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إقرأ في هذا العدد:
انفجار بيروت يهوي باقتصاد دمشق ويضعف نفوذ طهران

تشكل جبهة دبلوماسية-عسكرية ضد تركيا

“كورونا” يعصف بدمشق



انفجار بيروت يهوي باقتصاد دمشق ويضعف نفوذ طهران

قدرت مصادر مطلعة خسائر التجار السوريين في انفجار مرفأ بيروت )4 أغسطس 2020( بنحو مليار 
دوالر من البضائع المخزنة التي ُدّمرت بالكامل. 

وكان االنفجار قد أدى إلى خسارة مواد مستوردة لصالح مناطق سيطرة النظام السوري من قبل تجار 
لبنانيين وسوريين أو تجار كانوا يعملون على “تفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق” والتي 
تقدر بنحو 25 بالمائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء االنفجار، حيث كانت بانتظار إعادة شحنها إلى 

سوريا.

وبعد أيام من االنفجار، لوحظ ارتفاع أسعار المواد المستوردة عن طريق مرفأ بيروت في أسواق دمشق 
بنسبة 25 بالمائة، كاإلسفنج واألقمشة الداخلة في صناعة المالبس والمفروشات، والتي تعتمد مناطق 
سيطرة النظام في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت. كما ارتفعت أسعار المواد 

المستخدمة في أعمال إكساء األبنية بنسب تراوحت ما بين 25 و40 بالمائة.
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مربي  من  عدد  تأكيد  نتيجة  االنفجار  عقب  األسعار  في  ارتفاعًا  سوريا  في  الغذائية  المواد  وشهدت 
تجار  قيام  عن  فضاًل  بيروت،  مرفأ  عبر  السوريون  التجار  يستورده  الذي  العلف  أسعار  ارتفاع  الدواجن 
لبنانيين بتهريب الفروج السوري إلى لبنان لتعويض الفاقد هناك، كما لوحظت زيادة ساعات تقنين 
التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام منذ انفجار مرفأ بيروت، وذلك نتيجة رفع دمشق كمية 

الطاقة المرسلة إلى لبنان من أجل مساعدته على تجاوز محنة االنفجار.

وتمثل البضائع السورية نحو 50 بالمائة من البضائع المستوردة عبر ميناء بيروت، خاصة بعد سيطرة 
الروس على مرفأ طرطوس منتصف العام الماضي، واستمرار العقوبات الدولية على نظام دمشق.

ويواجه االقتصادي السوري خطر وقوع ارتدادات كبيرة نتيجة اعتماد النظام على أسواق لبنان وموانئها 
في تأمين المواد واالحتياجات التي يمنع تصديرها لسوريا، وذلك في مقابل تصدير دمشق الكهرباء 
للبنان مقابل الحصول على ثمنها بالُعملة األجنبية، والتي لم تعد متوفرة في لبنان الذي يعاني بدروه 

من انكماش اقتصاده وانهيار عملته وشح العملة الصعبة في خزانته.

وباإلضافة إلى الخسائر الناجمة عن االنفجار؛ يلوح صندوق النقد الدولي بضرورة إغالق معابر دعم النظام 
مقابل توفير الدعم للبنان، فيما ُيلقي قانون “قيصر” بظالله الثقيلة على اقتصاد البلدين، حيث يتعرض 

التبادل التجاري بين البلدين لتراجع كبير. 

وتنذر التبعات السياسية لالنفجار بضعف نفوذ إيران التي تعاني بدورها من وطأة العقوبات االقتصادية 
ومن تدهور قيمة التومان، وتراجع قدرة الحرس الثوري في توفير المزيد من الدعم للميلشيات التي 
تقاتل في سوريا، حيث أشار تقرير نشره موقع “ديبكا” )13 أغسطس( إلى أن اإلدارة األمريكية تعتزم 
االستفادة من انفجار مرفأ بيروت إلضعاف نفوذ إيران و”حزب اهلل”، والعمل على تشكيل حكومة متعاونة 
معها على شاكلة حكومة الكاظمي في العراق، واتخاذ إجراءات ضد رئيس الجمهورية ميشيل عون 
وصهره جبران باسيل وعناصر “حزب اهلل” في الحكومة المستقيلة ضمن سياسة “الضغط القصوى” 

التي تتبناها الواليات المتحدة ضد إيران وأذرعها في المنطقة. 

في  والتنسيق  االرتباط  وحدة  مسؤول  تحميل  نحو  ستتجه  األمريكية  اإلدارة  أن  مطلعة  مصادر  وترى 
“حزب اهلل” وفيق صفا مسؤولية كبيرة في وقوع االنفجار، خاصة وأنه يمارس نفوذًا على حركة الميناء 
وتوفير البضائع للنظام السوري، كما تنوي اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع النظام السوري من االستفادة 

من الموانئ اللبنانية وتوفير العملة الصعبة لخزانته المفلسة.

أغلبها  لبنان  779 شخصية ومؤسسة في  الحالي عقوبات على  الوقت  األمريكية في  اإلدارة  وتفرض 
على  الحزب  قــدرة  تستهدف  كما  مختلفة  اقتصادية  قطاعات  وتشمل  اهلل”،  “حــزب  بميلشيا  مرتبط 

ممارسة أعمال االستيراد والتصدير.
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تشكل جبهة دبلوماسية-عسكرية ضد تركيا

ُتكّثف قوى إقليمية جهودها الدبلوماسية والعسكرية ضد السياسة التركية في العراق وسوريا وليبيا 
وشرقي المتوسط، حيث أكدت العديد من المصادر األمنية والعسكرية إرسال القوات المصرية فرقة 
مكونة من 150 مقاتاًل مصريًا من مدينة اإلسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، ونشرهم في الجبهات 

األمامية بخان العسل في ريف حلب وفي محيط سراقب جنوب إدلب.

وسرب مصدر محلي تفاصيل محادثات تم رصدها بين جنديين مصريين في ريف حلب الغربي، يسأالن 
عن أرقام للتواصل مع آخرين، عبر موجة مشفرة بالالسلكي بموجة مشفرة، مؤكدًا أن الجنود المصريين 

يتمركزون في قطاع خاص بهم، وليس داخل تشكيالت قوات النظام السوري.

وتم إرسال القوات المصرية عقب اجتماع عقدته القيادة العسكرية الروسية بسوريا مع ضباط مصريين 
قبل نحو شهر لمناقشة ترتيبات تموضع القوات المصرية بعيدًا عن الميلشيات اإليرانية وقوات النظام.

المصرية على جديتها في مواجهة  القيادة  الفرقة هو تأكيد  إرسال تلك  الهدف من  أن  المصدر  ورأى 
القوات التركية في سوريا، وكذلك في ليبيا المجاورة لحدودها.

وفي ظل امتناع القيادة المصرية عن تأكيد أو نفي تلك التسريبات؛ رأى تقرير نشره “المركز الروسي 
وخيمة،  عواقب  له  السوري سيكون  الصراع  في  )مصر(  أن دخول طرف جديد  للثقافات”  اإلستراتيجي 
فضاًل عن تعقيد الموقف في ليبيا؛ حيث حققت القوات التركية انتصارات عدة، ونجحت في مساعدة 

حكومة الوفاق في طرابلس على صد الهجوم الذي قاده حفتر على العاصمة.

ونشر موقع “شبكة التلفزيون الدولي الصيني” )CGTN( تقريرًا “للمعهد الصيني للقيادة والتحكم”، 
تحدث عن بروز العب جديد في سوريا هو مصر، ليشارك القوات الموجودة حاليًا متمثلة في؛ الواليات 
المتحدة، وروسيا، وتركيا، والعراق، والقوى الكردية، والجماعات المتطرفة، معتبرًا أن القيادة المصرية 
ترغب في فتح “جبهة ثانية” بسوريا بهدف حرف انتباه تركيا عن ليبيا، خاصة وأن االنتشار المصري في 
“تحذير” تركيا وليس  الهدف هو  أن  يزال ينحصر في قوات قليلة وبأسلحة خفيفة، ما يؤكد  سوريا ال 

التورط في مواجهة عسكرية معها.

ورأى الباحث أن إرسال تلك القوات يأتي ضمن إستراتيجية يتبعها المحور المصري-اإلماراتي-السعودي 
لتحجيم طموحات تركيا وإلهائها في مناطق الصراع القريبة منها، وتأتي في أعقاب تزويد مصر قوات 
النظام بمروحيات قتالية، واستقبال مدير مكتب األمن الوطني للنظام السوري اللواء علي مملوك في 
لقوات  العربية، وفتح مكتب  الجامعة  إلى  النظام  والتمهيد إلعادة  الماضي،  فبراير  القاهرة في شهر 
سوريا الديمقراطية في القاهرة، ورعاية مفاوضات بين “قسد” والنظام السوري، باإلضافة إلى استضافة 

الرياض وأبو ظبي ممثلين عن “قسد” وتوفير الدعم المالي لهم في مواجهة القوات التركية.
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ويقود رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، جهودًا حثيثة مع نظرائه العرب لتكوين جبهة مناهضة 
لتركيا، والتنسيق مع كل من اليونان وقبرص لمناهضة الطموحات التركية شرقي المتوسط، وشجب 
للعمليات  المناهض  بغداد  موقف  ودعــم  وسوريا،  وليبيا  العراق  في  التركية  العسكرية  العمليات 

العسكرية التركية شمال العراق.

وترغب القاهرة في تعزيز مصالحها االقتصادية في المنطقة، والمتمثلة في تطوير حقول الغاز شرقي 
البحر األبيض المتوسط وشواطئ شمال أفريقيا، وتصدير الغاز إلى أوروبا، ما دفعها إلى توقيع اتفاقية 
وتقدر  قبرص،  لجزيرة  الجنوبي  الساحل  قبالة  “أفــروديــت”  حقل  إلى  غاز  أنابيب  خط  لبناء  قبرص  مع 

احتياطيات الحقل بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز. 

ترسيم  إلعــادة  اتفاقية  تركيا  توقيع  في  تتمثل  مسبوقة  غير  تحديات  تواجه  المصرية  الجهود  أن  إال 
الحدود البحرية مع ليبيا وشمال قبرص )نوفمبر 2019(، ما يقطع مسار خط أنابيب الغاز المخطط إلى 

“أفروديت”. 

األيام  إنها قامت في  إذ  اإلقليمية،  المضي في سياستها  أنقرة من  تمنع  لم  اإلجــراءات  تلك  أن  ويبدو 
الماضية بإبرام اتفاق تعاون عسكري مع حكومة الوفاق بطرابلس، وتوقيع اتفاقية في مجال التدريب 
العسكري مع نيجيريا )المجاورة لليبيا(، واتخاذ خطوات رديفة مع ألبانيا وإثيوبيا وسلطنة عمان ضمن 

إستراتيجية استباقية في مواجهة خصومها. 
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“كورونا” يعصف بدمشق

تشهد العاصمة السورية دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في المنحنى الوبائي لفيروس “كورونا المستجد”، 
وتراجع قدرة المشافي على تقديم الخدمات الطبية الالزمة، حيث أشار طبيب يعمل في مديرية صحة 
“تردي  أن:  أكثر من ذلك”، مؤكدًا  القدرة على تحمل  الطبية ليست لديها  “المنظومة  أن:  إلى  دمشق 
التيار  انقطاع  نتيجة  المنافس  توقف  بسبب  توفوا  المصابين  بعض  أن  حد  إلى  وصل  الطبي  الواقع 
ليتر  أن وصل سعر  الكهربائية، بعد  للمولدات  الالزم  الوقود  تأمين  المشفى في  الكهربائي، وفشل 

المازوت الواحد إلى 500 ليرة بالسوق السوداء”.

المؤكدة، وأن  اإلصابات  بالمائة من إجمالي   15 المشافي ال تتجاوز  تراجع  التي  الخطرة  الحاالت  أن  وأكد 
مجمل الحاالت اإلسعافية قد تجاوزت خمسة آالف حالة، ناهيك عن اإلصابات الخفيفة والمتوسطة والتي 
تنفس في حال تدهور حالة  أو جهاز  أنبوب أكسجين  تأمين  المنزلي، ومحاولة  للحجر  توجيهها  يتم 

المصاب. 

ويعاني المصابون من ارتفاع أنبوب األوكسجين الذي تبلغ قيمته نحو 700 ألف ليرة سورية، في حين 
وصل سعر تعبئة أنبوبة األوكسجين الصغيرة إلى 1500 ليرة، والمتوسطة نحو 3000 ليرة، والكبيرة 
350 ألف ليرة  5000 ليرة، فيما ترتفع تكلفة ليلة العزل الواحدة في المشفى مع األوكسجين إلى 

سورية.

للتفاعل مع استشفاء  الالزمة  األدويــة  إلى فقدان  الوباء؛ تشير مصادر محلية  داللة على تفشي  وفي 
الفيروس، مثل فيتامين “سي، والزنك والكورتيزون” من الصيدليات، نتيجة الطلب الكبير عليها.

وعلى الرغم من تنامي معدالت اإلصابة بصورة مرعبة؛ إال أن وزارة الصحة في حكومة النظام ال تزال تصر 
على التقليل من حجم الكارثة، إذ إنها لم تعترف حتى اآلن بأكثر من 1404 إصابة، وال تزال ُتمعن في 
التعتيم اإلعالمي حول األرقام الحقيقة للمصابين وعدد الوفيات، وتفرض في الوقت نفسه احتكارًا على 
فحوص كورونا وتتاجر فيها، حيث أعلنت الوزارة عن توفر المسحات للراغبين بالسفر خارج سوريا بقيمة 
مائة دوالر للفحص على الرغم من خلو المشافي المحلية من الفحوص، واضطرار األطباء لالعتماد على 
األعــراض، وفحص نسبة  بعد مطابقة  للرئة  الشعاعي  كالتصوير  الفيروس،  للكشف عن  بديلة  طرق 

األوكسجين في الدم. 

وكانت حالة من الهلع قد انتشرت في دمشق عقب تناقل وسائل إعالم محلية وعربية تسريبًا منسوبًا 
إلى معاون مدير صحة دمشق، يفيد بأن إجمالي إصابات بفيروس كورونا في دمشق وريفها يصل إلى 

110 آالف إصابة.

أغسطس  شهر  مطلع  أيــام(  عشرة  غضون  في  وفاة   1200( الموتى  عدد  ارتفاع  على  تعليقه  وفي 
الجاري؛ ادعى “مكتب دفن الموتى” أن زيادة عدد الوفيات في دمشق ناجم عن “موجة الحر التي تجتاح 
البالد”، فيما يضطر العديد من ذوي المتوفين إلى دفع رشاوى إلخراج شهادات “وفاة طبيعية” لدفن 

موتاهم دون إجراءات احترازية لتفادي التأخير.
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وتحدثت مصادر محلية )3 أغسطس( عن وصول نحو 50 مصابًا بكورونا من العسكريين المتواجدين 
على جبهات القتال في الشمال السوري إلى مشفى )601( العسكري في دمشق، توفي منهم أكثر 
من 21، ومن بينهم عناصر من الميليشيات اإليرانية وضابطين سوريين، حيث تم عزلهم جميعًا في 
المصابين  النظام الستقبال العسكريين  الذي خصصته حكومة  الحجر الصحي داخل المشفى  مركز 

بالفيروس.

قضوا  طبيبًا   18 دمشق  أطباء  نقابة  نعت  حيث  األطباء،  صفوف  في  خاصة  بصورة  الوباء  ويتفشى 
نحبهم بفيروس كورونا في شهر أغسطس الجاري، وأكدت نقابة طب األسنان أن عدد الوفيات التي 
سجلت ألطباء وصيادلة جراء كورونا تجاوز 60 وفاة، وشنت نقابة محامي النظام )8 أغسطس( هجومًا 
على وزارة العدل عقب وفاة 15 محاميًا دفعة واحدة بفيروس كورونا، متهمًة الوزارة بأنها صنعت من 

المحاكم وقصور العدل بؤرًا لتفشي الوباء، دون أن تتخذ أي إجراء حيال ذلك.

العدل كانت بؤرًا النتشار فيروس كورونا  “المحاكم وقصور  أن:  الفارس،  المحامين، فراس  وأكد نقيب 
تنظيم  تتضمن  مشددة  إجــراءات  باتخاذ  وطالب  الطبيعي”،  غير  البشري  واالكتظاظ  الضغط  نتيجة 
الدخول إلى القصر العدلي وإلزام المواطنين بوضع الكمامات وتخفيف الدوام في المحاكم وغيرها من 

اإلجراءات الوقائية.
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“قيصر” يضرب اقتصاد النظام… وداعميه

اإلدارة  أعلنت  الغوطة؛  الذي شنه نظام األسد على  الكيمياوي  السابعة للهجوم  الذكرى  بالتزامن مع 
والماليين،  والحكوميين  العسكريين  األســد  نظام  داعمي  ضد  جديدة  عقوبات  ست  عن  األمريكية 
األسد  ألسماء  االقتصادي  ــذراع  ال يمثل  والــذي  إبراهيم،  يسار  الجمهورية  برئاسة  المستشار  شملت؛ 
وعائلتها، والمستشارة اإلعالمية لبشار األسد لونا الشبل وزوجها محمد عمار الساعاتي، باإلضافة إلى 
مكتب بشار األسد، وقيادة حزب البعث، وعدد من القادة األمنيين والعسكريين، أبرزهم؛ العميد “غياث 
دلة” قائد اللواء )24( بالفرقة الرابعة، وسامر إسماعيل قائد فوج حيدر في قوات “النمر”، وفادي صقر 

قائد ميلشيا الدفاع الوطني.

كما أكد بيان الخارجية أنه سيتم فرض عقوبات على كل من؛ العماد علي أيوب، واللواء علي مملوك، 
والعميد بسام حسن، واللواء جميل حسن، واللواء محمد ديب زيتون، والعميد سهيل حسن، واللواء 
التي أعلنها االتحاد األوروبي، والتي تضم؛  الفتاح قدسية، ودعم العقوبات  رفيق شحادة، واللواء عبد 

اللواء كفاح ملحم، والعميد ناصر العلي، واللواء غسان اسماعيل، واللواء حسام لوقا، وصقر رستم.

وكان تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )22 يوليو 2020( قد تحدث عن دور العقوبات األمريكية 
 Syria( ”التي ُفرضت بموجب “قانون قيصر” في إعاقة عمليات منظمة “أنقذوا مسيحيي الشرق األوسط

Chretiens d’Orient in ( اإلغاثية نظرًا لعالقتها الوطيدة بأسماء األسد.

وتعمل المنظمة -التي تعمل ألجل خدمة المسيحيين في شرق المتوسط- حصريًا في مناطق سيطرة 
النظام، حيث يدخل عناصرها عبر نقطة “المصنع” الحدودية بين سوريا ولبنان، وال تخفي إدارة المنظمة 
السوري، حيث دشنت  بالنظام  )2013(- عالقتها  بنجامين بالنشارد وتشارلز دي ميير  أنشأها  -التي 
أسماء األسد أحد مراكزها في حلب )مارس 2019(، وذلك قبل أن يتم تصنيفها ضمن قائمة العقوبات 

األمريكية. 

وتتعامل المنظمة مع فرع “بنك بيبلوس” اللبناني في سوريا، الذي يملك رامي مخلوف معظم أسهمه، 
علمًا بأنه يخضع لعقوبات وزارة الخزانة األمريكية منذ عام 2008.

وأكدت وزارة الخزانة األمريكية لموقع “إنتلجنس أون الين” إمكانية فرض عقوبات على المنظمات التي 
ترتبط بعالقات مع األفراد الذين يصنفهم مكتب “مراقبة األصول األجنبية” ضمن قائمة العقوبات. 

وتواجه جمعية “أنقذوا مسيحيي الشرق” -التي تضم أعضاء من الجنود الفرنسيين- مخاطر تعرضها 
للعقوبات نتيجة عدم حصولها على حماية قنصلية، وعدم توفر تمثيل دبلوماسي فرنسي في سوريا، 

مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات “اإلغاثية” في مناطق سيطرة النظام.

التقرير االستراتيجي السوري
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في هذه األثناء؛ يعمل النظام على توفير العملة الصعبة من خالل سلسلة قرارات تم إصدارها مؤخرًا 
100 دوالر لقاء فحوص كورونا  حول تحصيل األموال بالعملة الصعبة من السوريين، وتتضمن فرض 
على كل مسافر من سوريا باتجاه لبنان، وإلزام كل سوري عائد إلى بلده  بتصريف 100 دوالر بالسعر 
في  العالقين  األوروبية  اإلقامات  أصحاب  بحق  تعسفية  إجــراءات  فرض  إلى  إضافة  المنخفض،  الرسمي 

سوريا بسبب كورونا في مطار دمشق الدولي.

ويستغل النظام ظروف الجائحة لتقطيع أوصال المناطق الخاضعة لسيطرته، ما يفتح المجال لعناصر 
الميلشيات بفرض أتاوات باهظة على تنقل األفراد وسيارات الشحن بين المدن والبلدات، باإلضافة إلى 
رواتبهم  تأمين  على  القدرة  عدم  بذريعة  وظائفهم  من  تعسفيًا  والعمال  الموظفين  مئات  تسريح 

بسبب ظروف كورونا.

“األمن  فرع  تسلط  من  حلب  لمدينة  الشرقية  األحياء  داخل  الصغيرة  الــورش  وأصحاب  التجار  ويعاني 
العسكري”، وفرضه اإلتاوات تحت غطاء “اإلكرامية” التي تتراوح بين 15-10 ألف ليرة شهريًا تؤخذ من 
أصحاب الورش، باإلضافة إلى إجبارهم على دفع ألف ليرة سورية لكل حاجز من الحواجز األربعة المتمركزة 
بين األحياء الشرقية والغربية في حال نقل البضاعة من منطقة إلى أخرى، ويقدر الدخل اليومي لعناصر 

النظام في تلك الحواجز بنحو 50 ألف ليرة جراء اإلتاوات. 

أما على الصعيد الدولي فيشن النظام حملة البتزاز المجتمع الدولي عبر تحويل دمشق إلى بؤرة انتشار 
للوباء بهدف تحصيل األموال والمساعدات من المنظمات الدولية وتخفيف العقوبات المفروضة عليه. 

التقرير االستراتيجي السوري

www.strategy-watch.com 9

شؤون أمنيةالعدد رقم 80 - 22 أغسطس 2020



تساؤالت حول الدور الروسي في الجنوب

شهدت بلدة “جاسم” بريف درعا الشمالي حشودًا عسكرية ضخمة، وسط تخوف األهالي من اقتحام 
المدينة التي شهدت مواجهات سابقة.

وتحدثت مصادر محلية عن انتشار عناصر من المشاة في المزارع المحيطة بالبلدة من جهة بلدات “نمر” 
و”نوى” وإ”نخل” و”برقة”، ونشر أسلحة ثقيلة ومتوسطة في محيطها، ما دفع بوجهاء المدينة للتفاوض 
مع النظام على تسليم 45 مطلوبًا من أبناء البلدة ممن عملوا في وقت سابق ضمن فصائل محلية، 

جميعهم حاصل على بطاقة تسوية ومصالحة، ولكنهم لم ينضموا ألية أجهزة أمنية.

وهدفت المفاوضات -التي عقدت في بلدة “إنخل”- إلى تجنب اقتحام بلدة “جاسم”، والتي شهدت في 
نار عّدة مرات في محيط  اآلونة األخيرة عمليات اغتيال طالت قادة فصائل محلية، واشتباكات وإطالق 

المركز الثقافي الذي تتمركز فيه قوات تابعة لجهاز أمن الدولة.

المنافسة  تنامي  وذلك في ظل  المفاوضات،  تلك  رئيسة في  الخامس بصورة  الفيلق  قيادة  وتشارك 
بين اللواء الثامن من الفيلق، والذي يقوده أحمد العودة، مع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد، 
الفرقتين  أبناء المحافظة، حيث يجد شباب درعا أنفسهم مضطرين إلى االنتساب إلحدى  الستقطاب 
بتهمة  األمنية  المالحقات  من  أنفسهم  وحماية  واالحتياطية  اإللزامية  الخدمة  من  التخلص  بهدف 

ارتباطهم بنشاطات ثورية.

مئات  الخامس  الفيلق  يستقطب  الرابعة؛  الفرقة  إلى  االنتماء  عن  المحافظة  أبناء  عزوف  مقابل  وفي 
الشباب من جميع مناطق المحافظة تمهيدًا لاللتحاق بالدورات العسكرية التي تقام لعناصرها، حيث 

بلغ عدد المنتسبين الجدد إلى الفيلق نحو خمسة آالف شاب.

وتفيد المصادر بأن “الفيلق الخامس” بات أكثر قبوالً لدى األهالي من “الفرقة الرابعة” كون المتطوعين 
“الفرقة  ال يقوم على مبادئ عقائدية مثل  الخامس”  “الفيلق  أن  إلى  أبناء درعا، إضافة  فيه كلهم من 

الرابعة” التي تعمل على نشر التشيع في صفوف منسوبيها. 

وكانت قيادة “الفيلق الخامس” قد أعلنت عن حاجتها لتنسيب 15 ألف شاب من أبناء الجنوب السوري، 
وتم التفاوض مع الفصائل المنتشرة في درعا لالنضمام إلى الفيلق، مقابل االستفادة من المميزات التي 
يوفرها وتتمثل في؛ توفير 25-200- دوالر شهريًا وقيام عناصر الفيلق بأعمال الحراسة في مناطق 
مناطق  في  التنقل  حاملها  تخول  النظام،  جهات  من  بها  معترف  أمنية  بطاقة  ومنحهم  سكنهم، 

المحافظة، وتعفيه من المالحقات األمنية، ومن السحب إلى الخدمة العسكرية أو االحتياطية.

ويجد معظم المتطوعين من فصائل التسويات، ومن المطلوبين لخدمة العلم، والخدمة االحتياطية، 
الوقت  الخامس، ويحققون في  الفيلق  إلى  االنتساب  األمن والحماية لدى  السبل  الذين تقطعت بهم 
من  بالقرب  اإليراني  النفوذ  احتواء  على  تعمل  التي  الروسية  العسكرية  للقيادة  رئيسًا  هدفًا  نفسه 
الحدود مع إسرائيل، ومنع أية بوادر انشقاق من قبل فصائل “المصالحة” المنضوية تحته، والذي تتصرف 

قيادته بصورة منفصلة عن جيش النظام. 

التقرير االستراتيجي السوري
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ويدور الحديث عن إبرام موسكو تفاهمات مع دول الجوار إلنشاء “حائط صد سني” جنوب البالد لمنع 
على  الهيمنة  من  لطهران  الموالية  األخــرى  واألجنبية  المحلية  والميلشيات  اإليراني  الثوري  الحرس 
المنطقة، حيث تخضع قيادة الفيلق الخامس لجنرال روسي، وتضم قيادته عددًا من الضباط الروس 
الرابعة  الفرقة  الفيلق في مواجهة  المنضوين تحت قيادة  المعارضة  انحيازهم لفصائل  يبدون  الذين 

والحرس الثوري اإليراني و”حزب اهلل” وغيرها من الميلشيات الموالية إليران.

قوات  بناء  في  الخامس-  الفيلق  على  سيطرتها  خالل  -من  ترغب  موسكو  أن  مطلعة  مصادر  وترى 
مسلحة سورية جديدة بشروطها الخاصة، وتوظيفها لتعزيز المصالح الروسية في سوريا. 

التقرير االستراتيجي السوري
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تطورات عسكرية

استعدادات أمريكية-إسرائيلية لمزيد من التصعيد ضد إيران

قامت ميلشيات موالية إليران بحفر نفق قرب قاعدة “اإلمام علي” في البوكمال بهدف تفادي القصف 
اإلسرائيلي واألمريكي المتكرر للموقع الذي شهد قصفًا عنيفًا في األشهر الماضية أدى إلى تدمير كافة 

أبنية القاعدة وتسويتها باألرض.

مقاتالت استهداف  مع  السورية-العراقية  الحدود  على  اإليرانية  المواقع  تحصين  عمليات   وتتزامن 
ذلك معسكر  في  بما  العراقية،  األراضي  داخل  إليران  الموالية  للميلشيات  مواقع  اإلسرائيلية   )F-35(
“أشرف” على بعد 40 كليو مترًا عن بغداد، ومستودع صواريخ إيرانية شمال شرقي بغداد في شهر 

يوليو الماضي. 
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تابعة  إيرانية  ركاب  طائرة   )F-15( مقاتلة  اعتراض  األمريكية  الوسطى  القيادة  أكدت  يوليو   24 وفي 
لتجنب  مفاجئة  بصورة  االرتفاع  تغيير  إلى  بالطيار  دفع  ما  لبيروت،  جوية  رحلة  أثناء  “ماهان”  لشركة 

االصطدام، ونتج عن ذلك تعرض بعض الركاب إلصابات طفيفة. 

واستهدفت مقاتالت ومروحيات إسرائيلية مواقع عسكرية للنظام السوري، بما في ذلك نقاط مراقبة 
عبوات  بزرع  أربعة مسلحين  قيام  إثر  أغسطس(   3( القنيطرة  في  قيادة  ومركز  دفاع جوي  ومنصات 

بالقرب من السياج الحدودي في الجوالن المحتل.

وأثار قائد أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوتشافي التساؤل لدى اتهامه إيران بصورة مباشرة 
)وليس “حزب اهلل”( بالمسؤولية عن محاولة التسلل في الجوالن المحتل، وهي المرة األولى التي يتهم 

فيها مسؤول إسرائيلي إيران بالضلوع في عمليات ضد القوات اإلسرائيلية في الجوالن. 

ويأتي التصعيد األمريكي-اإلسرائيلي بالتزامن مع قبول استقالة المبعوث األميركي المختص بالملف 
الرئيس دونالد ترامب،  إدارة  أبرامز مكانه، والذي يعتبر أحد صقور  إليوت  اإليراني براين هوك وتعيين 
التخطيط  مدير  تيلرسون، في منصب  ريكس  السابق  الخارجية  وزير  والية  قد عمل خالل  وكان هوك 

السياسي في وزارة الخارجية، وحاول تعزيز االتفاق النووي إال أن جهوده باءت بالفشل.

ورأت مصادر أمريكية أن خروج هوك يعني استبعاد الدبلوماسية النووية مع طهران ودفن أية فرصة 
متبقية لتبني مبادرة مع إيران قبل نهاية فترة ترامب. 

ووصفت وكالة “أسوشيتد برس”، خليفة هوك، إليوت أبرامز، بأنه محارب قديم في السياسة الخارجية 
ومحافظ متشدد ضد إيران. 

بدمج  اإلسرائيلية  القوات  قيام  يوليو( عن   16( العسكري  نيوز”  “ديفنس  تحدث موقع  أبيب؛  تل  وفي 
عدد من وحدات النخبة في كيان واحد كجزء من خطة جديدة تهدف إلى تحضير المؤسسة العسكرية 
لتصعيد مرتقب، حيث قامت بتشكيل “الجناح السابع” تحت مظلة القوات الجوية اإلسرائيلية، ويضم؛ 
وحدات من القوات الخاصة )“الكوماندوز” و”الشاداج”(، والوحدة )669( التي تقوم بمهام البحث واإلنقاذ 
من خالل المروحيات، ووحدة اإلنزال األمامي المسؤولة عن بناء مدرجات مستعجلة، مما يمنح “الجناح 
والعربات  المروحيات  باستخدام  ذلك  في  بما  العدو  مناطق  في  للعمل  اإلمكانات  في  تنوعًا  الجديد” 
التي بإمكانها الهبوط  النقل “سوبر هيركوليس سي-130”  الخاصة، وطائرات  القوات  وطائرات نقل 
إتش- “بالك هوك” و”سيكورسكاي-إس  العدو، واستخدام مروحيات  أرض  المعدة في  المدرجات  في 

53”، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة ومقاتالت الجيل الخامس )F-35(، وعربات القتال 
المستقبلي، وإمكانات الدفاع الجوي.

وأكد قائد سالح الجو اإلسرائيلي أميكام نوركين أن تشكيل “الجناح السابع” يهدف إلى مواجهة “دائرة 
التهديد الثالثة من إيران” والتي تهدف إلى منع وصول السالح اإليراني لميلشيا “حزب اهلل” في لبنان.
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وفي األسبوع األخير من شهر يوليو الماضي قامت القوات اإلسرائيلية بتدريبات اسُتخدم فيها نظام 
الدفاعية  للصناعات  سيستمز”  “إلبيت  شركة  طــورت  حيث  “جــولــوس”،  قاعدة  في  االفتراضي  القتال 

اإللكترونية مركز التدريب للقتال بالمحاكاة وزودته بتقنيات متطورة لتنسيق أفضل في الميدان.

البرية على طول  القيادة اإلسرائيلية بتعزيز قواتها  الدفاعي عن قيام  وتحدث موقع “ديفينس نيوز” 
الحدود مع لبنان، وإجراء تدريبات حاكى فيها الجنود العمليات القتالية بمناطق سيطرة “حزب اهلل” حيث 
الميدانية واإلصابات  الجنود، وتم تحديد اإلخفاقات  أمام  اللبنانية على شاشات  القرى  ظهرت مشاهد 

االفتراضية لمساعدة الوحدات على التعلم من األخطاء.
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حشود عسكرية تنذر بمواجهات في إدلب

مارس  شهر  منذ  إدلــب  في  الهش  النار  إطــالق  وقــف  اتفاق  انهيار  إمكانية  على  المؤشرات  تتزايد 
 )M-4( 25 دورية مشتركة على طول طريق  أكثر من  والروسية  التركية  القوات  أجرت  الماضي،حيث 

لكنها فشلت في السيطرة عليه بالكامل، ولم يتم إعادة فتحه حتى اآلن أمام حركة النقل والتجارة. 

ويقوم النظام منذ عدة أسابيع بحشد المزيد من قواته جنوب إدلب، وذلك بالتزامن مع قيام المقاتالت 
الغاب وجبل  مواقع بسهل  الالذقية وشرقي، وقصف  مواقع شمال شرقي  باستهداف عدة  الروسية 
لتأمين طريق النطاق  النظام يحضر لشن عملية واسعة  أن  ُيعتقد  الثقيلة، حيث  بالمدفعية   الزاوية 
)M-4(، وذلك من خالل بسط السيطرة على سهل الغاب وجبل الزاوية، ومن ثم توسيع نطاق العمليات 

في الشمال الغربي ليشمل جبل األكراد وجسر الشغور.

ورأى موقع “ألمونيتور” أن قوات النظام قد تتقدم بعد ذلك -مدعومة بغطاء جوي روسي- للسيطرة 
موقعًا  عربين  ُيمثل جبل  إدلــب، حيث  مدينة  إلــى  يــؤدي  الــذي  االتجاه  وهــو  وأريــحــا،  عربين  على جبل 
إستراتيجيًا للسيطرة على جنوب مدينة إدلب، في حين أن أريحا هي مدينة رئيسية تربط إدلب بالجنوب 

والجنوب الشرقي.

وتوقع الموقع أن تتجه المحافظة نحو منعطف حاسم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ما يمثل 
خطرًا على نحو 1,3 مليون مدني في مدينة إدلب.

وفي مواجهة تعزيزات النظام وحلفائه؛ تقوم القوات التركية بإنشاء المزيد من نقاط المراقبة المتقدمة، 
حيث تم وضع نقطة مراقبة جديدة في “تل الراقم” في ريف الالذقية، وذلك ردًا على محاوالت تقدم قوات 

النظام المتكررة للسيطرة على المنطقة.

وقام الجيش التركي بتعزيز النقطة بعربات عسكرية ودبابات، ومدافع ميدانية، ومعدات لوجستية، 
وعدد من العناصر والضباط التابعين للقوات الخاصة التركية، وصهاريج وقود، وشاحنات ذخائر، وقامت 

الجرافات العسكرية برفع سواتر ترابية وحفر خنادق على أسوار ومحيط النقطة.

كما عزز الجيش التركي بعض النقاط التابعة له في منطقة “جبل الزاوية” جنوب إدلب بمدافع ثقيلة 
وشاحنات محملة بالذخائر واللوجستيات وصهاريج الوقود.
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ماهر األسد يتخذ إجراءات احترازية لحماية نفسه
تحدث تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون الين” )22 يوليو( عن تنامي الخالف بين القيادة الروسية في 
الرابعة من مواقع  الفرقة  لمطالب موسكو بسحب عناصر  االنصياع  يرفض  الذي  األسد  سوريا، وماهر 
إستراتيجية بالقرب من مينائي طرطوس والالذقية، ومن نقاط حدودية مع لبنان العراق واألردن، كما أنه 

يرفض االستجابة للدعوات التي وجهتها له القيادة الروسية للتباحث معه في قاعدة حميميم.

ويعمل ماهر األسد، في هذه األثناء، على تحصين نفسه من خالل حفر نفق كبير تحت قصره الجديد 
غربي دمشق، في المثلث الواقع بين مشروع “دمر” ومشروع “قدسيا” على أعلى سلسلة جبال تسمى 

“ظهر السنسلة”.

ووفقًا لمصادر محلية؛ فإن عمليات الحفر قد انتهت، ويشرف ماهر في الوقت الحالي بنفسه على أعمال 
اإلكساء وفرش النفق، وتجهيزه بالمعدات الفنية والصحية والكهربائية، وتحصينه من القصف الجوي 
والمدفعي، معتمدًا على خبراء من كوريا الشمالية، وعلى معدات من “فرع الهندسة” و”فرع السكن” 
في الفرقة الرابعة، حيث تم بناء السقف على شكل نصف قوس من اإلسمنت المسلح، وتزويده بمعدات 
ومحركات للتهوية والتصفية ومولدات الكهرباء، ويتضمن جناحًا خاصًا مزودًا بمصاعد وأدراج تؤدي إلى 

القصر في األعلى، ويتضمن غرفًا وصاالت وحمامات.

النظام، حيث شهد شهر  األمنية في صفوف  األوضاع  تدهور  بالتزامن مع  النفق  إنشاء  تأتي عمليات 
أغسطس الجاري سقوط عدد من ضباط النظام في عمليات تصفية مجهولة الهوية، شملت؛ مقتل 

ضابط برتبة عميد من أبناء محافظة طرطوس، و”انتحار” ضابط مقرب من ماهر األسد برتبة مقدم.

كما قتل قائد عمليات الفرقة “51” قوات خاصة العميد فؤاد صالح شعبان من قرية السنديانة بمحافظة 
طرطوس )13 يوليو( قنصًا، والعميد حسان علي حمودي من مالك قوات حرس الحدود الفوج الثاني 
عشر بريف الرقة، وهو من أهالي مدينة الدريكيش بمحافظة طرطوس، والعقيد محمد أحمد عيسى 
بريف حماة، وهو من حي الجبيبات بجبلة، ومقتل المقدم باسل حسن “منتحرًا” في منطقة الميادين، 
وهو مقرب من ماهر األسد، ويعود أصله إلى جبلة، والمقدم أحمد محمد أحمد الذي قتل في ظروف 
غامضة وهو من قرية سلمية بمحافظة الالذقية، والمالزم أول حيدر صارم من جبلة، والمالزم أول جعفر 
من  سليمان  محمد  أمجد  والمالزم  القرداحة،  من  وهو  الجمهوري،  الحرس  مرتبات  من  بركات  بسام 

محافظة طرطوس، والمالزم لؤي فؤاد حسين من صافيتا.

وكان مسؤول قطاع الميادين لدى الفرقة الرابعة التابعة لماهر األسد، المقدم باسل حسن ميا قد لقي 
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 
صالح في كمين في منطقة “معيزيلة” ببادية دير الزور، وصالح محمد عيسى من مرتبات “المخابرات 
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.
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وبلغت األزمة ذروتها لدى تصفية المرافق الشخصي لماهر األسد؛ العقيد علي جنبالط الذي ُقتل قنصًا 
المخابرات  فرع  رئيس  زعــل،  جهاد  العميد  من  كل  قتل  إلى  باإلضافة  دمشق،  بريف  يعفور  بلدة  في 
الجوية في دير الزور، والعميد ثائر خير بيك، من مالك المخابرات الجوية، والذي قتل قنصًا أمام منزله في 
منطقة الزاهرة بالعاصمة دمشق، ومقتل مدير كلية اإلشارة بحمص اللواء سليمان محمد خلوف في 
ظروف غامضة بمكتبه، ومقتل كل من؛ العميد هيثم محمد عثمان من مرتبات األكاديمية العسكرية 
للهندسة العسكرية، والمالزم بالل بدر رقماني المسؤول عن الدراسات األمنية في منطقة “جبل الشيخ” 

جنوب غرب دمشق.

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

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 )M-5(، وطريق 

 .)M-2( وطريق دمشق-بيروت الدولي ،)M-4( الالذقية-حلب الدولي
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النظام يشن حربًا إلكترونية على معارضيه… من لندن
كشف موقع “ميدل إيست آي” )21 يوليو( عن قيام شركة إعالمية بريطانية بإسكات الناشطين السوريين 
على “فيسبوك”، وذلك من خالل المطالبة بحذف لقطات الفيديو التي يصورونها عن االحتجاجات األخيرة 
“ياال  إلى  النشر تعود  النشر، واالدعــاء أن حقوق  في سوريا من صفحات “فيسبوك” بحجة خرق حقوق 

ميديا نتوورك”، وهي شركة غامضة مسجلة في لندن.

وأعرب ناشطون وصحفيون عن استهجانهم لقيام بعض الجهات الداعمة للنظام السوري باستخدام 
سياسات حقوق النشر على “فيسبوك” كوسيلة الستهداف األصوات الناقدة والمستقلة، وعلى رأسها 
شركة “ياال ميديا نتوورك”، حيث قامت إدارة “فيسبوك” بحذف الصور والفيديوهات التي حملوها بحجة 

أن ملكيتها تعود إلى شركة “ياال” التي لم يسمع بها إال القليل.

وتصف “ياال” نفسها في صفحتها على “فيسبوك” بأنها: “شركة ُتعنى باإلنتاج التلفزيوني والموسيقي 
عبر منصات تابعة لها أو عبر شركاء متعاونين معها”، وال يتجاوز إنتاجها منشورين بما فيها ترويج 
“بريتش  بأنه  “فيسبوك”  في  صفحتها  على  “يــاال”  شركة  عنوان  ويظهر  رمضاني،  مسلسل  لحلقات 
لندن. وتستخدم  راق في  إلى شارع  يقود  بريديًا  الشركة عنوانًا  لندن. وقدمت  مونومارك” في وسط 

الشركة الشقيقة “ياال غروب” المسجلة في بريطانيا نفس العنوان في وسط لندن. 

تم  والــذي  مؤمنة،  أحمد  هو  غــروب”  “يــاال  مجموعة  في  كموظف  المسجل  الوحيد  الشخص  بأن  علمًا 
تسجيله مرتين كمدير وسكرتير، ويدير في الوقت نفسه حسابين آخرين على “فيسبوك” يشيران إلى 
أنه مقيم في دمشق، ويصف نفسه بأنه متخصص في الدعاية اإلعالمية والتسويق الرقمي، وأظهرت 
تحقيقات “ميدل إيست آي” وجود صفحات وشركات أخرى تتبع له في كل من؛ السويد، وتركيا، وماليزيا، 

ودولة اإلمارات.
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النظام وداعموه يتكبدون خسائر على مختلف الجبهات
أكدت “  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” )10 أغسطس( مقتل 265 عنصرا مرتبات “جيش 
التحرير الفلسطيني”، منذ عام 2011، لقي معظمهم مصرعه نتيجة المشاركة في العمليات العسكرية 

في ريف دمشق مع قوات النظام.    

وشددت المجموعة أن منطقة “تل كردي” بريف دمشق الواقعة بين مدينتي “دوما” و”عدرا”، تعتبر من 
أبرز المناطق التي سقط فيها عناصر من جيش “التحرير”، إضافة إلى “تل صوان” القريبة من “تل كردي” 

ومحافظة السويداء جنوب سوريا.            

“جيش  في  العسكرية  بالخدمة  سوريا  في  الفلسطينيين  الالجئين  يجبر  األســد  نظام  أن  وأوضحت 
التحرير الفلسطيني”، ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن.

وشهد شهر أغسطس الجاري مقتل عدد من قوات النظام والميلشيات المالية له، حيث نعت صفحات 
األمن  مفرزة  رئيس  منهم؛  سوريا،  من  مختلفة  بمناطق  قضوا  وضابطًا  عنصرًا   15 من  أكثر  موالية 
العسكري بدير الزور، قيس يوسف اسمندر ، والنقيب شرف علي حسن المصري، والنقيب شرف محسن 

عبد الرحيم اليوسف، والمالزمين أول ماهر أكرم معروف وماجد عماد سليمان من جبلة.

القدس”  “لــواء  ميليشيا  من  عناصر  وثمان  الرابعة  الفرقة  من  عناصر  ثالث  أغسطس(   11( ُقتل  كما 
الفلسطيني بينهم قيادي شرق المدينة بكمين نصبه تنظيم “داعش” غرب دير الزور، وذلك بالتزامن 
مع مقتل النقيب “علي حسن المصري” من مرتبات “الفرقة 18” إثر استهدافه بصاروخ، وهو المسؤول 

عن إحدى مجموعات االقتحام المتواجدة في إدلب. 

وكان “مجهولون” قد شنوا هجومًا )6 أغسطس( على حاجز لفرع األمن العسكري بمدينة حماة أدى إلى 
وقوع قتلى وجرحى من عناصر الحاجز الذي يصفه أهالي المدينة بأنه “سيئ السمعة” لتصرفاته الفظة 
برتبة  أحدهما  الهجوم خّلف قتيلين  المدنيين واعتقالهم دون سبب، ووفقًا لمصادر محلية فإن  مع 

مالزم أول يدعى جعفر جورية، المنحدر من مدينة جبلة، إضافة إلى إصابة أربعة عناصر آخرين.

وفي 18 أغسطس؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أربعة عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين في 
رتل  وبرفقتهم  “مستشارون عسكريون”،  بأنهم  الضحايا  الضباط  الــوزارة  قنبلة، حيث وصفت  انفجار 

عسكري لقوات النظام، كان متجهًا إلى حمص قادمًا من قاعدة )T-4( القريبة من مدينة تدمر.

عبوة  بانفجار  جالدكيخ،  فياتشسالف  اللواء  العسكري  المستشار  مقتل  عن  محلية  مصادر  وتحدثت 
أربعة  مع  الظاهر  تيسير  محمد  الميادين  لمدينة  الوطني  الدفاع  قائد  ومقتل  الــزور،  دير  في  ناسفة 

عسكريين مرافقين.
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Syria’s 0202 parliamentary elections: The worst joke yet
انتخابات سوريا النيابية 2020: أسوأ نكتة حتى اآلن

24 يوليو 2020
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/syrias-0202-parliamentary-elections-
worst-joke-yet

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrians on the move
السوريون يتحركون

20 يوليو 2020
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/syrians-move

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran-China deal raises more questions than answers
االتفاق اإليراني الصيني يطرح أسئلة أكثر من اإلجابات

27 يوليو 2020
)IEM( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/iran-china-deal-raises-more-
questions-answers

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Anatolian Security vs. Neo-Ottomanism: Turkey’s Intervention in Syria
أمن األناضول مقابل العثمانية الجديدة: التدخل التركي في سوريا

صيف 2020
)CPEM( مجلس سياسة الشرق األوسط

https://mepc.org/journal/anatolian-security-vs-neo-ottomanism-
turkeys-intervention-syria

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can America Weaken the Russia-Iran Axis?
هل تستطيع أمريكا إضعاف المحور الروسي-اإليراني؟

31 يوليو 2020
راند

https://www.rand.org/blog/0202/07/can-america-weaken-the-russia-
iran-axis.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

With Rollout of Caesar Sanctions on Syria, U.S. Is Just Getting Started in 
New Bid to End War

مع بدء تطبيق عقوبات قيصر على سوريا ؛ الواليات المتحدة تبدأ محاولة جديدة إلنهاء الحرب
22 يونيو 2020

راند
https://www.rand.org/blog/0202/07/with-rollout-of-caesar-sanctions-
on-syria-us-is-just.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syrian Yezidis Under Four Regimes: Assad, Erdogan, ISIS and the YPG
اإليزيديون السوريون تحت أربعة أنظمة: األسد وأردوغان وداعش ووحدات حماية الشعب

يوليو 2020
مركز ويلسون

https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-
regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Kurdish Role in Russia’s Middle East Power Play
الدور الكردي في اللعبة الروسية بالشرق األوسط

24 يوليو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-kurdish-
role-in-russias-middle-east-power-play

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran-Syria Air Defense Pact Could Disrupt Allied Operations
اتفاق الدفاع الجوي بين إيران وسوريا قد يعرقل عمليات التحالف الدولي

24 يوليو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-syria-air-
defense-pact-could-disrupt-allied-operations

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

East Mediterranean Energy Rivalries Face Harsh Economic Realities
المنافسة في مجال الطاقة في شرق المتوسط تواجه حقائق اقتصادية قاسية

17 يوليو 2020
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/east-
mediterranean-energy-rivalries-face-harsh-economic-realities

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Reconstruction in Syria
إعادة اإلعمار في سوريا

يوليو 2020
المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية

https://www.swp-berlin.org/en/publication/reconstruction-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Russia And Aligned Former Opposition Fighters Leverage Growing 
Anti-Assad Sentiment To Expand Control In Southern Syria

روسيا ومقاتلو المعارضة السابقون يستفيدون من المشاعر المناهضة لألسد لتوسيع سيطرتهم 
جنوب سوريا

23 يوليو 2020
)WSI( معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/russia-and-aligned-
former-opposition-fighters-leverage-growing-anti-assad-sentiment

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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The American moment: Creating a new balance of power in Syria
اللحظة األمريكية: خلق توازن قوى جديد في سوريا

31 يوليو 2020
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-american-
moment-creating-a-new-balance-of-power-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Iran-Syria air defense pact could cause Russian-Iranian friction
اتفاق الدفاع الجوي بين إيران وسوريا قد يتسبب في احتكاك روسي إيراني

30 يوليو 2020
المجلس األطلنطي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iran-syria-air-
defense-pact-could-cause-russian-iranian-friction/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Countdown to Israeli Action Against Iran
العد التنازلي للعمليات اإلسرائيلية ضد إيران

31 يوليو 2020
)ASNIJ( جينسا

https://jinsa.org/countdown-to-israeli-action-against-iran/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

US Troops Should Withdraw from Syria, Not Protect Oil Companies
على القوات األمريكية االنسحاب من سوريا وليس حماية شركات النفط

7 أغسطس 2020
ديفنس ون

https://www.defenseone.com/ideas/0202/08/us-troops-should-
withdraw-syria-not-protect-oil-companies/167548/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Take the Oil? American Oil Company Finally Gets a Syrian Oil Deal
االستيالء على النفط؟ شركة النفط األمريكية تحصل أخيرًا على صفقة نفط سوريا

30 يوليو 2020
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/take-oil-american-oil-
company-finally-gets-syrian-oil-deal-165902

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Did MikePompeo Mislead Congress About Syria’s Oil?
هل ضلل مايك بومبيو الكونجرس بشأن النفط السوري؟

3 أغسطس 2020
ناشيونال إنترست

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/did-mike-pompeo-mislead-
congress-about-syria%E2%80%99s-oil-166158

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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State Department: Turkey Is Letting Syrian Rebel War Criminals Run 
Wild

وزارة الخارجية األمريكية: تركيا تسمح لمجرمي الحرب المتمردين السوريين بالفرار
5 أغسطس 2020

ناشيونال إنترست
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/state-department-turkey-
letting-syrian-rebel-war-criminals-run-wild-166322

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Communist ISIS Antifa: Homeland Security›s Confused Pursuit of Pro-
Kurdish Americans

منظمة »أنتيفا« الشيوعية بداعش: األمن الداخلي األمريكي مرتبك إزاء مالحقة الموالين األكراد
4 أغسطس 2020

ناشيونال إنترست
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/communist-isis-antifa-
homeland-securitys-confused-pursuit-pro-kurdish-americans-166253

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Lessons Learned in Iraq, Forgotten in Syria
الدروس المستفادة في العراق، منسية في سوريا

10 أغسطس 2020
ناشيونال ريفيو 

https://www.nationalreview.com/0202/08/lessons-learned-in-iraq-
forgotten-in-syria/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Why is Greece mending relations with Assad?
لماذا تقوم اليونان بإصالح العالقات مع األسد؟

5 أغسطس 2020
ميدل إيست آي

https://www.middleeasteye.net/opinion/greece-syria-assad-mending-
relations-turkey-threat

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Are The U.S. And Its Partners Losing The Grip On Syria’s North East?
هل تفقد الواليات المتحدة وشركاؤها قبضتهم على شمال شرق سوريا؟

8 أغسطس 2020
مودرن بوليسي

https://moderndiplomacy.eu/0202/08/08/are-the-u-s-and-its-partners-
losing-the-grip-on-syrias-north-east/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

U.S. Troops Really Are in Syria to Protect the Oil—for the Kurds
القوات األمريكية موجودة في سوريا لحماية النفط لصالح األكراد

5 أغسطس  2020
فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/0202/08/05/kurds-oil-syria-us-troops-
trump/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Turkey joins Syria in slamming oil agreement between US firm, Syrian 
Kurds

تركيا تنضم إلى سوريا في انتقاد اتفاق النفط بين شركة أمريكية وأكراد سوريين
3 أغسطس 2020

المونيتور
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/08/intel-turkey-syria-
slam-oil-agreement-kurds-sdf-kobani.html#ixzz6UjrU4Zz9

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Full-fledged military escalation looms large in Idlib
تصعيد عسكري شامل بإدلب يلوح في األفق 

6 أغسطس 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/08/turkey-syria-
russia-fragile-ceasefire-in-idlib-may-collapse.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

State Department remains concerned by Turkey’s proxy fighters in 
northern Syria

وزارة الخارجية األمريكية قلقة إزاء المقاتلين بالوكالة عن تركيا في شمال سوريا
5 أغسطس 2020

المونيتور
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/08/turkey-proxy-
fighters-syria-war-crimes-inspector-general.html#ixzz6Ujrwmp8m

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Can Syria›s Kurds reel in Turkey with profits from American oil deal?
هل يستطيع أكراد سوريا أن يحققوا أرباحًا من تركيا في صفقة النفط األمريكية؟

4 أغسطس 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/08/syria-oil-deal-
delta-kurds-sdf-kobane-backstory-turkey.html#ixzz6UjsE133A

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Israel attempts to de-escalate tensions with Hezbollah
إسرائيل تحاول تهدئة التوتر مع »حزب اهلل«

31 يوليو 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/07/israel-lebanon-
hezbollah-hassan-nasrallah-aviv-kochavi-idf.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Trump’s Syria Sanctions ‘Cannot Solve the Problem,’ Critics Say
وفقًا للنقاد؛ عقوبات ترامب على سوريا »ال يمكن أن تحل المشكلة«

4 أغسطس 2020
نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/0202/08/04/world/middleeast/trump-
assad-syria-sanctions.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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How HTS leader in Syria›s Idlib is attempting a makeover
كيف يحاول زعيم هيئة تحرير الشام في إدلب تغيير مظهره

12 أغسطس 2020
المونيتور

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/0202/08/syria-idlib-hayat-
tahrir-al-sham-leader-public-appearance.html#ixzz6VLynqwkm

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The Caesar Act: A New Challenge for Syria?
قانون قيصر: تحٍد جديد لسوريا؟

16 أغسطس 2020
موديرن ديبلوماسي

https://moderndiplomacy.eu/0202/08/16/the-caesar-act-a-new-
challenge-for-syria/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Hizbullah’s Lebanese Quagmire before the Beirut Port Blast
مستنقع »حزب اهلل« اللبناني قبل انفجار مرفأ بيروت

9 أغسطس 2020
)APCJ( مركز القدس للشؤون العامة

https://jcpa.org/hizbullahs-lebanese-quagmire-before-the-beirut-port-
blast/

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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