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ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

لمحة تعريفية
عنى بإنتاج ونشر الدراسات والبحوث والكتب التي تتناول القضايا 

ُ
مؤسسة ثقافية وبحثية مستقلة، غير ربحية، ت

السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما رئيًسا بالترجمة بين 

الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة  واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات 

واحترام  والديمقراطية  الحوار  قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي  والتفكير 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة  الثقافة  لتبادل  وتسعى  اإلنسان.  حقوق 

الشباب،  تعليم وتدريب  بأهمية  العربية واألوروبية. وتؤمن  الثقافية والعلمية،  والمراكز  المؤسسات والمعاهد 

م اإلبداع واإلنتاج، وتعمل لتكون خططها التدريبية متوافقة 
َّ
واألخذ بيدهم، واالرتقاء بهم ومعهم في سل

مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي باريس وإسطنبول، استناًدا إلى القوانين 

السارية في كل منهما؛ في فرنسا: جمعية مرخصة من قبل محافظة إيفيلين Yvelines / فيرساي Versailles، رقم 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم  ّسِ
ُ
أ / يونيو 2020. وفي تركيا:  تاريخ 27 حزيران  الترخيص 1537، 

بتركيا تحت رقم )36020(. ولها عضوية  الثقافة والسياحة  التسجيل من وزارة  )51014(، وحصلت على شهادة 

في المديرية العامة لحقوق التأليف والنشر، إضافًة إلى عضويتها في المديرية العامة للمكتبات والمنشورات 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك 

.)TBYM(
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السياسية المقاربات  وحدة  م   تقّدِ
سياسية ومقاالت  وقراءات   دراسات 
والحوادث السياسي  الواقع   تتناول 
الشرق منطقة  في   السياسية 
والمنطقة خاصة،  بصورة   األوسط 
األوضاع إلى  إضافة  عموًما،   العربية 
 والسياسات اإلقليمية والدولية المؤثرة،
يرصد شهري  تقرير  تقديم  عن   

ً
 فضل

المنطقة، وأوضاع  واقع   تغيرات 
واالقتصادية، والعسكرية   السياسية 
أن السياسية  المقاربات   ويمكن لوحدة 
ميسلون خارج  من  إسهامات   تستقبل 
كانت حال  في  أصحابها  بأسماء  نشر 

ُ
 ت

المعتمدة. النشر  معايير  مع   متوافقة 
السياسية المقاربات  وحدة   وتسعى 
إلى سياسية  مبادرات  لتقديم   أيًضا 
وأصحاب السياسية  والتيارات   القوى 
 القرار في المنطقة، تهدف إلى تقديم
سياسية إشكاالت  لحّل   مقترحات 
والعمل الحوار  تعزيز  وإلى   محّددة، 

الديمقراطي.

مجموعة بسورية  الخاص  الجزء  يتناول  ومعلومات،  أخبار  تقرير  هو  التقرير   هذا 
الثاني/ نوفمبر التي تغطي األوضاع في سورية، خلل شهر تشرين  النقاط   من 
 0202، على المستويات كافة؛ ضحايا القتل خارج نطاق القانون، ضحايا التعذيب،
العسكرية القوى  تبدالت  واللجوء،  والتهجير  النزوح  التعسفي،  االعتقال   ضحايا 
 المسيطرة، المستجدات السياسية/ روزنامة الحدث السوري، الوضع االقتصادي،
 إضافة إلى إطللة على اإلعلمين العربي والدولي تجاه سورية، وبعض الوثائق

الصادرة خلل هذا الشهر.

الشرق ومنطقة  سورية  حول  صدر  ما  على  إعداده  في  االعتماد  جرى   وقد 
والدراسات، البحوث  مراكز  وبعض  واألجنبية،  العربية  الصحافة،  في   األوسط 
 والتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والعربية، وبعض الهيئات المدنية في

سورية، إضافة إلى بيانات وتصريحات الخارجيات والجهات المسؤولة للدول.

المحتويــــات

روزنامة الحدث
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: سورية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر
ً

أول

مقدمة
هــذا التقريــر هــو تقريــر أخبــار ومعلومــات، يتنــاول الجــزء الخــاص بســورية مجموعــة مــن النقــاط التــي تغطــي األوضــاع فــي ســورية، خــال شــهر 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020، علــى املســتويات كافــة؛ ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون، ضحايــا التعذيــب، ضحايــا االعتقــال التعســفي، النــزوح 
والتهجيــر واللجــوء، تبــدالت القــوى العســكرية املســيطرة، املســتجدات السياســية/ روزنامــة الحــدث الســوري، الوضــع االقتصــادي، إضافــة إلــى 

إطالة على اإلعامين العربي والدولي تجاه سورية، وبعض الوثائق الصادرة خال هذا الشهر.

وقــد جــرى االعتمــاد فــي إعــداده علــى مــا صــدر حــول ســورية ومنطقــة الشــرق األوســط فــي الصحافــة، العربيــة واألجنبيــة، وبعــض مراكــز البحــوث 
والدراســات، والتقاريــر التــي تصدرهــا املنظمــات الدوليــة والعربيــة، وبعــض الهيئــات املدنيــة فــي ســورية، إضافــة إلــى بيانــات وتصريحــات الخارجيــات 

والجهات املسؤولة للدول.

1. ضحايا القتل خارج نطاق القانون

عدد القتلى من األطفال والنساءعدد القتلىأطراف النزاع والقوى المسيطرة

بينهم 5 أطفال39قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

1القوات الروسية

11تنظيم “داعش”

4“هيئة تحرير الشام”

بينهم طفل واحد4المعارضة المسلحة/”الجيش الوطني”

بينهم طفل واحد وامرأة واحدة7“قوات سورية الديمقراطية”

بينهم 9 أطفال، 10 سيدات106جهات أخرى

، 11 سيدة172الحصيلة الكلية للقتلى
ً

بينهم 16 طفال

جهات أخرى )106 قتلى، بينهم 9 أطفال و10 سيدات(

قتل على يد مجهولينرصاص مجهول المصدرألغام مجهولة المصدرتفجيرات لم ُيعرف مرتكبوها

10126519

بينهم 3 أطفال و 3 سيداتبينهم طفالن و 4 سيداتبينهم 3 أطفال و 3 سيداتبينهم طفل واحد
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الحصيلة المحافظات
الكلية
للقتلى

توزع القتلى بحسب الجهات المسؤولة

قوات النظام 

السوري 

والميليشيات 

اإليرانية

القوات 

الروسية

تنظيم 

"داعش"

"هيئة 

تحرير 

الشام"

المعارضة 

المسلحة/    

"الجيش الوطني"

"قوات 

سورية 

الديمقراطية"

جهات 

أخرى

22دمشق

22ريف دمشق

19613درعا

22السويداء

القنيطرة

22حمص

1697حماه

11الالذقية

طرطوس

2412138إدلب

36211428حلب

1510212الرقة

4631240دير الزور

716الحسكة

المجموع 
17239111447106الكلي

2.  ضحايا التعذيب

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، مقتــل 30 ضحيــة بســبب التعذيــب، بينهــم 25 علــى يــد قــوات النظــام 
السوري، و3 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و1 على يد فصائل في املعارضة املسلحة، و1 على يد جهات أخرى.
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ضحايا التعذيب

عدد ضحايا التعذيبأطراف النزاع والقوى المسيطرة

25قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم “داعش”

“هيئة تحرير الشام”

1المعارضة المسلحة / ”الجيش الوطني”

3“قوات سورية الديمقراطية”

1جهات أخرى

30الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب

3. ضحايا العتقال التعسفي

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، مــا ال يقــل عــن 167 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 2 طفــًا و3 
ل 132 منهــا إلــى حــاالت اختفــاء قســري. كانــت 82 حالــة اعتقــال بينهــا 1 ســيدة  ســيدات علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة فــي ســورية، تحــوَّ
علــى يــد قــوات النظــام الســوري، تحــول 71 منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا. و36 علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، بينهــم 2 
ل التقريــر 32 حالــة علــى يــد املعارضــة املســلحة/ الجيــش الوطنــي بينهــم 1 ســيدة، تحــول 22  طفــًا، تحــول 28 منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا. فيمــا ســجَّ
قريــر تــوزُّع حــاالت االعتقــال  منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا. و17 حالــة علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام، تحــول 11 منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا. واســتعرض التَّ

التعسفي في تشرين الثاني بحسب املحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة محافظة حلب تليها دير الزور ثم إدلب.

أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة

عدد حالت العتقال 
التعسفي

عدد 
األطفال

التحول إلى اختفاء قسريعدد النساء

قوات النظام السوري 

والميليشيات اإليرانية
82171

القوات الروسية

تنظيم “داعش”

1711“هيئة تحرير الشام”

المعارضة المسلحة/”الجيش 

الوطني”
32122

36228"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

16722132الحصيلة الكلية للمعتقلين
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الحصيلة المحافظات
الكلية 

للمعتقلين

توزع المعتقلين بحسب الجهات المسؤولة

قوات النظام 

السوري 

والميليشيات 

اإليرانية

القوات 

الروسية

تنظيم 

"داعش"

"هيئة 

تحرير 

الشام"

المعارضة 

المسلحة/"الجيش 

الوطني"

"قوات 

سورية 

الديمقراطية"

جهات 

أخرى

1818دمشق

1616ريف دمشق

1313درعا

33السويداء

11القنيطرة

66حمص

77حماه

الالذقية

طرطوس

19217إدلب

4411321حلب

88الرقة

21516دير الزور

1111الحسكة

المجموع 

16782173236الكلي

4. النزوح والتهجير واللجوء 

السابقة تسببت بحدوث أضرار مادية ضمن  الهطوالت املطرية  إن  الثاني/ نوفمبر، قال “فريق منسقو استجابة سوريا”،  4 تشرين  في  	•
عشرات املخيمات املنتشرة في الشمال السوري، الفًتا إلى أن عدد املخيمات املتضررة خال اليوم األول كان 13 مخيًما في مختلف املناطق، 
وبلغ عدد املخيمات املتضررة خال اليوم الثاني 38 مخيًما في مختلف املناطق. ودعا الفريق املنظمات اإلنسانية بشكل عاجل إلى تحمل 
مسؤوليتها اإلنسانية واألخاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سورية والتي يقطنها أكثر من مليون مدني ملواجهة فصل الشتاء. 
وتحدث الفريق عن ازدياد أعداد املخيمات وخاصة خال فترة النزوح األخيرة إلى 1,293 مخيم يقطنها 1,043,689 نسمة، بينها أكثر من 

382 تجمع عشوائي غير مخدم مطلًقا بأبسط املقومات األساسية.

فــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أعلــن ميخائيــل ميزينتســيف، رئيــس مركــز التنســيق الرو�ســي الســوري إلعــادة الاجئيــن، أن روســيا خصصــت  	•
أكثــر مــن مليــار دوالر إلعــادة إعمــار الشــبكات الكهربائيــة والصناعــات وأغــراض إنســانية أخــرى فــي ســورية. وقــال ميزينتســيف، أثنــاء املؤتمــر 
الدولــي حــول إعــادة الاجئيــن املنعقــد فــي دمشــق، إن الــوزارات الروســية تدفــع بمشــاريع فــي عــدد مــن املجــاالت املهمــة، مثــل التعليــم والطــب، 
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وســورية  روســيا  ممثلــي  أن  املســؤول  وأكــد  التقنــي.  العلمــي  والتعــاون  واالقتصــاد  والتجــارة  املســاكن،  وبنــاء  الطبيعيــة  املــوارد  واســتثمار 
سيوقعون، على هامش أعمال املؤتمر، ثماني مذكرات تعاون بين الجانبين في مجاالت الطاقة واالتحاد الجمركي واألنشطة التعليمية.

فــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، طالبــت 33 منظمــة حقوقيــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي ســوري غيــر حكوميــة، فــي بيــان مشــترك، األميــن العــام  	•
لألمــم املتحــدة، ووكاالت األمــم املتحــدة وخاصــة املفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن للعمــل علــى الحــد مــن أي ضغوطــات تمارســها الــدول 
دت املنظمــات علــى ضــرورة تعزيــز آليــة مراقبــة األوضــاع  صاحبــة العاقــة، وخاصــة روســيا والحكومــة الســورية لعــودة الاجئيــن. كمــا شــدَّ
األمنيــة واملعيشــية فــي ســورية وضمــان عــدم عقــد أي مبــادرات أومؤتمــرات تخــص عــودة الاجئيــن خــارج مظلــة األمــم املتحــدة وبــدون تمثيــل 
الــدول املضيفــة  املعنيــة بشــؤونهم. وأكــدت علــى  املدنــي  أنفســهم ومؤسســات املجتمــع  الاجئــون  حقيقــي ألصحــاب املصلحــة األولــى وهــم 
لاجئيــن لعــدم فــرض أي ضغــوط علــى الاجئيــن الســوريين، واألخــذ فــي الحســبان الظــروف األمنيــة واملعيشــية فــي ســورية كمعيــار أسا�ســي فــي 

خطط استقبال الاجئين لألعوام القادمة.

في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي إطار تمويل أعماله املتعّلقة باالستجابة اإلقليمية لألزمة السورية، أطلق صندوق األمم املتحدة للسّكان  	•
نداًء لطلب 131.6 مليون دوالر أميركي ويشمل املبلغ برامج عّدة، تستهدف 11.7 مليون شخص في حاجة إلى املساعدات اإلنسانية داخل 

سورية، فضًا عن نحو 5.6 مايين الجئة والجئ في كّل من األردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا.

في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أوقفت دولة اإلمارات العربية إصدار تأشيرات جديدة ملواطني 13 دولة، بما في ذلك إيران وسورية والصومال  	•
ولبنان، وفًقا ملا نقلته رويترز عن وثيقة صادرة عن مجمع األعمال، اململوك للدولة.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، على صعيد حقق اللجوء اإلنساني، ذكرت صحيفة “دي تسايت” األملانية أن محكمة العدل األوروبية أعلنت  	•
بأن الهروب من تأدية الخدمة اإللزامية لدى ميليشيا األسد في سورية بسبب االضطهاد وبدافع عدم املشاركة في القتل يعد سبًبا كافًيا ملنح 

السوريين حق اللجوء اإلنساني وليس الحماية.

الغضب تسود  التواصل االجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة من  ناشطون على مواقع  تداول  لبنان،  في  الثاني/ نوفمبر،  23 تشرين  في  	•
منطقة بشري في شمال لبنان، إثر مقتل أحد أبناء البلدة على يد شاب سوري. وكان مواطن لبناني ُقتل بطلق ناري من قبل مجهول على 
طريق “األرز بشري”، قبل أن يعمد القاتل إلى تسليم نفسه الى قوى األمن الداخلي، وتبين أنه سوري الجنسية، دون معرفة دوافع القتل، 
في ظل استمرار التحقيقات، وأثارت الحادثة حالة غضب طالت السوريين املقيمين في املدينة، حيث أظهرت مقاطع فيديو محاوالت لطرد 

السوريين من منازلهم، فيما قال رواد مواقع التواصل أن األهالي أضرموا النيران في منازل السوريين.

في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عثرت السلطات اليونانية على جثة مهاجر قرب قارب غارق جزئًيا، عند أحد شواطئ جزيرة رودس اليونانية.  	•
وقالت وكالة رويترز، نقًا عن مسؤول يوناني، إن خفر السواحل أنقذوا 13 شخًصا وصلوا إلى الشاطئ ساملين، مشيًرا إلى أنهم جميًعا من 

التابعية السورية.
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5. تبدلت القوى العسكرية المسيطرة
لــم تحــدث تغيــرات ملحوظــة، طــوال األشــهر التســعة املاضيــة، فــي نســب ســيطرة القــوى العســكرية علــى األرض، واســتناًدا إلــى الخريطــة التــي  	•

يصدرها مركز جسور للدراسات، فإّن نسب السيطرة كانت على النحو اآلتي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر2020:

نسبة السيطرةالقوى المسيطرة

% 63.38النظام السوري 

% 25.64قوات سوريا الديمقراطية

% 10.98فصائل المعارضة

يرجــع عــدم التغّيــر فــي نســب الســيطرة إلــى التــزام النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة بوقــف إطــاق النــار فــي إطــار مذّكــرة موســكو التــي جــرى  	•
توقيعها بين تركيا وروسيا في 5 آذار/ مارس2020، على الرغم من الخروقات املتصاعدة واملستمّرة التي تشهدها خطوط التماس.

قامــت تركيــا بتفكيــك 4 نقــاط عســكرية جديــدة تابعــة لهــا شــمال غــرب ســورية وهــي: الشــيخ عقيــل والراشــدين وتــل الشــيخ منصــور ومعــر  	•
حطــاط، ويأتــي ذلــك بعــد أن قامــت بإخــاء نقطتيــن لهــا خــال شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر وهمــا: مــورك وشــير مغــار، ليتقّلــص بذلــك عــدد 

النقاط التابعة لها واملنتشرة في مناطق سيطرة النظام السوري من 14 إلى 8.

أنشــأت تركيــا 3 نقــاط عســكرية جديــدة وهــي: دلــوزة، ورويحــة، وتــل بــدران، وجميعهــا تقــع فــي جبــل الزاويــة، وقــد بــات واضًحــا أّن إعــادة انتشــار  	•
القوات التركية يهدف إلى استكمال تشكيل خطوط الدفاع والصد جنوب إدلب.

قامــت تركيــا وروســيا، خــال شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، بتســيير 8 دوريــات مشــتركة فــي شــرق الفــرات، فــي إطــار تطبيــق مذكــرة سوت�ســي  	•
2019، ضمن 3 مسارات وهي: عين العرب، والدرباسية، واملالكية.

مناطق انتشار القوات العسكرية في الجنوب السوري

بحســب موقــع )إيــران ويــر بالعربــي(، تنتشــر قــوات النظــام الســوري وحلفاؤهــا فــي الجنــوب الســوري، وخاصــة بعــد خــروج قــوات املعارضــة مــن 
درعــا عــام 2018، وقــد تقاســمت القــوى املتحالفــة مــع النظــام الســوري )روســيا وإيــران( مــدن وبلــدات كل مــن درعــا، والســويداء، والقنيطــرة، 

وريف دمشق الجنوبي.

كمــا يوجــد فــي الجنــوب الســوري منطقتــان فيهــا عناصــر لقــوى املعارضــة )فصيــل أســود الشــرقية املدعــوم مــن الواليــات املتحــدة فــي قاعــدة 
التنف( وأخرى فيها خايا لتنظيم الدولة في منطقة الزلف.

أثبتــت إيــران وجودهــا فــي الجنــوب الســوري مــن خــال )قــوات العريــن 313، وجمعيــة البســتان، والفرقــة الرابعــة، وفــوج الجــوالن(، أمــا روســيا 
فقــد وضعــت قواتهــا بقيــادة أحمــد العــودة فــي كل مــن )الفيلــق الخامــس، واللــواء الثامــن التابــع للفيلــق الخامــس(، أمــا بقيــة العناصــر املنتشــرة فــي 

الجنوب السوري فتتبع لقوات النظام السوري.

ويمكــن تمييــز القــوى املســيطرة مــن خــال الشــارات املوجــودة علــى اللبــاس العســكري فــي منطقــة اليــد تحديــدًا، كمــا أن وجــود هــذه القــوى يكــون 
مــن خــال مقــر قيــادة رئي�ســي وســط املنطقــة وحواجــز تنتشــر علــى جميــع مداخــل املــدن والبلــدات، كمــا أنــه ومــن خــال ماحظة “إيــران ويــر” ال 

يوجد أي اختاط لعناصر القوى املوالية إليران مع األخرى التابعة لروسيا.
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6. المستجدات السياسية؛ روزنامة الحدث السوري

المستجدات على مستوى العملية السياسية

فــي 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أضــاف االتحــاد األوروبــي ثمانيــة وزراء مــن حكومــة النظــام الســوري الجديــدة املشــكلة فــي آب/ أغســطس إلــى  	•
قائمــة عقوباتــه علــى خلفيــة “مســؤوليتهم” عــن القمــع الدمــوي الــذي يمارســه نظــام بشــار األســد. وتشــمل هــذه القائمــة رئيــس الــوزراء الســوري 
حســين عرنــوس منــذ 2014. وتضــم الحكومــة ثــاث وزيــرات، وهــي الخامســة املشــّكلة منــذ بدايــة عــام 2011. وأضــاف األوروبيــون إلــى قائمتهــم 
الســوداء أســماء وزراء النفــط والثــروة املعدنيــة والصناعــة والصحــة والزراعــة والصحــة وثاثــة وزراء دولــة. وســبق أن فــرض االتحــاد األوروبــي 
فــي 16 تشــرين األول/ أكتوبــر، عقوبــات علــى وزراء املاليــة والعــدل والتجــارة والنقــل والثقافــة والتعليــم والطاقــة. وصــار جميعهــم ممنوعيــن 

من الحصول على تأشيرات دخول وجّمدت أصولهم في االتحاد األوروبي، وبذلك صارت القائمة تشمل 288 اسًما و70 كياًنا.

فــي 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أعلنــت وزارة املاليــة األمريكيــة، أنهــا أضافــت وزارة النفــط الســورية وقــوات الدفــاع الوطنــي إلــى قوائــم العقوبــات.  	•
إضافــة إلــى ذلــك، تضــم القائمــة تســع شــركات ومنظمــات أخــرى تتعلــق بتكريــر النفــط والبنــاء العســكري، وإنتــاج األدويــة. وتضــم القائمــة 

أيًضا أسماء ستة مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.

وفــي 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أعلنــت أميــركا عــن حزمــة عقوبــات جديــدة طاولــت 19 شــخًصا وكياًنــا علــى الصعيديــن العســكري واالقتصــادي  	•
فــي النظــام الســوري، وذلــك فــي خامــس حزمــة تصــدر بموجــب “قانــون قيصــر”. ووفقا لبيــان وزارة الخزانــة األمريكيــة فــإّن العقوبــات علــى 
األفــراد شــملت كّا مــن: اللــواء ناصــر العلــي )رئيــس شــعبة األمــن السيا�ســي(، واللــواء غســان جــودت اســماعيل مديــر إدارة املخابــرات الجويــة، 
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وصقــر رســتم )قائــد ميليشــيا الدفــاع الوطنــي فــي حمــص(. كمــا ضّمــت القائمــة حســام القاطرجــي، وعضــو مجلــس الشــعب نبيــل أحمــد طعمــة، 
القائمــة الســوداء، ميليشــيا “الدفــاع الوطنــي”،  الديــن املدنــي، وعامــر تيســير خيتــي. وتضّمنــت  الديــن املدنــي وطــارق عمــاد  وكمــال عمــاد 

ومؤسسة اإلنشاءات العسكرية، باإلضافة إلى وزارة النفط والثروة املعدنية.

فــي 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، احتضنــت أنقــرة، محادثــات تركيــة - روســية رفيعــة املســتوى تناولــت مســتجدات امللــف الســوري. وذكــرت  	•
مصــادر دبلوماســية، لوكالــة األناضــول، أن الجانــب التركــي ترأســه نائــب وزيــر الخارجيــة ســادات أونــال، فيمــا تــرأس الجانــب الرو�ســي ألكســندر 
الفرينتييــف، املبعــوث الخــاص إلــى ســورية. وأوضحــت املصــادر أن املحادثــات تناولــت املســتجدات املتعلقــة بالعمليــة السياســية، ومســار 
أســتانة، واألوضــاع امليدانيــة بمحافظــة إدلــب، فــي إطــار عمــل اللجنــة الدســتورية املعنيــة بوضــع دســتور جديــد لســورية. كمــا ناقــش الجانبــان، 

ملف الاجئين السوريين، وأوضاع النازحين داخل الباد.

فــي 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أكــد ســيرغي الفــروف وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، خــال لقــاء مــع املبعــوث الدولــي إلــى ســورية، غيــر بيديرســون،  	•
أهميــة التعامــل مــع مشــكلة التواجــد األجنبــي فــي ســورية دون موافقــة ســلطات البــاد، وبحــث معــه أهميــة تنشــيط عمــل اللجنــة الدســتورية 
الســورية. وقــال الفــروف خــال لقائــه مــع بيدرســون: “نحــن نــرى أنــه بغــض النظــر عــن الصعوبــات املوضوعيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فيــروس 
“كورونــا”، فــإن عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية يم�ســي قدًمــا، والوضــع قــد اســتقر فــي جــزء كبيــر مــن األرا�ســي الســورية بشــكل ملمــوس، 

ورغم ذلك، فإن محاربة “اإلرهابيين” ال تزال أمًرا مهما، وال تزال هناك بؤٌر “إرهابية” على األرا�سي السورية”.

فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، علــى صعيــد املعارضــة الســورية، أصــدر “االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية” قــراًرا يتعلــق  	•
بإنشــاء “املفوضيــة العليــا لانتخابــات”، والــذي لقــي موجــة ردود فعــل ســلبية ورافضــة للقــرار، معتبــرًة أن فيــه إجهــاض للحــراك الشــعبي 

السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح املعارضة بل خدمًة للنظام.

ووفــق قــرار االئتــاف، تقــوم املفوضيــة بأعمالهــا بعــد تأميــن البيئــة اآلمنــة واملحايــدة وتحــت إشــراف األمــم املتحــدة وفًقــا ملقتضيــات بيــان  	•
جنيــف رقــم 1 والقــرار الدولــي رقــم 2254، وتحــدد أهدافهــا ومهامهــا وآليــات عملهــا بتمكيــن قــوى الثــورة واملعارضــة الســورية - مــن خــال ممثلهــا 

الشرعي - من املنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرملانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار االستحقاق االنتخابي.

    وأصــدر االئتــاف - بعــد موجــة الرفــض- بياًنــا حــول قــرار تأســيس مفوضيــة وطنيــة لانتخابــات فــي ســورية، بأنــه ال بديــل عــن هيئــة الحكــم 
االنتقالــي كاملــة الصاحيــات، وأنــه ال يمكــن القبــول أو املشــاركة بــأي انتخابــات بوجــود هــذا النظــام املجــرم. وأوضــح االئتــاف أنــه “التزاًمــا منــه 
بتنفيــذ مســؤولياته تجــاه قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2245 وبيــان جنيــف لعــام 2012، ولكــي تكــون كــوادر الثــورة الســورية وقواهــا مســتعدة 
لكامــل االســتحقاقات املتعلقــة بتنفيــذ الحــل السيا�ســي وتأســيس هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصاحيــات دون األســد، وفًقــا لخطــة الســال 

األربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية لانتخابات استعداًدا للمرحلة االنتقالية وما بعدها”.

فــي 26 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أعلنــت وزارة الخارجيــة املصريــة، عــن عقــد اجتمــاع رفيــع املســتوى مــع 3 دول عربيــة أخــرى، لبحــث تطــورات  	•
األزمــة الســورية والســبيل إلــى حلهــا، فــي وقــت يجــري املبعــوث األممــي إلــى ســورية مباحثاتــه فــي الريــاض. ونشــرت الــوزارة بياًنــا مقتضًبــا قالــت فيــه: 
“عقــدت مصــر والســعودية واإلمــارات واألردن اجتماًعــا تشــاورًيا، علــى مســتوى كبــار املســئولين فــي وزارات الخارجيــة لبحــث تطــورات “األزمــة 
الســورية”. وأضــاف أن الــدول األربــع نظــرت أيًضــا فــي ســبل تســوية “األزمــة” وفًقــا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 بمــا يحفــظ وحــدة ســورية 

وسامة أراضيها.
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روزنامة الحدث السوري

روزنامة الحدث السوري

03 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

واصلــت المليشــيات المدعومــة مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي تجنيــد األطفــال والشــباب فــي صفوفهــا مقابــل اإلغــراءات الماديــة، 

فــي ريــف ديــر الــزور، شــرقي ســورية، فــي وقــت اســتولت فيــه علــى منــازل فــي الرقــة، فــي حيــن تعرضــت مليشــيا ”لــواء القــدس” 

المدعومــة مــن روســيا لهجــوم جديــد مــن مجهوليــن فــي باديــة حمــص. فقــد بــدأت الميليشــيات بجولــة جديــدة مــن الدعايــة 

فــي ريــف ديــر الــزور، بهــدف تجنيــد األطفــال والشــبان فــي صفوفهــا وإخضاعهــم لــدورات ”توجيــه سياســي ودينــي” ودورات 

ــا شــهرًيا؛ إذ أنشــأت مليشــيات ”الباقــر” و”أبــو  تدريــب عســكري، مقابــل حصولهــم علــى بــدل مــادي يقــدر بنحــو 50 دوالرا أميركًي

الفضــل العبــاس” و ”فاطميــون” وغيرهــا معســكًرا للتدريــب فــي منطقــة ســكور فــي باديــة البوكمــال، حيــث نّســبت إليــه حتــى 

اليــوم قرابــة مائــة شــاب ومائــة طفــل أعمارهــم تبــدأ مــن 14 عاًمــا، وبــدأت عمليــات التدريــب علــى الســالح المتوســط وقاذفــات اآلر 

بي جي اليدوية.

وُيرجــح أن يتــم نقــل هــؤالء إلــى مناطــق أخــرى مــن ســورية، نحــو إدلــب أو نحــو الجنــوب الســوري، فيمــا ســيتم نقــل قســم منهــم 

ــك  ــزور، وذل ــر ال ــم لدي ــرقي المتاخ ــة الش ــف الرق ــدان بري ــة مع ــي ناحي ــازل ف ــى من ــتيالء عل ــيات باالس ــام المليش ــد قي ــة بع ــى الرق إل

بالتزامــن مــع اســتيالء مليشــيا ”لــواء القــدس” المدعومــة مــن روســيا علــى عــدد مــن المنــازل فــي المنطقــة بهــدف تحويلهــا إلــى 

مقــرات عســكرية ومشــفى ميدانــي. وجــاء ذلــك بالتزامــن أيًضــا مــع عقــد اجتماعــات مــن قبــل نائــب القائــد العــام المشــرف علــى 

المليشــيات فــي المنطقــة، المدعــو ”الحــاج مهــدي”، مــع مديــر المركــز الثقافــي اإليرانــي فــي ديــر الــزور، المدعــو ”الحــاج حســين”، 

بهدف زيادة نسبة التجنيد في صفوف المليشيات المدعومة من الحرس الثوري.

07 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

اســتقال، اليــوم الســبت، المبعــوث األميركــي الخــاص لســورية جيمــس جيفــري مــن منصبــه، وُذكــر أن نائــب جيفــري، جويــل روبــارن، 

م المهمة وسيستمر في النهج ذاته الذي سار عليه المبعوث السابق.
ّ
هو من سيتسل

ــورية  ــاص لس ــي الخ ــوث األميرك ــن المبع  م
ً

ــاال ــى اتص ــه  تلق ــن إن ــل يومي ــدة، قب ــس العب ــورية أن ــاوض الس ــة التف ــس هيئ ــال رئي وق

جيمــس جيفــري، تنــاول السياســة األميركيــة فــي ســورية فــي ضــوء االنتخابــات الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة. وذكــر العبــدة 

ــج  ــت نتائ ــا كان ــر مهم ــن تتغي ــورية ل ــي س ــة ف ــة األميركي ــد أن السياس ــري أك ــبوك”، أن جيف ــي ”فيس ــه ف ــر صفحت ــور عب ــي منش ف

ــادل  ــي ع ــل سياس ــى ح ــل إل ــث للتوص ــدة الحثي ــات المتح ــل الوالي ــم وعم ــه ”دع ــد ل ــري أك ــاف أن جيف ــية. وأض ــات الرئاس االنتخاب

ومستدام في سورية”.

ــود  ــى وج ــر عل ــالده أي تأثي ــي ب ــية ف ــات الرئاس ــج االنتخاب ــون لنتائ ــن، أن يك ــل يومي ــه قب ــات ل ــي تصريح ــتبعد ف ــري اس وكان جيف

 أوروبيــة وعربيــة إلــى مقاطعــة ”مؤتمــر 
ً

بــالده العســكري فــي ســورية، بغــض النظــر عــن المرشــح الفائــز. كمــا دعــا قبــل أيــام دوال

ــن  ــم م ــى الرغ ــاري، عل ــر الج ــي/ نوفمب ــرين الثان ــهر تش ــن ش ــي 11 و12 م ــق يوم ــي دمش ــده ف ــرر عق ــوريين” والمق ــن الس الالجئي

مساعي موسكو إلقامته.
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07 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

ــودة  ــوري، والموج ــام الس ــوات النظ ــل ق ــن قب ــرة م ــكرية المحاص ــة العس ــك النقط ــبت، بتفكي ــوم الس ــة، الي ــوات التركي ــدأت الق ب

علــى الطريــق الدولــي حلــب -دمشــق )إم 5( قــرب قريــة معرحطــاط جنوبــي إدلــب، تحضيــًرا لنقلهــا إلــى منطقة خاضعة لســيطرة 

فصائــل المعارضــة. وكان الجيــش التركــي أقــام هــذه النقطــة تزامًنــا مــع التقــّدم الســريع لقــوات النظــام نحــو مناطــق المعارضــة 

في كانون الثاني/ يناير الفائت، لكّنها طّوقت من قبل تلك القوات بعد أيام قليلة.

ــات نقطــة شــير مغــار، فــي جبــل شحشــبو شــمال  ــات نقــل محتوي ــة تفكيــك النقطــة الجديــدة مــع اســتمرار عملي وتتزامــن عملي

غربــي حمــاة، إلــى محيــط قريــة قوقفيــن فــي جبــل الزاويــة بإدلــب. وكانــت القــوات التركيــة أنهــت قبــل خمســة أيــام عمليــة نقــل 

محتويات نقطة مورك شمالي حماة، التي تمّركزت فيها قوات تابعة للنظام عقب إتمام نقل اآلليات.

وبحســب وســائل إعــالم تركيــة، فــإن جيــش بالدهــا ينــوي ســحب النقــاط الـ14، التــي وقعت تحــت حصار قــوات النظام والمليشــيات 

المواليــة لهــا فــي محافظــات إدلــب وحلــب وحمــاة. وأوضحــت أن االنســحاب يأتــي تلبيــة للمطالــب الروســية التــي قّدمتهــا 

ا في العاصمة التركية أنقرة.
ً

األخيرة في االجتماع الذي جمع مسؤولين روًسا وأتراك

وتنتشــر فــي الشــمال الســوري أكثــر مــن 60 نقطــة عســكرية تركيــة، بنــاًء علــى اتفــاق بيــن موســكو وأنقــرة، تتــوّزع علــى محافظــات 

إدلب وحلب وحماة والالذقية، 14 منها وقعت تحت حصار قوات النظام.

09 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

واصلــت مليشــيات ”قــوات ســورية الديمقراطيــة” ”قســد” حمــالت التجنيــد اإلجبــاري فــي مناطــق ســيطرتها، وخاصــة فــي 

محافظــة الحســكة شــمال شــرقي ســورية، علــى الرغــم مــن ارتفــاع وتيــرة اإلصابــة بفيــروس كورونــا وتشــكيله تهديــًدا فــي 

المنطقــة التــي تعانــي مــن تدنــي مســتوى الخدمــات الطبيــة. وقــد شــنت ”قســد” اليــوم حملــة اعتقــاالت فــي مدينــة القامشــلي 

بريــف الحســكة، قــرب الحــدود الســورية التركيــة، واعتقلــت عشــرات الشــبان والرجــال بهــدف التجنيــد اإلجبــاري فــي صفوفهــا. 

وُيذكــر أن االعتقــاالت جــرت عــن طريــق مداهمــة المنــازل، وذلــك بالتزامــن مــع فــرض حظــر تجــول فــي معظــم المناطــق التــي 

ــدد  ــع ع ــد أن ارتف ــك بع ــرة، وذل ــع الكبي ــز التجم ــدارس ومراك ــواق والم ــالق األس ــة، وإغ ــي المدين ــيات ف ــيطرة المليش ــع لس تخض

اإلصابات في مناطقها إلى 5484، تعافى منها 798، وتوفي 138 مصاًبا.

10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

فرضــت الواليــات المتحــدة، االثنيــن، عقوبــات جديــدة علــى برلمانييــن ومســؤولين عســكريين ســوريين متهميــن بدعــم إنتــاج 
النفــط الســوري لحســاب نظــام الرئيــس بشــار األســد. وأدرجــت وزارتــا الخزانــة والخارجيــة األميركيتــان علــى قائمتهمــا الســوداء 19 
ــان  ــيبينغ”، اللت ــاليزار ش ــي” و ”س ــتوك كومبان ــت س ــت جوين ــوم برايف ــدا بترولي ــة ”أرف ــة النفطي ــركتا الصناع ــا ش ــا، أبرزه ــرًدا وكياًن ف
ــان  ــة غس ــرات الجوي ــر المخاب ــتهدفين، مدي ــراد المس ــن األف ــا. وبي ــؤولين عنهم ــى المس ــة إل ــورية، إضاف ــان وس ــي لبن ــا ف مقرهم

جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.

وبموجــب العقوبــات، ســيتم تجميــد أي أصــول محتملــة لألفــراد المســتهدفين فــي الواليــات المتحــدة، ويمنــع عليهــم دخــول 
ــذ ”قانــون قيصــر”  ــدء تنفي ــذ ب ــات هــي الخامســة من ــة. وهــذه الرزمــة مــن العقوب ــي األميركــي واألراضــي األميركي النظــام المال

منتصف حزيران/ يونيو الفائت.

وأكــد وزيــر الخزانــة االميركــي ســتيفن منوتشــين فــي بيــان ”عزمــه علــى مواصلــة ممارســة ضغــط اقتصــادي علــى نظــام األســد 
وداعميــه بســبب القمــع الــذي يمارســه النظــام”. وأوضــح وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو أن قــرار فــرض هــذه العقوبــات اتخــذ تحيــًة 
لضحايــا القصــف الــذي تعرضــت لــه مدينــة دومــا الســورية فــي 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 2015 مــن جانــب ”قــوات بشــار األســد التــي 

تدعمها إيران وروسيا”، و ”أسفر عن مقتل أكثر من سبعين مدنًيا سورًيا”.
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10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أعلنــت مجموعــة مــن التنظيمــات السياســية الســورية، فــي بيــان لهــا مســاء الثالثــاء، رفضهــا التــام لعقــد النظــام الســوري برعايــة 

روســية مؤتمــًرا فــي دمشــق إلعــادة الالجئيــن الســوريين فــي الخــارج، وعــدت الخطــوة ورقــة لجلــب التمويــل لحســاب مشــاريع 

هدفهــا دعــم النظــام إلنقــاذ اقتصــاده المتهالــك. ووقــع علــى البيــان كل مــن ”المجلــس الســوري للتغييــر” و”حركــة العمــل 

الســوريين  و”حركــة  الســوريين”  الكــرد  المســتقلين  و”رابطــة  الديمقراطــي”  العربــي  و”التحالــف  ســورية”  أجــل  مــن  الوطنــي 

الديمقراطيين”.

وأكــد الموقعــون علــى إدانــة ”هــذه المراوغــة والتعــدي مــن قبــل روســيا التــي باتــت جــزًءا مــن المشــكلة وليــس الحــل” مضيفيــن: 

”نعلــن رفضنــا التــام لــه ولمــا يمكــن أن يصــدر عنــه، ولمــا يشــكله مــن محاولــة التفافيــة ومتاجــرة بقضيــة الالجئيــن بمزاعــم وذرائــع 

إنسانية، واستخدامها ورقة لجلب التمويل لحساب مشاريع هدفها دعم النظام وإنقاذ اقتصاده المتهالك.”

وحــذر البيــان فــي الوقــت ذاتــه مــن ”خطــورة اإلقــدام علــى هكــذا خطــوة اســتفزازية بحــق الشــعب الســوري الحــر وتضحياتــه 

علــى مــدار عشــر ســنوات ودمــاء أبنائــه، ناهيكــم عمــا تعــرض لــه الســوريون الــذي عــادوا أو أعيــدوا مــن بعــض دول الجــوار الســوري 

إلــى اعتقــال وإذالل ومالحقــة أمنيــة وحرمــان مــن العيــش”. وقــال البيــان إن ذلــك ”خــرق واضــح وصريــح لبيــان جنيــف 1 وللقراريــن 

2118 و2254، والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي”، كما عده ”سعًيا للتهرب من استحقاقات الحل السياسي”.

وشــدد علــى أن النظــام كان الســبب المباشــر والرئيــس فــي ”تشــريد وتهجيــر وتدميــر منــازل الالجئيــن واالســتيالء علــى مــا تبقــى 

منهــا، إلــى جانــب اســتمرار عمليــات القصــف والتهجيــر الممنهــج التــي تقــوم بهــا روســيا نفســها ومعهــا نظــام األســد وإيــران 

والميليشيات الطائفية متعددة التسميات واالتجاهات”.

ــن  ــى م ــد األدن ــر الح ــاؤه، دون توفي ــد وحلف ــام األس ــردهم نظ ــا ش ــادة 14 مليوًن ــة إع ــم عملي ــن أن تت ــه ”ال يمك ــان أن ــح البي وأوض

مقومــات الحيــاة ومســتلزماتها مــن حيــث األمــان والبنــى التحتيــة وفــرص العمــل، فــي ظــل وجــود نظــام بــات عاجــًزا عــن توفيــر 

رغيــف الخبــز لمــن هــم فــي مناطــق ســيطرته.” وأكــد أن ”الرفــض المطلــق والتــام مــن قبــل الســوريين والمجتمــع الدولــي وفــي 

المقدمــة منــه الواليــات المتحــدة ودول االتحــاد األوروبــي إلعــادة اإلعمــار دون حــل سياســي، يجعــل المؤتمــر بحكــم المّيــت قبــل 

والدته.” 

13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

كشــف موقــع مهتــم بالشــأن اإليرانــي اليــوم الجمعــة عــن وصــول 150 عنصــًرا يحملــون الجنســية العراقيــة ويعملــون ضمــن 

صفــوف الحــرس الثــوري اإليرانــي، إلــى ســورية. وأوضــح موقــع "إيــران وايــر بالعربــي" أن العناصــر ينتمــون لميليشــيا "عصائــب أهــل 

الحــق" العراقيــة، وقــد وصلــوا إلــى مدينــة البوكمــال، جنــوب شــرقي مدينــة ديــر الــزور، قادميــن مــن العــراق عبــر مدينــة حصيبــة 

الحدوديــة، يــوم اإلثنيــن الفائــت. وأضــاف المصــدر أن العناصــر نقلــوا مــن معســكر جنوبــي إيــران إلــى خطــوط القتــال بســبب 

ارتكابهم مخالفات عسكرية، وجاءت عملية النقل عقوبة لهم.

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

ــر للحصــول  ــة رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، مســؤولية وقــوف الســوريين فــي طوابي ــات المتحــدة األميركي حّملــت الوالي

علــى الخبــز؛ بســبب تحويلــه مالييــن الــدوالرات لتأجيــج آلــة الحــرب ضــد الســكان. وذكــر حســاب الســفارة األميركيــة فــي دمشــق 

علــى ”تويتــر”، اليــوم الســبت، أّن ”بشــار األســد أوقــف دعــم الغــذاء والوقــود مــن أجــل تحويــل مالييــن الــدوالرات كل شــهر لتأجيــج 

آلــة الحــرب ضــد الســكان، مــا اضطــر الشــعب الســوري إلــى الوقــوف فــي طوابيــر للحصــول علــى الخبــز”. وأضــاف فــي ذات التغريــدة 

جملــة ”األســد يدمــر ســورية”، فــي إشــارة إلــى اســتمراره بالتمســك بالســلطة، بالرغــم مــن تــردي الواقــع االقتصــادي وهــروب أكثــر 

من ستة ماليين سوري إلى الخارج.
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ويأتــي هــذا الموقــف بعــد دعــوات النظــام وروســيا لعــودة الالجئيــن الســوريين، خــالل المؤتمــر الــذي عقــد فــي دمشــق يومــي 

11 و12 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الجــاري. وأوردت الخارجيــة األميركيــة، فــي بيــان نشــرته علــى موقعهــا الرســمي اليــوم الســبت، أّن 

ــن  ــودة الالجئي ــبة لع ــروف المناس ــة الظ ــة لتهيئ ــن ذا مصداقي ــم يك ــوري "ل ــام الس ــيا والنظ ــه روس ــذي نظمت ــن ال ــر الالجئي مؤتم

اآلمنة والطوعية إلى بالدهم".

وأعربــت عــن "أســفها مــن ســعي النظــام بدعــم روســي إلــى اســتخدام مالييــن الالجئيــن المســتضعفين كبيــادق سياســيًة ليزعــم 

ــدت دعمهــا لعــودة الالجئيــن عندمــا تســمح 
ّ

انتهــاء الصــراع الدائــر"، وأشــارت إلــى أن "الحكومــة الســورية غيــر موثــوق بهــا"، وأك

ــدول التــي تواصــل اســتضافة مالييــن  ــان إلــى أن "واشــنطن تقــف مــع ال ــة. ولفــت البي ــة واآلمن الظــروف لهــم بالعــودة الطوعي

الالجئيــن، وال تــزال أكبــر مانــح إنســاني منفــرد لألزمــة الســورية". كمــا حّمــل نظــام بشــار األســد مســؤولية مقتــل أكثــر مــن 500 ألــف 

 عن قصف العديد من المستشفيات ومنع الدعم اإلنساني لماليين السوريين.
ً

مواطن، فضال

16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، اليــوم االثنيــن، عــن تمكــن مجموعــة مــن عناصــر "الكومانــدوس" فــي الجيــش التركــي مــن تنفيــذ 

عمليــة وصفتهــا الدفــاع بـ"الناجحــة"، واســتطاعوا مــن خاللهــا تحييــد )قتــل/ إصابــة( 6 عناصــر مــن حزبــي "العمــال الكردســتاني" 

و"االتحــاد الديمقراطــي" الكردييــن، باإلشــارة إلــى مقاتلــي "قســد" الذيــن حاولــوا التسلســل إلــى مواقــع فــي منطقــة عمليــة "نبــع 

السالم" لزعزعة االستقرار هناك، بحسب بياٍن للوزارة.

وســبق ذلــك بيــوم إعــالن مشــابه مــن الدفــاع التركيــة عــن تمكــن عناصــر الجيــش التركــي مــن صــد محاولــة تسلســل فــي مناطــق 

عمليــة "درع الفــرات" شــمالي حلــب لعناصــر "قســد"، حيــث تمكنــت فــرق "الكومانــدوس" والقناصــة بقتــل عــدد مــن العناصــر 

المتســللين. وفــي كال اإلعالنيــن نشــرت الدفــاع مشــاهد مصــورة تظهــر اشــتباكات ليليــة، وعمليــات اســتهداف مــن مواقــع 

دفاعية للجيش التركي بواسطة رشاشات ثقيلة وقناصات.

مــع هــذا اإلعــالن لــوزارة الدفــاع التركيــة، تعــود التكهنــات بإمكانيــة اســتئناف الجيــش التركــي عملياتــه فــي الشــمال الشــرقي مــن 

 انشــغال الواليــات المتحــدة، حليفــة "قــوات ســورية الديمقرطيــة" )قســد( التــي يشــكل األكــراد معظــم قياداتهــا؛ 
ً

ســورية، مســتغال

بعمليــة انتقــال الســلطة بيــن إدارتــي الرئيــس الخاســر فــي االنتخابــات دونالــد ترامــب والمنتخــب جــو بايــدن، لتوســيع رقعة الســيطرة 

التركيــة إلــى جانــب فصائــل المعارضــة الســورية المدعومــة مــن قبلهــا، وال ســيما فــي محيــط منطقــة العمليــة العســكرية التركيــة 

األخيرة "نبع السالم"، بين مدينتي رأس العين في ريف الحسكة الغربي، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الشرقي.

18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

نفــذت "إســرائيل" قصًفــا بالطائــرات مــن خــارج األجــواء الســورية، ضــد مواقــع للنظــام فــي ريــف القنيطرة وأطــراف مدينة دمشــق، 

وأســفر عــن مقتــل وجــرح عشــرة عناصــر مــن قــوات النظــام والمليشــيات اإليرانيــة المتمركــزة إلــى جانبــه. وقــد ُســمع دوي 

انفجــارات عنيفــة نتيجــة ســقوط قذائــف أو إطــالق قذائــف مــن ناحيــة مطــار دمشــق الدولــي ومطــار المــزة العســكري وناحيــة 

ــة  ــع تابع ــتهدافه 8 مواق ــرائيلي، اس ــالل اإلس ــش االحت ــد جي ــدوره، أك ــة. وب ــيات اإليراني ــج بالمليش ــي تع ــب الت ــيدة زين ــة الس منطق

لقوات "فيلق القدس" بالحرس الثوري اإليراني وجيش النظام السوري، بما فيها مواقع قرب مطار دمشق الدولي.
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19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

قالــت صحيفــة "يســرائيل هيــوم" اليمينيــة، المقربــة من ديــوان رئيــس الحكومة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهو، إن الجيش اإلســرائيلي 

نفــذ هجماتــه الواســعة فــي عمــق ســورية الليلــة قبــل الماضيــة بهــدف إرســال رســالة مفادهــا أن انتهــاء حقبــة دونالــد ترامــب 

وتولــي الرئيــس المنتخــب جــون بايــدن مقاليــد الحكــم فــي واشــنطن لــن يؤثــر علــى عــزم “إســرائيل” مواصلــة العمــل علــى تحقيــق 

أهدافها في العمق السوري.

وفــي تعليــق أعــّده معلقهــا العســكري يــوآف ليمــور، أوضحــت الصحيفــة أن الهجــوم جــاء للتأكيــد علــى أن عــودة القــوى 

العظمــى، وضمنهــا الواليــات المتحــدة فــي عهــد بايــدن، لالتفــاق النــووي مع إيــران لن تؤثــر على مخططــات “إســرائيل” لمواصلة 

عملياتهــا فــي ســورية، مشــيرة إلــى أنــه مــن غيــر المســتبعد أن تعمــل “إســرائيل” أيًضــا ضــد البرنامــج النــووي اإليرانــي. وأضافــت أن 

الهجمــات الواســعة علــى ســورية جــاءت رًدا علــى مســؤولية اإليرانييــن عــن عمليــات زرع العبــوات الناســفة بالقــرب مــن الحــدود 

السورية "اإلسرائيلية".

ورأى معــد التقريــر أن الهجمــات تمثــل أيًضــا رســالة لنظــام بشــار األســد لتحذيــره مــن أنــه فــي حــال لــم يعمــل علــى منــع تحــول 

ا أنــه ال يوجــد لــدى “إســرائيل” الكثيــر مــن 
ً

جنــوب ســورية إلــى ســاحة للعمــل ضــد “إســرائيل” فــإن جيشــه ســيتلقى الضربــات، مســتدرك

اآلمــال علــى إمكانيــة أن يقــدم األســد علــى خطــوات جديــدة بســبب عــدم فاعليــة جيشــه. ورجــح ليمــور أن تكــون بعــض المواقــع 

التــي اســتهدفت الليلــة قبــل الماضيــة كانــت ضمــن بنــك األهــداف اإلســرائيلي الــذي أعــد منــذ فتــرة طويلــة، مثــل مقــر قيــادة 

"فيلق القدس" في مطار دمشق الدولي.

21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

اســتهدفت طائــرات حربيــة مجهولــة مواقــع للمليشــيات المدعومــة مــن إيــران، شــرقي ســورية، غربــي مدينــة البوكمــال، قــرب 

الحــدود العراقيــة – الســورية، بأكثــر مــن 10 ضربــات جويــة، وشــوهدت ســيارات إســعاف تصــل إلــى المنطقــة المســتهدفة، وســط 

أنبــاء عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف العســكريين، حيــث هنــاك العديــد مــن المواقــع العســكرية التابعــة للمليشــيات 

اإليرانية، ومن أبرزها "الحرس الثوري" و"فاطميون" و"زينبيون"، في المنطقة المستهدفة.

ــران داخــل األراضــي الســورية، وتشــهد  ــر مقــرات إي ــر مدينــة البوكمــال، الواقعــة علــى الحــدود العراقيــة الســورية، مــن أكب وتعتب

عمليــات تشــييع وتجنيــد للشــبان فــي المليشــيات اإليرانيــة الذيــن يقبلــون علــى االنضمــام إليهــا هرًبــا مــن الخدمــة فــي مناطــق 

 عن رواتبها المغرية بالنسبة إليهم، والتي تصل إلى نحو 200 دوالر شهرًيا.
ً

قوات النظام، فضال

22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أصــدر رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، ثالثــة مراســيم نّصــت علــى تعييــن فيصــل المقــداد وزيــًرا للخارجيــة والمغتربيــن خلًفــا 

لوليــد المعلــم، الــذي توفــي األســبوع الماضــي، وإعفــاء بشــار الجعفــري مــن مهماتــه مندوًبــا دائًمــا لســورية فــي األمــم المتحــدة، 

 عنه.
ً

وتعيين سفير سورية لدى األمم المتحدة في فيينا بديال

ــر الخارجيــة والمغتربيــن، ونقــل الســفير الســوري لــدى األمــم المتحــدة فــي  ــا لوزي وتضّمنــت القــرارات تعييــن بشــار الجعفــري نائًب

فيينــا بســام الصبــاغ إلــى الوفــد الدائــم فــي نيويــورك واعتمــاده مندوًبــا دائًمــا لســورية لــدى منظمــة األمــم المتحــدة فــي 

نيويورك.

وشــغل المقــداد منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن فــي حكومــة النظــام الســوري منــذ عــام 2006، وهــو العــام ذاتــه الــذي 

وصل فيه وليد المعلم إلى منصب وزير الخارجية.



17

سورية  والشرق األوسط

 العدد )1( تشرين الثاني / نوفمبر 2020

ولــد المقــداد فــي قريــة غصــم التابعــة لمحافظــة درعــا عــام 1954، وهــو حائــز علــى اإلجــازة فــي اآلداب قســم اللغــة اإلنكليزيــة مــن 

جامعة دمشق عام 1978، وشهادة الدكتوراه في األدب اإلنكليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1993.

وانخــرط فــي الســلك الدبلوماســي ووزارة الخارجيــة عــام 1994، وفــي عــام 1995 عمــل ضمــن الوفــد الدائــم لســورية لــدى األمــم 

المتحــدة، وشــغل فــي عــام 2003 منصــب ســفير ســورية ومندوبهــا الدائــم فــي األمــم المتحــدة حتــى توليــه منصــب نائــب وزيــر 

الخارجية في 2006.

أمــا بشــار الجعفــري فهــو مــن أشــد المدافعيــن عــن النظــام، وشــغل منصــب الممثــل الدائــم لســورية فــي األمــم المتحــدة بيــن 

ل النظام في عدة جوالت تفاوضية مع المعارضة في موسكو وجنيف.
ّ
عامي 2006 و2020، كما مث

وكان الصبــاغ قــد شــغل منصــب منــدوب ســورية الدائــم فــي منظمــة "حظــر األســلحة الكيمائيــة"، ولــدى "الوكالــة الدوليــة للطاقة 

الذرية" في فيينا، إضافة إلى منصب المندوب الدائم لسورية في مكتب األمم المتحدة في فيينا.

24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أكــد نائــب القائــد العــام لـــقوات التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم "داعــش" اإلرهابــي، كيفيــن كوبســي، فــي أثنــاء زيارتــه إلــى مدينــة 

الرميــالن بريــف الحســكة شــمال شــرقي ســورية، أن التحالــف مســتمر فــي دعــم مليشــيات "قــوات ســورية الديمقراطيــة" )قســد( 

فــي ســورية، وذلــك بالتزامــن مــع زيــارات تجريهــا وفــود مــن التحالــف إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة "قســد" وبخاصــة ذات 

األغلبيــة العربيــة منهــا. وقــال كيفيــن إن الدعــم المقــدم لـ"قســد" ســوف يســتمر، ألن الحــرب علــى تنظيــم "داعــش" لــم تنتــِه بعــد. 

ــع  ــة صوام ــي منطق ــد" ف ــع "قس ــتركة م ــكرية مش ــاورة عس ــي من ــف الدول ــراء التحال ــن إج ــن م ــد يومي ــث بعي ــك الحدي ــاء ذل وج

الحبوب في ناحية الصور بريف دير الزور الشمالي. 

وكان التحالــف الدولــي بالتعــاون مــع "قــوات ســورية الديمقراطيــة" "قســد" فــي مــارس/ آذار عــام 2019 قــد ســيطر علــى منطقــة 

الباغــوز آخــر معاقــل تنظيــم "داعــش" فــي ديــر الــزور بعــد معــارك عنيفــة اســتمرت شــهورا، وأعلنــت إثرهــا "قســد" هزيمــة "داعــش" 

عسكرًيا في سورية.

وكانــت المناطــق ذات األغلبيــة العربيــة الخاضعــة لـ"قســد" قــد شــهدت خــالل الشــهور الماضيــة احتقاًنــا واســًعا وتظاهــرات ضــد 

 عــن اتبــاع 
ً

سياســات "قســد" التــي تهمــش أهالــي المنطقــة وتمنعهــم مــن حكــم أنفســهم وإدارة شــؤونهم الخدميــة، فضــال

"قسد" سياسة التجنيد اإلجباري وتنفيذ اعتقاالت تعسفية بحق المعارضين لها واتهامهم باالنتماء لـ"داعش".

25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

ــا مــع  ــران الحربــي الروســي غــارات جويــة علــى باديــة معــدان فــي ريــف الرقــة الجنوبــي، شــمال شــرقّي ســورية، تزامًن نفــذ الطي

ــح أن هنــاك نيــة لــدى روســيا إلعــادة تأهيــل 
ّ

وصــول قــوات روســية إلــى مطــار الطبقــة العســكري جنــوب غربــّي الطبقــة، وُيرج

المطــار مــن أجــل اســتخدامه مــن قبــل القــوات الجويــة الروســية التــي تعتمــد علــى الطيــران الحربــي، حيــث يقتصــر عمــل المطــار 

فــي الوقــت الحالــي علــى الطائــرات المروحيــة فقــط؛ إذ يبــدو أن القــوات الروســية تريــد توســيع نفوذهــا فــي المنطقــة مــن خــالل 

بنــاء قاعــدة عســكرية تمكــن الطيــران الروســي مــن اإلقــالع والهبــوط فــي المطــار، حيــث تعتمــد فــي تنفيــذ الغــارات الجويــة علــى 

 عن استخدامها لمطار تدمر في ريف حمص.
ً

مطار الشعيرات ومطار حميميم بالدرجة األولى، فضال

ــة الســورية، التــي تتخــذ  ــات تمشــيط البادي ومــن المتوقــع أن يكــون مطــار الطبقــة نقطــة انطــالق للقــوات الروســية فــي عملي

ــرات  ــن الطائ ــة م ــي مجموع ــت الحال ــي الوق ــة ف ــار الطبق ــم مط ــا. ويض ــالق له ــة انط ــر نقط ــار تدم ــا مط ــية حالًي ــوات الروس الق

المروحيــة وعناصــر الخدمــة فقــط، إضافــة إلــى حاميــة المطــار الــذي كان مــن أكبــر المطــارات العســكرية في ســورية قبيل ســيطرة 

داعش عليه بعد معارك دامية مع النظام تكبد خاللها األخير خسائر بشرية فادحة.
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وكان تنظيــم "داعــش" قــد ســيطر، فــي آب/ أغســطس 2014، علــى محافظــة الرقــة بأكملهــا بعــد اســتيالئه علــى مطــار الطبقــة 

ــة مــارس/ آذار 2017، كانــت مليشــيات "قــوات ســورية  ــر حصــار ومعــارك اســتمرت عــدة أســابيع. وفــي نهاي مــن قــوات النظــام إث

الديمقراطيــة" )قســد( قــد أعلنــت أنهــا دخلــت مطــار الطبقــة العســكري وطــردت تنظيــم "داعــش" منــه بدعــم مــن قــوات التحالف 

الدولــي بقيــادة واشــنطن. ويقــع المطــار فــي ناحيــة الطبقــة قــرب ســد الفــرات علــى بعــد قرابــة 55 كيلومتــًرا مــن مدينــة الرقــة. 

والحًقــا، عقــدت "قســد" اتفاًقــا مــع النظــام برعايــة روســية، نــّص علــى تســليم المطــار لقــوات النظــام فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 

عام 2019، وذلك رًدا على العمليات العسكرية التركية ضد "قسد".

26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أكــدت مصــادر إســرائيلية أّن جيــش االحتــالل يســتغل وجــود الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فــي الحكــم لتكثيــف الغــارات التــي 

تستهدف الوجود اإليراني في سورية.

وفــي تقريــر بثتــه قنــاة التلفــزة اإلســرائيلية الرســمية "كان"، أفــادت بــأّن المؤسســة العســكرية فــي تــل أبيــب تنطلــق مــن افتــراض 

ــرة حكمــه فــي 20 كانــون  ــل انتهــاء فت ــة لهــا قب ــه ضرب ــة إقــدام ترامــب علــى توجي ــران التــي تخشــى مــن إمكاني ــأّن إي مفــاده ب

الثانــي/ ينايــر المقبــل، ســتحرص علــى عــدم منحــه مســوًغا لذلــك، األمــر الــذي ســيجعلها تســتوعب الهجمــات التــي تشــنها 

“إسرائيل” ضد تواجدها في سورية؛ وهو ما يمثل فرصة لتل أبيب لتكثيف هذه الهجمات.

27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أكــدت منظمــة حقوقيــة دوليــة مقتــل وإصابــة عشــرات األطفــال الســوريين فــي شــمال غربــي البــالد، منــذ بــدء وقــف إطــالق النــار 

 قتلــوا، وأصيــب 84 
ً

هنــاك فــي مــارس/ آذار الماضــي. وقالــت منظمــة ”أنقــذوا األطفــال”، فــي بيانهــا إن مــا ال يقــل عــن 43 طفــال

آخــرون خــالل هــذه الفتــرة، مشــيرة إلــى أن شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر كان األســوأ حتــى اآلن، حيــث اشــتمل علــى نحــو ربــع عــدد 

 بين قتيل ومصاب.
ً

الضحايا، أي 27 طفال

وقالــت مديــرة فريــق االســتجابة بالمنظمــة بســورية، صونيــا كــوش: ”علــى الرغــم مــن وقــف إطــالق النــار فــي مــارس/ آذار، ال يــزال 

الصــراع فــي ســورية يقتــل األطفــال وعائالتهــم فــي جميــع نواحــي البــالد، هــذه األرقــام تذكيــر خطيــر بــأن األطفــال يتحملــون 

وطأة هذه الحرب، حتى في األوقات التي لم يكن فيها تصعيد عسكري كبير، يتعرضون للقتل والتشويه”.

وأظهــر تقريــر للمنظمــة أن 700 ألــف طفــل يواجهــون الجــوع فــي ســورية، بســبب تدهــور الوضــع االقتصــادي وتأثيــر قيــود 

فيــروس كورونــا. ودعــت المنظمــة جميــع األطــراف المتصارعــة إلــى توفيــر حمايــة أفضــل لألطفــال وعائالتهــم، إلــى جانــب البنيــة 

التحتيــة الحيويــة مثــل المــدارس والمستشــفيات وضــرورة احتــرام القوانيــن اإلنســانية وقوانيــن حقــوق اإلنســان الدوليــة. وتظهــر 

ــات المؤكــدة بالفيــروس زاد 20 مــرة، بيــن األســبوع الثانــي مــن أيلــول/ ســبتمبر ومنتصــف  بيانــات األمــم المتحــدة أن عــدد اإلصاب

تشرين األول/ أكتوبر الماضيين.

28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أعلــن الجيــش األردنــي عــن إحبــاط عمليــة تهريــب مخــدرات بيــن األراضــي الســورية واألردنيــة، وقتــل وجــرح عــدد مــن األشــخاص، 

الذيــن كانــوا يحاولــون دخــول األراضــي األردنيــة. وقــال مصــدر عســكري مســؤول فــي القيــادة العامــة للقــوات المســلحة األردنيــة، 

أنــه تــم ضبــط 1942 كــف حشــيش، و19500 حبــة كبتاجــون، وعبــوة صغيــرة مــن مــادة »كرســتال« المخــدرة. وتعتبــر هــذه هــي 

المرة الرابعة خالل تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

ــا مخــدرات قادمــة مــن ســورية،  ــة الســعودية والعــراق وإيطالي ــرة ضبطــت حكومــات مصــر والمملكــة العربي ــة األخي وفــي اآلون

وأعلنــت إلقــاء القبــض علــى المتورطيــن، وكانــت جميــع الشــحنات التــي ضبطــت قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 

والميليشيات اإليرانية وميليشيا »حزب الله« اللبناني، التي باتت تعتمد في جزء كبير من تمويلها على زراعة الحشيش.
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وتعتبــر مناطــق الزبدانــي والقلمــون الغربــي، الخاضعــة لســيطرة "حــزب اللــه" اللبنانــي، مــن أبــرز المناطــق الســورية التــي تتــم فيهــا 

زراعــة الحشــيش، وكانــت شــهدت مواجهــات داميــة بيــن عناصــر مــن ميليشــيات محليــة وحــزب اللــه بســبب الخــالف علــى العائدات 

المالية.

30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

اســتهدفت ضربــة جويــة، ليلــة الســبت 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، ســيارة تويوتــا رباعيــة الدفــع، بعــد دخولهــا األراضــي الســورية 

قادمــة مــن العــراق، عبــر معبــر القائــم الحــدودي، أســفرت عــن مقتــل الجنــرال البــارز فــي الحــرس الثــوري مســلم شــهدان، وثالثــة 

مــن مرافقيــه، فــي منطقــة مرابطــة داخــل األراضــي الســورية تنتشــر فيهــا عــدة فصائــل مســلحة عراقيــة وإيرانيــة مختلطــة ضمــن 

بلــدة البوكمــال، علــى بعــد نحــو 10 كيلومتــرات مــن الشــريط الحــدودي داخــل األراضــي الســورية، ويرجــح أن تكــون الضربــة مــن 

ر األميركي أو اإلسرائيلي.
َ

قبل الطيران المسّي

7. إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

قالت دراســة حديثة نشــرها “املجلس األطل�ســي”، إن إيران بدأت البحث عن طرق جديدة لتعزيز ســيطرتها ونفوذها في مختلف املحافظات  	•
الســورية، خاصــة بعــد نجاحهــا فــي اختــراق جيــش النظــام وأجهزتــه األمنيــة. وتقــول الدراســة إنــه منــذ بدايــة عــام 2017، ركــزت إيــران علــى 
املجتمــع الســوري، وتعزيــز عاقاتهــا برجــال األعمــال الســوريين، مشــيرة إلــى أن االســتهداف اإلســرائيلي للوجــود العســكري اإليرانــي، خــال 

السنوات املاضية، كان سبًبا في أن تسلك إيران نهًجا مختلًفا من أجل حماية ميليشياتها.

وذكــرت الدراســة أن إيــران بــدأت بإنشــاء قــوات الدفــاع املحلــي، ودعــم ألويــة محــددة داخــل الجيــش الســوري، ثــم لجــأت مؤخــًرا إلــى إنشــاء 
شــركات أمنيــة خاصــة محليــة، موضحــًة أن إيــران شــجعت األقليــة الشــيعية فــي ســورية علــى تشــكيل ميليشــيات خاصــة، كمــا جنــدت الســّنة، 
خاصــة العشــائر، فــي محافظــات حلــب والرقــة وديــر الــزور. وإضافــة إلــى ذلــك، جنــدت وال تــزال بعــض امليليشــيات الشــيعية فــي ســورية علــى 
أســاس طائفــي، بذريعــة الدفــاع عــن األماكــن التــي يعتبرهــا الشــيعية مقدســة، فــي وقــت تتواصــل حمــات التجنيــد فــي املناطــق التــي تضــم 

األضرحة الشيعية املقدسة كحي السيدة زينب في دمشق.

وبعــد تجنيــد األفــراد، يتــم تدريبهــم، لفتــرة تتــراوح بيــن 21 إلــى 45 يوًمــا علــى األســلحة الخفيفــة واملتوســطة. بينمــا يمتــد التدريــب علــى األســلحة 
الثقيلة ملدة ستة أشهر، وتنقسم امليليشيات السورية، املدعومة من إيران أو التي شكلتها إلى عدة مجموعات، وهي قوات الدفاع الوطني، 

وقوات الدفاع املحلي، وامليليشيات الشيعية السورية.

وفًقــا للدراســة، تســتخدم إيــران عــدة آليــات لتجنيــد مقاتليــن أجانــب، فهــي تعتمــد علــى العامــل األيديولوجــي مــن خــال “كشــافة الحســينيات” 
لتجنيــد متطوعيــن شــيعة تحــت شــعار “حمايــة األضرحــة الشــيعية”. كمــا تجــذب إيــران املقاتليــن إلــى ســورية باملرتبــات املرتفعــة، حيــث تمنــح 

كل مقاتل في لواء فاطميون ما بين 450 دوالًرا و700 دوالر شهرًيا، مما يجعلها أكثر امليليشيات التي يتلقى أفرادها أجوًرا مرتفعة.

أمــا امليليشــيات املحليــة، مثــل كتائــب النبــل والزهــراء،  200 و300 دوالر.  بيــن  تــراوح  إيــران رواتــب  وبالنســبة للميليشــيات األخــرى، تدفــع 
فيتقا�ســى أفرادهــا أقــل مــن 100 دوالًرا فــي الشــهر، ويتــم دفــع رواتــب امليليشــيات مــن ميزانيــة الحــرس الثــوري اإليرانــي التــي تبلــغ نحــو 7.6 مليــار 

دوالر.

ويــدرب الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب هللا اللبنانــي عــادة أفــراد هــذه امليليشــيات فــي معســكرات فــي مشــهد )شــمال شــرق إيــران( ثــم ينقلونهــم 
إلــى ســورية إمــا عــن طريــق البــر عبــر العــراق أو جــًوا. ويمكــن للحــرس الثــوري اإليرانــي االعتمــاد علــى أفــراد هــذه امليليشــيات، وهــم يتمركــزون فــي 
قواعــد عســكرية داخــل ســورية، مثــل مطــار دمشــق الدولــي، ومطــار التيفــور، وقاعــدة إزرع، وقاعــدة الســيدة زينــب، ومعســكر الكســوة، 

ومعسكر الزبداني، ومعسكر القصير.
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وقبــل أيــار/ مايــو 2013، اقتصــرت أنشــطة الشــركات األمنيــة الخاصــة فــي ســورية علــى تأميــن مراكــز التســوق والبنــوك والحفــات املوســيقية، 
لكن الحاجة املتزايدة لقوات مسلحة قانونية وغير مرتبطة بالحكومة أدت إلى إصدار املرسوم التشريعي رقم 55، الذي يسمح للميليشيات 

بالعمل في سورية واستخدام القوة العسكرية دون الحاجة إلى إباغ جيش النظام أو الفروع األمنية.

واســتخدمت إيــران شــركات أمنيــة خاصــة لتعزيــز نفوذهــا فــي مناطــق ســورية حساســة، مثــل العاصمــة دمشــق، دون مخــاوف مــن اســتمرار 
هذا الوجود في املســتقبل، ألن هذه الشــركات تعمل تحت ســتار شــركة ســورية مســجلة. ووجدت إيران األمن الخاص وســيلة مثالية للحفاظ 

على وجودها في املواقع االستراتيجية، مثل الطريق السريع بين بغداد ودمشق في الصحراء الشرقية لسورية، بحسب املجلس األطل�سي.

كشــفت منظمــة “أنقــذوا األطفــال”، عــن تســجيل مقتــل مــا ال يقــل عــن 43 طفــًا وإصابــة 84 فــي شــمال غربــي ســورية منــذ بــدء وقــف إطــاق  	•
النار في آذار 2020، الفتة إلى أن شــهر تشــرين األول/ أكتوبر كان الشــهر األســوأ حتى اآلن، حيث كان ربع عدد الضحايا فيه، وبلغ 27 طفًا 
بيــن قتيــل ومصــاب. وتحدثــت املنظمــة عــن توثيقهــا خــال الشــهر الجــاري، مقتــل أربــع أطفــال خــال قصــف مكثــف علــى عــدة قــرى فــي إدلــب، 

ولفتت إلى أنه منذ بدء وقف إطاق النار، قتل 273 مدنًيا وُجرح 875 في إدلب وحماة وحلب، بمعدل 143 ضحية في الشهر.

فــي أملانيــا، خلصــت تحقيقــات أجرتهــا “وحــدة جرائــم الحــرب األملانيــة” فــي الهجــوم الــذي وقــع فــي غوطــة دمشــق فــي 21 أغســطس )آب( 2013  	•
واســتخدم فيــه غــاز الســارين الــذي يعتبــر مــن األســلحة الكيماويــة املحرمــة دولًيــا، إلــى أن ماهــر األســد، قائــد الفرقــة الرابعــة فــي جيــش النظــام، 

هو املسؤول عن هذا الهجوم، “بتفويض” من شقيقه بشار األسد.

ونقلــت مجلــة “در شــبيغل” ومحطــة “دويتشــه فيلــه” األملانيتــان ملخًصــا لنتائــج التحقيــق علــى موقعهمــا علــى اإلنترنــت، واســتندت التحقيقــات 
2002 ويتيــح ألملانيــا حــق “الواليــة  إلــى شــهادات ناجيــن مــن الهجــوم، وتعمــل وحــدة التحقيــق فــي الجرائــم بموجــب قانــون أملانــي أقــر عــام 

القضائية” بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن بينها استخدام الغاز الكيماوي، كما حصل في الغوطة. 

ووفًقــا للوثائــق التــي حصــل عليهــا التحقيــق، فــإن ماهــر األســد هــو الــذي “أعطــى األمــر الرســمي”، ووصفــه التحقيــق بأنــه “ثانــي أقــوى شــخص 
فــي ســورية” وكان “القائــد العســكري الــذي أمــر مباشــرة باســتخدام غــاز الســارين فــي الهجــوم علــى الغوطــة”، بعدمــا “فوضــه” شــقيقه بشــار 

األسد بذلك.

ويذكــر التحقيــق األملانــي أن ذلــك الهجــوم لــم يكــن نــادًرا أو عشــوائًيا، بــل يدخــل “فــي إطــار اســتراتيجية حــرب متعمــدة”، ويؤكــد التحقيــق 
األملاني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بشأن التخلص من أسلحته الكيماوية.

قالــت مواقــع إعــام غربيــة، إن منظمــات مجتمــع مدنــي فــي أملانيــا، رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد نظــام األســد، علــى خلفيــة اســتخدامه األســلحة 
الكيماوية في قضف أبناء الشعب السوري. وحسب تقرير مشترك ملجلة دير شبيغل ودويتشه فيله األملانيين، قام تحالف من 3 منظمات 
مدنيــة، بجمــع أدلــة مــن آالف الصفحــات حــول اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيماويــة فــي هجومــي الغوطــة الشــرقية فــي أغســطس 

2013، وخان شيخون في أبريل 2017.

ولفــت التقريــر أن تحالــف املنظمــات الثــاث، وهــي “مبــادرة عدالــة املجتمــع املفتــوح”، و“املركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر”، و“األرشــيف 
الســوري”، قدمــت شــكوى قضائيــة إلــى املدعــي العــام االتحــادي فــي مدينــة كارلســروه، فــي أكتوبــر/ تشــرين األول املا�ســي، حــول اســتخدام 
الهجــوم  مســؤولية  األســد  نظــام  فــي  شــخصيات   10 حّمــل  املنظمــات  تحالــف  أن  التقريــر  وأضــاف  الكيماويــة.  األســلحة  الســوري  النظــام 
الكيمــاوي عــام 2013، الفتــا أن شــقيق الرئيــس، ماهــر األســد هــو مــن أعطــى األمــر لتنفيــذ الهجــوم، وأوضــح أن املنظمــات ســتقدم أدلــة 

جديدة إلى املدعي العام حول القضية خال األيام القادمة، الفتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.

فــي إطــار العمــل اإلنســاني واإلغاثــي، قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي رســالة وجهتهــا إلــى وكاالت “األمــم املتحــدة”، إّن علــى هــذه الــوكاالت تفعيــل  	•
اإلطــار الحقوقــي الــذي وضعتــه املنظمــة األمميــة فــي ســورية فــي خططهــا للمســاعدة، مشــددًة علــى الجهــات املانحــة البــارزة لدعــم هــذا الجهــد فــي 

اجتماعها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأوضحــت املنظمــة أنــه نظــًرا إلــى بيئــة العمــل الصعبــة ملجموعــات اإلغاثــة فــي ســورية، قــادت “إدارة الشــؤون السياســية وبنــاء الســام” باألمــم 
فــي ســورية”، وهــو إطــار قائــم علــى حقــوق  املتحــدة و“برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي” تطويــر “معاييــر ومبــادئ األمــم املتحــدة للمســاعدة 
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اإلنســان ينبغــي أن يطبــق علــى جميــع وكاالت األمــم املتحــدة العاملــة فــي ســورية، متحدثــة عــن موافقــة األميــن العــام علــى املبــادئ التوجيهيــة، 
لكّن األمم املتحدة لم تتخذ أي خطوات مجدية لدمجها في برامج املساعدات السورية.

نشــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــّد املــرأة، إحصائيــات عــن القتــل واالعتقــال والتعذيــب  	•
واالغتصــاب، وغيرهــا مــن االنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق اإلنــاث فــي ســورية خــال نحــو عقــد امتــّد مــن عــام 2011 إلــى اليــوم األربعــاء 25 تشــرين 

الثاني من العام 2020.

وقالــت الشــبكة فــي تقريرهــا الصــادر اليــوم، إّن 28 ألــف و405 أنثــى قتلــن فــي ســورية علــى يــد أطــراف النــزاع، غالبيتهــن علــى يــد النظــام وحلفائــه 
الــروس. ووفقــا للتقريــر، فــإّن 21 ألــف و943 أنثــى قتلــن علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وألــف و579 علــى يــد القــوات الروســية. فيمــا قتــل 
تنظيــم “داعــش” املــدرج علــى لوائــح اإلرهــاب العالمــي 980 أنثــى، كمــا قتلــت “هيئــة تحريــر الشــام” املصّنفــة “إرهابيــة” أيًضــا 82 أنثــى. وقتلــت 
ميليشــيا “قــوات ســورية الديمقراطيــة” )قســد( ذات القيــادة الكرديــة، واملدعومــة مــن الواليــات املتحــدة 254 أنثــى، بحســب التقريــر. أّمــا 
املعارضــة الســورية املســّلحة فقــد قتلــت 1313 أنثــى، بينمــا قتــل التحالــف الدولــي ضــّد “داعــش” 960 أنثــى، فيمــا قتلــت 1294 أنثــى علــى يــد 

جهات أخرى.

ومــن بيــن االنتهــاكات التــي تعّرضــت لهــا املــرأة الســورية، االعتقــال الــذي تحــول فــي آالٍف مــن الحــاالت إلــى إخفــاء قســري. ووثقــت الشــبكة اعتقــال 
ما ال يقل عن 10 آالف و556 أنثى ال زلن قيد االعتقال أو االحتجاز أو اإلخفاء القسري على يد أطراف النزاع.

وعلــى غــرار تصــّدره قائمــة املســؤولية بقتلهــن، تصــّدر النظــام الســوري قائمــة املســؤولية عــن االعتقــاالت بحــق اإلنــاث، حيــث اعتقــل 8 آالف 
و474 أنثى. واعتقلت “تحرير الشام” 44 أنثى، و“قسد” 866 أنثى، واملعارضة املسّلحة 896 أنثى، باإلضافة إلى 276 أنثى اعتقلهّن “داعش” 

قبل انحساره، وال يزلن قيد اإلخفاء القسري.



22

سورية  والشرق األوسط

 العدد )1( تشرين الثاني / نوفمبر 2020

ملحق: وثائق
•		قرار الئتالف بإنشاء المفوضية العليا لالنتخابات
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•		اإلصابات بفيروس كورونا وفق فريق “منسقو استجابة سوريا”/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
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ثانًيــا: روزنامــة األحــداث فــي الشــرق األوســط )شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2020(

الدولة                                                                  الحدث

1 تشرين الثاني/ نوفمبر

صــادق مجلــس الــوزراء اإلماراتــي علــى اتفاقيــة مــع “إســرائيل” بشــأن اإلعفــاء المتبــادل لمواطنــي البلديــن مــن 

متطلبــات تأشــيرة الدخــول، وهــي واحــدة مــن االتفاقيــات بيــن الحكومتيــن اإلماراتيــة واإلســرائيلية بعــد تطبيــع 

العالقات بينهما.

وبحســب وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة، فــإن االتفاقيــة تتيــح لمواطنــي اإلمــارات بالســفر إلــى “إســرائيل” دون 

الحاجــة إلــى تأشــيرة مســبقة، ولمــدة أقصاهــا 90 يوًمــا فــي كل زيــارة. وكان وفــد إماراتــي قــد وقــع االتفاقيــة 

خــالل زيــارة إلــى “إســرائيل” فــي 20 تشــرين األول/ أكتوبــر الماضــي، ضمــن اتفاقيــات لدعــم التعــاون فــي مجاالت 

االستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجية.

وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي للشــؤون الثقافيــة والدبلوماســية العامــة عمــر ســيف غبــاش 

إن ”اإلعفــاء المتبــادل مــن التأشــيرات المســبقة ســيترك تأثيــرات إيجابيــة متعــددة علــى قطاعــات الســياحة 

والتجارة واالستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين”.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

أكــد ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان فــي اتصــال هاتفي مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويل 

ماكــرون، األحــد، أن الممارســات اإلرهابيــة تتنافــى مــع مبــادئ األديــان الســماوية، مشــددا على رفضــه ”خطاب 

الكراهية”.

وأكــد الشــيخ محمــد بــن زايــد علــى ”عمــق العالقــات ورســوخها بيــن البلديــن الصديقيــن”، وعبــر عــن إدانتــه 

االعتــداءات اإلرهابيــة التــي شــهدتها فرنســا خــالل الفتــرة الماضيــة، مشــدًدا علــى أن ”هــذه الممارســات 

تتنافــى مــع تعاليــم ومبــادئ األديــان الســماوية كافــة التــي تحــض علــى الســالم والتســامح والمحبــة وتؤكــد 

قدسية النفس البشرية”.

ــن الشــعوب  ــى العالقــة بي ــذي يســيء إل ــة ال ــد علــى رفضــه ”خطــاب الكراهي ــن زاي كمــا أكــد الشــيخ محمــد ب

ويــؤذي مشــاعر المالييــن مــن البشــر ويخــدم أصحــاب األفــكار المتطرفــة”، وكذلــك رفضــه ”بشــكل قاطــع أي 

تبريــر لإلجــرام والعنــف واإلرهــاب”. وأضــاف أن النبــي محمــد “يمثــل قدســية عظيمــة لــدى المســلمين ولكــن 

ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض”. 

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

أعلــن نائــب الرئيــس التركــي، فــؤاد أقطــاي، عــن ارتفــاع عــدد قتلــى الزلــزال الــذي ضــرب مدينــة إزميــر، إلــى 51 

شخًصا.
تركيا

أغلــق متظاهــرون فــي ذي قــار، مبنــى ديــوان المحافظــة للمطالبــة بإقالــة المحافــظ ناظــم الوائلــي. وذكــر 

ــن  ــوان المحافظــة وأغلقــوه ومنعــوا الموظفي ــى مبنــى دي ــن توجهــوا ال ــات مــن المتظاهري مصــدر أن المئ

ــر  ــي توفي ــل ف ــظ بالفش ــوا المحاف ــن اتهم ــاف أن المتظاهري ــظ. وأض ــة المحاف ــة بإقال ــه، للمطالب ــن دخول م

الخدمات وتحسين واقع المحافظة.

العراق
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2 تشرين الثاني/ نوفمبر

شــّدد الرئيــس المصــري، عبدالفتــاح السيســي علــى أهميــة التفريــق بيــن اإلســالم كديــن ومــا يقــوم بــه بعــض 

ــان المختلفــة، وذلــك فــي اتصــال هاتفــي  ــا إلــى نشــر قيــم التعايــش بيــن األدي ”اإلرهابييــن” فــي فرنســا داعًي

تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكــد الرئيــس المصــري لنظيــره الفرنســي علــى ”التفرقــة الكاملــة بيــن الديــن اإلســالمي، لمــا يدعــو إليــه من نشــر 

الســالم والتســامح ونبــذ العنــف، وبيــن األعمــال اإلرهابيــة التــي يرتكبهــا بعــض المدعيــن االنتمــاء لإلســالم وهــو 

منهــم بــريء، وهــي أعمــال مدانــة فــي كافــة أشــكالها، وال يجــوز لمرتكبيهــا االســتناد إلــى أي مــن األديــان 

السماوية في القيام بها”، على حد تعبيره.

مصر

ــة بدعــوات  ــع التركي قــارن ياســين أقطــاي، مستشــار الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، مقاطعــة البضائ

مقاطعــة البضائــع الفرنســية، وجــاء ذلــك فــي مقــال ألقطــاي بصحيفــة ينــي شــفق التركيــة، ونقلتهــا وكالــة 

: ”حملــة الحظــر الســعودي ضــد المنتجــات التركيــة، لــم يتــم 
ً

أنبــاء األناضــول التركيــة الرســمية، حيــث كتــب قائــال

تركهــا لقــرار وإرادة أو اختيــار الشــعب، بالعكــس كانــت عبــارة عــن حظــر إجبــاري بشــكل مباشــر، لمنــع الشــركات 

التركيــة مــن تصديــر منتجاتهــا إلــى الســعودية”، مشــددا علــى أن ”الحملــة الســعودية لــم تقــف عنــد حــدود 

تبّنيهــا بــل وقيادتهــا مــن قبــل رئيــس الغــرف )التجاريــة( الســعودية عجــالن بــن عبــد العزيــز العجــالن وغيــره مــن 

المقربين من العائلة الملكية في السعودية”.

وأردف: ”هــذه الحملــة لــم تســتطع اختــراق النــاس وتأميــن اســتجابة لهــا، لكــن حينمــا دعــا أردوغــان لمقاطعــة 

المنتجــات الفرنســية، رأينــا كيــف أن هــذه الدعــوة لــم تقــف عنــد حــدود تركيــا فقــط، بــل جابــت العالــم كلــه 

حتــى فــي الســعودية.. الشــعب الســعودي ال يســتطيع الوصــول إلــى المنتجــات التركيــة ألنــه تــم حظرهــا 

الكاملــة وكأنهــم رّدوا علــى مقاطعــة  بإرادتهــم  الفرنســية  المنتجــات  أنهــم قاطعــوا  إال  بشــكل مباشــر، 

المنتجات التركية بمقاطعة المنتجات الفرنسية”.

تركيا

ومنًحــا  قروًضــا  عمــان  إلــى  برليــن  بموجبهــا  م  تقــّدِ اتفاقيــات  واأللمانيــة،  األردنيــة  الحكومتــان  وقعــت 

ومســاعدات بقيمــة 394 مليــون يــورو خــالل الســنوات المقبلــة لدعــم المملكــة فــي قطاعــات التعليــم والميــاه 

محادثــات  خــالل  المســاعدات  هــذه  وأقــرت  كورونــا.  وبــاء  تداعيــات  ومواجهــة  الالجئيــن  أعبــاء  وتحمــل 

بين الحكومــة األردنية واأللمانيــة اســتمرت يوميــن عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي وترأســها عــن الجانــب األردنــي 

وزيــر التخطيــط، ناصــر الشــريدة، وعــن الجانــب األلمانــي مديــر عــام دائــرة الشــرق األوســط فــي وزارة التعــاون 

االقتصادي، كالوديا فارنينغ.

األردن

3 تشرين الثاني/ نوفمبر

أعلــن أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد، عــن إجــراء انتخابــات لمجلــس الشــورى فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2021، 

لتكــون أول انتخابــات للشــورى فــي تاريــخ قطــر، إذ كان يتــم تعييــن أعضــاء المجلــس، وبموجــب تعديــل 

دستوري من 16 عاًما سيتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس.

وقــال أميــر قطــر، فــي كلمــة بمناســبة افتتــاح دور انعقــاد مجلــس الشــورى التاســع واألربعيــن: ”ســوف تجــري 

هــذه االنتخابــات بموجــب الدســتور الــذي اســتفتي عليــه فــي عــام 2003 وصــدر عــام 2004. وبهــذا نقــوم 

بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.

قطر
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ــة  ــا والمتداخــل معهــا، وهــو ليــس تعددي ــة مجتمعن ــا الراســخ المتجــذر فــي بني ــا نظامن ــع بالقــول: ”لدين وتاب

حزبيــة، بــل هــو نظــام إمــارة مســتند إلــى تقاليــد راســخة مــن الحكــم العــادل والرشــيد المرتبــط بالشــعب 

بالمبايعة وعالقات الوالء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع”.

أكــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، وقــوف دولتــه إلــى جانــب النمســا ضــد مــا وصفهــا بـ”وحشــية 

اإلرهاب اإلسالمي”، على خلفية ”هجوم فيينا”.
“إسرائيل”

4 تشرين الثاني/ نوفمبر

فتــح جنــود االحتــالل اإلســرائيلي صبــاح اليــوم النــار علــى النقيــب فــي أجهــزة األمــن الفلســطينية بــالل عدنــان 

ــهيد  ــالل أن الش ــود االحت ــم جن ــذا وزع ــس. ه ــي نابل ــوارة ف ــز ح ــد حاج ــهد عن ــث استش ــا( حي ــة )29 عاًم رواجب

رواجبة سحب مسدًسا وحاول إطالق النار عليهم.

فلسطين 

5 تشرين الثاني/ نوفمبر

اعتبــرت الباحثــة التركيــة خديجــة جنكيــز أن نتائــج ســباق االنتخابــات األميركيــة بيــن الرئيــس دونالــد ترامــب 

ومنافســه الديمقراطــي جــو بايــدن ”مهمــة لــروح” اإلعالمــي الســعودي جمــال خاشــقجي، الــذي ُقتــل فــي 

القنصليــة الســعودية بإســطنبول عــام 2018. وقالــت جنكيــز، فــي تغريــدة عبــر حســابها علــى تويتــر، إن ”نتائــج 

االنتخابــات األميركيــة مهمــة هــذه المــرة بالنســبة لــروح جمــال. بغــض النظــر مــن ســيدخل البيــت االبيــض أنــا 

انتظــر مــن الفائــز أن يقــف موقــف منصــف”. وأضافــت أنهــا تنتظــر مــن الفائــز أن ”يطالــب بتحقيــق عــادل 

وشــفاف مــع )ولــي العهــد الســعودي األميــر( محمــد بــن ســلمان”. وتابعــت: ”ســأظل أطالــب بتحقيــق دولــي 

مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن”.

للعالــم  اآلن  ”الديمقراطيــة  ومنظمــة  جنكيــز  خديجــة  رفعــت  الماضــي،  أكتوبــر  األول/  تشــرين   20 وفــي 

العربــي”)DAWN(، دعــوى قضائيــة فــي محكمــة بالعاصمــة األميركيــة واشــنطن، ضــد األميــر محمــد بــن ســلمان 

و28 سعودًيا آخرين، بعدة اتهامات في قتل خاشقجي.

السعودية

ــراج  ــى اإلف ــعودية إل ــلطات الس ــرأة الس ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــدة المعني ــم المتح ــة األم ــت لجن دع

الفــوري عــن الناشــطة لجيــن الهذلــول وجميــع المحتجزيــن مــن مدافعيــن ومدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، 

معربــة عــن ”قلقهــا البالــغ” إزاء تدهــور صحــة لجيــن الُمضربــة عــن الطعــام منــذ 26 تشــرين األول/ أكتوبــر 

ا على احتجازها.
ً

الماضي احتجاج

السعودية

أعلــن وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة أن ســفينة الفاتــح بــدأت أعمــال التنقيــب فــي حقــل ”توركالــي1-” فــي 

البحــر األســود. وأوضــح الوزيــر فاتــح دونمــاز أن ســفينة الفاتــح بــدأت فعلًيــا أعمــال التنقيــب بعــد االنتهــاء مــن 

االستعدادات الالزمة للمهمة، وأضاف أن أعمال التنقيب في الحقل المذكور ستستمر لمدة 75 يوًما.

تركيا

أعلن مسؤول قضائي مصري، رفع التحفظ عن أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان. مصر
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6 تشرين الثاني/ نوفمبر

هدمــت الســلطات اإلســرائيلية أكثــر مــن 70 مســكًنا تعــود لعــدد مــن العائــالت الفلســطينية فــي قريــة حمصــة 

البقيعــة، شــمال غــور األردن، وفــق مــا أعلنــت عنــه إيفــون هيلــي، المنســقة اإلنســانية المؤقتــة فــي األراضــي 

الفلسطينية التابعة لألمم المتحدة.

فلسطين

أدرجــت وزارة الخزانــة األميركيــة، وزيــر الخارجيــة اللبنانــي الســابق، جبــران باســيل، علــى قائمــة عقوباتهــا 

لضلوعــه فــي قضايــا ”فســاد”، وقــال وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، إن الخطــوة جــاءت نظــًرا إلــى 

دور باسيل بتفشي الفساد في لبنان، وتندرج العقوبات المفروض عليه تحت قانون ”ماغينتسكي”.

ــم  ــذا اإلدراج الدع ــد ه : ”يجس
ً

ــال ــرار قائ ــى الق ــن، عل ــتيفن منوش ــي، س ــة األميرك ــر الخزان ــق وزي ــه، عل ــن جانب م

الذي توليه الواليات المتحدة للشعب اللبناني في مطالبته من أجل اإلصالح والمحاسبة”، بحسب قوله.

بالمقابــل، رد وزيــر الخارجيــة اللبنانــي، جبــران باســيل، علــى خطــوة إدراجــه علــى الئحــة العقوبــات األميركيــة، 

بتغريــدة عبــر صفحــه الرســمية علــى موقــع تويتــر قــال فيهــا: ”ال العقوبــات أخافتنــي وال الوعــود أغرتنــي. ال 

تــب علينــا فــي 
ُ

مــت مــن تاريخنــا: ك
ّ
نقــذ نفســي لَيهلــك لبنــان. اعتــدت الظلــم وتعل

ُ
أنقلــب علــى أي لبنانــي... وال أ

هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى”، بحسب قوله.

لبنان

7 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــر الخارجيــة اللبنانــي الســابق، جبــران باســيل،  دان حــزب اللــه اللبنانــي العقوبــات األميركيــة الجديــدة علــى وزي

أحــد الحلفــاء الرئيســيين للحــزب فــي البــالد. ووصــف بيــان لحــزب اللــه العقوبــات بأنهــا ”قــرار سياســي صــرف 

وتدخــل ســافر وفــظ فــي الشــؤون الداخليــة للبنــان”. واتهــم البيــان الواليــات المتحــدة باســتخدام ”قوانينهــا 

المحليــة، بمــا فيهــا قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة الفســاد لبســط هيمنتهــا ونفوذهــا علــى العالــم”. 

وقــال حــزب اللــه إن هــدف العقوبــات ”إخضــاع فريــق سياســي لبنانــي كبيــر للشــروط واإلمــالءات األميركيــة 

على لبنان”.

وفــي الشــهور األخيــرة، تعــرض مســؤولون لبنانيــون لعقوبــات مماثلــة، ففــي أيلــول/ ســبتمبر الماضــي، صنفت 

المــردة( وعلــي حســن خليــل )حركــة أمــل(، بدعــوى  الوزيريــن الســابقين يوســف فينيانــوس )تيــار  أميــركا 

تقديمهما ”الدعم المادي لحزب الله”.

لبنان

ــح  ــاب المرش ــة انتخ ــن احتمالي ــاوف م ــا مخ ــس لديه ــالده لي ــاي، إن ب ــؤاد أوقط ــي، ف ــس الترك ــب الرئي ــال نائ ق

الديمقراطــي جــو بايــدن رئيًســا ألميــركا، بينمــا وصــف تصريحاتــه الســابقة تجــاه أنقــرة بـ”المؤســفة”. وأضــاف 

أوقطــاي، فــي مقابلــة مــع قنــاة تركيــة نشــرت وكالــة أنبــاء األناضــول الرســمية مقتطفــات منهــا، أن أنقــرة ال 

تفضــل مرشــًحا علــى آخــر فــي انتخابــات الرئاســة األميركيــة. وحــول احتماليــة ظهــور مشــكالت قــد تتعــرض 

لهــا بــالده إذا فــاز بايــدن بالرئاســة األميركيــة، قــال أوقطــاي إن ”تركيــا ليســت تركيــا القديمــة، لقــد حــدث بالفعل 

تحول في العقلية في تركيا”.

وتابــع أوقطــاي: ”تركيــا تقــف فــي محورهــا الخــاص المرتكــز علــى األناضــول وليــس حــول محــور شــخص آخــر، 

ولديهــا بوصلــة وتقّيــم األحــداث حــول العالــم وفًقــا لمصالحهــا الخاصــة”، ُمشــيًرا إلــى أن أنقــرة ال تســمح ألحــد 

بالتدخــل بشــؤونها الداخليــة. واعتبــر أوقطــاي تصريحــات ســابقة لبايــدن ”مؤســفة”، ُمعتبــًرا أن فــوزه برئاســة 

أميركا أو ترامب ”ال يعني الكثير لتركيا”، بحسب قوله.

تركيا



28

سورية  والشرق األوسط

 العدد )1( تشرين الثاني / نوفمبر 2020

وفــي آب/ أغســطس الماضــي، أعربــت تركيــا عــن اســتيائها الشــديد بعــد ظهــور مقطــع فيديــو وصــف خــالل 

المرشــح الديموقراطــي للرئاســة األميركيــة جــو بايــدن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بـ”المســتبد”، داعًيــا 

إلــى أنــه علــى أميــركا اتبــاع ”نهــج مختلــف تماًمــا” معــه، و”تشــجيع” قــادة المعارضــة علــى مواجهتــه ”ليــس 

عبر انقالب، لكن بالعملية االنتخابية”.

  MQ-9B أبلغــت وزارة الخارجيــة األميركيــة الكونغــرس بعــزم إدارة ترامــب بيــع 18 طائــرة ُمســيرة ُمســلحة مــن طــراز

إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقابــل 2.9 مليــار دوالر. كمــا أبلغــت الخارجيــة األميركيــة الكونغــرس أن اإلدارة 

تعتــزم بيــع مــا يقــرب مــن 10 مليــارات دوالر مــن الذخائــر، بمــا فــي ذلــك الذخائــر الُموجهــة بدقــة، ومــا يســمى 

بالقنابل غير الُموجهة، وصواريخ جو-جو، وصواريخ جو-أرض.

يأتــي ذلــك بعــد أســبوع مــن إصــدار إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب إخطــاًرا غيــر رســمي للكونغــرس بشــأن بيــع 50 

طائرة إف 35- إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وتقدر قيمة هذه الصفقة بنحو 10 مليارات دوالر.

وتعليًقــا علــى المبيعــات الُمعتزمــة لطائــرة إف35- إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة، قــال رئيــس لجنــة الشــؤون 

الخارجيــة بمجلــس النــواب إليــوت إنجــل، إن هــذه الخطــوة تتطلــب ”دراســة متأنيــة”. وقــال النائــب الديمقراطي 

عــن نيويــورك األســبوع الماضــي: ”هــذه التكنولوجيــا ســتغير بشــكل كبيــر التــوازن العســكري فــي الخليــج وتؤثــر 

ــي إن  ــواب األميرك ــس الن ــة بمجل ــؤون الخارجي ــة الش ــس لجن ــاف رئي ــرائيل. وأض ــكري إلس ــوق العس ــى التف عل

طائرة إف–35 تتميز بقدرات قتالية متقدمة وتكنولوجيا استشعار فريدة تمكنها من تغيير قواعد اللعبة.

واعتبــر إليــوت إنجــل أن ”تصديــر هــذه الطائــرة يتطلــب دراســة متأنيــة للغايــة، ويجــب علــى الكونغــرس تحليــل 

جميــع تداعيــات ذلــك، التعجيــل بهــذه المبيعــات ليــس فــي مصلحــة أي شــخص”، بحســب قولــه. وبموجــب 

سياسة الواليات المتحدة، فإنها تلتزم بالحفاظ على ”التفوق العسكري النوعي” إلسرائيل في المنطقة.

والتقــى وزيــر الدفــاع األميركــي، مــارك إســبر، عــدة مــرات مــع نظيــره اإلســرائيلي بينــي غانتــس، فــي األســابيع 

األخيــرة وكــرر التــزام الواليــات المتحــدة تجــاه نظــام إدارة الجــودة فــي “إســرائيل”. وقــال غانتــس ورئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، فــي بيــان مشــترك، قبــل أســبوعين إنهمــا ”متفقــان علــى أنــه بمــا أن الواليــات 

النوعــي  العســكري  التفــوق  العســكرية إلســرائيل وتحافــظ علــى  القــدرات  المتحــدة تعمــل علــى تطويــر 

إلســرائيل، فــإن “إســرائيل” لــن تعــارض بيــع هــذه األنظمــة إلــى اإلمــارات”. فــي إشــارة واضحــة إلــى المبيعــات 

.F-35المحتملة لطائرات

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

دعــا المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة، العميــد الركــن عبــده مجلــي، األمــم المتحــدة والمنظمــات 

ــة  ــال اإلرهابي ــم واألعم ــة الجرائ ــة، وإدان ــة إرهابي ــة، كجماع ــي االنقالبي ــيات الحوث ــف مليش ــى تصني ــة إل الدولي

واالنتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

اليمن
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وصــف مرشــد الثــورة اإليرانيــة، علــي خامنئــي، االنتخابــات األميركيــة بأنهــا ”مســرحية”، بعــد فتــرة قصيــرة مــن 

إعــالن فــوز المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن بالرئاســة. وكتــب خامنئــي، فــي تغريــدة باإلنجليزيــة عبــر حســابه 

ــه أنفســهم عــن انتخاباتهــم مجــرد مســرحية!”،  ــات المتحــدة ومــا يقولون ــر، إن ”الوضــع فــي الوالي فــي تويت

ــي:  ــع خامنئ ــدة”. وتاب ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــة الليبرالي ــح للديمقراطي ــه القبي ــى الوج ــال عل ــذا مث ــا: ”ه ُمضيًف

”بغــض النظــر عــن النتيجــة، هنــاك شــيء واحــد واضــح تماًمــا، وهــو االنحــدار السياســي والمدنــي واألخالقــي 

المؤكد للنظام األميركي”.

ومثلــه، كتــب مستشــار الرئيــس اإليرانــي، حســام الديــن أشــينا، فــي تويتــر، الســبت: ”ثبــت اإليرانيــون علــى 

موقفهم بشجاعة حتى رحل الجبان”، في إشارة إلى منه إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب.

إيران

 وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، علــى تعليــق المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي، الــذي وصــف 
َ

رّد

االنتخابــات األميركيــة بأنهــا ”مســرحية”، واتهــم بومبيــو المرشــد اإليرانــي بـ”الســرقة” وإنفاق مليــارات الدوالرات 

لحماية ”نظام حكم اللصوص”، على حد تعبيره.

وقــال بومبيــو، عبــر حســابه علــى تويتــر رًدا علــى خامنئــي: ”لقــد ســرقت شــخصًيا مئــات المالييــن مــن الــدوالرات 

مــن شــعبك. انتخاباتــك مزحــة، مــع اســتبعاد مئــات المرشــحين حتــى مــن الترشــح. اليــوم، شــعبك يتضــور جوًعــا 

ألنــك تنفــق المليــارات علــى حــروب بالوكالــة لحمايــة نظــام حكــم اللصــوص الخــاص بــك”. وأضــاف: ”أميــركا 

تظــل وســتظل أعظــم أمــة فــي كل تاريــخ البشــرية. ونرحــب باليــوم الــذي يحصــل فيــه الشــعب اإليرانــي علــى 

أمنيته، وأنت تعرف ما هي أمنيته، هذا كل شيء”.

إيران

دعــا الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي، اإلدارة األميركيــة المقبلــة، غــداة فــوز جــو بايــدن بالرئاســة، إلــى “اغتنــام 

الفرصــة لتعويــض أخطــاء الماضــي”، فــي إشــارة إلــى سياســات دونالــد ترامــب ضــد طهــران، فيمــا أكــد وزيــر 

الخارجية جواد ظريف أن العالم يراقب ما ستفعله اإلدارة الجديدة.

إيران

اســتقال وزيــر الماليــة التركــي، بيــرات البيــرق، صهــر الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، مــن منصبــه، ُمرجًعــا ســبب 

ــة  ــان: “بعــد خدمتــي فــي مناصــب وزاريــة قراب ذلــك إلــى “أســباب صحيــة”، وقــال البيــرق )42 عامــا(، فــي البي

خمــس ســنوات اتخــذت قــراًرا بعــدم مواصلــة واجبــي، بســبب مشــاكل صحيــة”. ويأتــي بيــان اســتقالة البيــرق 

بعد يوم من إقالة أردوغان لرئيس البنك المركزي التركي.

تركيا
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دعــا رئيــس وزراء قطــر األســبق، الشــيخ حمــد بــن جاســم آل ثانــي، دول مجلــس التعــاون الخليجــي والجامعــة 

العربيــة إلــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها الُمتخــذة ”غالًبــا مــن أجــل أجنــدات ال تخــدم مصالحنــا”، فــي معــرض 

تعليقــه علــى انتخــاب المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن رئيًســا ألميــركا. وأكــد الشــيخ حمــد بــن جاســم ضــرورة 

ــت  ــي البي ــي ف ــوري أو ديمقراط ــس جمه ــن ”رئي ــس م ــعوبها ولي ــن ش ــا م ــة قوته ــتمد دول المنطق أن تس

األبيض”، على حد قوله.

قطر
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 وشــعوًبا فــي ضــوء 
ً

ــر: ”عــادة مــا ينشــغل العــرب دوال ــر تويت وكتــب الشــيخ حمــد بــن جاســم، فــي حســابه عب

ــا  ــة بتوقعــات وتحليــالت لمــا ســيترتب علــى تلــك النتيجــة مــن أمــور، تختلــف وفًق ــات أميركي نتيجــة كل انتخاب

للرئيــس الفائــز ديمقراطًيــا كان أم جمهورًيــا”. وأضــاف: ”نحــن ال نســتمد قوتنــا مــن رئيــس جمهــوري أو 

ديمقراطــي فــي البيــت األبيــض بــل يفتــرض أن نســتمدها مــن شــعوبنا. ومــن هنــا فــإن علينــا أن نعيــد النظــر 

فــي كل السياســات التــي اتخــذت غالًبــا مــن أجــل أهــداف وأجنــدات ال تخــدم مصالحنــا، ومــن أبــرز األمثلــة 

الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق”.

ومنــذ 5 حزيــران/ يونيــو 2017، قطعــت دول خليجيــة كمــا الســعودية واإلمــارات والبحريــن، إضافــة إلــى مصــر، 

عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامات بدعمها لإلرهاب، وهو ما نفته قطر.

اعتبــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، أنــه يصنــع ”ثــورة” خــارج حــدود “إســرائيل” ويغيــر وجه الشــرق 

األوسط، ورأى أن هذه ”الثورة” يجب أن تحدث أيًضا داخل حدود “إسرائيل”.

وخــالل جلســة خاصــة فــي الكنيســت )البرلمــان( للجنــة ”دحــر اإلجــرام والعنــف فــي المجتمــع العربــي”، بحســب 

بيــان علــى صفحتــه فــي ”فيســبوك”، قــال نتنياهــو: ”إننــي رئيــس وزراء جميــع المواطنين فــي دولة “إســرائيل”. 

عــرب “إســرائيل” هــم مواطنــو الدولــة وهــم يســتحقون جميــع الخدمــات األساســية، مثلهــم مثــل جميــع 

مواطنــي الدولــة. أمامنــا عمــل كثيــر علــى الرغــم مــن قيــام الحكومــات التــي ترأســتها بجلــب ميزانيــات للوســط 

العربي كانت أكبر من الميزانيات التي قدمتها أي حكومة أخرى”.

وفــي إشــارة إلــى اتفاقيــات التطبيــع والتعــاون مؤخــًرا مــع دول عربيــة، قــال نتنياهــو: “نغيــر وجــه دولــة 

ــارج  ــا خ ــي نحدثه ــورة الت ــرب، الث ــود والع ــن اليه ــاون بي ــالق التع ــالل إط ــن خ ــط م ــرق األوس ــرائيل” والش “إس

م األول هــو األمــن الشــخصي ودحــر  حــدود دولــة “إســرائيل” يجــب أن نحدثهــا أيًضــا داخــل حدودهــا، والمقــّوٍ

اإلجرام وحكم الخوف. 

“إسرائيل”

قــال الرئيــس التركــي إن كفــاح أذربيجــان لتحريــر ”أراضيهــا المحتلــة”، لــن يتوقــف حتــى دحــر االحتــالل األرمينــي 

عــن كامــل إقليــم ”قــره بــاغ”. جــاء ذلــك فــي كلمتــه خــالل النســخة الثانيــة عشــرة مــن مؤتمــر الســفراء األتــراك، 

المنعقــد فــي المجمــع الرئاســي بالعاصمــة أنقــرة، حيــث تطــرق لملفــات عــدة. وأعــرب الرئيــس أردوغــان عــن 

سعادته بتحرير مدينة شوشة األذربيجانية اإلستراتيجية.

تركيا

ــال  ــة أنغي ــز، فــي اتصــال هاتفــي مــع المستشــارة األلماني أكــد العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزي

ميــركل، أن حريــة التعبيــر ال يجــب أن تكــون ”أداة إلشــاعة الكراهيــة”. وأفــادت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية 

 مــن ميــركل، جــرى خاللــه بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا 
ً

بــأن الملــك ســلمان تلقــى اتصــاال

فــي مختلــف المجــاالت، ودعــم الجهــود المبذولــة إلنجــاح أعمــال قمــة العشــرين التــي تســتضيفها المملكــة 

في 21 و22 نوفمبر الجاري.

وأكــد الملــك ســلمان علــى ”إدانــة المملكــة واســتنكارها الشــديد” للعمليــات اإلرهابيــة التــي تــم ارتكابهــا مؤخــًرا 

فــي فرنســا والنمســا، كمــا أكــد علــى موقــف المملكــة ”الــذي يديــن بقــوة” الرســوم المســيئة للنبــي محمــد. 

وأضــاف أن ”حريــة التعبيــر يجــب أن تكــون قيمــة أخالقيــة تنشــر االحتــرام والتعايــش بين الشــعوب ال أداة إلشــاعة 

الكراهية والصدام الثقافي والحضاري”.

السعودية
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10 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــاض  ــد مخ ــنوات، بع ــرى كل 4 س ــي تج ــر الت ــع عش ــي التاس ــان األردن ــات البرلم ــوم، انتخاب ــة الي ــت صبيح انطلق

طويــل مــن المنــاورات السياســية شــهدتها البــالد علــى مــدار أشــهر، حــول احتمــاالت تغييــر موعدهــا أو 

تأجيلهــا، نتيجــة تفاقــم المنحنــى الوبائــي لجائحــة كورونــا خــالل الشــهرين األخيريــن، والخشــية مــن تجمعــات 

الناخبين.

وبــدأ الناخبــون والناخبــات الذيــن تبلــغ أعدادهــم، وفًقــا لجــداول الناخبيــن المعتمــدة مــن الهيئــة المســتقلة 

 لهــم فــي البرلمــان، 
ً

لالنتخــاب، 4.6 مليــون ناخــب وناخبــة، بالتوجــه إلــى صناديــق االقتــراع الختيــار 130 ممثــال

ــا 360  ــم أيًض ــة، بينه ــة انتخابي ــى 294 قائم ــون عل ــحين يتوزع ــن المترش ــه 1674 م ــي يخوض ــباق انتخاب ــي س ف

مترشحة، ينافسن على 15 مقعًدا مخصصة للكوتا النسائية من العدد اإلجمالي لمقاعد مجلس النواب.

وتجــري االنتخابــات وفــق قانــون االنتخــاب لســنة 2016 الــذي يعتمــد القائمــة النســبية المفتوحة على مســتوى 

الدائــرة االنتخابيــة، فــي تجربــة هــي الثانيــة لألردنييــن لهــذا النظــام االنتخابــي، فيما لم تشــهد هــذه االنتخابات 

ــى  ــي عل ــراك االنتخاب ــر الح ــمًيا، واقتص ــا رس ــبب منعه ــع بس ــى أرض الواق ــة عل ــات انتخابي ــات ومهرجان خطاب

المنصات الرقمية واللوحات الدعائية في الشوارع.

وقــال نائــب رئيــس الــوزراء األســبق، الدكتــور ممــدوح العبــادي، إن هــذه االنتخابــات “تجــري فــي ظــروف صعبة 

ــن  ــا ع ــا ملحوًظ ــاركة تراجًع ــب المش ــجل نس ــا أن تس ــاركة”، متوقع ــى المش ــجع عل ــر مش ــا غي ــة وتوقيته للغاي

االنتخابات الماضية.

وعــن تنافــس مرشــحي حــزب جبهــة العمــل االســالمي، المحســوبين علــى جماعــة اإلخــوان المســلمين، مــع 

تيــارات حزبيــة ويســارية مترشــحة تنــادي بعــدم اســتغالل الديــن وتتبنــى مفهــوم الدولــة المدنيــة، رأى العبــادي 

أن تمثيــل االســالميين ســيراوح مكانــه أو أقــل قليــال، وأنهــم اليزالــون تنظيميــا األقــوى دون منافــس حقيقــي، 

مشيًرا إلى أن الّحصة األكبر هي لمرشح العشيرة بالدرجة األولى.

ونشــرت الســلطات األمنيــة 53 ألــف عنصــر أمنــي لحمايــة االنتخابــات، فــي ظــل توقعــات مراقبين لنســب االقتراع 

بما ال يتجاوز 30 % بسبب الجائحة، وأعلنت عزمها مراقبة التجمعات االنتخابية عبر طائرات الدرون.

األردن

أعلنــت هيئــة كبــار العلمــاء الســعودية، فــي بيــان لهــا، أن جماعــة اإلخــوان المســلمين “جماعــة إرهابيــة ال تمثــل 

منهــج اإلســالم”، محــذرة مــن االنتمــاء إليهــا او التعاطــف معهــا. وقالــت هيئــة كبــار العلمــاء إن جماعــة 

اإلخــوان المســلمين “ال تمثــل منهــج اإلســالم، وإنمــا تتبــع أهدافهــا الحزبيــة المخالفــة لهــدي ديننــا الحنيــف، 

ــة والعنــف واإلرهــاب”. وتابعــت بالقــول: “فــي  ــارة الفتن وتتســتر بالديــن وتمــارس مــا يخالفــه مــن الفرقــة وإث

طليعــة هــذه الجماعــات التــي نحــذر منهــا جماعــة اإلخــوان المســلمين، فهــي جماعــة منحرفــة، قائمــة علــى 

منازعــة والة األمــر والخــروج علــى الحــكام، وإثــارة الفتــن فــي الــدول، وزعزعــة التعايــش فــي الوطــن الواحــد، 

ووصف المجتمعات اإلسالمية بالجاهلية”.

السعودية

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب أبلغــت الكونغــرس رســمًيا بنيتهــا 

ــة، التــي  ــرات F-35 المقاتل ــا إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بينهــا طائ ــار دوالر تقريًب بيــع أســلحة بقيمــة 23 ملي

تعــد أحــدث المقاتــالت لــدى الجيــش األميركــي. وقــال بومبيــو، فــي بيــان، إن “اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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شــريك أمنــي حيــوي للواليــات المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة.” وأوضــح أن الصفقــات تشــمل “مــا يصــل إلــى 50 

 ،MQ-9B ــار ــدون طي ــرات ب ــة الطائ ــن أنظم ــى 18 م ــل إل ــا يص ــار دوالر، وم ــة 10.4 ملي ــرازF-35 ، بقيم ــن ط ــرة م طائ

بقيمة 2.97 مليار دوالر، ومجموعة ذخائر جو-جو وجو-أرض بقيمة 10 مليارات دوالر”.

وأضــاف وزيــر الخارجيــة األميركــي أن هــذا يأتــي “تقديــًرا لعالقتنــا العميقــة وحاجــة اإلمــارات لقــدرات دفاعيــة 

متقدمــة للــردع والدفــاع عــن نفســها ضــد التهديــدات المتزايــدة مــن إيــران”. واعتبــر بومبيــو أن “االتفــاق 

التاريخــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتطبيــع العالقــات مــع “إســرائيل” يوفــر فرصــة ال تتكــرر إال مــرة 

واحدة في الجيل إلحداث تغيير إيجابي في المشهد االستراتيجي للمنطقة”.

عقــد ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان ورئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي اجتماًعا 

ــه اســتعراض أعمــال الــدورة الرابعــة لمجلــس التنســيق الســعودي العراقــي  ــر الفيديوكونفرانــس، تــم خالل عب

ومــا تمخضــت عنــه الــدورات الثــالث الســابقة مــن اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم تصــب فــي تعزيــز العالقــات بيــن 

البلديــن، واعتمــاد نتائــج أعمــال المجلــس فــي دورتــه الرابعــة ومــا توصلــت إليــه اللجــان المنبثقــة منــه، بحســب 

وكالة األنباء السعودية الرسمية.

وأكــد ولــي العهــد الســعودي ورئيــس الــوزراء العراقــي، فــي بيــان مشــترك، “علــى عــزم البلديــن تعزيــز العالقــات 

بينهمــا فــي كافــة المجــاالت والمضــي بهــا قدًمــا لتتناســب مــع طموحــات ورؤى قيادتــي البلديــن بمــا يحقق 

المصالــح المشــتركة، ويعــزز أمــن واســتقرار المنطقــة، ويدفــع بعجلــة التنميــة لمــا يعــود بالنفــع علــى الشــعبين 

الشقيقين ويحقق رفاهيتهما”.

السعودية، 

العراق

11 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــد  ــك بع ــا، وذل ــى رأس أولوياته ــات عل ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــالمة البعث ــع س ــا تض ــعودية أنه ــدت الس أك

الريــاض لرعاياهــا بشــأن هجمــات محتملــة بالصواريــخ  أيــام مــن تحذيــر أطلقتــه الســفارة األميركيــة فــي 

الطائرات المسيرة.

ــداء  ــدى األمــم المتحــدة، ن ــم ل ــة الســعودية الدائ ــة السادســة فــي وفــد المملكــة العربي ــت رئيســة اللجن وقال

أبوعلــي، فــي كلمــة المملكــة أمــام اللجنــة السادســة فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة للــدورة الخامســة 

والســبعين: “المملكــة تتبــع إجــراءات أمنيــة مشــددة بما في ذلــك تخصيص لجنــة دائمة لحماية الدبلوماســيين 

داخــل وزارة الداخليــة تضطلــع بمهمــة تأميــن المواقــع والمنشــآت الدبلوماســية لضمــان أمــن وســالمة 

الممثلين الدبلوماسيين في المملكة”، بحسب قولها.

وكانــت قــد وجهــت الســفارة األميركيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي 28 تشــرين األول أكتوبــر، تحذيــًرا 

ــز(، فــي الريــاض،  ــار )درون ــرات دون طي للمواطنيــن األميركيــة مــن احتمــال وقــوع هجمــات بصواريــخ أو بطائ

مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خالل األيام األخيرة.

السعودية

رأى وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، أن “أذربيجــان حققــت نجاًحــا ُيكتــب فــي تاريخهــا بحــروف مــن ذهــب، 

: “أســعدتنا 
ً

انتهــت العمليــة فــي 44 يوًمــا لكــن الحديــث عنهــا ســيظل 44 عامــا”، بحســب قولــه. وأضــاف قائــال

النقطــة التــي تــم التوصــل إليهــا )فــي قــره بــاغ( والجيــش األذربيجانــي أظهــر قوتــه للعالــم بأســره”، علــى حــد 

تعبيره.

تركيا
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وكانــت أرمينيــا وأذربيجــان قــد وقعتــا علــى اتفــاق برعايــة روســيا يقضــي بانســحاب يريفــان مــن المناطــق التــي 

ســيطرت عليهــا خــالل الحــرب التــي اندلعــت بيــن البلديــن علــى مــدار شــهر ونصــف تقريًبــا، مــا أســفر عــن 

احتجاجات واسعة في الداخل األرميني ضد الحكومة.

انتخــب %29.9 مــن مجمــوع الناخبيــن األردنييــن الذيــن يحــق لهــم االقتــراع، مجلســهم النيابــي التاســع عشــر 

2020، فــي االنتخابــات التــي أجريــت، إذ صــّوت نحــو مليــون و387 ألــف مقتــرع ومقترعــة فــي االنتخابــات، وبمــا 

يعــادل أقــل مــن ثلــث األردنييــن، ضمــن نســبة قــد تعتبــر األدنــى خــالل عشــر ســنوات، وبلــغ عددهــم االجمالــي 

4.6 مليون ناخب وناخبة، في حين سجلت انتخابات 2016 نسبة اقتراع بلغت 36%.

النســبة التــي ألمــح رئيــس هيئــة االنتخــاب، خالــد الكاللــدة، بأنهــا “جيــدة” خــالل مؤتمــر إعــالن إغــالق الصناديــق 

مشــدًدا علــى تقييــم األرقــام المطلقــة، أكــد أنهــا أجريــت فــي ظــروف اســتثنائية وتعزيــًزا لخيــار الديمقراطيــة 

 مــن اللجــوء إلــى تأجيلهــا أو االحتــكام إلــى قوانيــن الطــوارئ، فــي إشــارة إلــى قانــون 
ً

وأســس الدســتور، بــدال

الدفاع المعمول به بسبب الجائحة.

وتشــير النتائــج األوليــة، إلــى خســارة مرشــحين يمثلــون تيــارات سياســية حزبيــة يســارية، وتزايــد فــرص وصــول 

ــدن  ــي الم ــال ف ــال أعم ــلمين، ورج ــوان المس ــة االخ ــى جماع ــوبين عل ــالميين المحس ــحي االس ــن مرش ــدد م ع

الكبرى إلى قبة البرلمان التي تضم 130 نائًبا.

األردن

وفــي 
ُ
نعــى الديــوان الملكــي فــي البحريــن رئيــس مجلــس الــوزراء، الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، الــذي ت

بأحد المستشفيات في الواليات المتحدة األميركية، وفًقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

جــرى مراســم الدفــن بعــد 
ُ
وفــي فــي مستشــفى “مايــو كلينــك” فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، وســوف ت

ُ
ت

عــودة الجثمــان إلــى البحريــن وســيقتصر الحضــور علــى عــدد محــدود مــن األقربــاء، نظــًرا إلــى اإلجــراءات 

المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكــر أن الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة تولــى رئاســة حكومــة البحريــن منــذ اســتقالل البــالد عــام 1971، 

وهو من مواليد 24 تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 1935.

البحرين

دانــت ســفارات فرنســا وأميــركا وبريطانيــا وإيطاليــا واليونــان بالمملكــة العربيــة الســعودية، االنفجــار الــذي وقــع 

فــي مقبــرة لغيــر المســلمين فــي جــدة خــالل إحيــاء ذكــرى نهايــة الحــرب العالميــة األولــى. وقالــت ســفارات 

الــدول الخمــس، فــي بيــان مشــترك، إن “الحفــل الســنوي إلحيــاء ذكــرى نهايــة الحــرب العالميــة األولــى فــي 

مقبرة جدة شكل هدًفا لهجوم بعبوة ناسفة”، مؤكدة إدانتها لهذا “الهجوم الجبان”.

ووجهــت ســفارات الــدول الخمــس الشــكر إلــى “الســعوديين الشــجعان الذيــن بــادروا بمســاعدة كل مــن كان 

ــة  ــوم ومالحق ــذا الهج ــي ه ــا ف ــي تحقيقاته ــعودية ف ــلطات الس ــم الس ــى “دع ــدت عل ــع”، وأك ــي الموق ف

مرتكبيه ومحاكمتهم”.

وكانــت وزارة الخارجيــة الفرنســية قــد أعلنــت فــي وقــت ســابق عــن إصابــة عــدد مــن األشــخاص إثــر انفجــار فــي 

مقبرة لغير المسلمين بجدة، مشيرة إلى أن “القنصل الفرنسي وعدد من القناصل كانوا حاضرين”.

السعودية
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دعــا الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إلــى فتــح قنــوات الدبلوماســية والمصالحــة فــي المنطقــة بعــد 

ــة  ــا صديق ــي نعتبره ــة الت ــة دول المنطق ــع “كاف ــرك م ــي التح ــة ف ــى الرغب ــًدا عل ــة، مؤك ــات األميركي االنتخاب

ونعتبر شعوبها شقيقة”.

وقــال أردوغــان، فــي كلمــة لــه خــالل مشــاركته فــي اجتمــاع الكتلــة النيابيــة لحــزب العدالــة والتنميــة: “نحــن 

ــا مــن أجــل إرســاء الســالم واالســتقرار واألمــن  ــى عاتقن ــام بمــا يقــع عل ــى اســتعداد كامــل للقي ــا، عل فــي تركي

والرخاء في المنطقة”.

ــدق  ــكل ص ــد. وب ــد أي أح ــة ض ــابات غامض ــداوات وحس ــة، أو ع ــة أو معلن ــزات خفي ــا تحي ــس لدين ــاف: “لي وأض

ــدل  ــان والع ــتقرار واألم ــار االس ــي إط ــدة ف ــة جدي ــاء مرحل ــل بن ــن أج ــوية م ــل س ــع للعم ــو الجمي ــودة، ندع وم

والمحبة واالحترام”.

تركيا

أصــدر العاهــل البحرينــي الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أمــًرا ملكًيــا بتكليــف ولــي العهــد األميــر ســلمان بــن 

حمــد برئاســة مجلــس الــوزراء، بعــد وفــاة رئيــس الحكومــة األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة عــن عمــر يناهــز 

85 عاًما.

البحرين

عبــر حســن نصراللــه األميــن العــام لجماعــة “حــزب اللــه” اللبنانيــة، عــن ســعادته بخســارة الرئيــس األميركــي 

ــو  ــلمان ه ــن س ــد ب ــر محم ــعودي األمي ــد الس ــي العه ــر أن ول ــض، واعتب ــت األبي ــات البي ــب النتخاب ــد ترام دونال

“األكثر قلًقا” من فوز جو بايدن باالنتخابات.

وقــال نصراللــه، فــي كلمــة بمناســبة “يــوم شــهيد حــزب اللــه”، إن “مــا جــرى فــي االنتخابــات األميركيــة افتضــاح 

للديمقراطيــة واألمــر ال يعنــي ترامــب فقــط بــل الحــزب الجمهــوري”، فــي إشــارة إلــى رفــض االعتــراف بفــوز جــو 

بايــدن. ورأى نصراللــه أنــه “لــن يكــون هنــاك فــرق فــي السياســات األميركيــة” فــي المنطقــة مــع تغيــر الرؤســاء، 

مؤكًدا أن السياسات األميركية في المنطقة “هي سياسات إسرائيلية”، على حد تعبيره.

وأعــرب نصراللــه عــن فرحتــه علــى المســتوى الشــخصي بمــا وصفــه “الســقوط المــذل” لترامــب. وقــال إن إدارة 

ــقوط  ــرح بس ــعر بالف ــاف: “نش ــم”. وأض ــل أعدائه ــم قب ــى أصدقائه ــة عل ــد وقاح ــوأ واألش ــي “األس ــب ه ترام

ترامــب بســبب جريمتــه الوقحــة بحــق الشــهيدين القائديــن قاســم ســليماني وأبومهــدي المهنــدس”، وفقــا 

لما نقلته قناة “المنار” التابعة لحزب الله.

لبنان

قــال متحــدث باســم رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، إنــه تــم االتفــاق علــى عقــد جولــة أخــرى مــن المحادثــات حــول 

ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان الشــهر المقبــل. وانطلقــت الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات التقنيــة حــول 

ترســيم الحــدود البحريــة فــي جنــوب لبنــان برعايــة األمــم المتحــدة ووســاطة أميركيــة، والتــي لــم يعلــن عــن أي 

ــد  ــة ق ــي منطق ــب ف ــق التنقي ــكلة تعي ــي مش ــي، وه ــهر الماض ــف الش ــا منتص ــذ انطالقه ــا من ــدم فيه تق

تكــون غنيــة بالغــاز. وقــال، أوفيــر جندلمــان، فــي تغريــدة علــى تويتــر إن ”البعثــة اإلســرائيلية للمحادثــات حــول 

ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان أنهــت اليــوم جولــة المحادثــات الثالثــة مــع البعثــة اللبنانيــة التــي عقــدت 

في قاعدة اليونوفيل في الناقورة”.

فلسطين
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12 تشرين الثاني/ نوفمبر

تعرضــت الســفارة الســعودية فــي مدينــة الهــاي الهولنديــة لحــادث إطــالق نــار، وذلــك غــداة االنفجــار الــذي 

ــرى  ــن لذك ــيين غربيي ــاء دبلوماس ــالل إحي ــعودية خ ــدة الس ــة ج ــي مدين ــلمين ف ــر المس ــرة لغي ــي مقب ــع ف وق

انتهاء الحرب العالمية األولى.

وأكــدت الســفارة الســعودية فــي الهــاي، فــي بيــان، أن مقرهــا “تعــرض لحــادث إطــالق نــار جبــان فجــر 

الخميــس”، وقالــت الســفارة الســعودية إن “رجــال أمــن الســفارة أبلغــوا الجهــات األمنيــة بالحــادث فــور وقوعه، 

وتــم تطويــق موقعــه وإغــالق الطريــق المــؤدي للســفارة، وتعزيــز اإلجــراءات األمنيــة وأخــذ األدلــة الجنائيــة”، 

ــعوديين  ــن الس ــفارة المواطني ــت الس ــات”. وحث ــة ألي إصاب ــوبي البعث ــن منس ــرض أي م ــم يتع ــه “ل ــة أن مضيف

ــع  ــل م ــي التواص ــردد ف ــدم الت ــذر، وع ــة والح ــتوى الحيط ــع مس ــى رف ــدا عل ــة هولن ــي مملك ــن ف الموجودي

السفارة عند الحاجة للمساعدة، وفقا لما نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية.

السعودية

أعلنــت قــوات حفــظ الســالم الدوليــة فــي ســيناء، الخميــس، مقتــل 8 عســكريين مــن عناصرهــا بينهــم 6 

ــة. وقــال  ــرة ســيناء المصري ــة فــي جنــوب شــبه جزي ــرة مروحي ــر تحطــم طائ أميركييــن وفرنســي وتشــيكي، إث

متحــدث باســم وزارة الدفــاع التشــيكية إن الســبب فــي ســقوط مروحيــة قــوات حفــظ الســالم فــي ســيناء هــو 

“عطل تقني”.

وتشــرف قــوة حفــظ الســالم، المعروفــة باســم القــوة متعــددة الجنســيات والمراقبيــن، علــى اتفاقيــة الســالم 

التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.

مصر

ــا علــى مقبــرة لغيــر المســلمين فــي مدينــة جــدة الســعودية، أســفر عــن إصابــة  تبنــى تنظيــم داعــش هجوًم

شــخصين، بحســب بيــان صــادر عــن التنظيــم ُنشــر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ومجموعــة “ســايت” 

االستخبارية.

وزعــم التنظيــم أن “مفــرزة أمنيــة” مــن “واليــة الحجــاز” زرعــت عبــوة ناســفة فــي مقبــرة غيــر المســلمين فــي 

ــي  ــرة” للنب ــم “ُنص ــدد منه ــة ع ــى إصاب ــا أدى إل ــة”، م ــداف “أجنبي ــت أه ــد أن تجمع ــا بع روه
َ

ــث فج ــدة، حي ج

محمد. ولم يقدم التنظيم أي دليل لدعم مزاعمه حول تبنيه الهجوم.

السعودية

أعلنــت الحكومــة األردنيــة، بــدء نشــر وحــدات مــن الجيــش واألجهــزة األمنيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــالد، 

علــى خلفيــة سلســلة أحــداث عنــف وشــغب شــهدتها عــدة محافظــات، خاصــة معــان الجنوبيــة، فــي األيــام 

علن عــن قبول اســتقالة وزيــر الداخلية 
ُ
الثالثــة الماضيــة، تزامًنــا مــع إجــراء انتخابــات المجلــس النيابــي الـــ19، فيمــا أ

األردني في ضوء تلك الحوادث.

األردن

ــي  ــن ترك ــد الرك ــن” العمي ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف دع ــف “تحال ــوات التحال ــم ق ــمي باس ــدث الرس ح الُمتح
َ
ــّر ص

المالكــي، أن قــوات التحالــف البحريــة رصــدت مســاء يــوم 11 نوفمبــر 2020 محاولــة للمليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة 

البحــر األحمــر باســتخدام زورقيــن مفخخيــن مســّيرين عــن بعــد،  للقيــام بعمــل عدائــي وإرهابــي جنــوب 

أطلقتهمــا المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة مــن محافظــة الحديــدة. وأضــاف العميــد المالكــي، أنــه تــم تدميــر 

الزورقيــن المفخخيــن واللذيــن يمثــالن تهديــًدا لألمــن اإلقليمــي والدولــي وطــرق المالحــة البحريــة والتجــارة 

العالمية.

اليمن
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أشــعل مقتــل حنــان البرعصــي، المحاميــة الليبيــة والناشــطة بمجــال حقــوق المــرأة، علــى يــد مســلحين أطلقــوا 

 واسًعا بين الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي.
ً

النار عليها في بنغازي، جدال

وجــاء مقتــل البرعصــي بعــد يــوم واحــد علــى انتقادهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، ابــن المشــير خليفــة 

حفتــر، قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي أو مــا ُيعــرف أيًضــا بقــوات شــرق ليبيــا، وانتقــدت أيًضــا فــي مقطــع فيديو، 

ــه  ــو أن ــة للجيــش الوطنــي الليبــي. وبينــت البرعصــي فــي مقطــع الفيدي ــرة موالي ببــث مباشــر شــخصيات كبي

ســيتم إســكاتها بالتهديــدات، مضيفــة: ”لــن استســلم، فقــط بالرصــاص سأستســلم، إذا مــت فليكــن ذلــك، 

فقط بالموت يمكن إسكاتي، غًدا سيكون لدي عدد من المفاجآت )ألشاركها( عدد من المفاجآت”.

ليبيا

ــه  ــر بالقاهــرة اليــوم، وأن ــار فــي نفســه فــي ميــدان التحري ذكــرت مصــادر أمنيــة فــي مصــر أن رجــال أشــعل الن

ــل  ــرة أن الرج ــن القاه ــة أم ــدر بمديري ــاد مص ــة. وأف ــفى بالعاصم ــي مستش ــا ف ــب به ــروق أصي ــن ح ــج م يعال

خاضع للحراسة في مستشفى محلي، حيث أبلغ مسؤولون أنه يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.

مصر

أعلنــت وزارة الدفــاع األميركيــة فــوز شــركة بوينــغ بعقــد قيمتــه 9.8 مليــار دوالر لدعــم القــوات الجويــة الملكيــة 

الســعودية بطائــرات مقاتلــة مــن طــراز F-15 المتطــورة. وقالــت وزارة الدفــاع األميركيــة، البنتاغــون، إن االتفــاق 

يشــمل تحديــث ودعــم األســطول الجــوي الســعودي، كمــا يتضمــن جهــوًدا مثــل: تصميــم األجهــزة والبرامــج 

واألســلحة والتطويــر والتكامــل واالختبــار والنظــام الفرعــي والمكونــات الهيكليــة للطائــرات المقاتلــة، إضافــة 

إلــى إنتــاج وتركيــب التعديــالت والتحســينات المســتقبلية علــى األســطول الجوي الســعودي. ووفًقــا لالتفاقية، 

ســتكون فتــرة هــذا العقــد خمــس ســنوات، بدايــة مــن تاريــخ منــح العقــد، إضافــة إلــى وجــود خيــار لتمديــده 

مدة إضافية تصل إلى خمس سنوات أخرى.

السعودية

14 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــى  ــتؤثر عل ــة س ــروف المجاع ــع CNN، إن ظ ــة م ــي مقابل ــي، ف ــد بيزل ــي ديفي ــذاء العالم ــج الغ ــس برنام ــال رئي ق

سكان اليمن إذا لم يتبرع المجتمع الدولي بمبلغ 1.9 مليار دوالر بحلول العام المقبل.
اليمن

رّدت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة علــى تقاريــر اغتيــال قيــادي بتنظيــم القاعــدة بإيــران، نافيــة ذلــك، ومؤكــدة عــدم 

ــم  ــدث باس ــب زاده، المتح ــعيد خطي ــان س ــى لس ــك عل ــاء ذل ــا. ج ــى أراضيه ــم عل ــذا التنظي ــر له ــود عناص وج

الخارجيــة اإليرانيــة، حيــث نفــى بشــدة مزاعــم حــول اغتيــال قيــادي فــي تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي بطهــران، 

ونصــح وســائل اإلعــالم األميركيــة بعــدم الوقــوع فــي فــخ ســيناريوهات هوليــوود التــي يضعهــا المســؤولون 

األميركيون والكيان الصهيوني”.

إيران

ــائل  ــر وس ــة” عب ــرات القبلي ــارة النع ــة ”إث ــخاص بتهم ــن األش ــدد م ــى ع ــض عل ــة القب ــلطات القطري ــت الس أعلن

التواصــل االجتماعــي. وأضافــت الداخليــة القطريــة أنــه جــاري إحالتهــم للنيابــة العامــة التخــاذ إجراءاتهــا فــي 

حقهــم، مؤكــدة أنهــا ”لــن تتهــاون فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل مــن يتبنــى خطاًبــا عنصرًيــا 

للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه االجتماعي”.

قطر



37

سورية  والشرق األوسط

 العدد )1( تشرين الثاني / نوفمبر 2020

نقلــت صحيفــة نيويــورك تايمــز عــن مســؤولين فــي المخابــرات األميركيــة أن الرجــل الثانــي فــي تنظيــم القاعدة 

)عبــد اللــه أحمــد عبــد اللــه، الشــهير بأبــي محمــد المصــري(، المتهــَم بالمشــاركة فــي التخطيــط لتفجيــر 

ســفارتين أميركيتيــن بأفريقيــا عــام 1998، قــد ُقتــل فــي إيــران يــوم 7 آب/ أغســطس الماضــي علــى يــد عمــالء 

إسرائيليين، بناء على طلب من الواليات المتحدة، غير أن طهران نفت ما جاء في الصحيفة.

إيران

اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، 18 متظاهــًرا ضــد رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو فــي مدينــة القــدس. وقالــت 

صحيفــة “يديعــوت أحرونــوت”، إن “نحــو 200 متظاهــر نظمــوا مســيرة تجــاه مقــر إقامــة نتنياهــو، فــي شــارع 

بلفور بالقدس الغربية.

فلسطين

15 تشرين الثاني/ نوفمبر

أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، عــن إطــالق حملــة إصالحــات جديــدة فــي االقتصــاد والقانــون 

ــا.  والديمقراطيــة، مــع مــرور 18 عاًمــا علــى وصــول حــزب ”العدالــة والتنميــة” الــذي يتزعمــه للحكــم فــي تركي

وقــال أردوغــان، خــالل مشــاركته عبــر اتصــال مرئــي فــي المؤتمــر العــام الســابع لحــزب ”العدالــة والتنميــة” فــي 

والقانــون  االقتصــاد  فــي  جديــدة  إصالحــات  حملــة  ”أطلقنــا  وقرامــان:  قــارص  بواليتــي  الحــزب  فرعــي 

والديمقراطيــة”، وفًقــا لمــا نقلتــه وكالــة أنبــاء ”األناضــول” التركيــة الرســمية. وأضــاف أردوغــان: ””قمنــا بإعــادة 

ــذ الســريع للخطــوات والحمــالت التــي مــن شــأنها حــل  ــة، ومصممــون علــى التنفي ــة اإلدارة االقتصادي هيكل

المشــكالت القائمــة وإيصالنــا ألهدافنــا”. وتابــع بالقــول: ””تركيــا باتــت اليــوم دولــة تمنــح األمــل والثقــة لشــعبها 

ولكافة أصدقائها، وتبذل جهوًدا لبلوغ أهداف عام 2023”.

تركيا

اإلخــوان  التــي وصفــت جماعــة  الســعودية  العلمــاء  ببيــان هيئــة كبــار  اإلســرائيلية  الخارجيــة  رحبــت وزارة 

الخارجيــة  وقالــت  معهــا.  التعاطــف  أو  إليهــا  االنتمــاء  مــن  محــذرة  إرهابيــة”  ”جماعــة  بأنهــا  المســلمين 

اإلســرائيلية، عبــر حســابها علــى تويتــر باللغــة العربيــة: ”يســعدنا نحــن فــي “إســرائيل” أن نــرى هــذا المنهــج 

المناهــض الســتغالل الديــن للتحريــض والفتنــة، وال شــك فــي أن جميــع الديانــات الســماوية جــاءت لــزرع المحبة 

إلــى خطــاب يدعــو للتســامح والتعــاون المتبــادل  النــاس”، وأضافــت: ”نحــن بأمــس الحاجــة  واأللفــة بيــن 

للنهوض بالمنطقة برمتها”.

“إسرائيل”

أعلــن الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس اإلمــارات رئيــس الــوزراء حاكــم دبــي، عــن اعتمــاد قــرار 

لمنــح اإلقامــة الذهبيــة التــي تصــل مدتهــا إلــى 10 ســنوات إلــى فئــات جديــدة، الســتمرار مشــاركة ”العقــول 

والمواهــب” فــي مســيرة التنميــة للفئــات التاليــة: ”جميــع الحاصليــن علــى شــهادات الدكتــوراة، كافــة األطبــاء، 

ــا الحيويــة،  ــاء والتكنولوجي ــر وااللكترونيــات والبرمجــة والكهرب المهندســين فــي مجــاالت هندســة الكمبيوت

متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر”.

وأضــاف: ”كمــا ســيتم منــح اإلقامــة الذهبيــة للحاصليــن علــى شــهادات تخصصيــة فــي الــذكاء االصطناعــي أو 

البيانــات الضخمــة أو علــم األوبئــة والفيروســات، إضافــة إلــى أوائــل الثانويــة العامــة فــي الدولــة مــع أســرهم”، 

وتابــع بالقــول: ”هــذه دفعــة أولــى ســتتبعها دفعــات، والعقــول والمواهــب نريدهــا أن تبقــى وتســتمر معنــا 

في مسيرة التنمية واإلنجازات”.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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وكان الشــيخ محمــد بــن راشــد قــد أعلــن فــي أيــار/ مايــو عــام 2019، عــن إطــالق نظــام ”اإلقامــة الدائمــة” فــي 

ــة  ــة( فــي دول ــا نظــام اإلقامــة الدائمــة )البطاقــة الذهبي ــة”. وقــال: ”أطلقن اإلمــارات باســم ”البطاقــة الذهبي

اإلمــارات... إقامــة دائمــة للمســتثمرين، وللكفــاءات االســتثنائية فــي مجــاالت الطــب والهندســة والعلــوم 

وكافة الفنون”.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، األحــد، إن أنقــرة عازمــة علــى حمايــة حقوقهــا فــي شــرق 

المتوســط، ُمعتبــًرا أنــه ”ال يمكــن ألي معادلــة تحقيــق الســالم واالســتقرار” فــي المنطقــة ”دون مشــاركة 

عادلــة” لبــالده والشــطر التركــي مــن جزيــرة قبــرص. وأضــاف أردوغــان، فــي كلمــة لــه خــالل مراســم االحتفــال 

بالذكــرى 37 لتأســيس جمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة، إن ”األحــداث التــي شــهدناها خــالل الفتــرة الســابقة 

ــم أن  ــع العل ــة. م ــة التركي ــان للرئاس ــا أورده بي ــبما م ــدد”، حس ــذا الص ــي ه ــة ف ــا القوي ــى إرادتن ــل عل ــي دلي ه

”جمهورية شمال قبرص”، الُمعلنة رسمًيا في 1983، ال تحظى باعتراف دولي أو من األمم المتحدة.

فــي الشــهور األخيــرة، نشــطت ســفن التنقيــب التركيــة فــي مناطــق تمــاس الحــدود البحريــة بيــن الشــطر 

ــا(، واليونــان. وأثــارت تحــركات تركيــا حالــة  الجنوبــي لجزيــرة قبــرص )أو جمهوريــة قبــرص المعتــرف بهــا دولًي

مــن التوتــر مــع الدولتيــن، وســط تالســن متبــادل، فيمــا فشــلت جهــود تســوية الخــالف حــول مــوارد الغــاز فــي 

شرق المتوسط.

وخــالل المناســبة، أكــد أردوغــان ضــرورة الحديــث والتفــاوض علــى حــل الدولتيــن علــى أســاس المســاواة فــي 

: ”نحــن فــي الجانــب التركــي أظهرنــا منــذ البدايــة إرادة قويــة للغايــة فــي هــذا االتجــاه... ال 
ً

الســيادة، قائــال

يمكننــا تحمــل هــذه األالعيــب الدبلوماســية بعــد اآلن... تركيــا كدولــة ضامنــة ووطــن أم، ســتقف إلــى جانــب 

جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة األتراك”.

ورأى الرئيــس التركــي أنــه ال يمكــن إقامــة ”شــراكة مــع القبارصــة الــروم بعــد تقويضهــا بقــوة الســالح عــام 1963 

وتدميرهــا عــام 1974 عبــر انقــالب المجلــس العســكري اليونانــي”. وذكــر أن القبارصــة ”الــروم )يقصــد جمهوريــة 

قبــرص( ال يرغبــون فــي تقاســم الســلطة والرخــاء مــع القبارصــة األتــراك األصحــاب المشــتركين فــي جزيــرة 

قبــرص... وهــذا هــو الســبب الحقيقــي فــي امتناعهــم مــن الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات مــع القبارصــة 

األتراك في مسألة الغاز”.

ــوم  ــد الي ــس”... يوج ــمس األم ــوم بش ــيل الي ــف غس ــن تجفي ــاء: ”ال يمك ــه القدم ــا قال ــى م ــان إل ــتند أردوغ واس

نظامان ديمقراطيان منفصالن ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص”

تركيا، 

قبرص

أثــارت تصريحــات لوزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة، عــادل الجبيــر، اهتماًمــا الفتــا عبــر الفضــاء 

االفتراضــي بالمملكــة، بعــد تعليقــه علــى قــرار ألمانيــا حظــر بيــع األســلحة إلــى بــالده، بســبب الحــرب فــي اليمــن. 

وســلطت وســائل اإلعــالم الســعودية الرســمية الضــوء علــى مــا قالــه الجبيــر، فــي مقابلتــه مــع وكالــة األنبــاء 

األلمانيــة )د ب أ(، إن بــالده ليســت بحاجــة إلــى أســلحة ألمانيــة، ُمؤكــًدا فــي الوقــت نفســه أن حظرهــا ”فكــرة 

غيــر منطقيــة”. وأضــاف الجبيــر أن بــالده يمكنهــا ”شــراء أســلحة مــن عــدد مــن الــدول”، ُمعتبــًرا أن قــرار ألمانيــا ال 

تأثير له على المملكة.

السعودية

أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ32 إلعالن الزعيم الراحل ياسر عرفات وثيقة استقالل فلسطين عام 1988. فلسطين
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توفــي وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم عــن عمــر يناهــز 80 عاًمــا، وفًقا لمــا أعلنتــه وزارة الخارجية الســورية، 

وكان المعلــم قــد تولــى منصــب وزيــر الخارجيــة منــذ 11 فبرايــر/ شــباط عــام 2006، وولــد المعلــم فــي 17 تمــوز/ 

يوليو 1941.

سورية

قدمــت وزارة الخارجيــة العمانيــة العــزاء إلــى ســورية فــي وفــاة نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة وليــد المعلم، 

مشيدة بإسهاماته الدبلوماسية إقليمًيا ودولًيا.
ُعمان

طرحــت إســرائيل خطًطــا لبنــاء 1257 وحــدة ســكنية فــي جــزء غيــر مطــور مــن القــدس، مــا أثــار انتقــادات فوريــة 

ــاق  ــى اتف ــل إل ــاالت التوص ــيمة” الحتم ــرار جس ــى ”أض ــيؤدي إل ــاء س ــال إن البن ــذي ق ــي، ال ــاد األوروب ــن االتح م

تفاوضي نهائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

وســتقام المبانــي الجديــدة علــى أراض احتلتهــا “إســرائيل” فــي حــرب األيام الســتة عــام 1967 وضمتهــا بالكامل 

إليهــا فــي 1980. ويعتبــر معظــم المجتمــع الدولــي األرض محتلــة، وبموجــب تعريــف مشــروع اإلســكان الجديــد 

يعتبر مستوطنة غير شرعية.

“إسرائيل”

قــال وزيــر الخارجيــة القطــري، الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن، إنــه ليــس هنــاك رابــح وال خاســر مــن األزمــة مــع 

بــالده، التــي أثــرت علــى اســتقرار المنطقــة. وأضــاف الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن، خــالل حديثــه علــى هامــش 

نظمــه قطــر جزئًيــا، إن الدوحــة لــم تقــم بـــ”أي أعمــال عدائيــة ضــد دول الحصــار”. 
ُ
منتــدى األمــن العالمــي الــذي ت

هت إلى قطر وتسببت في الحصار كانت مغلوطة وزائفة”.
ُ

ورأى ”أن ”كل المزاعم واالدعاءات التي وج

ــذ  ــوار من ــون للح ــن منفتح ــه ”ونح ــب وإدارت ــد ترم ــس دونال ــب الرئي ــن جان ــر م ــم كبي ــاك زخ ــى أن هن ــار إل وأش

البدايــة”. وقــال الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن: “نقــدر فتــح إيــران أجواءهــا أمامنــا فــي ظــل الحصــار المفــروض 

علينــا”، مؤكــًدا ســعي قطــر إلــى إقامــة “حــوار بنــاء وعــادل مــع جميــع األطــراف، ومنهــا إيــران و أميــركا لضمــان 

السلم بمنطقة الخليج والحيلولة دون أي مخاطر”.

قطر

قــال جبــران باســيل، وزيــر الخارجيــة اللبنانــي الســابق، المــدرج علــى قوائــم عقوبــات الخزينــة األميركيــة، إن فــك 

التحالــف مــع حــزب اللــه ال يكــون بــإرادة خارجيــة، مؤكــًدا علــى أن “التاريــخ علمنــا أن عــزل أي طائفــة يــؤدي إلــى 

انفجار، وهنا نتحدث عن مكون بكامله وليس فقط حزب الله”.

 إنهــا 
ً

وتابــع بشــأن قــول الســفيرة األميركيــة إن النائــب باســيل وعــد بفــك التحالــف مــع حــزب اللــه بشــروط، قائــال

“محاولــة فاشــلة لــدق إســفين... وإذا أردنــا فــك التحالــف نفعــل ذلــك بإرادتنــا ووفــق المصلحــة اللبنانيــة، 

وليس بإرادة خارجية تكون نتيجتها العبث بالسلم األهلي.”

لبنان

17 تشرين الثاني/ نوفمبر

يدفــع وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، باتجــاه تصنيــف جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران فــي 

اليمن كمنظمة إرهابية.

ــع  ــدة. م ــم المتح ــة واألم ــة األميركي ــي الخارجي ــؤولين ف ــل مس ــن قب ــا م ــه رفًض ــو تواج ــاوالت بومبي ــن مح لك

ذلك، قد ينجح في مساعيه قبل مغادرة منصبه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

اليمن
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وأوضــح مســؤوالن أميركيــان أن نجــاح بومبيــو فــي ضــم جماعــة الحوثــي لقائمــة اإلرهــاب مــن شــأنه وضــع 

إدارة الرئيــس األميركــي المنتخــب، جــو بايــدن، فــي ظــروف أشــبه بصنــدوق مغلــق ال تقــدر منــه تطويــر 

سياســتها الخاصــة حــول اليمــن، الفتيــن إلــى أن ســحب وإخــراج جماعــة مــن قائمــة اإلرهــاب ليــس باألمــر 

إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات حثتــا بومبيــو للقيــام بهــذه  الســهل. وأشــار المســؤوالن 

الخطوة.

ذكــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” فــي تقريــر لهــا أن الرئيــس األميركــي ترامــب ســأل كبــار مستشــاريه، عــن 

الخيــارات المتاحــة لشــن هجــوم علــى موقــع إيــران النــووي الرئيســي، لكــن مستشــاريه أقنعــوه بعــدم القيــام 

بــأي ضربــة عســكرية، محذريــن مــن أن هجوًمــا مثــل هــذا قــد يتصاعــد بســهولة إلــى مواجهــة كاملــة فــي 

أيامه األخيرة كرئيس.  

وقــال المتحــدث باســم الحكومــة اإليرانيــة، علــي ربيعــي، إن “أي تحــرك أميركــي ضــد إيــران ســُيقابل قطعــا بــرد 

ساحق”.

إيران

أعلنــت الســلطة الفلســطينية أنهــا قــررت إعــادة مســار العالقــات مــع “إســرائيل” إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 19 أيــار/ 

مايــو الماضــي، حينمــا أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس االنســحاب مــن جميــع االتفاقــات والتفاهمــات مــع 

الحكومتين األميركية واإلسرائيلية.

وقــال رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة الفلســطينية، الوزيــر حســين الشــيخ، إنــه ”علــى ضــوء االتصــاالت 

الدوليــة التــي قــام بهــا الرئيــس محمــود عبــاس بشــأن التــزام “إســرائيل” باالتفاقيــات الموقعــة معهــا، واســتناًدا 

إلــى مــا وردنــا مــن رســائل رســمية مكتوبــة وشــفوية، بمــا يؤكــد التــزام “إســرائيل” بذلــك، فإنــه ســوف تتــم إعــادة 

مســار العالقــة مــع “إســرائيل” إلــى مــا كانــت عليــه الحــال قبــل 2020/5/19”، وفقــا لمــا نقلتــه وكالــة األنبــاء 

الفلسطينية )وفا(.

مــن جانبــه، قــال المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية نبيــل أبــو ردينــة، إن القيــادة تنتظــر موقــف 

إدارة الرئيــس األميركــي المنتخــب جــون بايــدن، مــن الصــراع العربــي اإلســرائيلي، مشــيًرا إلــى أن التحــرك ســيكون 

على أساسها خالل الفترة المقبلة.

فلسطين

حــذر األميــر تركــي الفيصــل، رئيــس االســتخبارات الســعودية األســبق والســفير األســبق لــدى واشــنطن، الرئيــس 

ــه رســالة بشــأن حقــوق  ــران، كمــا وجــه إلي األميركــي المنتخــب جــو بايــدن مــن تكــرار أخطــاء الماضــي مــع إي

اإلنسان في السعودية والواليات المتحدة.

وقــال تركــي الفيصــل، فــي كلمتــه خــالل مؤتمــر ”المجلــس الوطنــي للعالقــات األميركيــة العربيــة”، إن ”الرئيــس 

ــا  ــدة بالقضاي ــة جي ــى دراي ــرة وعل ــة ذو خب ــل دول ــو رج ــة، ه ــى السياس ــًدا عل ــس جدي ــدن لي ــو باي ــب ج المنتخ

المهمــة فــي العالــم والمنطقــة، ولكــن يجــب أن ننتظــر لنــرى ونعــرف عــن رؤيتــه للسياســة الخارجيــة وأفعالــه”. 

وأكــد الفيصــل أن ”الســعودية عملــت مــع كل اإلدارات األميركيــة، ديمقراطيــة وجمهوريــة”، وقــال: ”بينمــا 

كانــت لدينــا اختالفاتنــا، حافظــت الدولتــان علــى التحالــف االســتراتيجي الــذي يربطنــا نحــو هــدف مشــترك وهو 

الســالم والرخــاء فــي الشــرق األوســط والســالم العالمــي ومــا فيــه األفضــل لإلنســانية”، مضيًفــا أن ”اإلدارة 

األميركية الجديدة تتحمل مسؤولية في قيادة المنطقة نحو أجواء مختلفة”.

السعودية
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وأشــار الفيصــل إلــى تصريحــات بايــدن بأنــه ســيعاود االنضمــام إلــى االتفاق النــووي اإليرانــي إذا التزمــت طهران 

باالتفــاق. وقــال الفيصــل: ”بينمــا نطمــح فــي أن تعــود إيــران كدولــة مســالمة ضمــن المجتمــع الدولــي، تجربــة 

ــى  ــام إل ــادة االنضم ــك، إع ــاف: ”لذل ــجعة”. وأض ــت مش ــي ليس ــام اإليران ــع النظ ــن م ــن الماضي ــنوات األربعي الس

االتفــاق، كمــا هــو، لــن تخــدم االســتقرار فــي منطقتنــا، إعــادة االنضمــام ثــم التفــاوض حــول القضايــا المهمــة 

األخــرى سُيســقط الدبلوماســية فــي فــخ ويجعلهــا عرضــة لالبتــزاز اإليرانــي”، وتابــع بالقــول إن ”التفــاوض حــول 

االتفاق النووي استغرق سنوات بينما كانت إيران تعمل على برنامجها النووي”.

: ”ال تكــرر أخطــاء وعيــوب االتفــاق الماضــي، أي اتفــاق غيــر شــامل لــن 
ً

ووجــه الفيصــل حديثــه إلــى بايــدن، قائــال

يحقــق الســالم الدائــم واألمــن فــي منطقتنــا، االتفــاق النــووي لــم يعرقــل ســلوك إيــران المدمــر فــي منطقتنــا، 

ــر المباشــر علــى المنشــآت  فــي العــراق وســورية واليمــن ولبنــان، وكذلــك الســعودية بالهجــوم المباشــر وغي

النفطيــة، وهــو تهديــد مماثــل لخطــورة برنامجهــا النــووي”. وأضــاف: ”لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى اتفــاق 

جديــد يشــمل كل القضايــا العالقــة مــع إيــران”، وتابــع بالقــول: ”ال تتجاهــل المخــاوف الشــرعية ألصدقائــك 

وضــع  لضمــان  شــاملة  خطــة  علــى  التفــاوض  فــي  طرفــا  يكونــوا  أن  ويجــب  المنطقــة،  فــي  وحلفائــك 

مصالحهم االستراتيجية في االعتبار”.

وحــول القضيــة الفلســطينية، قــال الفيصــل إنــه ”مــع كل رئيــس جديــد فــي الواليــات المتحــدة، ترتفــع اآلمــال 

فــي حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية”، وأعــرب عــن أملــه فــي أن تلتــزم الواليــات المتحــدة بقــرارات األمــم 

المتحــدة الخاصــة بحــل الدولتيــن”، مشــيرا إلــى تأكيــد العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى 

أهميــة إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود 1967 كمــا ورد فــي اتفاقيــة الســالم 

العربية.

ــا لتحســينها ونحــن نعمــل علــى ذلــك، إنــه عمــل قيــد  وحــول حقــوق اإلنســان، قــال: ”نعتــرف أن لدينــا قضاي

التطويــر، ولكــن مــع االحتــرام، دولتكــم أيًضــا لديهــا قضايــا حقــوق إنســان تحتــاج إلــى تحســين”، مشــيًرا إلــى 

االضطرابات بعد االنتخابات وحوادث إطالق النار من قبل الشرطة ضد المواطنين السود.

18 تشرين الثاني/ نوفمبر

أعلــن المتحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي باللغــة العربيــة، أفيخــاي أدرعــي، عــن توجيــه ضربــات ضــد أهــداف 

: ”جيــش الدفــاع يشــن غــارات جويــة مســتهدًفا مواقــع عســكرية تابعــة لفيلــق 
ً

فــي ســورية، وتابــع قائــال

القــدس اإليرانــي والجيــش الســوري فــي ســورية رًدا علــى زرع حقــل العبــوات الناســفة علــى حــدود الجــوالن 

ــوري  ــام الس ــاع النظ ــش الدف ــل جي ــي.. يحم ــه إيران ــت بتوجي ــة عمل ــل خلي ــن قب ــرائيلية م ــي اإلس ــل األراض داخ

مســؤولية أي عمــل ينطلــق مــن أراضيــه، وســيواصل التحــرك وفــق الحاجــة لضــرب التموضــع اإليرانــي فــي 

سورية الذي يشكل خطًرا على االستقرار اإلقليمي”.

وقــال مصــدر عســكري ســوري، وفًقــا لمــا نشــرته وكالــة األنبــاء الرســمية، إنــه ”حوالــى الســاعة الثالثــة وإحــدى 

عشــرة دقيقــة فجــر هــذا اليــوم، قــام العــدو الصهيونــي بعــدوان جــوي مــن اتجــاه الجــوالن الســوري المحتــل 

ــع  ــخ”. وتاب ــن الصواري ــدًدا م ــقطت ع ــة، وأس ــا الجوي ــائط دفاعاتن ــه وس ــدت ل ــة، وتص ــة الجنوبي ــى المنطق عل

: “العدوان أسفر عن استشهاد ثالثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية”.
ً

قائال

سورية، 

“إسرائيل”
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فــي أول زيــارة مــن نوعهــا إلــى ”إســرائيل”، أعلــن وزيــر الخارجيــة البحرينــي عبداللطيــف بن راشــد الزيانــي ونظيره 

ــات  ــع العالق ــد تطبي ــن، بع ــن البلدي ــفارات بي ــح الس ــادل فت ــى تب ــاق عل ــن االتف ــكينازي، ع ــي أش ــرائيلي غاب اإلس

بينهما.

: “قبــل 
ً

وربــط الزيانــي زيارتــه إلــى “إســرائيل” بزيــارة الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات إلــى “إســرائيل”،  قائــال

ــا فــي مثــل هــذا اليــوم، فــي 19 نوفمبــر 1979، زار الرئيــس المصــري الراحــل الســادات “إســرائيل”  43 عامــا، تقريًب

ألول مرة، ليزرع بذور السالم اإلقليمي الذي نغذيه أكثر اليوم”.

مــن جانبــه، قــال أشــكنازي إن “موافقــة حكومــة البحريــن علــى إقامــة ســفارة إســرائيلية فــي المنامة، والرســالة 

حــول إقامــة ســفارة بحرينيــة بإســرائيل همــا بمثابــة لحظــة تاريخيــة للدولتيــن”، وأضــاف: “هــذا يــوم تاريخــي 

فــي الشــرق األوســط، الــذي مــر بمتغيــرات هائلــة خــالل األشــهر األخيــرة. نقــوم بتحقيــق الســالم الــذي حلــم 

ــر موقــع خــاص،  ــزا عب ــه اإلســرائيليون لســنوات. ونعكــف علــى إمكانيــة حصــول مواطنــي البحريــن علــى في ب

بدًءا من 1 كانون األول/ ديسمبر 2020 وتفعيل رحالت جوية مباشرة”.

البحرين، 

“إسرائيل”

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، جــواد ظريــف، أن بــالده مســتعدة إلجــراء مباحثــات حــول كيــف يمكــن للواليــات 

المتحــدة بقيــادة جــو بايــدن أن تعــود إلــى االتفــاق النــووي إذا تــم رفــع العقوبــات، بينمــا أعلنــت إدارة الرئيــس 

دونالــد ترامــب عــن فــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران. وقــال ظريــف، فــي حــوار مــع صحيفــة ”إيــران ديلــي” 

الرســمية: ”إذا ســعى بايــدن للعــودة إلــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، فســيتعين عليــه الوفــاء بالتزامــات 

الواليــات المتحــدة بموجــب االتفــاق ورفــع العقوبــات”. وكان ترامــب قــد قــرر االنســحاب مــن االتفــاق فــي 8 

أيار/ مايو 2018، لكن األطراف األخرى في االتفاق لم تنسحب.

ــر المخابــرات واألمــن  وكانــت إدارة ترامــب قــد فرضــت عقوبــات إضافيــة علــى إيــران، بمــا فــي ذلــك علــى وزي

محمــود علــوي، والعميــد فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي حيــدر عبــاس زاده، والعقيــد فــي الحــرس الثــوري رضــا 

بابــي. كمــا فرضــت وزارة الخزانــة األميركيــة عقوبــات على مؤسســة “الثورة اإلســالمية مســتضعفان”، ورئيســها 

برفيز فتاح، والعديد من نوابه، وعدد من الكيانات الخاضعة للسيطرة أو المملوكة لها.

إيران

ــة  ــي كلم ــنطن، ف ــي واش ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــفيرة المملك ــلطان، س ــن س ــدر ب ــت بن ــا بن ــرة ريم ــت األمي قال

ــبوق”  ــر مس  وغي
ً

ــال ــًرا هائ ــهد ”تغيي ــة تش ــة، إن المملك ــة العربي ــات األميركي ــي للعالق ــس الوطن ــر المجل بمؤتم

وقيادتهــا تبــذل جهــوًدا ”إلحــداث هــذا التغييــر، ليــس فقــط علــى المســتوى الداخلــي، إنمــا أيًضــا مــن خــالل 

سياســتنا الخارجيــة”، مضيفــة أنهــا ”أجنــدة مصممــة لكــي تحقــق الســالم الدائــم واألمــن واالزدهــار للمنطقــة 

وللعالم”.

وتطرقــت األميــرة فــي كلمتهــا إلــى ”رؤيــة المملكــة 2030” واإلصالحــات التــي تشــهدها الســعودية فــي 

مجــاالت مختلفــة، كمــا تحدثــت عــن أهميــة التصــدي لســلوكيات إيــران فــي المنطقــة، ومواجهــة الحوثييــن 

فــي اليمــن، ومحاربــة التطــرف واإلرهــاب، وأهميــة التوصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية. وأضافــت: ”مــع 

تنامــي دور المملكــة عالميــا، وال ســيما برئاســتها لمجموعــة العشــرين، فــإن مســؤوليتها فــي المنطقــة، 

الشرق األوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهًما لشراكتنا مع الواليات المتحدة”.

السعودية
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ــة بمقــال  ألقــى ياســين أقطــاي، مستشــار الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، الضــوء علــى األزمــة اليمني

حمل عنوان ”نظرة تركيا إلى اليمن في ضوء تجربتها في ليبيا وأذربيجان والصومال”.

وقــال أقطــاي فــي مقالــه المنشــور بصحيفــة ينــي شــفق التركيــة: ”كان الهــدف الرئيســي مــن عمليــة 

”عاصفــة الحــزم” التــي أعلنــوا عنهــا قبــل 5 ســنوات، بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن، هــو الدفــاع عــن 

الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن ضــد الحوثــي المدعــوم مــن إيــران، الــذي حــاول االنقــالب علــى الحكومــة 

ــذا ال  ــي. وه ــى الحوث ــب عل ــن التغل ــزون ع ــم عاج ــوا أنه ــة، أثبت ــنوات كامل ــدار 5 س ــى م ــم عل ــرعية. إال أنه الش

ــع عــن قــوة الحوثــي، علــى العكــس، حيــث أن الحوثييــن مهمــا كانــت  يعنــي بطبيعــة الحــال أن عجزهــم ناب

قوتهم التي يستمدونها من إيران، فإنهم لن ينجحوا في تنفيذ انقالب ضد الشعب اليمني..”

وأضــاف: ”إال أن المشــكلة الرئيســية هــي أن قــوات التحالــف فــي الوقــت الــذي تحــارب فيــه الحوثييــن، تقــوم 

أيًضــا باتبــاع سياســة غيــر موثوقــة مــن شــأنها إضعــاف األطــراف اليمنيــة األخــرى.. ولــو أن الفاعليــن هنــاك كانوا 

 لعمليــة حــوار، لكانــت تلــك العمليــة قــد انطلقــت بنفســها دون عائــق. إال أن قــوات التحالــف 
ً

قــد فتحــوا مجــاال

ابتعــدت عــن ذلــك، ومارســت سياســة غريبــة للغايــة، تقــوم علــى التعامــل مــع جميــع األطــراف اليمنيــة كأعــداء 

محتملين إن لم يكن اليوم فغًدا”.

: ”لقــد كان الســبيل الوحيــد لتحقيــق االســتقرار فــي اليمــن، هــو االعتــراف 
ً

واســتطرد مستشــار أردوغــان قائــال

بكافــة شــرائح الشــعب اليمنــي، وفتــح الطريــق أمــام جــو حــوار مــن شــأنه أن يجلــب الســالم لجميــع تلــك 

الشــرائح. ال يمكــن لسياســة تقــوم علــى اســتخدام طــرف دون آخــر، أن تســاهم فــي ضمــان الوحــدة واالســتقرار 

في بلد ما..”

: ”منــذ اللحظــة التــي دخلــت فيهــا تركيــا إلــى ليبيــا 
ً

وقــارن أقطــاي دور بــالده فــي عــدد مــن المناطــق، قائــال

ــالم  ــو الس ــر نح ــى مم ــة إل ــرب األهلي ــن الح ــع م ــان الوض ــّول جري ــا تح ــرعان م ــاق، س ــة الوف ــب حكوم ــى جان إل

واالســتقرار. ومــن وضــع اعتــاد علــى الدمــار والهــدم إلــى بيئــة تشــهد إعادة إعمــار وهيكلــة.. إن هــذا النموذج 

الــذي رســخته تركيــا فــي ليبيــا، ال يعتبــر الوحيــد علــى صعيــد تجاربهــا فــي العديــد مــن مناطــق األزمــات األخــرى. 

لقــد نجحــت تركيــا فــي خلــق بيئــة آمنــة لمــا يقــرب مــن 6 مالييــن ســوري لــم يحظــوا بــأي نــوع مــن األمــان علــى 

ــدأ  ــد ب ــا. لق ــوذون به ــة يل ــق آمن ــاء مناط ــر إنش ــاعدتهم عب ــا لمس ــت تركي ــد أن هرع ــك بع ــنوات، وذل ــدار س م

ــا، فــي تأســيس  ــة التــي ســاهمت بهــا تركي ــك المناطــق اآلمن ــن يعيشــون فــي تل ــاس الذي معظــم هــؤالء الن

حياتهــم مــن جديــد ضمــن بيئــة مســتقرة. وإلــى جانــب 6 مالييــن فــي ســورية، هنــاك أكثــر مــن 4 مالييــن داخــل 

تركيا تتولى تركيا المسؤولية تجاههم”.

ولفــت إلــى أن “تركيــا نجحــت فــي تأســيس حــل دائــم وســالم فــي قــره بــاغ التــي كانــت تخضــع تحــت االحتــالل 

منــذ 28 عاًمــا، لكــن حينمــا دخلــت تركيــا إلــى ســاحة الصــراع أيًضــا بنــاء علــى دعــوة مــن األذربيجانييــن، ســرعان 

ــوا  ــي كان ــق الت ــك المناط ــن تل ــحاب م ــدؤوا باالنس ــد ب ــن ق ــد أن األرمنيي ــل. واآلن نج ــى أفض ــال إل ــر الح ــا تغي م

يحتلونها لسنوات”.

تركيا
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ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــة، أعل ــة الغربي ــتوطنة بالضف ــي مس ــور ف ــع للخم ــى مصن ــه إل ــن وصول ــر م ــت قصي ــد وق بع

األميركــي مايــك بومبيــو، فــي بيــان، أن الواليات المتحدة ستســمح بدخول البضائع الُمنتجة في المســتوطنات 

ــد ترامــب إلضفــاء  اإلســرائيلية باعتبارهــا ”ُصنعــت فــي إســرائيل”. وهــي خطــوة مــن قبــل إدارة الرئيــس دونال

مزيد من الشرعية على المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وكانــت المحكمــة العليــا فــي االتحــاد األوروبــي العــام الماضــي قــد قضــت بضــرورة تصنيــف المنتجــات التــي 

منشؤها المستوطنات على هذا النحو، أي اعتبارها قادمة من المستوطنات.

ومصنــع بســاغوت للنبيــذ، الــذي زاره بومبيــو، ُيصِنــف نبيــذه علــى أنــه ”صنــع فــي إســرائيل”، علــى الرغــم مــن أنــه 

د على أرض ُصودرت من الفلسطينيين، ويقع المصنع في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية. ّيِ
ُ

ش

وبومبيــو هــو أول وزيــر خارجيــة أميركــي يــزور المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة بموجــب القانــون 

الدولي.

ــارة بومبيــو لمصنــع النبيــذ شــجعها زعيــم إنجيلــي مــن واليــة أيــوا األميركيــة. وقــال بــوب فانــدر  وُيذكــر أن زي

بالتــس، الرئيــس والمديــر التنفيــذي لمنظمــة ”زعيــم العائلــة” المحافظــة: ”أعتقــد أنــه أمــر رائــع أنــه يفعــل ذلــك”. 

وقــال إن الزيــارة تســلط الضــوء علــى بومبيــو، الــذي يضــع عينيــه علــى الترشــح للرئاســة فــي عــام 2024، كحليــف 

للمسيحيين اإلنجيليين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعزز زيارة بومبيو دعمه بين المسيحيين اإلنجيليين.

وكان بومبيــو قــد أعلــن العــام الماضــي عــن تراجــع كبيــر فــي سياســة الواليــات المتحــدة طويلــة األمــد بشــأن 

المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، رافًضــا الــرأي القانونــي لــوزارة الخارجيــة لعــام 1978، 

الذي اعتبر المستوطنات “غير متوافقة مع القانون الدولي”.

“إسرائيل”، 

فلسطين

أعلــن الســودان رفضــه مواصلــة مفاوضــات ســد النهضــة اإلثيوبــي ”وفــق المنهــج الســابق”، مؤكــًدا تمكســه 

برعايــة االتحــاد اإلفريقــي لهــا. وأكــد بيــان وزارة الــري والمــوارد المائيــة الســودانية تمســك الســودان بعمليــة 

ــا بالعــودة  التفــاوض عبــر رعايــة االتحــاد األفريقــي وعــدم مواصلــة التفــاوض وفــق المنهــج الســابق، مطالًب

إلــى االتحــاد األفريقــي باعتمــاد دور الخبــراء ودفــع المفاوضــات سياســًيا. وأشــار البيــان إلــى أن مصــر وإثيوبيــا 

أصَرا ”على مواصلة التفاوض باألساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق”.

وفــي 15 تمــوز/ يوليــو الماضــي، أعلنــت إثيوبيــا بــدء مــلء خــزان ســد النهضــة علــى النيــل األزرق. وتســعى مصــر 

والســودان إلــى توقيــع اتفــاق قانونــي ملــزم إلثيوبيــا بشــأن الســد، البالغــة تكلفتــه أكثــر مــن 4 مليــارات دوالر. 

وتحصــل مصــر علــى نحــو ò90 مــن احتياجاتهــا المائيــة عبــر نهــر النيــل. وتبلــغ حصتهــا الســنوية 55.5 مليــار متــر 

مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

السودان
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أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، أن مرتفعــات الجــوالن ”جــزء مــن )إســرائيل(، وجــزء رئيســي مــن 

)إسرائيل(”، بينما وصفت سورية زيارته غير المسبوقة للهضبة بأنها ”إجرامية”.

وأضــاف بومبيــو، خــالل زيارتــه للجــوالن: ”أخبــرت رئيــس الــوزراء )بنياميــن نتنياهــو( أننــي أريــد بشــدة أن آتــي إلــى 

هنــا فــي هــذه الرحلــة ألخبــر العالــم بأننــا علــى حــق”. وتابــع بومبيــو ”إن الواليــات المتحــدة لهــا الحــق، وإن 

ــركا  ــة الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها فــي ســيادتها الخاصــة، وإن أمي ــكل دول )إســرائيل( لهــا الحــق، وإن ل

وإدارة ترامــب ســتواصالن بــذل كل مــا فــي وســعنا للتأكــد مــن أن “إســرائيل” لديهــا مــا تحتاجــه للقيــام بذلــك. 

سنحترم حقك في الدفاع عن شعبك”.

فــي المقابــل، قــال مصــدر مســؤول فــي الخارجيــة الســورية، فــي تصريحــات لوكالــة األنبــاء الرســمية )ســانا(، إن 

الزيــارة ”فــي خطــوة اســتفزازية قبيــل انتهــاء واليــة إدارة ترامــب  العبــارات”  بــالده ”تديــن بأشــد  حكومــة 

وتعتبرهــا انتهــاكا ســافًرا لســيادة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي الوقــت الــذي تتزامــن فيــه هــذه الزيــارة 

مــع اعتــداءات قــوات االحتــالل اإلســرائيلي المتكــررة علــى ســورية، وآخرهــا العــدوان الــذي شــنته في 17 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر”.

وقــال المســؤول إن ”ســورية تدعــو األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي إلــى إدانــة هــذه الزيــارة التــي تنتهــك 

قــرارات األمــم المتحــدة بمــا فيهــا قــرار مجلــس األمــن رقــم 497 واإلجمــاع الدولــي الــذي رفــض قــرار )إســرائيل( 

ــر  ــن تغيي ــف ع ــرائيل( بالك ــا لـــ )إس ــدد مطالبته ــم وتج ــذا الض ــراف به ــي باالعت ــرار األميرك ــوالن، والق ــم الج بض

الســوري  للجــوالن  القانونــي  والوضــع  المؤسســي  والهيــكل  الديموغرافــي  والتكويــن  العمرانــي  الطابــع 

المحتل”.

فــي 2019، اعترفــت إدارة ترامــب بالســيادة اإلســرائيلية علــى الجــوالن التــي ضمتهــا “إســرائيل” فــي 1981. ولــم 

يعترف المجتمع الدولي أو األمم المتحدة، التي ال تزال تعتبرها أرًضا محتلة، بهذا الضم.

سورية، 

“إسرائيل”

20 تشرين الثاني/ نوفمبر

أعلنــت الســلطات المصريــة حــدوث انفجــار ”محــدود” فــي خــط غــاز فــي محافظــة شــمال ســيناء، مســاء 

الخميس، فيما تبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجوم.

وقــال المتحــدث العســكري باســم الجيــش المصــري، العميــد تامــر الرفاعــي، فــي بيــان قصيــر، ”إن انفجــاًرا 

محــدوًدا وقــع بخــط الغــاز بمنطقــة ســبيكة غــرب الميــدان بـــ)10( كيلومتــرات دون وقــوع أي إصابــات أو 

خسائر، وجاري التحقيق للوقوف على أسباب ومالبسات الحدث”.

وقــال محافــظ شــمال ســيناء، محمــد عبــد الفضيــل شوشــة، فــي بيــان لــه، إن االنفجــار لــن يؤثــر علــى إمــدادات 

ــة العريــش، إضافــة إلــى المنطقــة  ــة فــي المســاعيد، ومســاكن المواطنيــن بمدين الغــاز إلــى المحطــة البخاري

الصناعية بوسط سيناء.

بينمــا ذكــرت مــا تســمى بـــ “واليــة ســيناء”، التابعــة لتنظيــم داعــش، فــي بيــان، أنهــا فجــرت خــط غــاز رابــط بيــن 

مصر وإسرائيل بـ”عبوات ناسفة”، دون أن تقدم أدلة تدعم مزاعمها.

مصر
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التقــى الرئيــس الفرنســي، إيمانيــول ماكــرون، مــع قــادة المجتمــع اإلســالمي، ووفًقــا لتقريــر نشــرته فرانــس 24، 

فــإن ”ماكــرون طلــب مــن محاوريــه أن يضعــوا فــي غضــون 15 يوًمــا ميثاًقــا للقيــم الجمهوريــة يتعيــن علــى 

ــن  ــى أن يتضم ــه، عل ــزام ب ــا االلت ــف منه ــي يتأل ــعة الت ــادات التس ــالمية واالتح ــة اإلس ــي للديان ــس الفرنس المجل

د أن اإلســالم فــي فرنســا هــو ديــن وليــس حركــة  الميثــاق تأكيــًدا علــى االعتــراف بقيــم الجمهوريــة، وأن يحــّدِ

سياســية، وأن ينــص علــى إنهــاء التدخــل أو االنتمــاء لــدول أجنبيــة”. وأشــار التقريــر إلــى أن االجتمــاع شــارك فيــه 

”رئيــس المجلــس الفرنســي للديانــة اإلســالمية محمــد موســوي وعميــد مســجد باريــس شــمس الديــن حافــظ، 

إضافة إلى ممثلين عن االتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية”.

 بإصــدار التصاريــح لألئمــة ومنحهــم بطاقــة رســمية 
ً

ووفًقــا لفرانــس 24، فــإن “مجلــس األئمــة لــن يكــون مخــوال

فحســب، بــل ســيكون قــادًرا أيًضــا علــى ســحب هــذه البطاقات منهــم إذا مــا خرقوا )ميثــاق قيــم الجمهورية( 

الــذي ســيتم االتفــاق عليــه. واعتمــاًدا علــى دور كل منهــم: إمــام صــالة وخطيــب مســجد وداعيــة، ســيتعين 

ــازة شــهادات دراســية، يمكــن أن تصــل  علــى كل إمــام اإللمــام بمســتوى مختلــف مــن اللغــة الفرنســية، وحي

إلى المستوى الجامعي”.

المجلس 

الفرنسي 

للديانة 

اإلسالمية

21 تشرين الثاني/ نوفمبر

 هاتفًيــا بالرئيــس التركــي، 
ً

ذكــرت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية )واس( أن الملــك ســلمان أجــرى اتصــاال

رجــب طيــب أردوغــان، اتفقــا خاللــه علــى إبقــاء قنــوات االتصــال مفتوحــة بيــن البلديــن لتطويــر العالقــات وحــل 

الخالفات، ولتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية.

السعودية، 

تركيا

التقــى وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، الســبت، لــدى زيارتــه اإلمــارات، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، الشــيخ محمــد بــن زايــد، وبحــث الجانبــان اتفــاق الســالم بيــن اإلمــارات 

طلــق فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 
ُ
 عــن نتائــج الحــوار االســتراتيجي اإلماراتــي - األميركــي الــذي أ

ً
وإســرائيل، فضــال

الماضي.

وفــي حســابه عبــر تويتــر، أعــرب بومبيــو عــن ســعادته بلقــاء ولــي عهــد أبوظبــي، “ومناقشــة تنفيــذ اتفاقــات 

إبراهيــم والجهــود المبذولــة لمواجهــة إيــران”، ُمشــيًرا إلــى نمــو العالقــة بيــن أميــركا واإلمــارات العربيــة 

المتحدة.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

قــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إن بــالده ترغــب فــي توطيــد عالقتهــا مــع أميــركا، واســتثمارها 

فــي حــل القضايــا اإلقليميــة والعالميــة. وأضــاف أردوغــان، فــي كلمــة وجههــا إلــى مؤتمــرات حــزب العدالــة 

والتنميــة الحاكــم عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي: ”نريــد أن نكــون فــي حالــة تعــاون أقــوى مــع أصدقائنــا وحلفائنا.. 

نرغــب فــي اســتثمار تحالفنــا الوثيــق مــع أميــركا بشــكل فعــال لحــل كافــة القضايــا اإلقليميــة والعالميــة”، 

بحسب ما أوردته قناة ”TRT” التركية الرسمية.

وحــول العالقــات مــع االتحــاد األوروبــي، قــال أردوغــان: ”نــرى أنفســنا فــي أوروبــا وليــس فــي مــكان آخــر، 

ونهــدف لبنــاء مســتقبلنا معهــا”. وأكــد الرئيــس التركــي أنــه ال توجــد مشــكلة لبــالده مــع أي دولــة أو مؤسســة 

ال يمكن حلها من خالل الحوار والدبلوماسية.

تركيا
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ــي/  ــرين الثان ــى 26 تش ــن 17 إل ــرة م ــي الفت ــرب”، ف ــيف الع ــمه ”س ا، اس
ً

ــترك ــكرًيا مش ــا عس ــر تدريًب ــتضيف مص تس

نوفمبــر، بمشــاركة 6 دول عربيــة. ويقــام التدريــب المشــترك فــي قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية، الكائنــة فــي 

نطــاق محافظــة مطــروح )شــمال غــرب مصــر(، إضافــة إلــى مياديــن القتال فــي المنطقة الشــمالية العســكرية. 

ويتضمــن التدريــب محاضــرات نظريــة وعمليــة مــن أجــل توحيــد المفاهيــم العملياتيــة، ورفــع مســتوى الكفــاءة 

العسكرية والعمل المشترك.

مصر

رّد وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــان شــتاينتس علــى نفــي الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون مــا قالــه حــول تقديــم 

: ”منــذ شــهر ينايــر 
ً

لبنــان ســبعة خطــوط بحريــة مختلفــة لتكــون حــدوًدا فاصلــة بيــن البلديــن منــذ 2007، قائــال

ــان ســبعة  ــة اليــوم قــدم لبن ــان وقبــرص ولغاي ــة بيــن لبن ــم التوقيــع علــى ترســيم الحــدود البحري 2007 حيــن ت

خطــوط بحريــة مختلفــة”، موضًحــا: ”تــم إيــداع بعضهــا فــي األمــم المتحــدة وتــم تقديــم بعضهــا اآلخــر إلــى 

اليونيفيــل وجيــش الدفــاع اإلســرائيلي وتــم مؤخــرا تقديــم خطــوط أخــرى فــي إطــار المحادثــات التــي تجــرى 

في الناقورة”.

وأوضــح شــتاينتس أنــه ”علــى نقيــض مــا قامــت بــه الحكومــة اللبنانيــة، أنــا أوعــزت للوفــد اإلســرائيلي بالتصــرف 

بمســؤولية وبالتمســك بالخــط البحــري الــذي أودعتــه “إســرائيل” فــي األمــم المتحــدة قبــل حوالــي عشــر 

ســنوات”. وتابــع: ”كمــا أوعــزت لوفدنــا بانتهــاج أســلوب براغماتــي فــي المحادثــات، وذلــك فــي محاولــة 

لتخفيف وحل الخالف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين واإلسرائيليين”.

فــي 14 تشــرين األول/ أكتوبــر، انطلقــت الجولــة األولــى مــن المفاوضــات غيــر المباشــرة لترســيم الحــدود البحرية 

ــذ ذلــك الحيــن، ُنظمــت 3 جــوالت  ــة مــن األمــم المتحــدة، ومن ــة ورعاي ــان وإســرائيل، بوســاطة أميركي بيــن لبن

تالية، فيما ستنعقد خامس جلسة في 2 كانون األول/ ديسمبر 2020.

لبنان، 

“إسرائيل”

22 تشرين الثاني/ نوفمبر

نفــت الخارجيــة اإليرانيــة مقتــل جنــود وعناصــر مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي فــي غــارة إســرائيلية بســورية، وفق 

مــا نقلتــه وكالــة أنبــاء فــارس اإليرانيــة الرســمية األحــد. وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة، ســعيد خطيب 

: ”مــن يخــل بهــذا التواجــد ســيتلقى 
ً

زادة، ”إن الــدور العســكري اإليرانــي فــي ســورية )استشــاري(”، وأضــاف قائــال

رًدا صاعًقا”، على حد تعبيره.

وكان المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان قــد ذكــر أن عــدًدا مــن الجنــود اإليرانييــن ُقتــل بغــارة إســرائيلية فــي 

منطقة البوكمال شرقي البالد.

إيران

رأى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو أنــه ”ال يجــوز” العــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إيــران، وذلــك 

بعــد إعــالن إيــران عــن اســتعدادها لمناقشــة إمكانيــة عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق فــي عهــد جــو 

بايــدن بعــد انســحاب دونالــد ترامــب منهــا. وقــال نتنياهــو خــالل مراســم رســمية إلحيــاء ذكــرى رئيــس الــوزراء 

ــران. ويجــب  ــة الســابقة مــع إي ــة النووي اإلســرائيلي الراحــل دافيــد بــن غوريــون: ”ال يجــوز العــودة إلــى االتفاقي

االستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة من أجل التأكد من أن إيران لن تطور أسلحة نووية”.

“إسرائيل”، 

إيران
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أكــد الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، علــى وجــود إمكانيــات كبيــرة للتعــاون مــع بلــدان آســيا وإفريقيــا 

ــة”  ــة والتنمي ــزب ”العدال ــر لح ــي مؤتم ــس ف ــر الفيديوكونفران ــال عب ــي اتص ــان، ف ــال أردوغ ــج، وق ودول الخلي

ــة  ــة بذريع ــي الزاوي ــرها ف ــاوالت حش ــن مح ــي ع ــم التخل ــد أن يت ــعة وتري ــة واس ــع برؤي ــا تتمت ــم إن ”تركي الحاك

.”
ً

قواعد ال يلتزم أصحابها بها أصال

وأضــاف: ”ال مشــكلة لــدى تركيــا مــع حقــوق ومصالــح ووحــدة أي دولــة فــي العالــم، بــل تتحــرك بمــا يراعــي 

هــذه المبــادئ”. وتابــع بالقــول إن ”األطــراف التــي تعــادي تركيــا تقــف إّمــا بجانــب المنظمــات اإلرهابيــة أو 

االنقالبيين أو األنظمة المستبدة”.

تركيا

أصــدر الرئيــس الســوري، بشــار األســد، مرســوًما رئاســًيا بتســمية فيصــل المقــداد وزيــًرا للخارجيــة بعــد أســبوع مــن 

وفــاة وزيــر الخارجيــة الراحــل وليــد المعلــم، وفًقــا لمــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية. وكان المقــداد 

يشــغل منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن قبــل صــدور المرســوم الرئاســي. كمــا أصــدر األســد مرســومين 

ــي  ــم ف ــد الدائ ــى الوف ــاغ إل ــام الصب ــفير بس ــل الس ــة، وُنق ــر الخارجي ــا لوزي ــري نائًب ــار الجعف ــمية بش ــن بتس آخري

نيويورك واعتماده مندوًبا دائًما لسورية لدى منظمة األمم المتحدة في نيويورك.

سورية

اختتــم قــادة دول مجموعــة العشــرين، أعمــال الــدورة الخامســة عشــرة الجتماعــات قمــة قــادة دول العشــرين، 

التي ُعقدت افتراضًيا، بسبب جائحة فيروس كورونا، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وقــال الملــك ســلمان، فــي كلمتــه بالجلســة الختاميــة للقمــة: ”أود أن أشــكركم علــى مشــاركتكم الفعالــة خالل 

اليوميــن المنصرميــن، فقــد اســتطعنا أن نؤكــد مجــدًدا علــى روح التعــاون التــي لطالمــا كانــت حجــر األســاس 

لنجاحــات مجموعــة العشــرين. ونحــن اآلن فــي حاجــة إلــى ذلــك أكثــر مــن أي وقــت مضــى لمواجهــة تبعــات 

الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع”.

وقــال: ”نظــًرا إلــى مكانــة المملكــة اإلقليميــة والدوليــة ولموقعنــا الفريــد الــذي يربــط بيــن ثــالث قــارات ويشــكل 

حلقــة وصــل بيــن األســواق الناشــئة والمتقدمــة، فــإن المملكــة ســوف تســتمر فــي لعــب دور رئيــس فــي 

مجموعــة العشــرين لتحقيــق التعــاون العالمــي وإيجــاد الحلــول ألكثــر التحديــات العالميــة إلحاًحــا فــي القــرن 

الحادي والعشرين بالتعاون مع شركائنا في المجموعة وبقية الدول”.

السعودية

23 تشرين الثاني/ نوفمبر

أعلنــت وزارة الخارجيــة األردنيــة عــن إرســال مذكــرة احتجــاج رســمية إلــى “إســرائيل”، وأكــدت فــي بيانهــا علــى 

الســماح  اســتمرار  وآخرهــا  المبــارك  األقصــى  المســجد  فــي  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  ”اســتمرار  تديــن  أنهــا 

باقتحامــات المتطرفيــن للمســجد وإطالــة الفتــرة الزمنيــة القتحاماتهــم، واعتقــال عــدد مــن موظفــي إدارة 

ــر وإصــدار قــرارات إبعــاد  ــة وآخرهــم نائــب المدي ــارك األردني أوقــاف القــدس وشــؤون المســجد األقصــى المب

بحقهم”.

وقــال الناطــق الرســمي باســم الخارجيــة األردنيــة، الســفير ضيــف اللــه علــي الفايــز، إن ”المســجد األقصــى 

ــدس  ــاف الق ــلمين، وإدارة أوق ــص للمس ــادة خال ــكان عب ــو م ــا ه ــة 144 دونًم ــاحته البالغ ــل مس ــارك بكام المب

وشــؤون المســجد األقصــى المبــارك األردنيــة بموجــب القانــون الدولــي والوضــع القائــم التاريخــي والقانونــي 

هي الجهة صاحبة االختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.

األردن، 

“إسرائيل”
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أعلــن جــواد ظريــف أن بــالده مســتعدة إلجــراء مباحثــات حــول إمكانيــة الواليــات المتحــدة بقيــادة جــو بايــدن 
بالعــودة إلــى االتفــاق النــووي، المعــروف رســمًيا باســم خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( في حــال تــم 

رفع العقوبات.

وقــال بايــدن لمجلــس العالقــات الخارجيــة: ”إذا عــادت إيــران إلــى االمتثــال اللتزاماتهــا النوويــة، فســأعاود 
ــي  ــا ف ــع حلفائن ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب ــالق للعم ــة انط ــتركة كنقط ــاملة المش ــل الش ــة العم ــي خط ــول ف الدخ
ــا والقــوى العالميــة األخــرى لتمديــد القيــود النوويــة لالتفاق”. وأضــاف أن ”القيــام بذلــك مــن شــأنه أن  أوروب
يوفــر دفعــة أولــى مهمــة إلعــادة ترســيخ مصداقيــة الواليــات المتحــدة، ممــا يوحــي للعالــم أن كلمــة أميــركا 

ا ما مرة أخرى”.
ً

والتزاماتها الدولية تعني شيئ

وقــد تــم توقيــع االتفاقيــة النوويــة اإليرانيــة عــام 2015 ويأتــي ذلــك بعــد عاميــن مــن المفاوضــات المكثفــة بيــن 
الواليــات المتحــدة والصيــن وفرنســا وألمانيــا وروســيا والمملكــة المتحــدة. ورغــم قــرار االنســحاب مــن االتفاقية 

الذي أعلنه ترامب في عام 2018، إال أن األطراف األخرى في االتفاق لم تنسحب.

إيران

نفــى وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن فرحــان، االثنيــن، األنبــاء التــي تــرّددت عــن أول لقــاء بيــن ولــي 
العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، فــي مدينــة نيــوم 

السعودية.

مــن جانبــه، أكــد وزيــر التعليــم اإلســرائيلي، يــوآف غاالنــت، عضــو حــزب الليكــود الــذي يتزعمــه نتنياهــو، أن األخيــر 
ــة إلــى  ــا التهنئ ــه ”إنجــاز مذهــل” موجًه ــي العهــد الســعودي. ووصــف غاالنــت االجتمــاع بأن اجتمــع مــع ول

نتنياهو.

كان وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو فــي مدينــة نيــوم، حيــث التقــى ولــي العهــد الســعودي، كجــزء مــن جولتــه 
في المنطقة، بعد يومين من زيارته إلسرائيل.

وأظهــرت مواقــع تتبــع الرحــالت الجويــة، مــن بينهــا FlightAware و ADS-B Exchange، تتبــع طائــرة تجاريــة خاصــة 
يســتخدمها المســؤولون اإلســرائيليون غالًبــا وهــي تحلــق مــن “إســرائيل” باتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية 

ومدينة نيوم، ثم عادت الرحلة إلى “إسرائيل” بعد ساعات قليلة.

وجــاءت أنبــاء االجتمــاع بعــد تطبيــع العالقــات بيــن اإلمــارات والبحريــن و”إســرائيل”. وقــال محللــون إنــه من شــبه 
المؤكــد أن البحريــن حصلــت علــى موافقــة ســعودية ضمنيــة علــى هــذه الخطــوة، بالنظــر إلــى اعتمــاد 

البحرين على السعودية وقربها منها.

السعودية، 

“إسرائيل”

 أكــد مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي أن موقفــه مــن الفــرق والجماعــات والتنظيمــات هــو “موقــف والة 
األمــر” فــي الدولــة، وأن كل مجموعــة أو تنظيــم يســعى للفتنــة أو يمــارس العنــف أو يحــرض عليــه هــو “تنظيــم 
ــر االتصــال المرئــي، برئاســة الشــيخ  إرهابــي مهمــا كان اســمه أو دعــواه”. وأعلــن المجلــس، خــالل اجتمــاع عب
عبداللــه بــن بيــه، عــن تأييــده الكامــل لبيــان هيئــة كبــار العلمــاء الســعودية بشــأن جماعــة اإلخــوان المســلمين، 
ــان الهيئــة يأتــي مؤكــًدا لمــا ســبق أن صــدر عــن حكومتــي اإلمــارات والســعودية  وأشــار المجلــس إلــى أن بي

بشأن اعتبار جماعة اإلخوان ”تنظيًما إرهابًيا”.

وقــال المجلــس إن ذلــك يرجــع إلــى ”مــا ُعــرف عــن هــذه الجماعــة مــن منازعــة لــوالة األمــور وشــق عصــا 
الطاعــة ومــا خــرج مــن عباءتهــا مــن جماعــات التطــرف والعنــف”، ودعــا المجلــس جميــع المســلمين إلــى ”نبــذ 
الفرقــة واالبتعــاد عــن االنتســاب أو التعاطــف مــع مثــل هــذه الجماعــات التــي تعمــل علــى شــق الصف وإشــعال 

الفتنة وسفك الدماء”.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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ــي  ــالد ف ــن الب ــاء مغادرته ــات أثن ــافرات أجنبي ــش مس ــة تفتي ــل واقع ــة تفاصي ــة القطري ــة العام ــفت النياب كش

مطار حمد الدولي، وذلك إثر العثور على طفلة حديثة الوالدة ملقاة داخل كيس.

وذكــرت النيابــة القطريــة فــي بيــان لهــا أن التعــرف علــى والــدة الطفلــة المعثــور عليهــا فــي المطــار قــد جــرى 

بالفعــل، وهــي مــن جنســية آســيوية، وكانــت قــد ألقــت طفلتهــا داخــل كيــس فــي المطــار قبــل مغادرتهــا 

البالد.

وأشــارت النيابــة العامــة فــي قطــر إلــى أن الطفلــة ُولــدت نتيجــة عالقــة ارتبطــت بهــا والدتهــا مــع رجل آســيوي 

آخر، وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين مع تلك الخاصة بالطفلة، وفًقا للبيان.

أمــا بمــا يتعلــق بقضيــة تفتيــش المســافرات األجنبيــات، فقــد كشــفت النيابــة القطريــة أن عــدًدا مــن الموظفين 

تصرفــوا خــارج إطــار القانــون واســتدعوا الــكادر الطبــي النســائي الموجــود فــي المطــار إلجــراء ”الكشــف 

ــوري  ــم مأم ــون بوصفه ــق للقان ــه مطاب ــوا ب ــا قام ــم أن م ــاًدا منه ــافرات اعتق ــض المس ــى بع ــري عل الظاه

ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة ومالبساتها”، بحسب ما جاء في البيان.

وأكــدت النيابــة العامــة القطريــة أن النائــب العــام أمــر بتقديــم المتهميــن ممــن خالفــوا القوانيــن واللوائــح مــن 

موظفــي الضبــط القضائــي إلــى المحكمــة الجنائيــة ليتلقــوا العقوبــة الالزمــة، كمــا أن قطــر تعمــل فــي إطــار 

التعــاون القضائــي الدولــي مــع الدولــة التــي تنتمــي لهــا والــدة الطفلــة لجلبهــا وتقديمهــا للقضــاء، وفقــا 

للبيان.

ــي  ــر الماض ــرين األول/ أكتوب ــي تش ــي ف ــد الدول ــار حم ــي مط ــافرات ف ــش مس ــة تفتي ــارت واقع ــد أث ــت ق وكان

ضجــة واســعة، مــا دفــع الســلطات القطريــة لالعتــذار، وقــد ناقشــت قطــر وأســتراليا هــذه الواقعــة علــى 

مســتوى وزراء الخارجيــة إذ أعربــت الحكومــة األســترالية عــن تطلعهــا لرؤيــة الطريقــة التــي ســتتعامل بهــا 

الدوحة مع هذه الحادثة.

قطر

24 تشرين الثاني/ نوفمبر

عّقــب ياســين أقطــاي، مستشــار الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان علــى موضــوع المســاعدات التــي أعلنت 

المملكــة العربيــة الســعودية عنهــا بعــد زلــزال إزميــر فــي تركيــا إلــى جانــب ســبب تعزيــة أنقــرة بوفــاة رئيــس وزراء 

البحريــن، مؤكــدا بالقــول، فــي مقابلــة أجراهــا أقطــاي علــى تلفزيــون ســوريا، ”نحــن لســنا أعــداء، ال للبحريــن وال 

للسعودية وال لمصر وال لإلمارات في نهاية المطاف نحن إخوة”.

وكانــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية قــد نقلــت توجيــه الملــك ســلمان لمركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة 

”بإرســال المســاعدات الطبيــة واإلنســانية واإليوائيــة العاجلــة للمتضرريــن مــن األشــقاء فــي تركيــا جــراء الزلــزال 

الذي ضرب بحر إيجه مؤخًرا مخلًفا أضراًرا مادية بالغة بوالية أزمير التركية”.

تركيا، 

السعودية
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نشــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو مقطــع فيديــو علــق فيــه علــى االتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه 

مــع ولــي عهــد البحريــن، األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة. جــاء ذلــك فــي تغريــدة علــى صفحتــه نتنياهــو 

علــى تويتــر، حيــث قــال فــي الفيديــو: ”تحدثــت للتــو مــع ولــي عهــد البحريــن ســمو األميــر ســلمان بــن حمــد آل 

: ”كالنــا 
ً

ــا جــًدا.. وتابــع نتنياهــو قائــال خليفــة وكان هــذا االتصــال الهاتفــي الثانــي الــذي جــرى بيننــا وكان ودًي

منفعــالن جــدا مــن قدرتنــا علــى تقديــم ثمــار الســالم إلــى شــعبينا وبلدينــا خــالل وقــت وجيــز جــدا، ولــذا وجــه 

لي دعوة إلى القيام قريًبا بزيارة إلى البحرين وأنا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور”.

وكانــت وكالــة أنبــاء البحريــن الرســمية قــد ذكــرت أن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ”عّبــر خــالل االتصــال عــن خالــص 

تعازيــه وصــادق مواســاته لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 

حفظــه اللــه ورعــاه ولصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيــس الــوزراء بوفــاة فقيــد الوطــن صاحــب الســمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله”.

البحرين، 

“إسرائيل”

جــددت الحكومــة األردنيــة رفضهــا القاطــع لتغييــر الوضــع القائــم فــي المســجد االقصــى فــي القــدس، 

ــه  ــا، وأن ــة 144 دونًم ــواره البالغ ــه وأس ــاحته وبوابات ــل مس ــريف” بكام ــي الش ــرم القدس ــن ”الح ــزًءا م ــاره ج باعتب

مــكان عبــادة خاصــة بالمســلمين. وجــاء ذلــك فــي بيــان أصدرتــه وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن االردنيــة، 

ــة، بموجــب القانــون  ــارك األردني ــه “أن إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون المســجد األقصــى المب كمــا أكــدت في

الدولــي والوضــع القائــم التاريخــي والقانونــي هــي الجهــة صاحبــة االختصــاص الحصــري بــإدارة كافة شــؤون 

الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.”

األردن

طالبــت وزارة الدفــاع التركيــة ألمانيــا بااللتــزام بالقانــون الدولــي، وذلــك إثــر تفتيــش القــوات األلمانيــة ســفينة 

ــا علــى الحادثــة: ”ننتظــر مــن جميــع األطــراف وخاصــة حلفائنــا  تركيــة كانــت متجهــة إلــى ليبيــا. وقالــت تعقيًب

االمتثال للقانون الدولي والقانون البحري واألعراف السائدة”، وفًقا لوكالة األناضول الرسمية التركية.

وكانــت فرقاطــة ألمانيــة قــد فتشــت ســفينة قالــت األناضــول إنهــا ”تجاريــة” كانــت متجهــة إلــى مينــاء مصراتــة 

ــع  ــي لمن ــارس الماض ــي آذار/ م ــي ف ــاد األوروب ــا االتح ــي أطلقه ــي” الت ــة ”إيرين ــن عملي ــد، ضم ــا، األح ــي ليبي ف

توريد األسلحة إلى ليبيا.

تركيا

25 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــدن  ــو باي ــب، ج ــي المنتخ ــس األميرك ــماه الرئي ــذي س ــن، ال ــي بلينك ــرها أنتون ــدة نش ــى تغري ــل عل ــتمر التفاع اس

لحمــل حقيبــة وزارة الخارجيــة، ومــا قالــه فــي تعليــق عــن حبــس نشــطاء فــي مصــر، بيــن نشــطاء على مواقــع 

التواصل االجتماعي خالل األيام القليلة الماضية.

نشــرت تغريــدة بلينكــن فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الجــاري، وقــال فيهــا: ”مشــاركة القلــق، اعتقــال مصــر 

ثالثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التقاء دبلوماسيين أجانب ليست جريمة “.

تغريــدة بلينكــن جــاءت فــي تعليــق علــى تغريــدة لمكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل التابــع 

للخارجيــة األميركيــة، فــي 19 مــن الشــهر الجــاري والتــي قــال فيهــا: ”نحــن قلقــون للغايــة مــن اعتقــال 

موظفيــن فــي المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية التــي تعمــل لتقويــة وحمايــة الحقــوق والحريــات فــي 

مصر.”

مصر
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أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو أن جهــود بــالده لعقــد اتفاقيــات ســالم بيــن الــدول العربيــة 

و”إســرائيل”، ولمواجهــة النظــام اإليرانــي، جعلــت الشــرق األوســط ”أكثــر أمًنــا”، وذلــك فــي مقابلــة مــع 

”فوكــس نيــوز”، كمــا تطــرق بومبيــو إلــى أنبــاء اللقــاء بيــن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان 

ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، وهــي األنبــاء التــي نفتهــا الســعودية بينمــا أكدهــا وزيــر إســرائيلي 

من حزب نتنياهو.

وعندمــا ســأله المذيــع عمــا إذا كان نتنياهــو ورئيــس الموســاد قــد ســافرا إلــى نيــوم للقــاء ولــي العهــد 

الســعودي، قــال بومبيــو: ”حســًنا، انظــر، لقــد رأيــت التقاريــر، كنــت مــع كل مــن هذيــن، كنــت مــع رئيــس الــوزراء 

فــي القــدس، كنــت مــع رئيــس الموســاد فــي القــدس أيًضــا، أجرينــا مناقشــات مثمــرة، ســأترك لهــم مناقشــة 

االجتماعات التي قد تكون عقدوها أو لم يعقدوها”.

وحــول مــا إذا كان يتوقــع إعــالن المزيــد مــن الــدول العربيــة، مثــل الســعودية، عــن التطبيــع مــع “إســرائيل” قبــل 

نهايــة واليــة دونالــد ترامــب فــي 20 ينايــر المقبــل، قــال بومبيــو: ”نعــم، أتوقــع المزيــد مــن إعالنــات التطبيــع”، 

لكنه أضاف أنه ”من الصعب معرفة ما إذا كان سيحدث خالل الثالثين يوًما المقبلة أو 60 يوًما أو 6 أشهر”.

“إسرائيل”، 

السعودية

26 تشرين الثاني/ نوفمبر

 هاتفًيــا لبحــث أواصــر 
ً

أجــرى أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد والرئيــس اإليرانــي، حســن روحانــي اتصــاال

العالقات المتنامية والقائمة على أسس الصداقة بين البلدين.

ووفًقــا لوكالــة األنبــاء اإليرانيــة الرســمية، قــال روحانــي ألميــر قطــر إن ”مــا يثير اســتغرابنا قناعة بعــض الجيــران 

بــأن أمنهــم يتحقــق تحــت ظــل الكيــان الصهيونــي المجــرم الــذي يكــن العــداء للمنطقــة والــدول االســالمية 

جميًعــا.. نحــن فــي دول المنطقــة بصفتنــا أشــقاء وجيــران قــادرون علــى حــل مشــاكلنا بأنفســنا، وأقطــع 

باليقيــن أن األشــهر القادمــة ستشــهد بفضــل التعــاون المشــترك تحســًنا فــي الظــروف علــى صعيــد العالقــات 

بين دول المنطقة”.

ووفًقــا للوكالــة اإليرانيــة ”أكــد الشــيخ تميــم للرئيــس روحانــي، بــأن الجميع منزعج من اإلجــراءات غير المســؤولة 

التــي تصــدر عــن عــدد مــن بلــدان المنطقــة؛ متطلًعــا إلــى عــودة الحــوار بيــن إيــران ودول الخليــج الفارســي فــي 

ضــوء التطــورات الدوليــة األخيــرة”. وأضافــت الوكالــة أن أميــر قطــر ”اعتبــر العالقــات بين إيــران وقطر اســتراتيجية 

ومتناميــة؛ وأن تنفيــذ االتفاقــات الثنائيــة يخــدم مصالــح شــعبي البلديــن؛ وأن قطــر تبــذل قصــارى جهدهــا 

في هذا الخصوص “.

قطر، إيران

توفــي الصــادق المهــدي، رئيــس حــزب األمــة الســوداني، فــي اإلمــارات وفًقــا لبيــان صــادر عــن الحــزب نشــرته 

وكالــة األنبــاء الســودانية الرســمية. وقــال الحــزب فــي بيانــه: ”انتقــل إلــى الرفيــق األعلــى الحبيــب اإلمــام 

 من أهل الســودان 
ً

الصــادق المهــدي رئيــس حــزب األمــة القومــي وإمــام األنصــار، إننــا إذ ننعيــه فإننــا نعي رجــال

ا من أجل خدمة اإلنسانية جمعاء”.
ً

األوفياء الذين قدموا وما استبقوا شيئ

السودان



53

سورية  والشرق األوسط

 العدد )1( تشرين الثاني / نوفمبر 2020

وصــل أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد إلــى تركيــا، لحضــور االجتمــاع الـــ6 للجنــة االســتراتيجية العليــا التركيــة 

القطرية، وكان في استقباله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشــرت قنــاة TRT التركيــة الرســمية مقطــع فيديــو مــن مراســم االســتقبال الفتــة إلــى أن هــذه القمــة ”ســتكون 

الـــ28 بيــن الرئيــس أردوغــان واألميــر تميــم، خــالل 70 شــهًرا، وهــو رقم قياســي فــي تاريــخ العالقات بيــن البلدين، 

وربمــا فــي تاريــخ العالقــات الدوليــة”. ولفــت تقريــر TRT إلــى ”توقيــع 52 اتفاقيــة بيــن البلديــن خــالل فترة قياســية 

بعــد تأســيس اللجنــة االســتراتيجية المشــتركة فــي 2014، حيــث ُعقــدت 5 اجتماعــات، مناصفــة بيــن قطــر 

وتركيا”.

قطر، تركيا

أجــرت قــوات البحريــة اإليرانيــة، منــاورات عســكرية فــي ميــاه الخليــج، فيمــا اعتبــر الرئيــس اإليراني حســن روحاني 

أنه ال تستطيع أي قوة في العالم أن تتجاهل مكانة إيران في المنطقة والعالم.

وجــاءت المنــاورات العســكرية فــي ميــاه الخليــج تحــت عنــوان ”التعبئــة البحريــة” بمشــاركة ألــف قطعــة بحريــة، 

ــي  ــوم الوطن ــران بالي ــال إي ــع احتف ــن م ــك بالتزام ــا(، وذل ــمية )إرن ــة الرس ــاء اإليراني ــة األنب ــه وكال ــا نقلت ــا لم وفًق

للقــوات البحريــة، فيمــا رأى قــادة قــوات الجيــش اإليرانــي أن ســالح البحــر ”يحمــل رســالة الســالم واالقتــدار 

للعالم”.

إيران

الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، أول رحلــة تجاريــة مــن شــركة طيــران ”فــالي دبــي”  اســتقبل رئيــس 

اإلماراتية، في مطار بن غوريون جنوب تل أبيب، بعد اتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات و”إسرائيل”.

وقــال نتنياهــو خــالل مراســم اســتقبال رحلــة ”فــالي دبــي” إن ”هــذه هــي الرحلــة الجويــة التجاريــة األولــى التــي 

ــن اآلن العشــرات مــن الرحــالت الجوية 
ّ

يتــم تســييرها مــن دبــي إلــى “إســرائيل”، وهــي رحلــة تاريخيــة كونهــا تدش

التــي ســتنطلق إلــى دبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ناهيــك عــن الشــرق األقصــى أســبوعًيا، حيــث 

يضاف إلى ذلك اإلعفاء من الحاجة لحيازة تأشيرة دخول”.

 علــى الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة والســياحية، مــا يجعــل الشــرق 
ً

وأضــاف: ”نشــهد هنــا انفتاًحــا هائــال

األوســط يتســم بمالمــح جديــدة ومختلفــة حًقــا، حيــث أنــه يتيــح تالقــي الشــعوب وكذلــك الزعمــاء. نحــن نفتت 

الصــراع اإلســرائيلي العربــي لنجعلــه تعاوًنــا إســرائيلًيا عربًيــا، بغيــة صنــع مســتقبل جديــد بــل حاضــر جديــد، ونقوم 

بذلك بسرعة فائقة، وأعتقد أن العالم كله ينظر ويدرك أننا نصنع التاريخ هنا، وهو ما نرحب به جميًعا”.

ورًدا علــى ســؤال صحفــي حــول مــرور الرحــالت عبــر األجــواء الســعودية، قــال نتنياهــو: ”إننــا نســّير بالفعــل 

رحــالت جويــة تمــر عبــر األجــواء الســعودية، كمــا تعلمــون، ألن كل هــذه الرحــالت تمــر فــوق الســعودية، بمــا 

ــا بــه، وأتوقــع بــأن تواصــل دائــرة  فيهــا الرحــالت الخاصــة بالشــركات اإلســرائيلية، وهــو مــا أعتبــره تغييــًرا مرحًب

التطبيع توسعها، وأقول ذلك بمنتهى الثقة”، وفًقا لما جاء على صفحته في فيسبوك.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة، 

“إسرائيل”
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وصــل وزيــر الدفــاع األميركــي بالوكالــة كريســتوفر ميللــر، إلــى قطــر، فــي زيــارة لــم ُيعلــن عنهــا مســبًقا، حيــث 

تفقد قاعدة ”العديد”، كما اجتمع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.

والتقــى ميللــر القــوات األميركيــة فــي قاعــدة العديــد الجويــة فــي قطــر التــي تضــم نحــو 8500 جنــدي أميركي، 

ــات  ــى العملي ــرف عل ــي تش ــة الت ــة األميركي ــوات الجوي ــة للق ــادة المركزي ــة والقي ــالت أميركي ــى مقات ــة إل إضاف

الجويــة األميركيــة فــي المنطقــة. كمــا زار ميللــر البحريــن، فــي زيــارة غيــر معلنــة أيًضــا، وكانــت أول رحلــة خارجيــة 

لــه منــذ تعيينــه وزيــًرا للدفــاع بالوكالــة بعدمــا أقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وزيــر الدفــاع مــارك إســبر 

فــي عقــب االنتخابــات الرئاســية وســط خالفــات بينهمــا. وتســتضيف البحريــن األســطول الخامــس للبحريــة 

األميركيــة والقيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة والتــي تتألــف مــن حوالــي 20 ســفينة وأكثــر مــن 7000 عســكري 

أميركي.

ــراق  ــي الع ــة ف ــوات األميركي ــه أن الق ــن إعالن ــا م ــبوع تقريًب ــد أس ــر بع ــن وقط ــى البحري ــر إل ــارة ميلل ــاءت زي وج

وأفغانســتان ســيتم تخفيضهــا بحلــول 15 كانــون الثانــي/ ينايــر المقبــل، أي قبــل 5 أيــام فقــط مــن أداء الرئيــس 

المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.

قطر، 

البحرين

أعلــن أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد، الخميــس، خــالل زيارتــه إلــى تركيــا أنــه اتفــق مــع الرئيــس رجــب طيــب 

ــة  ــول” وهيئ ــاء ”األناض ــة أنب ــادت وكال ــك، أف ــون ذل ــي غض ــن، وف ــن البلدي ــراكة بي ــد الش ــى توطي ــان عل أردوغ

ــا وآخــر موســًعا علــى مســتوى  ــا ثنائًي ــأن أردوغــان والشــيخ تميــم عقــدا اجتماًع اإلذاعــة والتلفزيــون التركيــة ب

الوفــود، ثــم شــاركا فــي مراســم توقيــع 10 اتفاقيــات بيــن البلديــن. وأفــادت وســائل اإلعــالم التركيــة الرســمية 

بــأن مســؤولين مــن البلديــن وقعــوا اتفاقيــات فــي مجــاالت مختلفــة أبرزهــا: االســتثمار المشــترك فــي مشــروع 

”القرن الذهبي” بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.

قطر

دعــا الســيناتور األميركــي كريــس ميرفــي، إدارة الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن إلــى ”إعــادة ضبــط” العالقــات بيــن 

الواليــات المتحــدة األميركيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك تعليًقــا علــى نبــأ إحالــة الناشــطة الســعودية 

لجين الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا اإلرهاب بالمملكة.

وكانــت وزارة الخارجيــة األميركيــة قــد أعربــت عــن القلــق إزاء التقاريــر التــي تفيــد بإحالــة قضيتــي الناشــطتين 

الســعوديتين لجيــن الهذلــول وســمر بــدوي إلــى محكمــة قضايــا اإلرهــاب. وقــال مكتــب شــؤون الشــرق 

األدنــى بالخارجيــة األميركيــة إن ”النشــاط نيابــة عــن حقــوق المــرأة ليــس جريمــة”، كمــا أعــرب عــن االنزعــاج مــن 

مزاعم االنتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.

وكانــت عليــاء الهذلــول، شــقيقة لجيــن، قــد أعلنــت عبــر حســابها علــى تويتــر، إنــه ”بعــد تقريبــا 3 ســنوات مــن 

االعتقــال، وســنة مــن بدايــة محاكــم لجيــن، أصــدر القاضــي فــي المحكمــة الجزائيــة فــي الريــاض هــذا اليــوم 

قراره بعدم االختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة اإلرهاب”.

السعودية
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كشــفت الهيئــة الســعودية للرقابــة ومكافحــة الفســاد، تفاصيــل قضيــة فســاد فــي وزارة الدفــاع تــورط فيهــا 

ــال  ــي الم ــط ف ــوة وتفري ــم رش ــبوهة، وجرائ ــة مش ــالت مالي ــن بتعام ــن المدنيي ــاط والموظفي ــن الضب ــدد م ع

العام وغسل األموال.

ونقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية عــن مصــدر مســؤول فــي هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد قولــه 

إن الهيئــة باشــرت 158 قضيــة جنائيــة، خــالل الفتــرة الماضيــة، أطرافهــا 226 مواطًنــا ومقيًمــا، وجــاٍر اســتكمال 

اإلجراءات النظامية بحقهم.

وأضافــت أن قيمــة المكتســبات غيــر المشــروعة بلغــت مليــار و229 مليــون ريــال ســعودي )حوالــي 328 مليــون 

دوالر(، وتابعــت أن هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد أجــرت التحقيــق مــع 48 طرًفــا، منهــم 19 مــن منســوبي 

وزارة الدفــاع، و3 موظفيــن حكومييــن، و18 رجــل أعمــال، و8 موظفيــن يعملــون بشــركات متعاقــدة مــع 

القــوات المشــتركة منهــم 3 أجانــب، وانتهــت التحقيقــات بتوجيــه االتهامــات إلــى 44 شــخًصا منهــم، وجــار 

العمل على استرداد األموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

السعودية

27 تشرين الثاني/ نوفمبر

ــي  ــط، ف ــل المتوس ــن أج ــاد م ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ــة ال ــوزراء خارجي ــس ل ــي الخام ــدى اإلقليم ــد المنت عق

مدينــة برشــلونة اإلســبانية، وفيمــا يلــي نســتعرض لكــم نبــذة ســريعة عــن المنظمــة، وفقــا لمــا هــو وارد علــى 

موقعها الرسمي:

انطلــق االتحــاد مــن أجــل المتوســط فــي عــام 2008 كمنظمــة حكوميــة دوليــة فريــدة مــن نوعهــا تجمــع بيــن 

ــوار  ــجيع الح ــط لتش ــض المتوس ــر األبي ــرق البح ــوب وش ــن جن ــًدا م ــا و15 بل ــي الـــ28 كله ــاد األوروب ــدان االتح بل

والتعاون.

منــذ عــام 2012، وبرئاســة مشــتركة يتوالهــا االتحــاد األوروبــي واألردن، شــهد زيــادة مطــردة فــي عــدد 

ــرورة  ــى ض ــوء عل ــلط الض ــد ُس ــاد. وق ــم االتح ــل خت ــروًعا تحم ــود 50 مش ــل وج ــي ظ ــراكات، ف ــطة والش األنش

جري لسياسة الجوار األوروبية لالتحاد األوروبي.
ُ
تعزيز االتحاد من أجل المتوسط في أحدث استعراض أ

االتحاد من 

أجل 

المتوسط

أعلنــت وزارة الدفــاع اإليرانيــة مقتل العالــم النــووي اإليرانــي محســن فخــري زاده، فــي هجوم ُمســلح خــارج 

العاصمــة طهــران، بحســب مــا أورت وكالــة أنبــاء إرنــا الرســمية. ونقلــت وكالــة أنبــاء إرنــا عــن تقريــر صــادر عــن 

وزارة الدفــاع اإليرانيــة، قولــه إن ”عناصــر إرهابيــة مســلحة هاجمــت ظهــر اليــوم الجمعــة ســيارة تقــل محســن 

فخــري زاده رئيــس منظمــة األبحــاث واالبتــكار بــوزارة الدفــاع. وأثنــاء االشــتباك بيــن فريقــه األمنــي واإلرهابييــن، 

صيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى”.
ُ
أ

وأضــاف التقريــر أنــه ”لألســف لــم تنجــح جهــود الفريــق الطبــي فــي إحيائــه”. وقدمــت وزارة الدفــاع اإليرانيــة 

ــى أن  ــة إل ــم” اإليراني ــاة ”العال ــارت قن ــرة”. وأش ــن وذوي الخب ــران الملتزمي ــري إي ــد مدي ــل ”أح ــي مقت ــا ف تعازيه

”زاده” يعتبر من أكثر العلماء نفوًذا في مجال األبحاث العلمية في إران.

درج ”زاده” على قائمة عقوبات مجلس األمن الدولي ضد إيران، في مارس أذار 2007.
ُ
أ

إيران
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تعهــد رئيــس أركان الجيــش اإليرانــي، اللــواء محمــد باقــري، بـــ”رد قــاس” علــى المتورطيــن فــي مقتــل العالــم 

ــى  ــالد إل ــة للب ــدرة الدفاعي ــع الق ــن ”رف ــن م ــال إن ”زادة” تمك ــري زادة. وق ــن فخ ــارز محس ــي الب ــووي اإليران الن

مستوى مقبول من القدرة الردعية”، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضــاف باقــري أن إرهابييــن علــى صلــة بإســرائيل قامــوا بـ”عمــل وحشــي باغتيــال أحــد المــدراء المخلصيــن فــي 

الحقــل العملــي والبحثــي والدفاعــي للبــالد”. وأشــار إلــى أن ”زاده” كان رئيــس مؤسســة األبحــاث واإلبــداع 

ــن  ــد م ــدًرا للعدي ــوا مص ــن كان ــالد ”الذي ــي الب ــي ف ــع الدفاع ــي التصني ــن ف ــار المديري ــد كب ــاع، وأح ــوزارة الدف ب

الخدمات”.

إيران

“إســرائيل”  خامنئــي،  علــي  اإليرانيــة  الثــورة  لمرشــد  العســكري  المستشــار  دهقــان،  حســين  العميــد  اتهــم 

بالوقــوف وراء مقتــل العالــم النــووي محســن فخــري زاده، خــارج العاصمــة طهــران. وقــال دهقــان، عبــر 

حســابه فــي ”تويتــر”: ”فــي آخــر أيــام الحيــاة السياســية لحليفهــم )الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب( يســعى 

الصهاينــة إلــى تصعيــد الضغــط علــى إيــران بهــدف نشــوب حــرب واســعة النطــاق”. وأضــاف دهقــان أن رد 

إيران سيكون ”كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون على ما فعلوه”.

إيران

هدف 
ُ

قــال وزيــر الدفــاع اإليرانــي، العميــد أميــر حاتمــي، إن أكبــر عالــم نــووي إيرانــي محســن فخــري زاده اســت

بنيــران وانفجــار ســيارة نيســان قبــل انــدالع معركــة باألســلحة الناريــة، بحســب وكالــة أنبــاء الطلبــة اإليرانيــة شــبه 

الرســمية )إســنا(. ونقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة اإليرانيــة عــن وزيــر الدفــاع قولــه إن العالــم النــووي البــارز كان يــزور 

ضواحــي طهــران عندمــا وقــع الهجــوم، وأســفر عــن إصابة فخــري زاده واثنين آخريــن. وُنقال إلى المستشــفى 

لكن جهود الفريق الطبي ”لم تسفر عن نتائج” واستشهد فخري زاده، بحسب إسنا.

فــي نيســان/ أبريــل 2018، ذكــر نتنياهــو اســم فخــري زاده عندمــا كشــف النقــاب عــن أرشــيف نــووي، قــال إن 

عمــالء الموســاد قــد أخــذوه مــن طهــران. وقتهــا، نعــت نتنياهــو زاده بـ”رئيــس مشــروع نــووي ســري يســمى 

مشروع عمد”. وقال نتنياهو للصحافيين ”تذكروا هذا االسم، فخري زاده”.

وبــدأت إيــران فــي االنســحاب مــن التزاماتهــا باالتفــاق النــووي التاريخــي لعــام 2015 فــي عــام 2019، بعــد عــام 

مــن انســحاب الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مــن االتفــاق وفــرض عقوبــات شــديدة علــى البــالد. في الشــهر 

الماضــي، وثقــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عــدة انتهــاكات جديــدة لالتفاقيــة. وقالــت إيــران فــي وقــت 

ســابق هــذا األســبوع إنهــا بــدأت فــي حقــن غــاز هيكســافلوريد اليورانيــوم فــي أجهــزة طــرد مركــزي بمنشــأة 

نطنز النووية.

إيران

28 تشرين الثاني/ نوفمبر

اتهــم الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي “إســرائيل” بقتــل العالــم النــووي البــارز، محســن فخــري زادة، وفًقــا لبيــان 

صادر عن مكتب الرئيس، نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اإليرانية السبت.

ــر اإلنســانية  ــه تصرفاتهــم غي ــم كل ــه: ”هــذا الفعــل الهمجــي أعــاد إلــى أذهــان العال وتابــع روحانــي فــي بيان

التــي ال تعــد وال تحصــى وعمــق ســلوكهم العدوانــي، لكــن علــى أعدائنــا أن يعرفــوا أن شــهادة أمثــال الدكتــور 

محســن فخــري زادة لــن تتســبب بإحبــاط بيــن العلمــاء الشــبان الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، ولــن تثنيهــم 

عن احتالل أعلى مراتب اإلنجاز العلمي”، بحسب قوله.

إيران
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ــن  ــام م ــذا الع ــاًرا ه ــر انتش ــالم” كان أكث ــاداة اإلس ــروس مع ــان، أن ”في ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك رأى الرئي

فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحات نقلتها قناة TRT التركية الرسمية.

ــب  ــارا”، حس ــر انتش ــالم األكث ــاداة اإلس ــروس مع ــام في ــذا الع ــا ه ــا، واجهن ــب كورون ــى جان ــان: ”إل ــال أردوغ وق

تعبيره.

ــًرا  ــم مؤخ ــا الكري ــى نبين ــاءات إل ــا اإلس ــا جميًع : ”تابعن
ً

ــال ــا قائ ــى فرنس ــر عل ــا مباش ــي هجوًم ــس الترك ــن الرئي وش

بحجة حرية التعبير في فرنسا، اإلساءة إلى مقدسات اآلخرين ال تمت بصلة لهذه الحرية”.

تركيا

دعــا المرشــد اإليرانــي، علــي خامنئــي، إلــى فتــح تحقيــق بمقتــل العالــم النــووي البــارز، محســن فخــري زادة، 

وتقديم المنفذين واآلمرين للقضاء، وطالب بمواصلة الجهود العلمية التي بذلها هذا العالم.

ــووي  ــن الن ــي المجالي ــا ف ــاء بلدن ــز علم ــد أب ــهد أح ــر: ”استش ــع تويت ــى موق ــه عل ــر صفحت ــي عب ــب خامنئ وكت

والدفاعــي، الدكتــور محســن فخــري زادة، علــى يــد مجموعــة مــن المرتزقــة، لقــد ضحــى بحياتــه فــي ســبيل 

الله، عبر جهوده العلمية العظيمة، ومنزلة الشهادة الرفيعة مكافأته من الله”.

إيران

دان االتحــاد األوروبــي مقتــل محســن فخــري زاده، كبيــر علمــاء إيــران النووييــن، داعًيــا جميع األطــراف المرتبطة 

بالحادثة إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” من أجل منع تصعيد محتمل.

وقــال ُمتحــدث باســم خدمــة العمــل الخارجــي فــي االتحــاد األوروبــي: ”ُقتــل مســؤول حكومــي إيرانــي وعــدد 

مــن المدنييــن فــي سلســلة مــن الهجمــات العنيفــة. هــذا عمــل إجرامــي ويتعــارض مــع مبــدأ احتــرام حقــوق 

اإلنســان الــذي يؤيــده االتحــاد األوروبــي”. وأضــاف الُمتحــدث: ”فــي هــذه األوقــات المضطربــة، مــن المهــم 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن تحافــظ جميــع األطــراف علــى الهــدوء وأن تمــارس أقصــى درجــات ضبــط 

النفس من أجل تجنب التصعيد الذي ال يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص”.

إيران

دان وزيــر الخارجيــة القطــري، الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي، مقتــل كبيــر علمــاء إيــران النووييــن، 

 إن 
ً

ــال ــة، قائ ــة اإليراني ــر للحكوم ــازي قط ــن تع ــن ع ــن عبدالرحم ــد ب ــيخ محم ــرب الش ــري زاده، وأع ــن فخ محس

ســهم إال فــي ســكب المزيــد مــن الوقــود علــى النــار فــي الوقــت الــذي تبحــث فيــه 
ُ
”مثــل هــذه الخطــوات لــن ت

المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية”.

قطر، إيران

التقــى المقــداد ســفير إيــران فــي ســورية جــواد تــرك آبــادي، وأعــرب عــن إدانــة ســورية الغتيــال فخــري زاده، 

 إنــه لــن يــؤدي إال إلــى زيــادة التوتــر فــي المنطقــة. وأكــد المقــداد أن ســورية تقــف إلــى جانــب الحكومــة 
ً

قائــال

اإليرانيــة والشــعب اإليرانــي ضــد ”المحــاوالت اليائســة للنيــل مــن تقدمهــا العلمــي والوطنــي” بحســب مــا أوردته 

وكالة سانا.

سورية، 

إيران

29 تشرين الثاني/ نوفمبر

قــال المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة، بهــروز كمالونــدي، إن تغييــر وصــول مفتشــي الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية )إلى المواقع النووية( قرار يجب اتخاذه من الجهات العليا في هذا الشأن.

إيران
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وأضــاف كمالونــدي، فــي تصريحــات لوكالــة األنبــاء اإليرانيــة شــبه الرســمية )تســنيم(، إن الوصــول ســيكون 

”وفًقــا لألطــر المحــددة والمتعــارف عليهــا”. وأوضــح كمالونــدي أن الهجــوم الــذي أدى لمقتــل كبيــر علمــاء 

إيــران )محســن فخــري زاده( والســماح بوصــول مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة غيــر مرتبطيــن. وقــال 

كمالوندي: ”ال ينبغي أن يكون هذا مرتبًطا بشكل وثيق )بما حدث(”.

ميــط اللثــام عــن تفاصيــل عمــل فنــي بيــن اإلمــارات وإســرائيل، عبــر تقديــم أغنيــة علــى شــكل ”ديــو” بيــن 
ُ
أ

المغني محمد الشحي ونظيره دودو تاسا.

 عــن 
ً

وقــال الشــحي فــي مقطــع فيديــو نشــرته صفحــة الســفارة االفتراضيــة إلســرائيل فــي الخليــج نقــال

صحيفــة االتحــاد اإلماراتيــة، عــن نظيــره اإلســرائيلي: ”اســتطاع أن يــؤدي األغنيــة بشــكل جيــد جــًدا، يعطيــه ألــف 

 وطيًبا”، بحسب تعبيره.
ً

ا جميال
ً

عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئ

مــن جانبــه، قــال تاســا: ”أهــال بكــم أنــا تاســا مــن “إســرائيل”، ســعيد جــًدا بتواجــدي فــي دبــي واإلمــارات، والغنــاء 

مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جًدا بأن أغني هذه األغنية... مع محمد الشحي”.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة، 

“إسرائيل”

دافــع االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين عــن جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي وجــه البيــان الصــادر عــن هيئــة 

كبــار العلمــاء فــي الســعودية، والــذي اعتبرهــا “جماعــة منحرفــة إرهابيــة”، إذ رأى االتحــاد أن البيــان يتبــع أجنــدة 

ا وزوًرا”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أرضت “إسرائيل”.
ً

سياسية وأن فيه “إفك

وجــاء فــي البيــان الــذي نشــره االتحــاد، مقــره قطــر، عبــر صفحتــه الرســمية علــى موقــع فيســبوك: ”جماعــة 

موجــودة  الديــن..  مــن  والمــروق  واإلرهــاب  والفتنــة  باالنحــراف  اتهمتموهــا  التــي  المســلمين،  اإلخــوان 

ــن  ــن، م ــاء والمؤيدي ــن األعض ــرات اآلالف م ــة، عش ــم خاص ــي بلدك ــا ف ــم، وله ــاء العال ــي كل أنح ــة ف ومعروف

الســعوديين ومــن الوافديــن. وكان مــن سياســة حــكام بلدكــم اســتقطابهم واالســتفادة منهــم ومــن 

خبراتهــم فــي شــتى المجــاالت، بمــا فيهــا المجــال السياســي. وكان بعضهــم مستشــارين فــي الديــوان 

الملكــي ودواويــن األمــراء والــوزراء. وقــد شــهد لهــم بالفضــل والصــالح والخيــر، عــدد مــن كبــار السياســيين 

علــى رأســهم الملــك فيصــل )رحمــه اللــه( ومــن علمــاء المملكــة، وعلــى رأســهم اإلمــام الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

بــاز رحمهــم اللــه، فمتــى أصبحــوا إرهابييــن؟”، بحســب قولهــم. وتســاءل االتحــاد عــن األعمــال اإلرهابيــة التــي 

ارتكبهــا ”اإلخــوان المســلمين” ولفــت إلــى وجودهــم ضمــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن 

وفق البيان الصادر عن االتحاد.

ــرة ضــد جماعــة  ــم الجميــع ان هجمتكــم األخي ــه بالقــول: ”يعل وتابــع االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين بيان

ملــي عليكــم أو علــى أحــد منكــم، وأنــه ال عالقــة لــه بديــن، وال 
ُ
اإلخــوان المســلمين، هــي قــرار سياســي محــض، أ

ــننتم  ــد س ــم، ق ــك والظل ــي اإلف ــاركتكم ف ــكوتكم ومش ــم أو س ــم وامتثالك ــم برضاك ــدأ. ولكنك ــق، وال مب خل

ســنة ســيئة غيــَر مســبوقة فــي التاريــخ اإلســالمي، وهــي ســنة الطاعــة العميــاء المطلقــة للحاكــم، وبصــورة 

ــزور،  ــار العلمــاء” ُيســاقون إلــى قــول المنكــر وال ــرى ”كب ــخ ن ــار العلمــاء. فــألول مــرة فــي التاري ــة مــن كب جماعي

ــى أن  ــه تعال ــأل الل ــم، ونس ــي مكانك ــل ف ــم، ونخج ــه أمرك ــا آل إلي ــم ولم ــم لحالك ــن!! نتأل ــى العالمي ــره عل ونش

ا”، بحسب تعبيرها.
ً

ا ومخرج
ً

يجعل لكم فرج

قطر
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فروعهــا  بجميــع  الحكومــة  قاليبــاف  باقــر  محمــد  )البرلمــان(  اإليرانــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  طالــب 

ومؤسســاتها بعــدم إرســال ”إشــارات ضعــف” ألميــركا، وذلــك أثنــاء كلمتــه خــالل جلســة لمجلــس النــواب األحــد. 

ــذه  ــف، وه ــر ضع ــا مؤش ــى أنه ــر عل فس
ُ
ــد ت ــاوض، ق ــتعدادنا للتف ــارة الس ــي إش ــد ف ــع الي ــاف: ”رف وقال قاليب

رسالة خاطئة”، بحسب قوله.

ويأتــي تصريــح رئيس البرلمــان اإليرانــي بعــد يوميــن مــن عمليــة اغتيــال العالــم النــووي اإليرانــي البــارز، محســن 

فخري زادة، والتي ربطها الرئيس اإليراني ووزير خارجيته بإسرائيل.

إيران

ــد  ــة ككل بع ــران والمنطق ــي إي ــري ف ــا يج ــه إزاء م ــن قلق ــك راب، ع ــي، دوميني ــة البريطان ــر الخارجي ــرب وزي أع
.”Sophy Ridge on Sunday“ اغتيال العالم النووي اإليراني، محسن فخري زادة، وذلك في ظهوره ببرنامج

وقــال راب: ”نحــن قلقــون إزاء الوضــع فــي إيــران والمنطقــة عامــة، ال نريــد أن نــرى تصعيــدا للتوتــرات”، بحســب 
قوله.

: ”ال نــزال ننتظــر االطــالع علــى الحقائــق الكاملــة حــول مــا جــرى فــي إيــران، لكننــي أود أن أقــول 
ً

وأضــاف قائــال
إننــا نحتكــم للقانــون اإلنســاني الدولــي، والواضــح جــًدا فــي موقفــه ضــد اســتهداف المدنييــن”، بحســب 

قوله.

إيران

الســعودية  العلمــاء  كبــار  هيئــة  إلــى  الشــكر  دبــي،  شــرطة  رئيــس  نائــب  خلفــان،  ضاحــي  الفريــق  وجــه 
بعد تصنفيها جماعة اإلخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، معتبًرا أن “القتل أحد أدوات جماعة اإلخوان”.

وقــال خلفــان، عبــر حســابه علــى تويتــر، إن ”هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية حينمــا صنفــت 
ــد  ــب مرش ــى كت ــام 1974 ألق ــي ع ــه ف ــا أن ــًرا”، مضيًف ــت خي ــة فعل ــة إرهابي ــلمين جماع ــوان المس ــة اإلخ جماع

الجماعة الراحل سيد قطب ”في القمامة” عندما شعر أنها ”تكفر اآلخرين”.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة، 

السعودية

قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي، فــؤاد حســين، إن مقتــل محســن فخــري زاده، أكبــر عالــم نــووي إيرانــي، لــن 

يســهم فــي دعــم االســتقرار، بحســب بيــان صــادر عــن الخارجيــة العراقيــة. وقــدم حســين، فــي اتصــال هاتفــي 

مــع نظيــره اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، تعازيــه وأعــرب عــن ”إدانتــه لهــذه األعمــال التــي ال تســهم فــي دعــم 

االستقرار”.

العراق

30 تشرين الثاني/ نوفمبر

يعتــزم جاريــد كوشــنر، صهــر ومستشــار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، ووفــد مــن المســؤولين الســفر إلــى 
ــن،  ــن البلدي ــزاع متعــدد الســنوات بي ــة لحــل ن ــة الســعودية وقطــر هــذا األســبوع، فــي محاول المملكــة العربي
وتمثــل الرحلــة محاولــة أخيــرة مــن قبــل إدارة ترامــب لحــل خــالف كبيــر بيــن حليفيــن رئيســيين للواليــات المتحدة 

في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية األميركية في المنطقة.

وســيلتقي كوشــنر مــع ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان وأميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 
ثانــي خــالل الرحلــة. وســينضم إلــى كوشــنر آفــي بيركوفيتــز، الممثــل الخــاص للمفاوضــات الدوليــة، والرئيــس 
التنفيــذي لمؤسســة تمويــل التنميــة الدوليــة آدم بوهلــر، والممثــل األميركــي الخــاص الســابق إليــران برايــان هوك.

ــرام اتفــاق مــع المملكــة العربيــة الســعودية للســماح لمزيــد مــن  يأمــل المســؤولون األميركيــون أيًضــا فــي إب

الرحالت الجوية من “إسرائيل” بالمرور عبر المجال الجوي السعودي.

السعودية، 

قطر
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انتقــد ســبعة ســفراء حقوقييــن أوروبييــن، المملكــة العربيــة الســعودية، بســبب اســتمرار احتجــاز مــا ال يقــل عــن 

خمــس ناشــطات فــي مجــال حقــوق المــرأة، مــن بينهــم لجيــن الهذلــول، التــي أحيلــت قضيتهــا إلــى محكمــة 

خاصــة بتهــم اإلرهــاب. وقــد مثلــت الهذلــول أمــام محكمــة ســعودية، يــوم األربعــاء، حيــث كان مــن المقــرر أن 

 مــن ذلــك، أحالــت المحكمــة القضيــة إلــى 
ً

تبــدأ محاكمتهــا بعــد 900 يــوم فــي الحبــس االحتياطــي. وبــدال

المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا اإلرهاب واألمن القومي، وفًقا لبيان أصدرته عائلتها وأنصارها.

السعودية

ُســجنت الهذلــول، البالغــة مــن العمــر 31 عاًمــا، فــي أيــار/ مايــو 2018 خــالل حملــة تمشــيط اســتهدفت معارضيــن 

بارزين لقانون المملكة السابق الذي يمنع النساء من القيادة.

السعودية

قــال العميــد أميــر حاتمــي، وزيــر الدفــاع اإليرانــي، إن أي جريمــة واغتيــال وعمــل يتســم بالحماقــة لــن يبقــى بــال 

رد لــدى الشــعب االيرانــي، علــى حــد تعبيــره. وأضــاف حاتمــي وفًقــا لمــا نقلتــه وكالــة أنبــاء فــارس اإليرانيــة شــبه 

الرسمية مشدًدا على أنه ”ستتم مالحقة المجرمين حتى النهاية وسيتم تنفيذ أمر قائد الثورة اإلسالمية”.

إيران

دانــت الكويــت اغتيــال العالــم النــووي اإليرانــي البــارز، محســن فخــري زادة مؤكــدة أنهــا ترفــض أشــكال العنــف 

كافــة. وعبــرت وزارة الخارجيــة الكويتيــة فــي بيــان لهــا ٌنشــر عبــر وكالــة األنبــاء الرســمية )كونــا(، عــن موقفهــا 

الثابت برفض أشكال العنف كافة ”مهما كانت الدوافع”.

الكويت، 

إيران

ــرز  ــال أب ــي اغتي خدمت ف
ُ

ــت ــي اس ــلحة الت ــه إن األس ــدر قول ــن مص ــي ع ــمي اإليران ــون “Press Tv” الرس ــل تلفزي نق

معــت مــن 
ُ

ــران، محســن فخــري زادة، ُصنعــت فــي “إســرائيل”، وإن األســلحة التــي ج العلمــاء النووييــن فــي إي

إيــران بـ”موقــع العمــل اإلرهابــي” تحمــل شــعار ومواصفــات الصناعــة العســكرية  موقــع مــا ُوصــف فــي 

اإلسرائيلية.

ــة  ــه حــول هوي ــر شــؤون المســتوطنات فــي “إســرائيل”، تزاخــي هانيغبــي، الســبت، إن ال فكــرة لدي وقــال وزي

المسؤول عن قتل محسن فخري زادة، لكنه أشار إلى أن العملية ”محرجة جدا إليران”، بحسب قوله.

وقــال األميــن العــام للمجلــس األعلــى اإليرانــي لألمــن القومــي، األدميــرال علــي شــامخاني، إن العمليــة كانــت 

معقــدة، واســتخدمت فيهــا أدوات إلكترونيــة بــدون وجــود أحــد فــي الموقــع، بحســب مــا نقلــت وكالــة )إرنــا( 

الرسمية اإليرانية.

إيران، 

“إسرائيل

دان األردن مقتــل العالــم النــووي اإليرانــي البــارز، محســن فخــري زادة، داعًيــا إلــى بــذل كل الجهــود لتخفيــف 

التوتــرات. وشــدد المتحــدث باســم الخارجيــة األردنيــة، ضيــف اللــه الفايــز، علــى ضــرورة تضافر الجهــود لتخفيف 

حدة التوترات.

األردن، 

إيران
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ا: شخصيات ومعلومات مختارة
ً
ثالث

وليد المعلم

وفيما يلي مسيرة وليد املعلم منذ والدته، بحسب موقع وزارة الخارجية السورية:

ولد وليد بن محي الدين املعلم في 17 تموز/ يوليو عام 1941، في دمشق، ومن عائات دمشق التي سكنت حي املزة. 	•

درس فــي املــدارس الرســمية مــن عــام 1948 إلــى 1960 حيــث حصــل علــى الشــهادة الثانويــة مــن طرطــوس، وبعــد ذلــك التحــق بجامعــة القاهــرة  	•
وتخرج منها عام 1963، بدرجة بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية.

التحق بوزارة الخارجية السورية في عام 1964، وعمل في البعثات الدبلوماسية في كل من تنزانيا والسعودية وإسبانيا وإنجلترا. 	•

في عام 1975، عين سفيًرا لباده في رومانيا حتى عام 1980. 	•

في الفترة من 1980 إلى 1984، ُعين مديًرا إلدارة التوثيق والترجمة. 	•

في الفترة من 1984 إلى 1990، ُعين مديًرا إلدارة املكاتب الخاصة. 	•

في عام 1990، ُعين سفيًرا لدى الواليات املتحدة حتى 1999، وهي الفترة التي شهدت مفاوضات السام العربية السورية مع إسرائيل. 	•

في مطلع عام 2000، عين معاوًنا لوزير الخارجية. 	•

فــي 9 كانــون الثانــي/ ينايــر 2005، ُســمي نائًبــا لوزيــر الخارجيــة، وتــم تكليفــه بــإدارة ملــف العاقــات الســورية – اللبنانيــة، فــي فتــرة “بالغــة  	•
الصعوبة”، بحسب موقع الخارجية السورية.

ُعين وزيًرا للخارجية في 11 شباط/ فبراير عام 2006، وظل في املنصب حتى إعان وفاته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020. 	•

وزيــر  الســوري  الــوزراء  رئيــس  نائــب  توفــي 
الخارجيــة وليــد المعلــم عــن عمــر يناهــز 80 
عاًمــا، وهــو الــذي تولــى منصــب وزيــر الخارجيــة 
منــذ 11 شــباط/ فبرايــر عــام 2006، وظــل فــي 
الحكومــات  تعاقــب  مــن  الرغــم  علــى  منصبــه 
عاًمــا  الـــ14  خــال  ســورية  فــي  المختلفــة 
الماضيــة، ويعــد أحــد أبــرز وجــوه نظــام الرئيــس 
الســوري بشــار األســد، خاصــة فــي ظــل األزمــة 

السورية التي بدأت عام 2011.
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أنتوني بلينكن..

بعض آرائه حول عدد من القضايا:

- قــال بلينكــن فــي تصريحــات لـــCNN  العــام 2017: 
“مــا ال نريــد )أميــركا( القيــام بــه فــي الوقــت الحالــي هــو كمــا 
حلــف  انشــاء  عــن  يتحــدث  كان  ترامــب  الرئيــس  يلــي، 
ناتــو عربــي عندمــا كان فــي الســعودية، واآلن )مــع األزمــة 
دول  هنــاك  ألن  ذلــك،  صعوبــة  مــدى  نــرى  القطريــة( 
لديهــا مصالــح مختلفــة.” وتابــع قائــًا: “حلــف ناتــو عربــي 
الدولــة  تنظيــم  ضــد  موحــدة  جبهــة  لنــا  بالنســبة  يعنــي 
اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( إال أن اململكــة 
العربيــة الســعودية تــراه جبهــة ضــد إيــران وسيســحبوننا 
)أميــركا( إلــى االنقســام الســني الشــيعي ويجبروننــا علــى 
جيــًدا  مكاًنــا  ليــس  وهــذا  الصفــوف،  بأحــد  الوقــوف 
لنتواجــد بــه اآلن.” ولفــت بلينكــن إلــى أن “علــى مــا يبــدو، 

زيــارة ترامــب للســعودية وابــداء الدعــم غيــر املشــروط للمملكــة، شــجعتهم علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة )قطــع العاقــات مــع قطــر( وتتالــت بعدهــا 
تصريحــات مســؤولين أميركييــن يدعمــون موقــف ترامــب، إال أننــا نخاطــر بقاعــدة عســكرية أساســية )بقطــر( نســتخدمها بشــكل يومــي فــي قتــال 

داعش.”

- قــال بلينكــن لـــCNN  نهايــة العــام 2017: “إيــران ســتقوم بالضبــط بمــا تريــد القيــام بــه، وهــو إبعادنــا عــن شــركائنا األوروبييــن، عــداك عــن 
الــروس والصينييــن واليابانييــن وغيرهــم، هــذا )قــرار ترامــب( عمــل ليــس لــه داع مــن وجهــة نظــري.” وأضــاف بلينكــن أنــه وفــي حــال ألغــي االتفــاق 
النــووي مــع طهــران فــإن “إيــران ســتبدأ مجــدًدا ببنــاء وتطويــر ترســانة نوويــة محتملــة، وســيضطر الرئيــس األميرـكـي املقبــل إلــى بــذل جهــود كبيــرة 
لتوحيــد صــف املجتمــع الدولــي فــي ســبيل مواجهــة هــذا األمــر، نحــن اآلن فــي هــذا الوضــع وســحب الثقــة مــن االتفــاق النــووي ســينهي أي وحــدة فــي 

الصف الدولي بعد جهود مضنية بذلناها للتوصل لذلك.”

- قال بلينكن في مقابلة مع CNN عام 2019 “إن إعان الواليات املتحدة األميركية انســحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوســطة املدى 
املبرمة مع روسيا يعتبر “هدية” للرئيس الرو�سي، فاديمير بوتين”.

وتابــع املســؤول األميركــي الســابق قائــًا: “إذا قــام أحــد بخــرق القانــون فأنــت ال تمــزق القانــون كــرد بــل تعــززه، وهــذا )االنســحاب ســيكون هديــة 
لفاديميــر بوتيــن وروســيا، حيــث يزيــل أي عوائــق قانونيــة تقيــد الطريقــة التــي تتعامــل بهــا روســيا صــوب هــذا النــوع مــن الصواريــخ، وعلــى الصعيــد 

اآلخر نحن من سيكون ماما عوضا عنهم )روسيا( ومن املرجح أنه سيبعدنا عن حلفائنا ويدفع نحو سباق للتسلح”.
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أبرز النقاط في االتفاق النووي اإليراني
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المراجع

نــت، موقــع قنــاة العربيــة، موقــع إيــران ويــر بالعربــي، وكالــة  أخبــار وتقاريــر ال�ســي إن إن العربيــة، الوكالــة الســورية لألنبــاء، موقــع الجزيــرة 
األناضــول لألنبــاء، وكالــة فرانــس بــرس، وكاالت األنبــاء فــي الســعودية وقطــر والبحريــن واألردن وإيــران، موقــع روســيا اليــوم، موقــع شــبكة شــام 
اإلخباريــة، موقــع قنــاة أورينــت، وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط، موقــع قنــاة الحــرة، ديلــي صبــاح تركيــا، موقــع مرفــأ البحريــن، تقاريــر الشــبكة الســورية 
لحقوق اإلنســان، منظمة العفو الدولية، موقع العربي الجديد، تقارير فريق منســقو اســتجابة ســوريا، مركز جســور للدراســات، مركز القاهرة 
للشــرق األوســط، مجلــس األطل�ســي، معهــد واشــنطن، مجموعــة األزمــات  لدراســات حقــوق اإلنســان، وكالــة قاســيون لألنبــاء، مركــز كارنيغــي 
الدوليــة، موقــع االئتــاف الوطنــي الســوري، موقــع زمــان الوصــل،  مجلــة “در شــبيغل” ومحطــة “دويتشــه فيلــه” األملانيتــان، موقــع األمــم املتحــدة، 

موقع مجلس األمن، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، موقع السفارة األميركية في دمشق، ... إلخ.
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