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ترصد هذه الورقة الوجود العسكري األميركي في سورية من خالل القواعد العسكرية ألميركا ودول 

التحالف الدولي بذريعة محاربة اإلرهاب، مروًرا بطبيعة التدخل األميركي في سورية وتاريخه، معتمدين في 

ة واإلقليمية واملحلية، وكذلك على متابعة وسائل التواصل االجتماعي التي ذلك على التقارير واألخبار الدولي

 .تؤلف مصدًرا غنًيا بالتقارير والصور واألفالم املصورة وكذلك الخرائط في سورية
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 مقدمة

تقع سورية في أولويات اهتمام السياسة األميركية، بسبب موقعها الجيوسياس ي الحساس في منطقة 

 ذي يضم واحدة من أعقد القضايا وهي الصراع العربي اإلسرائيلي. الشرق األوسط ال

لم تشكل املنطقة مخاوف ذات بال بالنسبة إلى أمن أميركا في مدى أغلب سنوات الحرب الباردة، إذ 

كانت األغراض األميركية هي دعم إسرائيل، ومكافحة النفوذ والعمالء السوفيات وحماية اتفاقات كامب 

، إذ زاد القلق 2001أيلول/ سبتمبر  11ذا االهتمام تغير في السنوات األخيرة بعد هجمات ديفيد. إال أن ه

 . (1) املنطقة(نحو إنتاج املنطقة لإلرهابيين الجهاديين )وهي العدسة التي ينظر بها إلى 

ا طويل األمد، ففي برقية دبلوماسية
ً
من  كانت إطاحة حكومة األسد بالنسبة إلى الواليات املتحدة، هدف

، موجهة من "وليام روبوك"، القائم باألعمال في السفارة األميركية في دمشق. يقول فيها: إن من 2006عام 

نقاط ضعف األسد كيف يختار ردة الفعل على القضايا التي تلوح في األفق، مثل اسشتراء الفساد، خطوات 

تفريخ مزيد من املتطرفين اإلسالمين اإلصالح االقتصادي واملسألة الكردية والتهديد املحتمل للنظام في 

العابرين للحدود. ويجب على واشنطن استغالل الشروخ بين سورية وإيران. واستغالل دعاية التدخل 

الشيعي في الشؤون السنية في البالد. وتكشف البرقيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية األميركية أن 

. (2) السلطةحكومة السورية وربما إزالة األسد من واشنطن كانت تبحث بنشاط عن طرائق لتقويض ال

 وكشفت البرقيات أن الواليات املتحدة كانت تمول سًرا خصوم األسد السياسيين.

لم يرتفع القلق األميركي تجاه التهديد اإلرهابي من املنطقة إال بفعل مفرزات الربيع العربي بعد عام 

نطقة. وبدا الصراع الدائر في سورية يمثل تحدًيا أمام السياسة ، حينها تغيرت املصالح األميركية في امل2014

الخارجية األميركية. فقد أدى انهيار الدولة في سورية إلى تحول البالد إلى ساحة للصراع وتصدير األزمات 

ا إلى ذلك الوجود اإلسرائيلي واملصالح الخاصة بالكيان الذي ترعاه الواليات 
ً
بين الدول الكبرى، مضاف

حدة، ونطاق التأثير الذي تمارسه إيران في املناطق القريبة من الحدود اإلسرائيلية، وكذلك تدفق املت

 . (3) لبناناألسلحة عبر سورية إلى حزب هللا في 

                                                           
 2017البحر األبيض املتوسط"،  مؤسسة راند، " ديناميكيات السياسات الخارجية اإلقليمية وتداعياتها على منطقة  (1)

)2( Jack Murphy: “US Special Forces sabotage White House policy gone disastrously wrong with covert ops 

in Syria” 14 Sept 2016 https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-

disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/  
 مؤسسة راند: "مصالح إسرائيل وخياراتها في سورية".  (3)

https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
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: الوًليات املتحدة والثورة السورية 
ا

 2011أوًل

كذلك من زاوية أنه ال نظرت الواليات املتحدة إلى الثورة السورية في ضوء استراتيجيتها إلى املنطقة، و 

يمكن لفئة أن تهزم الفئات األخرى، وأيًضا من وجهة النظر القائلة إن السياسات تفترض استمرار الصراع 

 من اتباع استراتيجيات تهدف إلى تغيير 
ً

 .(4) النتيجةومحاولة التخفيف من آثاره بدال

رِسل ضابط في وكالة مع اندالع الثورة السورية، وتوالي حركة االنشقاقات في الجيش ال
ُ
سوري، أ

االستخبارات املركزية "دوغ لوكس" إلى الشرق األوسط لالجتماع مع الدول الحليفة وقيادة الجيش السوري 

 الحر، كانت مهمته "تحقيق النتيجة املرجوة إلزالة األسد من السلطة"، بحسب مذكرات كتبها لوكس. 

 .(5) زالة األسد من منصبهإذ أوضح لوكس أن هدف مهمتنا هو إيجاد طرائق إل 

، أعلنت كل من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا أن األسد لم يعد 2012في تشرين الثاني/ نوفمبر 

يمثل الشعب السوري، ولكن لم تتخذ أي إجراء إلحداث تغيير في النظام، وقاومت الواليات املتحدة وأوروبا 

، إذ بدا أن األسد قد يكسب الحرب، رفع 2013ي أوائل عام منذ مّدة طويلة تسليح الجماعات املتمردة، وف

والواليات املتحدة حظَر األسلحة. لكن التدفق الالحق لألسلحة  -بقيادة فرنسية وبريطانية-االتحاد األوروبي 

إلى املتمردين كان محدوًدا، وكان أعلى احتمال في التدخل الغربي في سورية، بعد الهجمات الكيماوية للنظام 

 . (6)2013آب/ أغسطس  21ى منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق في عل

، بدعم 2013بدأ الرئيس األميركي السابق باراك أوباما برنامًجا سرًيا لوكالة االستخبارات املركزية عام 

 
ً

وقد نّسق برنامج  .فصائل الجيش السوري الحر في جنوب سورية وشمال غربها، إذ عّدته اإلدارة معتدال

CIA  مع األردن ودول الخليج وتركيا، إذ أعطى الواليات املتحدة نفوذها على األرض، واألهم من ذلك التأثير

 في سياسات حلفائها اإلقليميين في سورية.

لكن هدف إسقاط األسد من دون بديل واضح في مكانه لضمان االستقرار بعد ذلك كان دائًما موضع 

جلب معها خطر أن ينتهي األمر باألسلحة واملال في أيدي من شك. إن ضم العشرات من فصائل املعارضة 

ُيسّمون بـ)املتطرفين(. ثم إن كبار داعمي املعارضة، تركيا ودول الخليج العربية، دعموا املجموعات التي 

 تتوافق مع تصوراتهم املستقبلية.

                                                           
 سورية"مؤسسة راند، "ديناميكيات الحرب األهلية ال (4)

)5( Jack Murphy: “US Special Forces sabotage White House policy gone disastrously wrong with covert ops 

in Syria” 14 Sept 2016 https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-

disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/  
)6( Rem Korteweg, “DIVISION AND INDECISION OVER SYRIA” 18 September 2013: 

http://www.cer.eu/insights/division-and-indecision-over-syria  

https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
http://www.cer.eu/insights/division-and-indecision-over-syria
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مليون  430ن دوالر )مليو  500، قام برنامج تدريب وتجهيز البنتاغون الذي تبلغ تكلفته 2015في عام 

فرد، بالتركيز على تحديات تجميع املقاتلين وخطرهم ضد "الدولة  5000يورو( إلنشاء قوة قوامها 

وانتهى هذا البرنامج بانشقاقات وهجمات قام بها )جهاديون( من تنظيم القاعدة )جبهة  .اإلسالمية" )داعش(

 .(7) نفسهفقدت أسلحتها في العام النصرة( على القوة املدعومة من الواليات املتحدة التي 

 

ا: التدخل األميركي في سورية    ثانيا

 الحرب على اإلرهاب -1

، عندما سمح األسد لشبكات املقاتلين 2003يعود التدخل األميركي في سورية ملحاربة اإلرهاب إلى عام 

ة للواليات املتحدة األجانب بالعمل في سورية والعبور إلى العراق. وقد ظهرت تفاصيل العمليات الخاص

رِسل أفراد من قوة أورانج "غير 
ُ
داخل سورية في كتاب "اإلضراب الذي ال يلين" ملؤلفه "سين نايلور"، إذ أ

نِشئت هذه املجموعة 
ُ
مسلحين، وبغطاء تجاري" هذه القوة معروفة باسم نشاط دعم االستخبارات، إذ أ

َدت في سورية، و  كذلك ملراقبة اإلشارات التي تشير إلى أن صدام قد نقل لتحديد الشبكات املقاتلة التي ُجّنِ

ذت عملية في  ّفِ
ُ
. وتظهر (8)2008تشرين األول/ أكتوبر  26أسلحة الدمار الشامل إلى سورية قبل الغزو. وقد ن

مذكرات نائب الرئيس األميركي األسبق ديك تشيني، بأنه أشار على جورج بوش االبن بقصف سورية في 

2007(9) . 

، أعلن إنشاء خمس مجموعات من القوات الخاصة األميركية في كل من األردن وتركيا 2015 في عام

 2014لتدريب فصائل من املعارضة السورية وإرسالهم عبر الحدود، وكان جيش سورية الجديد. وفي ربيع 

علنتها عاصمة بدأت الدولة اإلسالمية في العراق والشام هجوًما واسًعا، إذ سيطرت على مدينة الرقة التي أ

سيطرت على مدينة املوصل في العراق. بعد تهديد القاعدة وداعش في  2014الخالفة، وفي حزيران/ يونيو 

سورية والعراق وجدت أميركا أن التدخل فيها لتعطيل القدرات التشغيلية للشبكات املعادية، والدخول في 

ضل والتكامل، وأن األساس هو أن الفائدة شراكة بين القوات املحلية موقتة وتبادلية، وفق حساب التفا

                                                           
)7( Donald Trump scraps covert CIA program to arm Syrian rebels, 20 Jul 2017: 

http://www.dw.com/en/donald-trump-scraps-covert-cia-program-to-arm-syrian-rebels/a-39763349  
)8(  JACK MURPHY: “America’s Task Force Orange Targets Syrian Foreign Fighter Networks SOFREP 

Original Content” 13 Aug 2015 https://sofrep.com/42604/task-force-orange-targets-syrian-foreign-

fighter-networks/  
)9( CHARLIE SAVAGE: “Cheney Says He Urged Bush to Bomb Syria in ’07” 24 Aug 2011: 

https://www.nytimes.com/2011/08/25/us/politics/25cheney.html?_r=0  

http://www.dw.com/en/donald-trump-scraps-covert-cia-program-to-arm-syrian-rebels/a-39763349
https://sofrep.com/42604/task-force-orange-targets-syrian-foreign-fighter-networks/
https://sofrep.com/42604/task-force-orange-targets-syrian-foreign-fighter-networks/
https://www.nytimes.com/2011/08/25/us/politics/25cheney.html?_r=0
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االستراتيجية املحدودة املتمثلة في تعطيل شبكات الخصم موقًتا تتجاوز التكاليف والخطر االستراتيجي 

 . (10) للحملةاملحدود 

واستناَدا إلى النظرية القانونية األساسية للجنة التنفيذية في الكونغرس التي تفيد أن الحرب على تنظيم 

يخول الواليات املتحدة استخدام القوة العسكرية ضد  2001اإلسالمية مشمولة بقانون صدر عام  الدولة

 2014الذي يجيز غزو العراق. أجاز الكونغرس ذلك عام  2002أيلول/ سبتمبر وقانون  11مرتكبي هجمات 

 . (11) عةبسر عندما جرفت داعش الحدود السورية العراقية وبدأت بالسيطرة على أجزاء من البلدين 

ولتجاوز الحدود املوجودة واالتفاقات الدولية، أقامت إدارة أوباما نظاًما يسمى "مستوى إدارة القوة 

FML في كل من العراق وسورية. وهي قوات العمليات الخاصة، تعمل على تدريب القوات الشريكة املحلية "

 . (12) وتقديم الدعم املدفعي وتقديم املشورة لها

ات املتحدة األميركية استراتيجيتها في محاربة )داعش( باالعتماد على بلدان أخرى في وقد بنت الوالي

في العراق(، ومنع التنظيم من توسيع نطاق  2011محاربة التنظيم )وهذا ما قامت به الواليات املتحدة عام 

وات محلية في في العراق(، وتوظيف ق 2015و 2014سيطرته ونفوذه )واتبعت أميركا هذه الخطوة بين عامي 

محاربة التنظيم في معاقله، ثم االشتباك العسكري السريع لتجريد التنظيم من مكاسبه كافة والقضاء 

عليه، وتطبيق برنامج ملء الفراغ الناتج من تقويض التنظيم وإعادة بناء ما تهدم من العمليات ومكافحة 

 . (13) اإلرهاب

ها ولكنها تظل قليلة الفاعلية على األرض، في ظل عدم إن القوة الجوية التشغيلية على الرغم من أدائ

وجود قوات برية تستطيع ملء بعض فراغ تحطيم العدو. ومع عدم وجود قرار أميركي في التدخل الفعلي في 

 . (14) املهمةسورية كان ال بد من البحث عن شركاء محليين يقومون هذه 

                                                           
 مؤسسة راند، "مستقبل القوة الجوية".  (10)
شباط/  22" نيويورك تايمز، orizationU.S. Says Troops Can Stay in Syria WithoutNew Authتشارلي سافاج، " (11)

 2018فبراير 

 https://www.nytimes.com/2018/02/22/us/politics/isis-syria-american-troops.html  
تشرين  officials –o announce US has 2,000 troops in Syria, not 500 Pentagon likely t "24الغارديان، " (12)

 2017الثاني/ نوفمبر 

 https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/24/pentagon-us-2000-troops-syria-not-500  
  2017أيلول/ سبتمبر  12محمد جمعة: "خارطة مستقبل داعش"  (13)

http://acpss.ahram.org.eg/News/16400.aspx  
 مؤسسة راند، القوة الجوية في عملية مكافحة اإلرهاب: األهداف واملخاطر  (14)

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/external_publications/EP60000/EP67403/RAND_EP67

403.arabic.pdf  

https://www.nytimes.com/2018/02/22/us/politics/isis-syria-american-troops.html
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/24/pentagon-us-2000-troops-syria-not-500
http://acpss.ahram.org.eg/News/16400.aspx
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/external_publications/EP60000/EP67403/RAND_EP67403.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/external_publications/EP60000/EP67403/RAND_EP67403.arabic.pdf
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 دعم القوات الكردية -2

ن شركاء محليين في سورية منذ بداية الثورة السورية، وقد دعمت بدأ بحث الواليات املتحدة ع

مجموعات مختلفة في شمال سورية وجنوبها، إذ أعلن مسؤول عسكري أن نشر الواليات املتحدة لقوات 

ا له منذ مّدة 
ً
 . (15) طويلةعسكرية كان مخطط

ديم مساعدات غير قاتلة عمدت الواليات املتحدة وبحذر شديد إلى توفير الدعم للثوار، من خالل تق

وإنسانية في وقت مبكر، ولكنها انتقلت إلى توفير األسلحة ببطء وبسرية للغاية، وفي شهر حزيران/ يونيو 

، أعلن البيت األبيض بأنه قرر أنه إذا استخدمت قوات الحكومة السورية األسلحة الكيماوية 2013

"الدعم العسكري" لعناصر معتدلة في أوساط بكميات صغيرة فإن الواليات املتحدة سوف تبدأ بتقديم 

قوى املعارضة السورية من دون إعالن التفاصيل، إذ ظهرت صواريخ تاو املضادة للدبابات وهي أميركية 

الصنع في الهجمات التي يشنها الجيش السوري الحر، إال أن بعض الصعوبات األمنية حالت دون االستمرار 

بارات األميركية، فقد كانت تجد صعوبة في التمييز بين عناصر "الجيش في البرنامج السري لوكالة االستخ

الحر" وعناصر تنظيم "جبهة النصرة". فقد صرح بعض الضباط املسؤولين عن البرنامج السري في تدريب 

املعارضة السورية وتسليحها "الجميع على األرض يعرفون أنهم جهاديون، وأنهم يدربون الجيل القادم من 

 .(16)"الجهادين

لقد ركزت الواليات املتحدة اهتمامها على هزيمة )داعش( في العراق وسورية أكثر من إسقاط األسد، 

 على األرض ملحاربة 
ً

ا مفضال
ً
وقد وجد الجيش األميركي قضية مشتركة مع األكراد في سورية بوصفهم شريك

دية" حليًفا محلًيا بعد القدرة . وقد وجدت في "قوات الحماية الشعبية الكر (17) سوريةداعش في شمال شرق 

التي أبدوها في منطقة سنجار عندما هاجمت داعش األقلية اليزيدية هناك وقامت هذه القوات في عملية 

 . (18) منهمإنقاذ آالف 

كان األكراد نقطة ضعف أخرى للنظام يمكن الولوج من خاللها إلى سورية، وأشارت إلى ذلك برقيات 

ق من القائم بأعمال السفارة رويبوك: "هناك نقطة ضعف أخرى مثيرة لالهتمام السفارة األميركية في دمش

للنظام التي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد عقد من الزمن، وأن األكراد هم املعارضة السياسية األكثر 

                                                           
)15( LUIS MARTINEZ, ELIZABETH MCLAUGHLIN: “The US has troops in Syria, and here's what they're 

doing” Apr 12, 2017: http://abcnews.go.com/International/us-troops-syria-heres-

theyre/story?id=46020582  
)16( Ibid 
)17( Donald Trump scraps covert CIA program to arm Syrian rebels, 20 Jul 2017: 

http://www.dw.com/en/donald-trump-scraps-covert-cia-program-to-arm-syrian-rebels/a-39763349  
)18( https://anfenglish.com/features/geopolitics-of-syrian-kurds-and-military-cooperation-with-the-us-

23467  

http://abcnews.go.com/International/us-troops-syria-heres-theyre/story?id=46020582
http://abcnews.go.com/International/us-troops-syria-heres-theyre/story?id=46020582
http://www.dw.com/en/donald-trump-scraps-covert-cia-program-to-arm-syrian-rebels/a-39763349
https://anfenglish.com/features/geopolitics-of-syrian-kurds-and-military-cooperation-with-the-us-23467
https://anfenglish.com/features/geopolitics-of-syrian-kurds-and-military-cooperation-with-the-us-23467
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تتمركز في تنظيًما وجرأة من املعارضة السياسية وجماعات املجتمع املدني وهم من األقلية اإلثنية الكردية، 

الشمال الشرقي في سورية، كانت هذه املجموعة مستعدة لالحتجاج على العنف في مناطقها عندما ال يجرؤ 

 . (19) ذلكاآلخرون على 

بعد تشكيل  2014بدأت الواليات املتحدة تقديم الدعم للقوات الكردية منذ تشرين األول/ أكتوبر 

دولة لقتال تنظيم الدولة الذي استولى على  68ن نحو التحالف الدولي في آب/ أغسطس من العام نفسه م

في سورية معركة  (20)؛ وكانت أولى محطات الدعم األميركي لألكراد2014حزيران/ يونيو  10مدينة املوصل في 

التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية  (21)التصدي لهجوم تنظيم الدولة على مدينة عين العرب )كوباني(

الهجوم بعد معارك جاوزت ثالثة أشهر خسر فيها التنظيم مئات من مقاتليه  الشعب التي انتهت بصد

ا من عين العرب )كوباني( من 
ً
لتستمر وحدات حماية الشعب بالتقدم والسيطرة على مدن أخرى انطالق

ومنبج والرقة ودير الزور وفي محافظة الحسكة  2015بينها تل أبيض على الحدود مع تركيا في حزيران/ يونيو 

 نطقة تل حميس ومنطقة الهول والشدادي. م

(، وهي قوة SDFفي هذا الجهد، ساعدت الواليات املتحدة في تشكيل القوات السورية الديمقراطية )

ا مقاتلين عرًبا ومسيحيين أيضً تقودها )وحدات الحماية الشعبية( الكردية السورية، ولكنها تضم 

 وتركمانين.

ية في سورية من الضربات الجوية واإلمدادات لتشمل القواعد واليوم، توسعت التدخالت األميرك

 (، الشمال السوري ذي األغلبية الكردية.(22) آفاالعسكرية واملستشارين امليدانيين في )روج 

 في التحالف ضد داعش 
ً

لم يكن التعاون العسكري بين )القوات الكردية( والواليات املتحدة متمثال

ادة في التعاون العسكري. إال أن واشنطن أنشأت قواعدها العسكرية نتيجة تفاوضات كما هو الحال ع

                                                           
)19( Jack Murphy: “US Special Forces sabotage White House policy gone disastrously wrong with covert 

ops in Syria” 14 Sept 2016 https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-

gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/  
األول/ أكتوبر  تشرين U.S. Resupplies Kurdish Forces Fighting ISIL Near Kobani "20وزارة الدفاع األميركية، " (20)

2014 

 https://www.defense.gov/News/Article/Article/603484 / 
تشرين الثاني/ نوفمبر  3معهد العالم للدراسات، "التواجد العسكري األميركي في سورية غاياته وآفاقه املستقبلية"  (21)

2017 

 http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/599-611031117  
روج آفا )الغرب بالعربية( تسمية تطلق على املناطق ذات األغلبية الكردية في سورية، على افتراض أن كردستان  (22)

 أربع واملناطق التي في سورية هي الجهة الغربية منها. الكبرى مقسمة الى جهات

https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/603484/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/603484/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/603484/
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/599-611031117
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معظمها في املنطقة التي تسيطر عليها )القوات الكردية(، من دون باقي املناطق األخرى، وهو ما يؤكد حجم 

 .(23) بالسالحالثقة التي توليها واشنطن لتلك القوات، ويتجسد ذلك في حجم التدريب والتزويد 

 

ا: الق
ا
 واعد العسكرية األميركيةثالث

يستند التغلغل األميركي في العمل على التشابك مع القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومحاولة 

التأثير في النسيج املجتمعي بكامله سواء باالنخراط املباشر في هذه القوى أم بالتغلغل غير املباشر من خالل 

 . (24) ياألميركاألفراد الذين يتبنون املنظور 

، من القوات 2015األول/ أكتوبر  أعلنت الواليات املتحدة وجود جنود لها في سورية في نهاية تشرين

جندي إلى سورية.  200أعلنت وزارة الدفاع إرسال دفعة من  2016كانون األول/ ديسمبر  10الخاصة، وفي 

 إسناد في املنطقة.  بحسب التقارير اإلعالمية هناك قواعد أميركية عّدة تكون على شكل قوة

من قوات  250من قوات املارينز األميركية و 850من القوات األميركية، حوالى  2000يعمل في سورية 

رينجرز لدعم عملية اإلصالح املترابط. وهي تتوزع في املناطق الشرقية والشمالية الشرقية من سورية وفي 

 : (25) املناطقالبادية السورية. إذ تتمركز في قواعد منتشرة في هذه 

 

 (26) الرميالنقاعدة  -1

يعرف باسم مطار أبي حجر جنوب شرق بلدة الرميالن شمال شرق مدنية القامشلي في محافظة 

الحسكة، تقع على الحدود التركية العراقية في أقص ى الشمال الشرقي من سورية، بالقرب من بعض 

ا عسكرًيا بحسب التصميم، وهو مطار زراعي منشآت النفط الرئيسة في سورية. إن مطار رميالن ليس مطارً 

كان يستخدم لنشر املبيدات، كان تحت سيطرة )وحدات الحماية الشعبية الكردية( قبل أن تسلمه إلى 

                                                           
  2016األول/ أكتوبر  تشرين 20عنب بلدي: "القواعد العسكرية األجنبية في سورية.. احتالالت بدعوة رسمية"  (23)

https://goo.gl/HEJwtw  
 2013 1مجلة سياسات عربية العدد  (24)
 here are the major  —The US has 1.3 million troops stationed around the worldونس انسايدر: "ب (25)

hotspots" 

 http://www.businessinsider.com/us-military-deployments-may-2017-5  
  2016آذار/ مارس  controlled north Syria: Kurdish report-U.S. builds two air bases in Kurdish 6رويترز:  (26)

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-base/u-s-builds-two-air-bases-in-kurdish-

controlled-north-syria-kurdish-report-idUSKCN0W80R7  

https://goo.gl/HEJwtw
http://www.businessinsider.com/us-military-deployments-may-2017-5
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-base/u-s-builds-two-air-bases-in-kurdish-controlled-north-syria-kurdish-report-idUSKCN0W80R7
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-base/u-s-builds-two-air-bases-in-kurdish-controlled-north-syria-kurdish-report-idUSKCN0W80R7
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، وتحول إلى (27) املدرجالخدمة بعد التوسع في  2015األول/ أكتوبر  الواليات املتحدة، إذ دخلت في تشرين

، ومن (28) متر( 1400ات من دون طيار وطائرات النقل )يبلغ طول املدرج مهبط لطائرات الهليكوبتر والطائر 

 . (29) الحربيةغير الواضح إلى أي مدى ستستخدمه الواليات املتحدة قاعدة للطائرات 

 

تضم قاعدتين عسكريتين لقوات مظلية أميركية تقوم بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، 

 . (30) األميركيةالت الجوية وكذلك تقوم كقاعدة خدمية للرح

                                                           
  2016ون الثاني/ يناير كان U.S. troops take over air base in Syria, localreports say  "21اندريو تلغمان، " (27)

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/01/21/u-s-troops-take-over-air-base-in-syria-

local-reports-say /  
)28( "Studies By Arab Researchers Of Distribution Of Foreign Bases Across Syria "

https://www.memri.org/reports/studies-arab-researchers-distribution-foreign-bases-across-syria  
  2016كانون الثاني/ يناير  US Troops Take Over Syria Airbase  "21موقع انتي وور، " (29)

http://news.antiwar.com/2016/01/21/us-troops-take-over-syria-airbase / 
)30( The US’ Kurd Project: Iranian intelligence has declassified data on 14 American bases in Syria 12 ،

2018كانون الثاني/ يناير   

 http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-

in-syria / 

https://www.memri.org/reports/studies-arab-researchers-distribution-foreign-bases-across-syria
http://news.antiwar.com/2016/01/21/us-troops-take-over-syria-airbase/
http://news.antiwar.com/2016/01/21/us-troops-take-over-syria-airbase/
http://news.antiwar.com/2016/01/21/us-troops-take-over-syria-airbase/
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
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  2قاعدة )روباريا( رميالن  -2

ويقع هذا املطار قرب مدينة املالكية شمالي شرق الحسكة بالقرب من الحدود مع كل من العراق وتركيا؛ 

وهو في األصل مطار صغير مخصص للطائرات الزراعية الصغيرة قبل أن تحوله الواليات املتحدة إلى مطار 

رات املروحية بإشراف جنود أميركيين لتقديم الخدمات اللوجستية للقوات الكردية ودعم لهبوط الطائ

 .(31) الدولةقوات التحالف الدولي األخرى التي تقاتل تنظيم 

 

 

                                                           
 "التواجد العسكري األميركي في سورية غاياته وآفاقه املستقبلية" مصدر سابق.  (31)
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 قاعدة مبروكة -3

وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الحسكة وهي مهمة خصوًصا بسبب قربها من الحدود السورية  

اعدة تحمل املروحيات القتالية األميركية التي تنقل األسلحة واملساعدة إلى األكراد العراقية. هذه الق

من القوات الخاصة األميركية انتشرت في  45السوريين فحسب. إذ قالت مصادر ميدانية إنه ما ال يقل عن 

 .(32) القاعدةهذه 

 

 

 قاعدة تل بيدر -4

ب الحسكة على مقربة من الحدود التركية، كيلومتًرا شمال غر  30وتقع هذه القاعدة على مسافة 

وتتوافر فيها مهابط للطائرات املروحية ومعسكًرا لتدريب القوات غير القتالية مثل الشرطة والدفاع املدني 

 70جندي أميركي و 200. يوجد فيها (33) سيطرتهاوغيرها لتلبية حاجات القوات الكردية إلدارة مناطق 

ب في القاعد  ة الجيش السوري الجديد.فرنسًيا. وُيَدرَّ

                                                           
 2016أيلول/ سبتمبر  21قناة العالم، " بالصورة.. تفاصيل القواعد األميركية املوجودة شمال سورية"  (32)

https://goo.gl/6Qtqw5  
 املصدر السابق. (33)

https://goo.gl/6Qtqw5
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 قاعدة الطبقة  -5

 جنوب غرب مدينة الرقة(.  28تقع قاعدة محمد فارس العسكرية في منطقة الطبقة السورية )
ً

ميال

من فرنسا بقيادة الواليات املتحدة )الرقيب  12من الواليات املتحدة، و 22حالًيا، فيها أفراد عسكريون، 

ية للوحدة في مراقبة تحركات القوات الحكومية والقوات الكردية في املنطقة، سكوت(. وتتمثل املهمة األساس

 عن تدريب األكراد
ً

ووفق املصادر املحلية إضافة إلى القاعدة الجوية، فإن الواليات املتحدة األميركية  .فضال

 . (34) واألمنية(ترغب في الحي الثالث من املدينة )املنطقة العسكرية 

                                                           
)34( Breaking: US Sets Up Military Base in Syria, Province of Raqqa, 18 June 2017: 

http://www.globalresearch.ca/breaking-us-sets-up-military-base-in-syria-province-of-raqqa/5595264  

http://www.globalresearch.ca/breaking-us-sets-up-military-base-in-syria-province-of-raqqa/5595264
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جندًيا  17جندًيا من كندا، و 12كرية األميركية الثانية أيًضا في منطقة الطبقة. فيها تقع القاعدة العس

جندًيا من الواليات املتحدة بقيادة )إريك بوتنار( من سالح مشاة البحرية األميركية. مهمتها  44من النمسا، و

 .(35) لحسكةواالرئيسة هي تنسيق نشاط التحالف بقيادة الواليات املتحدة في محافظتي الرقة 

                                                           
شباط/ فبراير  Breaking: U.S. illegal military basesin Raqqa Governorate "14مركز اإلعالم السوري الداخلي: " (35)

2018 

 https://en.insidesyriamc.com/2018/02/14/breaking-u-s-illegal-military-bases-in-raqqa-governorate / 

https://en.insidesyriamc.com/2018/02/14/breaking-u-s-illegal-military-bases-in-raqqa-governorate/
https://en.insidesyriamc.com/2018/02/14/breaking-u-s-illegal-military-bases-in-raqqa-governorate/
https://en.insidesyriamc.com/2018/02/14/breaking-u-s-illegal-military-bases-in-raqqa-governorate/
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 قاعدة )صرين( -6

 

، بدأت الواليات املتحدة بإعداد قاعدة عسكرية عمالقة شمال الرقة، القاعدة 2017في أوائل عام 

كم، شمال بلدة صرين بالقرب من قرى سبت الفّقاني وسبت  90تتمتع بموقع حيوي مهم على بعد حوالى 

بنى عليها -شمال طريق حلبالتحتاني، ال تبعد هذه القاعدة سوى أربعة كيلومترات 
ُ
الحسكة. واألراض ي التي ت

في املئة، جرى شراؤها من فالحي القرية، في ما قدم حزب "االتحاد  80هذه القاعدة معظمها، بنسبة 

 .(36) أيًضاالديمقراطي" بقية املساحة مجاًنا من أمالك "الدولة" 

مال سورية، ألن خطتها اإلنشائية تشير، هذه القاعدة هي األهم من بين القواعد األميركية جميعها في ش

ِعدَّ املطار من 
ُ
( وليست قاعدة موقتة. بدأت (37) الصفرعلى ما يبدو، إلى أنها ستكون قاعدة دائمة، )فقد أ

 300بالفعل في بناء هبوط للطائرات القريبة، على األراض ي الزراعية غير املستخدمة، يوجد فيها أكثر من 

طائرة نقل عسكري حديثة ومدرج للطائرات وقاذفات مجهزة بأسلحة ثقيلة  40جندي أميركي وتحتوي على 

حديثة وغيرها من األسلحة الحديثة. وتمكن القاعدة الطائرات توصيل اإلمدادات األساسية واملعدات 

 واملساعدة في وضع القوات.

 

                                                           
 2016تشرين األول/ أكتوبر  9"القواعد األميركية في سورية: دور مستقبلي"،  ،املدن (36)

 https://goo.gl/RYHmGC 
)37( US expands air base in northern Syria for use in battle for Raqqa, April 3, 2017: 

https://www.stripes.com/news/us-expands-air-base-in-northern-syria-for-use-in-battle-for-raqqa-

1.461874#.WbD-JsgjHIU  

https://goo.gl/RYHmGC
https://www.stripes.com/news/us-expands-air-base-in-northern-syria-for-use-in-battle-for-raqqa-1.461874#.WbD-JsgjHIU
https://www.stripes.com/news/us-expands-air-base-in-northern-syria-for-use-in-battle-for-raqqa-1.461874#.WbD-JsgjHIU
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ماعي "تويتر" صوًرا وقد نشر الصحافي األملاني جوليان روبكي على حسابه على موقع التواصل االجت

 (38) األميركيةللقاعدة الجوية العسكرية التي بنتها الواليات املتحدة 

                                                           
  https://goo.gl/VU5BiVحساب شخص ي على تويتر:  (38)

https://goo.gl/VU5BiV
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 ( 93قاعدة عين عيس ى )اللواء  -7

َد أنه ما يزيد على (39) األميركيتعد كبرى قواعد الجيش  ِ
ّ
ك
ُ
 75جندي أميركي، و 100، في شمال سورية، إذ أ

. مهمتها إيصال الذخيرة إلى مواقع الوحدات الكردية التابعة (40) املدينةعنصًرا من القوات الفرنسية دخلوا 

 لحزب االتحاد الديمقراطي.

 

                                                           
ن يظهر مواقع لقوات سوريا املرصد السوري لحقوق االنسان، "شريط مصور للمرصد السوري لحقوق اإلنسا (39)

  https://goo.gl/XQFGBC 2018نيسان/ أبريل  2الديمقراطية وقوات التحالف الدولي في منطقة عين عيس ى" 
)40( Turkey leaks secret locations of US, French troops in Syria, 2017-07-21: 

http://www.france24.com/en/20170720-turkey-usa-military-leaks-french-troops-syria  

https://goo.gl/XQFGBC
http://www.france24.com/en/20170720-turkey-usa-military-leaks-french-troops-syria
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 قاعدة معمل ًلفارج )خراب عشق(  -8

، بإنشاء قاعدة للطيران املروحي والتدريب في قرية الجلبية 2016بدأ العمل فيها مطلع في آذار/ مارس 

قدر بـ "خراب عشق"، املجاورة لشركة "الفارج" إلن
ُ
 35تاج اإلسمنت في ريف حلب الشمالي، بمساحة ت

شراء أراض خاصة من فالحي كيلومتًرا مربًعا. واتخذ األميركيون من بعض أبنية الشركة مقًرا لهم، وجرى 

دوالر في  100دوالر أميركي للدونم الواحد، في حين ال يتجاوز سعر الدونم  3000املنطقة بمبالغ تجاوزت 

في املئة  70األحوال العادية. وقّدم حزب "االتحاد الديمقراطي" الجزء األكبر من املساحة الالزمة، أي حوالى 

 .الدولة" السورية“تها تابعة لـ منها، مجاًنا، على الرغم من أن ملكي

وتضم هذه القاعدة مهبطي طيران مروحي، وحقول تدريب على مختلف صنوف األسلحة، ويوجد فيها 

عسكرًيا وخبيًرا أميركًيا، ولهذه القاعدة أهمية جيوسياسية وعسكرية خاصة نظًرا إلشرافها على طريق  45

نهر الفرات، وكذلك توسطها املسافة بين منبج وعين الحسكة، وقربها من سدي تشرين والفرات على  -حلب 

 .(41) والرقةالعرب 

                                                           
  https://goo.gl/RYHmGC 2016تشرين األول/ أكتوبر  9املدن، "القواعد األميركية في سورية: دور مستقبلي"،  (41)

https://goo.gl/RYHmGC
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 قاعدة تل سمعان )سمن( -9

ومهمتها التنصت وقطع اتصاالت مسلحي "داعش" الالسلكية والسلكية. توفير االتصال مع املقر املركزي 

 للتحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب.

 

 

 معسكر مشتى نور  -10

الخبراء واملستشارين  قامةإلكة بين القوات الفرنسية والقوات األميركية، وتتضمن بناء وهي قاعدة مشتر 

. ويوجد برج راديو تابع للقوات الخاصة األميركية (42) املنطقةالعسكريين الفرنسيين املوجودين في 

 والفرنسية.

                                                           
 https://goo.gl/pMb1CC موقع الوقت، "فرنسا تنش ئ قاعدة عسكرية لها في عين العرب شمال سورية"  (42)

https://goo.gl/pMb1CC
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 قاعدة مدينة تل أبيض -11

قد ُرفع العلم األميركي فوق عدد من املباني جندي أميركي، و  /200ينتشر في هذه القاعدة حوالى /

 .(43) هناكالحكومية 

 

 قاعدة الشدادي -12

 من القوات الخاصة األميركية بهدف دعم عمليات  150تقع جنوب الحسكة ويوجد فيها نحو 
ً

مقاتال

 .(44)"قوات سوريا الديمقراطية" ضد "داعش"

                                                           
 سابق.قناة العالم، "بالصورة.. تفاصيل القواعد األميركية املوجودة شمال سورية" مصدر  (43)
  2017آب/ أغسطس  19قواعد أميركية في سوريا )بالخريطة("  10روسيا اليوم، "تركيا تكشف معلومات سرية عن  (44)

https://goo.gl/hytjF8  

https://goo.gl/hytjF8
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 ( منبج (45) قواعدقاعدة ) -13

عد للمراقبة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات املدعومة من تركيا، هي في األساس قوا

ِشرت مجموعات صغيرة من قوات الرينجرز. 
ُ
 إذ ن

هو الفصل، بالتعاون مع روسيا، بين  -على الرغم من محدوديته-إن الوجود العسكري األميركي في منبج 

رها األربعة املختلفة، وهي قوات النظام، والقوات القوات كافة التي وصلت إلى مدينة منبج عبر محاو 

الكردية، وقوات درع الفرات التركية السورية املشتركة. وأيًضا توسيع خيارات الواليات املتحدة في سورية 

 . (46) املقبلةفي حال التعارض مع روسيا خالل املرحلة 

                                                           
 يوتيوب، التحالف الدولي تنش ئ قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من مدينة منبج السورية  (45)

https://www.youtube.com/watch?v=6K5h83fVER4  
آذار/  26صافيناز محمد أحمد، "منبج والرقة.. التداخالت الدولية واإلقليمية وخرائط النفوذ الجديدة في سورية"  (46)

 2017مارس 

 http://acpss.ahram.org.eg/News/16264.aspx  

https://www.youtube.com/watch?v=6K5h83fVER4
http://acpss.ahram.org.eg/News/16264.aspx
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 . (47) منبجقاعدة أميركية في قرية البيان غربي مدينة 

                                                           
  https://twitter.com/obretix/status/987734700440637441حساب تويتر:  (47)

https://twitter.com/obretix/status/987734700440637441
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 قاعد التنف  -14

وتشترك القوات األميركية والبريطانية في القاعدة، إضافة إلى مقاتلين من "جيش سورية الجديد"، وهي 

قاعدة عسكرية أنشأتها بريطانيا في سورية عند نقطة التقاء حدودها مع كل من العراق واألردن، ومن 

 اربة تنظيم "الدولة" في جنوب شرق سورية.مهماتها تدريب قوات تابعة لها وتسليحها، تنحصر مهماتها في مح

تقع القاعدة العسكرية البريطانية في محيط "معبر التنف" الحدودي مع األردن والعراق، في صحراء 

كلم من مدينة تدمر، وغير بعيد من الحدود  240الحماد جنوب شرق محافظة حمص السورية، على بعد 

 .مع األردن
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لحدود العراقية خضع لسيطرة نظام األسد قبل أن يسيطر عليه ومعبر التنف كان آخر معبر على ا

مقاتلون بحماية بريطانية  2016آذار/ مارس  5، ثم استولى عليه يوم 2015أيار/ مايو  22تنظيم "الدولة" في 

 .(48) تدريبهمدخلوا سورية من األردن حيث جرى 

 

وتسليحها، وتقديم الدعم " (49) الجديدووظيفة هذه القاعدة هي تدريب فصائل "جيش سورية 

 .اللوجستي والعسكري لعناصرها، لتمكينهم قتال تنظيم "الدولة" وإنهاء وجوده في الصحراء السورية

، أن الجيش األميركي نّصب قاذفة 2017وقد كشفت مصادر استخباراتية في منتصف حزيران/ يونيو 

سكري األميركي هناك، حيث بإمكانها ( وهي تمثل دفعة كبيرة للوجود العHIMARSصواريخ طويلة املدى )

 .  (50) متركيلو  300ضرب أهداف ضمن مدى 

                                                           
 https://goo.gl/7ZwWzp ع واألهداف" الجزيرة نت: "القاعدة البريطانية في سورية.. املوق (48)
جبهة األصالة والتنمية"، التي يعّد "الجيش السوري الحر" أحد مكوناتها، من "تشكل "الجيش السوري الجديد"  (49)

ري هو من أبناء مدينة ، قائد هذا الفصيل العسك2015وعسكريين منشقين عن قوات األسد في تشرين األول/ أكتوبر 

البوكمال في ريف دير الزور، ويدعى خزعل السرحان "أبو عبود". الحساب الرسمي على صفحة تويتر: 

https://twitter.com/nsya2015?lang=ar  29؟" : "كيف تشكل "الجيش السوري الجديد" وما هي أهدافه24؛ فرانس 

  https://goo.gl/iHL4Ve 2016حزيران/ يونيو 
)50( US Expands Military Footprint in Syria to EIGHT Bases, ‘Modifies’ Kobani Air Base, JULY 5, 2017: 

http://21stcenturywire.com/2017/07/05/us-expands-military-footprint-in-syria-to-eight-bases-

modifies-kobani-air-base/  

https://goo.gl/7ZwWzp
https://twitter.com/nsya2015?lang=ar
https://goo.gl/iHL4Ve
http://21stcenturywire.com/2017/07/05/us-expands-military-footprint-in-syria-to-eight-bases-modifies-kobani-air-base/
http://21stcenturywire.com/2017/07/05/us-expands-military-footprint-in-syria-to-eight-bases-modifies-kobani-air-base/
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وقد قصفت القوات األميركية قوات مدعومة من إيران من أجل منعها من ربط الطرق البرية بين سورية 

 .(51) والعراق

 

بين الرقة  ومن أهدافها أيضا التعاون مع قاعدة عسكرية للقوات الخاصة األميركية تقع بالقرب منها

والحدود العراقية، والتنسيق معها في رصد تحركات تنظيم "الدولة" في املنطقة الحدودية الرابطة بين 

 .(52) األحيانسورية والعراق واألردن، إضافة إلى قيام الجنود البريطانيين في القاعدة بأدوار قتالية في بعض 

دتها البادية السورية، قاعدة في منطقة الزكف وأنشأ التحالف الدولي بعد التطورات العسكرية التي شه

كم، بالقرب من قرية حميمة  120املحاذية للحدود مع العراق جنوب غرب البوكمال السورية بمسافة 

السورية، يوجد فيها جيش مغاوير الثورة وقوات التحالف الدولي ومهمتها إقفال الحدود في وجه اإليرانيين 

 باتجاه مدينة 
ً

 البوكمال. وبعد اتفاقات مع الروس انسحبت القوات من هذه النقطة. والتمدد شماال

تحتضن هذه املواقع العسكرية، بحسب معلومات صحافية، عسكريين معنيين بتنسيق عمليات 

القصف الجوي واملدفعي للقوات األميركية، وضباط مسؤولين عن تدريب الكوادر العسكرية الكردية، 

 .ات، وكذلك وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال قتالية مكثفةوضباط مختصين في تخطيط العملي

ِشَرت في هذه املواقع، فتشمل بطاريات مدفعية ذات قدرات عالية على 
ُ
أما املعدات العسكرية، التي ن

املناورة، ومنظومات لراجمات الصواريخ، واملعدات املتنقلة لتنفيذ عمليات االستطالع وعربات مصفحة 

 .(53) املراكز" للقيام بدوريات وضمان أمن هذه erStrykمثل مدرعات "

                                                           
)51( Iranian-Backed Forces Advancing to Southeast Syria despite U.S. Warning, 24, May 2017 

http://www.mei.edu/content/article/io/iranian-backed-forces-advancing-southeast-syria-despite-us-

warning  
 ي، "القواعد العسكرية األجنبية في سورية.. احتالالت بدعوة رسمية!"، مصدر سابق. عنب بلد (52)
  2017آب/ أغسطس  19قواعد أميركية في سورية )بالخريطة("  10روسيا اليوم، " ركيا تكشف معلومات سرية عن  (53)

http://www.mei.edu/content/article/io/iranian-backed-forces-advancing-southeast-syria-despite-us-warning
http://www.mei.edu/content/article/io/iranian-backed-forces-advancing-southeast-syria-despite-us-warning
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إن الوجود العسكري األميركي في سورية أصبح حقيقة ميدانية، خصوًصا أنه مرشح للتزايد سواء في 

مستوى زيادة عدد القوات، أم في مستوى زيادة حجم املعدات ومستوى التسليح، وهو ما يعني أن الواليات 

د في سورية، قد يكون طويل األمد وال ينتهي بالقضاء على )داعش(. ويؤكد املتحدة في طريقها لتموضع جدي

هذا االستنتاج عدًدا من تصريحات مسؤولين عسكريين بأن الوجود األميركي الجديد في سورية يهدف إلى 

"ضمان األمن واالستقرار ومساعدة السوريين في االنتقال السلمي"، هذا إضافة إلى أن القاعدة العسكرية 

ميركية املوجودة في شمال شرق سورية تجاوزت مهمتها بوصفها مركًزا للخبراء واملستشارين العسكريين األ 

 . (54) الديمقراطية(األميركيين إلى تدريب قوات )سوريا 

البنية التحتية العسكرية األميركية في شمال شرق سورية، هي دليل على أن األميركيين يستقرون في 

ة طويلة، وتتوافق املواقع الجغرافية للقواعد مع مصادر ومناطق مهمة في سورية كما مواقع في املنطقة ملّد 

 . (55) املتوسطيكون لبداية جديدة في حرب بالوكالة الحتواء النفوذ اإليراني في سورية وشرق البحر األبيض 

 

 

                                                           

https://goo.gl/hytjF8  
 محمد أحمد، "منبج والرقة.. " مصدر سابق.صافيناز  )54( (54)

)55( The US’ Kurd Project: Iranian intelligence has declassified data on 14 American bases in Syria, 12 Jan 

2018: http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-

bases-in-syria/   

https://goo.gl/hytjF8
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
http://thesaker.is/the-us-kurd-project-iranian-intelligence-has-declassified-data-on-14-american-bases-in-syria/
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