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إقرأ في هذا العدد:
هل هناك مبادرة خليجية جديدة إزاء سوريا؟

التناقضات اإلقليمية ُتعرقل “دبلوماسية الكارثة”

المساعدات “السخية” تؤجج مظاهر الفساد



هل هناك مبادرة خليجية جديدة إزاء سوريا؟

تناولت بعض المصادر العربية تسريبات حول وجود مبادرة عربية تهدف إلى تحقيق انفراجة في حالة 
االستعصاء الذي يعاني منه الملف السوري، مشيرة إلى: “توافق عربي يقضي بعدم االستمرار في ترك 

سوريا ملعبًا للقوى اإلقليمية األخرى، وتحديدًا إيران وتركيا”.
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تهريب  عمليات  مكافحة  وتتضمن:  أشهر،  عدة  منذ  األردن  تبذلها  جهود  إلى  المبادرة  تلك  وأحالت 
وتنفيذ  سوريا،  في  اإليراني  العسكري  الوجود  لمعالجة  وملموسة  جّدية  خطوات  وإظهار  المخدرات، 
وتوفير  المفقودين،  مصير  عن  والكشف  السياسيين  المعتقلين  سراح  كإطالق  الثقة  بناء  خطوات 
حل  إلى  للوصول  المعارضة  مع  جّدية  مفاوضات  في  واالنخراط  والنازحين،  الالجئين  لعودة  ضمانات 
سياسي شامل على أساس القرار الدولي 2254، وذلك في مقابل تقديم الدول العربية المساعدات 

المالية واإلنسانية وفق برنامج إعادة اإلعمار. 

واستندت تلك التسريبات إلى مسودة أردنية كانت تهدف إلى إعادة دمشق إلى الجامعة العربية، دون 
االنتباه إلى أن المبادرة األردنية فشلت آنذاك في تحقيق إجماع الدول العربية، وظهر الموقف العربي في 
شهر نوفمبر الماضي مشتتًا أكثر من أي وقت مضى، إذ ُعقدت قمة الجامعة العربية في ظل غياب قادة 

كل من: السعودية والكويت واإلمارات والمغرب، وعدم دعوة دمشق لحضور القمة. 

وتسارعت وتيرة التخرصات عقب زيارة بشار األسد سلطنة ُعمان )20 فبراير 2023(، حيث دار الحديث 
عن وجود مبادرة عربية جديدة، األمر الذي نفته مصادر مطلعة، حيث يأتي التواصل األخير لمسقط مع 

دمشق ضمن مبادرة أمريكية يعود تاريخها إلى شهر نوفمبر الماضي. 

ووفقًا لتقرير أمني غربي )25 نوفمبر 2022(؛ فإن جلسة “حوار إستراتيجي” عقدت بين الواليات المتحدة 
األمريكيين  الرهائن  مسألة  عن  فيها  الحديث  وتم   )2022 نوفمبر   8 )واشنطن-  عمان  وسلطنة 
المحتجزين في سوريا، بمن فيهم الصحفي والجندي السابق في مشاة البحرية، أوستن تايس، ما دفع 
بوزير الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، للحديث مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، خالل 
جلسة استراحة، عن رغبته في قيام مسقط بدور الوساطة في المحادثات مع النظام السوري لتحرير 
الرهائن، ودفع ذلك بالبوسعيدي لزيارة دمشق )يناير 2023(، وتسليم بشار األسد رسالة من السلطان 
هيثم بن طارق، قيل إنها تناولت قضية الصحفي، تايس، الذي ُفقد في سوريا عام 2012 مع رهينة 

أمريكي آخر يدعى مجد كمالماز.

ترأسه  نوفمبر(   2( اجتماع  األمريكي-العماني، سبقها  اإلستراتيجي”  “الحوار  أن جلسة  التقرير  وأوضح 
من الجانب العماني نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان ، 
ومحمد النعماني، رئيس ديوان السلطان، الذي يشرف على جهاز االستخبارات وجهاز أمن الدولة في 
السلطنة، والذي بدأ بالتفاوض في مسألة الرهائن بالفعل. لكن االتصاالت العمانية األخيرة بدمشق ال 
يرقى إلى مستوى التقدم بمبادرة عربية أو خليجية، خاصة وأن مواقف دول مجلس التعاون إزاء النظام 

السوري ال تزال متباينة إلى حد كبير.

وكان وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، قد تحدث في مؤتمر ميونيخ لألمن )18 فبراير( عن ضرورة تبني 
نهج جديد في التعامل مع النظام السوري، قائاًل: “سترون أن إجماعا يتزايد، ليس فقط بين دول مجلس 
التعاون الخليجي بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل لالستمرار… لذلك، ينبغي أن 
يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على األقل بتحقيق األهداف األكثر أهمية، 

خاصة فيما يتعلق بالزاوية اإلنسانية وعودة الالجئين وما إلى ذلك”.
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تلك  صحة  روسية  مصادر  نفت  فيما  “إشــاعــة”،  بأنه  لدمشق  زيارته  إمكانية  عن  الحديث  وصــف  لكنه 
التسريبات مؤكدة أنه ال يوجد حديث داخل النظام حاليًا عن زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية ضمن مقاربة جديدة للتعامل مع أزمات المنطقة، حيث تحدثت صحيفة 
“إيكونوميست” البريطانية عن نهج سعودي جديد يتضمن: فتح قنوات للحوار مع طهران وصنعاء، 
وفك العزلة العربية عن بغداد، واالعتراف بعدم إمكانية اإلطاحة ببشار األسد في الوقت الحالي، واللجوء 
استخباراتية  قنوات  فتح  إلى  بالرياض  دفع  الذي  األمر  اإليرانيين،  رعاته  عن  إلبعاده  الدبلوماسية  إلى 

للتباحث مع مسؤولين أمنيين في النظام بشأن الملفات العالقة.

بالنظام،  العامة  المخابرات  رئيس  إجراء  2022( عن  )19 ديسمبر  أمني غربي قد تحدث  وكان مصدر 
اللواء حسام لوقا، مباحثات مع نظرائه بالرياض في شهر نوفمبر الماضي، تناولت: تقييم مسار العالقات 
بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في محاربة “التنظيمات اإلرهابية”، وتقييم العملية السياسية عبر 
الوساطة األممية، فيما حرص المسؤولون السعوديون على إيصال رسائل مباشرة بشأن الشروط التي 
يتعين عليه الوفاء بها كإجراءات “حسن نية” قبل الحديث عن تغير في العالقة مع دمشق، ومن ضمنها: 
الحد من النفوذ اإليراني في سوريا، والتوقف عن دعم الحوثيين، ووقف تدفق شحنات المخدرات إلى 

دول الخليج.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها لوقا لفتح قناة حوار أمني تمهد لتطبيع العالقات الثنائية، إال أن ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، بقي متمسكًا بموقفه الرافض ألي تطبيع في العالقات مع دمشق 
دون شروط مسبقة، فيما كان فيصل بن فرحان واضحًا في نفي وجود سياسة عربية واضحة المعالم 
إزاء سوريا، ومؤكدًا: “لدينا جميعًا سياسات، لكن ليس لدينا أية إستراتيجية لتنفيذ تلك السياسة… ال 

يوجد طريق نحو تحقيق األهداف القصوى”.

إزاء الملف السوري؛ أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم  وفيما يؤكد عدم وجود توافق خليجي 
عبد اهلل الجابر الصباح )18 فبراير 2023(، أن بالده ليس لديها خطط للتطبيع مع النظام السوري، كما 

فعلت بعض الدول العربية، في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا.

ويمكن القول أنه ال توجد حتى اآلن مبادرة شاملة إلخراج سوريا من أزماتها االقتصادية واإلنسانية، إذ 
تنحصر جهود التطبيع في دول عربية ال تملك أية قوات عسكرية أو تأثير فعلي على األرض، بل ينحصر 
دورها في محاولة الوساطة بين الدول الفاعلة عسكريًا )أمريكا-روسيا-تركيا-إيران-إسرائيل(، لكنها 
تصر على تحمل األعباء الثقيلة للتطبيع مع األسد دون القدرة على إعادة تعويمه في المشهد الدولي، 
على  قدرتهم  وعدم  األســد،  بشار  فريق  تعّنت  عن  المطبعة  الــدول  كواليس  في  الحديث  يدور  فيما 
اآلمنة  البيئة  وتوفير  السياسي  االنتقال  عملية  في  التعاون  لحديث مضيفيهم حول ضرورة  اإلنصات 

لعودة الالجئين.

وترى عدة عواصم خليجية أن دمشق ال تزال غير مؤهلة لتحقيق تلك المطالب، في ظل استمرار تورط 
العربي،  الخليج  دول  إلى  المخدرات  من  أطنان  وتهريب  تصنيع  عمليات  في  بالنظام  كبار  مسؤولين 

وإصرار بشار األسد على ترجيح كفة إيران التي تمثل تهديدًا لمحيطها العربي.
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وعلى الرغم من عدم وجود مبادرة عربية أو خليجية إلخراج النظام من عزلته في الوقت الحالي؛ إال أن 
الحراك الدبلوماسي العربي قد وصل إلى نقاط توافق يمكن أن تفضي إلى صياغة مبادرة في الفترة 

المقبلة، وتتضمن: 

1- التخلي عن فكرة إزاحة األسد عن الحكم.

2- فتح قنوات التواصل األمني والدبلوماسي مع نظام دمشق، بهدف إيصال رسائل مباشرة، والتباحث 
معه بشأن المهددات اإلقليمية التي تؤثر سلبًا على دول الجوار.

التقدم  من  بدالً  خطوة”،  مقابل  “خطوة  مبدأ  على  النظام  مع  والتعامل  العالقة،  الملفات  تجزيء   -3
بمبادرات شاملة للحل السياسي، والتي دأب النظام على رفضها في الفترة السابقة.

أية نقاط قوة تؤهلها للتفاوض،  التي فقدت زخمها وال تملك  المعارضة  التواصل مع  4- عدم جدوى 
فضاًل عن ارتهان مواقف فرقائها للداعمين، ووقوعها رهينة خالفات بينية، وفشلها في تقديم بديل 

مقنع عن النظام.

إال أن الخالف القائم بين تلك الدول حول التعامل مع النظام؛ يحول دون تشكيل موقف موحد، ويمنع من 
صياغة مبادرة خليجية مشتركة، حيث تأمل مسقط في تحقيق اختراق دبلوماسي بضوء أمريكي، فيما 
تختلف المواقف المتريثة والحذرة لكل من الرياض والكويت والدوحة عن االندفاع اإلماراتي نحو إعادة 
تأهيل نظام األسد، حيث تؤكد كبيرة مستشاري مجموعة األزمات الدولية، دينا اسفندياري، أن الحملة 
التي تقودها أبو ظبي لتأهيل النظام تواجه رفضًا غربيًا وتباينًا في مواقف الدول العربية إزاءها، وخاصة 
من قبل المملكة العربية السعودية التي ال تزال ُتعتبر “العقبة الرئيسة” أمام التوجه اإلماراتي إلعادة 

تأهيل األسد، إذ ال تزال الرياض تعتبر أن العالقة الوثيقة بين األسد وطهران: “حبة يصعب ابتالعها”.
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التناقضات اإلقليمية ُتعرقل “دبلوماسية الكارثة”
أشار تقرير أمني غربي )14 فبراير 2023( إلى وجود تحوالت في المشهد األمني والعسكري في سوريا 
عقب الزلزال )6 فبراير( الذي تسبب بدمار واسع في األرواح والممتلكات، مؤكدًا أن القوات التركية أوقفت 
عملية انسحاب كانت تزمع تنفيذها من مواقع إستراتيجية على طريق )4M(، بالتزامن مع وقف مباحثات 

التطبيع مع دمشق حتى إشعار آخر.

الزلزال لن تكون كما قبلها، حيث  أن مرحلة ما بعد  )17 فبراير(  ورأت دراسة نشرها مركز “كارنيغي” 
يبدو موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المحك، نتيجة الحجم الهائل للكارثة واالستجابة 
البطيئة للسلطات التركية في بعض المناطق المتضررة، ما يهدد بفقدان أردوغان فرصة إعادة انتخابه 

رئيسًا للجمهورية.

تعّثر  ذلك:  بما في  التركية-السورية،  العالقات  أكبر على  تداعيات  تكون هنالك  أن  الدراسة  وتوقعت 
أنقرة لوقف تصعيدها ضد  المتسارع مع بشار األسد، واضطرار  العربي  التقارب  التطبيع مقابل  مسار 
المناهض  الخطاب  الكارثة بدالً من تصعيد  تبعات  والتركيز على معالجة  الكردية،  اإلرهابية  الجماعات 
أولوية  سيكونان  الحدود  وضبط  اإلرهــاب  مكافحة  أن  التركي  الناخب  إقناع  صعوبة  عن  ناهيك  لهم، 

للجيش التركي المرابط في شمال سوريا. 

يضاف إلى ذلك صعوبة وفاء أنقرة -في الظروف الحالية- بالشروط المسبقة التي وضعها نظام األسد 
للحوار، والمتمّثلة في سحب الجيش التركي من شمال سوريا، ووقف دعم المعارضة، خاصة وأن تركيا 
قد أصبحت بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، الستمرار وجودها العسكري كضمانة لمنع تدفق الالجئين 

السوريين.

وفي مناورة تهدف إلى تدارك التباعد الدبلوماسي الذي طرأ بين أنقرة ودمشق في األسابيع الماضية؛ 
تحدث )32 فبراير( نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن: “إمكانية تنظيم اجتماع رباعي 
التفاوض،  عملية  إلى  إيران  “انضمام  أن:  مؤكدًا  وتركيا وسوريا”،  وإيران  الروسي  االتحاد  خارجية  لوزراء 
جاء بعد موافقة الجانب التركي والسوري، واعترافهما بدور طهران اإلقليمي وبمشاركتها الفاعلة في 

اجتماعات “أستانة”.

وجاء حديث بوغدانوف عقب صدور عدة تصريحات إيرانية رسمية تؤكد أن أي حل في سوريا “لن يكون 
بدونها”، ومطالبة طهران بتعديل اجتماعات “أستانة”، لتصبح رباعية، في إشارة لضم نظام األسد إليها.

المغتربين  الخارجية وشؤون  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  توقيت  لم يكن  العربي؛ فلم  الصعيد  أما على 
للبحث في  إلى دمشق: “كانت محطة  زيارته  أن  )15 فبراير(، موفقًا عندما أكد  الصفدي  أيمن  األردني، 
العالقات الثنائية بين األردن وسوريا والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي… وتهيئة الظروف التي 
بل  علينا جميعًا”،  الذي يشكل خطرًا  اإلرهــاب  من  وتخلص سوريا  لالجئين،  الطوعية  بالعودة  تسمح 
فيما  األنقاض،  تحت  ُيسمع  يزال  ال  كان  الضحايا  أنين  وأن  خاصة  عّمان،  في  السخرية  من  موجة  أثــارت 
كانت القوات المسلحة األردنية منهمكة في معاركها المفتوحة ضد مهربي الحدود التابعين للفرقة 

الرابعة… بقيادة ماهر األسد.
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وباإلضافة إلى حصوله على تعهد من تونس بتعزيز العالقات مع نظامه؛ تلقى بشار األسد اتصاالً هاتفيًا 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هو األول بين الزعيمين، وأعلن صندوق “تحيا مصر” التابع 
للرئاسة المصرية عن تخصيص حساب إلغاثة سوريا في كل البنوك المصرية، فيما أعلنت دولة اإلمارات 
عن إرسال مساعدات بقيمة 100 مليون دوالر، في حملة ساهم فيها علي بن رامي مخلوف، وتسيير 

38 رحلة تابعة لطيران اإلمارات حاملة 1243 طنًا من المساعدات.

بنقل  العربية  الفضائية  القنوات  من  عدد  قيام  أن  فبراير(   17( “ألمونيتور”  موقع  نشره  تقرير  واعتبر 
خطاب بشار األسد، ألول مرة، هو أمر نادر الحدوث ويمكن أن يكون مؤشرًا على التقارب بين سوريا ودول 

الخليج، خاصة وأن بشار قدم الشكر للدول “الشقيقة والصديقة” على ما قدمته من مساعدات.

والحظ موقع “ميدل إيست آي” قيام بعض الدول العربية بتسريع: “الجهود إلعادة العالقات مع الرئيس 
التي تريد  المنطقة  الهوة بين عواصم  زلزالين مميتين، ما قد يعمق  السوري بشار األسد في أعقاب 
إخراج دمشق من حظر القوى الغربية المعارضة للتطبيع”، ونقل عن الزميلة البارزة في “مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية” بواشنطن قولها: “هذه نقطة انعطاف… نحن نشهد لقاء دبلوماسيين رفيعي 

المستوى باألسد ودعمًا ماديًا حقيقيًا للنظام”.

إال أن إجراءات التطبيع تلك ال تخرج عن المحاوالت الفاشلة التي بذلتها الدول ذاتها إلعادة بشار األسد 
إلى جامعة الدول العربية في شهر نوفمبر الماضي، حيث رأت كبيرة المحللين في “مجموعة األزمات 
الــزالزل”،  إلى فرصة حدوث  األسد قفزت  إلى دعم  تميل  التي كانت  “الــدول  أن:  دارين خليفة،  الدولية”، 
لكنها حذرت من أن ذلك ال يضع دمشق بالضرورة على مسار سريع للتطبيع. وأيدها في ذلك األكاديمي 
العقوبات،  لرفع  الزلزال  استخدام  في  يرغب  “األسد  قائاًل:  باالنش،  فابريس  الفرنسية،  “ليون”  بجامعة 
لكنني ال أعتقد أنه سينجح… لن ترفع أوروبا والواليات المتحدة العقوبات، خاصة اآلن، حيث تدعم سوريا 

روسيا، وتستعر الحرب في أوكرانيا”.

إلى  مساعدات  بإرسال  األخيرة  السعودية  المبادرة  أن  تابلر،  أنــدرو  واشنطن،  معهد  في  الزميل  ورأى 
متضرري الزلزال عبر نظام دمشق جاءت ضمن نطاق “المساعدات الصغيرة” ذات الطابع الرمزي، واعتبر 
أن محاوالت التطبيع األخيرة محكومة بالفشل، خاصة وأن مباحثات دول الجوار تشترط تعاون األسد في 

ملف إعادة الالجئين، وهو أمر غير ممكن بالنسبة لألسد في الظرف الحالي.

وتأتي معظم المساعدات مقرونة بمطالب التخلي عن إيران، وهو أمر متعذر بالنسبة لألسد الذي ربط 
مصيره بها، وبالنظر إلى ارتهان بشار األسد لنفوذ إيران و”حزب اهلل” فإنه من غير المتوقع أن يتخلى 
عنهما تحت أي ظرف، وأضاف تابلر: “أية تنازالت يقدمها األسد ستكون تكتيكية وسيكون من الصعب 

قياسها على أرض الواقع”.

وعلى الرغم من هرولة البعض إلعادة بشار األسد إلى الحظيرة العربية؛ إال أن قائد ميلشيا “فيلق القدس” 
كان واضحًا في التأكيد على أنه صاحب الكلمة الفصل في المشهد السوري، حيث كان أول القادمين 

إلى مدينة حلب المنكوبة، وذلك في زيارة رمزية تهدف إلى تعزيز رضوخ سوريا لدائرة النفوذ اإليراني.
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وفي مقابل حديث اإلعالم اإليراني عن قيام قاآني بمهمة: “اإلشراف على عمل كوادر اإلغاثة اإليرانيين 
المتواجدين في موقع إزالة األنقاض”، كان زعيم ميلشيا “فيلق القدس” ينفذ مهمة مختلفة بالتعاون 
أبرزهم؛  الشعبي”،  “الحشد  نوري، وعدد من قياديي  نواب  إليران في حلب، سلمان  العام  القنصل  مع 
عبدالعزيز المحمداوي الملقب “أبو فدك”، الذي شوهد وهو يتحدث ببذاءة تتناسب مع الدور التخريبي 

الذي تقوم به ميلشياته الطائفية منذ سنوات.

ويبدو أن الدور الرئيس لتلك الميلشيات قد تمّثل في التمهيد لزيارة بشار األسد )باعتبار حلب منطقة 
نفوذ إيراني(، والذي بدا مبتهجًا وهو يتلقط الصور مع عناصر الحشد الشعبي، ويقدم الشكر للمدعو 
كان  الذين  الضحايا  بأنين  عابئ  وغير   )!( الشرقية”  “الجبهة  في  األوضــاع  عن  معه  متحدثًا  فدك”  “أبو 

البعض منهم ال يزال يستغيث من تحت األنقاض. 

وتبعت تلك الترتيبات زيارة رئيس “الحشد الشعبي”، فالح الفياض )16 فبراير(، الذي نقل لبشار األسد 
الذي لم يظهر  الدعم  العراقي محمد شياع السوداني، تعهد فيها بتقديم  الوزراء  رسالة من رئيس 
أثره لدى انقطاع التيار الكهربائي في معظم المدن السورية المنكوبة، فيما تصاعدت وتيرة انتهاكات 

الميلشيات بحق المصابين والمتضررين.

توجه طهران  أبدت مصادر غربية قلقها من  نفوذها في حلب؛  اإليرانية  الميلشيات  وأمام استعراض 
لتعزيز قبضتها العسكرية عبر استخدام المطار العسكري في حلب لنقل السالح لتلك الميلشيات، 
فيما رد بشار األسد على المبادرات العربية السخية بإرسال وفد عسكري رفيع المستوى )21 فبراير( إلى 
الدفاع  للقاء وزير  الغانم،  الدين كاسر  اللواء صالح  الجوي،  الجوية والدفاع  القوى  برئاسة قائد  طهران، 
والقوات المسلحة اإليرانية، العميد محمد رضا قرايي آشتياني، والذي أكد على: “تعزيز القاعدة الدفاعية 
السورية للحفاظ على الردع وتحسينه ضد التهديدات”، معتبرًا أن الرؤية اإليرانية للتعاون الدفاعي مع 

النظام السوري “طويلة األمد في المجالين االستراتيجي والتكتيكي”. 

الدفاع الجوي للنظام عقب  إيران لتعزيز قدرات  الغربية من توجه  المخاوف  التصريح ليؤكد  وجاء ذلك 
زيارة وزير دفاع النظام، العماد علي محمود عباس، لطهران )25 يناير(، والتي تباحثت فيها مع الرئيس 
الثوري حسين سالمي، بشأن نقل الخبرات اإليرانية في مجال  إبراهيم رئيسي، وقائد الحرس  اإليراني 

الدفاع الجوي وبرنامج الصواريخ الدقيقة والمسيرات.

أرض-جــو،  بصواريخ  دمشق  نظام  تزويد  إمكانية  عن  إيرانية  رسمية  مصادر  تحدثت  فبراير؛   24 وفي 
ونقلت وكالة “رويترز” عن هيئة اإلذاعة الحكومية اإليرانية قولها: “سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة 
دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة… من المرجح جدًا أن نشهد إمدادات من إيران 

بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية”.

وتأتي تلك الزيارات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دمشق وطهران للتأكيد على أن حديث بعض 
العواصم العربية حول إبعاد النظام عن النفوذ اإليراني هي مجرد أمنيات ال يمكن تحقيقها على أرض 

الواقع.
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المساعدات “السخية” تؤجج مظاهر الفساد
سادت حالة استياء في المناطق المنكوبة إزاء انتهاكات “مؤسسة العرين” )التي ُتدار من قبل مكتب 
“تشرين  مشفى  في  مهينة  بصورة  المصابين  األطــفــال  بجمع  عناصرها  قــام  والتي  األســـد(،  أسماء 
الجامعي”، ومنع ذويهم من التواصل معهم، ونشر قوات في مراكز اإليواء وفي المستشفيات لمنع 
“تفقد  ذريعة  تحت  الزلزال،  السادس من  اليوم  وزوجته في  األسد  بشار  لزيارة  تمهيدًا  األهالي  وصول 

المصابين”.

وتقديم  الطبية،  والــكــوادر  لألطباء  اإلهــانــات  العرين”  “مؤسسة  عناصر  توجيه  عن  الحديث  دار  كما 
المساعدات بصورة غير الئقة، وتورطهم بسرقة المساعدات الخارجية، وإجبار جهات محلية وجمعيات 

خيرية على تقديم المساعدات والوجبات.

المخصصة  والمعونات  للمساعدات  سرقة  عمليات  توثق  التي  المصورة  المقاطع  عشرات  وانتشرت 
إال  األهلية  المساعدات  تقديم  من  المتطوعين  ومنع  النظام،  سيطرة  مناطق  في  الزلزال  لمتضرري 

بموجب “تصريح أمني”.

اإلنسانية  المساعدات  تقديم  من  للتحذير  فبراير(   16( بوليسي”  “فورين  مجلة  الحوادث  تلك  ودفعت 
عن طريق حكومة األسد التي طالما تالعبت بإيصال تلك المساعدات، مؤكدة أن هذا التحايل هو سمة 

مميزة للصراع السوري طويل األمد.

وأضافت أّن حكومة األسد لم تكن أبدًا -وليست اآلن- مصدرًا موثوقًا إليصال المساعدات إلى مناطق 
سيطرة المعارضة، والتي ال يوجد بها سوى القليل من المنظمات اإلنسانية، فيما يتفاقم التأثير المميت 

للزلزال بسبب جهود حكومة األسد وروسيا للحد من مساعدة األمم المتحدة عبر الحدود.

المساعدات،  تنهب  األسد  حكومة  أن  فيه  أكدت  أسبوع،  نحو  قبل  نشرته  تقريرًا  المجلة  واستذكرت 
وأنها طالما عرقلت وصولها إلى المناطق الثائرة بهدف معاقبتها، فيما رأت صحيفة “فايننشال تايمز” 
البريطانية أن بشار األسد: “ديكتاتور من نوع خاص يستخدم زلزاالً مميتًا إلعادة تأهيل نفسه في المجتمع 

الدولي أثناء التقاط الصور في منطقة منكوبة مع زوجته”.

وعلى الرغم من وصول أكثر من 200 طائرة إغاثة إلى مطارات دمشق وحلب والالذقية، ودخول عشرات 
صهاريج الوقود من العراق تحت ذريعة “دعم المتضررين من الزلزال”، وتعليق جانٍب من العقوبات الغربية 
السورية  الليرة  المتدهور، حيث واصلت  االقتصادي  الوضع  أثر ذلك لم يظهر على  أن  إال  النظام؛  على 
انحدارها، واستمرت أزمات الوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية في األسواق، فيما تحدثت مصادر محلية 
عن ابتزاز عناصر النظام تجار حلب وتهديدهم بهدم المباني المملوكة لهم، بحجة أنها آيلة للسقوط 

نتيجة الزلزال، في حال لم يدفعوا لهم عشرات الماليين.
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ووفقًا للمصادر نفسها؛ فإن لجنة من المهندسين تابعة لمجلس المحافظة، قامت بجولة على أحياء 
و”الموكامبو”  النيل”،  و”شــارع  و”السبيل”،  الجديدة”،  “حلب  في:  التجار  وكبار  األعمال  رجــال  يقطنها 
بالزلزال، وساومت أصحابها على دفع  و”الفرقان”، و”المارتيني”، و”الشهباء”، والتي لم يتأثر معظمها 
بالزلزال وعدم  األبنية سليمة وغير متأثرة  بأن  أوراقًا تفيد  ليرة مقابل منحهم  50 مليون  مبلغ قدره 

إدراجها في خطة الهدم.

في هذه األثناء؛ يقوم عدد من المكاتب العقارية التابعة إليران، وعلى رأسها شركة “خاتم األنبياء”، تحت 
البيوت  أصحاب  من  عدد  على  بالضغط  زادمــرد،  رضا  المحسن محمد  عبد  اإليراني،  المهندس  إشراف 
والعقارات غير المتضررة في األحياء الشرقية من حلب لبيعها لهم بحجة أنها آيلة للسقوط والهدم، 
الثوري  الحرس  من  مجموعات  وإسكان  توطين  مشاريع  تنفيذ  إلى  تهدف  إيرانية  خطة  ضمن  وذلك 
“الحشد  لميلشيا  تابعة  آليات  تعمل  فيما  واألفغانية،  والعراقية  اإليرانية  الميلشيات  وعناصر  اإليراني 

ي العامرية وصالح الدين بحجة أنها آيلة للسقوط. الشعبي” على إسقاط عدد من المباني في حيَّ

“لجنة  بها  تقوم  التي  التعسفية  اإلجــراءات  من  تذمرهم  المتضررين  المواطنين  من  العديد  وأبــدى 
غضون  في  بيوتهم  إخالء  على  األهالي  أجبرت  والتي  حلب،  مدينة  لمجلس  التابعة  العامة  السالمة” 
ساعات، وتركتهم في العراء، دون توفير المأوى، ودون تعويض أي من العوائل التي افترشت الطرقات.

وتلعب المحسوبية دورًا كبيرًا في دفع التعويضات؛ حيث تحدثت المصادر عن حصول بعض منسوبي 
465 ألف ليرة سورية )لمرة واحدة(، بعد هدم منازلهم، وعدم  الميلشيات على تعويض مادي قدره 

دفع التعويض آلخرين. 

إلى مطارات حلب  223 طائرة وصلت  أكثر من  أن  فبراير(   24( استجابة سوريا”  “فريق منسقو  وأكد 
دمشق والالذقية، تم السيطرة عليها من قبل قوات النظام السوري وتحويلها إلى مخازن ومستودعات 
لتباع فيما بعد في األسواق المحلية، وأوضح أن العمليات اإلغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية 

والغربية أصبحت بوابة للتطبيع مع النظام السوري بعد سنوات من التهديد بالمحاكم والعقوبات.

وكان التقرير الصادر عن منظمة الشفافية )28 يناير 2023( قد صّنف سوريا في المرتبة 178 )قبل 
األخيرة( للعام 2022 على مؤشر مدركات الفساد، حيث حصل نظام دمشق على 31 نقطة فقط في 
الدول  قائمة  نقطة،  باثني عشر  الصومال،  تصّدرت  فيما  الشمالية،  كوريا  كما  تمامًا  الشفافية  مؤشر 

األكثر فسادًا بفارق نقطة واحدة عن سوريا. 

وقالت المنظمة في تقريرها: “يحتفظ النظام الحالي بالسلطة، ولكن الحكومة لم تفعل شيئًا ُيذكر 
لتوجيه الموارد لدعم الشعب... أّدت اثنا عشر عامًا من القتال إلى انهيار البنية التحتية؛ ما ترك الكثير 
من السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والغذاء، وتواجه البالد اآلن 

تفّشي وباء الكوليرا”.
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اللواء عباس إبراهيم يواجه المزيد من االتهامات

رأى تقرير أمني غربي )2 فبراير 2023( أن قرار إطالق سراح مسؤول أمن مرفأ بيروت، زياد العوف، بعد 
فترة من السجن قضاها على خلفية دوره في تفجير الميناء، وتأمين مغادرته إلى الواليات المتحدة )25 

يناير 2023(، قد تم بمساعدة رئيس االستخبارات عباس إبراهيم.

وكان العوف قد شق طريقه إلى مطار بيروت بكل سهولة، واستقل طائرة متجهة إلى واشنطن دون 
غض  )أو  ساعد  الذي  إبراهيم،  عباس  اللواء  اللبناني  العام  األمن  إدارة  مدير  بفضل  وذلك  عوائق،  أية 
الطرف( في تأمين مغادرته، مخالفًا بذلك أمرًا صادرًا من المحكمة بمنعه من مغادرة البالد، خاصة وأن 

اللواء إبراهيم هو المسؤول عن تنفيذ إجراءات فرض حظر السفر.

ولدى وصوله الواليات المتحدة؛ التقى عوف، بنزار زكا، وهو عضو في منظمة مساعدة الرهائن العالمية، 
ورهينة أمريكي سابق من أصل لبناني سبق وأن تم اعتقاله في إيران عام 2019، وكان قد شوهد مع 

عباس إبراهيم على متن الطائرة التي أعادته إلى الواليات المتحدة.

التي فقدها في  المكانة  استعادة  المناورة هو  تلك  إبراهيم من  اللواء  يكون هدف  أن  التقرير  ورجح 
بذلت منظمة “هوستيج  الرهائن بسوريا، حيث  األمريكية عقب فشله في ملف  االستخباراتية  األروقة 
آيد وورلدوايد” األمريكية )الشريك الرسمي لمؤسسة “جيمس فولي” المقربة من اللواء إبراهيم، والتي 
الجنسية  يحمل  الذي  العوف،  إلعادة  األمريكيين( جهودًا كبيرة  الرهائن  إطالق سراح  أجل  تناضل من 
األمريكية. وأشار إلى حديث يدور في بيروت حول تعاون اللواء إبراهيم مع السفيرة األمريكية في لبنان، 

دوروثي شيا، لتأمين مغادرة العوف.

ورأى التقرير أن الغموض يحيط باحتمال التجديد للواء إبراهيم برئاسة األمن العام اللبناني الذي يتواله 
منذ عام 2011، مع اقتراب بلوغه سن التقاعد في 2 مارس 2023، فعلى الرغم من تأكيد إبراهيم أنه 
 ،2025 إلى تجديد مهمته حتى عام  إال أن تشريعا استثنائيًا محتماًل قد يفضي  التقاعد قريبًا  ينوي 

خاصة وأنه يتمتع بدعم إيران و”حزب اهلل”.

السياسيين  من  عدد  معارضة  نتيجة  التراجع  في  آخذة  منصبه  في  باالستمرار  إبراهيم  لكن حظوظ 
المسيحيين له، وعلى رأسهم أعضاء “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، وكذلك في األوساط 
السنية، وخاصة رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، فضاًل عن تراجع ثقة واشنطن بأهليته 

في الوساطة مع دمشق بملف الرهائن. 

الدبلوماسية  إبراهيم لتعزيز موقفه في األروقة  اللواء  التي قام بها  المناورة األخيرة  الرغم من  وعلى 
المسؤولين  قناعة  تنامي  ظل  في  قاتمًا  يبدو  السياسي  مستقبله  أن  إال  األمريكية؛  واالستخباراتية 
في المجتمع االستخباراتي األمريكي بأن اللواء إبراهيم فقد صالحيته نتيجة الممارسات القمعية التي 
ارتكبها عناصر الجهاز التابع له لصالح نظام بشار و”حزب اهلل”، وتنامي الضغوط من “الحملة العالمية 
لمكافحة الفساد واإلرهاب” األمريكية بمحاكمته استنادًا إلى قانوني: “ماغنيتسكي” و”قيصر”، وغيرهما 
من القوانين األمريكية، وذلك باعتباره الذراع الرئيس لميلشيا “حزب اهلل” داخل الدولة اللبنانية، وعالقته 
الوطيدة باللواء علي مملوك، المطلوب من قبل “اإلنتربول الدولي”، ومساعدته نظام األسد على خرق 

التقرير االستراتيجي السوري
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“قانون قيصر” وااللتفاف على العقوبات األمريكية، ولكونه يمتلك الكلمة العليا فيما يتعلق بأمن مرفأ 
بيروت، وما يتم من تسهيالت لوجستية للنظام و”حزب اهلل” في مطار ومرفأ بيروت. وطالبت المنظمة 
بحجز ثروته، التي قدرتها بنحو 1,5 مليار دوالر، قيل إنه يخفي معظمها خلف أسماء وهمية وحسابات 

داخلية وخارجية.

ورأى التقرير أن التورط المتزايد للواء إبراهيم في قضايا القتل والتعذيب، واألدوار التي قام بها لدعم 
األنظمة الفاسدة في طهران وبغداد ودمشق وبيروت تسببت بحرج بالغ لدى المسؤولين بالمخابرات 
القدرة  تمتلك  “شخصيات  مع:  الحساسة  الملفات  معالجة  يؤثرون  والذين   ،)CIA( األمريكية  المركزية 
على إظهار أقصى درجات التكتم”، ويصعب عليهم التعامل مع شخصيات تحيط بها الفضائح وُتواجه 

قضايا اإلرهاب والفساد والتعذيب في المحاكم الدولية.

انفجار مرفأ  إبراهيم، عقب  اللواء  إلى  اللبنانيين قد وجهوا أصابع االتهام  وكان عدد من المسؤولين 
بيروت )أغسطس 2020(، باعتبار تواطؤه مع “حزب اهلل” ومع استخبارات نظام األسد في تخزين كميات 
من مادة “األمونيوم”، خاصة وأن أمن المرفأ يخضع لجهاز األمن العام اللبناني، والذي يشرف على كل ما 
يدخل المرفأ وما يخرج منه، ويخضع لتفتيش عناصر جهاز األمن العام، فيما تؤكد إفادات رئيس المرفأ 
على علم )وموافقة( اللواء عباس بشحنات “األمونيوم”، وتبلغه عددًا من التحذيرات عن خطرها دون 

اتخاذ أية إجراءات لمنعها. 

التقرير االستراتيجي السوري
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االستخبارات التركية تتجه الفتتاح أكاديمية أمنية

كشف تقرير أمني غربي )26 يناير 2023( عن نية أنقرة افتتاح “أكاديمية استخباراتية” على غرار عدد 
من مجتمعات االستخبارات الغربية، مؤكدًا أن رئيس االستخبارات التركية، حقان فيدان، يرغب في تقوية 

موقفه من خالل هذه األكاديمية.

جهاز  تتبع  أكاديمية  إنشاء  يتضمن  التركي  البرلمان  إلى  مشروعًا  قدموا  العدالة  حزب  نــواب  وكــان 
االستخبارات، المسؤول عن مكافحة التجسس واإلرهاب والعمليات السرية، وذلك بهدف: تطوير عمل 
الجهاز، وإجراء البحوث العلمية، وتعزيز األدبيات األكاديمية حول االستخبارات واألمن القومي على غرار 
األكاديمية الفرنسية لالستخبارات، ومراكز التدريب التابعة لوكالة المخابرات المركزية األمريكية ، والتي 

تدرس المهارات العملية باإلضافة إلى توفير البنية البحثية. 

بهذه  الخاصة  واألحكام  والشروط  اآلليات  صياغة  على  تعمل  التركية  االستخبارات  فإن  للتقرير  ووفقًا 
األكاديمية بانتظار إقرار البرلمان التركي مشروع القانون. 

المعلومات،  القيام بمهام خارجية، وخاصة في مجاالت: جمع وتحليل  الجهاز قد عزز قدرته على  وكان 
 ،)101-BSI( من طراز )SIGINT( وتطوير قطاع الطائرات بدون طيار، وتبني نظام االستخبار باإلشارة
وقام بأدوار محورية في عمليتي “درع الفرات” )2016-2017(، و”نبع السالم” )2019(، حيث رفد الجهاز 
عمليات  تنفيذ  في  وأسهم  الخاصة،  للقوات  الدعم  ووفــر  الصناعية،  األقمار  بصور  المسلحة  القوات 

.)TB2( ُمسّيرات االستطالع واإلشراف

التقرير االستراتيجي السوري
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تطورات عسكرية

القلق من سياسات إيران عقب الزلزال يدفع تل أبيب للتصعيد 

زلزال سوريا  إيران  إمكانية استغالل  2023( من  )15 فبراير  إسرائيلية عن قلقها  أمنية  عبرت مصادر 
طهران  وأن  خاصة  دمشق،  في  حلفائها  إلى  اإلنسانية  المساعدات  شحنات  داخــل  األسلحة  لتهريب 
سبق وأن دّست معدات عسكرية في “قوافل إنسانية” ادعت أنها تهدف إلى إمداد الشعب السوري 

بالمساعدات اإلغاثية.
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عبرت  العراق، حيث  عبر  التي تشق طريقها  الشاحنات  قوافل  نطاق  توسيع  إلى  بإيران  الزلزال  ودفع 
العديد من القوافل الحدود السورية. 

وكان رئيس األركان اإلسرائيلي، أفيف كوخافي قد أقر بمسؤولية قواته عن هجوم على قوافل أسلحة 
القافلة  قليلة عن  أسابيع  قبل  نعرف  أن  الممكن  يكن من  “لم  قائاًل:  العراقية-السورية،  الحدود  على 
هو  هذا  أسلحة..  تحمل  كانت  شاحنة،   25 بين  من  والتي  سوريا،  إلى  العراق  عبر  تمر  التي  السورية 

المكان الذي نحتاج فيه إلى إرسال الطائرات للهجوم وإحداث األذى والعودة”.

وخالل الهجوم الذي تحدث عنه “كوخافي”، تم تفجير سيارات في القافلة، وقتل ما ال يقل عن 41 شخصًا 
معظمهم من أعضاء الميلشيات الموالية إليران.

2023؛ استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي منشأة في حي “كفر سوسة” بدمشق،  19 فبراير  وفي 
اإليراني مع مسؤولين سوريين في إطار دفع برامج  الثوري”  “الحرس  كان يجتمع فيها مسؤولون في 

تطوير قدرات الطائرات المسّيرة أو الصواريخ الخاصة بحلفاء طهران في سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب من حكومة النظام قوله، إن الهجوم أصاب تجمعًا لخبراء فنيين 
سوريين وإيرانيين معنيين بتصنيع الطائرات المسّيرة. وأضاف: “ُقتل مهندس سوري ومسؤول إيراني 

ليس رفيع المستوى”.

ونقلت “رويترز” أيضًا عن مصدر أمني إقليمي قوله إن مهندسًا في برنامج الصواريخ بالحرس الثوري 
ُأصيب بجروح خطيرة وُنقل إلى مستشفى في طهران، فيما نجا عضوان آخران من “الحرس الثوري” كانا 

في االجتماع من دون أذى.

 )2023 يناير   2( الدولي  دمشق  مطار  استهدفت  اإلسرائيلي  الجو  لسالح  تابعة  طائرات  أربع  وكانت 
المطار عن  آخرين، وخروج  ثالثة  النظام، وجرح  لقوات  تابعين  ومحيطه ما أسفر عن قتل ست عناصر 

الخدمة مؤقتًا.

السلطات  أن  فيه  أكــدت  الروسية،  “نيزافيسيمايا”  صحيفة  نشرته  تقرير  عقب  العمليات  تلك  وتأتي 
اإلسرائيلية تعتزم “شل” الحركة الجوية بين سوريا وإيران، وأنها تقوم حاليًا بدراسة خيارات مختلفة من 

أجل منع هذه الرحالت، بينها توجيه ضربات من شأنها تعطيل حركة المطارات السورية.

أن  الجوي لنقل األسلحة، مضيفة  الطرفين األسطول  تبرر ذلك باستخدام  أن إسرائيل  الصحيفة  ورأت 
التشكيالت غير النظامية الموالية لطهران بدأت تتصرف بقدر أكبر من الحرية من الناحية العملياتية 

في سوريا، وهو ما دفع إسرائيل للنظر في أساليب مختلفة للرد.

المتوجهة من  الجوية  الرحالت  أن معظم  اإلسرائيلي،  والتعليم  لألبحاث  “ألما”  التقرير عن مركز  ونقل 
إيران نحو سوريا ثم إلى لبنان تتم من قبل شركة الطيران “ماهان إير”، التي شملتها العقوبات الغربية 

قبل عشر سنوات بسبب نقلها األسلحة بالتعاون مع الحرس الثوري اإليراني.
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الضربات اإلسرائيلية  أن  العسكرية،  المختص في الشؤون  األمريكي،  “بريكينغ ديفينس”  وأكد موقع 
األخيرة ُتعّد بمثابة تحذير أكثر من كونها محاولة تدمير فعلي، ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم 
إنه إذا قررت القيادة اإلسرائيلية تعطيل المطار فلن تقتصر فقط على مهاجمة المدرج والبنية التحتية، 

بل ستقوم باختراق أنظمة التحكم والمالحة أيضًا. 

وللتأكيد على جديتها في كبح جماح إيران؛ أعلنت حكومة تل أبيب )25 فبراير( إقرار مشروع موازنتها 
2,8 مليار دوالر، واعتبر  العامة للعامين الجاري والتالي، لتتضمن زيادة خاصة لضرب إيران بمقدار نحو 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو القرار: “بشرى سارة جدًا، فألول مرة نضمن استمرار تعاظمنا وجاهزيتنا 
لمواجهة إيران وغيرها من األعداء على مدار السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يحظى بأهمية وطنية 

قصوى”.

وجاء إقرار الميزانية بعد يومين من إعالن رئيس الدائرة العسكرية في شركة إنتاج الطائرات األمريكية 
“تيد كولبر”، في تل أبيب، أن إسرائيل طلبت شراء 50 طائرة من طراز “إف-15”، وتحديث جميع المقاتالت 
من طراز “إف-15”، وزيادة طائرات الشبح “إف-35” من 05 إلى 75 طائرة، باإلضافة إلى تسليمها أربعًا 

من مجموع 8 طائرات تزويد بالوقود في الجو.

وتعمل تل أبيب على حيازة قذيفة )GBU-72 Advanced 5K Penetrator( المخترقة للتحصينات، 
مواقع  في  مقامة  تحصينات  داخل  المبنية  اإليرانية  النووية  المواقع  لضرب  استخدامها  يمكن  والتي 

حصينة تحت األرض. 

وفي مؤشر آخر على نية تل أبيب تصعيد الموقف إزاء إيران؛ أعلنت “القناة 12” اإلسرائيلية )22 فبراير 
2023( أن نتنياهو عقد خمس اجتماعات سرية مع كبار المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين، بمن فيهم: 
األمن  مجلس  ورئيس  الموساد،  ورئيس  اإلسرائيلي،  للجيش  المشتركة  األركــان  ورئيس  الدفاع،  وزير 
العسكرية،  العمليات  إدارة  قسم  ورئيس  اإلسرائيلية،  العسكرية  المخابرات  مديرية  ورئيس  القومي، 
وتم اتخاذ قرار برفع مستوى االستعداد العسكري اإلسرائيلي لمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية، وذلك 

عقب نشر تقارير حول رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى %84.
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موسكو تعزز عالقتها بطهران ردًا على تقارب تل أبيب مع كييف

أبلغ وزير الخارجية اإلسرائيلي إيلي كوهين )16 فبراير 2023( الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي 
األوكراني في  القرار  أوكرانيا وستواصل مساعدة كييف”، وتعهد بدعم  إلى جانب  “إسرائيل تقف  أن 
العملية  بداية  في  توقفها  بعد  اإلسرائيلية  السفارة  عمل  وبإعادة  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المدمرة في أوكرانيا” وناقش معه  اإليرانية  “التحركات  أنه بحث مع زيلينسكي مسألة:  وأكد كوهين 
“اتفقنا على أن أنشطة  الدولية، وأضاف:  اإليرانية” على الساحة  التعاون ضد “األنشطة اإلرهابية  سبل 
اتخاذ خطوات  الدولي يجب عليه  المجتمع  اإلدانة، وأن  أوكرانيا تستحق  التخريبية واإلرهابية في  إيران 

بأقسى الطرق، لردع طهران”.

اإلسرائيلية بشأن  السياسة  بمراجعة  نتنياهو،  بنيامين  الوزراء،  رئيس  الزيارة عقب تعهد  تلك  وتأتي 
الحرب األوكرانية الروسية، ما يفرض تساؤالت حول مستقبل خط تل أبيب المباشر مع روسيا، الذي تم 

إنشاؤه في عام 2015، بشأن ضرباتها العسكرية لألهداف اإليرانية في سوريا.

وجاء أول رد روسي على الزيارة اإلسرائيلية عبر رفض قاضية في محكمة موسكو )23 فبراير( االستجابة 
روسيا  في  الوكالة  أنشطة  وقف  بقرار  المحكمة  مــداوالت  بإرجاء  اليهودية”  “الوكالة  محامي  لطلب 

لشهرين، وقرارها تعيين جلسة للمحكمة. 

أما الرد الثاني فتمثل في تعزيز التعاون الروسي مع إيران، ما دفع بالعديد من الدول الغربية للتعبير 
عن قلقها من تنامي التعاون العسكري بين موسكو وطهران، ودعوتها إلى تشديد العقوبات الدولية 
“بداية نشوء شراكة  بيرنز، عن  وليام  األمريكية،  المركزية”  المخابرات  “وكالة  مدير  وتحدث  إيران،  على 
دفاعية كاملة بين روسيا وإيران، مع قيام اإليرانيين بتزويد طائرات مسّيرة إلى الروس، الذين يقتلون 
المدنيين األوكرانيين حاليًا، وبدء الروس بالتفكير في السبل التي يمكنهم من خاللها دعم اإليرانيين، 

تكنولوجيًا أو تقنيًا”.

ورأى بيرنز أن تلك التطورات تشكل تهديدًا إلسرائيل ولغيرها من دول المنطقة، خاصة وأن روسيا تزيد 
من اعتمادها على التقنيات اإليرانية، ما يدفعها للعمل على تعزيز القدرات العسكرية اإليرانية، وخاصة 
في مجال توفير تقنيات الدفاع الجوي الروسية المتطورة، وتسليم إيران أسلحة غربية كانت قد استولت 
عليها في المعارك بأوكرانيا، والمساعدة في تطوير تقنيات االستخبارات التصويرية واستخبارات اإلشارات 

لدى طهران، وشن الهجمات السيبرانية المشتركة. 

اإلبراهيمية”  “االتفاقيات  أن  2023( من  )21 فبراير  األمريكي  وحذرت دراسة نشرها موقع “ستمسون” 
بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بدعم أمريكي، قد تسفر عن سياسة محاور جديدة تتضمن تعزيز 
التحالف  الناجم عن ذلك  التوازن  التغلب على عجز  إلى  إيران  الروسي-اإليراني، حيث تسعى  التعاون 
عبر السعي للحصول على أسلحة جديدة كالصواريخ فرط الصوتية ومقاتالت “سوخوي 35” الروسية، 
الطائرات  من  بالمزيد  تزويدها  خالل  من  بأوكرانيا  الروسية  العمليات  دعم  في  انخراطها  ومضاعفة 
وإيــران  روسيا  بين  متبادل  دعم  التزام  عالقة  إلى  التوصل  بهدف  الباليستية،  والصواريخ  المسيرة 

بالمقابل، وإقناع موسكو بالحد من حرية إسرائيل في شن العمليات الجوية في سوريا. 
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الروسية   ”35 إيران مقاتالت “سوخوي  اإليرانية قد تحدثت عن إمكانية استالم  وكانت وكالة “تسنيم” 
مطلع فصل الربيع، فيما أكد عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية اإليرانية، شهريار حيدري، أن 
إيران طلبت معدات عسكرية أخرى من موسكو، من بينها أنظمة الدفاع الجوي، ومروحيات، وأنظمة 
رة،  دفاع صاروخي، فيما تحدثت مصادر أمنية غربية عن شراء روسيا مئات من الطائرات اإليرانية المسيَّ
وطلبها ألف طائرة أخرى، وذلك بالتزامن مع نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” )23 فبراير( أنباء عن 
تخطيط إيران لبناء مصنع للطائرات المسيرة في موسكو، بهدف إنتاج مشترك آلالف المسيرات خالل 
أعوام، ما يؤكد أن التعاون العسكري اإليراني الروسي قد دخل في مرحلة جديدة وغير مسبوقة في 

تاريخ العالقة بين البلدين. 

واعتبرته  بدمشق،  سوسة”  “كفر  لحي  األخير  اإلسرائيلي  القصف  أدانت  قد  الروسية  الخارجية  وكانت 
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى “وقف االستفزازات المسلحة ضد سورية واالمتناع 
عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها”، وذلك في مقابل تعبير حكومة 
تل أبيب عن خيبة أملها إزاء موقف موسكو من التصعيد في األراضي المحتلة، وعدم إدانتها عملية 

“بيت حنينا” في القدس والتي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين.
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القوات األمريكية في سوريا تكثف عملياتها عقب الزلزال
أكد تقرير أمني غربي )17 يناير 2023( أن الواليات المتحدة األمريكية تدرس كيفية التعامل مع احتمال 
تطبيع أنقرة عالقاتها مع دمشق، وخاصة فيما يتعلق باألدوار التي يقوم بها نحو 900 جندي أمريكي 

من القوات الخاصة يركزون جهودهم في الوقت الحالي على دعم “قوات سوريا الديمقراطية”. 

ووفقًا للتقرير فإن اإلدارة األمريكية “أهملت” الوضع في سوريا، وآثرت التركيز في السنة الماضية على 
الحرب في أوكرانيا، وأوكلت إلى  القيادة المركزية األمريكية )USSOCOM( مهمة إدارة األمور اليومية 
في سوريا، دون وجود أي هدف إستراتيجي شامل، ولم تكن تطلب منها رفع أية تقارير حول األوضاع 
الميدانية، ما أدى إلى ارتباك المشهد العسكري األمريكي، خاصة عقب شن القوات التركية غارة على 
قاعدة عمليات مشتركة  لكل من “قسد” والقوات األمريكية في الحسكة )22 نوفمبر 2022(، حيث 
صدرت بيانات رسمية أولية من مقر القيادة المركزية األمريكية تشير إلى أن قواتها لم تكن في خطر، 

لكنها عادت وغيرت نص البيان عقب الحصول على معلومات مغايرة بعد بضع ساعات.

وفي مقابل المفاوضات التي تقودها موسكو بين دمشق وأنقرة؛ تشعر القوات األمريكية أنها باتت 
في معزل عما يدور في المنطقة، ما دفع بعدد من المشرعين األمريكيين، مثل السناتور جيم ريش، 
من لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلعداد مشروع قانون يعارض ذلك التقارب، فيما عمدت 
القوات األمريكية إلى تكثيف عمليتها في سوريا، دون االلتفات إلى ضرورة مساعدة منكوبي الزلزال، 
حيث أعلنت وزارة الدفاع األمريكية )17 فبراير 2023( قتل القيادي في تنظيم “داعش”، حمزة الحمصي، 

بغارة أمريكية ُنفذت بالتعاون مع “قسد”، عبر طائرة مروحية شمال شرقي سوريا.

القيادي في تنظيم “داعش” شرق  اعتقال  )19 فبراير(  األميركية  للقوات  المركزية  القيادة  أعلنت  كما 
في  السجون  على  التنظيم  لهجمات  التخطيط  عن  المسؤول  بأنه  ووصفته  ســراي،  مهند  سوريا، 

المنطقة وتصنيع عبوات ناسفة.

األمريكية  القيادة  أعلنت  إذ  “داعش” خالل أسبوع،  بتنظيم  الثالثة ضد قياديين  العملية هي  وتعتبر 
مقتل القيادي إبراهيم القحطاني في 10 فبراير، وتنفيذ غارة بمروحية أسفرت عن قتل حمزة الحمصي، 

وإصابة أربعة جنود أمريكيين.

الحدود السورية-التركية بطائرة مسيرة،  األمريكية منطقة على  القوات  24 فبراير، استهدفت  وفي 
أسفرت عن مقتل عضو تنظيم “حراس الدين”، أبو عبادة العراقي، وأكدت مصادر محلية أن العملية 
استهدفت شخصين مجهولي الهوية كانا يستقالن دراجة نارية، بصاروخين، في بلدة مشهد روحين، 

بالقرب من الحدود السورية-التركية شمال إدلب، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ودفع التصعيد األمريكي بالنائب في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، مات غيتز، للتقدم بمشروع 
قرار ُيلزم الرئيس األمريكي جو بايدن بسحب القوات األمريكية من سوريا، وذلك بعد إصابة أربعة جنود 
وكلب عامل خالل الغارة التي أسفرت عن مقتل حمزة الحمصي. وفي حالة إقراره، سيتطلب التشريع من 

بايدن سحب تلك القوات في موعد ال يتجاوز 15 يومًا بعد قرار الكونغرس.
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الظهور  على  تحرص  المتحدة  الواليات  أن  إال  دمشق؛  مع  العمانية  للوساطة  دعمها  من  الرغم  وعلى 
ألغراض  األسد  نظام  مع  التعامل  رفضها   )2023 فبراير   61( أعلنت  حيث  العلن،  في  مغايرة  بصورة 

إنسانية.

التدفق، ليس من  إن “مساعدتنا مستمرة في  برايس،  نيد  األمريكية،  الخارجية  المتحدث باسم  وقال 
خالل النظام، ولكن إلى المنظمات اإلنسانية المستقلة التي كانت موجودة على األرض منذ أكثر من 

12 عامًا”، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيع العالقات مع نظام األسد.

وحدد برايس السياق الوحيد الذي تشجع فيه واشنطن على تطبيع العالقات مع األسد، وهو التزامه 
فإن  ذلك،  يحدث  لم  “ما  أنه:  على  2254، مشددًا  األمن  قرار مجلس  السياسية وفق  الطريق  بخارطة 

نهجنا تجاه نظام األسد نفسه لن يتغير”.

وكان عدد من النواب األمريكيين، قد طرحوا مشروع قانون جديد يتعلق بمراقبة إيصال المساعدات 
لإلفالت  الكارثة  األسد الستغالل  بمحاوالت  المشروع  وينّدد  العقوبات،  برفع  األسد  نظام  وإعاقة جهود 
من الحساب ومن الضغط الدولي، وبعرقلته إدخال المساعدات من كاّفة المعابر، كما يطالب بإنشاء 
المساعدات  وصول  لضمان  سوريا  إلى  المتحدة  الواليات  من  المقدمة  المعونات  لمراقبة  رسمية  “آلية 
لمن يستحّقها، وعدم سرقة نظام األسد لها أو االستفادة منها”، ويؤكد على: “االلتزام بحماية الشعب 
السوري عن طريق تطبيق قانون قيصر”، خاصة بعد تعليق اإلدارة األمريكية بعض العقوبات لمدة ستة 

أشهر عن النظام.
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النظام وحلفاؤه مستمرون في عملياتهم العسكرية
أنها   )2023 فبراير   7( عباس  محمود  علي  العماد  النظام،  دفاع  وزير  ادعى  لحلب،  األخيرة  زيارته  في 
بهدف الوقوف على األضرار التي خلفها الزلزال، لكنه في الواقع كان يضع اللمسات األخيرة على خطة 
إلى  )16 فبراير(، باإلضافة  “األتارب” و”سراقب”  التابعة له بقصف مدينتي  الميلشيات  تصعيد دشنتها 
بريف حلب  نوران”  تعال” و”كفر  “كفر  الشمالي، وقريتي  إدلب  بريف  النعسان”  “معارة  بلدة  استهداف 
الغربي بالقصف المدفعي والصاروخي، واشتباكها باألسلحة اآللية الثقيلة مع فصائل “الفتح المبين”، 

غير عابئة بالكارثة التي حلت بالسوريين.

وفيما انشغل بشار األسد بالحديث مع قادة الميلشيات العراقية، أثناء زيارته لحلب، عن العمليات في 
“الجبهة الشرقية” )!(؛ تحدثت مصادر ميدانية عن قيام النظام بشن عمليات واسعة النطاق، شملت 
نحو عشر قرى وبلدات ضمن منطقة “خفض التصعيد الرابعة”، وهي: “السرمانية”، و”دوير األكراد” في 
منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، و”عين عيسى” في جبل التركمان، و”تالل الكبانة” في 
جبل األكراد بريف الالذقية الشمالي الشرقي، و”بينين” و”سفوهن” و”البارة” و”فليفل” في منطقة جبل 
الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وبلدات “تديل”، و”الهباطة”، و”كفر نورا”، و”كفر تعال” بريف حلب الغربي، ما 

أدى إلى وقوع أضرار بالغة في مساكن المدنيين المنكوبين.

وكشفت شبكة موالية للنظام معلومات مثيرة )23 فبراير 2023( عن تورط رئيس المخابرات العسكرية 
في تدمر، اللواء مالك حبيب، في مجزرة السخنة بريف حمص الشرقي، والتي سقط ضحيتها أكثر من 
09 مدني، مؤكدة أن أهالي الضحايا يتعرضون للتهديد من قبل اللواء مالك حبيب من أجل الضغط 

عليهم وإسكاتهم لدوره في مقتل أبنائهم.

وأشارت الشبكة إلى أن مالك حبيب يحتكر عمليات جمع الكمأة من خالل أربعة أشخاص، يتولون مهمة 
الخليج،  دول  وإلى  المحافظات  وباقي  لدمشق  الشحن  ثم  والبيع، ومن  الجمع،  عمليات  اإلشــراف على 
ويمنعون األهالي من استخراج الكمأة إال إذا عملوا تحت إشرافهم مقابل نصف المحصول أو ثلثه، حيث 
يحصل اللواء مالك حبيب يوميًا على ما يزيد على 300 مليون ليرة من تلك األنشطة مقابل الحماية 

األمنية لجامعي الكمأة.

ونشرت صفحات محلية في السخنة تسجياًل مصورًا لقوات النظام وهي تطلق النار إلبعاد األهالي عن 
مكان المجزرة، فيما ظهرت معلومات جديدة عن تورط اللواء مالك حبيب في تدبير عملية خطف عائالت 
درزية من محافظة السويداء )2018( ومن ثم تحريرها ليظهر نفسه بمظهر البطل عبر الترويج بأنه 

حررهم من قبضة “داعش”.

وباإلضافة إلى التصعيد العسكري؛ رأت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية )17 فبراير( أن بشار األسد 
منع دخول  إلى  عمد  للزلزال، حيث  األولى  اللحظات  منذ  رديفة  دبلوماسية  تصعيد  عملية  يقود  كان 
المساعدات مدة أسبوع كامل لمعظم المناطق المتضررة، وجند طاقمه لمهاجمة الدول الغربية التي 
والواليات  أوروبــا  من  نريده  ما  “كل  قالت:  التي  شعبان،  بثينة  رأسهم،  وعلى  العقوبات،  عليه  فرضت 
المتحدة اآلن هو رفع العقوبات... إذا رفعوا العقوبات، فسيكون المغتربون السوريون والشعب السوري 

قادرين على االعتناء ببلدهم”.
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الطائرات  الدولي عشرات  العقوبات، حيث حطت في مطارها  لرفع  أن دمشق لم تكن بحاجة  والواقع 
التي حملت مساعدات من 25 دولة، فيما تلقى بشار األسد زيارات ومكالمات من معظم الدول العربية، 
لكنه قرر الدفع بفريقه الستغالل الكارثة والمطالبة برفع العقوبات بحجة أنها تمنع وصول المساعدات 

اإلنسانية للمتضررين.

وبادر عدد من المسؤولين الرسميين ومندوبي “الهالل األحمر السوري”، وناشطين ومؤثرين عبر وسائل 
اإلنسانية  االستجابة  بمسألة  العقوبات  ربط  تم  االدعــاءات حيث  لتلك  الترويج  إلى  االجتماعي  التواصل 

الطارئة.

ولعب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري)UNDAC(، المصطفى 
بن المليح، الدور األبرز في مهمة تعويم بشار األسد خالل فترة ما بعد الزلزال، حيث أكد أن العقوبات 
المفروضة على النظام: “تضر بالعمل اإلنساني في سوريا”، وامتنع عن تقديم طلب لنشر فرق األمم 
رغبة  لمواكبة  منه  محاولة  في  وذلك  الزلزال،  من  الخامس  اليوم  حتى  والتنسيق،  للكوارث  المتحدة 
النظام في تأخير إعالن المحافظات الخارجة عن سيطرته مناطق منكوبة لضمان وصول المساعدات 
الدولية إلى دمشق، وكسر عزلتها الدولية، وتساءل الكثيرون عن سبب امتناع المسؤول األممي عن 
زيارة مناطق شمال غربي سوريا لتقييم األضرار، وإدالئه بتصريحات تجاهلت تلك المناطق التي يبلغ عدد 

سكانها نحو خمسة ماليين نسمة. 

النظام  سيطرة  مناطق  في  المتضررة  والبلدات  المدن  عن  فبراير(   7( حديثه  حصر  إلــى  وباإلضافة 
)حلب وحمص وحماة والالذقية وطرطوس(؛ أكد بن المليح أن الوصول إلى المتضررين والمستفيدين 
والمحتاجين يجب أن يتم عبر “الحكومة السورية”، والتنسيق معها، والعمل على إعادة إصالح ما تضرر 

من خالل عملية اإلنعاش المبكر التي تطالب بها دمشق.
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التدهور االقتصادي واألمني يعصفان بمناطق سيطرة النظام 
سجلت الليرة السورية تدهورًا جديدًا )17 فبراير 2023( نتيجة ارتفاع الطلب على الدوالر في السوق 
المحلية، وزيادة الحاجة لالستيراد، لتأمين السلع واالحتياجات األساسية وتعويض الخسائر التي تعاظمت 

بعد وقوع الزلزال.

إلى  والخضروات  الغذائية  والمواد  السلع  تهريب  إلى  التجار  ولجوء  المحلي،  اإلنتاج  أسهم ضعف  كما 
لبنان، في إحداث نقص بالسوق المحلية، ورفع الحاجة لالستيراد، وأسهم في االنخفاض األخير بقيمة 

الليرة السورية.

الموظف  راتب  الواحد  الكيلو  تحاوز سعر  بحيث  كبيرًا،  ارتفاعًا  اللحوم  أسعار  األثناء؛ سجلت  في هذه 
خلفية  على  الرواتب  لزيادة  خطة  فبراير(   20( استبعاد  إلى  النظام  حكومة  اضطرت  فيما  الشهري، 

الزلزال الذي أصاب البالد.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” قد نشرت تقريرًا )1 فبراير 2023(، حذرت فيه من إمكانية وقوع انهيار 
الصراعات  العديد من  استمرار  2023، في ظل  عام  النظام خالل  مناطق سيطرة  تام في  اقتصادي 

وتصاعد الفساد، وهجرة رؤوس األموال. 

فيها  تتداخل  لستة صراعات  البالد مسرحًا  تزال  ال  إذ  نهايتها،  عن  جدًا  بعيدة  األزمــة  أن  التقرير  ورأى 
يخرج  فيما  تهدئة،  كونها  من  أكثر  تصعيد  عالمات  تظهر  وجميعها  وخارجية،  داخلية  فاعلة  أطــراف 
االنهيار االقتصادي عن سيطرة حكومة النظام، في حين ال يزال أكثر من نصف البنية التحتية األساسية 
في البالد مدمرًا، ويعيش 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد 70 بالمئة منهم على 

المساعدات الخارجية.

أحسن  في  الكهرباء  تأتي  إذ  مضى،  وقت  أي  من  أسوأ  أصبحت  المعيشية  الظروف  أن  التقرير  وأكد 
األحوال لساعتين أو ثالث بالعاصمة دمشق، ما يدفع بالكثيرين لحرق قشور الفستق الحلبي والمطاط، 

وحتى روث الحيوانات لتدفئة منازلهم.

ليرة  ألف   100 دمشق  في  الشهري  الراتب  متوسط  بلغ  فقد  البالد،  تشهده  الذي  للتضخم  ونتيجة 
سورية )حوالي 15 دوالرًا(، فيما ُتقّدر تكلفة المعيشة ألسرة مكّونة من خمسة بنحو 2,8 مليون ليرة 

سورية )حوالي 427 دوالر( كحد أدنى.

والحظ التقرير امتناع إيران عن مد يد العون للنظام في أزمته األخيرة، حيث قامت بمضاعفة سعر النفط 
المقّدم إلى سوريا )إلى 70 دوالرًا للبرميل( وطالبت بالدفع المسبق بدالً من اإلقراض بالدين كما فعلت 
في السابق، ما أسهم في ارتفاع تكلفة السلع الغذائية األساسية بنسبة 30%، وتكلفة الوقود بنسبة 
44%، بحيث لم يعد راتب الموظف الشهري يكفيه لشراء جالونين من الوقود. ومع االرتفاع الشديد 
المصانع  واضطرت  العمل؛  إلى  الوصول  على  قادرين  غير  الناس  أصبح  والكهرباء،  النقل  تكلفة  في 
األوكرانية،  الحبوب  روسيا  سرقة  ولــوال  األلبان،  صناعة  قطاعات  انهارت  فيما  أبوابها،  لغلق  والمخابز 

وإرسالها لدمشق، لكانت سوريا تعاني من أزمة قمح شديدة.
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عناصر  و”افتراس”  الوسطى،  الطبقة  اختفاء  ظل  في  مسبوق،  غير  اليوم  يحدث  ما  أن  التقرير  وأكد 
ضد  “منهجية”  ابتزاز  عمليات  وممارستهم  إضافية،  دخل  مصادر  عن  بحثًا  المواطنين  الميلشيات 
وارتفاع  األموال،  والحرفيين ورؤوس  للتجار  إلى هجرة واسعة  أدى  ما  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 

نسبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة %100. 

النظام،  لقوات  العسكرية  العمليات  وتيرة  في  تصاعدًا  درعــا  محافظة  شهدت  الــزلــزال؛  أعقاب  وفي 
بتعزيز  اإليرانية  الميلشيات  المنطقة، حيث قامت  إيرانية في  لقادة وميليشيات  بالتزامن مع تحركات 
الفرق التابعة لها في المحافظة، وعلى رأسها “الفرقة 51” و”الفرقة الرابعة”، حيث تمركزت قوات مزودة 
بأسلحة خفيفة ومتوسطة في عدة نقاط مختلفة منها مجمع الغزالي القريب من قرية قرفًا، وقامت 

بإنشاء مواقع جديدة لها في المنطقة.

وتشهد محافظتا درعا والقنيطرة تحركات لقادة من ميلشيا “حزب اهلل” اللبناني، ضمن زيارات أجروها 
لقطعات عسكرية منها “اللواء 12” في مدينة إزرع شمالي درعا، و”اللواء 90” في القنيطرة القريب من 
الحدود مع الجوالن المحتل، وذلك بالتزامن مع استئناف الميلشيات المدعومة من إيران عمليات تهريب 
المخدرات إلى دول الجوار، وإجراء عناصر من “حزب اهلل” تدريبات في معسكرات تابعة لميلشيا “الحشد 

الشعبي”.

في هذه األثناء؛ تعرضت سيارة عسكرية مصفحة تتبع لفرع “أمن الدولة” الستهداف بعبوة ناسفة، في 
ريف درعا الشمالي، أسفرت عن وقوع جرحى، وانفجرت عبوة ناسفة أخرى في سيارة على بعد أمتار من 
حاجز عسكري يتبع لفرع “األمن العسكري” بدرعا المحطة أسفرت عن مقتل صاحبها، فيما تعرضت عربة 

عسكرية تتبع لـلفرقة التاسعة للتفجير بعبوة ناسفة في منطقة اللجاة.
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تقارير غربية
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Turkish-Syrian Re-engagement: Drivers, Limitations, and US Policy 
Implications

عودة العالقات التركية السورية: الدوافع والقيود وانعكاسات السياسة األمريكية
81 يناير 2023

 )MEI( معهد الشرق األوسط
https://www.mei.edu/publications/turkish-syrian-re-engagement-
drivers-limitations-and-us-policy-implications 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Assad’s narco-state enriches itself as Syrians face a spiraling economic 
and humanitarian crisis
دولة األسد للمخدرات تثري نفسها بينما يواجه السوريون أزمة اقتصادية وإنسانية متصاعدة

90 يناير 2023
 )MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/blog/monday-briefing-assads-narco-state-
enriches-itself-syrians-face-spiraling-economic-and

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Has Turkey Become an American Foe?
هل أصبحت تركيا عدًوا ألمريكا؟

71 يناير 2023
ناشينول انترست

https://nationalinterest.org/blog/buzz/has-turkey-become-american-
foe-206122

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

It’s been over a decade since Ankara and Damascus talked. What 
changed?

مّر أكثر من عقد منذ أن تحدثت أنقرة ودمشق. ما الذي تغير؟
32 يناير 2023

المعهد األطلنطي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/its-been-over-a-
decade-since-ankara-and-damascus-talked-what-changed/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Following 12 Years Filled with War, Sanctions, Syria Faces Worsening 
Humanitarian, Economic Crisis of ‘Epic Proportions’

بعد 21 عاًما من الحرب والعقوبات، تواجه سوريا أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة »ذات أبعاد ملحمية« 
52 يناير 2023

رليف ويب
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/following-12-years-
filled-war-sanctions-syria-faces-worsening-humanitarian-economic-
crisis-epic-proportions-special-envoy-tells-security-council

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

How Realistic Is an Erdoğan-Assad Rapprochement?
ما مدى واقعية التقارب بين أردوغان واألسد؟

82 ديسمبر 2022
المركز العربي واشنطن دي سي

https://arabcenterdc.org/resource/how-realistic-is-an-erdogan-assad-
rapprochement/

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Weapons Of The Syrian War
أسلحة الحرب السورية

52 يناير 2023
دفنس ون

https://www.defenseone.com/topic/weapons-syrian-war/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Something Has to Give in Postwar Syria
ما الذي يمكن أن نعطيه في سوريا ما بعد الحرب

10 فبراير 2023
فورين افيرز

https://foreignpolicy.com/3202/02/01/something-has-to-give-in-
postwar-syria/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The State of the Union and the Middle East
حالة االتحاد والشرق األوسط

80 فبراير  2022
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/state-union-and-
middle-east

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

In Syria, the earthquake ‘did what the Assad regime and Russians 
wanted to do to us all along’

في سوريا الزلزال »فعل ما أراد نظام األسد والروس أن يفعلوه بنا طوال الوقت«
90 فبراير 2023

المجلس األطلنطي 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/in-syria-the-
earthquake-did-what-the-assad-regime-and-russians-wanted-to-do-to-
us-all-along/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

US sanctions on Syria aren’t working. It’s time for a new sanctions approach 
that minimizes humanitarian suffering and increases leverage.
العقوبات األمريكية على سوريا ال تجدي نفعا. حان الوقت لنهج عقوبات جديد يقلل المعاناة اإلنسانية ويحقق 

األهداف المطلوبة.
31 يناير 2023

المجلس األطلنطي 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-sanctions-on-syria-arent-
working-its-time-for-a-new-sanctions-approach-that-minimizes-humanitarian-
suffering-and-increases-leverage/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Shattered Relief: A 7.8-Magnitude Earthquake Strikes Turkey and Syria
اإلغاثة المحطمة: زلزال بقوة 8.7 درجة يضرب تركيا وسوريا

70 فبراير 2023
مركز الدارسات االستراتيجية والدولية 

https://www.csis.org/analysis/shattered-relief-78-magnitude-
earthquake-strikes-turkey-and-syria 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Syria’s Assad exploits earthquake aftermath to push for sanctions relief
األسد  يستغل آثار الزلزال للضغط من أجل تخفيف العقوبات

21 فبراير 2023
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/blog/monday-briefing-syrias-assad-exploits-
earthquake-aftermath-push-sanctions-relief

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syria’s earthquake victims are trapped by Assad
ضحايا زلزال سوريا محاصرون من قبل األسد

70 فبراير 2023
)MEI( معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/blog/syrias-earthquake-victims-are-trapped-assad 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

IS Attack in Syria Following Earthquake
هجوم تنظيم »داعش«  في سوريا بعد الزلزال

41 فبراير 2023
)MEPC( مجلس سياسة الشرق األوسط

https://mepc.org/commentary/attack-syria-following-earthquake 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Earthquake in Turkey, Syria: Insights from RAND Researchers
زلزال تركيا و سوريا: وجهات نظر مقدمة من قبل باحثي مؤسسة راند

41 فبراير 2023
راند

https://www.rand.org/blog/3202/02/earthquake-in-turkey-syria-
insights-from-rand-researchers.html

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Earthquake in Syria and Turkey: U.S. Policy Implications
زلزال سوريا وتركيا: تداعيات السياسة األمريكية

51 فبراير 2023
معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/earthquake-syria-
and-turkey-us-policy-implications

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

Syrian rescue efforts slowed by bureaucracy and regime
تباطؤ جهود اإلنقاذ في سوريا بسبب البيروقراطية والنظام

41 فبراير 2023
شاتهام هاوس

https://www.chathamhouse.org/3202/02/syrian-rescue-efforts-slowed-
bureaucracy-and-regime

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط
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Earthquakes drag Syria›s warring sides away from peace
الزالزل يدفع األطراف المتحاربة في سوريا بعيدا عن السالم

31 فبراير 2023
شاتهام هاوس

https://www.chathamhouse.org/3202/02/earthquakes-drag-syrias-
warring-sides-away-peace 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

The case for a Western initiative in Northeast Syria: A European 
perspective

مسألة تبني مبادرة غربية شمال شرقي سوريا: منظور أوروبي
51 فبراير 2023

المجلس األطلنطي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-case-for-a-
western-initiative-in-northeast-syria-a-european-perspective/ 

عنوان التقرير
العنوان باللغة العربية

تاريخ النشر
المركز
الرابط

President Biden Must Act Quickly in Syria!
على الرئيس بايدن التحرك بسرعة في سوريا!

90 فبراير 2023
ناشيونال انترست

https://nationalinterest.org/feature/president-biden-must-act-quickly-
syria-206200 

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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