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إقرأ في هذا العدد:
التوتر بين موسكو وتل أبيب قد يفضي إلى تصعيد عسكري
خالف في واشنطن حول استئناف تل أبيب عملياتها في سوريا
تل أبيب مترددة في شن المزيد من العمليات العسكرية بسوريا
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التوتر بين موسكو وتل أبيب قد يفضي إلى تصعيد عسكري
أكد مصدر أمني مطلع ( 16نوفمبر  )2018أن وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق حضر قبل استقالته
( 14نوفمبر) عرضًا لتدريبات سالح الجو على تدمير دفاعات جوية روسية في صحراء النقب ،وكانت
األهداف عبارة عن دمى تمثل منظومات “أوسا” (سام )6-و”كافادرات” (سام )7-الصاروخية التي حصلت
عليها سوريا زمن االتحاد السوفياتي.
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ووفقًا للمصدر نفسه فإن موسكو باتت على يقين بأن تل أبيب عازمة على مواصلة غاراتها الجوية ضد
أهداف إيران و”حزب اهلل” في سوريا ،وأنها ستقوم باستهداف منظومات “إس ”300-التي سلمها
الروس للنظام مؤخرًا .ولذلك فإن روسيا تنوي من طرفها إطالق تلك الصواريخ على أية مقاتلة إسرائيلية
تحلق في األجواء السورية ،األمر الذي قد يشعل مواجهة غير مسبوقة بين مقاتالت الجيل الخامس من
طراز “إف ”35-األمريكية وبين الدفاعات الجوية والمقاتالت الروسية المتطورة.
وتُعد موسكو العدة ألن تكون مثل هذه المواجهة -إن وقعت -أول استعراض من نوعه لقدرات وسائط
الحرب اإللكترونية الروسية وقدرتها على هزيمة التقنيات األمريكية واإلسرائيلية.
وكان وزير الدفاع ليبرمان قد عزا سبب استقالته إلى تردد نتنياهو وتذبذب مواقفه قائ ً
ال“ :أعلم كل
حججهم حول جبهة الغرب ،وجبهة الشرق ،وجبهة الجنوب ،وجبهة الشمال ،والجبهات البعيدة
إيران -والجبهة القريبة -القوات اإليرانية في سوريا ...وهذه كلها محض حجج”.في هذه األثناء يثور القلق في موسكو من إمكانية لجوء نتنياهو للتصعيد بهدف المحافظة على
تماسك حكومته ،وذلك من خالل التصعيد ضد إيران في سوريا ،حيث ُيتوقع أن يوعز نتنياهو إلى سالح
الجو بشن عمليات ضد منظومات “ ،”S-300sوالمظلة اإللكترونية التي نصبها الروس على سوريا
منذ إسقاط طائرة التجسس الروسية في النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي.
ويرغب الجيش اإلسرائيلي من طرفه في استغالل فرصة عدم إكمال الروس مهمة نشر شبكة الدفاع
الجوي حتى اآلن ،واقتصارهم على نشر منظومات “إس ”300-في أماكن محددة فقط .كما تؤكد
مصادر االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن نظام دمشق ال يمتلك ما يكفي من بطاريات “إس”300-
إلغالق كافة األجواء السورية.
كما توجد ثغرة أخرى في الدفاعات الروسية تتمثل في اقتصار إمكانية صاروخ الدفاع على مشاغلة
هدف واحد فقط ،مما يتيح لسالح الجو اإلسرائيلي شن “هجوم إشباعي” بعدد كبير من الصواريخ،
بهدف إرباك الدفاعات الجوية الروسية واالستفادة من عجز منظوماتها عن ضرب عدة أهداف في آن
واحد.
ويسود القلق في الكرملين من إمكانية لجوء واشنطن إلــى تشغيل منظومات تشويش عالية
التقنية لتضليل الصواريخ الروسية ،األمر الذي سيجعل القوات الروسية في موقف العاجز أمام التقنيات
المتطورة التي تتمتع بها مقاتالت الشبح األمريكية من طرازي “إف ”22-و”إف ،”35-فض ً
ال عن إمكانية
لجوء واشنطن إلى استخدام صواريخ “كروز” الشبح طويلة المدى من خارج حدود منطقة العمليات.
وك ــان نتنياهو قــد عــرض على مستشار الرئيس تــرامــب الــخــاص للشأن الــســوري جيمس جيفري
( 5نوفمبر) أدلة استخباراتية تؤكد تسيير إيران رحالت جوية (مدنية وعسكرية) لنقل أسلحة جديدة إلى
سوريا ولبنان ،معظمها صواريخ موجهة ،يتم تفريغها في مطار دمشق وفي القواعد الروسية تمهيدًا
لتسليمها إلى “حزب اهلل” وإلى غيرها من الميلشيات الشيعية في سوريا .وأكد نتنياهو لضيفه أن

www.strategy-watch.com

3

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

شؤون أمنية

إسرائيل ال تستطيع االقتصار على مشاهدة أعدائها وهم يحشدون ضدها في سوريا ،مشيرًا إلى
ضرورة استئناف الضربات الجوية رغم الخطر الذي تمثله المضادات الجوية الروسية.
وبالتزامن مع التحضيرات العسكرية؛ تشهد العالقات الروسية-اإلسرائيلية معركة إعالمية دشنها وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف عندما أكد ( 5نوفمبر) أن الهجمات اإلسرائيلية على سوريا لن تحل
مشاكل تل أبيب بل ستزيدها ،واتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها ،خاصة فيما يتعلق بالتحذيرات
الصادرة عن المؤسسة العسكرية الروسية ،األمر الذي ع ّرض حياة الجنود الروس للخطر.
وفي رد على تصريح وزير الخارجية الروسي ،أكد وزير شؤون القدس والبيئة ،زائيف إلكين (الذي يشغل
منصب رئيس اللجنة الحكومية الروسية-اإلسرائيلية المشتركة كذلك) أن إسرائيل جاهزة لمهاجمة
أنظمة الدفاع الجوي الحديثة “إس ”300-إذا أطلقت موسكو النار على المقاتالت اإلسرائيلية ،مشيرًا
ً
خطأ فادحًا ،وحذر من أن حالة الفوضى
إلى أن تسليم روسيا هذه المنظومات للجانب السوري يعتبر
وعدم االستقرار التي يمر بها النظام السوري قد تدفعه إلى استهداف“ :طائرات عسكرية أو تجارية
إسرائيلية فوق األراضي اإلسرائيلية… وحينئذ لن يقتصر الرد اإلسرائيلي على المناشدات الدولية ،بل
ستقوم تل أبيب باستهداف منصات اإلطالق التي تستخدم ضدها” .وأبدى إلكين تذمره من استخدام
اإليرانيين القواعد الروسية في سوريا كدروع واستفادتهم من الغطاء الجوي الروسي لتهديد أمن تل
أبيب.
تأتي تلك التصريحات النارية في ظل قطيعة كاملة بين نتنياهو وبوتين الــذي يستمر في تأجيل
مقابلته منذ إسقاط طائرة “إلوشين” الروسية في  17سبتمبر الماضي ،وذلك على الرغم من التعليمات
التي أصدرها نتنياهو للمقاتالت اإلسرائيلية بالحفاظ على مسافة آمنة شرق البحر المتوسط واقتصار
الطيران فوق جنوب لبنان ،وسعيه إلصالح العالقات مع موسكو والعودة للتنسيق العسكري معها،
في حين اشتكى ليبرمان مرارًا من عدم رد وزير الدفاع الروسي شويغو على مكالماته منذ المحادثة
األخيرة بين نتنياهو وبوتين في  24سبتمبر الماضي.
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خالف في واشنطن حول استئناف تل أبيب عملياتها في سوريا
وفقًا لتقرير أمني ( 2نوفمبر  )2018فــإن وزيــر الدفاع األمريكي جيمس ماتيس يشعر بالقلق إزاء
العواقب الوخيمة المتوقعة الستفزاز كل من موسكو وطهران ،وذلك في حال قررت تل أبيب استئناف
عمليات القصف الجوي في سوريا.
وكانت إسرائيل قد هــددت بشن هجوم ضد أهــداف تابعة لفيلق القدس عقب قيام حركة الجهاد
اإلسالمي بإطالق  51صاروخًا على بلدات إسرائيلية ،مما دفع ماتيس لمطالبة نتنياهو بالتريث خشية
اندالع مواجهة شرق أوسطية يمكن أن تشمل ك ً
ال من :إسرائيل ،وإيران ،و”حزب اهلل” و”النظام” ،وقد
يؤدي ذلك إلى استدراج واشنطن لصراع غير محسوب في المنطقة.
ويبدو ماتيس قلقًا من نزوع الحكومة اإلسرائيلية إلى التصعيد غير المحسوب ،وذلك عقب تأكيد
مسؤول إسرائيلي رفيع بأن تل أبيب ستستهدف “فيلق القدس” ،حيث تبدو إسرائيل عازمة على
استفزاز إيران لردود فعل عنيفة ،إذ إنها استهدفت قوات تابعة لفيلق القدس مرتان في العام الجاري.
ففي  18فبراير قصفت المقاتالت اإلسرائيلية قافلة لتنظيم “حزب اهلل” العراقي كانت في طريقها
من العراق لسوريا ،وفي  23أغسطس استهدفت قافلة أخرى لنفس الجماعة كانت تسير في االتجاه
المعاكس من سوريا إلى العراقُ ،
وقتل عدد من ضباط “فيلق القدس” في كال الهجومين ،خاصة وأن
هذه الميلشيا تخضع مباشرة إلمرة قاسم سليماني ،وتحتفظ بمراكز قيادة تمتد على طرفي الحدود
السورية-العراقية بين البوكمال والقائم العراقية.
ويخشى ماتيس من أن يؤدي التصعيد اإلسرائيلي إلى نتائج عكسية ،حيث يمكن أن تظن إيران بأن
الواليات المتحدة تقف وراء الهجمات المزمعة ،وأن يدفعها ذلك إلى تحريك الميلشيات التابعة لها لشن
عمليات ضد القوات األمريكية التي تتمركز بأعداد قليلة في مقابل تلك الميلشيات على طول الحدود
السورية العراقية.
وأكد التقرير قلق الوزير ماتيس من أن الهجمات اإلسرائيلية على القوات التابعة إليــران قد تشعل
هجمات مضادة على القوات األمريكية شرق سوريا معظمهم من مشاة البحرية.
ويشارك جنراالت البنتاغون وضباط القيادة المركزية في الشرق األوســط ماتيس قلقه من إمكانية
تصعيد إيراني ضد مواقع تابعة للواليات المتحدة (عبر وكــاء إيــران في المنطقة) على خلفية بدء
العقوبات األمريكية على تصدير النفط اإليراني ،خاصة وأن ميلشيا “حزب اهلل” العراقي تتموضع في
مواقع قريبة من القواعد األمريكية شرق سوريا وغرب العراق.
وظهر العداء اإليراني جليًا في اآلونة األخيرة من خالل قيام المليشيات الشيعية بقصف القنصلية
األمريكية في البصرة بصواريخ ومدافع رشاشة أواخر شهر سبتمبر ،وأكدت مصادر استخبارية أن قاسم
سليماني يقف خلف ذلك الهجوم.
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وفي مقابل تردد البنتاغون ُيبدي مستشارو البيت األبيض مساندة إلسرائيل في شن حملتها المزمعة،
حيث رحب مكتب الرئيس األمريكي دونالد ترامب بجهود إسرائيل في إحباط محاوالت إيرانية إنشاء
معبر لقواتها إلى المتوسط عبر األراضي السورية واللبنانية ،كما دعم البيت األبيض عمليات سالح
الجو اإلسرائيلي لمنع “حزب اهلل” من إنشاء ترسانة صاروخية على الحدود مع إسرائيل ،ويرى مستشارو
الرئيس ضرورة توسيع رقعة تلك العمليات لمواجهة خطط التمدد اإليراني في العراق وسوريا ولبنان.
وتشير المصادر إلى أن التنافر بين البيت األبيض والبنتاغون حول انخراط إسرائيل العسكري في سوريا
له جانب شخصي ،ففي مقابل تحفظ ماتيس؛ يدافع كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار
األمن القومي بولتون عن ضرورة قيام إسرائيل بدور نشط في استهداف الوجود العسكري اإليراني
بسوريا وقطع الطريق على القوات المؤيدة إليران ،وتقليص مخططاتها في المنطقة.
وكان بولتون قد أبرم مع نتنياهو اتفاقيات لم يعلن عنها أثناء زيارته تل أبيب منتصف شهر أغسطس
الماضي ،واعتبر البنتاغون هذه التفاهمات وسيلة للتحايل على اعتراضات ماتيس على العمل العسكري
األمريكي-اإلسرائيلي المشترك في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن مستشاري البيت األبيض قد أرسلوا رسالة إلى تل أبيب في األيام الماضية تحثهم
على التحرك لوقف الشحنات اإليرانية إلى سوريا ولبنان ،وذلك عقب رصد شحنات إيرانية جديدة وخطيرة
أرسلتها إيران إلى “حزب اهلل” في لبنان ،وحذروا من قيام طهران باستغالل توقف العمليات اإلسرائيلية
خالل األسابيع الماضية لجلب المزيد من المعدات واألسلحة النوعية إلى سوريا وشحنها إلى لبنان.
ووفقًا للتسريبات؛ فقد وصلت رحلة الخطوط اإليرانية “فارس-قشم” رقم “كيو إف زي ”9950-إلى
ً
حاملة أجهزة “جي بي إس” لتحسين دقة إصابة صواريخ “حزب
دمشق ،ثم واصلت رحلتها إلى بيروت
اهلل” ،وتم إرسال تلك المعلومات لحث تل أبيب على سرعة التحرك إلجبار موسكو على تجنب المواجهة،
مفضلة أن ال تضع معداتها المتطورة أمام اختبار التقنية اإلسرائيلية العالية ،إال أن القادة العسكريين
في كل من واشنطن وتل أبيب ال يبدون منسجمين مع التوجهات السياسية لبلديهما.
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تل أبيب مترددة في شن المزيد من
العمليات العسكرية بسوريا
يحجم قــادة سالح الجو اإلسرائيلي عن استئناف
العمليات الجوية ضد األهــداف اإليرانية في سوريا
نتيجة الشك في أن الروس ينصبون فخًا إلكترونيًا
إلسقاط طائرة إسرائيلية واحــدة على األقــل ،إن
لــم يكن أكــثــر ،مــن أجــل تصفية حساباتهم مع
تل أبيب عقب إسقاط طائرة االستطالع الروسية
“إلوشن ”20-في شهر سبتمبر الماضي.
وكشفت عمليات الرصد االستخباراتي األمريكي
عــن ع ــدم رغــبــة الـ ــروس فــي الــتــعــرض للطائرات
البريطانية أو األمريكية ،وذلــك بخالف الطائرات
اإلسرائيلية التي يمكن أن تكون هدفًا في حال
قيامها بأي عمل عدائي.
فــي ه ــذه األث ــن ــاء؛ يــعــكــف ال ــق ــادة الــعــســكــريــون
اإلســرائــيــلــيــون عــلــى مــنــاقــشــة جـــدوى استئناف
عمليات الــقــصــف الــجــوي فــي ســوريــا ،حــيــث يــرى
الــمــؤيــدون ضــــرورة مــنــع إيــــران و”حــــزب اهلل” من
استغالل الموقف لتجديد ترسانتهما الصاروخية
في سوريا ولبنان ،ويعتبرون أنه من غير الممكن
كشف مستوى التقنيات الروسية الجديدة إال من
خالل اختبارها بصورة مباشرة ،حتى وإن كلف ذلك
تل أبيب سقوط مقاتلة أو مقاتلتين.
إال أن نتنياهو ال يــزال مــتــرددًا فــي ذلــك ،ويجادل
في إمكانية استعادة عالقة التعاون مع القوات
الروسية ،والتفاهم مع موسكو على قواعد جديدة
الستئناف العمليات الجوية ،وذلك على الرغم من
إدراكه بأن حرية العمل التي حظي بها سالح الجو
اإلسرائيلي سابقًا قد أصبحت من الماضي وأن
ال ــروس سيضعون قــيــودًا صعبة عليهم .ففي
افتتاح الجلسة الشتوية للكنيست يوم  51أكتوبر،
قال نتنياهو في كلمته إنه “على اتصال مباشر
“يثمن عالقات الصداقة واالحترام
مع بوتين” الذي:
ّ
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شؤون أمنية

المتبادل ،والتي تمكننا من مواجهة التحديات
المعقدة للغاية في منطقتنا” ،مؤكدًا على أن هذا
االرتباط مهم ألمن إسرائيل.
وتشير مصادر عسكرية إلى أن أحد أهم األسباب
الــتــي دفــعــت إســرائــيــل إلــى الــحــذر مــن التصعيد
مع “حماس” في قطاع غــزة هو القلق المتنامي
على جبهتها الشمالية ،األمر الذي دفع بنتنياهو
للتوصل إلــى اتفاق وقــف إطــاق نــار ،حيث يشعر
الــقــادة الــعــســكــريــون بخطر غــيــر مــســبــوق على
جبهتهم الشمالية.
وسواء كانت روسيا غاضبة حقًا من حادثة إسقاط
طائرة التجسس التابعة لها ،أو أن بوتين يفتعل
حالة غضب إلمالء قواعد استراتيجية جديدة ،تبقى
النتيجة واحــدة بالنسبة إلسرائيل في الشمال،
وهي ضرورة عدم تصعيد الموقف العسكري في
الوقت الحالي ،وذلــك في ظل إحجام بوتين عن
لقاء نتنياهو ،وحرصه على عدم إعطائه أي أمل
أثناء اللقاء العارض على هامش اللقاء الدولي
في بــاريــس ،حيث بذلت تل أبيب جهودًا كبيرة
للتحضير للقاء بين الطرفين ،لكن بوتين أكد
أنــه ال يخطط لعقد أي اجتماع مــع نتنياهو في
المستقبل القريب ،وأرس ــل رســالــة غير مباشرة
إلى تل أبيب تفيد بأن الوضع السابق الذي كانت
إسرائيل تتمتع به قد تغير ،خصوصًا أن األنشطة
الــعــســكــريــة الــجــويــة اإلســرائــيــلــيــة كــانــت تعطل
مشاريع موسكو الساعية لبسط سيطرة نظام
األسد على معظم األراضي السورية.
ويدور القلق في واشنطن وتل أبيب من إمكانية
إقدام موسكو على مد طموحاتها التوسعية إلى
لبنان ،حيث يبدي بوتين اهتمامًا غير مسبوق في
األوضــاع اللبنانية ،وقد يعمل في الفترة المقبلة
على توسيع نطاق بطاريات الدفاع الجوي الروسية
لتشمل لــبــنــان ،األم ــر ال ــذي ســيــؤدي إلــى تعقيد
حسابات أمريكا وإسرائيل.
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تل أبيب مترددة في شن المزيد
من العمليات العسكرية بسوريا
(تتمة)
وفي ظل األحــداث التي تعصف بحكومته؛
اقتصر نتنياهو على التعليق على تلك
األح ــداث بقوله إن هنالك “اعــتــبــارات أمنية
أخذتها إسرائيل بعين االعتبار وال يمكنه
الحديث علنًا عنها”.
وللتخفيف من وطأة القطيعة بين البلدين،
تحدث مسؤول عسكري إسرائيلي عن قيام
بــاده بشن هجمات -لم ُيعلن عنها -في
سوريا خــال األسابيع الماضية ،مؤكدًا أن
“التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما
كان عليه في السابق” دون أن يحدد طبيعة
هذه الهجمات أو األماكن التي استهدفتها.

شؤون أمنية

بوتين يدعم تعزيز الوجود اإليراني
جنوب سوريا نكاية بتل أبيب
أكد مصدر أمني ( 9نوفمبر  )2018أن فيلق القدس
وعناصر “حزب اهلل” يعملون منذ أربعة أشهر على
تشكيل ميلشيا جديدة يبلغ قوامها نحو خمسة
آالف مقاتل في منطقة اللجاة جنوبي البالد ،وذلك
بهدف نشرهم على الحدود اإلسرائيلية واألردنية
مع سوريا.
وكشف المصدر عن إقامة معسكر في المنطقة
التي تُعرف بأرضيتها الصخرية ووعــورة طرقها،
وذلك ضمن خطة يعمل عليها قاسم سليماني
إلنــشــاء ق ــوات تابعة لــه على مقربة مــن الــحــدود
اإلسرائيلية ومن جبل الدروز وعلى الحدود األردنية
مع سوريا.
ويتسع المعسكر حاليًا لنحو خمسمائة عنصر،
ويــتــضــمــن حــقــل رم ــي لــتــدريــب الــمــجــنــديــن على
اســتــخــدام الــرشــاشــات الثقيلة وقــذائــف الهاون
والتدريب على استخدام مضادات الدروع ومضادات
الــطــيــران ،ويــجــري تــدريــب المجندين مــن البلدات
والقرى المجاورة عقب إخضاعهم لفحوصات طبية
وتدقيق أمني.
وبعد انتهاء دورة مدتها ثالثة أشهر ،يتم تخريج
المجندين بالزي العسكري لجيش النظام ونقلهم
إلى واحدة من ثالث قواعد تابعة له هي:
-1

الفرقة السابعة مشاة في إزرع

-2

الفرقة الخامسة المؤللة في الكسوة

-3

الفرقة السابعة المؤللة في قطنا غرب
دمشق

ويوجد في هذه القواعد الثالثة مقرات قيادة لفيلق
القدس الذي يلحق به ضباط “حزب اهلل” ،حيث تدير
هــذه المقار مهام الخريجين الذين بلغ عددهم
www.strategy-watch.com
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حــتــى اآلن نــحــو ألــفــي عنصر خــضــعــوا لتدريبات
أســاســيــة ،وتــتــركــز مهامهم حاليًا على تسيير
دوريات مقابل الحدود مع إسرائيل واألردن ،والقيام
بمهام االستطالع ،ويحصلون على مرتبات أفضل
من تلك التي يحصل عليها عناصر الميلشيات
الشيعية العاملة في سوريا.
وباإلضافة إلى حصولها على مرتبات أفضل؛ تتميز
هــذه الــقــوات عن سائر الميلشيات األخــرى بثالث
مميزات رئيسة هي:

شؤون أمنية

اللجاة ،تحدث فيها ضابط من النظام برتبة عميد
عن “الجهود المبذولة” من قبل “حــزب اهلل” في
أن هؤالء
تدريب العناصر المنضمة حديثًا ،الفتًا إلى ّ
العناصر سيكونون األداة التي سيعتمد عليها
نظام األســد الستعادة كامل األراض ــي السورية.
ودار الحديث آنــذاك عن تجنيد نحو  700عنصر،
من المدنيين والعناصر السابقين في “الجيش
السوري الحر” ،في بلدات؛ صيدا ،والحارة ،وكحيل،
والمسيفرة ،بريف درعا الشرقي ،حيث يجول ضباط
إيــرانــيــون على مخيمات للنازحين فــي المنطقة
لتجنيدهم.

 -1جميع عناصرها من المجندين من السنة ،حيث
ترغب القيادة اإليرانية في تبني مفهوم جديد وتسعى إي ــران ومعها مليشيا “حــزب اهلل” ،عبر
جنوب البالد يقوم على أســاس “توحيد السنة عمليات التطويع هــذه ،إلــى بسط نفوذها في
الجنوب السوري ،عبر تجنيد كــوادر محلية ّ
تنفذ
والشيعة للقتال جنبًا إلى جنب ألجل اإلسالم”.
أجندتها ،لاللتفاف على التفاهمات الدولية التي
 -2معظم العناصر الذين تم اختيارهم قد قاتلوا قضت بإبعاد إيران وميلشياتها نحو  100كيلومتر
مــن قــبــل فــي صــفــوف الــفــصــائــل الــتــي خضعت عن الجوالن المحتل.
لتدريبات متقدمة من قبل الواليات المتحدة واألردن
ويشعر عناصر فصائل التسويات بالخذالن من
وإسرائيل.
بعمان عقب تلقي قادتهم
قبل القوات األمريكية
ّ
 -3ينتمي الــمــجــنــدون إل ــى عــشــائــر محلية في في شهر يونيو الماضي رسالة “واتس آب” تطلب
المنطقة الجنوبية ،حيث يرغب قاسم سليماني منهم عدم الدخول في معركة مع حكومة األسد
في توظيف العنصر القبلي والعشائري لكسب “بافتراض أو توقع التدخل العسكري من جانبنا”،
والء أبناء القرى المجاورة للمناطق الحدودية جنوب وكانت تلك بالنسبة لهم رسالة مباشرة بأن روسيا
غربي الــبــاد ،واالســتــفــادة مــن خدماتهم األمنية وإيران أكثر مصداقية من الواليات المتحدة.
مقابل تأمين معيشة أبنائهم.
في هذه األثناء يستمر تواجد الميلشيات اإليرانية
وتنظر دمشق وطهران لخريجي مشروع اللجاة جنوب البالد ،والتي كانت قد تظاهرت باالنسحاب
بــمــثــابــة الــقــوة المستقبلية الــتــي ســتُ ــديــر بها تجنبًا للقصف اإلسرائيلي ثم عادت للظهور بدعوى
المنطقة الجنوبية في مواجهة إسرائيل واألردن ،محاربة تنظيم “داعــش” ،األمر الذي دفع تل أبيب
في حين ترى تل أبيب أن هذا المشروع يمثل أحد للتحذير من من أنها لن تسمح للقوات الموالية
مالمح التوتر مع بوتين الذي كان قد قدم تعهدات إليران بالتمركز بالقرب من حدودها.
شخصية للواليات المتحدة وإسرائيل بإبعاد إيران
و”حــزب اهلل” عن الحدود ووضــع شرطة عسكرية كما تؤكد الواليات المتحدة على أن طرد الميلشيات
التابعة إليران من سوريا يعد هدفًا مركزيًا بالنسبة
روسية للمراقبة.
لقواتها البالغ قوامها  2000جندي ،وتشترط
و ُنــشــرت مقاطع مصورة لتخريج دورة لمقاتلين تحقيق ذلك قبل تخصيص أية مبالغ إلعادة اإلعمار.
تابعين لمليشيا “حزب اهلل” اللبناني في منطقة
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قلق من نوايا إيران للتصعيد في الجنوب السوري
يسود القلق من توجهات إيران نحو تصعيد في الموقف العسكري
في سوريا عقب سريان مفعول العقوبات األمريكية عليها ،حيث
تؤكد مصادر أمنية أن ميلشيات تابعة إليــران تخطط لالنتقام من
تلك العقوبات ،وتحضر للرد على أية هجمات إسرائيلية مرتقبة على
مواقعها في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية األمريكية قد أغلقت قنصليتها في البصرة عقب
هجمات شنتها جماعات شيعية ضدها في العراق ،وبينما تستطيع
الواليات المتحدة ،االعتماد على الحكومة العراقية للتعاون في حماية
مصالحها؛ إال أنها ال تمتلك أيــة وسيلة لحماية مصالحها فــي حال
تعرضت لهجمات شاملة في األراضــي السورية ،وذلــك في ظل عدم
وجود أي تعاون أمني مع حكومة دمشق.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن نوايا طهران العدائية قد ظهرت جلية في
نهاية شهر أكتوبر عندما تم الكشف عن تزويد “حزب اهلل” بمنظومات
( )GPSعبر رحالت جوية وصلت من إيران إلى مطار بيروت ،وكذلك عبر
شحنات جوية نقلت برًا من مطار دمشق إلى مواقع مختلفة في لبنان،
بهدف تعزيز دقة إصابة منظومات الحزب الصاروخية.
في هذه األثناء تكثف القوات اإليرانية وجودها في الجنوب السورية
من خالل الزج بميلشيات وعناصر موالية لها بالقرب من معبر نصيب
الحدودي ،وذلك في مخالفة لالتفاق الروسي-اإلسرائيلي بإبعاد إيران
عن تلك المناطق ،حيث تحدثت مصادر مطلعة عن إدخال “حزب اهلل”
العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية إلى معبر نصيب الحدودي
مع األردن والجمرك القديم بدرعا البلد على أنهم موظفون مدنيون
للتخليص الجمركي.
وعلى الرغم من معرفة الروس بتواجد عناصر الميليشيات اإليرانية في
المعبر الحدودي والجمرك القديم ،إال إنهم يتجاهلون ذلك ،وينخرطون
في مفاوضات مع األردنيين في المقابل لتشكيل جسم عسكري
يرأسه قياديون سابقون بالجيش الحر يقيمون في األردن حاليًا لحماية
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ً
منوهة إلى أنه تم ترشيح بعض األسماء من هؤالء القياديينُ ،عرف منهم؛ أبو سيدرا قائد فوج
الحدود،
المدفعية ،وأبو إياد القيادي في جيش الثورة ،وبراء النابلسي ،وعماد أبو زريق القيادي بجيش اليرموك.
ويأتي الحديث عن دفع إيران بعناصر من الميلشيات الموالية لها للسيطرة على المعبر الحدودي مع
األردن والجمارك ،بالتزامن مع خطوات إيرانية لتأسيس قاعدة عسكرية في اللجاة بريف درعا الشرقي،
حيث تم تجريف عدد من القرى (الشياح وحوش حماد والعاللي والطف والظهر والشومرة) في الزاوية
الشمالية الشرقية من منطقة اللجاة ،قرب أوتوستراد السويداء-دمشق ومطار خلخلة.
وتعمل إيــران في الوقت نفسه على التغلغل في المنطقة عبر شراء أراض وممتلكات في الجنوب
السوري ،والمشاركة في اإلشراف على معبر نصيب الحدودي مع األردن ،ودفع بعض الموالين لها للتمثيل
في مجالس الحكم المحلية ،فض ً
ال عن حركة التش ّيع النشطة في مناطق عدة من الجنوب السوري.
إما في
وفي ذات السياق ،أشارت مصادر عدة إلى ّ
أن الميليشيات اإليرانية و”حزب اهلل” موجودة اليوم ّ
قواعد عسكرية تتبع لقوات النظام ،أو من خالل تشكيالت خاصة بها معروفة أو مستحدثة ،وتنتشر
في عموم الجنوب ،خصوصًا قرب المناطق الحدودية مع األردن وفلسطين المحتلة.
وفي عالمة على بذل مزيد من الجهود لتعميق وجودها في المنطقة وتعزيز تغلغلها في محافظة
درعا بصورة خاصة؛ أنشأت إيران في أواخر شهر أكتوبر الماضي فرعًا لمنظمة الزهراء الشيعية عقب
زيارة للمنطقة من قبل أبو فضل الطبطبائي ،ممثل المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي ،حيث حضر
فعاليات رسمية وشعبية وعسكرية هناك ،وأكد أن خامنئي شخصيًا “مهتم بأهالي درعا”.
كما جرى فتح مكاتب ومراكز تابعة لإليرانيين وحزب اهلل اللبناني ومزارات شيعية في محافظة درعا،
وتحديدًا في مناطق :صيدا ،وكحيل ،والشيخ مسكين ،ومدينة درعا ،ومناطق أخرى من ريف درعا.
وترغب إيران من خالل تلك األنشطة “التبشيرية” في االندماج مع المجتمعات المحلية ،والتحول إلى
عنصر أساسي في البنى االقتصادية والتحتية في مناطق مختلفة من البالد ،حيث يقيم الحرس الثوري
مراكز تدريب وانتشار أخرى في كل من السخنة والقلمون باإلضافة إلى قاعدته الجديدة في اللجاة.
وتأكيدًا على استمرار الوجود اإليراني؛ ظهر قائد ميلشيا “أبو الفضل العباس” في درعا برفقة ضابط
روسي في مدرسة تتخذها الميلشيا مقرًا عسكريًا لها في منطقة داعل غربي درعا ،فيما نعت مواقع
إيرانية الضابط في الحرس الثوري اإليراني ،محمد إبراهيم رشيدي ،الذي قتل في المعارك مع تنظيم
“داعش” شرقي السويداء.
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شؤون أمنية

تمهيدًا العتراف أمريكي؛ واشنطن تصوت ضد قرار أممي يدين ضم إسرائيل
للجوالن
صوتت الواليات المتحدة للمرة األولى ( 16نوفمبر  )2018ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة لألمم
ّ
المتحدة يدين احتالل إسرائيل لهضبة الجوالن ،في موقف يناقض ما درجت عليه اإلدارات األمريكية
السابقة من االمتناع عن التصويت.
وأيدت  151دولة القرار غير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة ،في حين صوتت ضده إسرائيل
والواليات المتحدة ،فيما امتنعت  14دولة عن التصويت .واعتبرت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة
نيكي هايلي أن القرار “عديم الفائدة” و”منحاز كليا ضد إسرائيل” ،مبررة االعتراض األمريكي على القرار
بمواجهة الدور العسكري إليران في سوريا.
وقالت هايلي في بيان عشية التصويت إن“ :الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدم
المدمر للنظام اإليراني داخل سوريا يشكل تهديدًا كبيرًا لألمن الدولي”،
أهليته للحكم وأن التأثير
ّ
وذلك في أول إشارة ضمنية إلى توجه واشنطن لالعتراف بسيطرة إسرائيل على القسم األكبر من
هضبة الجوالن والذي سيطرت عليه في حرب  1967وأعلنت ضمه في  ،1981في خطوة لم يعترف بها
المجتمع الدولي.
وكان السفير األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان قد تحدث في شهر سبتمبر الماضي عن بقاء
هضبة الجوالن تحت سيطرة ٍإسرائيل “إلى األبد” ،وأشار إلى إمكانية اعتراف بالده رسميا بالجوالن على
ورحب السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة داني دانون بالموقف األمريكي الجديد،
أنها إسرائيليةّ .
عده “داللة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين”.
الذي ّ
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عمليات تدريب واستطالع أمريكية-إسرائيلية الستهداف منظومات
(إس )300-في سوريا
شاركت ثمان دول في مناورات جوية أطلق عليها “السماء الصافية” نهاية شهر أكتوبر الماضي في
قاعدة “ستاروكوستانتينيف” بأوكرانيا ،وضمت المناورات ك ً
ال من :الواليات المتحدة ،وبلجيكا ،والدنمارك،
وإستونيا ،وهولندا ،وبولندا ،ورومانيا ،وبريطانيا ،باإلضافة إلى إسرائيل التي انضمت في مرحلة الحقة،
وأسفرت مشاركتها عن تغيير مسار المهمة ،حيث نفذت مقاتالت “إف ”51-األمريكية واإلسرائيلية
تدريبات في مواجهة صواريخ منظومة الدفاع الجوي “إس ”300-التي و ّردتها روسيا ألوكرانيا قبل عدة
سنوات.
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وأشار المصدر إلى أن أوكرانيا تمتلك ستة منظومات دفاع جوي روسية الصنع ،ثالثة منها ذاتية قصيرة
المدى هي“ :كووب2كي ،”12و”تور9كي ،”330و”سي/125بيتشورا” ،ومنظومة متوسطة المدى
هي“ :إس300-بي تي” المتنقلة ،ومنظومة “إس 300-في 1إس ”12-الشاملة المضادة للصواريخ
وللطائرات ،باإلضافة إلى منظومة “إس200-في” طويلة المدى.
وعلى الرغم من االختالف بين المنظومات الروسية التي حصلت عليها أوكرانيا وتلك التي حصل عليها
نظام دمشق ،إال أن طريقة نشر المنظومات لدى القوات الروسية شرق أكرانيا وفي سوريا متشابه،
كما يستخدم الروس مجموعة مشابهة عبر خطوط القتال ،مما يجعل أوكرانيا المكان األنسب الختبار
قدرات المقاتالت األمريكية واإلسرائيلية على استهداف تلك المنظومات.
و ُيعتقد أن المشاركة اإلسرائيلية غير المتوقعة في تلك المناورات هي التي دفعت موسكو لتحذير تل
أبيب من مغبة استئناف عملياتها في سوريا ،حيث أكد الجنرال إيغور كوناشينكوف أن المستشارين
الروس يجهزون طواقم عسكرية سورية لتشغيل منظومات “إس ”300-المتطورة ،ونصح “المتهورين”
بالتمهل وإجراء تقييم كاف للوضع في المنطقة واالمتناع عن األعمال االستفزازية في األراضي السورية.
في هذه األثناء؛ يعمل ضباط من البحرية اإلسرائيلية واألمريكية مع األسطول األوكراني إلنشاء قاعدة
بحرية جديدة في بحر أزوف ،في منطقة تتميز بمياهها الضحلة بين روستوف وكراسنودار الروسية
والقرم علمًا أن معظم الشاطئ الشمالي تمتلكه أوكرانيا.
وكانت زيارة مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون إلى القدس في األسبوع الثالث من شهر
أغسطس الماضي قد أثارت الكثير من التكهنات حول طبيعة مشاريع التعاون األمنية التي تم إبرامها
بين البلدين ،حيث توجه بولتون من القدس إلى كييف ،وأعقب ذلك إيفاد الرئيس األمريكي مبعوثه
الخاص ألوكرانيا كورت فولكر المكلف بمسألة التعاون األمريكي-اإلسرائيلي-األوكراني.
ُ
وأعلن في مطلع شهر نوفمبر الجاري عن اعتزام الرئيس األكراني بوروشينكو زيارة إسرائيل ،حيث يتم
التحضير لتوقيع معاهدة تجارة حرة بينهما ،فض ً
ال عن تسريب معلومات حول نية الواليات المتحدة
تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة.
في هذه األثناء تُجري تل أبيب تجارب على استهداف “دمى من البالون” تماهي منظومات “إس”300-
الروسية في صحراء النقب .وأكدت مصادر روسية أن سالح الجو اإلسرائيلي يستخدم دمى على هيئة
صواريخ أرض-جو للدفاع الجوي “مصممة من قبل اإلتحاد السوفيتي سابقًا” للتدرب عليها.
ومن جهتها؛ تقوم الواليات المتحدة بعمليات تجسس قرب مواقع منظومة “إس ”300-في سوريا،
حيث تقوم طائرات تابعة لسالح الجو األمريكي من طراز “RC-135V” بعمليات استطالع في سوريا،
قادمة من قاعدة “خليج سودا” الجوية في جزيرة “كريت” ،ونفذت في األسابيع الماضية عمليات مراقبة
إلكترونية لمئات الكيلومترات على طول ساحل سوريا ،وفوق المياه الدولية للبحر المتوسط.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية؛ فقد تم رصد  17طائرة تجسس وطائرة بدون طيار تابعة للواليات المتحدة
ودول حلف شمال األطلسي بالقرب من الحدود الروسية .ونتيجة لذلك اضطرت مقاتالت القوات الجوية
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الروسية التحليق  4مرات من أجل اعتراض األهداف ،حيث حلقت الطائرة ( )RC-135Vمن جهة البحر
األسود قبالة ساحل أبخازيا وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ،ويعتقد أنها كانت تجمع معلومات
حول مواقع وأنشطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.
وأسفرت عمليات االستطالع األمريكية عن تحديد مواقع المنصات الصاروخية في سوريا ،حيث نشرت
مصادر إسرائيلية صورًا تُظهر المكان الذي وضعت فيه أولى بطاريات صواريخ “ ”S-300التي سلمتها
روسيا للنظام ،وذلك في شمال مدينة “مصياف” بريف حماة الغربي قرب قرية “الحليونة” ،حيث يتمركز
“الفوج  49إس  ”200التابع للنظام.
ضمن هذا السياق أفاد مصدر عسكري بأن المكان الذي نُشرت فيه هذه البطاريات يدل على أنها باقية
تحت الحماية الروسية لفترة ليست قصيرة ،مدل ً
ال على ذلك بأن الموقع الذي وضعت فيه ال يبعد سوى
 1200متر عن بطاريات صواريخ “إس ”400-الروسية ،وبقربها عدة عربات “بانتسير” تابعة للدفاع
الجوي الروسي.
واستنتجت االستخبارات األمريكية أن الخبراء الروس هم من يديرون هذه المنظومة بقصد التدريب،
كون طواقم الضباط السوريين غير مؤهلين حاليًا للعمل على هذه المنظومة ،فهم بصدد اتباع دورة
مدتها ثالثة أشهر في نفس المنطقة “الحيلونة”.
ويدور الحديث عن رغبة الواليات المتحدة وإسرائيل القيام بعملية خاطفة لتدمير تلك المنظومات التي
ال تزال غير مفعلة ،إذ إن عناصر النظام لن يتمكنوا من تشغيلها قبل عدة أشهر ،وذلك حتى يضمن
الروس قدرة عناصر النظام على تشغيلها ومن ثم القيام بنشرها في مواقع إستراتيجية ،يتوقع أن
تكون في كل من :مصياف ،وشنشار ،والضمير.
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الــقــوات الــروســيــة تــعــزز قــدراتــهــا على الحرب
اإللكترونية في سوريا
نفذت طائرات استطالع أمريكية وبريطانية خالل األسابيع الماضية نحو
ثالث طلعات استطالع أسبوعية فوق األجــواء السورية ،منطلقة من
قواعدها في كريت ،حيث حلقت شماالً على طول الساحل السوري
باتجاه الحدود التركية ،في حين اتجهت طلعات أخرى إلى ميناء حيفا
وحلقت شماالً نحو الحدود السورية-األردنية وصــوالً إلى صل نقطة
الحدود السورية-العراقية-األردنية.
وكان من ضمن طائرات االستطالع تلك؛ الطائرة األمريكية “إم سي-
125إس” الــمــعــززة بمنظومة إشـ ــراف واســتــطــاع مــتــعــدد المهام
االستخباراتية متوسط االرتــفــاع المعزز للتعقب والتجسس على
اتصاالت العدو ،مع القدرة على تسجيل فيديو حركة كامل لي ً
ال ونهارًا،
من طراز “إيميراس-إس” ،وطائرة االستطالع “إم سي12-دبليو ليبرتي”
للتجسس واالســتــطــاع ،وكالهما متصلتان بمركز بيانات الجيش
األمريكي المخصص لجمع وتوزيع المعلومات بسرعة على وحــدات
الجيش.
وقامت هذه الطائرات بتعقب منظومة الدفاع الجوية الروسية “إس-
 ”300ومنظومات الــحــرب اإللكترونية التي نصبتها موسكو في
سوريا في شهر سبتمبر الماضي للتشويش على رادارات العدو البرية
والمحمولة جوًا فوق سوريا وشرق المتوسط.
كما كشفت الطلعات االستطالعية عن قيام الــروس بــإرســال ثالثة
كتائب من منظومة “إس 300-بي إم ،”2-تصحبها فرق تشغيل
روسية ،باإلضافة إلى منظومات صاروخية مطورة العتراض صواريخ
“كــروز” والتصدي للمقاتالت التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تم
نصبها حول المدن السورية الرئيسية وفي القواعد الجوية ،وتزويد
القوات الروسية في سوريا بوسائل حرب إلكترونية متطورة.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام ضفادع بشرية روسية بتدريبات على
الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط عند الشواطئ السورية،
استخدمت فيها معدات متطورة تتضمن معدات غــوص فرنسية
وإيطالية ،ودراجات ألمانية تحت الماء من طراز “بالك شادو .”730
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القوات الروسية تعزز قدراتها
على الــحــرب اإللكترونية في
سوريا (تتمة)
وتضطلع وحدات العمليات الخاصة الروسية
في الوقت الحالي بمهمة إنشاء نظام يجمع
بين الصواريخ المضادة للجو ،قصيرة وبعيدة
الــمــدى ،وبــنــاء حقل راداري على االرتــفــاعــات
المختلفة مــن شأنه تضليل الــعــدو الجوي
في سوريا ،وذلك من خالل التأثير في قواعد
البيانات المتوفرة في الطائرات والصواريخ
المعادية وتقوم بتحميل معلومات مضللة
في قواعد البيانات للطائرات والصواريخ ،حيث
تحل عالمات خادعة محل األقمار االصطناعية
التي تعتمدها تلك الطائرات والصواريخ.
كما ُيتوقع أن تشارك تلك القوات في عمليات
الــحــرب اإللكترونية للتشويش والدفاعات
الجوية ،حيث يتم تتبع تحركات طائرات العدو
في جميع المسارات وعلى كل االرتفاعات،
وتستهدف التدريبات بصورة خاصة طائرات
“إف ”16-الــتــي تشكل أس ــاس ســاح الجو
اإلسرائيلي.
وعلى الصعيد نفسه؛ أجرت القوات العسكرية
الــجــنــوبــيــة فــي الــجــيــش ال ــروس ــي تــدريــبــات
عسكرية تحاكي حــرب الــمــدن فــي ســوريــا،
حيث قام ضباط وأفــراد القاعدة العسكرية
الروسية فــي أرمينيا بــإجــراء تدريبات على
“حــرب الــمــدن” ،وتضمنت عملية تحرير أحد
األحياء السكنية من التشكيالت المسلحة
غير القانونية لعدو افتراضي ،مستخدمين
في ذلك خبراتهم في العمليات العسكرية
التي قاموا بتنفيذها في سوريا.
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حملة “داعــــش” تــربــك الترتيبات
األمنية األمريكية شرقي الفرات
يــشــن تــنــظــيــم “داعــــــش” مــنــذ شــهــر سبتمبر
الماضي حملة شرسة شرقي الفرات النتزاع عدة
قرى ومناطق من يد “قــوات سوريا الديمقراطية”
وميلشيات “وحدات حماية الشعب” التي تدعمها
الواليات المتحدة.
وظهر مقاتلو التنظيم وهم يتجولون في عربات
“مــــراب” األمــريــكــيــة المصفحة الــمــضــادة لأللغام
والعبوات الناسفة ،وبالشاحنات والدراجات النارية،
ـدة عمليات
وبــعــربــات مــمــلــوءة بالمتفجرات ُمــعـ ّ
انتحارية.
واختار التنظيم بلدة “هجين” شــرق نهر الفرات
القريبة مــن الــحــدود الــســوريــة-الــعــراقــيــة ،وذلــك
ألهميتها اإلستراتيجية ،حيث تقع على مقربة
مــن “الــعــبــاس” غــربــً ،و”ال ــرم ــادي” جنوبًا ،وال يــزال
اجــتــيــاح التنظيم لمناطق ش ــرق ســوريــا وغــرب
العراق يثير القشعريرة ويمثل كابوسًا لدى نظام
دمشق وبغداد وأربيل على حد ســواء ،مما دفع
بالقوات العراقية إلرس ــال ثــاث ألــويــة مــدرعــة إلى
الــحــدود الــســوريــة ،والتمست مــن إي ــران السماح
بنشر ميليشيات “الحشد الشعبي” على الحدود
السورية-العراقية.
وجــاء االلتماس العراقي من إيــران السماح بنشر
“الحشد الشعبي” كمؤشر على ضعف القوات
األمريكية التي فرضت في الفترة نفسها عقوبات
على نظام طهران ،مما شوش على أحد األهداف
الرئيسية لترامب في فرض تلك العقوبات ،وهو
إجــبــار إي ــران على سحب قواتها العسكرية من
سوريا ،وغيرها من نقاط التوتر في الشرق األوسط.
وكشف الطلب العراقي من طهران االستعانة
بقوات “الحشد الشعبي” فشل العملية األمريكية
التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي للقضاء
على فلول التنظيم شرق الفرات ،حيث دفع ذلك
17
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التصعيد بالتنظيم لشن هجمات مضادة أودت
بحياة أكثر من  800مقاتل ،منهم نحو  300من
“قسد” ،وعدد كبير من قوات النظام الذين ُقتل
معظمهم في “الشعفة” جنوب “هجين”.
وعــلــى الــرغــم مــن الخسائر الــفــادحــة فــي صفوف
المدنيين ،إثر القصف األمريكي لبلدة “هجين” إال
أن التنظيم حافظ على تماسكه ،حيث تحصن
عناصره في شبكة أنفاق حفروها ضد الطائرات
فيما كــان يجهزون بنفس الوقت لشن عمليات
انتحارية على قوات “قسد”.
وتواجه القيادة العسكرية األمريكية والنظامين
السوري والعراقي مأزقًا حقيقيًا نتيجة عجزهم عن
كبح جماح التنظيم الذي شن حرب عصابات شرق
سوريا بالتعاون مع عناصر محلية.
وتــفــتــح ح ــرب الــعــصــابــات الـ ــذي يشنها تنظيم
“داعــش” في العراق وسوريا فص ً
ال جديدًا ومريرًا
مــن فــصــول الــحــرب ،إذ إن الحملة الــتــي تشنها
قــوات التحالف ال تــزال بعيدة عن نهايتها ،ففي
شهر أكتوبر الماضي شن التنظيم  222عملية
عسكرية ،أي بمعدل  7عمليات في الــيــوم ،مما
يعكس تصاعدًا مضطردًا في إمكانيات التنظيم
وقدرته على الحركة وشن العمليات التي أسفرت
عن مقتل نحو  283مدني وجرح  257في حوادث
متفرقة.
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ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن التنظيم يتبع تكتيكًا
عــســكــريــً جــديــدًا يــقــوم عــلــى أسـ ــاس اســتــدراج
“القوات العسكرية” التي تقاتله في سوريا والعراق
إلى عمق البادية السورية عبر نشر بالغات كاذبة
بــوجــود عــبــوات نــاســفــة فــي المنطقة ،وم ــن ثم
استهداف تلك القوات في الصحراء لتجنب قتالهم
فــي قــواعــدهــم المحصنة ،وتكثيف العمليات
األمنية التي تنفذها خاليا نائمة تابعة للتنظيم
بعد انتحال عناصرها صفة عسكرية ،باإلضافة إلى
خطف أقرباء المطلوبين للتنظيم.
ونجح ذلــك التكتيك فــي إعــاقــة حملة “التحالف
الدولي” في ريف دير الزور الشرقي ،بقيادة الواليات
المتحدة ،فبعد سبعة أسابيع على إعــان “قوات
سوريا الديمقراطية” إطــاق المرحلة األخيرة من
حملة “عاصفة الجزيرة”؛ استطاع تنظيم “داعش”
فــي يــوم واح ــد اســتــعــادة السيطرة على جميع
المناطق التي كــان قد خسرها من قبل ،وألحق
خسائر فادحة في صفوف “قسد”.
وعلى الرغم من الحصار المفروض على مناطق
سيطرة التنظيم في جيب هجين؛ إال أن مقاتليه
ّ
تمكنوا من وقف جميع محاوالت تقدم “قسد” من
الجهة الشمالية الغربية وإبــطــاء العمليات في
ّ
واستغل مقاتلو
المحور المحاذي للحدود العراقية.
“داعش” العواصف الرملية التي تشهدها مناطق
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الشرق السوري لشن هجمات متزامنة على عدة محاور ،انتهت بانسحاب سريع لمقاتلي “قسد” من
مواقعهم في السوسة والباغوز ،ووصول التنظيم إلى الحدود العراقية من جديد.
ودفعت تلك التطورات بالجيش العراقي إلعالن االستنفار بالتعاون مع “الحشد الشعبي” بهدف تغطية
المنطقة الحدودية شمال مدينة القائم وتحريك “وحدات الحماية الكردية” قواتها لدعم خطوط التماس
مع “جيب هجين” .كما عاودت طائرات “التحالف” استهداف البلدات على الضفة الشمالية للفرات ،وأرسلت
تعزيزات مد ّرعة إلى حقلي التنك والعمر.
ووفقًا لمصادر عراقية فإن بغداد أرسلت تعزيزات قوامها لواءين من الجيش إلى مدينة القائم غربي
محافظة األنبار قرب الحدود مع سوريا ،حيث تموضع اللواءان ( )27و( )28من فرقة المشاة السابعة في
مدينة القائم غربي محافظة األنبار ،وتم نشر ثالث ألوية من الحشد الشعبي على الحدود السورية-
العراقية بهدف تأمينها.
وفي ظل انهيار دفاعات “قسد” وخسائر قوات النظام أمام تنظيم “داعش” بادرت القوات األمريكية إلى
سحب أسلحتها الثقيلة القريبة من محيط بلدة “هجين” حيث خسرت قوات “قسد” عشرات العربات
العسكرية ،في حين تسببت العواصف الترابية واألحوال الجوية المتردية بحالة شلل في حركة المقاتالت
الحربية التابعة للتحالف الدولي الذي اضطر الستقدام تعزيزات عسكرية جديدة من كردستان العراق،
حيث وصلت قافلة مكونة من  200شاحنة عسكرية تحمل عربات مدرعة وأسلحة وذخائر إلى الحسكة،
في حين أحكم الحرس الثوري اإليراني والحشد العراقي قبضتهم األمنية في مناطق سيطرتهم في
دير الزور.
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حشود عسكرية غير مسبوقة شرقي الفرات
تعكف الواليات المتحدة على تعزيز حاميتها العسكرية في قاعدة التنف ،وذلك بهدف تحويلها إلى
قاعدة عسكرية لمواجهة التوسع اإليراني في الشرق األوسط ،وذلك نظرًا ألهمية موقعها االستراتيجي
على طول الطريق السريع الذي يربط مركز نظام دمشق بداعميه في طهران.
وبخالف تصريحات ترامب السابقة؛ أكد مسؤولون أمريكيون في األيام الماضية عزم الواليات إبقاء قواتها
في سوريا إلى حين مغادرة القوات اإليرانية ،والعمل على إنهاء برنامج طهران العسكري في سوريا.
وعلى الصعيد نفسه؛ وصف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األمريكية قاعدة التنف
بالعنصر األساسي في المهمة العسكرية المستمرة التي تقوم بها الواليات المتحدة لمحاربة “داعش”
وضمان عدم قدرته على العودة من جديد ،مؤكدًا أن التواجد العسكري األمريكي له فوائد إضافية،
منها عرقلة إيران في المنطقة عبر إيقاف مساعداتها المقدمة لنظام األسد ،ومنعها من إنشاء تواجد
عسكري دائم لها في سوريا.
وفي مقابل تعزيز القوات األمريكية في التنف ،تقوم القوات التركية شمال شرقي سوريا بقصف مواقع
لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عين العرب شرقي نهر الفرات ،وذلك بعد تهديد الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان بمهاجمة الوحدات الكردية شرقي النهر ،حيث قصفت مرابض المدفعية
التابعة للجيش التركي مواقع تنظيم “ب ي د” في قرية زور مغار بهدف إعاقة أنشطة التنظيم ووقف
أعمال بناء الخنادق والتحصينات.
وكانت تركيا قد اتهمت “وحدات حماية الشعب الكردية” بالعمل على حفر خنادق وتحصينات في منبج
ومناطق شرقي الفرات ،األمر الذي دفع أنقرة للتلويح بترك منبج والتوجه نحو شرقي الفرات ،وذلك
بالتزامن مع اندالع اشتباكات في الريف الشمالي لمحافظة حلب ،بين الجيش السوري الحر ،والوحدات
الكردية ،وذلك بعد استهداف الوحدات الكردية المتمركزة في تل رفعت مواقع الجيش الحر في مدينة
مارع.
وتتحدث مصادر مطلعة عن توجه تركيا لشن هجوم على تل أبيض ،حيث يتم إرس ــال تعزيزات
عسكرية تركية كبيرة مقابل البوابة الحدودية لمنفذ تل أبيض الحدودي ،األمر الذي دفع “مجلس سوريا
الديمقراطية” (مسد) لمطالبة النظام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف العمليات التركية في المنطقة.
وقال بيان “مسد”“ :ندعو الحكومة السورية في دمشق لعدم البقاء في موقع المتفرج ،والبدء باتخاذ
اإلجراءات القانونية على المستوى الدولي لوضع حد لالنتهاكات التركية وأطماعها في سوريا”.
وفي منتصف شهر نوفمبر الجاري؛ تحدثت مصادر مطلعة عن دخول رتل من قوات عربية من دولة
خليجية خطوط التماس بين قوات “قسد” وتنظيم “داعــش” شرق نهر الفرات في ظل التحضيرات
لعملية شاملة ضد التنظيم.
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وتموضعت تلك القوات عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،في الريف الشرقي لدير الزور ،حيث شوهدت
عربات مختلفة عن عربات التحالف الدولي يقودها سائقون يتحدثون اللغة العربية ،ولم يتم اإلعالن عن
أسباب دخول الرتل تلك المنطقة.
تأتي تلك األنباء بالتزامن مع تحضير التحالف الدولي وقوات “قسد” للبدء بعملية عسكرية ضد قوات
التنظيم في “هجين” التي تتعرض لقصف جوي مكثف أدى إلى سقوط خسائر بشرية فادحة في
صفوف المدنيين.
وتزامن دخول القوات الخليجية مع استقدام قوات “قسد” نحو  1700مقاتل من منطقة عين العرب
ومنبج وقوات تتبع لجيش الثوار ولواء جبهة األكراد وغيرهم ،باإلضافة إلى استقدام عناصر من قوات
األمن الداخلي “األسايش” ،وذلك في إطار التحضيرات والتجهيزات المتواصلة من قبل “قسد” ،للبدء
بعملية شاملة تهدف إلنهاء تواجد التنظيم شرق الفرات.
ومن جهتها؛ تواصل فصائل الجيش الحر ،استعداداتها للمشاركة في عملية عسكرية محتملة تقوم
بها تركيا ضد المجموعات اإلرهابية شرقي نهر الفرات شمالي سوري ،حيث تتأهب “فرقة الحمزة” التي
تضم نحو  6500مقاتل من العرب والتركمان للمشاركة عقب دورها الفاعل في دعم القوات الركية
بعمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

النظام يستمر في التصعيد ضد “فصائل التسويات”
هدد رئيس فرع األمن العسكري بدرعا ،العميد “لؤي العلي” ،جيش “المعتز باهلل” التابع للجيش السوري
الحر ،بتسليم سالحه الخفيف ،وإال ستقوم قواته باقتحام مناطق الجيش واعتقال عناصره ،وذلك على
الرغم من إبرام اتفاق تسوية في شهر يوليو الماضي حصل بموجبه فصيل “المعتز باهلل” على ضمانات
روسية باالحتفاظ بسالحه الخفيف.
يأتي ذلك التهديد بالتزامن مع عمليات استفزازية يقوم بها قادة أجهزة “األمن العسكري” و”المخابرات
الجوية” و”أمن الدولة” ضد فصائل التسوية ،والضغط على عناصرها لالنضمام إلى صفوفها ،فض ً
ال عن
حمالت االعتقال بحق قادة بعض الفصائل.
وكان رئيس المخابرات العسكرية اللواء جميل الحسن قد قام بجولة على العديد من مدن وبلدات
درعا ،على رأسها :نوى ،والحارة ،وجاسم ،والكرك الشرقي ،وداعــل ،وطلب من وجهاء هذه المناطق
إرسال أبنائهم المتخلفين عن الخدمة العسكرية للخدمة في صفوف جيش األسد ،وتوعد أهالي درعا

www.strategy-watch.com

21

التقرير االستراتيجي السوري

العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

تطورات عسكرية

“بالثأر” ،حيث قال في اجتماع عقده مع وجهاء بلدة الكرك الشرقي“ :أنا لم أنس ما فعلته بصر الحرير
وناحتة ،ففي يوم واحد قامت بصر الحرير بقتل مائتي عنصر لي وأنا عربي والعربي ال ينسى الثأر”.
وتزامنت تلك الزيارات مع حملة اعتقاالت شملت الشيخ مسكين وخربة غزالة وقرى أخرى في المحافظة
التي سلمتها “فصائل المصالحات” للنظام ،وعلى رأسهم القيادي السابق في الجيش الحر ،فادي
العاسمي بمدينة داعل بريف درعا الغربي ،رغم دخوله في اتفاق التسوية.
ووفقًا إلحصائية صادرة عن “مكتب توثيق الشهداء في درعا ،اعتقلت قوات النظام  11مدنيًا ومقات ً
ال
سابقًا في فصائل المعارضة إلى جانب امرأة في مدينة الشيخ مسكين ،وكان قسم المعتقلين في
المكتب وثق اعتقال النظام  39شخصًا خالل أيلول الماضي ،منهم  16مقات ً
ال سابقًا في فصائل
المعارضة ،من بينهم تسعة قياديين سابقين .كما وثق مقتل  12شخصًا من أبناء المحافظة ،بينهم
ستة قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام.
وتزامن ذلك مع مقتل القيادي العسكري في فرقة “ 18آذار” التابعة للجيش الحر في درعــا ،محمد
إبراهيم جزوان أبو نبوت ،متأثرًا بجراحه بعد اشتباك مع قوات األسد على أطراف بلدة نصيب في ريف
درعا الشرقي.
كما اعتقل فرع األمن السياسي عدة أشخاصُ ،عرف منهم الشابين عمران أكراد وعلي أبا زيد ،باإلضافة
إلى اعتقال القيادي السابق في “جبهة ثوار سوريا” ،أحمد الفروخ ،حيث ظهر في تصوير مسجل مكبل
اليدين وبدت عليه عالمات الخوف.
وشملت حملة االعتقال العشرات من أبناء مدينة درعا ،عرف منهم رئيس “المجلس المحلي الثوري”
سابقًا ،ياسر النابلسي ،وعناصر سابقين من الجيش الحرُ ،عرف منهم أحمد الديري ،وسامي الزرازرة،
وعدنان العوض ،على الرغم من أن جميع هؤالء العناصر قاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام ،حيث
وصل عدد المعتقلين إلى نحو  25معتق ً
ال ج ّلهم ممن كان لهم دور بالهيئات الثورية سابقًا.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن  488حالة اعتقال تعسفي في سوريا خالل شهر
أكتوبر الماضي ،مؤكدة أن أغلب المعتقلين هم من الذين أجروا مصالحة مع النظام ،ويحملون “بطاقات
تسوية”.
www.strategy-watch.com
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تدهور األوضــاع األمنية في دمشق وتشير المصادر إلــى أن عــدد هــؤالء المعتقلين
يتجاوز  350ضابطًا تم توقيفهم بسبب “عقوبات
وتنامي خسائر النظام
انضباطية ،وتقارير كيدية ،ومنهم جرحى حرب
ومعهم نسب عجز ،وأحــوالــهــم الصحية سيئة
يشهد القصر الجمهوري حالة من التوتر إثر تسرب
ومع ذلك توقفت رواتبهم من لحظة توقيفهم
األنــبــاء عــن وج ــود مجموعة مــن الــضــبــاط الــذيــن
وعائالتهم وأطفالهم يعانون الفقر”.
يعملون في الخفاء ضد بشار األســد ،حيث أجرى
الضباط الموالون للنظام عمليات تصفية طالت
وعلى الصعيد نفسه؛ نقلت قــوات النظام في
معظم العاملين في مكتب االستعالمات الخاص
األسبوع األخير من شهر أكتوبر الماضي  15عنصر
بالقصر .كما دار الحديث عن تصفية ضابط يعمل
من “الدفاع الوطني” الذين اعتقلتهم ميليشيا
في مكتب االستعالمات بعد اتهامه بخيانة بشار
“ال ــح ــرس الـــثـــوري” اإليـــرانـــي م ــؤخ ــرًا ف ــي مدينة
األسد.
البوكمال إلى فرع “المخابرات الجوية” في مدينة
ديــر ال ــزور ،وذلــك في أعقاب مناوشات دارت بين
ووفقًا للتسريبات فــإن الضابط الــذي تم إعدامه
“الدفاع الوطني” و”الحرس الثوري” اإليراني ،حيث
قــبــل نــحــو شــهــر هــو بــرتــبــة عقيد ويــدعــى مــازن
تعمل إيران على تفكيك العديد من التشكيالت
غــصــون ،وينحدر مــن الطائفة العلوية ،حيث تم
التابعة للنظام بــهــدف بسط سيطرتها على
العثور على أدلة تثبت تورطه بتأجير ثالثة منازل
كامل المنطقة.
في حي “المالكي” ،ضمن الشارع المالصق للقصر
الــجــمــهــوري فــي دمــشــق ،بــعــقــود إيــجــار وهمية،
وفــي  10نوفمبر الــجــاري؛ طالبت بعض المواقع
ألشخاص مجهولين ،ولم تتم معرفة الجهة التي
الــمــوالــيــة الــنــظــام بــالــعــمــل عــلــى تــحــريــر األس ــرى
يتبعون لها ،وقــام أمــن القصر الجمهوري بعد
الــمــوجــوديــن لــدى الــمــعــارضــة ،حتى لــو أدى ذلك
ذلك بمصادرة أمالكه بما فيها  3سيارات خاصة.
لــإفــراج عن المعتقلين الموجودين في سجون
وأســفــرت العملية عــن اعــتــقــال أكــثــر مــن عشرة
النظام ،كما طالبوا النظام بالكشف عن مصير
ضــبــاط متفاوتي الــرتــب العسكرية مــن مكتب
المفقودين الذين يقدر عددهم بأكثر من  10آالف
االستعالمات ،وضع بعضهم قيد اإلقامة الجبرية،
معتقل موزعين على معظم المقار العسكرية
ووضع آخرون تحت تصرف رئاسة األركان.
والمناطق السورية.
كما دار الحديث في نهاية شهر اكتوبر الماضي عن
اعتقال النظام عــددًا من الضباط والمهندسين
واألطباء الذين خدموا في صفوف الجيش ،حيث
تم الزج بهم في سجن “صيدنايا” ،األمر الذي دفع
بعضو البرلمان نبيل صالح إلثارة موضوعهم مع
وزير الدفاع خالل حضوره جلسة للبرلمان ،مطالبًا
بمنحهم الحق في توجيه تهمة لهم ومحاكمتهم
مــن قبل الــقــضــاء المختص“ ،نــاهــيــك عــن الــفــراغ
الــذي يشكله غياب هــؤالء الــقــادة عن المؤسسة
العسكرية”.
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وجــاءت تلك التحركات بالتزامن مع الكشف عن
مقتل  92شخصًا في محافظة السويداء جراء
أحــداث عنف متفرقة خالل شهر أكتوبر الماضي،
معظمهم من الميلشيات التابعة للنظام ،حيث
ذكـ ــرت شــبــكــة “ال ــس ــوي ــداء  ”24أن ع ــدد قتلى
ميليشيا أسد بلغ  62عنصرًا من مجموع القتلى،
وجرح منهم  ،46في حين وصل عدد قتلى تنظيم
“داعــش” إلى  23عنصرًا ،والباقي من المدنيين.
أن العدد األكبر من قتلى النظام سقط
وأضافت ّ
خــال األســبــوع الــثــالــث والــرابــع مــن شهر أكتوبر
الماضي ،حيث سجل اليوم األخير منه فقط ،مقتل
 6عناصر ،وإصابة عشرة أخرين.
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واستقبلت الالذقية في الفترة نفسها جثامين  18قتي ً
ال قضوا في الشهر الماضي غالبيتهم من قرى
منطقة جبلة ،ومن بينهم  5ضباط ،رائد ونقيب وثالثة برتبة مالزم أول.
كما تم توثيق مقتل  23عنصرًا من قوات النظام بين ريفي الالذقية وحماة في منتصف شهر أكتوبر
القمة” المتواجدة في شرق الالذق ّية بجبل األكراد وعلى السفوح المط ّلة
الجاري ،معظمهم من “كتيبة
ّ
على سهل الغاب ،حيث أعلنت فصائل المعارضة تنفيذ هجوم مباغت أسفر عن مقتل هذا العدد
الكبير من عناصر النظام ،والحصول على بنادق كالشينكوف ،ورشاشي بيكا ،وقنّاصة دراكانوف،
وقبضات تواصل السلك ّية ،باإلضافة إلى مجموعة من الهواتف الحديثة وأدوات عسكرية أخرى.
كما أسفر هجوم لجيش “أنصار اإلسالم” على تلة الدبابات على محور الكبينة-السرمانية في ريف حماة
الشمالي الغربي ،عن مقتل أكثر من  25عنصرًا وجرح آخرين واغتنام دبابتين وعدد كبير من األسلحة
والذخائر.
في هذه األثناء تكبد “حزب اهلل” خسائر فادحة تمثلت في مقتل ضابط وعدد من مرافقيه شمالي غرب
محافظة درعا بهجوم مجهول وقع في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وتشهد العديد من المناطق الموالية للنظام انتشار المخدرات وحبوب “الكبتاغون” ،حيث تم الكشف
عن توقيف سيارة بداخلها  90ألف حبة “كبتاغون” مخدرة بحمص ،ويدور الحديث عن دخول كميات
كبيرة بصورة يومية عن طريق التهريب إلى مناطق النظام قادمة من لبنان.
وأفــادت وسائل إعالم محلية أن المخدرات والحشيش أصبحت تنتشر في حمص وطرطوس بسبب
قربها من الحدود اللبنانية التي يتم تهريب كميات كبيرة إليها ،بالتعاون مع تجار مخدرات لبنانيين،
حيث أصبح تجار المخدرات يروجون لبضاعتهم في العلن.
ويتهم قسم من الموالين للنظام على صفحات التواصل االجتماعي ضباط النظام وميلشيا الدفاع
الوطني بتسهيل عمل تجار المخدرات الذين يجلبون البضائع والمواد المخدرة المهربة من لبنان،
مقابل الحصول على مبالغ باهظة من أجل بيع هذه الحبوب التي تجني أمواال ضخمة.
ووفقًا لمصادر محلية فإن “حزب اهلل” يشرف على شبكة مؤلفة من  1600عميل ،مهمتهم بيع المواد
المخدرة وذلك بالتعاون مع بعض ضباط النظام الذي يسهلون عمليات بيع المخدرات التابعة للحزب
مقابل حصولهم على قسم من األربــاح الضخمة التي يجنيها التجار .حيث يتم زراعــة عشرات آالف
الهكتارات من المخدرات في مزارع تابعة للحزب في األراضي اللبنانية والسورية.
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?Mission Impossible
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Russia-Israel Relationship Transformed by Syria Conflict
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Iran, its clients, and the future of the Middle East: the limits of religion
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US-Backed Forces in Iraq, Syria May Face Challenges for Years
القوات المدعومة من الواليات المتحدة في العراق وسوريا قد تواجه تحديات لسنوات
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Syria: Victory Without Peace
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Latest US-Led Air Strikes Kill At Least 80 Syrian Civilians
 مدنيًا سوريًا08 الهجمات الجوية األخيرة بقيادة الواليات المتحدة تقتل على األقل
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This Economic Trick Will Stabilize Syria
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Russia Wants to ‹Jam› One of America›s Most Deadly Weapons of War
روسيا تريد تعطيل أحد أكثر أسلحة الحرب األمريكية فتكًا
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The New U.N. Envoy to Syria Should Kill the Political Process to Save It
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U.S.-Turkish Ties May Be Cut for Good in Syria
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2018  نوفمبر5
فورين بوليسي
https://foreignpolicy.com/8102/11/05/u-s-turkish-ties-may-be-cut-forgood-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر
المركز
الرابط

www.strategy-watch.com

العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

التقرير االستراتيجي السوري

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر
المركز
الرابط
عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
تاريخ النشر
المركز
الرابط

تقارير غربية

Lebanese Journalist: France Boosts Political And Intelligence Ties With
Hizbullah – In Order To Profit From Lebanese Oil
صحافية لبنانية :فرنسا تعزز العالقات السياسية واالستخباراتية مع حزب اهلل – بغرض التكسب من
النفط اللبناني
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ميمري
https://www.memri.org/reports/lebanese-journalist-on-france-hizbullahrelations
Escalation Between Turkish and Kurdish Leadership Alters Kurdish
Relations with Assad
التصعيد بين القيادة التركية واألكراد يغير العالقات الكردية مع األسد
 16نوفمبر 2018
المجلس األطلسي
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Assad Needs UN Assistance to Repatriate Refugees
األسد بحاجة إلى مساعدة األمم المتحدة إلعادة الالجئين إلى بالدهم
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توسع تركيا القريب في الخارج
 15نوفمبر 2018
معهد دراسات الحرب
http://iswresearch.blogspot.com/8102/11/turkeys-near-abroadexpansion.html

Erdogan Ramps Up Pressure on the U.S.
أردوغان يرفع الضغط على الواليات المتحدة
 9نوفمبر 2018
معهد دراسات الحرب
http://iswresearch.blogspot.com/2018/11/turkey-brief-october-20november-6-8102.html

There’s a Right Way to End Syria’s War
هناك طريق صحيح إلنهاء الحرب السورية
 14نوفمبر 2018
فورين أفيرز
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-11-14/theres-rightway-end-syrias-war
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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.
العدد رقم  - 63األحد  25نوفمبر 2018

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.
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