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إقرأ في هذا العدد:
)4M( الصراع الدولي على طريق

تنامي التنافس الروسي-اإليراني في سوريا

بهاء الحريري يثير لغطًا حول تحشيد السنة في لبنان وسوريا



)4M( الصراع الدولي على طريق

الدولي   )4M( طريق  تحول  عن   )2020 يونيو   16( اليــن”  أون  “إنتلجنس  موقع  نشره  تقرير  تحدث 
اإلستراتيجي، الذي يربط الساحل السوري بالحدود السورية-العراقية إلى ساحة اشتباك بين مختلف 
القوى الفاعلة في األراضي السورية؛ ففي 10 يونيو الجاري، أغلقت القوات الخاصة األمريكية الطريق على 
دورية روسية بالقرب من القامشلي، وذلك بالتزامن مع منع موالين للنظام في قرية “الدشيشة” رتاًل من 

مغاوير القوات األمريكية من مواصلة رحلتهم  ورشقهم  بالحجارة بالقرب من بلدة “تل تمر”.

وعلى الرغم من أن هذا الجزء من الشمال السوري يخضع للنفوذ األمريكي منذ تدخل الواليات المتحدة 
لصالح حلفائها األكراد عام 2015؛ إال أن ذلك لم يمنع موسكو وأنقرة من إبرام اتفاق يقضي بإعادة فتح 
الطريق الدولي )4M( )25 مايو 2020(، والذي يمر من مناطق تمركز  القوات األمريكية دون استشارة 
واشنطن، وشرعت القوات الروسية عقب ذلك في تسيير قوافل عسكرية على طول الطريق، مهددة 

النفوذ األمريكي في المنطقة. 
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نقطة  إقامة  األمريكي شمال شرقي سوريا، حيث حاولت  الوجود  الروسية في تحدي  القوات  وأمعنت 
تفتيش في قرية “ديريك” على الحدود السورية-العراقية )3 يونيو( بهدف إعادة تمكين النظام من 
القوات  أن  إال  الديمقراطي”،  االتحاد  “حزب  سيطرة  تحت  تقع  التي  الحدودية  المناطق  على  السيطرة 

األمريكية منعت الروس من تحقيق ذلك. 

في هذه األثناء؛ تبذل ميلشيا “قسد” جهودًا مضنية للمحافظة على سيطرتها شمال شرقي البالد، 
وصلت  أن  بعد  الديمقراطية”  سوريا  “قــوات  سيطرة  إضعاف  على  وروسيا  تركيا  من  كل  تعمل  حيث 
المفاوضات بينها وبين القوات الروسية إلى طريق مسدود، ويعول “حزب االتحاد الديمقراطي” الكردي 

على الدعم األمريكي الهش وعلى االحتفاظ بالدور المنوط به لمحاربة تنظيم “داعش”.

الكردي”  الوطني  و”المجلس  الديمقراطي”  االتحاد  “حــزب  بين  الجارية  المفاوضات  من  الرغم  وعلى 
)المدعوم من قبل أربيل برعاية البرزاني واالستخبارات التركية(؛ إال أن قياديي “االتحاد الديمقراطي”؛ ألدار 
خليل وصالح مسلم عبرا عن تحفظهما على إدخال أي بند يمكن أن يضعف سيطرتهم على المناطق 

التي يمر منها طريق )4M(، والتي يرغب المجلس الكردي بملئها. 

وفي 28 مايو 2020؛ اعترضت القوات األمريكية رتاًل روسيا كان في طريقة إلى بلدة “ عين عيسى”، ما 
أدى إلى وقوع خالف تطور إلى مناوشات باأليدي بين القوات األمريكية والروسية، وتم فض الشجار من 
قبل قوات دعم قدمت من “تل تمر”، حيث تشعر القوات األمريكية بالتهديد نتيجة زيادة وتيرة التدخالت 
الروسية، واضطرارها العتراض القوات الروسية بصورة متكررة في مناطق؛ “تل تمر” و”الرميالن” و”ديريك”.

منطقة  دخلت  روسية  لمدرعة  أمريكية  دورية  تصدت  عندما  الجاري؛  يونيو   18 في  ذروته  التوتر  وبلغ 
أمريكية  مدرعات  أحاطت  حيث  مسبق،  إشعار  أو  تنسيق  دون  سوريا  في  الدولي”  “التحالف  سيطرة 
بالمدرعة الروسية ومنعتها من التقدم في محيط منطقة “القحطانية” شمالي شرقي الحسكة سوريا.

وكانت القوات األمريكية قد اعترضت، في شهر يناير الماضي، رتاًل من العربات العسكرية الروسية التي 
حاولت الدخول إلى مناطق شرق القامشلي، وأجبرتها على العودة، علمًا بأن سوريا هي البلد الوحيد 

الذي تتواجد فيه قوات روسية وأميركية في الوقت نفسه منذ عقود.

وباإلضافة إلى التوتر األمريكي-الروسي شمال شرقي البالد؛ تشعر القوات األمريكية باالنزعاج من تنامي 
الصمت  التركية  القوات  تلتزم  األكراد، فيما  التدخل ميدانيًا لصالح  باريس في  الفرنسي، ورغبة  الدور 
إزاء تحرك مختلف القوى الدولية شرقي الفرات، حيث ترغب في تعزيز مواقعها في المناطق المتاخمة 
لطريق )4M( غربي البالد، وال تخفي قلقها من حشود النظام وحلفائه الروس واإليرانيين، حيث عززت 
كثفت  كما  إدلب،  جبهة  في  )تي14أرماتا(  وبدبابات  )ميغ19(،  بمقاتالت  مؤخرًا  النظام  قوات  موسكو 
أنشطتها االستخباراتية وطلعاتها الجوية، فيما يؤكد مخاوف أنقرة من وجود نوايا لدى النظام وحلفائه 

بإشعال الجبهة الشمالية الغربية من جديد.

وتقابل أنقرة تلك الحشود بحشود مماثلة على الجانب المقابل من الطريق الدولي، حيث عمدت في 
األيام الماضية إلى تعزيز قواتها بأسلحة نوعية وسط توقعات باندالع مواجهات محتملة في إدلب.
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تنامي التنافس الروسي-اإليراني في سوريا

المقاتلين  صفوف  في  “كورونا”  وبــاء  تفشي  أن  إلى   )2020 يونيو   7( مطلعة  أمنية  مصادر  أشــارت 
اإليرانيين قد دفع بالقوات الروسية للعمل على ملء الفراغ الناتج عن انسحاب عدد كبير من عناصر 
الميلشيات اإليرانية شمال شرقي البالد، حيث بادرت القيادة الروسية إلى إصدار أوامر مشددة بالفصل 
الكامل بين قواتها من جهة وبين عناصر النظام والميلشيات اإليرانية من جهة ثانية، وذلك في خطوة 

أظهرت مدى جدية روسيا في التعامل مع تبعات الوباء. 

وعلى إثر تفشي “كورونا” في صفوف اإليرانيين؛ توالت التقارير االستخباراتية في شهر مايو الماضي عن 
عمليات انحساب نفذتها الميلشيات الموالية إليران من مواقع إستراتيجية جنوب سوريا، وال سيما على 

الحدود السورية-اإلسرائيلية.

وفي شرق سوريا، تم نقل مقاتلين أفغان موالين إليران من لواء “فاطميون” بعيدًا عن مدينة دير الزور 
والميادين، وقامت القوات الروسية بملء الفراغ، حيث تسلمت الشرطة العسكرية الروسية السيطرة 
على عدد من نقاط التفتيش باالشتراك مع عناصر “لواء القدس” التابع لها، وقوات شركة “فاغنر” األمنية.

“قوة محايدة” تشرف على  باعتبارها  العسكرية  القوات  تمارسه  الذ  الدور  تعزيز  الكرملين في  ويرغب 
الفصل بين المقاتلين، وتراقب وقف إطالق النار شمال حلب، وتنسق تحرك مختلف القوى العسكرية 

الفاعلة في الجنوب بالتفاهم مع تل أبيب.

البالد  ووسط  جنوب  اإليرانية  القوات  بها  تقوم  تحركات  عن  يونيو(   10( تحدث  قد  أمني  تقرير  وكان 
بالتنسيق مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر األسد، حيث عززت وجودها بالقرب من بلدة “طفس” بمحافظة 
درعا تحت ذريعة تأمين المنطقة التي تشهد غليانًا شعبيًا، فيما يعمل الفيلق الخامس المدعوم من 

قبل روسيا، على الحد من انتشار الفرقة الرابعة التي تزاحمه في مناطق نفوذه.

وعلى الصعيد نفسه؛ أكد موقع “إنتلجنس أو نالين” )15 مايو 2020( أن الحملة التي شنتها مواقع 
إعالمية قريبة من الكرملين جاءت عقب لقاء غير ودي عقده وزير الدفاع سيرغي شويغو مع بشار األسد 
)22 مارس( حيث أبدى بشار األسد تحفظه على االتفاق بين موسكو وأنقرة بخصوص إدلب، والذي أثار 
حفيظة كل من دمشق وطهران، خاصة وأنه منح الشرعية للتواجد التركي في العمق السوري وأتاح 

لفصائل المعارضة مجتل البقاء  في مناطق إستراتيجية بالالذقية وحلب. 

وأدى ذلك الخالف إلى شن حملة إعالمية في روسيا ضد النظام، حيث تم التشكيك بكفاءة بشار األسد، 
وتسليط الضوء على اإلمبراطورية المالية التي شكلها ابن عمه “رامي مخلوف”، ودار الحديث ن إمكانية 

تولي علي مملوك دورًا سياسيًا في مشهد سياسي جديد.
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وعلى خلفية تلك الحملة؛ بادرت طهران إلى إرسال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، إلى دمشق )5 
مايو 2020( حيث التقى قائد القوات اإليرانية في سوريا، محمد رضا فالح زاده، كما قابل ماهر األسد، 
واتفق معهما على تعزيز المواقع اإليرانية في مناطق مختلفة من البالد وخاصة في محيط مطار حلب 
الدولي ، وتم تتويج ذلك االتفاق بتحرك ماهر األسد لنشر قواته في درعا، وشن عملية عسكرية على 
أوامر بسحب جميع حواجز  التي أصدرت  الروسية  القوات  أثار حفيظة  ما  بريف دمشق،  “الضمير”  بلدة 

الفرقة الرابعة من المنطقة، األمر الذي قابله ماهر بالرفض وعدم االنصياع. 

وتحدثت مصادر روسية في منتصف شهر يونيو الجاري عن تنامي الصراع بين القيادة الروسية والقوات 
التابعة لماهر األسد، والذي رفض سحب تشكيالته من مختلف مناطق سوريا وإعادتها إلى قواعدها 
في دمشق، مرتكزًا في ذلك على الدعم اإليراني، ما أدى إلى وقوع مناوشات بين الفرقة الرابعة والفيلق 
الخامس الذي تلقى ضربة قوية إثر تفجير باص قتل أغلب عناصره التابعون لقوات أحمد العودة، والتي 

تسيطر على مدينة بصرى الشام )20 يونيو 2020(.

ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن الصراع بين القيادة الروسية والفرقة الرابعة المدعومة من قبل إيران امتد 
الالذقية خشية  الرابعة من  الفرقة  الروسية بسحب عناصر  القوات  الساحلية، حيث ترغب  للمحافظات 
تدخلها في الصراع الدائر بين بشار األسد، وآل مخلوف الذين يتمتعون بدعم عدد من العشائر العلوية 

في مدينتي جبلة والقرداحة.

المقاتلين  وخاصة  درعــا،  محافظة  شبان  من  عدد  تجنيد  على  الرابعة  الفرقة  تعمل  األثناء؛  هذه  في 
السابقين لدى الفصائل مقابل رواتب شهرية وإغراءات أخرى، والزج بهم في الحواجز التابعة لها بعد 
إخضاعهم لدورات عسكرية بريف درعا الغربي، حيث  نصبت قوات “الغيث” التابعة للفرقة الرابعة )16 
الطريق  على  أحدهما  الغربي،  درعا  بريف  الجوالن”  “سحم  بلدة  في  جديدين  حاجزين   )2020 يونيو 

الواصل منها لبلدة “تسيل”، واآلخر عند غرفة الري شرقي البلدة.
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بهاء الحريري يثير لغطًا حول تحشيد السنة في لبنان وسوريا

تحدث تقرير أمني في شهر يونيو الجاري عن تحركات يقوم بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني 
ضد  المنطقة  في  السنة  وجهاء  لتحشيد  الغربية  األجهزة  بعض  من  بدعم  الحريري،  سعد  السابق، 

تنامي النفوذ اإليراني. 

الرياض عنه، وتصدع  تخلي  تركه شقيقه عقب  الذي  الفراغ  يعمل على ملء  بهاء  فإن  للتقرير  ووفقًا 
تحالفه مع المسيحيين في لبنان، ما أدى إلى تذمر السنة، وتعزيز تحالف جبران باسيل مع حسن نصر 

اهلل.

إقليمية،  أطراف  مع عدة  والتواصل  لبنان،  إلى  للعودة  الحريري بشقيقه سعد  بهاء  تحركات  ودفعت 
متسائاًل عن حقيقة دعمهم لشقيقه في ممارسة دور سياسي يضعف نفوذه، حيث التقى بالسفير 
الرياض من  ارتياح  له، وعدم  المملكة  استمرار دعم  له  أكد  الذي  البخاري،  وليد  بيروت،  السعودي في 
ولبنانية  سورية  شخصيات  مع  بها  يقوم  التي  االتصاالت  ومن  بهاء،  شقيقه  يعقدها  التي  اللقاءات 
لتحشيد أهل السنة، وتوجيه انتقادات ضمنية لسعد، في ظل خالفات عائلية تعصف باألخوين وتهدد 

بتعميق األزمة االقتصادية التي يعاني منها لبنان. 

كما وجه مقربون من سعد الحريري أصابع االتهام إلى أنقرة بدعم شقيقه، بهاء، بهدف تحقيق موطئ 
بالوقوف  إقليمية  قوى  واتهمت  ذلك،  نفت  أنقرة  من  مقربة  مصادر  أن  إال  اللبنانية،  الساحة  في  قدم 
خلف شقيقه بهاء الذي كان محور نقاش مطول بين سعد الحريري والسفير التركي في بيروت هاكان 
تشانكل، حيث عبر سعد عن قلقه من الجهود التي يبذلها شقيقه إلضعافه، فيما نفى السفير التركي 
دعم أنقرة ألي فريق لبناني، والتشديد على التزام تركيا بدعم الحكومة اللبنانية حصرًا، والتأكيد على 
تركيا( ليس سوى محض صدفة،  )والذي ينشط بهاء من خالله في  الحلبي  نبيل  المحامي  أن وجود 
وذلك نتيجة تفشي وباء “كورونا”، وما نتج عنه من إغالق المطارات بين الدول، مؤكدًا أنه سيغادر في 

أقرب فرصة.

وأشار التقرير إلى أن منزل سعد الحريري تحول إلى “خلية نحل” عقب عودته إلى لبنان، حيث يعمل على 
حشد تأييد دولي لتولي رئاسة الحكومة من جديد والتقدم ببرنامج إلنقاذ االقتصاد اللبناني، وسحب 
البساط من شقيقه بهاء، وجمع الصف السني من خالل لقاءات متعددة مع وجهاء السنة المتذمرين 

من ضعف أدائه خالل الفترة الماضية. 
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انتقادات لبرنامج بريطاني يعمل على “حشد العلويين”  

لشن  اتصاالت  شركات  مع  البريطانية  السلطات  تعاقد  عن  الغربية  التقارير  من  مجموعة  كشفت 
من  عدد  وحشد  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  األنباء  وكاالت  عبر  السوري  النظام  ضد  إعالمية  حملة 
العلويين للمشاركة في الحملة التي استمرت طوال الفترة ما بين 2012 و2016، وُأطلق عليها اسم 
“العملية الحلزونية”. ووفقًا لتلك التقارير؛ فقد تم تنفيذ خمسة برامج، اثنان منها أدارتهما “وحدة اآلثار 
االستراتيجية العسكرية” في وزارة الدفاع، وأخريان أدارتهما “مجموعة مواجهة خلية االتصال بداعش” 
بوزارة الخارجية، والخامس أدارته مجموعة حكومية اسمها “صندوق االستقرار” الذي يعمل على مواجهة 

مهددات المصالح البريطانية.

عسكريون  مسؤولون  يديرها  اتصال  شركات  مع  البريطانية  الحكومة  تعاقدت  البرامج؛  تلك  وإلدارة 
سوريين  ووظفت  وعمان،  إسطنبول  في  لها  مكاتب  الشركات  تلك  فتحت  حيث  سابقون،  وأمنيون 

للقيام باألعمال اليومية، كما تم التعاقد مع شركة أمريكية في برنستون.  

وهدفت البرامج الخمسة إلى تعزيز مفهوم “المواطن الصحفي” في سوريا، وتقوية الجماعات التي تم 
تصنيفها على أنها “معتدلة”، ودفعها لمواجهة األفكار المتطرفة وتشجيع المعارضة داخل الطائفة 
العلوية التي تنتمي إليها عائلة األسد، علمًا بأن أغلب المراسلين في الداخل لم يكونوا يعرفون طبيعة 

المشاريع التي يعملون فيها وال كونها مدارة ومدعومة من الحكومة البريطانية.

إلى جمع  البرامج كانت تهدف  أن بعض  إلى  البريطانية مؤخرًا  الحكومة  بها  قامت  تحقيقات  وأشارت 
“معلومات أمنية مفيدة” تتضمن طبيعة التحالفات داخل المعارضة ونشاطاتها العسكرية، حيث قامت 
إحدى شركات االتصال المنخرطة في المشروع بتوفير معلومات أمنية إلى التحالف الدولي، بناء على 

المعلومات التي وفرها لهم 240 مراساًل.

ووفقًا لتلك التقارير فإن وحدة “المؤثرات اإلستراتيجية العسكرية” بوزارة الدفاع البريطانية تعاقدت مع 
شركة )Pechter Polls of Princeton( األمريكية في نيوجيرزي إلطالق برنامج “صرخة” عبر “فيس 
بوك” لتحريك حملة شعبية في صفوف الطائفة العلوية بطرطوس احتجاجًا على ارتفاع نسبة الضحايا 
من أبناء المحافظة، وإصدار مقاطع فيديو ومنشورات وتقارير تظهر شبانًا من أبناء المحافظة يكتبون 

على الجدران، وارتفع عدد المتابعين إلى 100 ألف قبل تحوله إلى موقع في اإلنترنت.

وعملت قنوات إعالمية كبرى على تضخيم الحملة التي تم وصفها بأنها مبادرة “تواصل إستراتيجي”، 
تمت  حيث  العلوية”،  اإلنترنت  “منصة  أي   ،)AWBP( اسم  البريطانية  الدوائر  في  عليها  يطلق  وكان 
نسبتها إلى “ناشطي مجتمع مدني قلقين من زيادة عدد الضحايا في صفوف العلويين الذين يخدمون 
صفوف  في  والوفيات  اإلصابات  عدد  حول  تفاصيل  نشر  خاللها  من  وتم  السوري”،  النظام  جيش  في 

العلويين وفرار شبابهم من الخدمة العسكرية، وتعرض العديد منهم لالعتقال.

وفي مرحلة الحقة تم تغيير الجهة المنفذة للحملة، وتغيير اسمها إلى “نفس األلم”، ومن ثم إلى “ارفع 
مع  الوصل  حلقة  يمثل  كان  الذي  الشخص  مغادرة  لدى  الحملة  وتوقفت   ،2017 أكتوبر  في  صوتك” 
علويي الداخل إلى أوروبا، عقب تقييم نشاطها بأنه كان خطيرًا للغاية وأنه أدى إلى التنكيل بعدد من 

العاملين في الحملة.

التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 7

شؤون أمنيةالعدد رقم 78 - 25 يونيو 2020



حرائق األراضي الزراعية تنذر بمجاعة في الصيف

 قضت النيران على نحو ألف دونم معظمها من محاصيل القمح في منطقة “الشدادي” جنوب الحسكة 
نتيجة سلسلة من الحرائق التي انتشرت منذ بداية موسم الحصاد في شهر يونيو الجاري.

كما اندلعت حرائق ضخمة في بساتين غوطة تدمر من الجهة الجنوبية الشرقية، ملتهمة نحو 200 
هكتار من األراضي الزراعية.

الغربي حول  العام  الرأي  النظام الستقطاب  الحرائق مفتعلة من قبل  أن تكون هذه  ناشطون  ورجح 
أهمية حماية غوطة تدمر بالقرب من المواقع األثرية بهدف توفير العملة الصعبة، والحصول على الدعم 
المطلوب لشق طريق ضمن المنطقة األثرية، وتبرير خطة لالستيالء على أمالك األهالي بجانبي الطريق.

وفي الرقة؛ اندلع حريق ضخم التهم محاصيل أراض زراعية أثناء عملية الحصاد في قرية “بيوض” القريبة 
من منطقة “السلحبية”، وهو ثاني حريق يتم إخماده بعد حريق بقرية “حطين”.

وكانت سلسلة حرائق التهمت خالل شهر مايو الماضي أكثر من 20 ألف دونم من الحبوب في بادية 
“أبو خشب” ومنطقة الحدود اإلدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور، إضافة إلى مساحات واسعة في 

محيط بلدتي “تل تمر” و”عين عيسى”.

وفي السويداء؛ التهمت النيران أحراج السنديان والبطم مطلع شهر يونيو الجاري، ووصلت إلى الحدود 
الفالحية  الجمعيات  االتفاق مع  إلى  السويداء  باتحاد فالحي  البيوت، ما دفع  األردنية وأحرقت عددًا من 

لتشكيل مجموعات من “النواطير” لحماية ما تبقى من المحاصيل.

المثمرة،  واألشجار  الحقلية  الزراعية  المحاصيل  من  دونمًا   350 من  أكثر  الحرائق  التهمت  درعا؛  وفي 
الرباعي  التقاطع  منطقة  األول في  يونيو(،   8( “نــوى”  مدينة  بمحيط  واحد  آن  في  حريقان  اندلع  حيث 
ومفرق “الشيخ سعد”، والثاني على طريق “جاسم”، بعد ساعات من إخماد حريق اشتعل في محيط 
المدينة، وطالت الحرائق نحو 100 دونم، جميعها مزروع بالقمح والشعير وأشجار الزيتون، فيما اشتكى 
إلخماد  كافية  إمكانيات  وجود  بعدم  وتذرعها  المدنيين،  مع  اإلطفاء  فرق  تجاوب  عدم  من  المزارعون 

النيران.

اليرموك”،  “وادي  القريبة من منطقة  الليبية”  “الشركة  النيران في  اشتعال  مع  الحرائق  تلك  وتزامنت 
ملتهمة نحو 150 دونما من األراضي المزروعة باألشجار والقمح، وقام مزارعو المنطقة بإطفاء الحرائق 

عبر الوسائل البدائية المتاحة.

ونشب حريق آخر في المنطقة الواقعة بين “جلين” و”سحم الجوالن”، متسببًا بتدمير عشرات الدونمات، 
كما شهدت مدينة “إنخل” بريف درعا الشمالي حريقًا التهم مساحات ضخمة من محاصيل القمح بالقرب 
من “اللواء 15” شمالي البلدة، والتهمت النيران نحو 20 دونم من حقول القمح بالقرب من بلدة “ناحتة”.

التقرير االستراتيجي السوري
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وفي رفضها لرواية النظام حول أسباب الحرائق؛ أشارت مصادر محلية إلى أن معظم الحرائق المسجلة 
وقعت في حقول قريبة من قطعات النظام العسكرية، مؤكدة وقوف عناصر النظام خلف تلك الحرائق، 
خاصة وأن األجهزة األمنية قد لجأت في غضون السنوات التسعة الماضية إلى حرق مساحات شاسعة 
الزراعية واألشجار المثمرة في مواسم الحصاد، إما باستخدام القنابل الحارقة عن بعد، أو  من الحقول 
األشجار  حجب  بذريعة  وذلك  كبيرة،  خسائر  الفالحين  كبد  الذي  األمر  التقليدية،  بالطرق  النار  بإشعال 
الكثيفة مساحات شاسعة من “مناطق العدو”، ومنع فصائل المعارضة من االختباء في تلك المناطق. 

كما قامت األجهزة األمنية بحرق عدد من األراضي الزراعية في مناطق المعارضة وقطع أشجارها، انتقامًا 
منهم.

وبالتزامن مع خسار مئات آالف الدونمات من المحاصيل الزراعية؛ فشل النظام، في استيراد 100 ألف 
طن من الذرة وفول الصويا من أسواق خارجية بعد أن طرح مناقصة لشرائها باليورو. 

العامة للتجارة  “المؤسسة  2020( عن متعاملين أوروبيين قولهم إن  )3 يونيو  ونقلت وكالة رويترز 
الصويا وكمية  ألف طن من فول   50 التابعة للنظام طرحت مناقصة دولية جديدة لشراء  الخارجية” 
مماثلة من الذرة، بعد فشل السابقة، حيث تم إغالق مناقصتين سابقتين لشراء 50 ألف طن من فول 

الصويا و50 ألف طن من الذرة في 12 و24 مايو دون تنفيذ عمليات الشراء.

ويواجه النظام صعوبة في استيراد المواد األساسية بسبب نفاد احتياطيه من العملة الصعبة، فضاًل 
عن تجنب الشركات األجنبية التعامل معه خوفًا من العقوبات األميركية واألوروبية.

التقرير االستراتيجي السوري
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استمرار التذمر الشعبي في الالذقية والسويداء

اضطر النظام إلى تسيير مظاهرات وصفت بأنها “عفوية” )9 يونيو 2020( في الالذقية وطرطوس 
وجبلة رافعة أعالم النظام وصور بشار األسد كرّد على التظاهرات الشعبية التي اندلعت في السويداء 

ودرعا ومدن أخرى هتفت ضد النظام.

بما في ذلك  االقتصادي،  الوضع  تردي  استياًء شعبيًا واسعًا جراء  السورية  المحافظات  وتشهد سائر 
األوضاع  نتيجة  والغليان  التوتر  من  حالة  تسود  حيث  وطرطوس،  وجبلة  الالذقية  في  النظام  معاقل 

المعيشية الصعبة وانهيار قيمة الليرة، وارتفاع األسعار، واحتدام الصراع بين آل مخلوف وآل األسد. 

وتفيد تقارير محلية بلجوء قوات النظام إلى تشديد اإلجراءات األمنية في ساعات الليل، حيث تنتشر 
الدوريات على المفارق والطرقات الفرعية، ويتم التدقيق على أوراق المارة، واعتقال البعض على خلفية 

االصطفافات بين الميلشيات المسلحة، وقيامها بتحصين مواقعها تحسبًا ألي انفالت أمني. 

وتنتشر مشاعر السخط في أوساط الطائفة العلوية نتيجة الصراع بين آل أسد وآل مخلوف، ومعاناتهم 
من الفقر والجوع والغالء عقب التضحيات الكبيرة التي قدموها خالل السنوات التسعة الماضية للنظام، 

وخسارتهم نحو 100 ألف من شبانهم فداء لكرسي بشار األسد.

وتسببت تصريحات بثينة شعبان حول ضرورة “الصمود” في وجه العقوبات بموجة من السخط والشتائم 
العلنية والكتابة على الجدران في مدن الساحل، وانتقاد الرفاهية التي يتمتع بها أبناء المسؤولين في 

القصر الجمهوري، بينما يعاني أهل الالذقية وطرطوس غالء األسعار وضنك العيش.

في هذه األثناء؛ صّعد أهالي مدينة السويداء من لهجتهم االحتجاجية، حيث تعالت األصوات المطالبة 
في  المدينة،  أبناء  من  العشرات  وخــرج  المتدهور،  االقتصادي  الوضع  على  احتجاجًا  النظام،  برحيل 
المدينة،  المشنقة، مرورًا بسوق  إلى دوار  المحتجون  يتوجه  أن  المحافظة، قبل  أمام مبنى  مظاهرات 
في  واإليراني  الروسي  الوجود  ضد  هتافات  ورددوا  النظام،  بسقوط  نادوا  آخرون  متظاهرون  لينضم 

سوريا.

ودفعت تلك التطورات بالجهات األمنية لجلب تعزيزات إلى محيط مبنى المحافظة، من وحدات االمن 
الداخلي وحفظ النظام، بالتزامن مع وصول وفد من الضباط والمسؤولين.

وأشارت دراسة نشرها “المركز السوري لبحوث السياسات” إلى أن إجمالي الخسائر االقتصادية في سوريا 
خالل تسع سنوات بلغ أكثر من 530 مليار دوالر أميركي، وتضرر نحو 40 بالمائة من البنية التحتية، 

وخسارة حوالي 65 مليارًا، وارتفاع معدل الفقر إلى 86 بالمائة بين السوريين.

التقرير االستراتيجي السوري
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تطورات عسكرية

االستخبارات التركية تواجه مصاعب في عملياتها الخارجية

أكد تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )27 مايو 2020( أن االستخبارات التركية تعاني من مصاعب 
السراج  حكومة  لدعم  ليبيا  إلى  أرسلتهم  الذين  السوريين  المقاتلين  على  السيطرة  في  متزايدة 

بطرابلس. 

فعلى الرغم من تحقيق رئيس االستخبارات التركية )MIT(، حقان فيدان، نصرًا عسكريًا في العملية 
التي يشرف عليها بليبيا، والتي أسفرت عن بسط السيطرة على قاعدة “الوطية” وطرد قوات حفتر 
منها؛ إال أن الجهاز يعاني من مصاعب في السيطرة على الفصائل التي تم إرسالها إلى ليبيا، وخاصة 
منهم عناصر “فرقة الحمزة” و”المعتصم” و”صقور الشمال”، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في العمليات 

األخيرة بليبيا.
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ويبدي عناصر تلك الفصائل تذمرهم من تغيير وجهتهم للقتال في ليبيا بدالً من قتال قوات النظام 
لقوات  عيسى،   فهيم  قائده،  انضم  الذي  مــراد”  “السلطان  فصيل  داخل  الخالف  يندلع  كما  السوري، 
عملياتها  في  المعارضة  قوى  يقود  كان  أن  بعد  وذلك  ليبيا،  في  التركية  العمليات  بدء  منذ  السراج 
إلى جانب القوات التركية في عمليات؛ “درع الفرات” )2016(، و”غصن الزيتون” )2018(، و”نبع السالم” 
)2019(. وتحدث التقرير عن تدهور الفصيل بعد انشقاق المئات من عناصره عقب الزج به في مسرح 

عمليات خارج الحدود السورية.

2020( عن محاسبة  وعلى الصعيد نفسه؛ تحدثت مصادر مقربة من االستخبارات التركية )4 يونيو 
بعض فصائل “الجيش الوطني” نتيجة عدم انضباطها، وقيام عناصرها بالتسبب في توتر أمني أثر 
سلبًا على حالة األمن واالستقرار في مناطق العمليات التركية باألراضي السورية، حيث تم قطع الدعم 
المالي عن فصيل “جيش الشرقية” عقوبة له على قيام عناصره باستهداف دورية تابعة لجهاز المخابرات 
التركية في منطقة “سلوك” شرقي نهر الفرات خالل شهر مايو الماضي، إضافًة لعدم انضباط عناصره 

واعتدائهم على مؤسسات محلّية في مدينة “جرابلس” بريف حلب الشمالي الشرقي.

كما ألغت القوات التركية اعتماد رواتب نحو 400 عنصر من “تجمع أحرار الشرقية”، وذلك على خلفية 
الزيتون”،  و”غصن  الفرات”،  “درع  مناطق  المدنيين في  بحق  الفصيل  عناصر  بها  قام  التي  االنتهاكات 

و”نبع السالم”، وتورط عناصره في مواجهات مع فصائل أخرى في “الجيش الوطني”.

في هذه األثناء؛ يستمر الجيش التركي في إرسال آليات مدرعة وأسلحة ثقيلة إلى مناطق انتشاره في 
إدلب واألرياف المحيطة بها من حلب وحماة والالذقية، حيث تم إنشاء نقطة جديدة في قرية “كفرشاليا” 

.)4M( غربي مدينة أريحا على الطريق الدولي

كما دخلت عشرات اآلليات العسكرية التابعة للجيش التركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع إدلب، 
 ،)FIM-92  Stinger( صواريخ  تطلق  والتي  الجوي،  للدفاع   )ATILGAN( منظومة  متنها  وعلى 

باإلضافة إلى نصب منظومة )MIM-23 Hawk(، في معسكر “المسطومة” جنوبي مدينة إدلب.

وتشير المصادر إلى أن عدد اآلليات التركية التي دخلت األراضي السورية منذ بدء وقف إطالق النار بلغ 
3805 آلية، وأكثر من 10 آالف جندي تركي مدعومين بدبابات وناقالت جند ومدرعات وكبائن حراسة 

متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
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القوات الخاصة الروسية تحضر لعمليات عسكرية في سوريا

أكد تقرير أمني )10 يونيو 2020( أن الوحدة )28178( التابعة لمغاوير االستخبارات الخارجية الروسية 
على  للحصول  بطلبات  تقدمت  حيث  سوريا،  في  عسكرية  بعمليات  للقيام  ومــواد  بمعدات  تتزود 
338( التي يصل مداها إلى  عتاد من العيار الثقيل، بما في ذلك؛ طلقات بنادق قنص )البوا ماغنوم 
كيلومترين، وقاذفات الرمانات اليدوية )فوغ-25م عيار 40ملم(، وأجهزة السلكي تكتيكية، ووسائل 
ألبسة  مع  تستخدم  تنفس  ومعدات  لألفراد،  مضادة  يدوية  ورمانات  الكيميائية،  األسلحة  من  حماية 
خاصة  وسراويل  النزف،  إليقاف  خاصة  طبية  والصقات  الغازات،  من  واقية  وأقنعة  الكيميائية،  األسلحة 

لألجواء الحارة، وألبسة داخلية دافئة، وطلقات لمسدسات “لنغر وماكاروف”.

وأشار المصدر إلى أن تلك التجهيزات قد تم إعدادها لمهام “سرية” ُيتوقع أن تقوم بها وحدة “زاسلون” 
أليكساندر  بقيادة  سوريا،  في  قتالية  بمهام  ُتكلف  والتي  الروسية،  الخارجية  لالستخبارات  التابعة 

سمولكوف.

مقاتالت  ثانية من  النظام دفعة  تسليم  الروسية عن  السلطات  بالتزامن مع كشف  األبناء  تلك  تأتي 
“ميغ29”، “كجزء من التعاون العسكري الفني بين البلدين”.
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أنقرة تحذر طهران من الحشود في محيط إدلب

أجرى مسؤولون أتراك وإيرانيون محادثات )16 يونيو 2020( هدفت إلى حل الخالفات بينهما في عدد 
من القضايا اإلقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالهجمات التي يشنها وكالء إيران في إدلب، حيث حذرت 

تركيا إيران من تورطها في إدلب، وإعاقة العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري.

وجاءت تلك التحذيرات على خلفية حشود يقوم بها النظام في شهر يونيو الجاري، بدعم إيراني، على 
جبهتي جبل الزاوية وسهل الغاب، ما دفع بالرئيس التركي رجب طّيب أردوغان للتأكيد على أنه لن 

يسمح بعودة المواجهات في إدلب، على الرغم من استفزازات النظام في األّيام األخيرة.

وتتحدث مصادر النظام عن عملية مرتقبة للسيطرة على إدلب، وذلك بالتزامن مع حشود كبيرة تتركز 
في المناطق التي يسود في الخالف بين أنقرة وموسكو جنوب طريق )4M( الدولي، والذي يتوقع أن 

يشهد محاوالت من قبل النظام للسيطرة عليه. 

القوات األمريكية تعزز مواقعها شرقي الفرات

أكد موقع “غلوبال سيكيوريتي” األمني )12 يونيو 2020( أن الواليات المتحدة نشرت عشرات العربات 
والدبابات في محافظة الحسكة، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بين واشنطن وبعض حلفائها 

اإلقليميين.

وأشار الموقع إلى عبور قافلة مؤلفة من 50 ناقلة أمريكية معبر “وليد” الحدودي )7 يونيو( ودخولها 
منطقة الجزيرة، حيث تتحدث مصادر “البنتاغون” عن “حماية” الحقول والمنشآت من الهجمات المحتملة 

لتنظيم “داعش”.

تتهم  التي  ودمشق  وطهران،  وأنقرة  موسكو  من  كل  حفيظة  األخيرة  األمريكية  التعزيزات  وتثير 
العسكرية  القوافل  أمام  للتظاهر  لها  الموالية  العناصر  بعض  وُتحّرك  البالد،  نفط  بنهب  واشنطن 

األمريكية وعرقلة تقدمها ورشقها بالحجارة. 
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تل أبيب تصعد حملتها ضد إيران في سوريا
أشار تقرير أمني غربي إلى أن سالح الجو اإلسرائيلي قد صّعد حملته ضد المواقع اإليرانية بالتزامن مع 

تراجع القوات اإليرانية والميلشيات التابعة، مؤكدًا أن تل أبيب تخوض “حربًا سرية” مع إيران في سوريا.

وأكد وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، استئناف الجيش اإلسرائيلي العمليات، وذلك من خالل شن 
البوكمال،  الحدود السورية-العراقية في  المنتشرة على  اإليرانية  الميليشيات  عدة غارات على مواقع 
وذلك في أعقاب توجيه سالح الجو اإلسرائيلي ضربة استهدفت قافلة تتبع “حزب اهلل” اللبناني، كانت 

تنقل معدات ُتستخدم في صناعة صواريخ بالستية. 

وكان رتل تابع لميلشيات “فاطميون” و”زينبيون” قد تعرض لقصف جوي في بادية مدينة البوكمال )13 
مايو(، ما أدى إلى تدمير ثالث مضادات أرضية محملة على عربات عسكرية، وتم نقل عدد غير معروف من 

المصابين إلى مشفى “القدس” في مدينة البوكمال.

كما تعرض مطار “كويرس” للقصف بالتزامن مع وجود خمسة طيارين تابعين للنظام في المطار بعد 
الصنع  البرازيلية  الطائرة  على  مدربين  إيران كطيارين وطيارين  التدريب في  كاماًل من  عامًا  أنهوا  أن 
“مركز  على  غارة  مع  العملية  تلك  وتزامنت  للطيارين،  األولي  بالتدريب  الخاصة   ،)EMB-TUCANO(

البحوث العلمية” في منطقة “السفيرة”.

في  اإليرانية  والميليشيات  للنظام  تابعة  عسكرية  مواقع  اإلسرائيلي  الطيران  قصف  يونيو؛   4 وفي 
تأكيد  “الزاوية”، دون  القريبة من قرية  الدفاع”  إلى تدمير “معامل  أدى  مدينة “مصياف” بريف حماة، ما 
لقوات  مقرًا   استهدفت  العملية  أن  أبيب  تل  من  مقربة  مصادر  أكدت  فيما  البشرية،  الخسائر  حجم 

النظام والميليشيات اإليرانية، يتم فيه إجراء اجتماعات “سرية” بين الحين واآلخر.

وقتل 12 عنصرًا أفغانيًا وعراقيًا من الميلشيات التابعة إليران، في ثمان غارات شّنتها طائرات مجهولة 
على مواقعهم في ريف دير الزور الشرقي )6 يونيو(، وأسفرت العملية كذلك عن تدمير آليات وذخائر.

لها  الموالية  والمجموعات  اإليرانية  للقوات  تابعة  عسكرية  مواقع  استهداف  األخيرة  اآلونة  في  وَتكّرر 
خصوصًا في منطقة دير الزور، حيث تنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية للنظام في 

منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وجاءت تلك الغارات عقب استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى 
مركز تجّمع ضخم للقوات اإليرانية قرب الميادين.

العسكريين،  القادة  اإليرانية إلعادة تموضعها، وتغيير  بالميلشيات  اإلسرائيلي  القصف  ودفع تكثيف 
لتلك  والبشرية  المادية  الخسائر  تنامي  جــراء  الخدمة  من  والــفــرار  االنشقاق  من  الحد  بهدف  وذلــك 
الميلشيات، واتهام قادتها بالفساد والمحسوبية وسرقة مخصصات األفراد الذين امتنعوا عن النوبات 

الليلية لحراسة مستودعات “فاطميون” بدير الزور.
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المزيد من التدهور األمني في درعا
قتل أكثر من 15 عنصر وأصيب آخرون يتبعون للفيلق الخامس الموالي لروسيا )20 يونيو 2020(، 
شعبي  تذمر  إلى  أدى  ما  درعــا،  شرقي  الشام”  “كحيل-بصرى  طريق  على  ناسفة  عبوة  انفجار  جــراء 

ومظاهرات في عدد من قرى حوران.

وربطت مصادر مطلعة استهداف الفيلق الخامس؛ بالصراع الدائر بين القوات المولية لروسيا والفرقة 
الرابعة التابعة لماهر األسد، والتي تم استهداف عناصرها في عملية إطالق نار في أول عملية ضدها 
عقب انتشارها األخير في درعا )5 يونيو 2020(، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة مجند بجروح بليغة.

وتصاعدت في اآلونة األخير عمليات االغتيال التي شملت عناصر سابقين في قوات المعارضة، وعناصر 
والمعتقلين”  الشهداء  توثيق  “مكتب  وّثق  النظام، حيث  لقوات  تابعين  وجنودًا  “تسويات”، وضباطًا 

بدرعا نحو 70 محاولة اغتيال في شهر مايو الماضي.

وشهدت المحافظة توترًا كبيرًا نتيجة حوادث أمنية وهجمات متفرقة على حواجز للنظام، وقيام الفرقة 
الرابعة بإرسال تعزيزات ضمت عربات عسكرية وعناصر، ما دفع بالقوات الروسية لرعاية اتفاق بحضور 
قائد “قوات الغيث” التابعة للفرقة الرابعة، غياث دلة، ورئيس اللجنة األمنية، حسام لوقا، ورئيس فرع 

األمن العسكري، لؤي العلي.

وقامت الفرقة الرابعة عقب ذلك االجتماع بإقامة حواجز عسكرية في بؤر إستراتيجية وعلى مفارق طرق 
ومداخل بلدات على طريق “درعا-المزيزيب”، إال إنها تعرضت لالستهداف من قبل “جهات مجهولة”، كما 
اندلعت اشتباكات في بلدة “المزيريب” بين فصائل تتبع للجنة المركزية والفيلق الخامس من جهة، 

ومسلحين “مجهولين” أسفرت عن وقوع إصابات.

وفي 4 يونيو  قتل عنصران من قوات النظام وأصيب آخرون بجروح، في مدينة “الصنمين” أثناء حملة 
مداهمات العتقال مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة. 

كما شهدت بلدة “الصنمين” اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بالمدينة، وذلك في أعقاب اغتيال 
قائد ميليشيا تابع لألمن العسكري، شارك باقتحام المدينة واعتقال العديد من الشبان أثناء مرورهم 

على الحواجز، حيث أطلق مجهولون النار عليه وقتلوه على الفور.

وتزامنت تلك االشتباكات مع مقتل شخص في بلدة “إنخل” عقب إطالق النار عليه من قبل مجهولين، 
وذلك في أعقاب إعدام قوات النظام شابين أثناء مرورهما على أحد الحواجز قرب مدينة “نوى” )31 مايو 
2020( دون معرفة السبب، وتم في اليوم نفسه اغتيال قيادي بالفرقة الرابعة، أمام مستشفى درعا 
الوطني، بمنطقة “درعا المحطة”، كما عثر األهالي على جثة شاب من بلدة “تل شهاب” مقتوالً شمال 

بلدة “المزيريب”.

وتزامنت تلك األحداث مع تنامي وتيرة الحراك الشعبي ضد النظام، حيث خرجت مظاهرات بريف درعا )6 
يونيو 2020( حّملت النظام المسؤولية عن تردي األوضاع المعيشية، وطالبت برحيل النظام وخروج 
القوات األجنبية من البالد، وأغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها أمام الزبائن في معظم قرى وبلدات 
أدى  األميركي، ما  الدوالر  أمام  السورية  الليرة  انهيار قيمة  احتجاجًا على  الشرقي والغربي،  ريفي درعا 
الرتفاع كبير في االسعار وفقدان الكثير من المواد االساسية، وخرج العشرات من أهالي بلدة “طفس”، 

غرب درعا، بمظاهرة ليلية نددت بفساد النظام وعجزه عن تلبية احتياجات المواطنين.
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تقارير غربية
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Syria: Broke, Beaten And Bewildered
سوريا: مكسورة ومنتهكة وحائرة

11 يونيو 2020
ستراتيجي بيج

https://www.strategypage.com/qnd/syria/articles/02020611.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran: The November Miracle
 إيران: معجزة نوفمبر

9 يونيو 2020
ستراتيجي بيج

https://www.strategypage.com/qnd/iran/articles/02020609.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Fire In The North
حريق في الشمال

19 مايو 2020
ستراتيجي بيج

https://www.strategypage.com/qnd/israel/articles/02020519.aspx

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Enhance US-Israel Cooperation Against Iranian Belligerence
تعزيز التعاون األمريكي اإلسرائيلي ضد العدوان اإليراني

20 مايو 2020
جينسا

https://jinsa.org/enhance-us-israel-cooperation-against-iranian-
belligerence/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Tactical Change Or Withdrawal? Iran’s Syria Strategy Amid Reports Of 
Force Reductions

تغيير تكتيكي أم انسحاب؟ إستراتيجية إيران في سوريا وسط تقارير عن سحب القوات
16 مايو 2020

ايران بريفينج
https://iranbriefing.net/irans-syria-strategy-amid-reports-of-force-
reductions-analysis/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Assad the Spoiler: Russia›s Challenge in Syria
األسد المفسد: تحدي روسيا في سوريا

30 ابريل 2020
مركز ويلسون

https://www.wilsoncenter.org/article/assad-spoiler-russias-challenge-
syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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The Islamic State›s Resurgence in the COVID Era?
عودة تنظيم الدولة اإلسالمية في عهد كوفيد؟

29 مايو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-
states-resurgence-in-the-covid-era-from-defeat-to-renewal-in-ir

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Syrian Constitutional Committee Is Not About the Constitution
اللجنة الدستورية السورية ال تتعلق بالدستور

27 مايو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-syrian-
constitutional-committee-is-not-about-the-constitution

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can the UN Still Save Syria?
هل يمكن لألمم المتحدة أن تنقذ سوريا؟

17 مايو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/can-the-un-
still-save-syria-views-from-a-former-special-envoy

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Don’t Overthink the Assad-Makhlouf Feud
ال إفراط في تقدير نتائج الخالف بين األسد ومخلوف

22 مايو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/dont-
overthink-the-assad-makhlouf-feud

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Growing Tensions in South Syria Signal More Regime Attacks
تصاعد التوترات في جنوب سوريا يشير إلى المزيد من هجمات النظام

18 مايو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/growing-
tensions-in-south-syria-signal-more-regime-attacks

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Jihadi-Backed Salvation Government and Covid-19 in Northwest 
Syria

حكومة اإلنقاذ المدعومة من الجهاديين وكوفيد 91 شمال غرب سوريا
15 مايو 2020

معهد واشنطن
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-jihadi-
backed-salvation-government-and-covid-19-in-northwest-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Turkey and Russia: No Birds of the Same Feather
تركيا وروسيا: ليست طيورًا من الريش نفسه

24 مايو 2020
المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية

https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkey-and-russia-no-birds-
of-the-same-feather/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

A new Gaza: Turkey’s border policy in northern Syria
غزة جديدة: سياسة تركيا إزاء حدودها مع شمال سوريا

28 مايو 2020
المجلس األوروبي للعالقات الخارجية

https://www.ecfr.eu/publications/summary/a_new_gaza_turkeys_
border_policy_in_northern_syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria: Living with coronavirus
سوريا: التعايش مع الفيروس التاجي

مايو 2020
تشاتام هاوس

https://www.chathamhouse.org/publications/twt/syria-living-
coronavirus

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Transformation of the Iraqi-Syrian Border: From a National to a 
Regional Frontier

تحول الحدود العراقية السورية: من حدود وطنية إلى حدود إقليمية
ابريل 2020

مركز الدراسات االمنية
https://css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-
securities-studies/en/services/digital-library/publications/publication.
html/2f7a39df-8cd0-43f9-8c64-beb121f50293

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Assad Attempts to Weaponize COVID-19 in Syria
محاولة األسد الستخدام كوفيد-91 كسالح في سوريا

27 مايو 2020
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 

https://www.csis.org/analysis/assad-attempts-weaponize-covid-19-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran Establishes Itself In Syria As Nasrallah Stay The Course Set By 
Soleimani

إيران ترسخ نفسها في سوريا مع بقاء نصر اهلل على المسار الذي رسمه سليماني
21 مايو 2020

انيجما
http://www.inegma.com/e-reportdetail.aspx?rid=204&t=Iran-
Establishes-itself-in-Syria-as-Nasrallah-Stay-the-Course-Set-by-
Soleimani

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Iran, the Coronavirus Crisis, and the Consolidation in Syria
إيران وأزمة كورونا وتعزيز النفوذ في سوريا

7 مايو 2020
)SSNI( معهد دراسات األمن القومي

https://www.inss.org.il/publication/iran-syria-and-the-coronavirus/?off
set=2&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_
date=undefined

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian Kurdish Leader: U.S. Gave “No Information” on Promised 
Sanction Exemption

زعيم كردي سوري: الواليات المتحدة لم تقدم »معلومات« بشأن اإلعفاء من العقوبات
2 يونيو 2020

ناشيونال انترست
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/syrian-kurdish-leader-us-
gave-%E2%80%9Cno-information%E2%80%9D-promised-sanction-
exemption-159721

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why America Has Misdiagnosed Russia’s Role in Syria
لماذا أخطأت أمريكا في فهم الدور الروسي بسوريا

27 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/why-america-has-
misdiagnosed-russia%E2%80%99s-role-syria-157921

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

U.S. Officials Calls For Talks Between Turks and Kurds In Syria
مسؤولون أمريكيون يدعون إلى إجراء محادثات بين األتراك واألكراد في سوريا

21 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/us-officials-calls-talks-
between-turks-and-kurds-syria-156631

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How Russia›s Bombers Helped Assad Devastate Syria›s Cities
كيف ساعدت قاذفات روسيا األسد في تدمير مدن سوريا

8 مايو 2020
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-russias-bombers-helped-
assad-devastate-syrias-cities-152141 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Putin is Betting on a Losing Horse (As In Iran)
بوتين يراهن على حصان خاسر )كما هو الحال في إيران(

9 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/putin-betting-
losing-horse-iran-152811 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

www.strategy-watch.com 21

تقارير غربية العدد رقم 78 - 25 يونيو 2020التقرير االستراتيجي السوري



Does Turkey Need NATO›s Help To Fight Off Russia In Syria?
هل تحتاج تركيا إلى مساعدة الناتو لمحاربة روسيا في سوريا؟

7 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/does-turkey-need-natos-help-
fight-russia-syria-151986

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The U.S. Military Cannot Fill The Middle East’s Political Vacuum
ال يستطيع الجيش األمريكي ملء الفراغ السياسي في الشرق األوسط

14 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/us-military-cannot-
fill-middle-east%E2%80%99s-political-vacuum-154126 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran and Israel: Already at War in Cyberspace?
إيران وإسرائيل: حرب في الفضاء السيبراني

22 مايو 2020
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/iran-and-israel-already-war-
cyberspace-157271 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

After Five Bloody Years in Syria, Russia Is Turning Against Iran—and 
Assad

بعد خمس سنوات دموية في سوريا، روسيا تنقلب على إيران واألسد
9 مايو 2020

ديلي بيست
https://www.thedailybeast.com/russia-is-turning-against-iranand-
assadin-syria 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s Cersei Lannister Is Back and Now She Wants Revenge
عودة قيصر السوري، وهو يريد االنتقام

12 مايو 2020
ديلي بيست

https://www.thedailybeast.com/syrias-desert-rose-asma-al-assad-has-
become-its-cersei-lannister 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why Did Assad Just Seize His Cousin’s Assets?
لماذا استولى األسد على أصول ابن عمه؟

22 مايو 2020
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/0202/05/22/syria-president-bashar-assad-
seize-cousin-assets-rami-makhlouf-russia-civil-war/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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US, Russian troops square off in northeast Syria as Kremlin eyes wider 
footprint

 القوات األمريكية والروسية تتواجه شمال شرقي سوريا فيما يتطلع الكرملين إلى تعزيز نفوذه
3 يونيو 2020

المونيتور
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/us-russia-troops-
northeast-syria-kremlin-conflict.html#ixzz6ONCEsLOE

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia building new military base in northeast Syria
روسيا تبني قاعدة عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا

29 مايو 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/05/russia-new-
military-base-northeast-syria.html#ixzz6ONDo0DkY

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Moscow Plans Enhanced Military Basing in Syria
موسكو تخطط لتعزيز قواعدها العسكرية في سوريا

3 يونيو 2020
مؤسسة جيمس تاون 

https://jamestown.org/program/moscow-plans-enhanced-military-
basing-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

In the Chaos of Syrian Geopolitics, Russia Remains Dominant
في فوضى الجغرافيا السياسية السورية، تبقى روسيا مهيمنة

15 مايو 2020
روسي

https://rusi.org/commentary/chaos-syrian-geopolitics-russia-remains-
dominant

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Battle of the Syrian charity giants: Asma al-Assad versus Rami Makhlouf
المعركة بين عمالقة »العمل الخيري« في سوريا: أسماء األسد في مواجهة رامي مخلوف

8 يونيو 2020
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/battle-syrian-charity-giants-asma-al-
assad-versus-rami-makhlouf

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

As Iran redeploys amid COVID-19, Russia is filling the vacuum in eastern 
Syria

مع انتشار »كورونا« روسيا تمآل الفراغ الذي تخلفه إيران شرق سوريا
5 يونيو 2020

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/iran-redeploys-amid-covid-19-russia-
filling-vacuum-eastern-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syria should be divided into three zones of foreign influence
يجب تقسيم سوريا إلى ثالث مناطق تحت نفوذ خارجي

4 يونيو 2020
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/syria-should-be-divided-three-zones-
foreign-influence

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Rampant inflation adds to Syria’s economic turmoil
التضخم يضاعف مظاهر االضطراب االقتصادي في سوريا

2 يونيو 2020
معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/rampant-inflation-adds-syrias-
economic-turmoil

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia’s involvement in the Middle East: Building sandcastles and 
ignoring the streets

التدخل الروسي في الشرق األوسط: قالع من رمل وتجاهل للشارع
1 يونيو 2020

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/russias-involvement-middle-east-
building-sandcastles-and-ignoring-streets

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Rampant violence, military escalation, and the role of intermediaries in 
Daraa, Syria

درعا: تفشي العنف والتصعيد العسكري ودور الوسطاء
1 يونيو 2020

معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/rampant-violence-military-escalation-
and-role-intermediaries-daraa-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The October 2019 Turkish Incursion into Kurdish Syria: Its Background & 
Broader Implications

التوغل التركي في سوريا الكردية: خلفيته وانعكاساته 
ربيع 2020 

مجلس سياسة الشرق األوسط
https://mepc.org/journal/october-2019-turkish-incursion-kurdish-syria-
its-background-broader-implications

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkish Arrests Reveal Washington’s False Assumptions in Syria
اعتقاالت تركيا تكشف افتراضات واشنطن الزائفة في سوريا

3 يونيو 2020 
مركز ويلسون

https://www.wilsoncenter.org/article/turkish-arrests-reveal-
washingtons-false-assumptions-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syrian opposition: Move, disband, or do the bidding of others
المعارضة السورية: أمام خيارات التحرك أو الحل أو المراهنة على دعم اآلخرين

1 يونيو 2020 
المجلس األطلسي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syrian-opposition-
move-disband-or-do-the-bidding-of-others/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Key to Stability in Syria: Renewing Relations with Kurds
مفتاح االستقرار في سوريا: تجديد العالقات مع األكراد

21 يونيو 2020 
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/key-stability-syria-renewing-
relations-kurds-163185

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

John Bolton Book Exclusive: Did Mike Pompeo Want To Blow a Hostage 
Exchange With Assad?

كتاب جون بولتون: هل أراد مايك بومبيو أن يتبادل الرهائن مع األسد؟
19 يونيو 2020 

ناشيونال انترست
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/john-bolton-book-exclusive-
did-mike-pompeo-want-blow-hostage-exchange-assad-163082

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

U.S. Diplomat: Stop “Dreaming” About Normal Relations With Assad
دبلوماسي أمريكي: توقفوا عن »الحلم« بشأن عودة العالقات الطبيعية مع األسد

17 يونيو 2020 
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/us-diplomat-stop-
%E2%80%9Cdreaming%E2%80%9D-about-normal-relations-
assad-162939

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Is Syria’s Assad on the Edge?
هل يقف األسد على حافة الهاوية؟

12 يونيو 2020 
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/0202/06/12/syria-assad-on-edge-united-
states-sanctions-caesar-act-protests-economy-lebanon/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Turkey gets comfortable in northern Syria
تركيا تشعر باالرتياح شمال سوريا

18 يونيو 2020 
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/turkey-syria-
russia-idlib-m4-ankara-entrenching-itself.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Turkey mum as Syrian Kurds take ‹historical step› in unity talks
تركيا  تلتزم الصمت ينما يتخذ األكراد السوريون »خطوة تاريخية« في محادثات الوحدة

17 يونيو 2020 
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/syria-kurdish-
groups-unity-turkey-erdogan-kobane-trump.html#ixzz6Q1Zn7VYd

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

US watchdog group: Turkey’s actions in Syria endanger religious 
diversity

مجموعة المراقبة األمريكية: تصرفات تركيا في سوريا تهدد التنوع الديني 
10 يونيو 2020 

المونيتور
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/turkey-uscrif-
syria-maenza-kurds-yazidis-christians-religion.html#ixzz6Q1aTI3Cr

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Will More Syria Sanctions Hurt The Very Civilians They Aim To Protect?
هل ستؤدي العقوبات على سوريا إلى إيذاء المدنيين الذين تهدف إلى حمايتهم؟

10 يونيو 2020 
وور اون ذا روك

https://warontherocks.com/0202/06/will-more-syria-sanctions-hurt-
the-very-civilians-they-aim-to-protect/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Caesar Act and a pathway out of conflict in Syria
قانون قيصر وطريق الخروج من الصراع في سوريا

19 يونيو 2020 
بروكينجز

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/0202/06/19/the-
caesar-act-and-a-pathway-out-of-conflict-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

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

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

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

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.

www.strategy-watch.com

التقرير االستراتيجي السوري

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

الشأن السوري.
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