شاب، مشرياً إىل أن مجموع تعداد الدروز يف سوريا 

ألف نسمة، وميكن لهؤالء أن يكون  700يقدر بنحو 

لهم دور ضاغط يف حال اتخذا موقفاً معارضاً للنظام، 

إذ إن امتناع الدروز عن االلتحاق بالخدمة 

العسكرية سيفقد النظام الورقة الطائفية التي 

وسيفوت عليه فرصة  يحاول توظيفها يف الرصاع،

 .ادعاء حامية األقليات من فصائل املعارضة املسلحة

ويأيت موقف الشيخ وحيد بلعوص الرافض اللتحاق 

الدروز بالخدمة العسكرية إلضعاف موقف النظام 

الذي يعاين من هزائم متتالية عىل مختلف الجبهات، 

إال أن هذا املوقف ال يعني انضامم الدروز لفصائل 

 املعارضة،

فقد أجج مقتل نحو عرشين منهم شامل غريب إدلب 

مشاعر االحتقان ضد جبهة الرصة وحلفائها، كام 

عارض دروز السويداء تقدم املعارضة باتجاه مطار 

الثعلة العسكري مام دفعهم لالنسحاب، ورأى 

التقرير أن الدروز هم األقلية الوحيدة التي متكنت 

 من توظيف األحداث لصالحها فقد فرضت عىل

النظام إعفاء أبنائها من االلتحاق بالخدمة اإللزامية 

خارج حدود محافظة السويداء، كام نجح قادتها يف 

إبعاد فصائل املعارضة عن مناطقهم مع تجنب 

   .وقوع مواجهة أو صدام

http://www.chathamhouse.org/expert/comment/dr

uze-unrest-could-transform-syrian-conflict 
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قاسم سليامين من تتحدث مصادر أمنية عن سخط خامنئي من تدهور اإلسرتاتيجية العسكرية اإليرانية يف سوريا، ومبادرته إىل إعفاء قائد فيلق القدس اللواء 

  .العسكرية واالستخباراتية يف العراق واليمن ولبنان مهامه يف سوريا بعد سلسلة من الرتاجعات يف الحرب، مع االبقاء عليه كقائد العمليات

األيام املقبلة ستفاجئ العامل مبا يعد له الحرس الثوري مع "يونيو إلعادة ترتيب صفوف قواته املنهارة وإعالنه أن  2فعىل الرغم من زيارة سليامين لدمشق يف 

فقدها النظام، وتراجع وضع جيش النظام السوري من يسء إىل أسوأ، يف حني مل تأت القوات ، إال أن تدمر قد انضمت إىل قامئة املدن التي "القيادة السورية

 .اإليرانية لنجدة النظام يف دمشق

 وتحّمل القيادة. إىل لبنان يف منع تقدم الثوار يف القلمون وامتداد أتون املعركة" حزب هللا"وعىل الشق اآلخر من املعادلة املستعصية عىل سليامين؛ فشل 

ىل عنارص غري مدربة العسكرية اإليراين سليامين مسؤولية فشل الخطة العسكرية يف سوريا والعراق بصورة خاصة وإساءة تقدير عدد القوات املطلوبة واالعتامد ع

 .املقدرات اإليرانية وتكبد خسائر فادحة يف املعدات واألرواح) استنزاف(للقتال مام أدى إىل استنظاف 

 :تزايد الفشل اإليراين إىل العوامل األربعة التالية وتعزو مصادر أمنية

 .تنامي الدعم اإلقليمي للقوى املناوئة لألسد شامل وجنوب رشقي البالد .1

 .ضعف كفاءة امليليشيات الشيعية التي حشدها سليامين من العراق وباكستان وأفغانستان، وتحولها إىل عبء عددي .2

 .العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان: يف أربع جبهات مشتعلة هيعجز القوات اإليرانية عن إدارة املعركة  .3

تعرضها للخطر بدالً استنزاف االحتياطي اإلسرتاتيجي اإليراين من العملة الصعبة، والتي كان من املفرتض توفري الجزء األكرب منه للدفاع عن البالد يف حال  .4

 .من إنفاقه عىل العمليات يف الخارج
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عن أزمة أمنية يف املنطقة جراء امتناع " إنتيليجنس أونالين"كشف موقع 

القيادة العسكرية االمريكية عن مشاركة حلفائها أية معلومات عن عملياتها 

سوريا، واكتفائها بتداول معلومات عامة عن الوضع يف يف " داعش"ضد تنظيم 

البالد دون تقديم تفاصيل كافية للدول الصديقة وباألخص منها الدول العربية 

 .وبعض الدول األوروبية التي ال تنسجم سياساتها مع توجهات واشنطن

وعربت مصادر أمنية أوروبية عن قلقها من استخدم وزير الدفاع االمرييك 

رتر هذا التحفظ كتكتيك إلجبار حلفاء الواليات املتحدة، خصوصاً آشتون كا

الدول االوروبية، لتوضيح سياساتها تجاه سوريا بدال من استخدام عبارات 

فضفاضة لتوصيف الرصاع ودفعهم لالنخراط يف العمليات ضد تنظيم الدولة 

مع حتى وإن أسهم ذلك يف إطالة أمد بقاء بشار يف الحكم، وذلك بالتزامن 

قيام بعض الدول العربية مثل السعودية واإلمارات والبحرين بسحب الجزء 

األكرب من مشاركتها يف الحملة الدولية ضد تنظيم الدولة نتيجة انشغالها يف 

 .الحرب الدائرة باليمن

وأكد املصدر أن التكتيك األمرييك الجديد قد تسبب يف إزعاج حلفاء الواليات 

بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا التي تحتاج إىل  املتحدة األمريكية وخاصة

 .معلومات استخباراتية أساسية عن األوضاع يف سوريا

 

 

 
 

إىل أن طهران تواجه مشكلة كبرية يف وقف " إنتيليجنس أونالين"أشار موقع 
تدهور الجيش السوري، وخاصة يف صفوف القوات الربية التي تعاين من 

مقابل سالح الجو الذي ال يزال متامسكاً نظراً انشقاقات واسعة النطاق 
لهيمنة العنارص العلوية يف صفوفه، وكذلك الحال بالنسبة للفرقة املدرعة 
الرابعة والحرس الجمهوري املرابط يف دمشق والذي ال يزال متامسكاً حتى 

  .اآلن
وتتمثل املعضلة اإليرانية يف فشل سياسة تجنيد أبناء الطائفية العلوية يف 
ميلشيات شبه عسكرية، والتي يعتمد عليها منذ أكرث من سنة لتعويض النقص 
العددي لجيش النظام، وخاصة ميلشيات الشبيحة بقيادة اللواء عصام زهر 

ولواء القدس " النمر"الدين، وميلشيات سهيل الحسن املعروف بلقب 
ن الفلسطيني التابع ملحمد سعيد والتي تواجه انهياراً شامالً شأنها شأ 

  .التشكيالت النظامية
وملعالجة الوضع املرتدي؛ بادر قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليامين إىل 
جلب متطوعني عراقيني وباكستانيني وأفغان إىل دمشق عرب طائرات نقل 
إيرانية، وإنشاء مخيامت لهم جنوب رشقي دمشق يف السيدة زينب 

  .والحسينية وسبناي
رس القديم يف جيش النظام من الهيمنة وتكمن املشكلة يف امتعاض الح

اإليرانية ظهر الهيمنة اإليرانية، وأغلبهم تحت قيادة ماهر أسد الذي مل يجد 

بداً من االستجابة للضغوط وتسليم غرفة العمليات لقاسم سليامين ابتداء من 

 .مايو املايض 10
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 تأمني العاصمة ومحيطها أشار كريستوفر كوزاك إىل تسارع وترية انسحاب الجيش وتقلص قدرته القتالية وفشله يف االحتفاظيف دراسة تحليلية لسياسة النظام يف 

ملفتوحة بسبب اإلنهاك باألرض أو تحقيق نرص حاسم يعيد إىل قواته بعض معنوياتها املنهارة، ونتيجة لهذه االنتكاسات فقد عمد النظام إىل تقليص عدد الجبهات ا

الشيعية يف تحقيق أي تقدم يذكر مام دفع بالنظام لتعويض ذلك من خالل زيادة  الذي أصابه وافتقاده للعنرص البرشي، وفشل الدعم اإليراين ومختلف املليشيات

 .حملة التدمري املمنهج وفرض الحصار والتجويع الذي فاقم الوضع اإلنساين املرتدي وزاد من حدة االحتقان الطائفي

امل، لدراسة إىل فشل حملة حلب التي استامت النظام السرتجاعها بهدف تقوية موقفة التفاويض إحكام سيطرته عىل مناطق إسرتاتيجية هامة يف الشوأشارت ا

م إىل حندرات مستفيداً ثحيث فرض النظام حصاراً خانقاً عىل مناطق املعارضة وحاول تطويق املدينة من جهة السفرية جنوباً إىل املنطقة الصناعية يف الشيخ نجار 

الوصول إىل نبل من التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة يف الريف الشاميل وبذلك هدف النظام إىل قطع الرشيان الرئيس للمعارضة وهو طريق الكستلو محاوالً 

تعان بالقيادة اإليرانية التي فشلت يف تحقيق أي تقدم يذكر، والزهراء البلدتني الشيعيتني املحارصتني، إال أن انتكاسة النظام كانت كبرية وفشله كان ذريعاً، فاس

ذلك فإن النظام ال  وتكبدت خسائر فادحة يف األرواح يف حني متكنت املعارضة من استعادة مزارع املالح وجزءاً من قرية حندرات االسرتاتيجية، وعىل الرغم من

  .ها السياسية والعسكريةيبدو مستعداً يف الوقت الحايل للتخيل عن حلب نظراً ألهميت

أهمية إسرتاتيجية كبرية  ويف املقابل شكل مرشوع حامية دمشق الحلقة الثانية يف اسرتاتيجية األسد لتأمني العاصمة السياسية التي يقطنها ماليني السوريني ومتثل

اللبناين، وعىل الرغم من التكدس العسكري " حزب هللا"إليراين إىل نظراً ملا تحتويه من قطعات عسكرية وقواعد جوية، إضافة إىل كونها نقطة هامة لنقل الدعم ا

جهة الغوطة لجيش النظام يف هذه املنطقة؛ إال أن املعارضة متكنت من السيطرة عىل عدد من الجيوب حول العاصمة مام شكل تهديداً للنظام وخصوصاً من 

 .الرشقية

يد املناطق املشتعلة من خالل عقد اتفاقيات مصالحة وذلك بهدف زج قواته املنهكة يف جبهات أخرى يف ويف مقابل هذه االنتكاسات لجأ النظام إىل سياسة تحي

عية السيطرة عليها محيط العاصمة وخاصة يف محاولة استعادة جوبر املالصقة ألحياء دمشق الرشقية، حيث حاولت قوات النخبة والفرقة الرابعة واملليشيات الشي

 وحققت هذه القوات تقدماً محدوداً متثل يف السيطرة عىل بلدة املليحة وعدرا وإحكام الحصار عىل الغوطة الرشقية والغربية كام يف دارياعرب حفر سلسلة أنفاق، 

 .واملعضمية وانتهجت سياسة التجويع والقصف الجوي والصاروخي املكثف

الدويل الواصل بني العاصمة والساحل واملناطق الوسطى والشاملية، وقد وقع العبء أما منطقة القلمون فتشكل أهمية إسرتاتيجية نظراً إلرشافها عىل الطريق 

الذي نجح بالتعاون مع املليشيات العراقية وقوات الدفاع الوطني يف إخراج املعارضة من مدن القلمون وحارصها يف بعض املناطق " حزب هللا"األكرب عىل عاتق 

 .كر يف تلك العمليات سوى تقديم الدعم الجويالجبلية، ومل يكن لجيش النظام أي دور يذ 

الذي أصبح عرضة لهجامت رشسة يف الجرود مام أوقع خسائر كبرية يف صفوفه، وقد " حزب هللا"إال أن انسحاب امليلشيات العراقية قد نتج عنه زيادة العبء عىل 

اد الحزب، لكن فصائل املعارضة نجحت يف شن هجوم كاسح عىل مواقع النظام حول أوىل النظام أهمية كبرية ملنطقة الزبداين لقربها من العاصمة ومن مراكز إمد

 .املدينة مام خفف من الحصار املفروض عليها وهدد جديدة يابوس وال زالت املعارك محتدمة يف تلك املناطق

عىل التالل االسرتاتيجية القريبة من مرتفعات الجوالن، وبدأت وتعترب الجبهة الجنوبية درعا والقنيطرة من املعاقل الرئيسية للمعارضة التي نجحت يف السيطرة 

اعتمد النظام  تهدد قوات النظام باقرتابها من حزام العاصمة الجنويب وسيطرتها عىل عدد من املدن مثل الشيخ مسكني وبرصى الشام رشق محافظة درعا، وقد

الطبيعية، وشهدت منطقة املثلث الواصل بني ريف درعا الشاميل وريف دمشق الجنويب  سياسة الدفاع السلبي أمام تقدم املعارضة معتمداً عىل تحصيناته

االسرتاتيجية وعىل رأسها تل والقنيطرة معارك رشسة قام بها الحرس الثوري اإليراين مدعوما باملليشيات األفغانية واللبنانية يف محاولة إعادة السيطرة عىل التالل 

ي تقدم يذكر، وأفضت الحملة عن تقدم املعارضة التي تعد العدة إلحكام السيطرة عىل درعا بعد متكنها من السيطرة عىل عدد الحارة لكنها فشلت يف تحقيق أ 

 من املواقع اإلسرتاتيجية
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تناولت تفاصيل انطالق معركة تحرير مدينة درعا ضمن عملية شاملة يطلق " معركة درعا: "يونيو دراسة للباحث آرون لوند بعنوان 25نرش معهد كارنيجي يف 

، والتي تهدف إىل تحرير عاصمة محافظة حوران التي تحمل رمزية كبرية للثورة السورية بصفتها مهد الثورة وذات موقع حدودي مهم "الجنوبعاصفة : "عليها

لدولة عىل عىل معظم محافظة إدلب وسيطرة تنظيم ا وترى الدراسة أن هذه املعركة تأيت يف خضم تقدم املعارضة يف عدد من املناطق أبرزها السيطرة.مع األردن

الشيخ مسكني وبرصى الشام والسيطرة عىل موقع نصيب : متثلت يف سيطرة املعارضة عىل تدمر، وسيكون تحرير املدينة تتويجاً إلنجازات سابقة يف حوران

 .الحدودي مام وجه رضبات معنوية واقتصادية موجعة للنظام

محكم من قبل غرفة العمليات املشرتكة يف األردن ومتخرصاً  عملية تحرير درعا تتم بتنسيقوينزع الباحث إىل التكهن ببعض مجريات األحداث عندما يزعم أن 

ن العملية رمبا تنطوي بإمكانية وجود عالقة لزيارة كل من رئيس االئتالف السوري خالد خوجا وقائد جيش اإلسالم زهران علوش للعاصمة األردنية، لكنه يؤكد أ 

االختالف بني مكونات املعارضة الجنوبية التي يتبنى بعضها خطاباً وطنياً يف حني تتبنى مجموعات أخرى خطاً إسالمياً متشدداً كجبهة املغامرة نتيجة  عىل نوع من

 .النرصة متسائالً عن مآل املدينة يف حال وقوعها بيد املعارضة ومن الذي سيبسط سيطرته عليها من بني مختلف الفصائل

"^Â…<íÒ†ÃÚ"

 

 

 

خبري يونيو دراسة لل 19نرش مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية يف 

اإلسرتاتيجي أنتوين كوردسامن تناول فيها إخفاقات السياسة األمريكية يف 

امللفني السوري والعراقي وهو األمر الذي أصبح سمة بارزة يف عهد أوباما عىل 

 .ضوء صعود تنظيم الدولة يف كال البلدين وتصاعد العنف

للتعامل وعزا الباحث هذا الفشل إىل عدم وجود إسرتاتيجية أمريكية واضحة 

مع تنامي خطر تنظيم الدولة املتطرف، واالقتصار عىل بعض املحددات 

العامة التي تطرح كحلول عامة تنقصها الكيفية والفاعلية عىل األرض، ويف 

تحليله لإلسرتاتيجية األمريكية التي تحدث عنها وزير الدفاع كارتر ال ترقى 

ت األبيض أن نرشها يف ملفهوم االسرتاتجية بل هي عموميات مكررة سبق للبي

تشكيل حكومة تعددية وحرمان تنظيم الدولة : شهر نوفمرب املايض، وتتضمن

من مالذ آمن، والتعاون مع الدولة الحليفة لتدريب وتسليح القوى املعتدلة، 

وتجفيف منابع متويل التنظيم، بالتعاون مع الحلفاء، واستهداف وسائل 

هات املترضرة من نشاطه املتطرف، التواصل الخاصة بالتنظيم، وتأمني الج

 .باإلضافة إىل حامية األرايض األمريكية من خطر اإلرهابيني

وتقوم الدراسة باستعراض هذه النقاط وتفنيد بنودها فيام يؤكد أنها ال 

تتجاوز إطار العموميات املبهمة، وتحتاج إىل الكثري من التوضيح والتفصيل 

 .قوى التطرف يف املنطقةلجعلها إسرتاتيجية ناجعة يف مكافحة 
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املسارات املحتملة للحرب األهلية : "نرش معهد دراسات الحرب بحثاً بعنوان

استعرضت املسارات للباحثة األمريكية جينيفر كافاريالر التي " يف سوريا
املتاحة أمام أطراف الرصاع خالل األشهر الستة القادمة، متوقعة تغري النسق 
الذي سارت عليه األمور خالل السنوات األربعة املاضية، حيث ميثل متدد 

يف مجال هيمنة النظام السوري عنرصاً " الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق"
يار اإلسرتاتيجية الدفاعية للنظام يف املناطق جديداً املعادلة مام أسهم يف انه

 .الغربية من البالد
كام توقعت الدراسة أن يزيد متدد فصائل املعارضة وجبهة النرصة يف املناطق 
الشاملية والجنوبية الغربية من تدهور النظام، وتوجه طهران لشن عمليات 

ه يف دمشق نوعية بهدف مساعدة النظام عىل االحتفاظ باملناطق الخاضعة ل
 .والساحل

وترى الدراسة أن تعدد املسارات املتاحة أمام مختلف الجهات الفاعلة يف 
سورية سينتج عنه مجموعة من املتغريات عىل الساحة العسكرية وعىل 
الوضع العام يف سوريا يف مرحلة ما بعد الحرب األهلية القامئة، مام ميثل 

اإلدارة األمريكية والقوى حزمة من املخاطر املحتملة التي يتعني عىل 
املرحلة املقبلة، وخاصة فيام يتعلق  اإلقليمية الحليفة التعامل معها يف

مبواجهة قوى التطرف التي تعترب املستفيد األكرب من تراجع قوات النظام يف 
  .2015النصف الثاين من عام 

 
http://understandingwar.org/backgrounder/likely-courses-

action-syrian-civil-war-june-december-

2015#sthash.MeQiXc7A.dpuf 
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  تفكيك: "يونيو للخبري يف الشؤون األمنية مايكل أوهانلون بعنوان 23نرش معهد بروكينغز دراسة يف 

  يطرح فيها تصوراً إلنهاء األزمة من خالل " سوريا نحو إسرتاتيجية إقليمية لتأسيس فيدرالية يف سوريا 

  األوىل كردية يف شامل سوريا والثانية يف الجنوب عىل الحدود: التأسيس لنظام فيدرايل يبدأ من منطقتني

  سيحيني ومحاربة الجامعات السورية األردنية، وذلك بهدف حامية األقليات خصوصاً العلويني وامل 

  والتنظيامت املتشددة وعىل رأسهام تنظيم الدولة وجبهة النرصة، مشرياً إىل أن سلبية اإلدارة األمريكية

  .قد فاقمت الوضع السوري وأدت إىل مخاطر باتت تهدد الواليات املتحدة وحلفائها 

  أسد أولوية لها، بل ترى إمكانية ومن املثري لالهتامم أن هذه الدراسة ال تجعل من اإلطاحة بنظام

  من خالل إنشاء مناطق تحجيم سلطته التعاون معه يف مواجهة تنظيم الدولة، وذلك بالتزامن مع  

  أمنة يستطيع ماليني السوريني اللجوء إليها والقيام بتسليح املعتدلني وتدريبهم ضمن ضوابط صارمة متنع  

 .تغلغل املتطرفني يف صفوفهم

  إال أن الدراسة ترى أن قوى التطرف هي التي تهيمن عىل الساحة السياسية حيث تأيت املعارضة املعتدلة 

، ولذلك فإنها تويص بإيفاد نحو ألف جندي أمرييك لتدريب العنارص املعتدلة "حزب هللا"يف املرتبة الخامسة بعد نظام بشار وتنظيم الدولة وجبهة النرصة و

 .الدول الحليفة ومتكينها بالتعاون مع

األوىل، بحيث يتم أما املرحلة الثانية من تفكيك البالد فيقوم عىل أساس إنشاء مناطقة آمنة للعلويني دون أن يشكل ذلك خطراً عىل نظام بشار يف املرحلة 

ية تتوىل تسيري األمور، ويف مرحلة الحقة من من خاللها وإعادة الحياة لهذه املناطق وافتتاح املدارس وإيصال اإلغاثة والقيام بتشكيل مجالس إدارة محل

ثأر منهم ألن املمكن وضع مناطق حلب وإدلب ضمن املناطق اآلمنة، وتدعو الدراسة املعتدلني من املعارضة إىل القبول برشاكة العلويني والتعهد بعدم ال

س واإليرانيني من مشهد الرتتيبات النهائية للمستقبل السوري حاميتهم هدف أمرييك ويرى رضورة إرشاك الحلفاء العرب ويشدد عىل عدم استبعاد الرو 

 .مام يقدم لهم الضامنات املفضية إىل التوقف عن دعم نظام بشار

لية املحتملة وتشدد الدراسة عىل رضورة االستفادة من الخربات السابقة للجيش األمرييك يف العراق وأفغانستان والصومال، واالستعانة ببعض القوى املح

ية يف جيش التوحيد يف حمص وجيش اإلسالم يف الغوطة وُغرف العمليات يف حلب والقلمون والجنوب والفصائل الكردية باإلضافة إىل املكونات الشيع: لمث

 .البالد

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/06/23-syria-strategy-ohanlon/23syriastrategyohanlon.pdf 
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