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ــرويس- ــراد ال ــن االنف ــي م ــخط إقليم س

ــريك مبفاوضــات األســتانة ال
ــني  ــداوالت ب ــات وامل ــن االجتامع ــة سلســلة م ــابيع املاضي شــهدت األس

رئيــس االســتخبارات الركيــة، حقــان فيــدان، والفصائــل الخمســة عــرشة 

ــي خضعــت  األكــر يف ريــف دمشــق وحمــص والشــامل الســوري، والت

لضغوطــات كبــرة لتســمية وفدهــا إىل املفاوضــات التــي ســتعقد برعايــة 

روســية تركيــة يف العاصمــة الكازخســتانية أســتانة يف 23 ينايــر، مــن دون 

رشوط. 

ومل تخــِف األوســاط الدبلوماســية العربيــة واألوروبيــة قلقهــا مــن اندفاع 

أنقــرة لتحقيــق مــآرب موســكو فيــام يتعلــق بانعقــاد املفاوضــات، 

ــي  ــازر الت ــن املج ــم م ــى الرغ ــاركة ع ــل للمش ــى الفصائ ــط ع والضغ

تركــب يف وادي بــردى وريــف حلــب، وســعيها لتحديــد أعضــاء الوفــود 

ــث  ــة، حي ــدول الحليف ــع ال ــيق م ــاورات أو تنس ــة مش ــن أي ــداً ع بعي

أرصت الســلطات الركيــة عــى منــع أيــة أطــراف إقليميــة مــن التدخــل 

أو التشــويش عــى مخرجــات االجتامعــات التــي انفــردت بهــا أنقــرة يف 

ــاء ســوريا. ــاب كامــل ألصدق غي

وتشــر مصــادر دبلوماســية مطلعــة إىل أن الســخط يتنامــى لــدى 

املســؤولني يف الــدول الحليفــة لركيــا مــن منــع مشــخصيات معينــة مــن 

ــالق  ــف إط ــق »وق ــب تحقي ــل مطال ــات، وتجاه ــاركة يف املفاوض املش

ــالد،  ــن الب ــة م ــق مختلف ــد يف مناط ــتمرار التصعي ــامل«، واس ــار ش الن

وإقصــاء »املعارضــة الرســمية« مــن جــدول الدعــوات، األمــر الــذي 

يدعــم رغبــة روســيا يف تجــاوز املســارات السياســية التقليديــة املتمثلــة 

يف بيــان »جنيــف« والقــرارات األمميــة ذات الصلــة، وإنشــاء مســار 

ــا للمفاوضــات واالئتــالف ويعــزز موقــف   ــة العلي رديــف يضعــف الهيئ

ــه.  ــة من ــة« املقرب ــات »املعارض ــام ومنص النظ

ــارشة«  ــة مب ــب »مواجه ــات عــن توجــه موســكو لرتي وتتحــدث ترسيب

بــني ممثــي جيــش النظــام وفصائــل املعارضــة، والســعي إلنشــاء 

ــور اللغــط حــول مشــاركة  ــني، يف حــني يث ــني الطرف ــة« ب »مناطــق عازل

الواليــات املتحــدة األمريكيــة واملبعــوث األممــي يف ظــل اســتبعاد كامــل 

لــدول االتحــاد األورويب، وأنبــاء عــن نيــة دمشــق إرســال الســفر بشــار 

ــع  ــف، م ــات جني ــل يف مفاوض ــام حص ــة ك ــذه الجول ــري إىل ه الجعف

ــتخبارات. ــش واالس ــاط يف الجي ــود ضب وج

يف هــذه األثنــاء يســود التوتــر بــني الفصائــل الرافضــة ملفاوضــات 

األســتانة، وتلــك التــي وافقــت عــى الذهــاب، خاصــة وأن األتــراك 

يطرحــون صيغــة تعــاون بــني قــوات »درع الفــرات« وروســيا عــن طريق 

تركيــا لتأمــني دعــم جــوي لطــرد تنظيــم الدولــة مــن مدينــة البــاب، وقــد 

ميتــد ذلــك فيــام بعــد ليشــمل مواجهــة »جبهــة فتــح الشــام« وغرهــا 

ــاق.  ــل الرافضــة لالتف مــن الفصائ

ويف ظــل اقتصــار الرتيبــات ملؤمتــر األســتانة عــى موســكو وأنقــرة 

ــا  ــن قلقه ــة ع ــز« الريطاني ــال تامي ــة »فايننش ــرت صحيف ــران؛ ع وطه

مــن تشــكل: »ميــزان قــوة جديــد يف الــرشق األوســط، يتمثــل باالجتــامع 

الثــاليث لــوزراء خارجيــة ودفــاع روســيا وتركيا وإيران يف موســكو ملناقشــة 

الوضــع يف ســوريا بعــد ســقوط حلــب، وغيــاب الواليــات املتحــدة عنــه«.

وتحــدث موقــع »ديبــكا« )23 ديســمر 2016( عــن ســعي بوتــني لفــرض 

ــب  ــم تنصي ــل مراس ــدة قب ــة الجدي ــى اإلدارة األمريكي ــع ع ــر الواق األم

ترمــب رئيســاً للواليــات املتحــدة يف 20 يناير الجــاري، مشــراً إىل امتعاض 

وزيــر الخارجيــة األمريكيــة جــون كــري مــن عــدم دعوتــه للمشــاركة يف 

اجتــامع موســكو يــوم الثالثــاء 20 ديســمر، عــى الرغــم مــن أنــه ســخر 

الجــزء األكــر مــن دبلوماســيته الحثيثــة خــالل األشــهر املاضيــة لتوصــل 

ــك  ــن ذل ــدالً م ــة الســورية، وب ــع موســكو حــول األزم إىل تفاهــامت م
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فقــد بــادرت موســكو إىل دعــوة وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد 

ظريــف للتباحــث مــع نظريــه الــرويس والــريك حــول مســتقبل ســوريا يف 

ــدى إدارة أوبامــا مــن اســتبعاد  20 ديســمر املــايض، ويســود الســخط ل

حلفائهــم األكــراد بصــورة كاملــة يف املباحثــات الروســية-الركية-اإليرانية، 

مــام يفــرض تحديــات كــرى يتعــني عــى اإلدارة الجديــدة التعامــل معهــا 

ــم  ــد تنظي ــا ض ــة وعملياته ــنطن التقليدي ــات واش ــق بتحالف ــام يتعل في

»داعــش« يف العــراق وســوريا.

وعــى الرغــم مــن التفاهــامت غــر املعلنــة مــع مستشــار األمــن الوطنــي 

األمريــي الجــرال مايــكل فلــني بشــأن التوغــل الــريك يف الشــامل الســوري 

والتنســيق مــع موســكو يف العمليــات ضــد »جبهــة فتــح الشــام«؛ إال أن 

إدارة ترمــب تبــدو قلقــة مــن توجــه بوتــني لفــرض واقــع ميــداين جديــد 

يســحب زمــام املبــادرة مــن واشــنطن ويفــرض عليهــا التعامــل مــع 

املعطيــات الجديــدة التــي تضعــف نفوذهــا بصــورة كبــرة.

وتحــدث التقريــر عــن عــدم رضــا فريــق ترمــب مــن دخــول إيــران عــى 

خــط املفاوضــات، وامتنــاع موســكو وأنقــرة عــن التواصــل مــع الجــرال 

ــر  ــة ملؤمت ــات الجاري ــة حــول الريب ــة املاضي ــابيع الثالث ــني خــالل األس فل

األســتانة مقابــل محــاوالت ترضيــة الطــرف اإليــراين الســاخط مــن 

ــة. ــة املزمع ــات الصفق ترتيب

تنامــي الخــاف الرويس-اإليــراين حــول 

ســوريا والعــراق
أثــار إعــالن الهدنــة »الثنــايئ« بــني روســيا وتركيــا لوقــف القتــال يف ســوريا 

تســاؤالت كبــرة حــول موقــف إيــران، خاصــة وأن وزيــر الخارجيــة 

الــريك مولــود جاويــش أوغلــو قــد تحــدث يف مؤمتــر إعــالن الهدنــة عــن 

ــن  ــم أن م ــأرسه يعل ــامل ب ــداً أن: »الع ــادرة بشــار األســد، مؤك رضورة مغ

غــر املمكــن إحــداث انتقــال ســيايس بوجــود األســد ونحــن جميعــاً نعلــم 

كذلــك أنــه مــن املســتحيل أن يلتــف هــؤالء النــاس حــول األســد«.

ويف كواليــس املفاوضــات دار الحديــث عــن محــاوالت إيــران تغيــر نــص 

االتفاقيــة لنــزع رشعيــة فصائــل املعارضــة، مطالبــة باســتبعاد كلمــة 

ــل  ــف الفصائ ــة، ووص ــس املحلي ــن املجال ــث ع ــدى الحدي ــة« ل »منتخب

املوقعــة بأنهــا »مجموعــات مســلحة« وليســت »فصائــل معارضــة«، 

تنظيمــني  اإلســالم«  و«جيــش  الشــام«  »أحــرار  باعتبــار  ومتســكها 

»إرهابيــني«، األمــر الــذي مل توافــق عليــه موســكو يف تغيــر كبــر ملوقفهــا 

ــابق. الس

ويف مقابــل مــا حققتــه إيــران مــن مكاســب إســراتيجية واعــراف بدورهــا 

اإلقليمــي يف ظــل إدارة أوبامــا؛ يــرى الحكــم يف طهــران أن بوتــني يعمــل 

ــود  ــس للوج ــه كمناف ــالل ترصف ــن خ ــزات م ــذه املنج ــض ه ــى تقوي ع

اإليــراين يف املنطقــة، ومــن ذلــك اندفاعــه للتنســيق مــع أنقــرة وتهميــش 

إيــران يف ترتيبــات األســتانة املزمعــة، واالعــراف بالــدور العســكري الــريك 

املتنامــي يف ســوريا والعــراق.

ويف ظــل تطــور العالقــات بــني إدارة ترمــب املنتخبــة وبــني تركيــا وروســيا؛ 

تخــى إيــران مــن اســتبعادها عــن املشــهد اإلقليمــي، خاصــة وأن الــروس 

قــد أرصوا عــى اســتبعاد نظرائهــم اإليرانــني مــن املفاوضــات الجاريــة مــع 

فصائــل فضــالً عــن اســتبعادها عــن ترتيبــات مؤمتر األســتانة ومنحهــا دوراً 

هامشــياً يف العمليــة السياســية املرتقبــة بكازاخســتان.

وتحــدث موقــع »ديبــكا« )13 ينايــر 2016( عــن ســخط إيــران مــن رفــض 

ــدم  ــة، وع ــب الرشقي ــرص يف حل ــة بالن ــرة احتفالي ــب تظاه ــكو ترتي موس

موافقتهــا عــى تنظيــم اســتعراض عســكري يجــوب شــوارع دمشــق، وأثار 

طلــب الــروس مــن اإليرانيــني ســحب ميلشــياتهم مــن حلــب واالمتنــاع 

ــاوف  ــوريا مخ ــرصاع بس ــق ال ــليامين يف مناط ــم س ــور قاس ــرش ص ــن ن ع

ــه«  ــروس ميلشــيات »حــزب الل ــة ال ــي تعــززت عقــب مطالب طهــران الت

باالنســحاب مســافة 10 كــم عــن حلــب.

وأشــار املوقــع إىل أن الســخط اإليــراين قــد بلــغ أوجــه لــدى تــرسب أنبــاء 

عــن موافقــة موســكو عــى نــرش تركيــا قــوات لهــا يف العــراق، مــام دفعهــا 

إلفشــال زيــارة رئيــس الــوزارء الــريك بــن عــي يلدريــم لبغــداد يف 7 ينايــر 

الجــاري، وأكــد التقريــر أن الــروس واألتــراك قــد توصلــوا إىل اتفــاق يحــدد 

مواقــع الجيــش الــريك يف مواقــع مختلفــة مــن ســوريا والعــراق مــام مينــح 

ــراين،  ــة روســية عــى حســاب مــرشوع التوســع اإلي ــريك مظل التواجــد ال

ويحــد مــن طموحــات إيــران لبســط ســيطرتها عــى حلــب وعــى املوصــل 

عقــب طــرد تنظيــم »داعــش« منهــا.

ــة  ــورة أحادي ــروس بص ــرصف ال ــتانة، يت ــر أس ــرات ملؤمت ــل التحض ويف ظ

دون الرجــوع إىل دمشــق أو طهــران، ففــي حــني تثــر ترصيحــات الفــروف 

ــات  ــروس تطمين ــراالت ال ــل الج ــاين؛ يرس ــد وروح ــار األس ــة بش حفيظ
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ــا  ــوا ألي أذى م ــن يتعرض ــم ل ــب بأنه ــم يف إدل ــام وحلفائه ــرار الش ألح

ــات  ــعوديني يف املباحث ــاركة الس ــببت مش ــة، وتس ــني بالهدن ــوا ملتزم دام

ــراين. ــرة بســخط إي ــل حــول األســتانة يف أنق ــع الفصائ م

وأشــار التقريــر إىل أن ســخط دمشــق وطهــران قــد ظهــر بصــورة واضحــة 

يف نــرة إعــالم البلديــن، وانتقاداتهــام لرتيبــات األســتانة، وعكســت زيــارة 

ــي  ــي ع ــن الوطن ــب األم ــس مكت ــم ورئي ــد املعل ــة ولي ــر الخارجي وزي

ــب األمــن القومــي عــي شــمخاين  ــر مكت ــارة مدي ــران، وزي ــوك لطه ممل

لدمشــق رغبــة الفريقــني يف تعزيــز التعــاون بينهــام يف ظــل تنامــي 

ــية-الركية. ــات الروس ــي العالق ــن تنام ــاوف م املخ

وعــى الرغــم مــن تلــك املبحثــات، إال أن الشــكوك تثــور يف طهــران مــن 

ــم يف  ــوا تدريبه ــن تلق ــتخبارات الســوريني الذي ــاط االس ــار ضب توجــه كب

ــت تشــعر  ــي بات ــران الت ــح دور موســكو عــى حســاب طه روســيا لرجي

ــة أوبامــا. ــة اإلقليميــة عقــب انتهــاء والي باملزيــد مــن العزل

تعــاون االســتخبارات الروســية-الركية يثري 

قلــق االســتخبارات الغربية
ــارة  ــمر 2016( إىل أن زي ــن« )21 ديس ــس أون الي ــع »إنتلجن ــار موق أش

وزيــر الخارجيــة الركيــة مولــود جاويــش أوغلــو إىل موســكو يف 27 

ديســمر املــايض قــد تناولــت ســبل تعزيــز التعــاون يف مجال االســتخبارات 

العســكرية وتبــادل املعلومــات لحســم معركــة البــاب، وتــأيت تلــك 

ــازي  ــني مســؤولني يف جه ــة ب ــاءات مكثف ــاً التصــاالت ولق ــارة تتويج الزي

االســتخبارات الركيــة )MIT( والروســية )GRU( لتعزيــز التعــاون األمنــي 

ــن. ــني البلدي ب

الــروس  وكان جهــاز االســتخبارات الركيــة قــد تلقــى مــن نظرائــه 

ــة« يف  ــة »إرهابي ــذ عملي ــط لتنفي ــن مخط ــمر ع ــات يف 19 ديس معلوم

أنقــرة أو إســطنبول خــالل االحتفــاالت بــرأس الســنة امليالديــة، مــام دفــع 

باألمــن الــريك لتنفيــذ عمليــة واســعة أســفرت عــن اعتقــال 63 مشــتبهاً 

بانتامئهــم لتنظيــم »داعــش« يف كل مــن: إســطنبول وأنقــرة وإزمــر 

وهاتــاي وأضنــة ومرســني، لكــن ذلــك مل مينــع مــن تنفيــذ العمليــة التــي 

ــا. ــاً له كان مخطط

وأكــد نفــي الســفارة األمريكيــة توجيــه تحذيــر ملواطنيهــا مــن إمكانيــة 

ــي- ــيق األمري ــف التنس ــكوك بضع ــا الش ــايب يف تركي ــل إره ــوع عم وق

الــريك عــى صعيــد األمــن وتبــادل املعلومــات االســتخباراتية، حيــث ثارت 

شــائعات كثــرة يف الشــارع األمريــي حــول حجــب األمريــكان معلومــات 

حساســة عــن نظرائهــم األتــراك، خاصــة وأنــه مل يكــن بــني ضحايــا 

ــي. ــداء أي مواطــن أمري االعت

وتثــر بعــض املصــادر األمنيــة شــكوكاً حــول عالقــة اغتيــال الســفر الرويس 

بأنقــرة أندريــه كارلــوف مــن قبــل رشطــي يف القــوات الخاصــة مبحــاوالت 

ــت  ــث كان ــن، حي ــني البلدي ــي ب ــون األمن ــال التاع ــة إفش ــات أجنبي جه

موســكو قــد أرســلت يف اليــوم نفســه )19 ديســمر 2016(، عــر الســفر 

كارلــوف معلومــات ألنقــرة حــول احتــامل وقــوع أعــامل إرهابيــة، مؤكــدة 

أن االســتخبارات الركيــة والروســية تعتقــدان بوجــود شــبكة اســتخباراتية 

معاديــة تعمــل عــى إفشــال التعــاون االســتخبارايت بــني البلديــن، ولذلــك 

فإنهــام يقومــان بعمليــة تحقيــق مشــركة ويحيطانهــا بكتــامن شــديد.

وكان موقــع »ديبــكا« )23 ديســمر 2016( قــد ادعــى أن عمليــة اغتيــال 

ــد  ــة ق ــة الركي ــوات الخاص ــارص الق ــل أحــد عن ــن قب ــرويس م ــفر ال الس

أثــار تســاؤالت حــول إمكانيــة اخــراق األمــن الــريك مــن قبــل شــبكات 

خارجيــة، مــام ســبب إحراجــاً كبــراً ألنقــرة، إذ إن تتبــع منفــذ العمليــة 

ــع  ــول للموق ــة للوص ــه األمني ــى هويت ــامده ع ــفر واعت ــركات الس لتح

واســتئجار فنــدق قريــب، وخروجــه بلبــاس أنيــق يوحــي أن العمليــة مل 

تكــن مــن تنفيــذ تنظيــم »داعــش« الــذي تختلــف طبيعــة عملياتــه عــن 

ــوف. ــال كارل مشــهد اغتي

ــة  ــة خارجي ــام جه ــى اته ــان ع ــني وأردوغ ــن بوت ــاق كل م ــد اتف ويؤك

باســتهداف العالقــة املتناميــة بــني البلديــن، قناعــة الزعيمــني برغبــة جهــة 

ــن  ــني البلدي ــة ب ــر عــى عالقــة التنســيق املتنامي ــة يف التأث ــة خارجي أمني

ــذ  ــل منف ــة، خاصــة وأن قت ــات اإلقليمي ــن امللف حــول ســوريا وغرهــا م

ــة قــد هــدف إىل منــع الوصــول إىل مــن يقــف  ــة بصــورة احرافي العملي

خلفــه، مــام دفــع إعــالم البلديــن للحديــث عــن دور االســتخبارات 

الروســية بقاعــدة احميميــم يف إنقــاذ حيــاة أردوغــان لــدى تلقيهــا 

معلومــات حــول وجــود نوايــا الســتهداف الرئيــس الــريك يف مقــر إقامتــه 

ــس. مبرمري

ويــأيت اتهــام الســلطات الركيــة جامعــة فتــح اللــه غولــن بتنفيــذ عمليــة 

اغتيــال كارلــوف للتلميــح بوقــوف أجهــزة اســتخبارات غربيــة خلــف تلــك 

العمليــة، خاصــة وأن جامعــة غــول تحظــى بدعــم وتعاطــف مــن قبــل 

جهــات محســوبة عــى الحــزب الدميقراطــي يف أمريــكا. 

تــأيت تلــك الشــكوك يف ظــل تنامــي خــوف أجهــزة االســتخبارات الغربيــة 
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مــن االخــراق الــرويس للعديــد مــن الــدول األوروبيــة وإثــارة القلــق مــن 

ــك  ــاطه يف تل ــي يب« لنش ــوفييتية »يك ج ــتخبارات الس ــبح االس ــودة ش ع

البلــدان. 

ــوذ  ــد النف ــن: »تزاي ــذرت م ــد ح ــة ق ــرات األملاني ــزة املخاب ــت أجه وكان

الــرويس يف الــدول األوروبيــة، ومحاولــة موســكو تخريــب العالقــات بــني 

ــدة«. ــات املتح ــاد األورويب والوالي االتح

جــاء ذلــك يف تقريــر مشــرك للدائــرة االتحاديــة لالســتخبارات األملانيــة، 

واملكتــب االتحــادي لحاميــة الدســتور، تحــدث عــن تزايــد النفــوذ 

والتأثــر الــرويس داخــل االتحــاد األورويب، وأشــار إىل أن موســكو تحــاول 

ــا، وعــر  أن تؤثــر عــى املنــاخ الســيايس وتغذيــة النزاعــات داخــل أوروب

عــن مخــاوف مــن محاولــة موســكو التأثــر عــى االنتخابــات الترشيعيــة 

الهولنديــة يف الربيــع املقبــل، وانتخابــات الرئاســة الفرنســية يف مايــو 

.2017

وقــال مراقبــون إن ذاكــرة الحــرب البــاردة نشــطت بقــوة يف الغــرب بعــد 

الجــدل الــذي صاحــب نتائــج االنتخابــات األمركيــة، وخاصــة بعــد الــدور 

الــذي باتــت تلعبــه روســيا يف األزمــة الســورية وانفرادهــا بالحــل، فضــالً 

عــن الدخــول عــى خــط امللفــني الليبــي والفلســطيني.

يــأيت ذلــك التقريــر بالتزامــن مــع زيــادة مشــاعر القلــق يف أمريــكا 

عقــب إثــارة الدميقراطيــني وغرهــم أســئلة عــن عالقــات ترامــب املاليــة 

ــة موســكو بالضلــوع يف هجــامت  ــرات األمركي مــع روســيا واتهــام املخاب

ــات. ــالل االنتخاب ــة خ إلكروني

ــة فقــط مبســألة اخــراق  ــدو متعلق ــة عــى موســكو تب ورغــم أن الحمل

االنتخابــات، إال أن أوســاطاً دبلوماســية اعتــرت أن األمــر أكــر مــن ذلــك، 

ــي  ــني تخ ــة« ب ــرة الرمادي ــتثامر »الف ــح يف اس ــني نج ــة أن الكرمل خاص

ــد  ــع جدي ــرض واق ــة يف ف ــب للرئاس ــد ترام ــلم دونال ــا وتس ــاراك أوبام ب

ــراك  ــع األت ــاون م ــل بالتع ــني يعم ــة وأن الكرمل ــط، خاص ــرشق األوس بال

عــى فــرض حــّل مبقاســات روســية يف ســوريا، كــام يرتــب يف الوقــت ذاتــه 

ملصالحــة فلسطينية-فلســطينية يف موســكو التــي اســتقبلت وفــوداً متثــل 

ــن  ــالً ع ــامس، فض ــح وح ــا فت ــا حركت ــطينية بينه ــل الفلس ــب الفصائ أغل

ــع عســكريني  ــاؤه م ــه لق ــا حمل ــر، وم ــة حف ــى خليف ــيا ع ــاح روس انفت

ــى  ــة، ع ــة الليبي ــّل األزم ــع ح ــد تض ــكو ق ــأن موس ــاء ب ــن إيح روس م

الطريقــة الســورية، كإحــدى أولوياتهــا، ومــا يعنيــه مــن ســحب البســاط 

مــن تحــت أقــدام الــدول الغربيــة التــي فشــلت يف حلحلــة امللــف طيلــة 

ــة. الســنوات الخمــس املاضي

تعاون إيراين-كردي ضد تركيا
أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« األمنــي )11 ينايــر 2017( أن 

ــق  ــني فيل ــة ب ــز العالق ــع باتجــاه تعزي الجــرال قاســم ســليامين يدف

القــدس وحــزب العــامل الكردســتاين )PKK(، وعمــد يف هــذا اإلطــار 

إىل مقابلــة أحــد زعــامء الحــزب البارزيــن؛ جميــل بايــك يف ليلــة رأس 

الســنة امليالديــة يف مدينــة الســلامنية املواليــة لجــالل طلبــاين والــذي 

ــرز  ــران، وهــو أب ــي بغــداد وطه ــني لحكومت ــن املقرب ــر دوره م يعت

منافــي رئيــس حكومــة كردســتان العــراق مســعود بــارازاين املقــرب 

مــن تركيــا والغــرب. 

ــزب  ــم لح ــم الدع ــاء بتقدي ــاء اللق ــليامين أثن ــم س ــد قاس ــد تعه وق

العــامل الكردســتاين بهــدف إضعــاف أنقــرة وتعزيــز تحالــف طلبــاين 

مــع بغــداد.

يف هــذه األثنــاء يبــذل رئيــس جهــاز األمن بحكومــة كردســتان العراق 

ــة  ــوات حكوم ــم ق ــاع واشــنطن بدع ــوداً إلقن ــرزاين جه ــرسور ب م

كردســتان العــراق، ففــي زيــارة لواشــنطن بصحبــة ســيد قــادر وزيــر 

البيشــمرغة يف أربيــل قابــل مــرسور رئيــس وكالــة االســتخبارات 

ــؤولني  ــن املس ــره م ــان وغ ــون برين ــة )CIA( ج ــة األمريكي املركزي

ــوات البيشــمرغة  ــم دعــم ق ــاً منه ــي طالب ــي األمري باملجتمــع األمن

ــام  ــاين«، ك ــم »زيرف ــا اس ــق عليه ــع يطل ــل رسي ــوة تدخ ــاء ق وإنش

قابــل مســؤولني مــن مجموعــة ترمــب لتعزيــز فــرص نفــوذه لــدى 

ــا الســلطة.  ــدى توليه ــة ل اإلدارة املنتخب

دور اســتخبارات النظــام يف معركــة حلــب 

الرشقيــة
أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« األمنــي )21 ديســمر 2016( 

أن أجهــزة االســتخبارات الركيــة والخليجيــة تتســاءل عــن حجــم 

اإلمكانــات التــي باتــت متوفــرة الســتخبارات نظــام بشــار األســد 

عقــب دورهــا الفاعــل يف اخــراق فصائــل املعارضــة أثنــاء معركة 

 . حلب

وأشــار املوقــع إىل أن أجهــزة االســتخبارات اإلقليميــة باتــت 

مقتنعــة أنهــا قللــت مــن قــدرات اســتخبارات النظــام وقدرتهــا 
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ــذي قــام  ــدور ال عــى اخــراق تشــكيالت املعارضــة، وخاصــة ال

بــه جهــاز االســتخبارات الجويــة بقيــادة اللــواء جميــل الحســن 

الــذي تــوىل عمليــة تأمــني اجتيــاح األحيــاء الرشقيــة مــن مدينــة 

ــال يذكــر.  حلــب والتــي ســقطت دون قت

»شــبكة  اســم  عليهــا  أطلــق  التــي  العمليــة،  متــت  وقــد 

 )GRU( العنكبــوت«، بالتعــاون مــع االســتخبارات الروســية

والتــي متكنــت مــن تحديــد أهدافهــا بدقــة مــن خــالل االعتــامد 

عــى عنــارص شيشــانية تغلغلــت يف املدينــة ومتكنــت مــن توجيه 

ــري.  ــل ال ــوي والتغلغ ــف الج ــات القص عملي

ويف ظــل االنحيــار املفاجــئ لفصائــل املعارضــة وانســحابها دون 

قتــال، اضطــرت االســتخبارات الركيــة )MIT( إىل التواصــل مــع 

ــيطرة  ــن الس ــم م ــراد ومنعه ــدم األك ــدم تق ــامن ع ــروس لض ال

عــى األحيــاء الرشقيــة مــن املدينــة أو التقــدم باتجــاه الحــدود 

الركية-الســورية يف ظــل انهيــار التشــكيالت التقليديــة للفصائل، 

وانشــغال جــزء منهــا بالعمليــات ضــد تنظيــم »داعــش« يف 

مدينــة البــاب.

االســتخبارات  تشــكيل  إعــادة  مــرشوع 

األردنيــة
ــك  ــر 2016( أن مل ــن« )11 يناي ــس أون الي ــع »إنتلجن أكــد موق

ــالح  ــامل إلص ــرشوع ش ــى م ــل ع ــاين يعم ــه الث ــد الل األردن عب

أجهــزة االســتخبارات واألمــن األردنيــة وإعــادة تشــكليها وذلــك 

عــى خلفيــة عمليــة تنظيــم »داعــش« مبدينــة الكــرك يف شــهر 

ديســمر املــايض. 

وأشــار التقريــر إىل أن امللــك عبــد اللــه ينــوي التعاقــد مــع خــراء 

مــن االســتخبارات الريطانيــة واألمريكيــة إلصــالح األجهــزة 

األمنيــة األردنيــة املرهلــة، وقــد تــم تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض 

برئاســة القائــد الســابق للقــوات الخاصــة جــامل الشــوبي، 

ــد  ــس األركان الجدي ــامت بالتعــاون مــع رئي ــذي تلقــى تعلي وال

ــن الحســني.  ــه فيصــل ب ــواء محمــود فريحــات ونائب الل

وادعــى التقريــر أن رئيــس املخابــرات العامــة فيصــل بــن 

الحســني قــد طلــب مــن امللــك عبداللــه تأجيــل اإلعــالن عــن أيــة 

تغيــرات يف األجهــزة األمنيــة حتــى انتهــاء القمــة العربيــة التــي 

ســتنعقد بعــاّمن يف 29 مــارس 2017، حتــى ال يؤثــر ذلــك عــى 

ســمعة األجهــزة األردنيــة إقليميــاً ويؤثــر عــى قدرتهــا يف تأمــني 

تلــك الفعاليــة املهمــة، ويبــدو أن الســلطات األردنيــة متيــل إىل 

ــة األردين ســالمة حــامد املســؤولية عــى  ــر الداخلي تحميــل وزي

الحادثــة التــي تســببت بســقوط 11 قتيــالً، حيــث تعــرض الوزير 

النتقــاد الذع مــن قبــل رئيــس الــوزراء هــاين امللقــي الــذي لــوح 

بإمكانيــة طــرح الثقــة عــن وزيــر الداخليــة يف الرملــان األردين. 

ووفقــاً ملصــادر أمنيــة مطلعــة فــإن امللــك عبداللــه يشــعر 

ــوذه  ــد نف ــش« مل ــم »داع ــا تنظي ــاوالت يبذله ــن مح ــق م بالقل

عــر ســيناء ومناطــق مــن فلســطني املحتلــة وشــامل األردن عــر 

كســب والء بعــض العنــارص القبليــة يف تلــك املناطــق واالســتفادة 

ــك مــن خــالل  ــدول، وذل ــك ال مــن ســخطها ضــد حكومــات تل

ــيناء  ــامل س ــة ش ــق الصحراوي ــرك يف املناط ــبكة تتح ــاء ش إنش

ــوين. ــان الصهي ــة الكي ــة محارب ــة، تحــت مظل ــوب العقب وجن

ــة  ــة الثالث ــة األردني ــزة األمني ــه أن األجه ــك عبدالل ــد املل ويعتق

ليســت مبســتوى الكفــاءة للتعامــل مــع مخاطــر امتــداد شــبكات 

»داعــش« عــى املســتوى اإلقليمــي، كــام يعــر عــن اســتغرابه 

ــة )CIA( يف  ــزي األمريكي ــتخبارات املرك ــاز االس ــل جه ــن فش م

ــود  ــه بوج ــن متتع ــم م ــى الرغ ــة ع ــذه العملي ــل ه ــع مث توق

فاعــل وقواعــد متطــورة يف مناطــق مختلفــة مــن البــالد، خاصــة 

وأن عنــارص مــن االســتخبارات األمريكيــة قــد تعرضــت إلطــالق 

ــدة  ــى قاع ــوم ع ــوأها الهج ــبة، كان أس ــن مناس ــر م ــار يف أك ن

ــة التــي تقــع 106 كــم جنــوب الكــرك.  األمــر فيصــل الجوي

ــة  ــدة الجوي ــى القاع ــوم ع ــون الهج ــرض أن يك ــن املف وكان م

نذيــراً بإمكانيــة تعــرض مقــار أمنيــة أخــرى يف األردن لهجــامت 

إرهابيــة، لكــن أجهــزة االســخبارات األردنيــة واألمريكيــة مل 

تتمكــن مــن اســترشاف الهجــوم املــروع يف الكــرك التــي تبعــد 

ــل«. ــع »إرسائي ــم فقــط عــن الحــدود م نحــو 24 ك



7 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 34التقرير االسرتاتيجي السوري

ــات  ــن املعلوم ــاً م ــدو منزعج ــك يب ــر إىل أن املل ــر التقاري وتش

التــي وردتــه حــول نجــاح تنظيــم »داعــش« يف تهريــب العنــارص 

واألســلحة مــن العــراق إىل األرايض األردنيــة، حيــث تولــت 

عنــارص محليــة مهمــة تســهيل وصولهــم إىل الكــرك ومســاعدتهم 

يف تنفيــذ العمليــة، ويســود االعتقــاد أن تنظيــم داعــش يعمــل 

عــى إنشــاء مركــز لــه يف بلــدة القرانــة التــي تبعــد 30 كــم عــن 

مدينــة الكــرك، وينتــرش فيهــا الســالح والعنــارص الخارجــة عــن 

القانــون، وميكــن اســتهداف مراكــز الرشطــة وقــوى األمــن بصورة 

مســتمرة مــن قبــل هــذه العنــارص إذا نجــح »التنظيم« يف إنشــاء 

مركــز نفــوذ لــه يف تلــك املنطقــة التــي تقــع بعيــداً عــن متنــاول 

الســلطة املركزيــة بعــامن.

زيارة عون للسعودية تزعج إيران
اســتقطاب  الســعودية عــى  العربيــة  اململكــة  حرصــت 

ــا  ــف إســراتيجي معه ــاين ميشــيل عــون لتحال الرئيــس اللبن

أثنــاء زيارتــه للريــاض )9 ينايــر 2016( بصحبــة وفــد رفيــع، 

يف حــني شــعر املســؤولون اإليرانيــون باالمتعــاض مــن توجــه 

عــون يف أول زيــارة رســمية لــه لــكل مــن الدوحــة والريــاض، 

وذلــك بعــد أن دعمــت طهــران ترشــحيه وأوعــزت إىل 

ــويل منصــب الرئاســة.  ــده يف ت ــه« بتأيي »حــزب الل

وكان اإليرانيــون قــد ســيطروا عــى مقاليــد األمــور يف لبنــان 

خــالل الســنوات الخمســة املاضيــة بعــد إقصــاء ســعد 

الحريــري، وإضعــاف الجيــش اللبنــاين لصالــح »حــزب اللــه« 

الــذي بــات يلعــب دوراً إقليميــاً بدعــم دويل، وبتأييــد مــن 

ميشــيل عــون نفســه، لكــن الرئيــس اللبنــاين بــادر إىل فتــح 

ــاين بقيمــة 3  ملــف املنحــة الســعودية لدعــم الجيــش اللبن

ــان  ــف لبن ــبب مواق ــا بس ــم إرجاؤه ــي ت ــار دوالر، والت ملي

ــاون.  ــس التع ــدول مجل ــة ل املناهض

ــك  ــة املل ــة عــن موافق ــة اللبناني ــث يف األروق ــردد الحدي وي

ــاين بهــدف  ســلامن عــى إعــادة دفــع املنحــة للجيــش اللبن

تقويــة الســلطة يف مواجهــة »حــزب اللــه، مــام دفــع بالرملاين 

اإليــراين عــالء بروجــردي لإلعــالن عــن اســتعداد إيــران لدعــم 

ــري  ــة الحري ــون وحكوم ــه ع ــن توج ــاين، لك ــش اللبن الجي

يبــدو منصبــاً يف الوقــت الحــايل نحــو الريــاض. 

وللتأكــد مــن عــدم تذبــذب مواقــف الرئيــس اللبناين أشــارت 

مصــادر أمنيــة إىل أن الريــاض ترغــب بتقســيط املنحــة 

ودفعهــا للحكومــة الفرنســية مقابــل صفقــة تســلح ســابقة 

تــم إلغاؤهــا، بــدالً مــن دفعهــا مبــارشة لبــروت. 

بالتزامــن مــع تقريــر نــرشه موقــع  األنبــاء  تلــك  تــأيت 

»إنتلجنــس أون اليــن« )11 ينايــر 2017( عــن مصاعــب 

يواجههــا تاجــر الســالح الفرنــي مــن أصــل لبنــاين إســكندر 

ــان  ــة يف اليون ــة ومالي ــاكل قانوني ــة مش ــك نتيج ــا، وذل صف

وموزنبيــق، ويبــدو أن هــذه األخبــار ســتكون مصــدر ســعادة 

ــا يف  ــوذ صف ــاف نف ــل عــى إضع ــذي يعم ــون ال ــس ع للرئي

ــع  ــة م ــات ودي ــة عالق ــى إقام ــل ع ــريب، والعم ــج الع الخلي

كل مــن دول مجلــس التعــاون وتــل أبيــب، بعيــداً عــن 

شــبكة صفــا، الــذي يتمتــع بعالقــة وثيقــة مــع نائــب رئيــس 

الــوزراء وزيــر الدفــاع ســامر، كــام ترتبــط العائلتــان بعالقــة 

ــع  ــه م ــق عالقت ــون لتوثي ــع ع ــر الــذي دف ــرة، األم مصاه

ــن  ــارشة ع ــالح مب ــة الس ــذ صفق ــا بتنفي ــاض ومطالبته الري

ــوذ  ــامد عــى نف ــدالً مــن االعت ــة )DONAS( ب ــق رشك طري

صفــا، باإلضافــة إىل اســتخدام نفــوذه يف بعــض الدوائــر 

ــيايس  ــهد الس ــن املش ــا م ــاء صف ــب إلقص ــل أبي ــرة بت املؤث

ــاين.  اللبن

وكان موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )13 ينايــر 2017( قــد 

ــة الســالح  ــادة صفق ــق عــى إع ــك ســلامن واف ــد أن املل أك

 )DONAS( ــة ــق رشك ــن طري ــاين ع ــش اللبن الفرنســية لجي

ــة.  ــهر املاضي ــا يف األش ــي واجهته ــب الت ــم املصاع رغ
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تطورات  عسكرية

ــرش  ــية لح ــات روس ــة: توجه ــد الغوط بع

الفصائــل يف جيبــن شــال البــاد وجنوبهــا 

أكــد موقــع »ديبــكا« )6 ينايــر 2017( أن الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــني 

يعمــل عــى إنجــاز الفصــل الثــاين مــن برنامجــه الطمــوح لتحويــل جمــوع 

ــر إجــالء 35  ــى إث ــة الســورية، فع ــني إىل املناطــق الحدودي ــوار املقاتل الث

ألــف مــن الثــوار وعائالتهــم املحارصيــن يف رشق حلــب ونُقلــوا إىل إدلــب 

يف الشــامل إلعــادة التوطــني، تتجــه أنظــار روســيا نحــو الغوطــة لرحيــل مــا 

يقــرب مــن ضعــف هــذا العــدد مــن املقاتلــني الثــوار مــن وســط ســوريا 

ونقلهــم إىل جيــوب جنوبيــة يف بلــدة ريفيــة يف محافظــة درعــا عــى غــرار 

إدلــب.

وترمــي هــذه التغيــرات الســكانية بالجملــة إىل متكــني نظــام األســد مــن 

ــث  ــية، حي ــة الروس ــت الحامي ــوار تح ــدي الث ــن أي ــلطة م ــتعادة الس اس

يعمــل ضبــاط املخابــرات الروســية املتمركــزون يف تــل أبيــب وعــامن عــى 

ــني  ــادة توط ــامل إع ــن احت ــة م ــة واألردني ــل اإلرسائيلي ــار ردود الفع اختب

عــرشات اآلالف مــن الثــوار املقاتلــني مــن حمــص وحــامة ودمشــق قريبــاً 

مــن حدودهــم.

ــة  ــة هاتفي ــذا املــرشوع كان موضــوع آخــر محادث ــر أن ه ــى التقري وادع

بــني الرئيــس بوتــني ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو يــوم 31 

ديســمر، والثانيــة يف غضــون أســبوع، وتتضمــن الخطــوة اتخــاذ اإلجــراءات 

التاليــة

ــكري  ــر عس ــة مم ــة مراقب ــام مهم ــوات النظ ــرويس وق ــش ال ــويل الجي - ت

ــه 285 كــم لنقــل اآلالف مــن الثــوار مــن نقطــة االنطــالق يف حــامة  طول

ــا. إىل درع

- تضمــن القــوات الروســية وجيــش النظــام املــرور اآلمــن للفصائــل 

مصحوبــني بأرسهــم عــر حافــالت يوفرهــا النظــام، يف حــني تبــادر قــوات 

الحــرس الثــوري اإليــراين وميلشــيا »حــزب اللــه« املتمركــزة يف درعــا وعــى 

مقربــة مــن الطريــق الرسيــع بــني عامن ودمشــق باالنتشــار وســط ســوريا، 

ــة  ــات تابع ــع مجموع ــارشة م ــة مب ــع مواجه ــل يف موق ــتوضع الفصائ وس

ــم »داعــش« غــرب درعــا.  لتنظي

ــب  ــل أبي ــة املخــاوف يف ت ــون عــى تهدئ ــروس يعمل ــر أن ال ــد التقري وأك

وعــامن مــن توطــني كتلــة ضخمــة مــن الثــوار املقاتلــني الســوريني 

عــى حدودهــام، ويؤكــدون عــى أن التعــاون بــني القــوات األردنيــة 

املســاعدات  وتوفــر  الحــدود  حاميــة  يف  اإلرسائيليــة  واالســتخبارات 

اإلنســانية سيســهم يف تخفيــف مخاطــر تلــك املنــاورة الخطــرة. 

ويــرى التقريــر أن خطــة الرحيــل هــذه  متثــل املرحلــة الثانية مــن الرنامج 

الــرويس لتطهــر وســط وغــرب ســوريا مــن جميــع القــوى الثوريــة وحــرش 

مقاتليهــا يف جيبــني أقــى شــامل البــالد وجنوبهــا، وســوف يُرصــد القطــاع 

ــتخبارية،  ــا االس ــة وأجهزته ــلحة الركي ــوات املس ــل الق ــن قب ــاميل م الش

ــة  ــة واألردني بينــام تخضــع الجيــوب الجنوبيــة إلرشاف األجهــزة اإلرسائيلي

مشــركة. 

ــت  ــدة تح ــق جدي ــم مناط ــدة لض ــران جاه ــل إي ــاء تعم ــذه األثن يف ه

ــا  ــه يف درع ــل معركت ــوري إىل تأجي ــام الس ــعى النظ ــام يس ــا، بين نفوذه

وبعــض املــدن املحــارصة جنــوب دمشــق والغوطــة الرشقيــة، عــى أمــل أن 

ــتقبلية. ــاوض مس ــة تف ــة« وورق ــكلة »أردني ــى املش تبق

ووفقــاً لدراســة أعدهــا صــالح امللــكاوي فــإن نحــو 2000 مقاتــل مــع مــا 

يزيــد عــى 80 ألــف مــدين، نصفهــم نازحــون إىل وادي بــردى مــن مناطــق 

ــون يف  ــم يقبع ــزور، جميعه ــر ال ــص ودي ــي حم ــق ومحافظت ــف دمش ري

عــرش قــرى مــن أصــل ثــالث عــرشة قريــة تشــكل مبجموعهــا منطقــة وادي 

بــردى، إىل الشــامل الغــريب مــن مدينــة دمشــق.

ويرمــي النظــام، حســب القــراءة امليدانيــة لدراســة امللــكاوي، إىل افتعــال 

أزمــة مائيــة يف دمشــق مــن أجــل تحقيــق هدفــني رئيســني: أولهــام تنفيــذ 

ــة  ــن مدين ــني دمشــقي م ــن 3 مالي ــل ع ــا ال يق ــة بتهجــر م ــر إيراني أوام

دمشــق وضواحيهــا الفقــرة، باإلضافــة إىل تحقيــق مكاســب ماليــة هائلــة 

ملافيــات النظــام ومؤسســات التدخــل اإليجــايب مــن بيــع امليــاه املقتدريــن 

بأســعار خياليــة مــن خــالل هــذه األزمــة املفتعلــة.

الخــاف بــن موســكو ودمشــق يحتــدم يف: 

بــردى واملــزة وكفــر سوســة 
ــق  ــية بدمش ــفارة الروس ــع الس ــردى م ــاء وادي ب ــل وجه ــار تواص أث

ــت  ــث تحدث ــه«، حي حفيظــة النظــام الســوري وميلشــيا »حــزب الل

ــردى  ــاء ب ــن وجه ــداً م ــزب وف ــز للح ــراض حاج ــن اع ــادر ع املص

ــون بحجــة »عــدم وجــود  ــر قان ــاط روس يف منطقــة دي ــة ضب بصحب

ــورية. ــاع« الس ــن »وزارة الدف ــم م ــح« معه ترصي

ــن  ــس األم ــام »مجل ــر قي ــة إث ــق بالعزل ــام دمش ــعور نظ ــد ش ويتزاي

ــح خــط مــع  القومــي« و«االســتخبارات العســكرية« يف موســكو بفت
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ســكان املنطقــة للتفــاوض املبــارش حــول وقــف القتــال، وذلــك 

بوســاطة مــن رجــل أعــامل ســوري مقيــم يف أوروبــا الرشقيــة، 

ــع  ــر م ــط آخ ــح خ ــتخبارات الروســية بفت ــام االس ــة إىل قي باإلضاف

ــام  ــر مح ــة ع ــم الجوي ــدة حميمي ــالل قاع ــن خ ــة م ــكان املنطق س

ــا. ــم يف تركي ــوري مقي س

ــى  ــادرة ع ــردى« مب ــة وادي ب ــرح »لجن ــن ط ــادر ع ــدث املص وتتح

القيــادة الروســية تقــوم بشــكل رئيــس عــى »اســتقاللية عمــل 

ــن  ــقون ع ــوم منش ــة«، وأن يق ــني الفيج ــاه ع ــة ملي ــة العام املؤسس

الداخليــة  بالتنســيق مــع وزارة  الحــرة«  النظــام مــن »الرشطــة 

الســورية عــى »حفــظ أمــن املؤسســة وســالمتها«، ويلتــزم يف املقابــل 

النظــام الســوري و«حــزب اللــه« بوقــف القصــف وســحب الحواجــز 

ــة ترعاهــا موســكو. ــوادي، وذلــك وفــق اتفاقي ــة مــن قــرى ال القريب

وتعتــر »املبــادرة« املعروضــة عــى موســكو تطويــراً ملبــادرة صــدرت 

ــل  ــردى، قب ــة وادي ب ــة يف منطق ــة واملعارض ــات املدني ــن الفعالي ع

ــردى  ــل »املجلــس املحــي« يف وادي ب ــام، واملوقعــة مــن قب ــة أي ثالث

و«الهيئــة الطبيــة« و«الهيئــة اإلغاثيــة« و«الدفــاع املــدين« وعــدد مــن 

املؤسســات الخريــة.

ــادرة  ــة مب ــكو يف مناقش ــة موس ــن رغب ــواردة ع ــاء ال ــدو أن األنب ويب

اللجنــة مــع الضامــن الــريك قــد أزعجــت النظــام الــذي تقــدم مببــادرة 

تجاهلهــا ســكان املنطقــة واســتمروا يف مفاوضاتهــم مــع الــروس، مــام 

دفــع بجيــش النظــام وميلشــيا »حــزب اللــه« لتكثيــف القصــف وشــن 

محاولــة فاشــلة القتحــام الــوادي.

ــة عــى مطــار  ــك التطــورات بالتزامــن مــع الغــارة اإلرسائيلي ــأيت تل ت

ــة  ــي منظوم ــران اإلرسائي ــه الط ــر في ــذي دم ــكري، وال ــزة العس امل

ــرة  ــل ف ــا قب ــد نصبه ــش النظــام ق ــخ »إس إي 300«، كان جي صواري

وجيــزة يف محيــط املطــار، إضافــة إىل مخــازن صواريــخ »إس إي 

22« قــرب منطقــة يعفــور مبحــاذاة أوتوســراد دمشــق-بروت، كــام 

ــدة  ــام يف القاع ــاط النظ ــن ضب ــدد م ــل ع ــن مقت ــاء ع ــرددت األنب ت

ــايس.  ــاً مــن القــرص الرئ ــع قريب ــي تق الت

ــه  ــال كتب ــامن يف مق ــويس ميل ــي ي ــي اإلرسائي ــر األمن ــف الخب وكش

بصحيفــة »معاريــف« أن موســكو كانــت عــى علــم بهــذه العمليــة 

ــك وفــق اتفــاق بــني موســكو وتــل  وقــررت تجاهلهــا بالكامــل، وذل

ــالح  ــل الس ــازن وقواف ــتهداف مخ ــق اس ــل« ح ــح »إرسائي ــب مين أبي

ــه وتســير  ــاع الجــوي، ومنظومــات توجي املتطــور، ومنظومــات الدف

للصواريــخ، وغرهــا مــن األســلحة التــي تــزود إيــران بهــا ميلشــيات 

ــورية.  ــل األرايض الس ــه« داخ ــزب الل »ح

وأكــد ميلــامن أن موســكو تتفهــم خطــوط إرسائيــل الحمــراء يف 

ــة وأن  ــوادث، خاص ــذه الح ــل ه ــع مث ــدوء م ــل به ــوريا، وتتعام س

الــروس قــد بــادروا يف األشــهر املاضيــة إىل منــع اإليرانيــني وامليلشــيات 

ــة يف الجــوالن.  ــد متقدم ــن إنشــاء قواع ــم م ــة له التابع

ــة بصــورة  ــة، وموافق ــيا متقبل ــت روس ــا بقي ــامن: »طامل وأضــاف ميل

ــة  ــن مواصل ــل م ــتتمكن إرسائي ــادىء، فس ــذه املب ــى ه ــة ع ضمني

ــتخباراتية  ــات االس ــاس املعلوم ــى أس ــر ع ــني واآلخ ــني الح ــل ب العم

ــوريا«. ــا يف س ــي ترده الت

وأكــد موقــع »ديبــكا« )13 ينايــر 2017( أن القصــف اإلرسائيــي ملطار 

ــه  ــد وعائلت ــاط األس ــوف ضب ــر يف صف ــع كب ــبب بهل ــد تس ــزة ق امل

التــي تقيــم بالقــرب مــن تلــك املنطقــة، خاصــة وأن النظــام يحــرص 

عــى عــدم تكديــس أســلحة نوعيــة يف محيــط املطــار، وفاقــم تلــك 

ــر  ــا يف كف ــم تنفيذه ــي ت ــة الت ــة النوعي ــة االنتحاري ــاعر العملي املش

ــي عاشــتها  ــة الت ــي أعــادت إىل الذاكــرة األوضــاع املردي سوســة والت

ــرويس.  ــة التــي ســبقت التدخــل ال دمشــق يف املرحل

وأكــد املوقــع أن الــروس قــد أخــذوا عــى عاتقهــم عمليــة التفــاوض 

ــع  ــاور م ــورية، بالتش ــة الس ــراف املعارض ــف أط ــع مختل ــارش م املب

ــدو  ــريك أردوغــان، ويف تجاهــل كامــل لبشــار األســد، ويب الرئيــس ال

ــا يف  ــدأ إعالمه ــي ب ــه رســائل إىل دمشــق الت ــد توجي أن موســكو تري

التذمــر مــن الرتيبــات الروســية، مــام دفــع الفــروف للتأكيــد عــى أن 

التدخــل الــرويس أنقــذ دمشــق مــن الســقوط. 

توجهــات لتشــكيل تحالــف عســكري يضم: 

أمريــكا وروســيا والنظام...واملعارضة 
أكــدت مصــادر عســكرية غربيــة أن هجــوم تنظيــم »داعــش« ضــد منطقة 

محــارصة مــن قــوات األســد يف مدينــة ديــر الــزور الســورية يهــدف لعزلهــا 

عــن قاعــدة عســكرية قريبــة، ويعتــر هــذا الهجــوم مــن أرشس املحــاوالت 

ــك  ــه، وذل ــة املحيطــة ب ــم عــى املطــار وعــى املنطق ــا التنظي ــي بذله الت

ــة  ــة املنطق ــة ببقي ــدة الجوي ــل القاع ــذي يص ــق ال ــع الطري ــدف قط به

التابعــة للنظــام، وهــو مــا يعنــي أن جيــش النظــام لــن يســتطيع تزويــد 

املدينــة باإلمــدادات إال عــن طريــق الجــو فقــط.
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ــة  ــادروا املحافظ ــبق أن غ ــعيطات س ــة الش ــن قبيل ــزور م ــر ال ــاء دي أبن

ــات  ــة عليهــا، ومــن املفــرض أن تتــوىل الوالي ــم الدول بعــد ســيطرة تنظي

ــذه  ــتكون ه ــإرشاف أردين، وس ــوة ب ــذه الق ــليح ه ــل وتس ــدة متوي املتح

العمليــة هــي  األوىل مــن نوعهــا التــي يُنســق فيهــا مبــارشة بــني فصائــل 

املعارضــة الســورية وقــوات النظــام، وقــد تلقــت هــذه القــوات وعــوداً 

أمريكيــة بتوفــر غطــاء جــوي مكثــف أثنــاء العمليــات القتاليــة، إضافــة 

ــرويس. ــران ال ــاركة الط إىل مش

حشــود أمريكيــة لعمليــات مرتقبــة يف 

ســوريا والعــراق
عــن   )2017 ينايــر   7( العســكري  ون«  »ديفينــس  موقــع  تحــدث 

اســتعدادت تقــوم بهــا القــوات األمريكيــة ملعركــة الرقــة املرتقبــة عقــب 

ــور  ــة، ويث ــدة األمريكي ــات املتح ــاً للوالي ــب رئيس ــب ترم ــم تنصي مراس

القلــق لــدى األتــراك مــن إرصار واشــنطن عــى وحــدات حاميــة الشــعب 

ــة،  ــش« يف الرق ــم »داع ــد تنظي ــة ض ــات املرقب ــة يف العملي الكردي

لكــن معلومــات ميدانيــة تتحــدث عــن وصــول حــوايل أربعــة آالف جندي 

أمريــي إىل قاعــدة »عــني األســد« الجويــة يف األنبــار عــى مــن طائــرات 

نقــل عســكري أمريكيــة ضخمــة إىل القاعــدة، ومنهــا نُقــل قســم منهــم 

ــادي،  ــة رشق الرم ــرب الحباني ــدم«، ق ــرات أخــرى إىل قاعــديت »التق بطائ

وقاعــدة »ســبايكر« يف تكريــت يف محافظــة صــالح الديــن.

وتوقعــت املصــادر وصــول دفعــات جديــدة خــالل األيــام القليلــة 

القادمــة، يبلــغ تعدادهــا نحــو ألفــي جنــدي أمريــي إضــايف، حيــث تــم 

توقيــع عقــود مــع رشكتــي »أنهــام« و«HLT« لتجهيــز الجيــش األمريــي 

ــدود  ــى الح ــتودعات ع ــد ومس ــازن للتري ــاء مخ ــام وبن ــه للطع بحاجت

العراقية-األردنيــة.

روسيا تعزز قدراتها العسكرية يف سوريا
ــمه إن  ــدر مل تس ــن مص ــية ع ــس الروس ــاء إنرفاك ــة أنب ــت وكال نقل

موســكو تنــوي تطويــر وتوســيع قواعدهــا البحريــة والجويــة يف 

ــاك. ــا العســكري هن ــة لرســيخ وجوده ــود حثيث ســوريا ضمــن جه

ــان  ــدرج ث ــالح م ــتبدأ بإص ــيا س ــس إن روس ــدر إلنرفاك ــال املص وق

ــة يف حــني ســيتم  ــة الالذقي ــة قــرب مدين ــم الجوي يف قاعــدة حميمي

ويف أول رد فعــل عــى هــذا الهجــوم تحــدث موقــع »ديبــكا« )15 ينايــر 

2017( عــن اســتعداد قــوات أمريكيــة وروســية وســورية وأردنيــة لعمليــة 

كبــرة للســيطرة عــى مدينــة تدمــر وانتزاعهــا مــن تنظيــم الدولــة، وذلــك 

يف أول عمــل عســكري مشــرك ميكــن أن يقــع يف عهــد الرئيــس األمريــي 

ــه البيــت األبيــض، حيــث يتوقــع  ــد ترامــب، بعــد دخول املنتخــب، دونال

ــد  ــي رويس يف عه ــكري أمري ــرشوع عس ــر أول م ــة تدم ــون عملي أن تك

ــى  ــني ع ــب وبوت ــدرة ترام ــاراً لق ــتمثل اختب ــد، وس ــس الجدي إدارة الرئي

العمــل معــاً.

ــرض  ــو ف ــرك، ه ــوم املش ــذا الهج ــن ه ــرض م ــع أن الغ ــاف املوق وأض

ــة يف شــامل ووســط ســوريا، خاصــة وأن مقاتــي  منطقــة عســكرية عازل

ــوب ســوريا  ــة يســيطرون عــى مناطــق واســعة رشق وجن ــم الدول تنظي

ووادي الفــرات الــذي ميتــد مــن ســوريا إىل العــراق، مؤكــداً التحــاق ضباط 

مــن جيــش النظــام بغرفــة الحــرب الروســية األردنيــة اســتعدادا للهجــوم 

املرتقــب عــى تدمــر.

وادعــى التقريــر أن عســكريني أمريكيــني وروس بــدأوا عمليــة استكشــاف 

أرضيــة مشــركة لــإلرشاف عــى العمليــة انطالقــاً مــن غرف حرب مشــركة 

خــارج عــامن، ال تبعــد كثــراً عــن مقــر القيــادة املركزيــة األمريكيــة.

وعــى الصعيــد نفســه تحدثــت مصــادر يف املعارضــة الســورية عــن متركــز 

حشــود كبــرة يف منطقــة القلمــون الرشقــي اســتعداداً لشــن هجوم واســع 

الســتعادة مدينــة تدمــر بريــف حمــص الرشقــي مــن »تنظيــم الدولــة«، 

ويتوقــع أن يســتهدف ذلــك الهجــوم محيــط مطــار التيفــور قــرب تدمــر 

ــل  ــم قب ــداد التنظي ــات إم ــة لعملي للســيطرة عــى هــذه املناطــق املهم

الهجــوم عــى مدينــة تدمــر«.

ــوات  ــم ق ــرك يض ــوم مش ــن هج ــة ش ــول إمكاني ــث ح ــدور الحدي وي

ــة إىل  ــام، باإلضاف ــش النظ ــن جي ــاً م ــة، وفرق ــية وأردني ــة وروس أمريكي

ــط  ــالع الضاب ــد الط ــادة مهن ــت قي ــة تح ــن املعارض ــاة م ــل منتق فصائ

الســابق يف الجيــش الحــر والــذي غــادر مدينــة ديــر الــزور قبــل أعــوام 

متوجهــاً إىل األردن، ومتثــل هــذه القــوات بديــالً عــن جيــش ســوريا 

الجديــد الــذي تــم حلــه قبــل أســابيع، وتتكــون مــن مقاتلــني مــن أبنــاء 

ــر  ــال يف دي ــوداً بالقت ــوا وع ــن تلق ــة الذي ــق الرشقي ــزور واملناط ــر ال دي

الــزور الســتعادتها مــن التنظيــم بعــد تحريــر مدينــة تدمــر وتســليمها إىل 

ــورية. ــام الس ــوات النظ ق

وتشــر املصــادر إىل أن العــرشات مــن املقاتلــني توجهــوا بالفعــل إىل 

القلمــون قادمــني مــن مناطــق يف محافظــة إدلــب، معظمهــم مــن 
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ــفن  ــتقبال س ــن اس ــن م ــة لتتمك ــوس البحري ــدة طرط ــر قاع تطوي

أكــر مثــل الطــرادات، مؤكــداً توجــه موســكو لنــرش أنظمــة صواريــخ 

دفاعيــة أرض-جــو مــن طــراز )إس300-( فضــالً عــن قاذفــات 

ــوس. ــتيون( يف طرط ــخ )باس صواري

ــاري  ــر الج ــدت يف 8 يناي ــد أك ــة ق ــكرية غربي ــادر عس ــت مص وكان

ــث  ــة، حي ــم الجوي ــدة حميمي ــكندر« يف قاع ــخ »إس ــود صواري وج

 ،)SS-26( تــم تصويــر منصــات إطــالق هــذه الصواريــخ مــن طــراز

ــخ. ــذه الصواري ــن ه ــني م ــني متكاملت ــة إىل منظومت باإلضاف

وأكــد موقــع »ديفينــس نيــوز« )6 ينايــر 2017( التقــاط القمــر 

ــة  ــة الصاروخي ــذه املنظوم ــي )Eros B( صــور له الصناعــي اإلرسائي

)SS-26(  القــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة يبلــغ مداهــا نحــو 500 

ــم. كــم يف قاعــدة حميمي

ــن  ــد م ــرة ملزي ــع أنق ــاب تدف ــارك الب مع

ــكو ــى موس ــاد ع االعت
تحدثــت مصــادر عســكرية روســية عــن اضطــرار القــوات الركيــة 

وحلفائهــا إىل وقــف الهجــوم عــى مدينــة البــاب رغــم مســاندة الطــران 

ــر  ــاً غ ــدة حالي ــوات املتوج ــذه الق ــني أن ه ــث تب ــرويس، حي ــريب ال الح

ــة. ــر املدين ــى تحري ــادرة ع ق

وتعمــل أنقــرة عــى تجهيــز وحــدة متكاملــة معــززة بالدبابــات واملدفعية 

إىل املدينــة بعــد إدراكهــا أن إســراتيجية »الحــرب الخاطفــة« قــد بــاءت 

بالفشــل، إذ مل تتمكــن القــوات الخاصــة والركيــة وفرقــة املشــاة وفصائــل 

املعارضــة مــن اقتحــام املدينــة حتــى اآلن. 

ورأت املصــادر أن عمليــة »درع الفــرات«، التــي بــدأت يف 24 اغســطس 

2016، كسلســلة عمليــات خاطفةقــد تتحــول إىل حــرب واســعة النطــاق، 

حيــث تــدرس الســلطات الركيــة إرســال وحــدات عســكرية مجهــزة 

ــل.  ــة يصــل عددهــا إىل نحــو 8 آالف مقات ــة ثقيل ــات ومدفعي بدباب

ــى  ــايض ع ــمر امل ــيطرت يف ديس ــد س ــرات« ق ــوات »درع الف ــت ق وكان

ــاب، واســتعدت للســيطرة عــى املرتفعــات املســيطرة  مناطــق غــرب الب

ــش«  ــنه »داع ــذي ش ــئ ال ــاد املفاج ــوم املض ــن الهج ــة. ولك ــى املدين ع

أجرهــا عــى الفــرار مــن مواقعهــا، بعــد فقدانهــا أكــر مــن عــرش دبابات 

ــاو« أمريكيــة الصنــع يف  ــة« بصواريــخ »ت ــو »تنظيــم الدول دمرهــا مقاتل

حــني رفضــت طائــرات التحالــف الــدويل الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة 

دعــم القــوات املهاجمــة يف هــذه العمليــات.

وتخــى القــوات الركيــة مــن اســتغالل الوحــدات الكرديــة هــذا االرتبــاك 

ــمى »روج  ــا يس ــن« مب ــون »عفري ــط كانت ــى رب ــل ع ــا للعم يف صفوفه

آفــا«، وإنشــاء رشيــط كــردي متصــل عــى امتــداد الحــدود الركيــة، األمــر 

الــذي قــد يشــعل مواجهــات بــني األتــراك واألكــراد، خاصــة وأن الجيــش 

الــريك ال ميتلــك خــرات واســعة يف مجــال حــرب املــدن.

ــة الروســية لقــوات »درع  ــرات الحربي ــا عــى مســاندة الطائ ويف تعليقه

ــة  ــات الجوي ــورك تاميــز« أن هــذه العملي ــة »نيوي ــرات« رأت صحيف الف

متثــل تطــوراً مهــامً يف الرشاكــة الروســية-الركية، وتهــدد بتهميــش 

الواليــات املتحــدة يف املنطقــة، حيــث يقــوم الــروس مبســاندة عضــو يف 

حلــف شــامل األطلــي، يف حــني متتنــع قــوى الحلــف عــن مســاعدتها يف 

ــا ضــد »داعــش«.  حملته

وأكــدت الصحيفــة أن روســيا قــد توصلــت إىل تســوية مــع األتــراك 

تقــي بإقامــة منطقــة أمنيــة يف شــامل ســوريا ملنــع األكــراد الســوريني 

ــم ذايت.  ــة حك ــة منطق ــن إقام م

ومــع تزايــد خســائر تركيــا يف عمليــة البــاب، شــكا مســؤولون الــريك مــن 

عــدم وجــود الدعــم الجــوي األمريــي وحتــى التلويــح بتهديــدات مبطنــة 

أن تركيــا قــد تعلــق عمليــات التحالــف الــدويل ضــد »داعــش« انطالقــاً 

ــة  ــرة للحمل ــة كب ــذا رضب ــيكون ه ــة، وس ــك الجوي ــدة انجرلي ــن قاع م

الجويــة التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة.

وأشــار موقــع »ديبــكا« )23 ينايــر 2017( إىل أن القيــادة الركيــة تشــعر 

باإلحبــاط نتيجــة فشــل الجيــش الــريك يف معركــة البــاب، وهــو مــا يفــرس 

جزئيــا ســلوك أردوغــان الغريــب، حيــث طلــب مــن إدارة أوبامــا تكثيــف 

ــاب، واتهــم  ــة الب ــة للســيطرة عــى مدين ــة الركي الدعــم الجــوي للحمل

الواليــات املتحــدة بعــدم بــذل جهــود كافيــة.

ويف مقابــل تلكــوءه يف دعــم القــوات الركيــة كثـّـف ســالح الجــو األمريــي 

القصــف عــى مدينــة تدمــر، وذلــك يف دعــم مبــارش للقــوات الروســية 

التــي تســتعد للتحــرك نحــو تدمــر مــن أجــل اســتعادة الســيطرة عليهــا.
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»ســراتفور«: 2017 قــد يشــهد امتــداد 

التنافــس  واحتــدام  الســورية  األزمــة 

الــريك اإليــراين 
ــن  ــدة ل ــات املتح ــإن الوالي ــراتفور«، ف ــز »س ــرات مرك ــا لتقدي وفق

تكــون أقــل انخراطــاً يف رصاعــات املنطقــة يف العــام 2017 عــام كان 

عليــه الوضــع يف عــام 2016. ومــع ذلــك، ســوف تكــون أكــر تعقــالً 

ــوذ.  ــى النف ــس ع ــة للتناف ــرى فرص ــاً أخ ــة بلدان ــا، مانح يف تعامله

وســتكون املنافســة يف املقــام األول حــول ســاحة املعركــة الســورية 

والعراقيــة، والتــي ســوف تســتمر يف توريــط جرانهــا والــدول أبعــد 

مــن ذلــك بكثــر. كــام إن التطــورات يف املعــارك داخــل ســوريا 

والعــراق ســتفاقم التوتــرات الطائفيــة وتكثــف التنافــس القائــم بــني 

ــا وإيــران. تركي

وعــى الرغــم مــن خضــوع حلــب الرشقيــة لســيطرة النظــام إال أن 

قــوات بشــار ال تســيطر يف الواقــع إال عــى عــدد قليــل مــن املــدن 

الرئيســة، وســيكون مــن املتعــذر ســيطرتها عــى ســائر البــالد خــالل 

عــام 2017. 

ــا يف الشــامل، تحــاول قــوات  ــة إىل الســيطرة عــى مناطقه وباإلضاف

األســد وحلفاؤهــا اآلن تصفيــة الثــوار الذيــن يتمركــزون بــني حلــب 

ودمشــق وحــول العاصمــة نفســها. كــام قــد يركــزون عــى املناطــق 

التــي يســيطر عليهــا مقاتلــو »تنظيــم الدولــة« يف رشق مدينــة ديــر 

ــن  ــون م ــد يك ــار، وق ــاً للحص ــم حالي ــرض رفاقه ــث يتع ــزور، حي ال

أولوياتهــا محاولــة اســتعادة الســيطرة عــى األرايض يف حــزام الطاقــة 

حــول مدينــة تدمــر.

وتوقعــت الدراســة تنامــي التعــاون الرويس-األمريــي بالقــدر الــذي 

ــن  ــه م ــك، فإن ــع ذل ــا، وم ــق أهدافه ــى تحقي سيســاعد موســكو ع

غــر املتوقــع أن تتوقــف محــاوالت روســيا اســتبدال واشــنطن يف أداء 

مهمــة الحكــم يف املفاوضــات الســورية.

ــوف  ــش«، س ــد »داع ــرب ض ــرى بالح ــوى األخ ــغل الق ــام تنش وبين

توســع تركيــا نفوذهــا يف شــامل ســوريا والعــراق، مدفوعــة بــرورة 

ــاً  ــاع رشق ــا االندف ــاول تركي ــع أن تح ــردي، ويتوق ــع الك ــع التوس من

نحــو بلــدة منبــج إلضعــاف األكــراد، وأن تضغــط للقيــام بــدور أكــر 

يف الهجــوم عــى الرقــة، وقــد تنــرش املزيــد مــن قواتهــا الخاصــة يف 

ســوريا لعرقلــة توســع القــوات الكرديــة الســورية وإضعــاف »تنظيــم 

الدولــة«.

ــع  ــة م ــات وثيق ــى عالق ــتحافظ ع ــا س ــإن تركي ــك ف ــق ذل ولتحقي

موســكو لتجنــب املضاعفــات عــى أرض املعركــة، حتــى يف الوقــت 

الــذي تديــر فيــه التوتــرات مــع الواليــات املتحــدة الســتمرار دعــم 

ــع أن تعمــل عــى اســتعادة حــدود  ــراد، ومــن املتوق واشــنطن لألك

اإلمراطوريــة العثامنيــة ســابقاً يف ســنجار واملوصــل وأربيــل وكركوك، 

منافســة النفــوذ اإليــراين عــر طــرح نفســها كدولــة راعيــة للســنة يف 

املنطقــة. 

وال شــك يف أن هــذه اإلســراتيجية ســتهدد مــرشوع التوســع اإليــراين، 

مــام ســيدفع طهــران لتشــجيع الحكومــة الشــيعية يف بغــداد ملقاومة 

»االحتــالل الــريك«، واالعتــامد عــى امليليشــيات الشــيعية ملنــع أنقرة 

مــن تحقيــق طموحاتها. 

وتوقعــت الدراســة أن يــؤدي ســقوط املوصــل إىل تعميــق انقســام 

أكــراد العــراق، خصوصــاً بــني الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

ــذي  ــي الكردســتاين، وال ــا وحــزب االتحــاد الوطن ــن تركي املدعــوم م

ــات  ــدوره عــى عملي ــر ب ــران، مــام يؤث ــق مــع إي يتفــق بشــكل أوث

ــني بغــداد وكردســتان العــراق. ــدات ب ــاج الطاقــة وتقاســم العائ إنت

وباإلضافــة إىل تنامــي املهــددات الخارحيــة توقعــت الدارســة أن 

ــتمر  ــع أن تس ــث يتوق ــالد، حي ــي الب ــامت داخ ــرة الهج ــد وت تتزاي

الهجــامت الكرديــة املســلحة، وأن يــؤدي تضييــق أنقــرة عــى تنظيــم 

ــام 2017.  ــس لهجــامت يف ع ــدف الرئي ــا اله »داعــش« إىل جعله

التعديــالت  املتوقــع عــام 2017 عــى  االســتفتاء  وباإلضافــة إىل 

ــان؛  ــم أردوغ ــل حك ــة يف ظ ــات الرئاس ــز صالحي ــتورية لتعزي الدس

ــات أخــرى، منهــا  ــة تحدي ــة والتنمي يتوقــع أن يواجــه حــزب العدال

اســتعادة الثقــة باالقتصــاد الــريك املهــزوز، وتنامــي ديــون تركيــا مــع 

ــدوره إىل  ــك ب ــة، وســيؤدي ذل ــرة الركي ــل الل ــدوالر مقاب ــود ال صع

ــا لالتحــاد األورويب، إال أن أنقــرة ال  ــات انضــامم تركي ــة  محادث عرقل

ــر يف هــذا الصــدد. ــدم كب ــق تق ــع تحقي تتوق
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The State Of The State Of Syria – Analysis

حالة دولة سوريا 

3 يناير 2017

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/03012017-the-state-of-the-state-of-syria-analysis/

How Dangerous Is the Islamic State to Israel?

ما مدى خطورة الدولة اإلسالمية بالنسبة إلرسائيل؟

1 يناير 2017

ناشيونال انرست

http://nationalinterest.org/feature/how-dangerous-islamic-state-israel-18896

The Drones of ISIS

الطائرات بدون طيار التابعة للتنظيم »داعش« 

12 يناير 2017

ديفنس ون

http://www.defenseone.com/technology/2017/01/drones-isis/134542/?oref=d-river

resources/

‹The victims of Syrian ceasefire are the Kurds›

األكراد هم ضحايا وقف إطالق النار يف سوريا

11 يناير 2017

ميدل إيست آي

http://www.middleeasteye.net/news/analysis-kurds-fall-victim-syrias-

ceasefire-1014698144
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Despite Ceasefire, No End To Syria’s Sorrows In Sight

عى الرغم من وقف إطالق النار، ال نهاية ألحزان سوريا

13 يناير 2017

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/13012017-despite-ceasefire-no-end-to-syrias-sorrows-

in-sight-analysis/

Syrian Ceasefire And Russia-Turkey Chimera

وقف إطالق النار يف سوريا وأوهام روسيا وتركيا

11 يناير 2017

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/10012017-syrian-ceasefire-and-russia-turkey-chimera-

analysis/

Erdogan Isn›t Acting Like a U.S. Ally

أردوغان ال يترصف كحليف للواليات املتحدة

12 يناير 2017

ناشيونال إنرست

http://nationalinterest.org/feature/erdogan-isnt-acting-us-ally-19041

Russia›s Dangerous Iskander-M Ballistic Missiles Are Now in Syria

الصواريخ البالستية الروسية الخطرة )إسكندر-M( هل هي اآلن يف سوريا؟

7 يناير 2017

ناشيونال إنرست

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/report-russias-dangerous-iskander-m-

ballistic-missiles-are-18991
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What Will Assad Do Next?

ماذا سيفعل األسد؟

4 يناير 2017

ناشيونال إنرست

http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/what-will-assad-do-next-18945

The Fifth Corps and the State of the Syrian Army

الفيلق الخامس وحالة الجيش السوري

11 يناير 2017

نيوز ديبي

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/01/11/analysis-the-fifth-corps-and-

the-state-of-the-syrian-army

Sectarianism And War In Iraq And Syria

الطائفية والحرب يف العراق وسوريا

6 يناير 2017

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/06012017-sectarianism-and-war-in-iraq-and-syria-

analysis/

Outlook For Iran-Russia Regional Cooperation Following Syria Crisis

أفاق التعاون اإلقليمي اإليراين الرويس يف أعقاب األزمة السورية

4 يناير 2017

نرشة أوراسيا

http://www.eurasiareview.com/04012017-outlook-for-iran-russia-regional-cooperation-

following-syria-crisis-analysis/
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New world after the fall of Aleppo?

عامل جديد: سقوط حلب كتب نهاية النظام القديم ورسم مالمح مرحلة تقودها روسيا وإيران

3 يناير 2017

هفينغتون بوست

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/02/story_n_13932160.html?utm_hp_ref=arabi

Tillerson on Syria

تيلرسون يف سوريا

13 يناير 2017

املعهد األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/tillerson-on-syria

Escaping from Deir Ezzor

الهروب من دير الزور

12 يناير 2017
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Assyrian family shares tale of capture, displacement

بعد سنوات دامية من الحرب... الرسيان السوريون يبحثون عن وطن بديل

11 يناير 2017

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/01/syria-assyrians-isis-kidnapping-

christmans.html

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/02/story_n_13932160.html?utm_hp_ref=arabi
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The Water War In Damascus

الحرب عى املياه يف ريف دمشق

10 يناير 2017

املعهد األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-water-war-in-damascus

The Battle for al-Bab Is Bringing U.S.-Turkish Tensions to a Head

معركة استعادة الباب تفاقم التوترات بني الواليات املتحدة وتركيا

9 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-battle-for-al-bab-is-

bringing-u.s.-turkish-tensions-to-a-head

The Latest Ceasefire Will Not Change Hezbollah›s Role in Syria

وقف إطالق النار األخر لن يُغّر دور »حزب الله« يف سوريا

6 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-latest-ceasefire-will-not-
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Al-Qaeda›s Patient Approach in Syria May Be Paying Off

النهج املتأين لتنظيم »القاعدة« يف سوريا قد يؤيت مثاره

6 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaedas-patient-approach-

in-syria-may-be-paying-off
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What did ISIS missiles do to the Leopard German tank?

ماذا فعلت صواريخ تنظيم الدولة بدبابة ليوبارد األملانية؟

14 يناير 2017

عريب21

https://arabi21.com/story/978060/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AA-

What’s Behind Labeling the Events in Syria a “Civil War”?

ما وراء تسمية أحداث سوريا بحرب أهلية

10 يناير 2017

املعهد األطلنطي

http://www.achariricenter.org/httpwww-atlanticcouncil-orgblogssyriasourcewhat-s-

behind-labeling-the-events-in-syria-a-civil-warar/

Trump’s War in Syria

حرب ترامب يف سوريا

18 يناير 2017

املعهد األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/trump-s-war-in-syria
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The War on ISIS Cannot Be Won Militarily Alone

الحرب ضد تنظيم »داعش« ال ميكن كسبها عسكرياً فقط

18 يناير 2017

املعهد األطلنطي

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-war-on-isis-cannot-be-won-

militarily-alone
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The Virtual Caliphate: Isis›s Information Warfare

الخالفة االفراضية: حرب املعلومات لدى تنظيم »داعش«

20 ديسمر 2016

معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/virtual-caliphate-isiss-information-

warfare

The Campaign For Ar-Raqqah: January 12, 2017

حملة الرقة: 12 يناير 2017 

12 يناير 2017

معهد دراسات الحرب

http://www.understandingwar.org/backgrounder/campaign-ar-raqqah-january-12-2017

Russia-United States Relations under the Trump Administration: Implications for the Middle East

عالقات روسيا والواليات املتحدة تحت إدارة ترامب: االنعكاسات عى الرشق األوسط

4 يناير 2017

معهد دراسات األمن القومي
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