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هلسنكي: تنازالت ترامب لبوتين في سوريا تثير انتقادات قادته األمنيين والعسكريين

ضعف مواقف واشنطن تدفع دول المنطقة لتعزيز عالقاتها مع موسكو



استمرار عمليات الجنوب ينذر باندالع حرب إقليمية

السوري، وخاصة في  الجنوب  إقليمي في  اندالع صراع  إمكانية  عبرت مصادر عسكرية عن قلقها من 
مرحلة ما بعد سقوط درعا وتقدم قوات النظام والميلشيات الحليفة له باتجاه الجوالن، حيث بادرت تل 
أبيب إلى إرسال تعزيزات إلى الحدود مع سوريا، تحسبًا لتقدم “حزب اهلل” وغيره من القوى التابعة إليران 
باتجاه المنطقة، مما سيؤدي إلى أول حرب إقليمية مباشرة منذ االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان عام 

.1982

ويسود القلق في األروقة العسكرية بطهران من الضمانات التي قدمها بوتين لواشنطن وتل أبيب 
باستبدال قوات تابعة إليران في سوريا بقوات روسية وأخرى تابعة للنظام.
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الجنوب السوري: رغم ضمانات  اإليرانية عازمة على عدم تسليم مناطق سيطرتها في  القوات  وتبدو 
موسكو وتحذيرات تل أبيب، حيث تتمركز القوة “الجعفرية” العراقية في مدينة الشيخ مسكين وسط 
درعا، وميلشيا لواء “أبو الفضل العباس” غربي مدينة داعل، وميلشيات لواء “سيد الشهداء” العراقية 
التي تنتشر في حي سجنة المجاور ألحياء درعا البلد، متخذة من مناطق انتشار قوات “الغيث” التابعة 
للفرقة الرابعة قواعد لها، في حين تنتشر في شمال درعا ميليشيا “حزب اهلل” اللبناني، وخاصة في 
في  العدس  دير  منطقة  حول  الرضوان”  “فرقة  من  عناصر  ويتموضع  والهبارية،  العدس  دير  قريتي 

القنيطرة، التي تقع على بعد ما يقرب من 15 كيلومترًا من هضبة الجوالن.

الجنسية  عناصرها  منح  بعد  الميليشيات  تلك  عناصر  هوية  بإخفاء  النظام  قيام  عن  الحديث  ويدور 
النظام،  مالبس جيش  عناصرها  وارتــداء  لقواته،  التابع  الجمهوري  الحرس  لصفوف  وضمهم  السورية 
لتفادي أية ردود أفعال دولية و خاصة من إسرائيل، التي لطالما أكدت نيتها إبعاد الميليشيات اإليرانية 

عن حدودها.

التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه زعيم ميليشيا “لواء ذو  في هذه األثناء؛ تداولت مواقع 
الفقار” حيدر الجبوري المدعوم من الحرس الثوري اإليراني، داخل غرفة العمليات العسكرية للنظام.

وظهر الجبوري في الفيديو جالسًا إلى جانب العقيد غياث دلة الذي يقود “قوات الغيث” التابعة لـلفرقة 
الرابعة، ما يؤكد المعلومات التي تفيد باندماج ميليشيا “لواء ذو الفقار” في بنية الفرقة.

جانب  إلى  العراقي  العباس”  الفضل  “أبو  ميليشيا  قائد  ماهر عجيب جظه  آخر  كما ظهر في مقطع 
عناصر من قوات النظام في تخوم بلدة طفس.

وتشارك في عمليات النظام؛ ميليشيات طائفية سورية حديثة التشكيل بقيادة العميد سهيل الحسن، 
وأبرزها؛ “فوج الحيدرات”، وفوج “الطراميح”، و”فوج علي طه الزير”، ويبلغ تعداد تلك الميليشيات نحو 
2300 مقاتل غالبيتهم من قرى و بلدات ريف حماة ذات الطائفة العلوية، باإلضافة لقرى نبل والزهراء 

في ريف حلب، وقريتي كفريا والفوعة في ريف إدلب. 

وتمكنت تلك الميليشيات مؤخرًا من السيطرة على غالبية قرى و بلدات ريف درعا الشرقي بدءًا من 
منطقة اللجاة، وصوالً إلى بلدتي صيدا و النعيمة بإسناد جوي روسي .

التابع  البواشق”  “فوج  ميليشيا  درعا مجموعات من  غربي  زيزون  و  تل شهاب  بلدتي  على  وسيطرت 
زيزون  تمركزت في معسكر  العلوية، حيث  الطائفة  80 عنصرًا من  نحو  الرابعة، وتتكون من   للفرقة 

و الذي يبعد نحو كيلو متر واحد عن الحدود مع األردن .

وتستعد تلك الميليشيات للتقدم باتجاه عمق ريف درعا الغربي و تحديدًا منطقة حوض اليرموك التي 
يسيطر عليها “جيش خالد بن الوليد” المبابع لتنظيم “داعش”.

وتظهر بوادر األزمة في عجز موسكو عن كبح جماح إيران، وعدم قدرتها على تلبية مطالب تل أبيب 
بإبعاد القوات اإليرانية نحو 50 كلم عن الجوالن، حيث ركز نتنياهو في لقائه مع بوتين )11 يوليو( على 
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هدف  أي  الستهداف  أبيب  تل  استعداد  مؤكدًا  الجنوبية،  العمليات  مسرح  عن  إيران  بإبعاد  المطالبة 
عسكري إيراني ضمن هذا النطاق، مقابل تمكين النظام من إتمام السيطرة على مرتفعات الجوالن 

السورية.

وتتزايد الشكوك في واشنطن وتل أبيب من أن بوتين ليس لديه مصلحة في إبعاد إيران عن المعادلة 
المعقدة في سوريا، وحتى لو كان يريد ذلك فإنه ال يملك القوة الكافية للقيام بذلك، وبدالً من ذلك فإنه 
يرغب في التوصل إلى صيغة تفاهم وتنسيق بين مختلف القوى من خالل االقتصار على سياسة الخط 
الساخن والخطوط الحمراء، واإلبقاء على قدر من الغموض في ترتيبات ما بعد السيطرة على درعا، دون 

تحقيق طموح واشنطن في هلسنكي بإبرام “صفقة كبرى” في سوريا. 

وتشير المصادر إلى أن بوتين ال يمكنه أن ُيخرج إيران من سوريا، فعلى الرغم من أنه ال يكّن أية توجهات 
معادية تجاه إسرائيل، إال إنه منخرط في تحالف إستراتيجي مع إيران لمصلحة نظام األسد، وقد أكد تلك 
الحقيقية وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف موضحًا أن مطالب سحب كل القوات اإليرانية من سوريا 

ليست واقعية.

وسربت بعض المصادر العبرية بعض تفاصيل حديث بوتين مع نتنياهو، حيث أكد الرئيس الروسي 
لضيفه أن موسكو ال تستطيع إخراج اإليرانيين من كامل سوريا، لكنها يمكن ان تتعاون في تنفيذ 
انسحاب جزئي للقوات اإليرانية من الجنوب، األمر الذي يبدو بعيد المنال في ظل انخراط الحرس الثوري 

اإليراني و”حزب اهلل” والميلشيات التابعة إليران في العمليات الجارية بدرعا. 

تعطيل  بعدم  أبيب  تل  التزام  على  االتفاق  تم  الكافية،  الضمانات  تقديم  بوتين عن  تمنع  وفي ظل 
الشيعية  والميليشيات  اإليرانية  القوات  بإبقاء  روسيا  قيام  مقابل  الجوالن  على  األسد  بشار  سيطرة 
بعيدة عن الحدود وإتاحة المجال للقوات الجوية اإلسرائيلية لقصف أية أهداف تراها في الجنوب الغربي.

إذ إن نتنياهو قدم تنازالت كبيرة لموسكو،  أبيب،  التسريبات مشاعر السخط في تل  أثارت تلك  وقد 
لكنه لم يحصل على ضمانات ملموسة بإخالء الجنوب السوري من القوات اإليرانية، ولم يتجاوز بوتين 

الوعود العامة التي قدمها سابقًا.

إلى توجيه رسائل  اإلسرائيلية  الحكومة  بادرت  نتائج ملموسة؛  الذي لم يحقق  االجتماع  إثر ذلك  وعلى 
مباشرة لألسد تتضمن تأكيد موافقتها على تقدم قواته في الجوالن مقابل عدم منح تفويض مطلق 

لإليرانيين للقيام بأنشطة عسكرية من سوريا، وتحذيره من مغبة عدم االلتزام بذلك.

وفي مقابل الدبلوماسية المتعثرة، تبدو القوات اإلسرائيلية متحفزة للقيام بعمل عسكري في الجنوب 
السوري لضمان أمنها بالقوة، ويبدو أن واشنطن موافقة على تلك التوجهات. 

الحدود الشمالية  المهمة حقًا ستقع على  المعركة  “إن  المصادر عن مسؤول إسرائيلي قوله:  ونقلت 
إلسرائيل، حيث الحظت االستخبارات اإلسرائيلية نية إيران توسيع سيطرتها في سوريا واإلعداد لهجوم 
بعملية  اإلسرائيلي  الجيش  قيام  يرجح  مما  الشمال،  في  إسرائيلية  عسكرية  قواعد  على  صاروخي 

ساحقة مضادة”.
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ويسود االعتقاد في األروقة العسكرية بتل أبيب أن العمليات الجوية اإلسرائيلية في األسابيع الماضية 
وأن  بعد، خاصة  لم تصدر  األخيرة  الكلمة  لكن  التطورات بسوريا،  عاماًل مهمًا في تسريع  قد شكلت 

نتنياهو لم ينجح في الحصول على الضمانات الالزمة في األروقة الدبلوماسية.

ويبدو أن بوتين ال يرغب في جعل إيران القوة الرئيسة في سوريا، لكنه ال يملك القدرة على إقناعها أو 
على إرغامها بذلك، ولذلك فإنه ال يمانع من قيام تل أبيب للقيام بعمل عسكري ضد القوات اإليرانية في 
الجنوب السوري مقابل تثبيت حكم األسد، وتعزيز هيمنة الشرطة العسكرية الروسية بدعم أمريكي-

إسرائيلي.

وتتمثل  إيــران،  لمواجهة  خاصة  هيئة  اإلسرائيلي  الجيش  تدشين  مع  بالتزامن  التطورات  تلك  تأتي 
مهامها في: تنسيق عمليات مواجهة مشروع إيران النووي، وجمع المعلومات االستخباراتية ومحاربة 

التموضع اإليراني في سوريا، بالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية.

وتتوقع مصادر عسكرية اندالع صراع إقليمي في حال استمرار بوتين بالتمنع عن كبح جماح اإليرانيين، 
وتقدم قوات النظام بإسناد من “حزب اهلل” والميلشيات الطائفية، مما سيدفع تل أبيب للقيام بعمل 
في  الروسي  الجو  سالح  استخدام  عن  بوتين  سيحجم  حين  في  القوات،  هذه  تقدم  لوقف  عسكري 
لقاء  أن  ويبدو  نازح.  ألف   160 مخيمات  فيها  تنتشر  والتي  اإلسرائيلية،  الحدود  من  القريبة  المنطقة 

نتنياهو ببوتين في موسكو قد مهد الطريق لعملية مرتقبة يمكن أن تتم بمباركة واشنطن.

وتثير المناوشات األخيرة إلى قرب اندالع تلك المواجهات، حيث أسقطت القوات اإلسرائيلية طائرة استطالع 
آلية تابعة إليران بعد تسللها نحو 10 كلم، األمر الذي تطلب استدعاء طائرات حربية، ومروحيات احتياط 
إسرائيلية )11 يوليو(، مما دفع سالح الجو اإلسرائيلي لقصف مطار “تيفور” العسكري بريف حمص، طال 
ألول مرة هنكارات طائرات تقع بالقسم الجنوبي من المطار تسيطر عليها قوات تابعة لـلحرس الثوري 

اإليراني تعمل في مجال الطيران المسير آليًا.

كما قامت قوات التحالف الدولي )14 يوليو( بقصف مواقع لميلشيا موالية للنظام في مدينة هجين 
في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، نتج عنها مقتل 40 عنصرًا. وتنذر تلك التطورات باحتدام الصراع 
في الفترة المقبلة مقابل غض بوتين الطرف عن العمليات الجوية التي تستهدف المزيد من المواقع 

اإليرانية في سوريا.
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تثير  سوريا  في  لبوتين  ترامب  تنازالت  هلسنكي: 
انتقادات قادته األمنيين والعسكريين

استحواذ  مقابل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أداء  ضعف  تسبب 
نظيره الروسي فالديمير بوتين على المشهد في قمة هلسنكي )16 
يوليو( بردود فعل سلبية في واشنطن، حيث دعا زعيم الجمهوريين 
روسيا  أن  “يــدرك  أن  إلــى  ترامب  رايــن،  بــول  األميركي  الكونغرس  في 
الواليات  أنه: “ليس هناك تكافؤ أخالقي بين  ليست حليفتنا”، مؤكدًا 
المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا األساسية. يجب 
أن تركز الواليات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها 

الوضيعة على الديمقراطية”.

ورأى الرئيس الجمهوري للجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب 
كوركر أن تصريحات ترمب جعلت الواليات المتحدة تبدو كما لو كانت 
أجهزة مخابراتنا  للدفاع عن  الفرصة  له  أتيحت  “لقمة سائغة...فعندما 
التي تعمل لصالحه، أصابتني خيبة األمل والحزن بالمقارنة التي عقدها 

بينها وبين ما يقوله بوتين”.

ومدير  تــرمــب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  بين  ثقة  أزمــة  نشبت  كما 
كان  جهازه  أن  أكــد  الــذي  كوتس  دان  األميركية  الوطنية  المخابرات 
مما  الروسي،  السياسي  التدخل  يمثله  الــذي  التهديد  بشأن  واضحًا 
دفع ترامب لنشر تصريح يتراجع فيه عن موقفه السابق، ويؤكد ثقته 

بأجهزة بالده األمنية.

األمنية  بأجهزته  تــرامــب  ادعــاهــا  الــتــي  الثقة  أن  الــواضــح  مــن  ويــبــدو 
األمريكي لصالح  الرئيس  انعطافة  إن  إذ  والعسكرية ليست متبادلة؛ 
التكهنات  مــن  بعاصفة  تسببت  قــد  ســوريــا  فــي  الــروســي  الــمــوقــف 

واالنتقادات حول سياسة البيت األبيض إزاء الملف السوري.

فقد تحدث ترامب في أكثر من مناسبة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق 
السيطرة  ببسط  لهم  يسمح  سوريا  غــرب  جنوب  حــول  موسكو  مع 
عليها، وتمكين النظام من السيطرة على طول الحدود األردنية وفق 
في  المتعاونة  المعارضة  فصائل  استيعاب  تتضمن  معينة”،  “شروط 
ومنع  عازلة،  منطقة  وإقامة  عليها،  القضاء  من  بدالً  الخامس  الفيلق 

القوات المدعومة من إيران من التمركز في المنطقة.
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األمريكي  الرئيس  مخضرمون  سياسيون  وحــذر 
رأى  لبوتين، حيث  التنازالت  المزيد من  تقديم  من 
القومي جون بولتون ضرورة  رئيس مجلس األمن 
مقايضتها  وعــدم  التنف،  قاعدة  على  المحافظة 
األراضي  إيران من سائر  بأي ثمن، مصرًا على طرد 
السورية وليس من المحافظات الجنوبية فحسب.

أكبر  نــاتــغــا؛  مايكل  الــفــريــق  المطالب  تلك  وعـــزز 
إن  بتأكيده  اإلرهـــاب،  مكافحة  مركز  في  مسؤول 
الــعــراق  مــن  فــي كــل  الــدولــة  تنظيم  القتال ضــد 
الواليات  دور  أن  “رأيــي  قائاًل:  بعد،  ينته  لم  وسوريا 
المتحدة ال يمكن التخلي عنه للتعامل مع ما بقي”.

قبل  أبــرمــت  )الــتــي  ترامب-بوتين  صفقة  وتــقــوم 
قمة هلسنكي بأيام( على افتراض أن روسيا جادة 
في التعاون مع الواليات المتحدة للتوصل إلى حل 
سياسي في سوريا، واعتبار تخفيض العنف أولوية 
القوة  موسكو  لدى  وأن  الالجئين،  بعودة  تسمح 
للتخلي عن  احتواء طهران ودفعها  واإلرادة على 
افتراضات  وهي  البالد،  جنوب  المتقدمة  مواقعها 

خاطئة بالكلية.

ترامب  مسارعة  أن  األمريكيون  العسكريون  ويرى 
لإلعالن عن نية سحب قواته من سوريا قد أضعف 
ســواء،  حــد  على  والعسكري  السياسي  موقعه 
التي  األمريكية  اإلدارة  لدى  التأثير  أوراق  من  وقلل 
أن  دون  والنظام  لروسيا  السوري  الجنوب  سلمت 
يكون لها أي دور ميداني أو حتى اعتباري كضامن 

لتنفيذ ما تم االتفاق عليه. 

ــإن مــســؤولــون  ووفـــقـــًا لــتــقــريــر أمــنــي مــطــلــع؛ فــ
أمريكيون يرون أن ترامب قد ارتكب أخطاء فادحة 
هلسنكي،  بقمة  ختمها  التي  األخيرة  جولته  في 
حيث بالغ في انتقاد حلفاء واشنطن التقليديين، 
وعلى رأسهم حلف الناتو واالتحاد األوروبي، وكال 
المديح لنظيره بوتين، وبرأه من تهمة التدخل في 
االنتخابات األمريكية، وسمح له أن يتحدى التحذيرات 
جنوب  فــي  النظام  حملة  دعــم  بشأن   األمريكية 

وأن  التصعيد،  اتفاقية خفض  ينتهك  وأن  سوريا، 
يمنح إيران موطئ قدم آخر في سوريا.

ويرى بعض القادة العسكريين أن سياسة ترامب 
خطتهما  في  المضي  واألســد  لبوتين  أتاحت  قد 
في  اإليــرانــي  الــتــواجــد  تعزيز  أمــام  العقبات  إلزالـــة 
عن  للتخلي  المتحدة  بالواليات  يدفعا  وأن  سوريا، 
وشرق  شمال  نفوذها  وعن  العسكرية  قواعدها 
وبسط  واإليرانيين  الــروس  تقدم  مقابل  ســوريــا، 
سيطرتهما على سائر المحافظات الجنوبية، حيث 
المرتزقة  يمثل  -التي  الروسية  الــقــوات  تحتشد 
جانب  إلى  والشرق-  الشمال  في  قوامها  معظم 
أهبة  على  وتــقــف  إليـــران  الــمــوالــيــة  الميليشيات 
المدعومة من  “قــســد”  قـــوات  لــضــرب  االســتــعــداد 

الواليات المتحدة.

ما  المعارضة وتفكيك  تدمير فصائل  وفي مقابل 
تبقى منها؛ يعمل النظام على تعزيز موقفه من 
خالل حشد الميلشيات الموالية إليران في الجنوب، 
الموالية بحلب والرقة  وتشكيل قوة من العشائر 
والحسكة ودرعا ودير الزور ودفعهم إلصدار بيانات 
بالقتال  والتعهد  المتحدة  الواليات  بطرد  تطالب 

إلى جانب قوات األسد. 

العشائر،  هــذه  تسليح  فــي  الـــروس  ساهم  وقــد 
وشــكــلــوا مــنــهــا فــرقــًا أبـــرزهـــا مــجــمــوعــة أطلقت 
روسيا  دربــت  داعــش”  “صيادو  اســم  نفسها  على 
عناصرها، وقاتلت إلى جانب المرتزقة الروس حيث 
تم جمع بعضهم من جنوب شرق محافظة ديرالزور 

بداية شهر يونيو الماضي.

طالة  على  بوتين  وضــع  الــتــنــازالت  تلك  إثــر  وعلى 
من  حزمة  هلسنكي  في  ترامب  مع  المفاوضات 
الروسية-اإليرانية  الهيمنة  تفرض  التي  اإلجــراءات 
ودفع  سوريا،  في  األمريكي  الــدور  انحسار  مقابل 
الواقع كجزء من  واشنطن للقبول باألمر الروسي 
النظام العالمي الجديد، فيما يبدو ترامب مستمرًا 
عن  واالبــتــعــاد  بوتين  ســلــوك  عــن  التغاضي  فــي 

حلفائه التقليديين إلرضاء غريمه في الكرملين.
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دول  تدفع  واشنطن  مواقف  ضعف 
المنطقة لتعزيز عالقاتها مع موسكو

أكد تقرير أمني مطلع أن العديد من الدول العربية 
قد بدأت في سلوك طرق التفافية في إدارة عالقاتها 
مع كل من موسكو وواشنطن، فبينما تقوم في 
المقام األول بتقوية عالقاتها مع واشنطن؛ تعمل 
في الخفاء على تمتين أواصر العمل مع موسكو 
الواليات  تقصير  حال  أمــان”  “شبكة  إنشاء  بهدف 

المتحدة أو إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها.

وأشار التقرير إلى إبرام أبو ظبي إلى اتفاق شراكة 
يونيو،  شهر  مطلع  في  موسكو  مع  إستراتيجية 
ومن ثم إبرام الرياض اتفاقًا آخر في الشهر نفسه 
خالل  مــن  النفط  أســعــار  رفــع  يتضمن  بوتين  مــع 
األعضاء  غير  والــدول  “أوبــك”  أعضاء منظمة  قيام 

بتخفيض إنتاج النفط خالل العام القادم )2019(.

ورأى التقرير أن الرياض وأبو ظبي ال ترغبان بإضعاف 
-وبحكم  ترغبان  لكنهما  واشنطن،  مع  العالقة 
معرفتها بدونالد ترامب وتقلباته- بالحصول على 
استمرار  حــال  فــي  موسكو،  مــن  تأمين  بوليصة 
التخلي  أو  حلفائها  إضعاف  في  المتحدة  الواليات 

عنهم وقت الحاجة.

انضمت   - الخليجيتان  الدولتان  وتتسارع خطوات 
إليهما الكويت فيما بعد - في ظل القلق من نتائج 
قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين، وما ُيشاع في 
إيران  المسؤول ملفات  واشنطن حول قرب خروج 
والعراق وسوريا ولبنان لدى مكتب األمن القومي 
جويل رايبرن إثر خيبة أمله من ضعف موقف ترامب 

حيال نظام األسد وحلفائه اإليرانيين في سوريا.

ــبــرن بــأنــه الشخصية  ــان تــرامــب قــد وصــف راي وكـ
إيران في سوريا  المحورية لتنفيذ سياسة إضعاف 

ولبنان والخليج.

واثقين  غــيــر  الخليج  ــادة  قـ يــبــدو  رايـــبـــرن؛  ومــثــل 
تقديم  في  المتحدة  الــواليــات  استمرار  بإمكانية 

تــرامــب  تـــنـــازالت  هلسنكي: 
لبوتين في سوريا تثير انتقادات 
والعسكريين  األمنيين  قادته 

)تتمة(

وتبدو دول االتحاد األوروبي تبدو غير راضية 
األمريكية-الروسية،  التفاهمات  مسار  عن 
الغربية  االستخباراتية  الدوائر  تشكك  حيث 

في قدرة روسيا أو رغبتها بإضعاف إيران.

رضا  عــدم  العسكرية  األوســـاط  تالحظ  كما 
العسكرية  التعهدات  استمرار  عن  ترامب 
جورج  أسالفه  تبناها  التي  األوســط  للشرق 
ــاراك أوبـــامـــا، حــيــث يــعــمــل على  ــ ــ بـــوش وب
هدمها خــطــوة خــطــوة، ولــعــل األســـوأ من 
هذه اإلخفاقات هو السماح لتل أبيب بتعزيز 
عــالقــاتــهــا الــعــســكــريــة مـــع مــوســكــو على 
حساب العالقة بينها وبين واشنطن، حيث 
إلى  للتوسل  اإلسرائيليون  الــقــادة  يضطر 
الجنوب  في  لهم  ضمانات  لتقديم  بوتين 
السوري بعد أن فقدوا األمل في إقناع ترامب 
بعدم التعجل في تنفيذ سياسة االنسحاب 

غير المدروس من سوريا.

المزيد  لتقديم  ترامب  استعداد  أن  ويبدو 
سوريا  في  الروسية  للسلطة  التنازالت  من 
والــتــخــلــي عــن الــمــكــاســب األمــيــركــيــة التي 
ــعــديــد من  تــحــقــقــت بــصــعــوبــة، يــزعــجــان ال
مسؤولي المجتمع األمني األمريكي وضباط 
الروسية  القوات  تعزز  حين  في  البنتاغون، 
في  وتستمر  األوســط،  الشرق  في  نفوذها 
واشــنــطــن  هــيــبــة  إلضــعــاف  حلفائها  دعـــم 

ونفوذها المتراجع في المنطقة.
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الدعم الجزئي لمساعدة قوات التحالف في  االستيالء على مدينة الحديدة من يد الحوثيين المدعومين 
من إيران. 

وفي واشنطن؛ تتباين اآلراء بشأن الغزل الخليجي-الروسي، حيث ترى بعض الدوائر أنه ومع بقاء النفوذ 
الروسي القوي في الشرق األوسط فإن دول المنطقة ترغب في تحسين عالقاتهما مع موسكو لدق 
إسفين في تحالفها مع طهران، في حين يرى آخرون أن دول مجلس التعاون تناور مع موسكو لضمان 

أمنها في ظل تذبذب المواقف األمريكية وتراجع نفوذها لصالح موسكو. 

وبما أن ترامب دعى إلى إعادة ضم روسيا إلى مجموعة السبع؛ فإن دول المنطقة ترى أنه من المتعين 
في  المسؤولين  بعض  حفيظة  أثــار  الــذي  األمــر  روسيا،  مع  العالقات  تمتين  مضمار  في  السير  عليها 
واشنطن، وعلى رأسهم  ديفيد شينكر)الذي أدى قسم اليمين الدستورية أمام الكونغرس االميركي 
كمساعد لوزيرالخارجية االميركي مايك بومبيو لشؤون الشرق األوسط خلفًا للسفير ديفيد ساترفيلد( 
الذي عبر عن قلقه في جلسة استماع أمام  الكونغرس بأن قيام دول الشرق األوسط بمزيد من مشتريات 
السالح الروسي ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات األمريكية على المناورات الروسية ودعى لمنع هذا 

األمر. 

خطة عربية-إسرائيلية إلضعاف النفوذ اإليراني

تحدث تقرير أمني مطلع )6 يوليو 2018( عن وجود خطة عربية-إسرائيلية إلضعاف إيران، والعمل على 
إسقاط نظامها، حيث عين رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت الميجر جنرال نيتزان 
ألون القائد السابق لفرع العمليات في الجيش اإلسرائيلي ليرأس “هيئة مواجهة إيران” والتي تتمتع 

بدعم استخباراتي-مالي من قبل بعض دول مجلس التعاون لإلطاحة بالنظام اإليراني.
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بنود  ستة  تتضمن  الخطة  فــإن  للتقرير  ووفــقــًا 
رئيسة هي: 

1 - إنهاء النفوذ اإليراني في بغداد.

2 - القضاء على الوجود العسكري إليران و”حزب 
اهلل” في سوريا.

التي  المتطرفة  الشيعية  الحركات  مالحقة    -  3
أنشأتها إيران في بعض دول مجلس التعاون.

4 - تحريض العرب األحوازيين للتمرد على النظام 
اإليراني.

5 - تأجيج االضطرابات في المحافظات ذات التواجد 
وكرمانشاه  وكردستان  أذربيجان  )غــرب  الــكــردي 
أكثر  يقطنها  والتي  وحمدان  وشمال خورستان( 

من 51 مليون كردي.

بتعقب  الــــدول  ــذه  هـ اســتــخــبــارات  تكليف   -  6
الخارج،  في  اهلل”  و”حــزب  ــران  إلي السرية  العمليات 

والعمل على كشفها. 

الخطة  وفــق  يسير  المشروع  فــإن  للتقرير  ووفقًا 
المرسومة له، حيث تم ضخ مليارات الدوالرات منذ 
دمى  حكومة  تشكيل  لمنع  العراقية  االنتخابات 
بيد اإليرانيين في بغداد، وتجري في الوقت الحالي 
ائتالف  بتشكيل  الــصــدر  مقتدى  إلقــنــاع  مــحــاوالت 

يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم.

وفي سوريا؛ يقوم تعاون عربي-إسرائيلي بالتعاون 
عن  بالتخلي  روسيا  إلقناع  المتحدة  الــواليــات  مع 
إيران مقابل الموافقة على بقاء بشار األسد. ويدور 
الــحــديــث عــن تــعــاون بعض أجــهــزة االســتــخــبــارات 
العربية مع نظيراتها في موسكو ودمشق لتوفير 
النظام  قوات  انتشار  خطة  لتنفيذ  المالي  الدعم 
في الجنوب السوري، وإقناع المعارضة التابعة لها 
للفيلق  االنضمام  اتفاقات مصالحة تتضمن  بإبرام 
رأس  وعلى  النظام،  كنف  تحت  والعمل  الخامس 

أحمد  الــمــعــارضــة،  على  المحسوبة  الشخصيات 
الجربا رئيس االئتالف المعارض السابق ورئيس تيار 
عرابي  أحد  النجيب  السالم  وعبد  السوري”،  “الغد 
اتفاق المصالحة في منطقة ريف حمص الشمالي 
المحاميد  وخالد  الروسي،  والجانب  المعارضة  بين 

نائب رئيس هيئة التفاوض.

ــم بـــذل جــهــد كــبــيــر لدعم  ــا فــي إيــــران فــقــد ت أمـ
في  وكذلك  خوزستان،  إقليم  في  التمرد  حركات 
عنيفة  اشتباكات  اندلعت  حيث  الكردية  األقاليم 
بــيــن جــمــاعــات مــن الــمــقــاتــلــيــن األكـــــراد مــع قــوى 
للحزب  الجماعات  هــذه  وتنتمي  اإليــرانــيــة،  األمـــن 
يترأسه  الــذي  اإليراني  الكردستاني  الديمقراطي 
ــحــزب “كـــومـــاال”  مــصــطــفــى هــجــري كــمــا تــنــتــمــي ل
أن  المصادر  وتقول  مهتدي  عبداهلل  يتزعمه  الذي 
الزعيمان أمضيا شهر يونيو في واشنطن وحظيا 
بترحيب حار من اإلدارة األمريكية التي تراهن على 
هاتين الشخصيتين لتزعم حركة مقاومة وطنية 

كردية في مواجهة النظام في طهران.

أن  األبــيــض على  البيت  فــي  مــســؤولــون  ويــراهــن 
وضعها  وتــردي  إيــران  على  المفروضة  العقوبات 
االقتصادي سيجلبها مجددًا إلى طاولة المفاوضات 
من دون أي عمل عسكري. وربما تعزز االحتجاجات 
بما  الــرهــانــات  تلك  المستمرة  اإليــرانــيــة  الشعبية 
وهذا  عسكرية.  خطة  أيــة  عن  التخلي  نحو  يدفع 
يبعد عن “ماتيس” مسؤولية تحمل أوزار حرب هو 

ال يريدها ابتداًء.
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قلق تركي-إيراني من التفاهمات األمريكية-الروسية

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف )14 يوليو 2018(، 
تأكيد تصريحات مستشار المرشد األعلى اإليراني في الشؤون الدولية، علي 
أكبر واليتي، حول استعداد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، االستثمار في 

إيران في مجال الطاقة.

خامنئي،  علي  إيــران  في  األعلى  المرشد  مستشار  واليتي،  أكبر  علي  وكان 
اإليرانيين، وعقد  المرشد والرئيس  الروسي رسالتين من  الرئيس  قد سلم 
محادثات مع مسؤولين روس، بينهم وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
والغاز  النفط  قطاع  في  لالستثمار  روسيا  استعداد  عن  ذلك  بعد  وتحدث 

اإليراني بقيمة 50 مليار دوالر أمريكي.

القلق  اإليراني مشاعر  المرشد  تصريحات مستشار  الروسي  النفي  أثار  وقد 
في طهران التي وفد إليها وفد تركي في زيارة سرية لم ُيعلن عنها، بهدف 
توسيع العمل المشترك بين الطرفين ومواجهة محاوالت الواليات المتحدة 

إسقاط النظام اإليراني.

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت عن قيام تل أبيب وواشنطن بإنشاء فريق 
مشترك يعمل على رفع وتيرة االضطرابات في إيران وزيادة الضغط الداخلي 
على الحكم في ظهران، مؤكدة أن تشكيل الطاقم يأتي كجزء من وثيقة 

تفاهم غير معلنة تهدف إلى إضعاف نظام الحكم اإليراني. 

تراعي  ال  روسية-أمريكية  تفاهمات  إبرام  من  بالقلق  تركيا  وبدورها؛ تشعر 
مصالحها، حيث يدور الحديث عن اضطرار تركيا إلى إخالء مواقعها المتقدمة 
في محافظة إدلب، بانتظار تقدم جيش النظام وخوضه معارك عنيفة هناك 

لتصفية المعارضة.

والقاعدة”،  “داعــش”  تنظيمي  مثل  المتشددة  بالجماعات  ربطها  ولتفادي 
ترغب أنقرة بالنأي عن سير المعارك المرتقبة في إدلب، حيث ُيتوقع أن تنفذ 
موسكو حملة قصف جوي تطال مراكز تجمع فصائل الشمال، مما دفع أنقرة 
معها  المتعاونة  الفصائل  وتشجيع  المتقدمة  المواقع  من  قواتها  لسحب 

إلبرام اتفاقيات مصالحة مع الروس. 
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في هذه األثناء؛ يدور الحديث عن فرص تحقيق تقارب بين دمشق وأنقرة عبر طرف ثالث، بهدف المحافظة 
على وحدة األراضي السورية تحت سيطرة النظام، وتمكينه من بسط السيطرة على إدلب على شاكلة 

ما وقع من اتفاقيات مصالحة في درعا، وتتضمن:

1 - نشر قوات مراقبة تركية-روسية في المحافظة

2 - طرد جميع العناصر التي ال تقبل بترتيبات االتفاق المزمع

3 - عودة مؤسسات الدولة للعمل في الشمال السوري

4 - وضع معبر باب الهوى تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية وإنشاء إدارة مدنية متصالحة مع 
النظام

5 - إنشاء نقاط مراقبة تركية-روسية مشتركة، تضم الفصائل المهادنة التي سيتم دفعها للعمل 
تحت كنف الفيلق الخامس، وفق صيغة االتفاق الذي أبرمته بعض فصائل الجنوب.
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شؤون عسكرية

طهران تفسد الغزل بين دمشق وتل أبيب، والحرب اإلقليمية باتت وشيكة

اإلعالن عنها؛  يتم  لم  مقابل ضمانات  درعا  بدخول  النظام  لقوات  األخضر  الضوء  أبيب  تل  إعطاء  بعد 
 عّبرت السلطات اإلسرائيلية عن شعورها بالرضا من التزام النظام بعدم اصطحاب عناصر من “حزب اهلل” 

أو الميلشيات التابعة إليران أثناء تقدم قواته إلى معبر “نصيب” الحدودي مع األردن.

وتعمل تل أبيب على وضع حزمة شروط جديدة يتعين على النظام االلتزام بها إذا أراد بسط سيطرته 
على الجوالن، وتتضمن:

1 - عدم دخول أية قوات إيرانية إلى المنطقة، وبقائها على بعد 04 كليومترًا عن حدود الجوالن. 

2 - عدم تخطي قوات النظام خطوط فك االشتباك وفق االتفاق المبرم عام 4791.

www.strategy-watch.com 13
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3 - تشكيل قوة روسية-إسرائيلية لطرد الفصائل من المنطقة العازلة والمناطق الحدودية المباشرة.

الشمال  اتفاقيات مصالحة مع فصائل في  وإبــرام  البالد،  تركيا بسحب قواتها من شمالي  إقناع   -  4
السوري. 

ووفقًا للمصادر نفسها فإن إسرائيل تتصرف كما لو أنها اآلن بصدد إعادة صياغة سياستها لتصبح 
“متصالحة” مع استمرار حكم األسد، حيث أبلغت تل أبيب موسكو أنها ال تعارض سيطرة النظام على 
الجنوب السوري، مستفيدة من اعتماد األسد بشدة على روسيا أكثر من اعتماده على إيران، األمر الذي 

يتيح لتل أبيب فرض شروطها، والتوصل إلى اتفاق مع دمشق عبر موسكو. 

وعزز ذلك التقارب رئيس الوزراء نتنياهو في رسالة وجهها من موسكو إلى دمشق قال فيها: “ليست 
لدينا مشكلة مع نظام األسد فعلى مدى 40 عاما لم يتم إطالق رصاصة واحدة من مرتفعات الجوالن...

ال نعارض إعادة الرئيس السوري بشار األسد سيطرته على سوريا واستقرار قوة نظامه”.

وأكد وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل ال تستبعد إقامة عالقة مع سوريا ورئيس 
النظام بشار األسد، مؤكدًا أن قوات األسد ستستعيد السيطرة على الجانب السوري من الجوالن، عقب 

بسط سيطرته على الحدود مع األردن.

أن تقييمات  األسد أصبح “شريكًا إستراتيجيًا جديدًا إلسرائيل”، مؤكدة  أن  واعتبرت صحيفة “هآرتس” 
الجيش اإلسرائيلي ووزارة الخارجية تظهر بأنهم ينظرون إلى استمرار حكم األسد على أنه األفضل أو 

حتى الحيوي ألمن إسرائيل. 

وجاء الغزل اإلسرائيلي بالتزامن مع حصول الموساد اإلسرائيلي على ساعة الجاسوس اإلسرائيلي إيلي 
فيه  أشاد  بيانًا  نتنياهو  أصدر  حيث  البلدين،  بين  صداقة  كعربون  ُسّلمت  أنها  يبدو  والتي  كوهين، 

بعودة الساعة باعتبارها: “تذكارًا من مقاتل عظيم قدم الكثير لتعزيز أمن دولة إسرائيل”.

لكن طهران بادرت إلى إفساد الغزل بين دمشق وتل أبيب، حيث أكد تقرير أمني )13 يوليو( أن طهران 
لم تستجب لطلبات بوتين المتكررة بإخالء المنطقة المعزولة السالح، والتي يبلغ مجمل مساحتها نحو 
235 كيلو مترًا مربعًا، وذلك على الرغم من تأكيد نتنياهو أثناء لقائه مع بوتين )11 يوليو( استعداد تل 
أبيب لتقديم تضحية كبيرة تتمثل في القبول بعودة أسلحة النظام اإلستراتيجية، وإقرار وجودها على 
بعد أمتار من مخزونها اإلستراتيجي من المياه في بحيرة طبرية، مما يتطلب ثقة عالية بين دمشق وتل 

أبيب.

لقاء  مع  بالتزامن  اإلسرائيلية  األجــواء  عمق  في  طيارة  دون  من  طائرة  إطالق  إلى  بــادرت  طهران  لكن 
نتنياهو-بوتين إلفساد المفاوضات بينها، وأنه ال يمكن إبرام أية ترتيبات دون موافقتها، وللتأكيد على 

أن القوات اإليرانية باقية في سوريا.

شؤون عسكرية
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وأشار التقرير إلى أن نتنياهو قدم قائمة بالقوات التابعة إليران المنتشرة في القنيطرة قبل الموافقة 
على أية إجراءات أخرى، وتتضمن تحديد مواقع فرقة “الرضوان” التابعة لميلشيا “حزب اهلل”، وفرقتين من 
قوات الحشد الشعبي العراقي، وعناصر من فرقتي “فاطميون” و”زينبيون”، ويبلغ مجموع هذه القوات 

18 ألف مقاتل، تتوجب مغادرتهم قبل أي تقدم لقوات النظام.

وأكد التقرير أن نتنياهو تحدث مع بوتين حول عدم وفاء القوات الروسية بتعهداتها عبر شن عمليات 
قصف جوي لمناطق حدودية قريبة، فضاًل عن توغل الميلشيات التابعة إليران في عمق الجوالن، لكن 
ترامب خالل  أكبر من  الحصول على صفقة  االهتمام مؤماًل  الكثير من  ُيِعر تساؤالت ضيفه  لم  بوتين 
لقائهما المرتقب في هلسنكي. ولتفادي وقوع صدامات مباشرة بين القوات اإليرانية والقوات اإلسرائيلية 

في الجوالن، أمر بوتين بوقف العمليات في القنيطرة ريثما يجتمع بنظيره األمريكي.

إال أن الموقف يسير بصورة مغايرة لما يريده بوتين، حيث تؤكد مصادر مقربة من الموساد أن القوات 
اإلسرائيلية قد تلقت الضوء األخضر لشن عمليات نوعية ضد الميلشيات التابعة إليران في حال تعنت 

طهران ورفضها سحب قواتها من الجوالن.

فقد تلقى رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال آيزنكوت رسالة من نظيره في واشنطن الجنرال جوزيف 
دنفورد يؤكد فيها دعم الواليات المتحدة لعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق إلبعاد القوات اإليرانية 
ورسم خطوط التماس في القنيطرة، والتزم دنفورد بإرسال بطاريات دفاع جوي في المنطقة في حال 

طلبت تل أبيب ذلك. 

ووفقًا للتقرير فإن واشنطن ترى أنه من غير الممكن المضي في الخطة دون شن معركة شرق أوسطية 
في غضون األسابيع المقبلة، خاصة وأن موسكو ال تبدو جادة أو قادرة على كبح جماح طهران ودفعها 

لسحب قواتها من الجنوب السوري.

وتمثلت أول إشارة لعدم رضا واشنطن بمستوى التزام موسكو، عبر مقابلة أجراها وزير الخارجية مايك 
بومبيو مع سكاي نيوز )10 يوليو( أكد فيها أن موسكو خرقت العديد من بنود االتفاقية حول المنطقة 
منزوعة السالح جنوب غربي سوريا، وهي رسالة واضحة بأنه لم يعد من المقبول بالنسبة لواشنطن 

وتل أبيب االكتفاء بتعهدات بويتن الشفهية والتي ال تلتزم بها قواته على األرض.

وجاءت زيارة نتنياهو إلى موسكو كفرصة أخيرة لتجنب حرب شرق أوسطية، إال أن طهران تبدو عازمة 
على إفساد أية ترتيبات تقوم موسكو بإبرامها مع واشنطن وتل أبيب بعيدًا عنها. في حين ُتعد تل 
أبيب العدة لخوض معركة شاملة في غضون األسابيع المقبلة على ثالث جبهات هي؛ القنيطرة وجنوب 

لبنان وغزة بهدف إبعاد إيران عن حدودها.

شؤون عسكرية
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تل أبيب تعيد تشكيل قواتها العسكرية للتعامل مع المستجدات

غادي  اإلسرائيلي  الجيش  أركــان  رئيس  اجتمع  فقد   )2018 يوليو   6( مطلعة  عسكرية  لتقارير  وفقًا 
آيزنكوت بكبار القادة العسكريين األمريكيين في واشنطن، بمن فيهم الجنرال جوزيف دنفورد رئيس 

هيئة األركان المشتركة والجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات المركزية “سينتكوم”.

وكان برفقته آيزنكوت  نيتسان ألون قائد العمليات في الجيش اإلسرائيلي )53 عامًا( والذي خدم في 
الكبيرة  المبهر، وخبرته  أنه ونظرًا لسجله  إال  التقاعد  34 عامًا، وكان على وشك  اإلسرائيلي  الجيش 
كقائد للعمليات الخاصة، حيث أشرف على دمج الوحدات السرية الخاصة في جهاز االستخبارات للعمل 
خلف خطوط العدو، وقاد العديد من الوحدات القتالية قبل ترقيته وتكليفه بترأس القيادة الوسطى 
عام 2015 لإلشراف على فرع العمليات الخاصة التابعة لهيئة األركان؛ فقد ُأعجب آيزنكوت به وطلب منه 

القيام بمهمة أخرى.

ويبدو أن آيزنكوت قد أقنع ألون بتأجيل تقاعده لقاء عرٍض مغٍر بتسليمه مهمة تم استحداثها للمرة 
األولى في تل أبيب، وهي رئاسة “مشروع إيران” الذي ينفذه الجيش اإلسرائيلي، ويهدف من خالله إلى 
تشكيل قوة قتالية جديدة لمهاجمة المنشآت النووية والصاروخية والقواعد العسكرية اإليرانية في 

الشرق األوسط.

وتفيد المصادر أن آيزنكوت أقنع نتنياهو باستحداث ذلك المنصب عندما رأى تباين المواقف األمريكية 
والروسية إزاء إيران، ودخولهما في طريق مسدود يمنع قيام أية عالقة تعاون بينهما في المنطقة، مما 
ساعد إيران على االستفادة من حالة الفراغ، وحشد المزيد من قواتها للتغلغل في الجنوب السوري، 

وشق طريقها إلى الحدود مع األردن وإسرائيل.

شؤون عسكرية
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وشهد يوم األربعاء )4 يوليو( حدثين مشؤومين 
حيث زار آيزنكوت الجوالن عقب عودته من واشنطن 
وبعدها  لــلــحــرب،  جيشه  اســتــعــدادات  لمعاينة 
الجوية  الغارات  والنظام  روسيا  استأنفت  بساعات 
انهيار  إثــر  وجيزة  هدنة  بعد  درعــا  محافظة  على 
و”حزب  إيــران  بقاء  روسيا على  وإصــرار  المفاوضات 

اهلل” في سوريا. 

قائد  سليماني  قــاســم  أبــلــغ  نفسه؛  الــيــوم  وفــي 
فيلق القدس الرئيس األيراني حسن روحاني بأنه 
المالحة  بإغالق  لتنفيذ تهديدات طهران  مستعد 
في مضيق هرمز مع سريان الحظر األمريكي على 
المقبل.  نوفمبر  من  الرابع  بحلول  اإليراني  النفط 
فرض  بشأن  قــراره  عن  يتراجع  لن  ترامب  أن  وبما 
حظر على تصدير النفط اإليراني فإن شبح األعمال 
العدائية اإليرانية سيتزايد في الفترة المقبلة، وقد 
يفضي إلى غلق مضيق هرمز أمام صادرات النفط 
العربية أو حتى شن الهجمات على حقول النفط 

في المنطقة. 

يحظى  اإلسرائيلي  المشروع  أن  التقرير  ويــؤكــد 
بدعم بعض دول مجلس التعاون، وكذلك بدعم 
الواليات المتحدة التي شكلت أربع مجموعات قيادة 
مشتركة مع تل أبيب لتنفيذ مهام  عسكرية حال 

نشوب حرب مع إيران، هي: 

المواقع  تستهدف  التي  النووية،  المجموعة   -  1
النووية،  واألسلحة  إيـــران،  في  الرئيسية  النووية 
تخصيب  ومــحــطــات  ــيــوم،  ــون ــبــلــوت ال ومـــفـــاعـــالت 

اليورانيوم ومواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

تتعامل  التي  البالستية،  الصواريخ  مجموعة   -  2
اإليرانية ومواقع  البالستية  الصواريخ  مع مخزونات 
مخابئ  أو  األرض  فــوق  مواقع  من  ســواء  إطالقها، 
البحث  ومـــراكـــز  مصانعها  ــدمــر  وت األرض،  تــحــت 

والتطوير الخاصة بها.

ــتــي تــديــر  ــتــخــريــب، ال 3 - مــجــمــوعــة مــكــافــحــة ال
العسكرية  الــمــراكــز  ضــد  وســريــة  علنية  عمليات 

الشرق  فــي  المنتشرة  اإليــرانــيــة  واالستخباراتية 
فضاًل  واليمن،  ولبنان  وخاصة في سوريا  األوسط، 

عن تولي مسؤولية الحرب السيبرانية.

4 - المجموعة  االقتصادية التي تضطلع بتنفيذ 
بحيث تسهم  ــران  ــ إي األمــريــكــيــة ضــد  الــعــقــوبــات 
حول  االستخبارية  المعلومات  جمع  في  إسرائيل 
الحيل اإليرانية لاللتفاف على هذه العقوبات إقليميًا 

ودوليًا.

سيتولى  ــون  أل نيتزال  الجنرال  أن  التقرير  وأكــد 
توجيه المجموعات األربعة لما يتمتع به من خبرات 
إستراتيجية، وقدرة على إيجاد أفكار خارج الصندوق 

في مواجهة تحديات غير مسبوقة.

يعكف  شاملة  خطة  ضمن  الــتــطــورات  تلك  تأتي 
لتشكيل  اإلسرائيلية  األركــان  هيئة  رئيس  عليها 
مجموعة من الصقور تتألف من ضباط مستعدين 
إيران،  إبعد مدى ممكن إلضعاف  إلى  للعمل معه 
نوركين،  الجو عميكام  قائد سالح  رأسهم:  وعلى 
كاتز،  موني  جنرال  الميجر  العمق”  “جبهة  وقائد 
لشعبة  الجديد  والمدير  ــادان،  بـ نـــاداف  والــجــنــرال 
االستخبارات العسكرية “أمان” تامير هيمن، وتمت 

إضافة نيتزان ألون إلى هذه المجموعة مؤخرًا.
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ترتيبات موسكو لمرحلة ما بعد درعا

بدأ النظام حملته العسكرية في الجنوب الغربي منتصف شهر يونيو 
الماضي، لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة هي: 

1 - السيطرة على كامل شرقي حوران بما فيها مدينة درعا.

2 - الوصول إلى الحدود األردنية، والسيطرة على معبر نصيب.

3 - السيطرة على هضبة الجوالن السورية.

معلنة  غير  تفاهمات  إبــرام  إلى  النظام  عمد  األهــداف؛  تلك  ولتحقيق 
نتنياهو  مع  الوسيط  بدور  موسكو  قامت  حيث  أبيب،  وتل  عّمان  مع 
وقدمت الضمانات الالزمة للشروع في مهاجمة معاقل الثوار بدرعا، في 
حين تمت مخاطبة عّمان عبر قنوات خلفية للتأكيد على أن العملية 
العراق  مع  والــحــدود  األرض  على  السيطرة  إلعــادة  تهدف  العسكرية 
واألردن وإسرائيل من يد المعارضة وإعادتها لسيطرة النظام، دون أن 
يكون لحلفائه الشيعة دور في السيطرة على المناطق الحدودية مع 
النظام لعمان  الرسالة وفد عسكري رفيع من  األردن. وقد سلم هذه 

وُطلب من الروس إيصالها لإلسرائيليين. 

وعلى إثر إتمام الجزء األكبر من المهمة؛ تعمل القيادة الروسية على 
المناطق  على  السيطرة  من  النظام  قــوات  لتمكين  عسكرية  خطة 
التي خضعت له مؤخرًا، حيث بدأت بعملية إعادة هيكلة جيش النظام، 
الضباط”  “إدارة شؤون  واإلدارة” مع  التنظيم  تمثلت في: دمج “شعبة 
الضباط  شــؤون  إدارة  مدير  برئاسة  البشرية”  القوى  “إدارة  اسم  تحت 
السابق اللواء “بسام وردة”، وُعين اللواء “عدنان محرز عبدو” الذي كان 
رئيسًا لشعبة التنظيم قائدًا للمنطقة الجنوبية، ُأعيد تشكيل “الفرقة 
لتصيح  اسمها  تغير  حيث  األســد  زهير  اللواء  بقيادة  مدرعة”  األولــى 
“الفرقة األولى ميكانيكية”، وتتضمن ألوية الدبابات )57( و)76( و)91( 

واللواء )58( ميكانيكي، والفوج )141( مدفعية.

ويحتوي كل لواء من ألوية الدبابات الثالثة؛ ثالث كتائب دبابات، تتضمن 
إلى كتيبة مشاة ميكانيكية، وكتيبة  33 دبابة، باإلضافة  كل كتيبة 
مدفعية محمولة تحوي 18 مدفع محمول، وكتيبة دفاع جوي “شيلكا”.
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كما تقرر تحويل اللوائين )57( و)76( إلى ألوية ميكانيكية، واإلبقاء على كتيبة دبابات واحدة من مالك 
كل لواء ميكانيكي جديد. ويحوي كل لواء ميكانيكي: كتيبة دبابات )41 دبابة(، وثالث كتائب مشاة 
ميكانيكية تضم )31 عربة ب م ب(، وكتيبة مدفعية محمولة تضم 18 مدفع محمول، وكتيبة دفاع جوي 

“شيلكا”

الفرق المدرعة األخرى، وفقًا  الثالثة” وباقي  “الفرقة  ويتم اإلعداد لخطة رديفة تهدف إلى إعادة هيكلة 
لخطة روسية تم إقرارها من قبل الرئاسة. 

أما على الصعيد اإلداري فقد رأت القيادة الروسية تقسيم درعا إلى مناطق عسكرية، وذلك من خالل دمج 
الفصائل المصالحة ضمن أربعة قطاعات تقودها شخصيات معروفة من المعارضة ويتبعون جميعهم 
أبناء  من  الخامس  الفيلق  لتشكيل  تمهيدًا  العودة،  أحمد  الجنوبية  الجبهة  الذي شق صف  للقيادي 
المنطقة، وانتقال تبعية الفصائل من “غرفة الموك” إلى قوات تسري عليها قوانين وزارة الدفاع الروسية.

وتمت عملية التقسيم على النحو التالي:

الشرقي  الريف  كامل  ويشمل  درعا،  العودة شرقي  أحمد  السنة”  “شباب  قائد  بقيادة  األول  القطاع   -
لمحافظة درعا وصوالً إلى المناطق الغربية عند مدينة داعل، ويضم الطريق الدولية دمشق-عمان حتى 

المعبر الحدودي. 

- القطاع الثاني بقيادة بقيادة أبو منذر الدهني، و”جيش المعتز” العامل في المنطقة الجنوبية الغربية 
وتضم درعا البلد وبلدتي غرز والنعيمة.

- القطاع الثالث تحت قيادة أبو مرشد بردان في نوى.

- القطاع الرابع بقيادة قاسم الجدي في منطقة الجيدور وتشمل عدة مدن بلدات منها؛ إنخل، وجاسم، 
والحارة، 

وتضم ريف القنيطرة.

وُتخطط القوات الروسية لتشكيل جيش موحد ثالثي األطراف، يشكل نواة الجيش الذي سيتم االعتماد 
عليه في المنطقة الجنوبية، ويتكون من قوات العودة، وقوات النمر التي يقودها العميد في جيش 

النظام السوري سهيل الحسن، وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا.

ووفقًا لمصادر غربية فقد منحت روسيا أحمد العودة صالحيات واسعة وفوضته بتعيين مندوبين عنه 
في كل بلدة بمنطقة سيطرته، وخولته بتعديل أوضاع المسلحين والمنشقين والضباط.
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في هذه األثناء يتحضر “جيش أسود الشرقية” لالنسحاب من “التنف” باتجاه شمال شرق سوريا، بعد 
تسليم سالحه للجيش األردني مقابل نقل مقاتليه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “سوريا الديمقراطية” 

، في حين ينسق لواء “شهداء القريتين” مع النظام وروسيا لمغادرة منطقة “التنف” باتجاه الشمال. 

ويتم وضع الترتيبات النهائية لفتح معبر “البوكمال-القائم” الحدودي مع العراق، حيث أنهت حكومة 
بغداد مفاوضات مع دمشق حول آليات فتح المعابر الحدودية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إال 
أن المسألة تتطلب شن عمليات مشتركة ضد فلول تنظيم “داعش” الذي يتحصن في جيب ال تتجاوز 

مساحته 200 كيلومتر مربع على الحدود السورية-العراقية.

أراضيها، وأكد نقيب  الالجئين السوريين في  األردنية سبل إعادة آالف  ومن جهتها؛ تدرس السلطات 
أصحاب الشاحنات األردني محمد خير الداوود أن 5 آالف شاحنة جاهزة لنقل البضائع وتبادلها في حال تم 
فتح الحدود بين األردن وسوريا، مؤكدًا لصحيفة الغد األردنية )14 يوليو( أن استئناف العالقات التجارية 

بين البلدين من شأنه السماح بعودة مبادلة البضائع على الحدود األردنية السورية.

من جهته، قال رئيس بلدية السرحان المهندس خلف السرحان إن هناك قرابة 80 محاًل تجاريًا واستراحة 
وعملها  نشاطها  لمعاودة  الحدود  فتح  تنتظر  السورية،  األردنية  الحدود  إغالق  بعد  ُأغلقت  قد  كانت 

التجاري من جديد.

وأضاف أن البلدية جاهزة للعمل على ترخيص تلك المحال التجارية حال طلبها.

التابع  العسكري  النظام وشخصيات من مجلس منبج  بين  الشمال فتجري مفاوضات حثيثة  أما في 
النظام،  لقوات  منبج  مدينة  في  األمني  المربع  تسليم  عملية  لمناقشة  الديمقرطية،  سوريا  لقوات 
“قسد”  قوات  المتحدة  الواليات  إشعار  مقابل  في  وذلك  المدينة،  شرق  جنوبي  تشرين  لسد  باإلضافة 

بالخروج من مدينة منبج والمغادرة إلى شرقي الفرات تنفيذًا لالتفاق الذي عقدته مع تركيا.
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وفي مقابل انسحاب القوات التركية من مواقعها 
في إدلب، تقوم أنقرة بتعزيز نقاط المراقبة التابعة 
مهبط  وإنــشــاء  مشفى،  وبناء  التركي،  للجيش 
للطائرات العمودية في ريف حلب الجنوبي، وذلك 
لضمان سالمتهم وعدم استهدافهم في الطرق 

البرية.

الطريق  لفتح  تمهيدًا  ــراءات  اإلجــ تلك  تأتي  كما 
الدولية الواصلة بين تركيا واألردن، بإشراف كل من 
الشرطة التركية والروسية، من خالل وضع مخافر 
االتفاق  تم  الطريق، وفق خريطة  تمتد على طول 
السوري  الشمال  في  التماس  نقاط  لرسم  عليها 
الثقيل  السالح  بتسليم  المعارضة  إقناع  بانتظار 

بإشراف روسي -تركي.

في هذه األثناء؛ تنفذ قوات النظام عمليات قصف 
جوي تستهدف مناطق متفرقة من محافظة إدلب 
وفريكة،  الكفير،  وتشمل  الشمالي،  حماه  وريــف 
الجوز،  وأورم  ومحمبل،  ومشمشان،  والبشيرية، 
وكنسية بني عز، والرامي، وبسنقول، والقياسات 
المحطة  ومنطقة  “السرمانية”  وبلدة  إدلــب،  في 
مخالفة  في  وذلــك  الشمالي،  حماة  بريف  الحرارية 
إبرامه في أستانة  الذي تم  التوتر”  تفاق “خفض  ال 

منتصف شهر سبتمبر 2017.

األنظار تتجه إلى إدلب

تؤكد مصادر عسكرية أن الوجهة المقبلة لروسيا 
لتركيا،  المحاذية  إدلـــب  محافظة  هــي  والــنــظــام 
والتي تسيطر على الجزء األكبر منها “هيئة تحرير 
تعقيدًا  المناطق  أكثر  من  تعتبر  والتي  الشام”، 
نظرًا لتضارب مصالح القوى اإلقليمية واعتبار تركيا 

إدلب خطًا أحمر.

أنقرة  مــع  اتــفــاق  ــى  إل الــتــوصــل  وتــحــاول موسكو 
بشأن إدلب، يقضي بانسحاب القوات التركية من 
مواقعها المتقدمة في المحافظة، وإقناع فصائل 
المعارضة باالنخراط في اتفاق مصالحة على غرار ما 

وقع في حوران.

العسكريةالروسية  األروقـــة  فــي  الحديث  ــدور  ويـ
مواقع  تستهدف  عسكرية  لعملية  ــداد  اإلعـ عــن 
الروسية على  القوات  المعارضة، مما يفسر حرص 

عدم تهجير المعارضين من حوران إلى إدلب.

المفاوضين  أن  أكــدت  قد  محلية  مصادر  وكانت 
درعا  في  المعارضة  فصائل  قــادة  نصحوا  ــروس  ال
وعدم  المنطقة،  في  والبقاء  أوضاعهم  بتسوية 
إدلب، “ألنها ستكون محرقة  إلى محافظة  التوجه 
يبدأ  أن  المقرر  إنه من  الكلمة”، حيث  بكل معنى 
العمل العسكري عليها في شهر سبتمر المقبل.

تهجير  روســيــا  رفـــض  أن  الــبــعــض  رأى  حــيــن  فــي 
الحليف  تركيا،  إلزعاج  تفاديًا  يأتي  معارضي حوران 
المرحلي والضامن لفصائل الثوار في الشمال، مما 

سيودي باتفاق أستانا نحو الهاوية.

في هذه األثناء تشهد إدلب موجة من االغتياالت، 
اإليرانية  القوات  تهدد  األمني، في حين  والتدهور 
جوية  بتغطية  عسكري  اقتحام  عملية  بتنفيذ 

روسية.
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المزيد من الدعم غربي لقسد، ودفعهم للتعاون مع النظام

الديمقراطية “قسد” بمئات  المتحدة بتزويد قوات سوريا  الواليات  الدولي بقيادة  التحالف  قامت قوات 
أنواع  بمختلف  200 شاحنة محملة  المدرعة، حيث وصلت  والعربات  والذخائر  األسلحة  الشاحنات من 
األسلحة والذخائر والمعدات القتالية إلى القوات ذات الغالبية الكردية، عبر معبر “سيمالكا” الحدودي مع 

إقليم كردستان العراق، شمال شرقي سوريا.

وتعتبر هذه الدفعة هي الثالثة خالل شهر يوليو الجاري، وهي الدفعة األضخم من المساعدات العسكرية 
لقوات “قسد” إذ سبق وأن قدم التحالف أكثر من 500 عربة عسكرية مدرعة من نوع “هامر”، وأجهزة 

اتصاالت حديثة، وحواجز معدنية متطورة.

ويسعى التحالف الدولي إلى تحويل قوات سوريا الديمقراطية التي تتزعمها الوحدات الكردية، إلى قوة 
إدارية في المنطقة، بحجة محاربة تنظيم الدولة.

وفي تطور الفت؛ استدعى مسؤولون أمريكيون، قائد “لواء ثوار الرقة” التابع لقوات “قسد” الستجوابه 
أتراك وشخصيات  بالتواصل مع مسؤولين  اتهامه  بعد  بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا،  قرب 

سورية معارضة، واستمر االستجواب نحو أربع ساعات وسط “تشديدات أمنية عالية المستوى”.

يأتي ذلك في مقابل تشجيع الواليات المتحدة قوات “قسد” على العمل مع النظام وروسيا لتغطية 
انسحاب أمريكا من الشرق السوري.
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في  الخسائر  من  المزيد  يتكبدون  وحلفاؤه  النظام 
مختلف المحافظات

“حزب  مواقع  باستهداف  اإلسرائيلي  الجو  سالح  قام  لتهديداته؛  تنفيذ  في 
عن  أسفر  ما  القنيطرة،  في  اإليرانية  الشيعية  والميليشيات  اللبناني  اهلل” 

مقتل 7 عناصر من “لواء حيدريون” وجماعة “نداء األقصى”.

وكانت الطائرات اإلسرائيلية قد شنت سلسلة هجمات على مواقع النظام 
مستهدفة  يوليو   11 األربعاء  ليل  طوال  اإليرانية  والميليشيات  اهلل”  و”حزب 
“قرص النفل” الواقعة في محيط بلدة حضر الموالية، إضافة إلى مدينة البعث 
والصمدانية الشرقية، ردًا على اختراق أجوائها عبر طائرة مسيرة قالت إنها 

اعترضتها بعد دخولها من األراضي السورية.

“التركمان”،  بجبل  نوعية  عملية  المعارضة  قــوات  نفذت  الالذقية  ريف  وفي 
في المنطقة القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا، واستهدفت أربع نقاط 
“دشم” محصنة لقوات األسد والميليشيات الطائفية في جبل “نوارة”، حيث 
العناصر  من  كبير  عدد  وقتل  وتدميرها،  إليها  التسلل  من  الثوار  تمكن 

المتواجدة بها، وكان من بين القتلى ضابط إيراني رفيع المستوى.

قاعدة  تعرض  عن  روسية  إعــالم  وسائل  حديث  مع  العملية  تلك  وتزامنت 
“حميميم” الروسية لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، مما ألحق أضرارًا 
بالقاعدة دون أن يتسبب بوقوع قتلى. وسبق أن تعرضت القاعدة لهجومين 

مماثلين في 21 مايو الماضي، وفي 24 أبريل الماضي.

شؤون عسكرية
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Will U.S. Policy Allow IS to Reemerge?
هل تسمح سياسة الواليات المتحدة بإعادة تشكيل “داعش”؟

12 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/will-u.s.-policy-
allow-is-to-reemerge

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why Syria’s Kurds are Struggling Politically
لماذا يعاني أكراد سوريا سياسيًا

21 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/why-syrias-kurds-
are-struggling-politically

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Middle East’s new Battle Lines
خطوط المعركة الجديدة في الشرق األوسط

يونيو 2018
المعهد األوروبي للعالقات الخارجية

http://www.ecfr.eu/mena/battle_lines/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Decline of Salafi-Jihadism in Syria Does Not Mean the End of 
Extremism

تراجع السلفية الجهادية في سوريا ال يعني نهاية التطرف
يونيو 2018

تشاتام هاوس
https://syria.chathamhouse.org/research/the-decline-of-salafi-jihadism-
in-syria-does-not-mean-the-end-of-extremism

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

ISIS Falls Back on Guerilla Warfare
داعش تعود إلى أسلوب حرب العصابات

يونيو 2018
تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/research/isis-falls-back-on-guerilla-
warfare

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Pitfall of Politicizing Syrian Refugees in Turkey’s Election
مساوئ تسييس ملف الالجئين السوريين في انتخابات تركيا

12 يونيو 2018
المجلس االطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-pitfall-of-
politicizing-syrian-refugees-in-turkey-s-election

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syrian Refugees and Indigenous Canadians Foster Growing 
Communities

الالجئون السوريون والكنديون األصليون يدعمون المجتمعات النامية
02 يونيو 2018

المجلس االطلنطي
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/amid-tensions-
refugees-and-indigenous-canadians-seek-common-ground

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

The Escalating Conflict with Hezbollah in Syria
الصراع المتصاعد مع “حزب اهلل” في سوريا

02 يونيو 2018
)CSIS( مركز الدراسات األمنية والدولية

https://www.csis.org/analysis/escalating-conflict-hezbollah-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Islamic State is far from dead; it is regrouping and rebranding itself
الدولة اإلسالمية بعيدة كل البعد عن الموت؛ تعمل على لم شملها وإعادة تسمية نفسها

11 يونيو 2018
انتل نيوز

https://intelnews.org/8102/06/11/01-2336/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Rise of Russia›s Military
صعود الجيش الروسي

91 يونيو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/feature/the-rise-russias-military-26339

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Did U.S. and Russian Troops Fight Their Bloodiest Battle Since World 
War I in February?

هل خاضت القوات األمريكية والروسية أسوأ مواجهاتها منذ الحرب العالمية األولى في فبراير؟
61 يونيو 2018

ناشيونال إنترست
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/did-us-russian-troops-fight-
their-bloodiest-battle-since-26280

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Moscow’s take on US-Turkey Manbij deal: Wait and see
موسكو وصفقة منبج بين الواليات المتحدة وتركيا: انتظر وراقب

21 يونيو 2018
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/8102/06/russia-take-us-
turkey-manbij-deal-syria-wait-see.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

www.strategy-watch.com 26

تقارير غربية العدد رقم 59 - الخميس 19 يوليو 2018التقرير االستراتيجي السوري



Growing Turkish Influence In Syria
تزايد التأثير التركي في سوريا

81 يونيو 2018
نشرة أوراسيا

https://www.eurasiareview.com/18068102-growing-turkish-influence-in-
syria-oped/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Accessing Israel-Iran Simmering Rivalry In Syria
تصاعد التنافس اإلسرائيلي-اإليراني في سوريا

51 يونيو 2018
نشرة أوراسيا

https://www.eurasiareview.com/15068102-accessing-israel-iran-
simmering-rivalry-in-syria-analysis/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Putin Gives Israel The Green Light, Iran The Red Light And Assad/Trump 
The Yellow Light In Syria

بوتين يمنح إسرائيل الضوء األخضر وإيران الضوء األحمر واألسد وترامب الضوء األصفر في سوريا
21 يونيو 2018

نشرة أوراسيا
https://www.eurasiareview.com/12068102-putin-gives-israel-the-green-
light-iran-the-red-light-and-assad-trump-the-yellow-light-in-syria-oped/

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Does Hezbollah’s electoral victory spell the end to Lebanon’s US military 
aid?

هل يعني انتصار “حزب اهلل” االنتخابي نهاية المساعدات العسكرية األمريكية؟
8 يونيو 2018

ديفنس نيوز
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/8102/06/08/
does-hezbollahs-electoral-victory-spell-the-end-to-lebanons-us-
military-aid/

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

As US Tightens Sanctions, Iran Seeks Leverage — and Russia May Win 
Either Way 

مع تشديد العقوبات األمريكية؛ إيران تبحث عن مخارج، وروسيا ستفوز بأية طريقة 
72 يونيو 2018

ديفنس ون
https://www.defenseone.com/ideas/8102/06/oil-geopolitics-and-irans-
response/149321/?oref=d-river

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

An Extraordinarily Expensive Way to Fight ISIS
طريقة مكلفة للغاية لمحاربة داعش

42 يونيو 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/8102/06/b2-bomber-air-force-
isis/149221/?oref=d-river

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Will the Syrian Civil War be America›s Next Foreign Policy Failure
هل ستمثل الحرب األهلية السورية الفشل القادم للسياسة الخارجية األمريكية؟

42 يونيو 2018
ناشيونال إنترست

http://nationalinterest.org/feature/will-the-syrian-civil-war-be-americas-
next-foreign-policy-26397

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Three Months After U.S. Freeze, Syrian Recovery Stuck in Limbo
بعد ثالثة أشهر من التجميد األمريكي، مسار التعافي السوري ال يزال عالقًا

92 يونيو 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/8102/06/29/three-months-after-u-s-freeze-
syrian-recovery-stuck-in-limbo-isis-trump/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

What Erdogan›s Victory Means for Turkey, the Kurds, and Syria
ماذا يعني فوز أردوغان بالنسبة لتركيا واألكراد وسوريا

92 يونيو 2018
مجلس العالقات الدولية

https://www.cfr.org/blog/what-erdogans-victory-means-turkey-kurds-
and-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

For America, More War in Syria Is All Risk, No Reward
المزيد من الحروب في سوريا تعني زيادة المخاطر ال أمريكا، ال زيادة المكافآت

2 يوليو 2018
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/8102/07/america-more-war-syria-
all-risk-no-reward/149371/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

The Netanyahu “Doctrine”: Passivity and Reactivity, with Missed 
Opportunities

“عقيدة” نتنياهو: سلبية ومضيعة للفرص
2 يوليو 2018

معهد أبحاث السياسة الخارجية 
https://www.fpri.org/article/8102/07/the-netanyahu-doctrine-passivity-
and-reactivity-with-missed-opportunities/ 

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

Accepting Regime Forces in South Syria Will Only Further Iran’s Goals
قبول قوات النظام في جنوب سوريا لن يؤدي إال إلى تعزيز أهداف إيران

92 يونيو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/accepting-
regime-forces-in-south-syria-will-only-further-irans-goals

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Iran’s military activity strengthens al Qaeda in Syria
النشاط العسكري اإليراني يقوي القاعدة في سوريا

2 يوليو 2018
مودرن ديبلوماسي

https://moderndiplomacy.eu/8102/07/02/irans-military-activity-
strengthens-al-qaeda-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Thoughts On Southern Syria
أفكار حول جنوب سوريا

42 يونيو 2018
منتدى الشرق األوسط

https://www.meforum.org/articles/8102/thoughts-on-southern-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran Wants to Stay in Syria Forever
إيران تريد البقاء في سوريا إلى األبد

1 يونيو 2018
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/8102/06/01/iran-wants-to-stay-in-syria-
forever/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia’s cautious role in Syria
دور روسيا الحذر في سوريا

02 يونيو 2018
الديموقراطية المفتوحة

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/zeidon-
alkinani/russia-s-cautious-role-in-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran’s ‘dangerous game’ with Israel in Syria
“لعبة إيران الخطرة” مع إسرائيل في سوريا

02 يونيو 2018
ميدل إيست أون الين

https://www.middle-east-online.com/en/iran%E2%80%99s-
%E2%80%98dangerous-game%E2%80%99-israel-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why the Iraqi Hashd al-Shaabi presence in Syria matters
ما هي أهمية وجود قوات الحشد الشعبي في سوريا

52 يونيو 2018
معهد مراقبة األبحاث

http://www.rudaw.net/english/analysis/25068102

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Why the US military won’t stop Russian and Syrian forces from violating 
a cease-fire

لماذا لن يوقف الجيش األمريكي القوات الروسية والسورية من انتهاك وقف إطالق النار
82 يونيو 2018

ميلتري تايمز
https://www.militarytimes.com/flashpoints/8102/06/27/why-the-us-
military-wont-stop-russian-and-syrian-forces-from-violating-a-cease-
fire/

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
 الرابط

Russia is Now Closer to Israel Than to Iran When it Comes to Syria
روسيا اآلن أقرب إلى إسرائيل من إيران في سوريا

2 يوليو 2018
مستقبل أوراسيا

https://www.eurasiafuture.com/8102/07/02/russia-is-now-closer-to-
israel-than-to-iran-when-it-comes-to-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط

Are Hezbollah and Russia on a Collision Course in Syria?
هل يسير “حزب اهلل” وروسيا في مسار تصادمي بسوريا؟

3 يوليو 2018
مستقبل أوراسيا

https://www.eurasiafuture.com/8102/06/06/are-hezbollah-and-russia-
on-a-collision-course-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria Just Backed Russia’s Illegal Occupation of Georgian Regions
سوريا تدعم االحتالل الروسي ألقاليم جورجيا 

7 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/syria-just-backed-
russia-s-illegal-occupation-of-georgian-regions

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Enduring Instability Looms in Syria’s Southwest
استمرار عدم االستقرار يلوح في جنوب غرب سوريا

3 يونيو 2018
المجلس األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/enduring-instability-
looms-in-syria-s-southwest

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian opposition has high hopes for US-Turkish road map for Manbij
المعارضة السورية لديها آمال كبيرة لخريطة الطريق بين الواليات المتحدة وتركيا في منبج

92 يونيو 2018
المونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/8102/06/syria-manbij-us-
turkey-roadmap-ypg-withdrawal.html#ixzz5KLrbml5t

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
 الرابط
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South Syria offensive rages as thousands flee
النظام السورّي يصّعد في درعا ويخرق هدنة الجنوب، بينما يفر اآلالف

92 يونيو 2018
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/8102/06/syria-southern-
offensive-daraa-de-escalation-zone.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Armed opposition infighting triggers uptick in IS attacks in northern 
Syria

خاليا تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمّية تنشط في شمال سوريا
62 يونيو 2018

المونيتور
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/8102/06/syria-north-
armed-factions-infighting-islamic-state-attacks.html

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر

المركز
الرابط

U.S.-Kurdish Relations in Syria after the Manbij Roadmap 
العالقات بين الواليات المتحدة واألكراد في سوريا بعد خارطة طريق منبج

5 يوليو 2018
معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/u.s.-kurdish-
relations-in-syria-after-the-manbij-roadmap

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

We Already Gave Syria to Putin, So What’s Left for Trump to Say?
لقد أعطينا سوريا بالفعل لبوتين، ما الذي بقي لترامب قوله؟

5 يوليو 2018
معهد واشنطن

https://www.washingtonpost.com/opinions/both-obama-and-trump-
let-putin-have-his-way-in-syria-now-what/8102/07/05/b333c656-807d-
11e8-b660-4d0f9f0351f1_story.html?utm_term=.14eb9dc0f733
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Accepting Regime Forces in South Syria Will Only Further Iran’s Goals
قبول قوات النظام في جنوب سوريا لن يؤدي إال إلى تعزيز أهداف إيران
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http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/accepting-
regime-forces-in-south-syria-will-only-further-irans-goals
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Could Assad and Russia Expel Iran from Syria?
هل يمكن لألسد وروسيا طرد إيران من سوريا؟
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http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/could-assad-and-
russia-expel-iran-from-syria
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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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