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التنافس الروسي-التركي يضاعف حدة األزمات اإلقليمية المشتعلة

نفذت القوات الروسية في األسابيع الماضية عملية إعادة انتشار واسعة النطاق في ريفي الرقة ودير 
الزور، وذلك بالتزامن مع لقاء قائد الجيش الروسي في سوريا، أليكساندر تشايكو، مع مظلوم عبدي 
قائد “قوات سوريا الديموقراطية” )قسد( لمناقشة بعض التعقيدات المتعلقة بعملية إعادة االنتشار 
الروسي شمال البالد، وخاصة في ريف الرقة التي انتشر فيها عناصر الفرقة )25( بالقرب من بلدة “عين 

عيسى” الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف الرقة.

اثنان منها  إلى شمال شرق سوريا،  أرتال عسكرية  ثالثة  الروسية  القوات  إرسال  االنتشار؛  وسبق ذلك 
معززان بنحو 60 آلية عسكرية توّجها إلى الرقة، والثالث تمركز في محافظة دير الزور ويضم 30 آلية 

عسكرية أخرى.
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أما في الشمال الغربي؛ فقد اندلعت مواجهات بين فصائل الجبهة الوطنية بمساندة الجيش التركي 
لها من جهة  الداعمة  والميليشيات  الروسية  الخاصة  والقوات  السوري  النظام  قوات  وبين  من جهة، 

أخرى، وذلك في محاولة تقدم نفذتها قوات النظام بريف إدلب، وترافقت مع اشتباكات وقصف عنيف.

اثنان منها  إلى شمال شرق سوريا،  أرتال عسكرية  ثالثة  الروسية  القوات  إرسال  االنتشار؛  وسبق ذلك 
معززان بنحو 60 آلية عسكرية توّجها إلى الرقة، والثالث تمركز في محافظة دير الزور ويضم 30 آلية 

عسكرية أخرى.

أما في الشمال الغربي؛ فقد اندلعت مواجهات بين فصائل الجبهة الوطنية بمساندة الجيش التركي 
لها من جهة  الداعمة  والميليشيات  الروسية  الخاصة  والقوات  السوري  النظام  قوات  وبين  من جهة، 

أخرى، وذلك في محاولة تقدم نفذتها قوات النظام بريف إدلب، وترافقت مع اشتباكات وقصف عنيف.

وعلى الرغم من التفاهم المبرم بين موسكو وأنقرة )مارس 2020(؛ فقد قادت القوات الخاصة الروسية 
عملية االقتحام التي تمت في منطقة “خفض التصعيد الرابعة”، ما دفع بالقوات التركية لقصف قوات 

النظام جنوب سراقب.

الساحة  الصراع في  المزيد من قواتها لمساندة طرفي  التركية والروسية في حشد  القوات  وتستمر 
من  رحالت  عدة  تسيير   )2020 يوليو   8( الين”  أون  “إنتلجنس  موقع  نشره  تقرير  أكد  حيث  الليبية، 
دمشق إلى ليبيا، باإلضافة إلى إقالع رحالت بين حميم ومناطق سيطرة حفتر عبر خطوط “أجنحة الشام”، 
بالتزامن مع نشر تسريبات حول تجنيد النظام مئات الشباب من محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة 
وحمص وطرطوس والالذقية، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب قوات حفتر، 
وذلك بتنسيق بين شركات أمنية سورية وروسية، تعمل على إرسال مئات من قوات النظام إلى ليبيا، 

مستغلة حالة الفقر وتردي الوضع االقتصادي في سوريا. 

ومن أبرز الشركات التي تنشط في عمليات التجنيد تلك؛ شركة “الصياد” لخدمات الحراسة والحماية، 
تجنيد  عن  المسؤولين  أبــرز  أحد  يعتبر  والــذي  جرجس،  ميخائيل  فــواز  يدعى  شخص  عليها  ويشرف 

المرتزقة في سوريا وإرسالهم إلى ليبيا، بالتعاون مع شركة “فاغنر” الروسية. 

كما تعمل القوات الروسية على تعزيز نفوذها في الشمال السوري من خالل المساعدات “اإلنسانية” 
التي تقدمها للمدنيين، حيث ُتتهم “لجنة دعم سوريا المؤقتة” الروسية بالقيام بعمليات إغاثية تخدم 
223 منها في محافظتي  290 مهمة نفذتها خالل ستة أشهر، كانت  أهدافًا سياسية، إذ من بين 

الرقة والحسكة باإلضافة إلى منطقة عين العرب في حلب.

وفي مقابل سياسة االنتشار الروسية المثيرة للجدل؛ يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
خطة انتشار أكبر طموحًا من نظيره بوتين، حيث أشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين )14 يوليو 
2020( إلى دخول جمهورية الجبل األسود في صلب تركيز تركيا مضيفًا بؤرة نزاع أخرى مع موسكو 
في البلقان، حيث تستضيف عاصمة الجبل األسود، بودغوريكا، عددًا من القوميين األتراك المدعومين 

من قبل موسكو.
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2020( عن سعي  )14 يونيو  أمني  تقرير  ليبيا، تحدث  الروسي-التركي في  التنافس  إلى  وباإلضافة 
أردوغان لجذب الجزائر إلى صفه، وكسب موطء قدم فيها، حيث تحاول تركيا دفع الجزائر لتوقيع اتفاقية 
دفاعية مع حكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة “الوطية” الجوية، وفرار نحو 1500 مرتزق روسي 
الدفاع  تركية- منظومات  الوفاق -بمساعدة  أن دمرت قوات  الماضي، بعد  يونيو   12 القاعدة في  من 

الجوية الروسية بما في ذلك منظومات “بانتسيير”.

تبون  عبدالمجيد  الجديد  الجزائري  الرئيس  وجــود  مع  سانحة  فرصة  يرى  أردوغــان  فإن  للتقرير  ووفقًا 
المنفتح إزاء تغيير سياسة سلفه بوتفليقة في عدم التدخل الخارجي، حيث سمحت المادة )95( من 
للجيش  يونيو  تبون في وقت سابق من شهر  قدمه  الذي  الجديد  الدستوري  اإلصــالح  قانون  مشروع 
الوفاق؛  إلى حكومة  الجزائر  أردوغــان في جذب  بلده. وإذا نجح  بالتدخل ألول مرة خارج حدود  الجزائري 
فسيكون قادرًا على تحويل ميزان القوى لصالحه في منطقة واسعة ومتقلبة، فمكاسبه العسكرية 
في ليبيا تجعله في موقع يؤثر على أمن جيران ليبيا وعلى التحكم في حركة المالحة بالبحر المتوسط، 

واالستفادة من مشاريع النفط والغاز البحرية مع تلك الدول. 

المؤقتة  الحكومة  السوري من خالل لجوء  الشمال  االقتصادية على  أنقرة قبضتها  وفي سوريا؛ عززت 
المالية في ظل  التعامالت  التركية في  الليرة  التابعة لهيئة تحرير الشام إلى فرض  و”حكومة اإلنقاذ” 
إعالن  بالتزامن مع  يونيو(، وذلك   17( التنفيذ  “قانون قيصر” حيز  السورية ودخول  الليرة  تهاوي قيمة 
البريد  السلطات المحلية في بعض مناطق الشمال السوري ضرورة فتح حساب بنكي في مؤسسة 

والشحن التركية  )PTT( الستالم ثمن موسم القمح والشعير بعد التسويق.

وكانت مؤسسة البريد والشحن التركية قد افتتحت في العام الماضي عدة مراكز لها في ريف حلب 
الشمالي وبلدات عفرين واعزاز ومارع والباب والراعي وجرابلس في ريف حلب الشرقي، ويضطر األهالي 
المحليون إلى إجراء الحواالت المالية عبر تلك المراكز، وصرف السلطات المحلية رواتب الموظفين من 

خالل بطاقات تصدرها تلك المراكز.
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التحركات الصينية في سوريا تثير قلق واشنطن وتل أبيب 

أشار تقرير أمني )13 يوليو 2020( إلى أن إعادة فتح أسواق سوريا بعد تسع سنوات من الحرب بات 
يشكل أهمية إستراتيجية للصين التي تتقدم على روسيا في البحر األبيض المتوسط. 

تحضيرًا  الماضية  األسابيع  غضون  في  دمشق  صينية  تجارية  وفــود  زيــارة  على  الضوء  التقرير  وألقى 
لمشاركة الجناح الصيني في الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي نهاية شهر أغسطس 
المقبل، حيث زار دمشق مؤخرًا عدد من المدراء التنفيذين لشركات صينية كبرى، وسط احتفاء النظام 
للنقاط  معدات  بتوريد  ترغب  التي  األمنية  “نيوكتيك”  شركة  مسؤولي  رأسهم  وعلى  بوصولهم، 

الحدودية والمنشآت األمنية للنظام كالقواعد العسكرية والسجون.

اإلعمار، حيث  إعادة  بالمساهمة في مشاريع  الصين  ترغب  األمني؛  القطاع  في  التعاون  إلى  وباإلضافة 
تتوفر لديها السيولة المطلوبة بالمقارنة مع روسيا وإيران اللتان اسُتنِزفتا بعد نحو عقد من الصراع في 
سوريا، وتتقدم في الوقت الحالي عدة شركات صينية بعطاءات للعمل في قطاع اإلنشاءات بسوريا، 
وعلى رأسها شركة “إيزي برايت تريدينغ ليمتد”، وشركتي المعدات الكهربائية “إيكسبرس لك” وشركة 
“زونغشان إلكيتريك”، والشركات الزراعية : “تيانجين كو”، و”داليان كومو تريدينغ”، و”شاندونغ هانا بيا 

تيكنولوجي”.

وتمتد طموحات بكين في سوريا لضمها إلى مشروع “الحزام” الذي يروج له المجلس الصيني للتجارة 
العالمية “سي سي بي أي تي”، والذي يدعمه بشار األسد بقوة، إذ إنه يقيم معرضًا تجاريًا سنويًا حول 

إعادة اإلعمار في سوريا، كما نشر دليًلا للمستثمرين الصينيين في سوريا عام 2019.

أبرمت شراكة  النظام، حيث  اتفاقيات مع  إبرام  التجارية في سوريا من خالل  وتنسج الصين شبكتها 
علمية )2016(، واتفاقية نقل )2019(، واتفاقية تعاون اقتصادي وتقني مدعوم بقروض، بلغ آخرها 14 

مليون دوالر في مارس 2020.

ووفقًا للتقرير فإن رجل األعمال محمد حمشو، المقرب من ماهر األسد، يلعب دورًا محوريًا بصفته رئيس 
مجلس رجال األعمال الصيني-السوري، حيث يقف خلف االتفاقيات التي تم إبرامها بين السفير الصيني 

في دمشق، فينغ بياو، ومستشاره االقتصادي تشين وينلينغ، مع مختلف الجهات الرسمية السورية. 

وعلى الصعيد نفسه؛ فإن مشروع االتفاقية الصينية-اإليرانية الذي يتم التفاوض بشأنه بين طهران 
وبكين سُيمّكن الصين من استخدام القواعد الجوية اإليرانية بشكل غير محدود، كما يتضمن بناء 
قدرات إيران للحرب اإللكترونية مقابل الحصول على نفط ومصانع بأسعار رخيصة وتمكينها من إنشاء 

محطات مواصالت لنقل بضائعها للغرب.

البنية التحتية والنفط والتكنولوجيا اإليرانية؛ ترغب الصين في الحصول  وفي مقابل استثمارها في 
على مزايا عسكرية يمكن أن تغير ميزان القوى الجيوسياسية في الشرق األوسط، حيث تشير بعض 
التسريبات إلى إمكانية منح الصين عقد إيجار لجزيرة “كيش” مدته 25 عامًا، واستحواذها على حقوق 

الصيد في المياه الجنوبية.
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والغاز  للنفط  التحتية  البنية  لتطوير  دوالر  مليار   400 نحو  استثمار  الصين  نية  إلى  التقرير  وأشــار 
والنقل في إيران، مقابل الحصول على خصم 32% لمدة 25 عامًا على مشترياتها من النفط والغاز 
والبتروكيماويات اإليرانية، باإلضافة إلى نشر خمسة آالف عنصر أمن صيني في إيران لحماية المشاريع 

الصينية.

وإذا تم حسم التفاصيل النهائية في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل؛ فإنه من الممكن أن 
تبدأ القاذفات والمقاتالت وطائرات النقل الصينية باستخدام مرافق إيرانية في مطارات: همدان، وبندر 

عباس، وتشابهار، وعبدان ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. 

وستتضمن التعزيزات الصينية تزويد إيران بمعدات الحرب اإللكترونية، بما في ذلك أجهزة اإلنذار المبكر 
لرصد سالح العدو، وتقنيات الهجوم اإللكترونية، ومنظومات التشويش، وأجهزة الحماية من تشويش 
العدو، بما فيها منظومتي “كاراسوخا-2” و”كاراسوخا-4” اللتان تستخدمان في الحروب اإللكترونية 
اإلماراتية  الجوية  الدفاع  أنظمة  تعطيل  إلى  تشابهار  ميناء  في  نصبها  يــؤدي  أن  ويمكن  الشاملة، 

والسعودية بشكل كامل.

وباإلضافة إلى رغبتها في إدماج سوريا؛ تخطط بكين لمنح إيران موقعًا رئيسًا في مشروع “حزام واحد، 
طريق واحد”، حيث ترغب باالستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة في إيران لبناء المصانع التي سيتم 
المواصفات  بذات  الكبيرة  الصينية  التصنيع  شركات  قبل  من  عليها  واإلشــراف  وتصميمها  تمويلها 
والعمليات الموجودة في الصين، وبعد ذلك ستصل المنتوجات المصنعة لألسواق الغربية من خالل 

محطات مواصالت جديدة تخططها وتمولها وتديرها الصين.

وُيتوقع أن تمثل مدينة “تبريز” ركيزة للمشروع الصيني، حيث تتواجد فيها منشآت كبرى للنفط والغاز 
طوله  البالغ  الحرير  طريق  في  محورية  نقطة  تبريز-أنقرة  غاز  خط  ويمثل  البتروكيميائية،  والصناعات 
بكازاخستان،  مرورًا  بطهران،  “شينجيانغ”  إقليم  عاصمة  “أرموتشي”  مدينة  يربط  والذي  كم،   2300

وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وتركيا وصوالً إلى أوروبا.

إنها  إذ  أبيب،  وتــل  واشنطن  في  مخاوف  الصينية-اإليرانية  الصفقة  تلك  بشأن  التسريبات  وأثــارت 
الصيني  الوجود  توسيع  يشمل  حيث  اقتصادها،  وخنق  طهران  لعزل  ترامب  إدارة  جهود  ستقوض 
قطاعات: البنوك، واالتصاالت، والموانئ، والسكك الحديدية وعشرات المشاريع األخرى، وسيمثل شريان 

حياة يغذي االقتصاد اإليراني.

ورأت مصادر عسكرية إسرائيلية إمكانية نشوء شرق أوسط جديد تلعب فيه كل من إيران والصين دورًا 
كبيرًا، حيث  تتضمن الصفقة استثمار مئات مليارات الدوالرات في قطاعات النقل واالتصاالت والطيران 

والبنية التحتية البحرية. 

وتتضاعف خطورة ذلك االتفاق في حال انضمام موسكو إلى محور بكين-طهران، خاصة وأن أوساط 
عسكرية غربية تعتقد أن الصين قد حددت لنفسها هدفًا عسكريًا يتمثل في تحدي التواجد األمريكي 
في العالم، حيث قامت بإنشاء ميناء عسكري في جيبوتي، فيما يستمر الحضور الصيني عند مدخل 

الخليج العربي.
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وترى تل أبيب في الصفقة الصينية-اإليرانية المرتقبة خطرًا وجوديًا؛ إذ إنه سيتسبب بتصدع كبير في 
العسكرية  بالعقوبات  التزامها  للتنصل من  ببكين  المتحدة، وسيدفع  والواليات  الصين  بين  العالقة 
على إيران وفتح مجال التجارة الحرة معها، فضاًل عن إمكانية السماح للحرس الثوري اإليراني بالوصول 
لنظام المالحة باألقمار الصناعية، وتطوير قدراته السيبرانية، ونشر شبكة خلوية من الجيل الخامس 

في إيران.
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المزيد من االنتكاسات لمشاريع إعادة تأهيل األسد

أشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )8 يوليو 2020( إلى أن وزير خارجية دولة اإلمارات الشيخ 
عبداهلل بن زايد قد ناقش مع وزير الخارجية األمريكية مارك بومبيو )25 يونيو 2020( طبيعة العقوبات 
األمريكية األخيرة التي ُفرضت على دمشق وفق “قانون قيصر”، والتي جاءت في ذروة إجراءات أبو ظبي  
التعاون  على مشاريع  العقوبات  تأثير  من  اإلمــارات  قلق  زايد عن  ابن  عبر  على دمشق، حيث  لالنفتاح 
األمني مع النظام السوري، والذي تصاعدت وتيرته في غضون األشهر األخيرة، حيث تستضيف أبو ظبي 
مهندسي حاسوب تابعين ألجهزة أمن النظام للتدريب على تقنيات األمن السيبراني، وعلى رأسهما 
ضابطان رفيعان تابعان للنظام، هما؛ مدير التدريب في شعبة المخابرات العسكرية العقيد ذو الفقار 
وسوف، والعقيد جهاد بركات زوج انتصار األسد ابنة عم بشار األسد، باإلضافة إلى تلقي خمس ضباط 
آخرين تدريبات متطورة في الكلية الجوية التابعة ألكاديمية الشيخ خليفة العسكرية في مدينة العين.

وأكد موقع موقع “إنتل نيوز” )25 يونيو 2020( أن أبو ظبي أوفدت ثمان ضباط إماراتيين إلى دمشق 
للنظام  تابع  ضابط   40 نحو  يتلقى  فيما  السوري،  النظام  لقوات  وفنية  تقنية  استشارات  لتقديم 
الرقمي والقيام بعمليات  المعلومات واالتصاالت واألمن  اإلمارات على نظم  تدريبات متقدمة في دولة 
التجسس والمراقبة، إضافة إلى تقديم أبو ظبي مساعدات كبيرة من المواد الغذائية والطبية للنظام، 
وإصالح عدة منشآت عمومية ومحطات كهرباء ومحطات مياه في دمشق تضررت خالل سنوات الحرب، 
كما تشير تسريبات غربية إلى توفير مسؤولين إماراتيين دعمًا دبلوماسيًا للنظام عبر سفارات الدولة 

وخاصة في ألمانيا.

ودفع ذلك التقارب بالواليات المتحدة لتهديد أبو ظبي بفرض عقوبات عليها في حال انتهاك العقوبات 
الشأن  الخاص لالنخراط في  األمريكي  الممثل  النظام، حيث شجب جيمس فرانكلين  المفروضة على 
السوري إعادة فتح اإلمارات سفارتها في دمشق والتقارب مع النظام )19 يونيو( قائاًل: “تعلم دولة اإلمارات 
أننا نرفض رفضًا باتًا أن تتخذ الدول مثل هذه الخطوات... لقد أكدنا بوضوح أننا نعتبر هذه فكرة سيئة”.

ومنذ التسريبات التي تم نشرها في شهر مارس الماضي حول عرض اإلمارات دفع نحو 3 مليار دوالر 
على  كبيرة  ضغوطًا  واشنطن  تمارس  التركية؛  القوات  ضد  الشمالية  الجبهة  إشعال  مقابل  للنظام 
لالكتفاء  اإلمــارات  بدولة  اضطر  ما  النظام،  مع  التطبيع  في  االستمرار  عن  لثنيهم  وأبو ظبي  القاهرة 
بتعيين قائم باألعمال في سفارتها بدمشق بدالً من إرسال مبعوث لها برتبة سفير تجنبًا إلثارة حفيظة 

واشنطن. 

ورأى تقرير أمني أن العقوبات األمريكية األخيرة على النظام ستحرمه الجزء األكبر من المساعدات التي 
كان يتوقع الحصول عليها من بكين وأبو ظبي، معتبرًا أنه “من غير المرجح أن تجد البلدان التي أبدت 
غير  ومن  الحرب”،  مزقته  الذي  البلد  إعمار  إعادة  في  فرصا  لسوريا  المساعدة  بتقديم  سابقا  اهتمامًا 
إلى عقود  األمريكية من أجل سعيها  للعقوبات  بالتعرض  الدول وشركاتها  أن تخاطر هذه  المحتمل 
إعادة إعمار محدودة العائد االقتصادي؛ ما يغلق باب التطبيع االقتصادي أمام دمشق في الوقت الحالي. 

التقرير االستراتيجي السوري
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وكان المبعوث األمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد حذر دولة اإلمارات -للمرة الثانية- )20 
يونيو( من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العالقات مع سوريا، مشيرًا إلى أن 
أبوظبي عالقاتها مع نظام األسد”، ومؤكدًا  المتحدة تعارض بشدة تطبيع  الواليات  أن  “اإلمارات تعلم 
أن أية شركة أو أي شخص، سواء أكان إماراتيًا أو غير ذلك، سيكون هدفًا للعقوبات إذا انطبقت عليه 

الشروط فيما يخص األنشطة االقتصادية مع الحكومة السورية.

التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 9

شؤون أمنيةالعدد رقم 79 - 22 يوليو 2020



نشاط دبلوماسي مكثف لميلشيا “قسد”

التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي )10 يوليو 2020( قائد القوات المركزية 
األمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، وذلك بعد ثالثة أيام من استقباله قائد القوات الروسية في سوريا 
العماد ألكساندر تشايكو، والذي تناول: “رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين قسد وروسيا 

في سوريا” حسب تعبير عبدي. 

وتأتي تلك اللقاءات في ظل تنامي االحتقان بين القوات األمريكية والروسية شمال شرقي سوريا، وذلك 
على خلفية قيام القوات الروسية بإرسال أرتال عسكرية ضخمة إلى مواقع بريف محافظتي الرقة ودير 

الزور.

وعلى صعيد آخر تحدث تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )24 يونيو 2020( عن زيارة قام بها 
مظلوم عبدي إلى بغداد مطلع شهر يونيو، حيث التقى بكبار المسؤولين العراقيين للتباحث معهم 
بشأن سبل تقديم الدعم لمناطق سيطرته في ظل التضييق التركي على قواته، مشيرًا إلى أن إغالق 
في  األمريكية-الروسية  التناقضات  على  واللعب  بغداد،  أبواب  لطرق  دفعه  قد  وأربيل  باريس  أبواب 

المنطقة.

الثاني من زيارة عبدي تمثل في سبر رأي الحكومة العراقية الجديدة بشأن  وأوضح التقرير أن الهدف 
في  كبيرة  تحديات  تواجه  الكاظمي  حكومة  أن  الواضح  من  إنه  إال  سورية،  كردية  فيدرالية  تشكيل 

المنطقة، وال ترغب بالتورط في ملف أكراد سوريا وبارتباطاته الدولية المعقدة.

من  وفــود  لقاء  التعاون من خالل  دول مجلس  بعض  ود  على خطب  األثناء  عبدي في هذه  ويعكف 
الزور،  ثالثًا من نوعه مع شيوخ عشائر منطقة دير  15 يوليو اجتماعًا  العربية، حيث عقد في  العشائر 
لبحث آخر التطورات السياسية والعسكرية واألمنية في المنطقة، وتم التباحث بشأن األوضاع األمنية 

المتردية في إقليم الجزيرة.

ويرغب عبدي من خالل تلك االجتماعات في التمهيد لعملية عسكرية على طول خط الفرات بدير الزور 
الستعادة دور “قسد” الرائد في محاربة تنظيم “داعش”، وإظهار ميلشياته على أنها الضامن الوحيد 

ألمن المنطقة وتبديد مخاوف سكانها.

التقرير االستراتيجي السوري
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تطورات عسكرية

عمليات أمريكية “سرية” شمال غربي سوريا

أفاد تقرير أمني غربي )8 يوليو 2020( بأن الضربات األمريكية األخيرة في المناطق الخاضعة للسيطرة 
التركية تؤكد وجود تعاون استخباراتي أمريكي-تركي في منطقة إدلب التي تخضع لنفوذ أنقرة، حيث 

تزايد نشاط القوات األمريكية الخاصة بمحافظة إدلب في اآلونة األخيرة.

“حراس  تنظيم  في  المسؤول  القاسم  أبو  قتل  عن  األمريكي-التركي  االستخباراتي  التعاون  وأسفر 
للزرقاوي بغارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية  “القاعدة” ورفيق السالح السابق  التابع لتنظيم  الدين” 
في 14 يونيو، باإلضافة إلى قتل عدنان الحمصي مسؤول النقليات في ظروف مشابهة في 24 يونيو، 
بالقرب من بنش حيث تتواجد نقطة تركية، ويقع فيها كذلك مقر قيادة  حيث لقي كالهما مصرعه 

تنظيم “حراس الدين”.
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ورأى التقرير أنه من الصعب بالنسبة لواشنطن تنفيذ هجمات في مناطق خاضعة لنفوذ أنقرة دون 
التنسيق مع االستخبارات التركية، والتي باتت ترحب بذلك التعاون نظرًا لرغبة أنقرة في الحصول على 
دعم واشنطن لمساعدة حكومة الوفاق في ليبيا، مقابل تقديم المساعدة لعمليات مكافحة اإلرهاب 

التي تنفذها الواليات المتحدة في سوريا.

وكان تنظيم “حراس الدين” قد أكد في بيان له )24 يونيو( مقتل نائب قائده خالد العاروري )أبو القاسم 
األردنــي(، متأثرًا بجراح أصيب بها بغارة للتحالف الدولي ضد “داعش”، في حين وردت أنباء عن مقتل 

قيادي آخر يدعى “بالل الصنعاني” بنفس الغارة في ريف إدلب الشرقي.

المعدل  “هيلفاير”  األميركية صاروخ  الخاصة  القوات  أمريكية عن استخدام  وكشفت مصادر عسكرية 
العلوي من سيارة  الجزء  على  المعدن  رطل من   100 ألقى حوالي  والــذي    ،)R9X( باسم  والمعروف 

العاروري، وأخرج 6 شفرات طويلة مطوية للداخل من الصاروخ في ثوان معدود.

كما استخدمت القوات األمريكية في عمليتها األخيرة بالقرب من مدينة الباب ذات القذائف التي يطلق 
عليها اسم “صاروخ النينجا”، وتوصف بأنها تصيب أهدافها بدقة متناهية من دون أضرار جانبية، حيث 
تم استخدامها لقتل شخصين كانا على دراجة نارية هما؛ فايز العكال الملقب “أبو سعد الشمالي” وهو 

والي “داعش” في الرقة، وشقيقه “عزو”.

وتعد هذ القذائف من أحدث األسلحة األميركية السرية التي ُتطلق من الطائرات دون طيار، وتستطع 
التسلل والمناورة وإصابة أهدافها من دون أي صوت، وبدالً من الرأس الحربي تضم تلك القذائف ست 
القوات  قبل  من  إال  السالح  هذا  ُيستخدم  وال  المشهورة،  “جينسو”  بسكاكين  أشبه  طويلة  شفرات 
األمريكية التي تحافظ عليه طي الكتمان وال تزود به أيًا من حلفائها، ويتم استخدامه لدى استهداف 

مطلوبين يحتمون في أماكن سكنية مكتظة.
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التصعيد اإلسرائيلي ضد إيران يهدد بإشعال المنطقة

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء االثنين 20 يوليو 2020، مواقع لقوات النظام والميلشيات اإليرانية 
في المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غربي العاصمة دمشق، وشاركت مروحيات إسرائيلية في عملية 
للنظام،  التابعة  الجوي  للدفاع  ومنظومات  العاصمة،  جنوب  إيرانيًا  تموضعًا  استهدفت  التي  القصف 
وغرفة عمليات لضباط إيرانيين و”حزب اهلل”، حيث قتل عدد من الضباط أبرزهم الجنرال اإليراني علي 

حاج حسين.

ووفقًا لمصادر محلية؛ فإن الغارات اإلسرائيلية تم تمت على دفعتين، حيث تم استهداف محي بلدة 
“الكسوة” في الضربة األولى، فيما استهدفت الغارة الثانية قاعدة بالجوالن المحتل، باإلضافة إلى موقع 

جنوب دمشق.

أربع  إيرانية في  الماضية مواقع  األربعة  األسابيع  اإلسرائيلية قد استهدفت في غضون  القوات  وكانت 
ريفي  بين  الواصلة  السورية  البادية  مواقع في  البالد، كما دمرت  محافظات في شرق ووسط وجنوب 
حمص ودير الزور شرقًا، وريف حماة وسط البالد، وتل الصحن في السويداء جنوب سوريا، ما أدى إلى 

وقوع خسائر فادحة في صفوف الميلشيات اإليرانية وقوات النظام.

المناهضة إليران  السياسة  أقرتها واشنطن، وتأتي في إطار  العمليات ضمن “حرب خفية”  وتأتي تلك 
دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعمالها العدائية. 

وشملت األهداف؛ مركز رادار “تل الصحن” التابع للواء اإللكتروني األول التابع إلدارة الرادار في القوى الجوية 
والدفاع الجوي، و”الفوج 47”، و”جبل البحوث”، و”معمل البصل” بمدينة السلمية، والمركز الثقافي في 
الصبورة، و”معمل األعالف” بقرية عقارب الصافي، باإلضافة إلى مواقع عسكرية يتمركز فيها عناصر من 

الحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل”.

وتأتي تلك الهجمات واسعة النطاق في ظل صمت مطبق للقاعدة الروسية بحميميم، وامتناعها عن 
إبالغ  يتم  التي  الضربات  بتلك  النظام  إبالغ  أو   )400-S(و  )300-S( الجوي  الدفاع  تفعيل منظومات 
القوات الروسية بها قبل شنها، حيث تحافظ موسكو وتل أبيب على مستوى عال من التنسيق فوق 
إبالغ  وعدم  قواتهم  تموضع  إعادة  في  السرية  التزام  إلى  باإليرانيين  دفع  الذي  األمر  السورية،  األجــواء 

موسكو بمواقع تخزين الصواريخ وأنظمة اإلنذار المبكر الخاص بهم.

وفي 12 يوليو الجاري؛ لقي قيادي كبير بالحرس الثوري اإليراني مصرعه في سوريا، كما قتل نحو 35 
عنصرًا من الميلشيات اإليرانية جراء قصف رتل عسكري إيراني قرب مدينة “البوكمال” شرق دير الزور، 
باإلضافة إلى تدمير عدد كبير من اآلليات العسكرية التابعة للرتل اإليراني، وذلك في أعقاب غارة سابقة 
نهاية شهر يونيو الماضي أسفرت عن مقتل ست عناصر من الميلشيات اإليرانية قرب مدينة البوكمال.

ويأتي التصعيد اإلسرائيلي في سوريا بالتزامن مع سلسلة عمليات تفجير وحرائق في العمق اإليراني، 
والتي يبدو أن الهدف منها هو استفزاز طهران لشن عمل عسكري شامل قبل االنتخابات األمريكية 

المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل. 
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ويدور الحديث في األروقة الغربية عن رغبة تل أبيب في شن عمل عسكري يستهدف إيران طالما ظل 
ترامب في البيت األبيض، إذ إنه لن يكون بمقدور إسرائيل ممارسة الضغوط على إيران في حال فوز 

المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن بانتخابات الرئاسة المقبلة. 

قسم  تعطيل  تم  حيث  “نطنز”،  مفاعل  في  النفط  منشآت  على  هجمات  األخيرة؛  العمليات  وشملت 
للحريق  يوليو، وتعرض حوض للسفن بميناء بوشهر   2 المتقدمة في  المركزي  الطرد  تجميع أجهزة 
في  الهجمات  تلك  وأسهمت  الماضية،  الفترة  في  إيران  داخل  اندلعت  التي  الحرائق  من  في سلسلة 
إثارة الفزع خاصة وأنها ال تزال مستمرة بوتيرة شبه يومية، فيما تتعامل معها السلطات اإليرانية على 
انفجار ضخم  في  الصناعية وقوع  األقمار  27 يونيو أظهرت صور  “نتيجة حوادث طبيعية”؛ ففي  أنها 
موقع إلنتاج الصواريخ وفي منظومة أنفاق تحت األرض مخبأة في جبال شرق طهران، إال أن المسؤولين 
اإليرانيين ادعوا أن االنفجارات ناجمة عن تسرب غاز في “منطقة عامة” بقاعدة بارشين العسكرية، وتمت 
العملية بالتزامن مع وقوع نصف مدينة شيراز في ظالم دامس نتيجة انفجار في محطة الطاقة المحلية، 

وأثارت الحالتان الذعر من وقوع هجوم محتمل على البالد.

وحذر مسؤول أمني أوروبي من أن إيران تفكر بعدد من الردود بعد ما أظهرت ضبط نفس في أعقاب 
أن  “أخشى  قائاًل:  الماضي،  يناير  الثوري قاسم سليماني في شهر  بالحرس  القدس  فيلق  قائد  مقتل 
تستفز الخطة اإلسرائيلية ردًا إيرانيًا قد يتحول إلى تصعيد عسكري وترامب ال يزال في البيت األبيض”.

اإلسرائيلي  التحول  أن  يبدو  االنتخابات  في  يفوز  لن  ترامب  أن  الحلفاء  بين  السائد  االعتقاد  وفي ظل 
للضغط يعكس هذا االعتقاد، خاصة وأن إدارة مرتقبة بقيادة بايدن قد تعيد النظر بقرار الخروج من 

اتفاقية 2015 النووية مع إيران.

أبيب  تل  مع  مشتركة  إستراتيجية  األمريكية  اإلدارة  تبني  عن  كشف  قد  أمريكي  أمني  مصدر  وكان 
إللحاق الضرر بالمنشآت النووية اإليرانية، وتتضمن تصفية كبار الجنراالت بالحرس الثوري اإليراني، وتنفيذ 

عمليات سرية إلعاقة البرنامج النووي.

ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن اإلستراتيجية الجديدة تتمثل في دفع إيران للتقدم ببرنامجها النووي وشن 
الواليات  إيران هجمات شاملة ضد مصالح  إمكانية شن  التحذير من  مع  تخريبية شاملة ضدها،  حملة 
اإلسرائيلية لهجوم  المياه  إلى تعرض مصلحة  المصادر  المنطقة، حيث تشير  المتحدة وحلفائها في 

سيبراني )16 يوليو( في عملية هي الثالثة من نوعها خالل ثالثة أشهر. 

كما رجحت مصادر أمنية إسرائيلية من إمكانية لجوء إيران إلى استخدام منظومة الصواريخ الدقيقة 
ضد مواقع إسرائيلية، والعمل على إشعال المنطقة وصوالً لمواجهة شاملة بالشرق األوسط، معتبرة 
أن العمليات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي هي: “حرب ما بين الحروب”، والتي تمثل األراضي 

السورية معظم أهدافها.
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ماهر األسد على خطى رامي مخلوف 
نفذ النظام عددًا من االعتقاالت طالت ضباطًا وعناصر في أجهزة المخابرات التابعة له بتهمة “الخيانة” 
و”استغالل المنصب” و”الكسب غير المشروع”، وذلك على خلفية صلتهم برامي مخلوف، ومنهم على 
رفعت  والمالزم  إسماعيل  شريف  علي  النقيب  وابنيه  إسماعيل،  أحمد  شريف  العميد  المثال؛  سبيل 
شريف إسماعيل، والذين اعتقلوا من قبل قوات “لواء العرين في 11 يوليو الجاري، باإلضافة إلى مدير إدارة 
االتصاالت اللواء معن حسين المنحدر من بلدة صافيتا، والذي دار الحديث عن تزعمه لشبكة تجسس 

مرتبطة بدولة أجنبية. ووصل عدد الموقوفين إلى نحو 40 ضابطًا معظمهم من محافظة الالذقية.

عن  النظام  داخــل  مــن  مــصــادر  تتحدث  مخلوف؛  رامــي  على  المحسوبين  استهداف  إلــى  وبــاإلضــافــة 
استهداف ممنهج لعدد من الضباط المقربين من ماهر األسد، حيث  لقي مسؤول قطاع الميادين لدى 
الفرقة الرابعة التابعة لماهر األسد، المقدم باسل حسن ميا مصرعه )17 يوليو 2020( بكمين نصبه 

مجهولون في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

تميم  أمجد  الرائد  منهم؛  غامضة،  الضباط في ظرف  من  عدد  تصفية  عقب  ميا  المقدم  مقتل  وجاء 
الصالح، الذي قتل على محور القصابية بريف إدلب، والمالزم بالل عادل ابراهيم، والمالزم أول حسن علي 
“المخابرات  مرتبات  الــزور، وصالح محمد عيسى من  دير  ببادية  صالح في كمين في منطقة معيزيلة 
الجوية”، باإلضافة إلى رجل األعمال حسام يوسف حسن المقرب من شعبة األمن السياسي، والذي قتل 

بطلق ناري في مكتبه بطرطوس، والقاضي يوسف ديب المقرب من اللواء جميل الحسن.

وبلغت األزمة ذروتها لدى تصفية المرافق الشخصي لماهر الألسد؛ العقيد علي جنبالط الذي ُقتل قنصًا 
في بلدة يعفور بريف دمشق، باإلضافة إلى قتل كل من العميد جهاد زعل، رئيس فرع المخابرات الجوية 
في دير الزور، والعميد ثائر خير بيك، من مالك المخابرات الجوية، والذي قتل قنصًا أمام منزله في منطقة 
الزاهرة بالعاصمة دمشق، ومدير كلية اإلشارة بحمص اللواء سليمان محمد خلوف، الذي قتل في ظروف 
غامضة بمكتبه، والعميد هيثم محمد عثمان من مرتبات األكاديمية العسكرية للهندسة العسكرية، 
والمالزم بالل بدر رقماني المسؤول عن الدراسات األمنية في منطقة “جبل الشيخ” جنوب غرب دمشق.

وفي مطلع شهر يوليو الجاري، ُقتل بمدينة دمشق العميد معن إدريس، وهو ضابط في الفرقة الرابعة، 
االنتشار بصورة مكثفة في  إلى  بالفرقة  المنطقة نفسها، ما دفع  واغتيل ضابط آخر برتبة مالزم في 
العاصمة  تخوم  على  ثابتة وطيارة  حواجز  ونشر  االغتيال،  عمليتي  الذي شهد  دمر”  “مشروع  منطقة 

دمشق.

وتزامنت عمليات االغتيال تلك مع عدد من اإلجراءات التي اتخذتها القوات الروسية بحق الفرقة الرابعة، 
والمقرات  الحواجز  بعض  وتسليم  الفرقة  عناصر  وسحب  إدلــب،  محيط  من  عناصرها  سحب  تم  حيث 
وإلغاء  انتشارها  بتقييد  الفرقة  قيادة  الروسية  القوات  بناء على مطالبة  الزور  دير  التابعة لهم شرق 
والفرقة  الوطني  الدفاع  قوات  وتسلمت  البضائع،  حركة  على  رسومًا  تفرض  التي  الرئيسية  حواجزها 

الثالثة، الموالية لروسيا النقاط التي انسحبت منها الفرقة الرابعة.

الرابعة للحد من الضرائب والرسوم  الفرقة  الروسية على  القوات  ويدور الحديث عن ضغوط تمارسها 
التي تفرضها على حركة المرور وشحن البضائع التجارية في المناطق التي تنتشر فيها حواجز الفرقة 
ومقراتها، وسحب حواجزها من الطرق الرئيسة، وأبرزها؛ طريق دمشق-حلب الدولي )إم-5(، وطريق 

الالذقية-حلب الدولي )إم-4(، وطريق دمشق-بيروت الدولي )إم-2(. 
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احتدام التنافس الروسي-اإليراني بدرعا
وتمكين  لها،  التابع  الخامس”  “الفيلق  نفوذ  بتعزيز  الروسية  القوات  رغبة  عن  درعا  في  الحديث  يدور 
أحمد العودة من إنشاء جيش موحد جامع لكل حوران، حيث تم تدريب عدد من عناصر الفيلق في بلدة 
“سلمى” بريف الالذقية على عمليات “مكافحة اإلرهاب”، وتأهيلهم للقيادة واالندماج في جيش “وطني” 
يتمتع بهيكلية عسكرية نظامية قادرة على التعامل مع كافة صنوف األسلحة، وبتنظيم دقيق وفق 
القيادة  والتمويني من قبل  والعسكري  المالي  ويتلقى دعمه  الجيوش،  لتشكيل  األساسية  القواعد 

العسكرية الروسية. وتمت عملية التدريب من قبل مدربين روس، دون أن تتدخل قوات النظام.

وشهد شهر يوليو الجاري استمرارًا في حالة الفلتان األمني بردعا، حيث عثر )1 يوليو( على ثالث جثث 
في  العمري  عمر  وسام  جثة  على  العثور  إلى  باإلضافة  مجهولين،  مسلحين  برصاص  جميعها  قتلت 
منطقة “النخلة” قرب مدينة درعا البلد، وعلى جثة فاير حسين الحشيش في بلدة “تل شهاب” غربي 

درعا.

النفوذ  مناطق  اقتسام  إيران في  المحسوبة على  وتلك  روسيا  المحسوبة على  الميلشيات  وتستمر 
جنوب البالد، حيث ُتعتبر المنطقة الشرقية وصوالً لحدود ما بعد بلدة “عرة” في السويداء منطقة نفوذ 
روسية ينتشر فيها عناصر الفيلق الخامس، كما تبسط ميلشيات تابعة لروسيا نفوذها على مناطق 
“سكاكا”، و”رخم”، و”الدارة”، و”سميع”، بهدف حماية مطار “الثعلة” ومدخل محافظة السويداء الغربي 

المحاذي لدرعا.

أما منطقة الشريط الحدودي مع األردن فتسيطر عليها قوات مشتركة روسية وأخرى تابعة للنظام، 
فيما تقسم مدينة درعا إلى قسمين؛ أحدهما يسيطر عليه األمن العسكري والفرقة الرابعة ومليشيات 
المصالحة التابعة إليران، ويتبع اآلخر للجنة المركزية المشكلة من فصائل الجيش الحر المنضوية التفاق 

المصالحة. 

وتتمركز القيادة العسكرية الروسية في غرفة عمليات بمدينة “إزرع”، حيث تركز اهتمامها على معبر 
“نصيب” وطريق دمشق-عمان الدولي، وذلك في مقابل خضوع جميع األفرع األمنية كالمخابرات الجوية، 
الرابعة، وجمعية البستان، للنفوذ اإليراني ويعملون ضمن غرفة  الفرقة  واألمن العسكري، إضافة إلى 

عمليات بعيدة عن نقاط التماس مع الفصائل المتعاونة مع روسيا.

وتسعى الميليشيات الموالية إليران إلى بسط نفوذها على الريف الغربي لدرعا بهدف ضمان عمليات 
التهريب التي تعتبر شريان “حزب اهلل” وإيران، ما دفع بالفرقة الرابعة لتوسيع نطاق سيطرتها عبر نشر 
نقاط وحواجز عسكرية في العديد من البلدات مثل “سحم الجوالن” و”نافعة”، وإنشاء تجمعات رئيسية 
ومعسكرات إلخراج مؤازرات عند الحاجة. وُتعزى معظم أعمال الفوضى والفتان األمني إلى الصراع القائم 

بين الرابعة والفيلق الخامس الذي يحشد حاليًا في المناطق الشرقية الشمالية الشرقية.
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تقارير غربية
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Life inside Syria’s al-Hol camp
الحياة داخل مخيم الهول السوري

9 يوليو 2020
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/life-inside-syrias-al-hol-camp

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Brussels conference highlights tensions between Syria’s growing needs 
and political stalemate

مؤتمر بروكسل يبرز التناقضات بين احتياجات سوريا المتزايدة والمأزق السياسي
7 يوليو 2020

)MEI( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/brussels-conference-highlights-
tensions-between-syrias-growing-needs-and-political 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian Economy Tumbles as U.S. Sanctions Come Into Effect
االقتصاد السوري يتعثر مع دخول العقوبات األمريكية حيز التنفيذ

22 يونيو 2020
)MEPC( سياسة الشرق األوسط

https://mepc.org/commentary/syrian-economy-tumbles-us-sanctions-
come-effect 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Fragile Status Quo in Northeast Syria
الوضع الهش شمال شرق سوريا

1 يوليو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fragile-
status-quo-in-northeast-syria 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can Syria’s Assad Regime Survive a New Wave of Threats?
هل يستطيع نظام األسد السوري النجاة من موجة المهددات الجديدة؟

30 يونيو 2020
)CFR( مجلس العالقات الخارجية

https://www.cfr.org/in-brief/can-syrias-assad-regime-survive-new-wave-
threats

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

U.S. Retrenchment Will Intensify Crisis in Idlib
تقليص الوجود األمريكي سيزيد من حدة األزمة في إدلب

30 يونيو 2020

)CFR( مجلس العالقات الخارجية
https://www.cfr.org/blog/us-retrenchment-will-intensify-crisis-idlib 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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The Barriers and Weaknesses of Kofi Annan’s Mediation Efforts in Syria
العوائق وضعف جهود وساطة كوفي عنان في سوريا

2 يوليو 2020
اي- انترناشينول

https://www.e-ir.info/0202/07/02/the-barriers-and-weaknesses-of-kofi-
annans-mediation-efforts-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Syrian online war of narratives
حرب السرديات السورية على اإلنترنت

8 يوليو 2020
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-syrian-online-
war-of-narratives/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why Is Russia Undermining International Efforts in Syria?
لماذا تقوض روسيا الجهود الدولية في سوريا؟

1 يوليو 2020
دفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/0202/07/why-russia-undermining-
international-efforts-syria/166627/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Targeted killing of senior Al-Qaeda loyalists in Syria may degrade links 
with central leadership

قد يؤدي استهداف كبار الموالين للقاعدة في سوريا إلى تدهور العالقات مع القيادة المركزية
26 يونيو 2020

جينس دفنس
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/targeted-killing-
of-senior-al-qaeda-loyalists-in-syria-may-degrade-links-with-central-
leadership

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Syrian Regime’s Combat Losses in Spring 0202, and What Lies 
Ahead

خسائر النظام السوري القتالية في ربيع 2020 وما ينتظرنا في المستقبل
18 يونيو 2020

)MEI( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/syrian-regimes-combat-losses-
spring-0202-and-what-lies-ahead

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrians respond to COVID-19 with renewed volunteer and community 
efforts

السوريون يستجيبون لكوفيد 91 بتعزيز الجهود التطوعية والمجتمعية
17 يونيو 2020

)MEI( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/syrians-respond-covid-19-renewed-
volunteer-and-community-efforts

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

www.strategy-watch.com 19

تقارير غربية العدد رقم 79 - 22 يوليو 2020التقرير االستراتيجي السوري



Merging Talks on Northeast Syria with a Whole-of-Country Approach
دمج المحادثات في شمال شرق سوريا مع نهج شامل للبلد

25 يونيو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/merging-
talks-on-northeast-syria-with-a-whole-of-country-approach

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Is Regime Collapse on Syria›s Horizon? Evaluating Assad›s Grip on 
Power

هل ينهار النظام في األفق السوري؟ تقييم قبضة األسد على السلطة
22 يونيو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-regime-
collapse-on-syrias-horizon-evaluating-assads-grip-on-power

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia’s Military Activity in the East Mediterranean Echoes Its Approach 
to Syria

النشاط العسكري الروسي شرق البحر المتوسط يكرر نهج موسكو تجاه سوريا
17 يونيو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-
military-activity-in-the-east-mediterranean-echoes-its-approach-to

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Caesar Act Comes Into Force (Part 2): Pressuring Hezbollah in 
Lebanon

قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ )الجزء الثاني(: الضغط على حزب اهلل في لبنان
12 يونيو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-caesar-
act-comes-into-force-part-2-pressuring-hezbollah-in-lebanon

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Caesar Act Comes Into Force (Part 1): Increasing the Assad 
Regime’s Isolation

قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ )الجزء األول(: زيادة عزل نظام األسد
11 يونيو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-caesar-
act-comes-into-force-part-1-increasing-the-assad-regimes-isolati

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria Situation Report: June 10 - 23
تقرير حالة سوريا: 01-32 يونيو

25 يونيو 2020

)ISW( معهد دراسات الحرب
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-
june-10-23
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How Putin Is Winning in Syria
كيف يفوز بوتين في سوريا

صيف  2020
منتدى الشرق األوسط

https://www.meforum.org/61032/how-putin-is-winning-in-syria
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المركز
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Iran hunkers down in Syria after Caesar Act sanctions
إيران تتحصن في سوريا بعد عقوبات قانون قيصر

23 يونيو 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/iran-syria-
strategy-quds-force-irgc-caesar-sanctions-trump.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
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المركز
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Syria’s Response to the ‘Caesar Act’
رد سوريا على »قانون قيصر«

23 يونيو 2020
مركز السياسة العالمية

https://cgpolicy.org/articles/syrias-response-to-the-caesar-act/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Mapping Russia’s soft power efforts in Syria through humanitarian aid
االستخدام الروسي للقوة الناعمة في سوريا من خالل المساعدات اإلنسانية

25 يونيو 2020
المجلس ألطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/mapping-russias-
soft-power-efforts-in-syria-through-humanitarian-aid/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Journey to jihad: Iran’s Sunni Kurds fighting a holy war in Idlib
رحلة إلى الجهاد: األكراد السنة في إيران يخوضون حرًبا مقدسة في إدلب

23 يونيو 2020
روداو

https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/23060202
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العنوان باللغة العربية
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Kissinger Has The Answers To America›s Syria Quagmire
كيسنجر لديه إجابات على مستنقع أمريكا في سوريا

19 يونيو  2020
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/feature/kissinger-has-answers-americas-
syria-quagmire-165036
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Will Donald Trump Ever Hold Turkey Accountable?
هل سيحاسب دونالد ترامب تركيا؟

19 يونيو 2020
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/will-donald-trump-
ever-hold-turkey-accountable-165135

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can the U.S. Stop Syria’s Kurds From Selling Oil to Assad?
هل تستطيع الواليات المتحدة منع أكراد سوريا من بيع النفط لألسد؟

7 يوليو 2020
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/can-us-stop-
syria%E2%80%99s-kurds-selling-oil-assad-164317

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
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The Key to Stability in Syria: Renewing Relations with Kurds
مفتاح االستقرار في سوريا: تجديد العالقات مع األكراد

21 يوليو 2020
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/key-stability-syria-renewing-
relations-kurds-163185
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Syria Is Tempting, But Will China Bite?
سوريا مغرية ، لكن هل ستلدغ الصين؟

17 يوليو 2020
مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية

https://besacenter.org/perspectives-papers/syria-reconstruction-china/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية
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US CENTCOM commander meets with head of Syria’s Kurdish forces
قائد القيادة المركزية األمريكية يلتقي برئيس القوات الكردية السورية

10 يوليو 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/07/intel-centcom-
commander-mckenzie-syria-kurdish-kobane.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
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الرابط

Bolton, Pentagon rallied to keep al-Tanf base in Syria
حشد بولتون والبنتاغون لالحتفاظ بقاعدة التنف في سوريا

30 يونيو 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/06/us-tanf-base-
syria-john-bolton-trump-troops.html#ixzz6SiCdhAjX
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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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