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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 
األول/ ديسمبر  التي تغطي األوضاع في سورية، خلل شهر كانون  النقاط  من 
2020، على المستويات كافة؛ ضحايا القتل خارج نطاق القانون، ضحايا التعذيب، 
العسكرية  القوى  تبدالت  واللجوء،  والتهجير  النـزوح  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 كانون األول/ ديسمبر
ً

أول

مقدمة
هــذا التقريــر هــو تقريــر أخبــار ومعلومــات، يتنــاول الجــزء الخــاص بســورية مجموعــة مــن النقــاط التــي تغطــي األوضــاع فــي ســورية، خــال شــهر 
كانــون األول/ ديســمبر 2020، علــى املســتويات كافــة؛ ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون، ضحايــا التعذيــب، ضحايــا االعتقــال التعســفي، النـــزوح 
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 2 طفل و 1 سيدة15قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم “داعش”

“هيئة تحرير الشام”

2المعارضة المسلحة/“الجيش الوطني”

3“قوات سورية الديمقراطية”

بينهم 10 أطفال، 8 سيدات79جهات أخرى

، 9 سيدات99الحصيلة الكلية للقتلى
ً

بينهم 12 طفال

جهات أخرى )79 قتلى، بينهم 10 أطفال و8 سيدات(

قتل على يد مجهولينرصاص مجهول المصدرألغام مجهولة المصدرتفجيرات لم ُيعرف مرتكبوها

654721

بينهم 2 أطفال و2 سيداتبينهم طفالن و4 سيداتبينهم 2 أطفال بينهم 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

11دمشق

11ريف دمشق

17314درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

33حماه

الالذقية

طرطوس

18513إدلب

113116حلب

4121الرقة

36234دير الزور

88الحسكة

المجموع 
99152379الكلي

2.  ضحايا التعذيب

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي كانــون األول/ ديســمبر، مقتــل 8 ضحايــا بســبب التعذيــب، جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام 
السوري.
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ضحايا التعذيب

عدد ضحايا التعذيبأطراف النزاع والقوى المسيطرة

8قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة / "الجيش الوطني"

"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

8الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب

3. ضحايا العتقال التعسفي

149 حالــة اعتقــال تعســفي/  2020 مــا ال يقــل عــن  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي كانــون األول/ ديســمبر، فــي كانــون األول 
ل 119 منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا، النظــام  احتجــاز بينهــا 9 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة(، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة فــي ســورية، تحــوَّ
الســوري اعتقــل 78 بينهــم 2 ســيدة، وتحــول 62 منهــم إلــى مختفيــن قســرًيا، فــي حيــن اعتقلــت )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( 31 بينهــم 3 طفــًا، 
وتحــول 27 إلــى مختفيــن قســرًيا، وذكــر التقريــر أن املعارضــة املســلحة/ )الجيــش الوطنــي( اعتقلــت 26 بينهــم 6 طفــًا، وتحــول 19 منهــم إلــى مختفيــن 

قسرًيا، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 14 شخًصا، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرًيا.

أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة

عدد حالت العتقال 
التعسفي

عدد 
األطفال

التحول إلى اختفاء قسريعدد النساء

قوات النظام السوري 

والميليشيات اإليرانية
78262

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

1411"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة/"الجيش 

الوطني"
26619

31327"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

14992119الحصيلة الكلية للمعتقلين
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4. النزوح والتهجير واللجوء 

في 1 كانون األول/ ديسمبر، أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقييًما جديًدا حول قضايا طالبي اللجوء القادمين من سورية، اعتبرت فيه  	•
أن األوضاع في سورية ال تزال غير مستقرة، وتعتبر نصف املحافظات غير آمنة، ال يمكن العودة إليها، في حين سيكون على طالب اللجوء، 
تقديم أسباب شخصية قوية. واعتبرت املصلحة أيًضا أن األشخاص الذين ليس لديهم أسباب لجوء كافية هم من بإمكانهم السفر عن 
طريق مطار دمشق الدولي، ووفق التقييم الجديد، فإن مصلحة الهجرة تعترف أن دين طالب اللجوء، بحد ذاته، قد يكون كافًيا لتعرضه 
للمخاطر والصعوبات، وكذلك انتمائه إلى فئات ومجموعات معينة. ويأتي هذا التقييم الجديد بعد أن دعت محكمة العدل األوروبية 
الدول األعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية اإللزامية. هذا وكانت مصلحة الهجرة السويدية 
التي  املناطق  إلى  باإلشارة  آمنة  باتت  مناطق  من  قدومهم  بحجة  سورية  من  قادمين  لفلسطينيين  اللجوء  طلبات  من  املئات  رفضت  قد 

سيطرت عليها قوات النظام السوري.

 2021 5 كانون األول/ ديسمبر، صنفت مجلة فوربس األميركية شاًبا سورًيا في الواليات املتحدة األميركية ضمن قائمة العلماء لعام  في  	•
30 عاًما، وجاء تتويج »عبادة الصباغ” ضمن القائمة ألطروحته للدكتوراة عن كيفية معالجة الدماغ للمعلومات عن طريق  تحت سن 
27 عاما ويدرس في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ويحظى  العين، وكيفية تفسيره ملا يشاهده، وفق املوقع الرسمي للمجلة. ويبلغ عبادة 

عمله بـ 6 سنوات من التمويل من املعاهد الوطنية للصحة.

في 7 كانون األول/ ديسمبر، انتقدت منظمة »برو أزول« األملانية املعنية بشؤون الاجئين خطط وزير الداخلية األملاني هورست زيهوفر  	•
الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه باده على الترحيل إلى سورية. وترى املنظمة أن التعذيب واملاحقة التعسفية يمكن أن 
تطول أي فرد في سورية. وقال املدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة األنباء األملانية )د ب أ( إنه من غير املناسب 
على اإلطاق أن يناقش وزراء الداخلية على املستوى االتحادي والواليات خال اجتماعهم الخريفي هذا األسبوع مسألة إنهاء الحظر العام 

املفروض على الترحيل لسورية.

      وأضاف »النظام السوري ال يمكن التنبؤ بتصرفاته على اإلطاق«، وذكر أن اقتراح وزير الداخلية هورست زيهوفر، في هذا الشأن ما هو 
- من وجهة نظره - سوى »دعاية شعبوية«. ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه باده على الترحيل إلى سورية، إلى ما بعد 

31 كانون األول / ديسمبر املقبل.

الحرب  مجرمي  من  عشرات  أن  عن  الهولندية،  هاندلسباد«  �سي  آر  »إن  صحيفة  أعدته  تحقيق  كشف  ديسمبر،  األول/  كانون   9 في  	•
السوريين يعيشون متخفين في هولندا، بعد أن وصلوا إلى الباد بصفة الجئين هاربيـن من ويات الحرب، مؤكدة أن من بيـن هؤالء من تورط 
في عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج وترويع للمعارضين لنظام األسد. وأوضحت الصحيفة أن هؤالء تمكنوا من الفرار من سورية في ذروة 
الحرب التي أغرقت الباد في سنوات من العنف والقتل والتنكيل باملدنيين. ولفت التحقيق إلى ثاثة أشخاص كانوا من املقربيـن من نظام 
بشار األسد، ومنحتهم دائرة الهجرة الهولندية حق اللجوء، على الرغم من أن سوريين وجهوا لهم اتهامات بالتورط في جرائم حرب في الباد 

أفضت إلى عمليات قتل وتعذيب وتهجير للمدنيين.

أيًضا في 9 كانون األول/ ديسمبر، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إلغاء قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول املسبقة إلى الباد،  	•
وجاء ذلك وفق بيان للداخلية السودانية، في عقب نحو 20 عاًما على سريان العمل بالقرار.

      وأفاد البيان بأن »رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا يلغي القرار الجمهوري رقم 179 لعام 2001، 
الذي ق�سى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين«. وأوضح: »وفقا للقرار السيادي، يستوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول 

مسبقة للباد عبر القنوات الرسمية«. ولم يوضح البيان سبب العدول عن قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول املسبقة.

      وفي هذا اليوم أيًضا، لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار تسجيل اإلصابات بفيروس كورونا املستجد COVID-19 في شمال 
غرب سورية بشكل يومي ليصل عدد اإلصابات املسجلة بالفيروس إلى 17,768. وتحدث الفريق عن تواصل مخيمات النازحين تسجيل 
معدالت عالية باإلصابات ليصل مجموع اإلصابات املسجلة ضمن املخيمات إلى 1,828 إصابة بزيادة قدرها 718 إصابة خال العشرين 
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يوًما األخيرة، أي ما يعادل %10.30 من إجمالي اإلصابات املسجلة في املنطقة. وأكد أن استمرار تسجيل اإلصابات بفيروس كورونا املستجد 
االستجابة  عمليات  على  كبير  بشكل  الضغط  وزيادة  للوباء،  كبيرة  بؤرة  إلى  املخيمات  تحول  مخاطر  من  يزيد  املخيمات  في   COVID-19
اإلنسانية في املنطقة. وأوضح الفريق أن الكثافة السكانية املرتفعة جًدا وازدحام النازحين ضمن املخيمات إلى جانب االفتقار إلى النظافة 
الصحية والظروف الصحية الغير مائمة، تشكل خطًرا كبيًرا على سامة وصحة هؤالء األفراد. ودعا جميع املنظمات اإلنسانية بشكل 
عاجل لضمان الوقاية والعاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن املخيمات وخاصًة مع دخول فصل الشتاء، كما دعا املجتمع الدولي 
واملؤسسات الدولية القائمة على العمل اإلنساني في املنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خال الدعم املالي واللوجستي 

للمنظمات العاملة في شمال غرب سورية.

في 10 كانون األول/ ديسمبر، أرسلت هيئة اإلغاثة التركية İHH(، 350( شاحنة مساعدات، إلى املناطق »املحررة« شمالي سورية، بالتزامن  	•
مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، ويأتي ذلك ضمن حملة تحت شعار »مسارنا الخير، حمولتنا اإلنسانية«، بالتعاون مع عدة منظمات 

مدنية، بينها منظمة »الرحمة«، و»الهيئة الخيرية اإلسامية العاملية« الكويتيتان.

       و قال رئيس مجلس أمناء الهيئة التركية، حسين أوروتش، لوكالة األناضول، إن الحملة شملت »إرسال 350 شاحنة مساعدات من 81 
والية تركية، إلى سورية، 50 شاحنة منها انطلقت من إسطنبول«، وأوضح أن املساعدات تضمنت دقيق القمح، ومواد غذائية، ومأكوالت، 

ولوازم دراسية، ومدافئ، وغيرها من االحتياجات األساسية.

في 11 كانون األول/ ديسمبر، أصدر رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بياًنا بمناسبة الذكرى الخامسة الستقبال الاجئين السوريين في كندا.  	•
الاجئين  عملية  من  كجزء  كندا  في  سوريين  الجئين  أول  الستقبال  الكنديون  استعد  اليوم،  من  سنوات  خمس  »قبل  إنه  ترودو  وقال 
السوريين، كدولة فتحنا أذرعنا وقلوبنا لألشخاص والعائات الفارين من الصراع وانعدام األمن واالضطهاد«. وأضاف أنه في السنوات التي 
تلت ذلك، عملت حكومة كندا بشكل وثيق مع الكنديين ومجتمع األعمال واملجتمع املدني إلعادة توطين ما يقرب من 73 ألف الجئ سوري 
لخلق  وفرصة  وطًنا،  يسمونه  آمًنا  مكاًنا  الاجئون  هؤالء  وجد  اآلخرين،  و«بسبب كرم  الباد.  أنحاء  جميع  في  350 مجتمًعا  من  أكثر  في 
السوريين شخصًيا عند  الاجئين  باستقبال عدد من  وتابع قائا »منذ خمس سنوات، كنت محظوًظا  لهم وألسرهم«.  مستقبل أفضل 
وصولهم إلى مطار بيرسون الدولي في تورنتو. منذ ذلك الحين، تعلم كثيرون اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وأصبح بعضهم طاًبا ناجحين، 
والبعض اآلخر أصبحوا مواطنين كنديين. لقد ظهر أصحاب أعمال ورجال أعمال جدد، وهناك عدد ال يح�سى من الناس يقدمون بالفعل 
الجميل ملجتمعاتهم. وأكد أن حكومة كندا ستواصل تقديم الدعم اإلنساني والحماية الدولية لألشخاص الفارين من سورية، فضًا عن 

مساعدتهم من خال إعادة التوطين«.
في 12 كانون األول/ ديسمبر، كتبت وزارة الداخلية السودانية على حسابها على تويتر »أصدر رئيس مجلس السيادة االنتقالي الفريق أول  	•
ركن عبد الفتاح البرهان وبتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس قرارا بالرقم 521 وق�سى القرار بسحب 
 »3548 عن  بالتجنس  الجنسية  بمنح  الجمهورية  رئاسة  من  سابقة  وتوجيهات  سابقة  قرارات  من  أسماء  وإسقاط  بالتجنس  الجنسية 
شخًصا. وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء على خلفية »تقارير طبية أو أمنية سالبة )بشأن هؤالء األشخاص( أو ألنهم حصلوا عليها بما 
يخالف القواعد القانونية للحصول على الجنسية بالتجنس«. وذكرت وسائل اإلعام السودانية أن الغالبية العظمى ممن سحبت منهم 
الجنسية هم عرب، وال سيما سوريون. وتحدثت تقارير إعامية في أوقات سابقة عن حصول مواطني دول عربية على الجنسية السودانية 
بطرق غير قانونية مثل دفع ما يوازي عشرة آالف دوالر ملقربيـن من الرئيس السابق للحصول على جواز سفر سوداني. وكان البرهان ألغى 

مؤخًرا قراًرا أصدره البشير بإعفاء السوريين من الحصول على تأشيرة لدخول األرا�سي السودانية.

وفي 12 كانون األول/ ديسمبر -أيًضا- قالت صحيفة »الكروكيس« الفرنسية في تقرير لها، إن مايين النازحين في سورية، يعانون من نقص  	•
املخيمات  أن  الصحيفة  وأوضحت  سورية.  غرب  شمال  نازح  مايين  ثاثة  يقارب  ما  وجود  إلى  مشيرة  »كورونا«،  فيروس  وتف�سي  الغذاء 
املوجودة في املنطقة، والبالغ عددها 458 مخيًما، ال تحتوي على الحد األدنى من مرافق الصرف الصحي، مؤكدة أن 500 ألف شخص 
يعانون للحصول على املياه. وذكرت أن حالة الطوارئ األولى في املخيمات تتمثل بتزويد النازحين بالطعام، مؤكدة أن املنطقة تعاني من 

سوء الخدمات الطبية واملجتمعية، خاصة وأن أغلب املستشفيات واملدارس مهدمة ومهجورة. 

في 15 كانون األول/ ديسمبر، غرق عدد كبير من خيام النازحين وتمزقت العشرات منها بعد أن ضربت عاصفة مطرية مصحوبة برياح  	•
شديدة السرعة، مناطق شمال غرب سورية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وأسفرت عن انهيار مئات الخيام التي يقطنها النازحين. 
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والتكافل،  و»الغرباء،  اللبن«،  و»مخيم  بحر«،  الشيخ  من  بالقرب  السام  »مخيم  هي:  املطرية  العاصفة  بسبب  تضررت  التي  املخيمات 
في  األهلي  وقام  سرمدا.  من  بالقرب  عطشان«  و»مخيم  كفرتخاريم  من  بالقرب  الدويلية«  و»مخيم  أطمة،  بلدة  من  بالقرب  واألمانة« 
عن  وأخرجتها  خيامهم  غمرت  التي  والسيول  األمطار  مياه  من  لنجدتهم  السوري  املدني  الدفاع  لفرق  استغاثة  نداء  بتوجيه  املخيمات 
الخدمة، بينما خرج العشرات من األهالي لحفر خنادق في محيط خيامهم لتصريف املياه وعدم وصولها لداخل الخيم. وكانت فرق الدفاع 
املدني سارعت إلى نقل املهجرين الذين تضرروا إلى مناطق آمنة، وعملت على حفر خنادق لتصريف املياه، وبدأت بتجريف السيول ورفع 

الخيام التي تهدمت جراء الرياح الشديدة.

علن عن نتائجها في مؤتمر عقده في إسطنبول، أن 
ُ
في 18 كانون األول/ ديسمبر، كشفت نتائج دراسة أجراها مركز »عمران للدراسات« وأ 	•

أكثر من 90 في املئة من الاجئين السوريين يخشون العودة ملناطق سيطرة نظام األسد. الدراسة جاءت تحت عنوان »مؤشرات االستقرار 
األمني في سورية وارتباطه بعودة الاجئين والنازحين«، وتم خالها استطاع آراء 600 الجئ في العراق ولبنان واألردن وتركيا ولبنان. وخلص 
نفوذ  مناطق  أي من  إلى  للعودة  القائمة حاليا  الظروف  في  ُمستعدين  الجوار، غير  في دول  السوريين  الاجئين  أن غالبية  إلى  االستطاع 
النظام، وقال 63.8 في املئة من املستطلع آراؤهم إنهم »يتفقون إلى حد بعيد«، و26.6 في املئة »يتفقون إلى حد متوسط« بأن عودتهم إلى 
إنه ال يثقون  في الدراسة  في املئة من املشاركين   71.6 النظام تشكل في كثير من األحيان مصدر تهديد لهم ولعائاتهم. كما قال  مناطق 

بمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري، فيما رأى 69.8 في املئة منهم أنه ال توجد أي ضمانات دولية تكفل أمن الاجئين العائدين.

18 كانون األول/ ديسمبر، قالت مصادر إعام تركية وأخرى غربية، إن االتحاد األوروبي، قدم 245 مليون يورو لدعم الاجئين في  في  	•
تركيا، إضافة إلى هبة بقية 20 مليون يورو لدعم الاجئين في تركيا. وقال نائب وزيرة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية في تركيا، عدنان 
أردم، خال مؤتمر صحفي عقدته بعثة االتحاد األوروبي في تركيا، عبر تقنية الفيديو، إن االتحاد األوروبي قدم 245 مليون ضمن إطار 
برنامج املساعدة على االنسجام االجتماعي الذي يشرف عليه »الهال األحمر« التركي، وبرنامج األغذية العالمي لألمم املتحدة. وأضاف أردم 
أن االتحاد األوروبي سيقدم أيًضا هبة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية املؤقتة إلى الخدمات 
االجتماعية، ولفت إلى أن الدعم املالي املذكور، سيتم تسخيره لتحسين الظروف املعيشية لاجئين في تركيا، مشيًرا إلى أن املوقع الجغرافي 

لتركيا، يجعلها نقطة رئيسية ملرور الاجئين أو إقامتهم فيها.

العالمي  نتائج دراسة أجرتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئين وبرنامج األغذية  19 كانون األول/ ديسمبر، أظهرت  في  	•
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، أن »االنكماش االقتصادي والتضخم الحاد وتف�سي وباء كوفيد19- وأخيًرا انفجار بيروت قد 
دفعت املجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك الاجئين السوريين – إلى حافة الهاوية«. وبينت الدراسة أن نسبة العائات الاجئة 
السورية التي باتت »تعيش تحت خط الفقر املدقع« بلغت 89 في املئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في املئة العام املا�سي، حيث تعيش تلك 
العائات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرًيا، ما يعادل 205 دوالرات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دوالًرا وفق 
سعر السوق السوداء. وأوضحت املنظمات في بيان أن »تسًعا من أصل كل عشر أسر سورية الجئة في لبنان تعيش حالًيا في فقر مدقع«، 
وقالت ممثلة مفوضية الاجئين في لبنان ميراي جيرار إن »وضع الاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة 

لهذا العام تشّكل مؤشًرا دراماتيكًيا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم«.

في 21 كانون األول/ ديسمبر، مددت الحكومة األردنية قرارها باعتبار وثائق طالبي اللجوء سارية املفعول بغض النظر عن تاريخ انتهائها،  	•
وذلك في ظل أزمة كورونا التي ضربت العالم كله. وأعلن األردن تمديد صاحية شهادات طالبي اللجوء والاجئين الصادرة عن املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئين في األردن، إلى 30 حزيران/ يونيو 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصاحية.

في تركيا، حتى مطلع  اللذين ينفذهما لدعم الاجئين  23 كانون األول/ ديسمبر، مدد االتحاد األوروبي برنامجي املساعدة اإلنسانية  في  	•
االحتياجات  وتلبية  تعليم  في  لإلسهام  يهدفان  اللذين  البرنامجين  بخصوص  األوروبية،  املفوضية  عن  صادر  بيان  في  ذلك  جاء   .2022

االنسجام  على  املساعدة  برنامج  إطار  ضمن  املوزعة  التركي  األحمر  الهال  بطاقات  بأن  املفوضية  وأفادت  تركيا.  في  لاجئين  الرئيسية 
االجتماعي لاجئين في تركيا، وبرنامج املساعدة املشروطة الذي يضمن استمرار أطفال الاجئين بالتعليم، سيتواصل دعمهما لغاية األشهر 
األولى من عام 2022. وأوضحت أن البرنامجين اللذين وفرا مساعدات نقدية شهرية لـ 1.8 مليون الجئ في تركيا، وأسهما في تعليم 700 

طفل، سيموالن من قبل ميزانية االتحاد األوروبي.
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5. تبدلت القوى العسكرية المسيطرة
لــم تحــدث تغيــرات ملحوظــة، طــوال األشــهر العشــرة املاضيــة، فــي نســب ســيطرة القــوى العســكرية علــى األرض، ونســب الســيطرة هــي علــى  	•

النحو اآلتي في أواخر كانون األول/ ديسمبر 2020:

نسبة السيطرةالقوى المسيطرة

% 63.38النظام السوري 

% 25.64)قوات 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 بيـن تركيا وروسيا في 5 آذار/ مارس 2020، على الرغم من الخروقات املتصاعدة واملستمّرة التي تشهدها خطوط التماس.

6. المستجدات السياسية؛ روزنامة الحدث السوري

المستجدات على مستوى العملية السياسية

فــي 1 كانــون األول/ ديســمبر، أعلــن مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إلــى ســورية جيـــر بيدرســون أن الجولــة الرابعــة للجنــة املصغــرة ملناقشــة  	•
الدســتور فــي ســورية ســتبدأ أعمالهــا اليــوم، فــي مقــر األمــم املتحــدة بجنيــف. وكان بيدرســون قــد أوضــح فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي جنيــف، 
أنــه بعــد مناقشــات ولقــاءات مــع الوفــود املشــاركة ومــع الســلطات السويســرية ومنهــا الصحيــة بــات بمقدورنــا بــدء االجتمــاع. وأعــرب املبعــوث 
األممــي عــن رغبتــه بــأن يــرى تقدمــا فيمــا يخــص مســألة لجنــة مناقشــة الدســتور »وأن يحــرز هــذا التقــدم الســوريون أنفســهم، وأن يدفــع 
اجتمــاع جنيــف بالعمليــة السياســية قدًمــا«. وأشــار بيدرســون إلــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز الثقــة بيـــن األطــراف املشــاركة باالجتماعــات 
والبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه خــال الجــوالت الســابقة. ويتــرأس بيدرســون، اجتماعــات اليــوم األول مــن املحادثــات، فيمــا يــرأس وفــد املعارضــة، 
الرئيــس األســبق الئتــاف قــوى الثــورة واملعارضــة هــادي البحــرة، ويتــرأس وفــد النظــام أحمــد الكزبــري. وعقــدت الجولــة الثالثــة الجتماعــات 
اللجنــة املصغــرة ملناقشــة الدســتور فــي مقــر األمــم املتحــدة فــي جنيــف أواخــر شــهر آب/أغســطس املا�ســي، وكانــت ضمــن جــدول أعمــال بعنــوان 

»املبادئ الوطنية األساسية«.

فــي 4 كانــون األول/ ديســمبر، أكــد منســق فريــق عمــل قانــون قيصــر فــي االئتــاف الوطنــي الســوري، عبــد املجيــد بــركات، أن لقــاء االئتــاف  	•
الوطنــي األخيـــر مــع الوفــد األميركــي برئاســة املبعــوث الخــاص إلــى ســورية جويــل رايبــورن، رّكــز علــى املوضــوع األكثــر أهميــة فــي الوقــت الحالــي أال 

وهو ملف عقوبات قيصر وتشديد الحصار على نظام األسد ورموزه.

        وقال بركات إن الطرفين املشــاركين في اللقاء شــددا على أهمية التعاون والتنســيق بيـــن االئتاف الوطني وقانون قيصر في اإلدارة األميركية. 
وأضاف بركات أن القائمة األميركية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيًزا على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، 
مضيًفــا: “مــن جهتنــا فــي االئتــاف الوطنــي نقــّدر دور هــذه القوائــم والعقوبــات، كمــا نؤكــد بــكل لقاءاتنــا علــى أهميــة التنســيق والتعــاون مــع 
اإلدارة األميركية بهذا الخصوص، وعلى ضرورة استثناء املواد الغذائية والطبية التي تخص املواطنين السوريين”. وذكر بركات أن املبعوث 
األميركــي تحــدث باســتفاضة فــي اللقــاء عــن القائمــة القادمــة والتــي ســتصدر خــال الشــهر الحالــي، والتــي ستشــمل أكثــر مــن عشــرين شــخصية 
وكياًنــا اقتصادًيــا يســتخدمهم النظــام للتهــرب مــن هــذه العقوبــات. وأشــار منســق فريــق عمــل قانــون قيصــر فــي االئتــاف الوطنــي، إلــى أنهــم 
ــًرا علــى  يحاولــون بشــتى الســبل تصويــب هــذه العقوبــات نحــو النــواة الصلبــة للنظــام، وبحيــث تكــون هــذه العقوبــات أكثــر فاعليــة وأكثــر تأثيـ

اقتصاد النظام وآلته العسكرية.
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فــي 6 كانــون األول/ ديســمبر، قــال وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي، إنــه ال توجــد اســتراتيجية واضحــة لحــل األزمــة الســورية، داعًيــا إلــى  	•
إطــاق مفاوضــات جــادة وفاعلــة لتســويتها، وذلــك فــي كلمــة لــه فــي نــدوة حواريــة حــول التحديــات اإلقليميــة وجهــود حــل الصراعــات، ضمــن 
إلــى حــل سيا�ســي لألزمــة  فعاليــات الــدورة السادســة عشــرة ملؤتمــر حــوار املنامــة.  وأكــد الصفــدي علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود للتوصــل 
الســورية، يحفــظ وحــدة البــاد وتماســكها ويعيــد لهــا أمنهــا واســتقرارها، كمــا أكــد ضــرورة اعتمــاد مقاربــات فاعلــة لحــل األزمــة، ينهــي الكارثــة 
ويضمــن أمــن ســورية ووحدتهــا واســتقرارها. وأضــاف: »ال يوجــد اســتراتيجية واضحــة لحــل األزمــة الســورية، ويجــب أن يســهم العــرب فــي تطويــر 

هذه اإلستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سيا�سي لألزمة«.

فــي 6 كانــون األول/ ديســمبر، زار وزيــر الخارجيــة الجديــد لنظــام األســد فيصــل املقــداد إيــران، فــي أول رحلــة خارجيــة لــه بعــد توليــه املنصــب  	•
خــال الشــهر املا�ســي. وقالــت مواقــع إعــام إيرانيــة، إن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، أعــرب خــال لقائــه نظيـــره الســوري 
فيصــل املقــداد فــي طهــران أمــس عــن دعمــه »مســار آســتانة« الــذي يضــم روســيا وإيــران وتركيــا، كمــا أعــرب عــن »ارتياحــه الســتمرار العمليــة 
السياســية فــي ســورية فــي صيغــة آســتانة«، ووصــف مؤتمــر الاجئيــن األخيـــر بأنــه كان إيجابًيــا. ووفــق »وكالــة األنبــاء اإليرانيــة الرســمية )إرنــا(« 
فــإن ظريــف واملقــداد »اســتعرضا خــال اللقــاء شــتى القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة، إلــى جانــب تعــاون البلديــن ملكافحــة اإلرهــاب«، 
كمــا أكــدا »رغبتهمــا فــي توســيع وتعزيــز األواصــر املتناميــة واالســتراتيجية، كمــا ناقشــا الســبل الكفيلــة بتطويــر التعــاون االقتصــادي الثنائــي 

ومتعدد األطراف، بيـن طهران ودمشق«.

فــي 7 كانــون األول/ ديســمبر، قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين، إن مصلحــة بــاده والــدول املجــاورة تقت�ســي إنهــاء األزمــة الســورية  	•
وحســم ملــف الاجئيــن. وجــاء ذلــك خــال لقائــه مــع مبعــوث الرئيــس األميركــي إلــى ســورية، جويــل روبــارن، علــى هامــش أعمــال منتــدى »حــوار 
املنامــة« بالعاصمــة البحرينيــة، وفــق بيــان للخارجيــة العراقيــة. وذكــر البيــان، أن »الجانبيـــن تنــاوال خــال اللقــاء ســبل التوصــل إلــى حــل 
سيا�ســي لألزمــة الســورية ودور الاعبيـــن اإلقليمييــن والدولييــن فــي األزمــة«. وأشــار حســين، إلــى »اهتمــام الحكومــة العراقيــة بإنهــاء الصــراع 

الدائر في سورية، وحسم ملف النازحين، وتهيئة األجواء اآلمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم«.

فــي 9 كانــون األول/ ديســمبر، اتهــم »قــدري جميــل« النظــام واملعارضــة الســورية بتعطيــل الحــل السيا�ســي، كاشــًفا عــن أن منصــة »موســكو«،  	•
فــي اللجنــة الدســتورية الســورية، منهــا مــا يتعلــق بصاحيــات رئيــس الجمهوريــة، وتخفيــض عــدد  ســتقترح تعديــات ملموســة عبــر ممثليهــا 
ســنوات واليتــه وأن تكــون واليتيــن فقــط، وإيجــاد نظــام انتخابــي باعتبــار ســورية دائــرة انتخابيــة واحــدة. تحــدث رئيــس حــزب »اإلدارة والتغيير« 
ورئيــس منصــة »موســكو« املحســوبة علــى املعارضــة الســورية، قــدري جميــل، عمــا أســماه »خطريــن« رئيســين يواجهــان ســورية حالًيــا، همــا 
برأيــه »التقســيم والوضــع االقتصــادي املتدهــور«. وقــال جميــل خــال مؤتمــر صحفــي فــي موســكو، »هنــاك تقســيم، وهــو أمــر واقــع، فهنــاك 
ثــاث مناطــق، ســيطرة النظــام، وشــمال شــرق ســورية، وإدلــب، واســتمرار هــذا الوضــع لفتــرة طويلــة أمــر خطيـــر ألنــه ســيثبته«. واعتبــر جميــل 
أن التدخــات الخارجيــة تهــدد وحــدة ســورية، منتقــًدا فــي هــذا اإلطــار الوجوديــن األميركــي والتركــي فــي ســورية، ودعــا إلــى إنهــاء كافــة التدخــات 
الخارجيــة، ال ســيما »غيـــر الشــرعية«، مشــيًرا إلــى أن تطبيــق القــرار الدولــي »2254« ســيلغي الحاجــة إلــى التدخــات الخارجيــة، بمــا فيهــا 
الروســية واإليرانيــة. وفــي الجانــب االقتصــادي، ربــط جميــل تدهــور االقتصــاد باســتمرار نــزف هجــرة الســوريين إلــى الخــارج، معتبــًرا أن املهمــة 
الحقيقيــة اليــوم تتمثــل بإيقافهــا، وقــال: »نحــن أمــام أعــراض أزمــة قلبيــة حقيقيــة فــي االقتصــاد الســوري«، وال يمكــن معالجتهــا إال بالقــرار 

.»2254«

فــي 11 كانــون األول/ ديســمبر، قــام 150 عضــًوا فــي مجلــس النــواب األميركــي بتقديــم مشــروع قانــون تحــت عنــوان »أوقفــوا القتــل فــي ســورية«،  	•
وقامــت مجموعــة »لجنــة الدراســات للحــزب الجمهــوري« بعــرض مســودة قــرار علــى الكونغــرس يحتــوي علــى مقترحــات لزيــادة الضغــط علــى 
نظــام األســد مــن أجــل حمايــة املدنييــن الســوريين، دون وجــود بنــود تتضمــن زيــادة عديــد القــوات األميركيــة فــي ســورية. ويتضمــن بنــود القــرار 
الــذي مــا يــزال مجــرد مشــروع لــم يتــم املوافقــة عليــه بعــد، عــدد مــن األفــكار مــن بينهــا معاقبــة بعــض املســؤولين الحكومييــن فــي الــدول التــي 
تســاعد أو تطبــع العاقــات مــع نظــام األســد، وأيضــا املؤسســات املاليــة العاملــة فــي ســورية. وبحســب مشــروع القانــون، تشــمل العقوبــات كل 
مــن: بنــك البركــة، بنــك عــودة، البنــك الدولــي للتجــارة والتمويــل، بنــك ســورية واملهجــر، بنــك بيبلــوس، املصــرف العقــاري، بنــك بيمــو الســعودي 
الفرن�ســي، البنــك العربــي، بنــك قطــر الوطنــي، فرنســبنك. كمــا تشــمل كل مــن: ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة، معمــل إســمنت الباديــة، البرملــان 
الســوري وكل نوابــه، شــركة إيماتــل، شــركة دامــان شــام، الشــركة املاليــة املركزيــة للخدمــات املاليــة والسمســرة، شــركة شــام كابيتــال، شــركة 
األولــى لاســتثمار املالــي، شــركة ألفــا كابيتــال للخدمــات املاليــة، شــركة أســيري املاليــة. ويقتــرح القانــون تحديــد قائمــة بالكيانــات واملؤسســات 
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والشــخصيات التــي تدعــم أو تشــارك فــي األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة لنظــام األســد، مثــل البنيــة التحتيــة أو البنــاء أو الخدمــات املاليــة أو 
االتصــاالت أو البتــرول، فــي كل مــن روســيا وإيــران والصيــن ولبنــان واألردن ومصــر والعــراق وُعمــان وتركيــا وقطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة. وتضمــن أيًضــا معاقبــة الضبــاط ومــدراء الســجون ومراكــز االحتجــاز املتورطيــن فــي جرائــم التعذيــب والقتــل، وذلــك عبــر قيــام بعمــل 
تحقيق واســع عن الجرائم التي قاموا بها. كما وجاء بند يطالب بدراســة إنشــاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف 
فــي ســورية. ويقتــرح القانــون أن تعــد وزارة الخزانــة األميركيــة واملخابــرات الوطنيــة، تقريــًرا عــن صافــي قيمــة ثــروة رئيــس النظــام، بشــار األســد، 
وعائلتــه، ومصــادر الدخــل واألصــول واالســتثمارات واألعمــال األخــرى. وأهــم نقطــة أتــت فــي املشــروع هــي املطالبــة بتقديــم تقريــر واســتراتيجية 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى االنتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي ســورية وإزاحــة نظــام األســد، ومنــع الواليــات املتحــدة مــن االعتــراف بنظــام األســد فــي 
ســورية، باإلضافــة لدراســة التأثيـــر الــذي قــد يؤديــه رفــع العقوبــات عــن إيــران فــي ســورية. واقتــرح أيضــا املشــروع حوافــز اقتصاديــة للســوريين 
الذيــن يعيشــون خــارج ســيطرة األســد للتخفيــف مــن معاناتهــم دون أن يــؤدي ذلــك الســتفادة النظــام مــن تلــك املســاعدات. والجديــر ذكــره أن 
مشــروع القانــون مــا يــزال مســودة فــي مجلــس النــواب، وإذا مــا تــم إقــراره فــي املجلــس فإنــه بحاجــة إلــى اقــراره مــن قبــل مجلــس الشــيوخ ومــن ثــم 

إقراره من الرئيس األميركي.

فــي 12 كانــون األول/ ديســمبر، طالبــت 7 دول أوروبيــة، مجلــس األمــن الدولــي، بوضــع ترتيبــات لتحديــد املســؤولين عــن اســتخدام األســلحة  	•
الكيماويــة فــي ســورية، مشــددة علــى أنهــا »لــن تتســامح« مــع أي جهــة متورطــة فيهــا، وجــاء ذلــك فــي تصريحــات ملنــدوب أملانيــا األممــي كريســتوف 
هويســجن، عبــر دائــرة تليفزيونيــة مــع الصحفييــن بمقــر األمــم املتحــدة فــي نيويــورك، قبيــل بــدء جلســة مفتوحــة ملجلــس األمــن، بشــأن برنامــج 
ســورية الكيمــاوي. وشــملت الــدول الســبع، أعضــاء حالييــن ووافديــن بمجلــس األمــن، وهــي بريطانيــا، وأملانيــا، وبلجيــكا، وإســتونيا، وفرنســا، 
وأيرلنــدا، والنرويــج. وقــال هويســجن، فــي تصريحاتــه: »نكــرر دعمنــا الكامــل ملنظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة، لدينــا ثقــة كاملــة فــي األمانــة 
الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة«. وأضاف: »كما نظل حازمين في الدفاع عن املنظمة، ضد الهجمات املتعمدة 

التي ال أساس لها على سامتها ومصداقيتها«، داعيا إلى »وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام األسلحة الكيماوية في سورية«.

فــي 18 كانــون األول/ ديســمبر، أعلنــت »جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي ســورية« فــي بيــان رســمي، رفضهــا ألي خطــوة للحــل السيا�ســي ال تبــدأ  	•
بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس األمن ٢٢٥٤، معبرة عن إدانتها ورفضها ألي خروج على هذا السياق، عقب تصريح »غير بيدرسون« 
الدســتورية، وذكــرت أن حديــث  اللجنــة  لفريــق  السيا�ســي والدبلوما�ســي«  الجماعــة »ضعــف األداء  التصالحيــة. وانتقــدت  العدالــة  حــول 
بيدرســون عــن العدالــة التصالحيــة، جــاء صدمــة عنيفــة لضمائــر الســوريين جميًعــا، وكان علــى بيدرســون أن يعلــم أن دمــاء الســوريين ليســت 

للبيع، وأنهم لن يفرطوا بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم.

         وفي هذا اليوم أيًضا، قالت مصادر إعام روســية، إن وزير الخارجية الرو�ســي ســيرغي الفروف، بحث في أول لقاء مع نظيره الســوري فيصل 
املقــداد، آليــات تعزيــز العاقــات الثنائيــة بيـــن البلديــن وتنفيــذ االتفاقــات الســابقة. وقــال الفــروف فــي مســتهل اللقــاء إن زيــارة املقــداد إلــى 
موســكو »فرصــة للنظــر فــي الوضــع فــي جميــع املجــاالت، ومعرفــة كيفيــة تنفيــذ االتفاقــات بيـــن روســيا وســورية، واتخــاذ تدابيـــر إضافيــة إذا لــزم 
األمــر، حتــى يســتمر االتفاقــات مــن دون أي تأخيـــر«، فــي حيــن لفــت املقــداد إلــى »الطبيعــة الوديــة الدائمــة للعاقــات الروســية - الســورية«، 
و»الهــدف الرئي�ســي هــو امل�ســي فــي تعزيــز العاقــات االســتراتيجية«. وقــال الفــروف فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك أعقــب االجتماعــات، إن الطرفيــن 
أجريــا »نقاًشــا تفصيلًيــا شــامًا حــول الوضــع فــي ســورية وحولهــا، وامللفــات اإلقليميــة والدوليــة، واملهــام املرتبطــة بتطويــر العاقــات الثنائيــة 
فــي كل املجــاالت«، وكــرر التأكيــد علــى أن موســكو تنطلــق مــن مبــدأ الحفــاظ علــى ســيادة ســورية ووحــدة أراضيهــا وحــق شــعبها فــي تقريــر مصيــره 
مــن دون تدخــل خارجــي. ولفــت إلــى أن الطرفيــن رحبــا خــال املحادثــات بالنقاشــات التــي جــرت فــي إطــار اجتمــاع اللجنــة املصغــرة للدســتورية 

السورية مؤخًرا.

فــي 19 كانــون األول/ ديســمبر، أكــد االئتــاف الوطنــي أن إحاطــة املبعــوث األممــي جيـــر بيدرســون األخيـــرة أمــام مجلــس األمــن افتقــرت للدقــة  	•
ــر مــن الصراحــة، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام املصطلحــات مثــل تحويــر مصطلــح العدالــة االنتقاليــة إلــى »العدالــة التصالحيــة«.  وللكثيـ
وأشــار االئتــاف إلــى أن »بيدرســون« أحجــم عــن تعييــن وتوضيــح أســباب التعطيــل املســتمر، وكأن هــذا اإلحجــام شــرط فــي الحيــاد!، فــي حيــن 
تقت�ســي مهمــة املبعــوث األممــي تيســير خطــوات العمليــة السياســية علــى وفــق القــرارات الدوليــة وليــس التســتر علــى مــن يعطلهــا أو يعمــل علــى 
تقويضهــا كمــا هــو حــال نظــام األســد. ولفــت االئتــاف فــي تصريــح صحفــي إلــى أن القــرار الدولــي 2254 يتضمــن أربعــة محــاور رئيســية هــي إطــاق 
املعتقليــن وهيئــة الحكــم االنتقالــي والدســتور واالنتخابــات. وأضــاف االئتــاف أنــه قبــل ســنة وثاثــة أشــهر أي منــذ تشــكيل اللجنــة الدســتورية 
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واملبعــوث األممــي يتجنــب أو لــم يســتطع تفعيــل باقــي املحــاور فــي القــرار 2254، ثــم يخــرج علينــا بمــا يســمى »العدالــة التصالحيــة« مــع قاتــل 
املليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغا�سي عن جرائمه.

        كمــا أعربــت »روز ميـــري ديكارلــو« نائــب األميــن العــام لألمــم املتحــدة، فــي 19 كانــون األول/ ديســمبر، عــن خيبــة أملهــا مــن عــدم إحــراز أي تقــدم 
فــي عمــل »اللجنــة الدســتورية« الســورية، فــي وقــت أكــدت التــزام األمــم املتحــدة بالعمليــة السياســية فــي ســورية وتطبيــق كامــل قــرار مجلــس 
األمــن الدولــي »2254«. وأجــرت روز ميـــري ديكارلــو اجتمــاع افترا�ســي، مــع رئيــس »االئتــاف الوطنــي الســوري«، نصــر الحريــري، لبحــث آخــر 
املســتجدات امليدانيــة والسياســية فــي ســورية، والتــي بينــت فــي نهايــة حديثهــا، أنهــا ســتناقش جميــع النقــاط مــع األميــن العــام لألمــم املتحــدة، 
لتمريــر  الوقــت  باملماطلــة وتضييــع  يســتمر  الســوري  النظــام  أن  إلــى  الحريــري  لفــت  اللقــاء،  بيدرســون. وخــال  ومــع  أنطونيــو غوتيـــريش، 
االنتخابــات الرئاســية التــي يتحضــر لهــا العــام املقبــل، معتبــًرا انــه علــى الرغــم مــن تحديــد موعــد الجولــة الخامســة مــن اللجنــة الدســتورية، إال 
أن االئتــاف ال يتوقــع إحــراز أي تقــدم. وشــدد علــى ضــرورة البــدء بتطبيــق كامــل القــرار »2254«، مــن خــال العمــل علــى فتــح جميــع الســال 
والعمــل عليهــا بالتــوازي، وعــدم االكتفــاء بســلة الدســتور، معتبــًرا أنــه »جــاء الوقــت ملناقشــة الســال األربعــة والتركيــز عليهــا وعــدم تجاهــل أي 
عنصــر منهــا«. واقتــرح الحريــري أن يدعــو مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إلــى ســورية، غيـــر بيدرســون، األطــراف الســورية إلــى جنيــف ملناقشــة 

تشكيل هيئة حكم انتقالي، مؤكًدا أن القرار األممي »2254« أكبر من اللجنة الدستورية السورية.

       وفــي هــذا اليــوم، وفــي تصريــح لبثينــة شــعبان، مستشــارة بشــار األســد، قالــت: إن االنتخابــات الرئاســية ســتجري فــي موعدهــا والضغــوط 
األميـــركية واألوروبيــة بشــأنها ال تعنينــا، وأضافــت فــي حديثهــا لوســائل إعــام محليــة، ان هنــاك الكثيـــر مــن الحلــول للتعــاون بيـــن النظــام 

وروسيا وإيران لتجاوز آثار العقوبات األميـركية.

فــي 22 كانــون األول/ ديســمبر، أعلــن وزيـــر الخارجيــة األميـــركي مايــك بومبيــو، فــرض عقوبــات علــى »18 فــرًدا وكياًنــا لدعمهــم آلــة األســد  	•
الحربيــة وعرقلــة الجهــود الراميــة إلــى إنهــاء الصــراع الســوري« حســب قولــه. وكشــف بومبيــو أن العقوبــات تســتهدف أســماء األســد، وعائلتهــا 
املباشــرة بمــا فــي ذلــك فــواز األخــرس وســحر األخــرس وفــراس األخــرس وإيــاد األخــرس، قائــا إن »ثرواتهــم غيـــر املشــروعة تراكمــت علــى حســاب 
الشــعب الســوري مــن خــال الســيطرة علــى شــبكة واســعة غيـــر مشــروعة مــع روابــط فــي أوروبــا والخليــج وأماكــن أخــرى. وقالــت وزارة الخزانــة 
األميـــركية، إن الواليــات املتحــدة فرضــت عقوبــات تتعلــق بســورية، اســتهدفت 7 أفــراد و10 كيانــات منهــا البنــك املركــزي الســوري. كمــا شــملت 
العقوبــات لينــا محمــد نذيـــر الكنايــة مديـــرة فــي مكتــب »رئاســة الجمهوريــة« التابــع للنظــام وزوجهــا محمــد همــام محمــد عدنــان مســوتي الــذي 

يمثل دائرة دمشق االنتخابية كنائب في مجلس الشعب.

       وفي لبنان، أفادت وسائل إعام رسمية باشتعال النيران في مخيم لاجئين السوريين في منطقة املنية شمال لبنان، بعد مشاجرة بيـن أفراد 
فــي املخيــم وعائلــة لبنانيــة محليــة. وأكــدت املفوضيــة العليــا لاجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة، انــدالع حريــق كبيـــر فــي مخيــم فــي منطقــة املنيــة 
شــمال البــاد، وقالــت إّن بعــض الجرحــى نقلــوا إلــى املستشــفى دون أن تحــدد العــدد. وقــال املتحــدث باســم املفوضيــة، خالــد كبــارة، لوكالــة 

فرانس برس إّن »الحريق امتد الى جميع الخيام« املصنوعة من االلواح الباستيكية والخشب. وأكد أن املخيم يأوي حوالي 75 عائلة.

فــي 31 كانــون األول/ ديســمبر، اســتنكر االئتــاف الوطنــي فــي بيــان لــه، التصريحــات األخيـــرة لـــ املقــررة الخاصــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان  	•
البياروســية إلينــا دوهــان، والتــي جــاءت مفاجئــة وصادمــة فيمــا يتعلــق بمطالبتهــا بضــرورة رفــع العقوبــات األميـــركية املرتبطــة بقانــون قيصــر 
الجرائــم  الســوري، وتجاهــل كل  الشــعب  بتعويمــه وإعــادة فرضــه علــى  الســماح  إلــى  بمــا يف�ســي  بــكل مســتلزماته،  وإمــداده  النظــام،  عــن 
واالنتهــاكات التــي ارتكبهــا. ولفــت إلــى أن تصريحــات دوهــان تكشــف جهلهــا بتفاصيــل امللــف الســوري وتعاميهــا عــن الطــرف الحقيقــي املســؤول 
عــن مــا وصلــت إليــه األمــور فــي البــاد، متبنيــة ومروجــة لروايــة النظــام الــذي يعلــق فشــله وجرائمــه وســرقته ونهبــه للشــعب الســوري علــى 
للقــرارات  النظــام  بمــدى تنفيــذ  العقوبــات مرتبطــة بشــكل مباشــر  مــن أن  الرغــم  الدوليــة والعقوبــات الخارجيــة علــى  مشــجب املؤامــرات 

الدولية واستعداده للتعاون على املستوى السيا�سي.

        كمــا طالبــت »ســينام محمــد«، مبعوثــة الهيئــة السياســية فــي واشــنطن، التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد«، إدارة الرئيــس األميـــركي 
املنتخــب جــو بايــدن باالعتــراف رســمًيا بوضــع »الحكــم الذاتــي« فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا شــمال شــرقي ســورية. وفــي نــدوة مــع املبعــوث 
األميـــركي الســابق إلــى ســورية جيمــس جيفــري، قالــت محمــد، هنــاك شــراكة عســكرية تجمــع »قســد« مــع الواليــات املتحــدة، ودعــت إلــى ترجمــة 

هذه الشراكة العسكرية إلى »شراكة سياسية.
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روزنامة الحدث السوري

روزنامة الحدث السوري

1 كانون األول/ ديسمبر 2020

ــاط  ــاء دمي ــر مين ــة عب ــل حاوي ــدرة داخ ــون المخ ــراص الكبتاج ــن أق ــرة م ــة كبي ــط كمي ــن ضب ــة ع ــة مصري ــادر إعالمي ــفت مص كش

البحــري قادمــة مــن ســورية، وذلــك للمــرة الثالثــة خــالل نحــو 10 أيــام. وأشــارت المصــادر إلــى أّن الســلطات المصريــة فــي مينــاء 

دميــاط، تمكنــت مــن ضبــط حاويــة قادمــة مــن ســورية ومتجهــة إلــى دولــة اإلمــارات، ومشــمولها المســتندي ”فالتــر ميــاه“ وكان 

يوجــد بهــا 20 طــرًدا بــوزن 10 أطنــان، وبثــت صــوًرا تظهــر المضبوطــات. وتعــد الشــحنة المضبوطــة والتــي تقــدر بـــ 11 مليــون حبــة 

ــذي  ــة قادمــة مــن الموانــئ الســورية الخاضعــة لســيطرة نظــام األســد وال ــى الموانــئ المصري ــة التــي تصــل إل مخــدر هــي الثالث

ينشــط إلــى جانــب ميليشــيات إيــران بتجــارة وترويــج هــذه المخــدرات، حيــث جــرى ضبــط شــحنة تحــوي علــى 6 أطنــان مخــدرات 

في الميناء ذاته بـ 23 من الشهر الماضي.

2 كانون األول/ ديسمبر 2020

شــارك المبعــوث الخــاص الســابق إلدارة الرئيــس ترمــب إلــى ســورية والتحالــف الدولــي لهزيمــة ”داعــش“، جيمــس جيفــري )الــذي 

تقاعــد الشــهر الماضــي(، فــي إحاطــة افتراضيــة عبــر التليفــون مــع فريــق الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن، آخــر المســتجدات 

والتقييمــات حــول الوضــع السياســي واألمنــي فــي ســورية. وتطــرق النقــاش حــول الوضــع الســوري و“العناصــر والجماعــات 

المتنافســة هنــاك، ودور الجنــود األميركييــن فــي كل مــن ســورية والعــراق“، إضافــة إلــى مســتجدات مكافحــة ”داعــش“، وجــاءت 

هذه المكالمة التليفونية بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر أو افتراضًيا، حول قضايا األمن القومي األميركي.

ــورن،  ــل رايب ــورية، جوي ــاص بس ــي الخ ــل األميرك ــع الممث ــن، م ــم قال ــة إبراهي ــة التركي ــدث الرئاس ــث متح ــل، بح ــباق متص ــي س وف

األزمــة الســورية ومحاربــة اإلرهــاب وقضايــا المنطقــة. وأفــاد بيــان صــادر عــن مكتــب متحــدث الرئاســة التركيــة، أن قالــن التقــى 

ــب،  ــة إدل ــا منطق ــي مقدمته ــورية وف ــة الس ــا األزم ــن بحث ــح أن الطرفي ــرة. وأوض ــة أنق ــي بالعاصم ــع الرئاس ــي المجم ــورن ف رايب

والعمليــة السياســية وأعمــال اللجنــة الدســتورية، وقضيــة الالجئيــن ومكافحــة اإلرهــاب. وأكــد البيــان علــى أهميــة الــدور الــذي 

ــا فــي منــع الهجــرة وحــدوث أزمــة جديــدة، وضــرورة دعــم المجتمــع الدولــي للجهــود التركيــة والمحافظــة علــى  تلعبــه تركي

اتفــاق 5 مــارس/آذار لوقــف إطــالق النــار فــي إدلــب. وخــالل االجتمــاع تــم االتفــاق علــى ضــرورة دعــم أعمــال اللجنــة الدســتورية 

الســورية لضمــان ســالم دائــم فــي ســورية، وخلــق بيئــة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وضمــان العــودة الطوعيــة واآلمنــة لالجئين، 

وتكثيف الجهود المشتركة في هذا االتجاه.

كمــا تــم التأكيــد علــى رفــض أي دعــم سياســي واقتصــادي وعســكري للجماعــات اإلرهابيــة فــي ســورية، وإبــالغ المحاوريــن 

األميركييــن بأنــه ال ينبغــي إدراج أي عنصــر انفصالــي مــن شــأنه أن يعــرض وحــدة أراضــي ســورية ووحدتهــا السياســية للخطــر فــي 

العمليــة السياســية التــي ستشــكل مســتقبل ســورية. وتــم التأكيــد أيضــا علــى ضــرورة الكفــاح المشــترك ضــد جميــع المنظمــات 

اإلرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم ”داعش“ ومنظمة ”بي كا كا“ و”ي ب ك“ و”ب ي د“.

كمــا أنشــأت القــوات التركيــة -فــي هــذا اليــوم- نقطــة عســكرية جديــدة جنــوب بلــدة البــارة طريــق كنصفــرة فــي جبــل الزاويــة 

جنوبــي إدلــب، وتقــع النقطــة التركيــة الجديــدة علــى مقربــة مــن خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام فــي جبــل الزاويــة. وبذلــك، 

يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 74
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3 كانون األول/ ديسمبر 2020

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة عــن مقتــل جنــدي تركــي خــالل عمليــة تحييــد إرهابييــن مــن ميليشــيات ”قســد“، االنفصاليــة حاولــوا 

التســلل إلــى منطقــة ”غصــن الزيتــون“ بريــف حلــب الشــمالي. وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا إن استشــهاد الجنــدي ”زيتيــن دالــي“ 

جــاء إثــر انــدالع اشــتباكات مــع ميليشــيات قســد اإلرهابيــة، وتزامــن ذلــك مــع تعزيــز نقــاط الجيــش التركــي مدعــم بواســطة طائــرات 

مســبرة بــدون طيــار. وأشــارت الــوزارة فــي تغريــدة عبــر حســابها الرســمي فــي تويتــر إلــى أن القــوات التركيــة حيــدت 6 عناصــر مــن 

ــاة  ــي أودت بحي ــلل الت ــة التس ــاط عملي ــر إحب ــي، إث ــاد الديمقراط ــزب االتح ــتاني ح ــال الكردس ــزب العم ــات PKK و YPG ح ــن تنظيم م

جندي تركي.

4 كانون الول/ ديسمبر 2020

أكــد المبعــوث األميركــي إلــى ســورية، جــول رايبــرن، أنــه ”ال مفــر أمــام نظــام بشــار األســد مــن العمليــة السياســية“، مشــدًدا علــى أن 

 النظــام المســؤولية 
ً

بــالده ســتواصل الضغــط مــن خــالل ”قانــون قيصــر“ وغيــره علــى األســد للوصــول إلــى حــل سياســي، محمــال

ــه إلــى  ــة زيارت ــر تطبيــق ”زووم“ فــي نهاي ــرن، فــي مؤتمــر صحافــي عب ــة فــي البــالد. وقــال رايب عــن تدهــور األوضــاع االقتصادي

القاهــرة، إن ”العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى ســورية بموجــب قانــون قيصــر، هدفهــا منــع األســد وحلفائــه مــن مواصلــة 

االنتهــاكات ضــد الشــعب، ومحاســبته علــى أفعالــه ليعيــش الشــعب فــي أمــان. ولفــت إلــى أن ”حالــة التدهــور االقتصــادي فــي 

البــالد ليســت بســبب العقوبــات، بــل هــي نتيجــة الســتمرار نظــام األســد فــي إنفــاق المالييــن علــى األســلحة لتدميــر شــعبه، وإلدارة 

دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود“.

وأضــاف رايبــرن إن ”هنــاك أكثــر مــن 200 ألــف ســوري فــي ســجون المخابــرات، ومــن غيــر المعقــول أن يســتمر نظــام األســد يوًمــا 

بعــد يــوم فــي إنفــاق المالييــن علــى قتــل شــعبه“، مشــيًرا إلــى أن ”العقوبــات فرضــت علــى شــخصيات ليــس لهــا أي نشــاط فــي 

دعــم الخبــز والوقــود، بــل مجموعــة مــن العصابــات واللصــوص تســتخدم ســلطتها لقتــل وســرقة الســوريين مثــل أســماء األســد، 

ولونا شبل )مستشارته(، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات اآلالف واختفاء مئات اآلالف“.

ــن  ــدة، ونح ــم المتح ــة األم ــت مظل ــي تح ــل السياس ــول بالح ــه للقب ــد وحلفائ ــار األس ــى بش ــتمر عل ــط سيس ــرن إن ”الضغ ــال رايب وق

متفائلــون حــول قــدرة أولويــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي وغيرهــم فــي الضغــط السياســي واالقتصــادي علــى نظــام األســد 

بحيث ال يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات االقتصادية نوًعا من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية“.

5 كانون األول/ ديسمبر 2020

ــا علــى ممارســات ”قســد“، التــي تفــرض 
ً

خــرج عــدد مــن المدنييــن فــي تظاهــرة شــعبية بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وذلــك احتجاج
ســيطرتها علــى مناطــق شــمال شــرقي ســورية، مطالبيــن بتحســين الوضــع األمنــي والمعيشــي فــي تلــك المناطــق. وبــث 
 مصــوًرا يظهــر احتجاجــات نظمهــا ســكان فــي بلــدة ”أبــو حمــام“، كمــا ردد المتظاهــرون فــي منطقــة 

ً
ناشــطون تســجيال

”الشــعيطات“ شــعارات وهتافــات تطالــب بتحســين ظــروف المعيشــة واالهتمــام بالواقــع الصحــي المتدهــور فــي ريــف ديــر الــزور 
ــوا الفتــات تنــدد بممارســات الميليشــيات االنفصاليــة.، كمــا طالبــوا المجالــس المحليــة التابعــة لـــ ”قســد“، بدعــم  الشــرقي، وحمل
القطــاع الخدمــي والصحــي وتأميــن المحروقــات. كمــا نــددوا بممارســات الميليشــيات التــي تفــرض نفوذهــا فــي المنطقــة مــن 
ضمنهــا الفســاد المستشــري فــي كوادرهــا، فــي ظــّلِ اســتمرار تدهــور الوضــع األمنــي علــى خلفيــة ممارســات الميليشــيات 

االنفصالية وعمليات االغتيال.
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6 كانون الول/ ديسمبر 2020

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، تحييــد 9 إرهابييــن مــن تنظيــم ”ي ب ك/بــي كا كا“، أثنــاء محاولتهــم التســلل لمنطقــة ”نبــع الســالم“ 

شــمالي ســورية. وأفــادت الــوزارة فــي تغريــدة عبــر ”تويتــر“، بــأن القــوات الخاصــة التركيــة نجحــت فــي منــع عمليــة تســلل لتنفيــذ 

هجــوم فــي منطقــة عمليــة ”نبــع الســالم“. وأوضحــت أن القــوات الخاصــة حّيــدت 9 إرهابييــن مــن تنظيــم ”ي ب ك / بــي كا كا“ 

كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء األمن واالستقرار.

8 كانون األول/ ديسمبر 2020

كشــفت مصــادر إعالميــة محليــة عــن قيــام مخابــرات النظــام ممثلــة بـ”فــرع األمــن العســكري“، بحملــة مصــادرة طالــت عشــرات 

منــازل وممتلــكات المهجريــن مــن الغوطــة الشــرقية خــالل األيــام الماضيــة. وقــال ناشــطون إن دوريــات تابعــة للفــرع ”227 أمــن 

 فــي مختلــف بلــدات الغوطــة الشــرقية، وفًقــا لقائمــة كانــت بحــوزة الدوريــات، حيــث خطــت 
ً

عســكري“، جالــت علــى نحــو 60 منــزال

ــت  ــدة طال ــتمالك جدي ــة اس ــن حمل ــادرة ضم ــازل المص ــى أّن المن ــارت إل ــرع“. وأش ــح الف ــادرة لصال ــارات ”مص ــا عب ــى معظمه عل

بلــدات عيــن ترمــا وحــزة وكفربطنــا وحموريــة، مشــيًرا إلــى أنهــا وجهــت تعليمــات لقاطنــي المنــازل بإخالئهــا علــى الفــور فــي حــال 

كانت مأهولة برغم تعرضها لدمار جزئي.

أفــادت مصــادر محليــة أن ميليشــيات ”الحــرس الثــوري“ اإليرانــي أنشــأت قاعــدة دفــاع جــوي جديــدة بالقــرب مــن مطــار ”الحمــدان“ 

ــى  ــت عل ــى أن الميليشــيات، عمل ــة مــع العــراق. وأشــارت المصــادر إل ــة البوكمــال الحدودي ــى أطــراف مدين العســكري الواقــع عل

دعــم القاعــدة الجديــدة بالعناصــر والعتــاد العســكري، ورفعــت أعالمــا والفتــات تحمــل عبــارات ورمــوز طائفيــة، ونوهــت إلــى أن 

القاعــدة تــم تعزيزهــا بصواريــخ أرض- جــو إيرانّيــة الصنــع مضــادة للطيــران، وكذلــك بعربــات الشــيلكا المضــادة للطيــران، باإلضافــة 

إلــى مضــادات طيــران أرضيــة )MT( عيــار 23، إلــى جانــب رادرات لرصــد الطيــران. وأوضحــت المصــادر أن مهمــة القاعــدة هــي 

ــا“.  ــال وريفه ــة البوكم ــة بمدين ــيات اإليرانّي ــرات الميليش ــا مق ــرض له ــي تتع ــررة، الت ــّيرة المتك ــرات المس ــات الطائ ــدي لهجم ”التص

يذكــر ان إنشــاء هــذه القاعــدة يأتــي بالتزامــن مــع رفــع الجاهزيــة فــي جميــع نقــاط الميليشــيات اإليرانّيــة وإلغــاء اإلجــازات لجميــع 

العناصر.

10 كانون األول/ ديسمبر 2020

كشــفت مصــادر إعالميــة محليــة عــن وقــوع انفجــار ناجــم عــن ســيارة مفخخــة قادمــة مــن مناطــق ســيطرة ميليشــيات ”قســد“، 

االنفصاليــة، اســتهدفت حاجــزا للشــرطة المدنيــة بمحيــط رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة شــمال شــرق البــالد. وقــال 

ناشــطون إن االنفجــار وقــع قــرب المدخــل الجنوبــي للمدينــة، وأســفر عــن ســقوط 4 قتلــى بينهــم عنصريــن مــن قــوات الــدرك 

التركي، و8 جرحى.

14 كانون األول/ ديسمبر 2020

ــات  ــي المحافظ ــدة ف ــران المتواج ــيات إي ــادة ميليش ــن ق ــدًدا م ــت ع ــرات طال ــدوث تغيي ــن ح ــة ع ــة محلي ــادر إعالمي ــفت مص كش

ــالت  ــطون إن التعدي ــال ناش ــي“. وق ــوري اإليران ــرس الث ــيا ”الح ــن إدارة ميلش ــادرة ع ــراءات ص ــن إج ــك ضم ــرقية، وذل ــورّية الش الس

األخيــرة شــملت عــدد مــن قــادة الميليشــيات اإليرانيــة شــرقي البــالد، وأبرزهــا قــرار تعييــن ”الحــاج كميــل مصطفــاوي“، وهــو أحــد 

ــى أن التعديــالت  ــران وتنشــر نفوذهــا فيهــا. وأشــارت مصــادر إل ــرز قــادة الميليشــيات فــي المناطــق الشــرقية التــي تحتلهــا إي أب

ــة  ــن منطق ــكر“، ع ــاج عس ــا لـ”الح ــة، ونائًب ــة والذاتي ــات العام  للعالق
ً

ــؤوال ــاوي“، مس ــن ”مصطف ــى تعيي ــص عل ــرارات تن ــت ق تضمن

البوكمال وريفها ومنسًقا عاًما لـ“الحرس الثوري” بين البوكمال والعراق.
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15 كانون األول/ ديسمبر 2020

بــدأت المليشــيات اإليرانيــة باالنتشــار فــي المناطــق التــي انســحبت منهــا النقــاط التركيــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. 

وقالــت مصــادر محليــة، إن األرتــال التابعــة للمليشــيات اإليرانيــة بــدأت بالتدفــق نحــو المنطقــة منــذ بدايــة الشــهر الجــاري. وأضافــت 

ــي  ــب الجنوب ــي حل ــي ريف ــق ”إم-5“، وف ــرقي الطري ــان“ ش ــرة النعم ــف ”مع ــراقب“ وري ــق ”س ــى مناط ــت عل ــيات توزع أن الميليش

والغربــي، وعلــى جانبــي الطريــق الدولــي. وأشــارت المصــادر إلــى إن ”فرقــة الفاطميــون“ و”حــزب اللــه“ و”فيلــق المدافعيــن عــن 

حلــب“ و”لــواء الباقــر“ شــاركت فــي إشــغال الفــراغ الــذي شــكله انســحاب النقــاط التركيــة. يذكــر أن الجيــش التركــي فــكك مؤخــًرا 

نقطــة المراقبــة فــي بلــدة ”الصرمــان“ بريــف معــرة النعمــان شــرقي إدلــب، وهــي النقطــة التاســعة التــي يفككهــا الجيــش التركــي 

في منطقة خفض التصعيد.

18 كانون األول/ ديسمبر 2020

شــن عناصــر "الجيــش الوطنــي الســوري" هجوًمــا واســًعا علــى مواقــع )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( "قســد" علــى محــور منطقــة 

عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي. وأعلــن جيــش أحــرار الشــرقية فــي تســجيل مصــور عــن ســيطرته علــى مدخــل عيــن عيســى، 

ــم  ــه ت ــكري أن ــض العس ــل أبي ــس ت ــالن مجل ــن إع ــام م ــا أي ــورات بعدم ــذه التط ــاءت ه ــيرفة. وج ــل والمش ــي الجهب ــدا قريت وتحدي

التوصــل التفــاق يقضــي بإنشــاء 3 نقــاط مراقبــة لقــوات األســد و "قســد" فــي منطقــة عيــن عيســى شــمال الرقــة، بمراقبة روســية. 

وكان الجيــش التركــي وفصائــل "الجيــش الوطنــي الســوري"، قــد كثفــوا مــن قصفهــم العنيــف علــى بلــدة عيــن عيســى خــالل 

األيام الماضية.

19 كانون األول/ ديسمبر 2020

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة تحييــد 5 إرهابييــن ينتمــون لتنظيــم "ي ب ك / بــي كا كا" أثنــاء محاولتهــم تنفيــذ هجــوم فــي منطقة 

ــن  ــن م ــد 5 إرهابيي ــر"، بتحيي ــي "تويت ــابها ف ــر حس ــب عب ــان مقتض ــي بي ــوزارة ف ــادت ال ــورية. وأف ــمالي س ــالم" ش ــع الس ــة "نب عملي

التنظيم حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السالم"، بهدف زعزعة أجواء األمن واالستقرار.

20 كانون األول/ ديسمبر 2020

مقتــل جندييــن روســيين وعنصريــن مــن قــوات النظــام بقصــف للجيــش التركــي وفصائــل "الجيــش الوطنــي" اســتهدف محيــط 

"عيــن عيســى" بريــف الرقــة الشــمالي. حيــث اســتهدف القصــف موقًعــا تتمركــز فيــه القــوات الروســية وقــوات نظــام األســد فــي 

المنطقــة، مــا أدى إلــى مقتــل جندييــن روســيين، إضافــة إلــى مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام. ويأتــي هــذا القصــف رًدا علــى 

قصف روسي استهدف فصائل المعارضة بعد تقدمها باتجاه الطريق الدولي "M4" بإسناد تركي.

25 كانون األول/ ديسمبر 2020

اســتهدف جيــش االحتــالل اإلســرائيلي فجــًرا، عــدة نقــاط فــي مصيــاف بريــف حمــاة، عبــر رشــقة صواريــخ. فيمــا أكــد إعــالم النظــام 

أن قــوات الدفــاع الجــوي تصــدت لهــا، االســتهداف أســفر عــن مقتــل ســتة مقاتليــن مدعوميــن مــن إيــران إثــر أصابتهــا مواقــع 

تســيطر عليهــا ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران فــي منطقــة مصيــاف فــي ريــف حمــاة ودّمــرت مســتودعات ومراكــز أبحــاث تتمركز 

فيها ميليشيات إيرانية".

وفــي محافظــة الرقــة، أنشــأت القــوات الروســية قاعــدة عســكرية جنــوب شــرق بلــدة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي. 

ــل "الجيــش الوطنــي" فــي المنطقــة. وكانــت القــوات الروســية قــد أنشــأت فــي وقــت ســابق مــن  بالتزامــن مــع حشــود لفصائ

.M4 الشهر الحالي، نقاط عسكرية جديدة على األطراف الغربية لبلدة عين عيسى بريف الرقة بمحاذاة الطريق الدولي
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26 كانون األول/ ديسمبر 2020

ــة  ــي منطق ــة ف ــام الماضي ــالل األي ــة خ ــيات اإليراني ــر المليش ــن عناص ــة م ــقاق مجموع ــزور انش ــر ال ــي دي ــة ف ــادر محلي ــدت مص أك

البوكمــال شــرقي ديرالــزور، وتوجههــم نحــو مناطــق ســيطرة )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( "قســد". وكشــفت المصادر أن عشــرة 

عناصــر مــن مليشــيا" الفــوج 47" التابــع لـــ "الحــرس الثــوري" اإليرانــي انشــقوا عــن المليشــيا خالل األيــام الماضية فــي مدينــة البوكمال، 

وتوجهــوا إلــى مناطــق ســيطرة "قســد". وأضــاف المصــدر أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي ينشــق فيهــا عناصــر محليــون عــن 

المليشــيات اإليرانيــة، حيــث شــهدت ســابًقا عــدة مــدن فــي ديــر الــزور عمليــات انشــقاق عــن الميليشــيات بســبب المعاملــة الســيئة 

وزجهم في المعارك، وقلة رواتبهم مقارنة بالمقاتلين األجانب.

29 كانون األول/ ديسمبر 2020

ــر قــوات عســكرية فــي بلــدة "عيــن عيســى" بريــف الرقــة الشــمالي، بموجــب اتفــاق قالــت إّنــه جــاء بعــد 
ْ

أعلنــت روســيا رســمًيا نش

مفاوضــات مــع الجانــب التركــي. وذكــر مــا يســمى مركــُز المصالحــة الروســي بـــ" حميميــم" فــي بيــاٍن رســمي، أَنّ المفاوضــات مــع 

الجانــب التركــي توّصلــت إلــى اتفــاق بشــأن إنشــاء نقــاط مراقبــة مشــتركة بيــن الشــرطة العســكرية الروســية وقــوات األســد فــي 

منطقــة عيــن عيســى. وجــاء فــي بيــاِن المركــز الــذي نشــرته وزارة الدفــاع االروســية. "وصلــْت وحــداٌت إضافيــة للشــرطة العســكرية 

 األطراف كافًة على وقف التصعيد"
ُ

الروسية لتعزيز استقرار الوضع في منطقة عين عيسى اليوم، ونحّث

كمــا أعلــن الجيــش التركــي إنشــاء نقطــة جديــدة قــرب قريــة كــدورة بريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي. وأشــار إلــى أن أهميــة النقطــة 

ــز تواجــد الجيــش التركــي فــي المنطقــة وخاصــة بالقــرب مــن خطــوط التمــاس مــع مواقــع ســيطرة  الجديــدة تكمــن فــي تعزي

النظام.

30 كانون األول/ ديسمبر 2020

نظام األسد يعلن تصدي دفاعاته الجوية لـعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في  الزبداني بريف  دمشق.

31 كانون الول/ ديسمبر 2020

تبّنــى تنظيــم الدولــة عمليــة اســتهداف حافلــة نقــل لعناصــر قــوات النظــام علــى طريــق )ديــر الــزور- تدمــر(، موقًعــا عشــرات القتلــى 

ــة تقــل عشــرات مــن جنــود النظــام بالقــرب مــن  والجرحــى. وقــال التنظيــم فــي إصــدار علــى موقــع "أعمــاق"، إنــه كمــن لحافل

مدينة "السخنة"، واستهدفها باألسلحة الثقيلة والعبوات الناسفة، "ما أدى لتدميرها ومقتل نحو 40 عنصًرا وإصابة آخرين".

7. إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
كشــف تقريـــر ملجلــة »فوريــن بولي�ســي« عــن أن إدارة الرئيــس األميـــركي دونالــد ترامــب تشــعر بالقلــق مــن الــدور الــذي يمارســه النظــام الســوري  	•
لزعزعة الوضع في لبنان، متحدثة عن نفوذ كبيـر لنظام األسد عبر وكاء إيـران في لبنان. ولفت تقريـر املجلة إلى أن النظام السوري يعمل 
علــى تقويــض الوضــع فــي لبنــان مــن خــال رفــع ســعر عملتــه الضعيفــة، وزيــادة نفــوذه علــى الحكومــة اللبنانيــة الهشــة عبــر حــزب هللا، وذلــك 
وفــق اســتنتاج لــوزارة الخارجيــة األميـــركية شــاركته مــع الكونغــرس فــي الصيــف املا�ســي. واملعــروف أن الوضــع االقتصــادي فــي ســورية يتدهــور 
بســبب الحــرب األهليــة املســتمرة منــذ عقــد، إلــى جانــب العقوبــات، لذلــك لجــأ األســد إلــى ســرقة األمــوال مــن النظــام املصرفــي اللبنانــي وتهريــب 
الوقــود عبــر الحــدود، مــا أســهم فــي تدهــور الليـــرة اللبنانيــة، بحســب التقريـــر، ومثــل هــذا التأثيـــر يشــكل تحديــات كبيـــرة الســتقرار لبنــان 
وســيادته. ويوضــح التقريـــر أنــه علــى الرغــم مــن انســحاب األســد مــن ســورية فــي عــام 2005، بعــد ثاثيــن عامــا مــن االحتــال، إال أنــه ال يــزال 
يســعى للحفــاظ علــى نفــوذه مــن خــال حــزب هللا وحلفائــه السياســيين، وقــد شــهدت العملــة اللبنانيــة العــام املا�ســي انخفاًضــا حــاًدا بنســبة 
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80 فــي املئــة، مــا دفــع العديــد مــن العمــال املهــرة إلــى مغــادرة البــاد. وقالــت حنيــن غــدار العاملــة فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى لـــ 

»فورين بولي�سي«، إن النقص في السلع األساسية في لبنان، بما في ذلك األدوية، سمح لسورية وإيـــران بإغراق السوق بمنتجاتهما الخاصة. 
وأضافــت »كلمــا قلــت قــدرة لبنــان علــى االستيـــراد، زادت قــدرة حــزب هللا علــى الوصــول إلــى املؤسســات اللبنانيــة، وكلمــا كانــت هــذه الســوق 
املوازية أقوى، إيـــران وسورية ستستفيدان من ذلك«، وفي إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيـــران، فإن سيف 
العقوبــات طــال أيضــا جهــات عــدة مــن حلفــاء طهــران فــي لبنــان. وفــي ظــل فشــل األطــراف اللبنانيــة فــي تشــكيل حكومــة جديــدة وإجــراء إصاحــات 
هيكليــة لتحقيــق االســتقرار حتــى اآلن، يـــرسم البنــك الدولــي صــورة قاتمــة القتصــاد البــاد إذ يتوقــع تباطــؤ نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي بحوالــي 

19- في املئة هذا العام.

قــال تقريـــر ملجلــة »فــورن بولي�ســي« األميـــركية، إن ســورية فــي عهــد حكــم آل األســد باتــت تشــبه »عــراق صــدام« فــي تســعينيات القــرن املا�ســي،  	•
بعــد أن دفعــت العقوبــات ضــد النظــام بالبــاد نحــو املجاعــة. ولفــت التقريـــر إلــى أن الحــرب املســتمرة فــي ســورية تســببت فــي تدميـــر جــزء كبيـــر 
مــن البنيــة التحتيــة فــي البــاد بســبب القصــف األعمــى للنظــام وحلفائــه الــروس، مــا أدى إلــى تراجــع فــي قطاعــات عديــدة مــن أهمهــا اإلنتــاج 
الزراعــي وتوليــد الطاقــة والصناعــات األخــرى. وخــال األشــهر املاضيــة انتشــرت صــور علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ملئــات الســوريين وهــم 
يصطفون أمام املخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لســاعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في املئة من الســوريين 
اآلن تحــت خــط الفقــر، وفقــا لفــورن بولي�ســي، ممــا تســبب فــي ارتفــاع معــدالت الجريمــة فــي البــاد وانتشــار عصابــات تهريــب البضائــع واألســلحة 
واملخــدرات واالختطــاف مــن أجــل الحصــول علــى فديــة. وفــي حيــن أن هــذه املســائل كلهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بعقــود مــن الفســاد وســوء 
اإلدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في املناطق التي تسيطر عليها فصائل املعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات املفروضة 
علــى ســورية ســاهمت فــي جعــل األوضــاع أكثــر ســوءا، وفقــا للتقريـــر. وفــي مقارنــة مــع مــا جــرى مــع نظــام حكــم الرئيــس العراقــي الســابق فــي 
تســعينيات القــرن املا�ســي، يـــرى التقريـــر أن صــدام حســين ظــل مســيطرا علــى األوضــاع فــي بــاده علــى الرغــم مــن العقوبــات ولــم يتــم إســقاطه 
إال مــن خــال عمــل عســكري. ووفًقــا للتقريـــر فــإن الهــدف مــن عقوبــات قيصــر التــي فرضــت علــى نظــام األســد مشــابه ملــا جــرى مــع صــدام 
حســين، وتهــدف إلجبــار النظــام الســوري علــى تغييـــر ســلوكه تجــاه شــعبه، وينقــل التقريـــر عــن رئيســة قســم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي مؤسســة هينريــش بــول بينــت ســكيلر القــول إنــه »ال يوجــد خــاف علــى العقوبــات التــي تســتهدف األســد واملقربيـــن منــه، لكــن العقوبــات 

األخرى التي استهدفت قطاع املال والطاقة كانت لها تأثيـرات سلبية على الناس العاديين«.

لفتــت صحيفــة »العــرب« اللندنيــة فــي تقريـــر لهــا، إلــى مســاعي النظــام املســتمرة لالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة املفروضــة عليــه بســبب  	•
جرائــم الحــرب التــي يـــرتكبها، وهــذه املــرة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات مــع الفصائــل املعارضــة بمناطــق شــمال غــرب ســورية، الفتــة إلــى أن مناطــق 
النظــام باتــت أمــام بــوادر انــدالع »ثــورة جيــاع«. وأضافــت الصحيفــة، أن النظــام الســوري يعتــزم فتــح معبــر »ســراقب« باالتفــاق مــع »هيئــة 
تحريـــر الشــام«، فــي محاولــة منــه إلنعــاش الحركــة التجاريــة فــي مناطقــه التــي تضــررت كثيـــًرا بفعــل الســنوات الطويلــة مــن الحــرب والعقوبــات 
الغربيــة. ورجحــت أن ُيفتــح معبــر »ســراقب«، فــي األيــام القليلــة املقبلــة، وســط إمكانيــة أن يشــمل االتفــاق معابــر أخــرى تربــط بيـــن مناطــق 
نفــوذ النظــام والفصائــل املعارضــة، التــي لطاملــا وصفهــا النظــام بـ»اإلرهابيــة«. ونقلــت الصحيفــة عمــن أســمتهم نشــطاء مقربــون مــن الهيئــة، 
قولهــم إن قــرار فتــح معبــر »ســراقب« اتخــذ بعــد »لقــاءات ماراثونيــة« جمعــت ممثليــن عــن النظــام والــروس و»تحريـــر الشــام«، ولــم تكــن تركيــا 
ببعيــدة عنهــا. واعتبــرت الصحيفــة أن »النظــام الســوري املــأزوم مالًيــا واقتصادًيــا، يحــاول عبــر إبــرام مثــل هــذه االتفاقيــات مــع الفصائــل 
املناوئــة لــه، االلتفــاف علــى العقوبــات املفروضــة عليــه وتنفيــس الوضــع املعي�ســي )...( فــي ظــل نقــص كبيـــر، الســيما فــي املــواد األساســية«. ورأت 
أن فتــح معبــر »ســراقب« بيـــن الهيئــة والنظــام، »يعكــس فــي واقــع األمــر مصلحــة متبادلــة، ذلــك أن الهيئــة تريــد إنعــاش خزينتهــا املاليــة التــي 

تضررت هي األخرى كثيـًرا بفعل خسارتها للعديد من املعابر خال السنوات املاضية«.

كشــف مــارات جابيدوليــن، وهــو عنصــر ســابق فــي »جيــش فاغنـــر« الــذي يعمــل لصالــح الجيــش الرو�ســي، تفاصيــل عــن نشــاطات »املرتزقــة« فــي  	•
لــه بنهــب آثــار مــن تدمــر، وقطــع رؤوس جنــود ســوريين ملنــع آخريــن مــن الهــرب. انضــم جابيدوليــن إلــى  الحــرب الســورية، بينهــا قيــام زمــاء 
مجموعــة »فاغنـــر« فــي بدايــة أبريــل )نيســان( 2015. وبعــد مــرور أســابيع قليلــة تــم إرســاله إلــى ســورية ليتنقــل فــي املناصــب داخــل الجيــش مــن 
جنــدي إلــى قائــد ســرية اســتطاع خــال نشــاطه فــي هــذا البلــد قبــل أن يعــود مصاًبــا بجــروح خطــرة إلــى ســان بطرســبورغ للعــاج، ممــا دفعــه 
الحًقــا إلــى التفكيـــر بنشــر مذكراتــه عــن الحــرب الســورية. ومــع اإلعــان عــن إرســال الكتــاب إلــى املطبعــة فــي سيبيـــريا، نجحــت شــبكة »ميــدوزا« 
اإلعاميــة التــي كانــت أول مــن كتــب عــن نشــاط »فاغنـــر« فــي ســورية، فــي الوصــول إلــى جابيدوليــن ونشــر مقابلــة مطولــة معــه. وقبــل الدخــول فــي 
التفاصيــل املتعلقــة بآليــة إدارة املعــارك فــي ســورية، قــال الكاتــب إنــه أراد مــن خــال كتابــه أن يطلــع يفغينــي بريغوجيــن ممــول مجموعــات 
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املرتزقــة علــى حقيقــة مــا يجــري داخــل هــذه املجموعــات، لعلــه يكــون قــادًرا علــى إصاحهــا. وأضــاف: »انطلــق مــن حقيقــة أنــه ال يعــرف حًقــا 
الكثيـــر مــن األشــياء التــي كانــت تحــدث فــي ســورية، تهافــت املقاتلــون بقــوة فــي عامــي 2015 و2016 وكان هنــاك مــن يقــوم بســرقة األمــوال مــن 
بريغوجيــن، فقــط هــو لــم يـــرغب فــي االعتــراف بذلــك، بطريقــة مــا كان لديــه قناعــة شــديدة أنــه كان يعمــل بشــكل جيــد، لكــن الحقيقــة أن كل 
أقــرب  )فــي ســورية( فقــد خدعــه  الحــرب هنــاك  أمــراء  ولــم يخدعــه فقــط  تعمــل،  يشــترون معــدات ال  كانــوا  يجــري كان مجــرد ســرقة،  مــا 
مســاعديه«. ولفــت إلــى أن أحــد »دوافــع« وضــع الكتــاب، هــو الكشــف عــن »أهــوال« ارتكبــت فــي ســورية، وقــال: »بســبب بعــض الحمقــى الذيــن 
التقطــوا مقاطــع فيديــو وهــم يطرقــون بمطرقــة ثقيلــة أجســاد هاربيـــن )مــن الخدمــة العســكرية فــي الجيــش الســوري( ويقطعــون رؤوســهم، 
بــات الجميــع يظــن أن الشــركات الخاصــة مجــرد غيــان متعطشــة للدمــاء«، وتطــرق إلــى إرســال مقاتليــن ســوريين مــن »صيــادي داعــش« إلــى 
ليبيــا. و»جيــش فاغنـــر« الــذي يضــم عناصــر قاتلــوا فــي ســورية منــذ 2015، هــو أحــد أبــرز التشــكيات الخاصــة، وأحيــط نشــاطه بخليــط مــن 
الغمــوض. ويســتعد جابيدوليــن إلصــدار كتــاب هــو األول مــن نوعــه، يكشــف تفاصيــل العاقــات فــي هــذه املجموعــات، وطبيعــة صلتهــا بالقــوات 

السورية والجيش الرو�سي.

قــال مبعــوث واشــنطن الخــاص الســابق بشــأن ســورية جيمــس جيفــري، إن هــدف التواجــد العســكري األميـــركي بســورية ال يقتصــر علــى  	•
محاربــة تنظيــم »داعــش« بــل ويشــمل منــع حكومــة األســد مــن الســيطرة علــى كامــل البــاد. وتحــدث جيفــري الــذي تــرك منصبــه الشــهر املا�ســي، 
فــي مقابلــة نشــرتها صحيفــة »تايمــز أوف إســرائيل«، عــن عجــز إدارة الرئيــس األميـــركي املنتهيــة واليتــه دونالــد ترامــب فــي تحقيــق ثاثــة أهــداف 
رئيســية فــي ســورية، وهــي ضمــان انســحاب كافــة القــوات اإليـــرانية مــن البــاد ودحــر تنظيــم »داعــش« بالكامــل وإيجــاد حــل سيا�ســي للنــزاع الــذي 
يدخــل عامــه العاشــر. وأضــاف: »لكــن مــا فعلنــاه هــو وقــف تقــدم بشــار األســد ميدانًيــا، وتــم التوصــل إلــى حالــة مــن الجمــود العســكري هنــاك«، 
وقــال إن قــوات الواليــات املتحــدة والتحالــف الدولــي الــذي تقــوده فــي ســورية »ال تحــارب تنظيــم »داعــش« فحســب بــل وتمنــع األســد مــن كســب 
األرض«، مضيًفــا أن القــوات التركيــة تفعــل نفــس ال�ســيء فــي شــمال ســورية فيمــا »يهيمــن ســاح الجــو اإلســرائيلي فــي الســماء«. ولفــت املبعــوث 
إلــى »تحالــف واســع« مدعــوم مــن األمــم املتحــدة واالتحــاد األوروبــي ضــد حكومــة النظــام، قائــا إن روســيا وإســرائيل »ورثتــا دولــة فاشــلة فــي 
حالــة مســتنقع« وســوف تضطــران مــن أجــل الخــروج مــن هــذا املــأزق إلــى التفــاوض وتقديــم تنــازالت. وتابــع أنــه إذا فشــلت الواليــات املتحــدة فــي 
التوصــل إلــى حــل وســط يشــمل انســحاب إيـــران مــن ســورية، فــا بــد مــن وضــع »اســتراتيجية مؤقتــة تكمــن فــي منعهــم مــن االنتصــار«، ودافــع 
جيفــري عــن الغــارات اإلســرائيلية علــى ســورية، قائــا إن الطريقــة الوحيــدة لوقــف هــذه العمليــات هــي انســحاب القــوات اإليـــرانية واملدعومــة 

إيـرانًيا من سورية، معتبًرا هذا طلًبا ليس للنقاش.

اعتبــر »املجلــس األطل�ســي« لألبحــاث فــي واشــنطن فــي تقريـــر لــه، أن إدارة الرئيــس األميـــركي املنتخــب جــو بايــدن، ســتكون مقيــدة بمجموعــة  	•
كاملــة مــن القيــود التــي مــن شــأنها عرقلــة أي تأثيـــر مفيــد فــي ســورية، علــى األقــل فــي املــدى القصيـــر إلــى املتوســط. وقــال املجلــس، إن اآلمــال 
املحيطــة بعــودة إدارة بايــدن القادمــة للمشــاركة فــي ســورية تتطلــب مزيــًدا مــن التدقيــق املتعمــق، ال ســيما أن الســوريين انتظــروا بفــارغ الصبــر 
نتائج االنتخابات الرئاسية األميـــركية، أمًا بتغييـــر واقع بلدهم املعذب في ظل اإلدارة الجديدة. ووفق التقريـــر، ستنشغل اإلدارة األميـــركية 
بالقضايــا الداخليــة فــي الواليــات املتحــدة، ال ســيما أن بايــدن وضــع جــدواًل زمنًيــا صعًبــا لتنفيــذ وعــوده، باإلضافــة إلــى قيــود جديــة فــي خيــارات 
السياســة األميـــركية الخارجيــة، التــي لــن تضــع ســورية علــى رأس القائمــة. ولفــت إلــى أن إدارة بايــدن تــرث القليــل مــن النفــوذ فــي ســورية، ولكنــه 
ســيكون كافًيــا لخلــق تأثيـــر ذي مغــزى، خاصــة إذا اســتمر الفشــل الرئيــس إلدارتــي بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب، املتمثــل فــي عــدم اعترافهمــا 
حًقــا باملصلحــة االســتراتيجية للواليــات املتحــدة فــي اســتقرار ســورية. وبحســب التقريـــر، ال تــزال واشــنطن تفتقــر إلــى سياســة متميــزة تجــاه 
ســورية حتــى اليــوم، إذ اســتخدمت إدارتــا أوبامــا وترامــب نمًطــا مشــابًها لفــك االرتبــاط فــي منطقــة صــراع دائمــة التطــور. وحــول الحــل السيا�ســي 
فــي ســورية، اعتبــر »املجلــس« أن إعــادة االنخــراط الدبلوما�ســي فــي ســورية، ســيتطلب مــن اإلدارة الجديــدة إقامــة عاقــة تعاونيــة مــع الــروس 
والثقــة فــي نياتهــم إلنهــاء الصــراع بشــروط مواتيــة، مرجًحــا إمكانيــة أن تدفــع موســكو بشــكل تعاونــي آفــاق االنتقــال السيا�ســي نحــو حــل وفًقــا 
لقــرار مجلــس األمــن الدولــي »2254«. وذكــر التقريـــر أنــه قــد يكــون أحــد االحتمــاالت املشــرقة إلعــادة انخــراط الواليــات املتحــدة فــي ســورية هــو 
نيــة إدارة بايــدن إعــادة توفيـــر املســاعدات وزيــادة الدعــم للجهــات الفاعلــة فــي املجتمــع املدنــي التــي مــن شــأنها املســاعدة علــى اســتقرار املناطــق 
الجغرافيــة املحرومــة، مثــل محافظــة إدلــب وشــمال شــرق ســورية. ورجــح التقريـــر أن يحافــظ بايــدن علــى الوجــود العســكري األميـــركي فــي 
الشــمال الشــرقي، إذا لــم يســحبهم ترامــب فجــأة قبــل مغادرتــه منصبــه فــي 20 كانــون الثانــي املقبــل، كمــا أن اإلدارة األميـــركية املقبلــة ستســعى 

إلى الحوار مع تركيا بشأن األكراد السوريين.
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كشــف مصــدر عســكري مــن »مجلــس عيــن عي�ســى العســكري«، أن القــوات الروســية طلبــت رســمًيا مــن )قــوات ســوريا الديمقراطيــة(، تســليم  	•
بلــدة عيــن عي�ســى بريــف الرقــة الشــمالي، إلــى القــوات املواليــة للنظــام الســوري. وقــال القيــادي الــذي تحفــظ علــى نشــر اســمه، ونقلــت عنــه 
»الشــرق األوســط« إن اجتماًعــا عقــد قبــل يوميــن فــي القاعــدة الروســية بعيــن عي�ســى ضــم قيادييــن مــن القــوات وضباًطــا مــن جيــش النظــام، 
ومســؤولين مــن الجيــش الرو�ســي »أبلــغ خالــه الضبــاط الــروس، قيــادة )قســد(، أن التهديــدات التركيــة جديــة فــي اجتيــاح البلــدة، وطلبــوا 
الرو�ســي  الجانــب  قــدم  املصــدر،  الترـكـي«. وبحســب  التهديــد  أمــام  الطريــق  لقطــع  إدارًيــا وعســكرًيا،  الســوري،  النظــام  قــوات  إلــى  تســليمها 
مقترحــات لقيــادة »قســد« علــى أن يقيمــوا مربًعــا أمنًيــا بمركــز البلــدة، يضــم مؤسســات اإلدارة ومكاتبهــا علــى غــرار مربعــات النظــام األمنيــة فــي 
مدينتــي القامشــلي والحســكة، شــريطة رفــع العلــم الســوري وافتتــاح مؤسســات الدولــة، بهــدف قطــع الطريــق أمــام الهجمــات التركيــة ومنــع 
تنفيــذ هجــوم واســع. وأكــد املصــدر أن قيــادة »قســد« طلبــت مهلــة لدراســة العــرض، ورجــح أنهــم سيـــرفضون الطلــب، ويعــزو الســبب إلــى أن 
تركيــا طلبــت مــن روســيا »ســحب مقاتلــي قســد مــن مســافة 32 كيلومتــًرا، وعيــن عي�ســى تبعــد عــن الحــدود التركيــة نحــو 37 كيلومتــًرا، وبذلــك 

هم املهاجمون وقد تجاوزا حدود التماس«.

قالــت مصــادر إعاميــة عربيــة وأخــرى مقربــة مــن »قســد« إن وفــًدا مــن البرملــان البلجيكــي برئاســة الســيناتور جــورج داملانــي، عقــد اجتماعــات  	•
مــع قــادة »اإلدارة الذاتيــة« شــرق الفــرات، لبحــث مصيـــر عائــات »تنظيــم داعــش« القاطنيــن فــي مخيمــي »الهــول وروج« شــمال شــرقي ســورية، 
وقضيــة املســلحين األجانــب املحتجزيــن فــي ســجون »قســد«. وضــم الوفــد البلجيكــي كًا مــن الســيناتور كويــن ميســتو، مديـــر »الرابطــة الدوليــة 
الوقايــة  »دعــم  لشــركة  التنفيذيــة  والرئيســة  ملــك،  رودي  الرابطــة،  إدارة  مجلــس  وعضــو  فانستيتكيســتي،  وفيليــب  اإلرهــاب«،  لضحايــا 
لألطفــال املفقوديــن واملختطفيــن واملســتغلين جنســًيا« هايــدي دي باولــو. وأوضحــت املصــادر أن االجتماعــات عقــدت مــع الرئيســة التنفيذيــة 
لـــ »مجلــس ســوريا الديمقراطيــة« إلهــام أحمــد، ورئيــس دائــرة العاقــات الخارجيــة لــدى اإلدارة الدكتــور عبــد الكريــم عمــر. وقــال جــورج داملانــي 
فــي تصريحــات لإلعــام، إن الوفــد موجــود ملناقشــة قضايــا كثيـــرة، أبرزهــا تقديــم الدعــم لــإلدارة املدنيــة، كمــا ناقــش مصيـــر مقاتلــي التنظيــم 
واألطفال والنســاء املوجودين باملخيمات، إضافة إلى مناقشــة »ملف جرحى الحرب وســبل تقديم املســاعدة لهم ولضحايا اإلرهاب، وكيفية 
العمــل مًعــا ملعالجــة هــذه امللفــات الشــائكة«. مــن جانبــه، قــال الدكتــور عبــد الكريــم عمــر مــن اإلدارة الذاتيــة، إن االجتماعــات ركــزت علــى 
التهديــدات التركيــة ومصيـــر مقاتلــي »تنظيــم داعــش« املحتجزيــن فــي املنطقــة، »إلــى جانــب البحــث فــي كيفيــة رعايــة أطفــال مســلحي التنظيــم 

املتحدرين من جنسيات غربية وعربية، املوجودين في املخيمات، إضافة إلى النساء املهاجرات وإيجاد حلول جذرية لتلك القضايا«.

قالــت مصــادر محليــة، لصحيفــة »العربــي الجديــد«، فــي 8 كانــون األول/ ديســمبر، إّن جيــش االحتــال، بالتزامــن مــع محاولــة األهالــي االحتشــاد  	•
مــن أجــل التظاهــر ضــد مشــروع التوربينــات الهوائيــة علــى أرا�ســي الجــوالن املحتــل، وضــع حواجــز ودوريــات علــى الطــرق الواصلــة بيـــن القــرى 
والبلــدات بهــدف تفريــق املتظاهريــن ومنــع وصولهــم. وذكــرت املصــادر أّن االحتــال اإلســرائيلي ينفــذ مشــروع بنــاء توربينــات توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة علــى مســاحات مــن األرا�ســي فــي بلــدات مجــدل شــمس وســحيتا وبقعاثــا ومســعدة، األمــر الــذي يثيـــر غضــب األهالــي نتيجــة خطــورة 
إقامــة تلــك التوربينــات فــي املنطقــة علــى الســكان وعلــى األرا�ســي الزراعيــة. وبحســب املصــادر ذاتهــا، فــإّن جيــش االحتــال داهــم املنطقــة، منــذ 
الصبــاح الباكــر، بهــدف منــع الســكان مــن الوصــول إلــى أراضيهــم، األمــر الــذي أثــار غضــب األهالــي حيــث دعــوا إلــى التجمــع والتظاهــر ضــد 

االحتال الذي يسعى إلى سلب مصدر رزقهم وسلب أرضهم.

كشــفت وكالــة »رويتـــرز« فــي 9كانــون األول/ ديســمبر، نقــًا عــن حكومــة طشــقند، أن أوزبكســتان أعــادت، 25 امــرأة و73 طفــا إلــى أراضيهــا مــن  	•
ســورية، حيــث كانــوا يقيمــون فــي مخيمــات مــع عائــات أخــرى مــن مقاتلــي تنظيــم »داعــش«. ولفتــت الوكالــة إلــى أن العائديــن الجــدد ســيدخلون 
أوال منشــأة طبيــة ثــم يحصلــون علــى املســاعدة فــي الوظائــف والســكن، وبينمــا لــم يتــم تحديــد أيــن سيعيشــون، فإنــه »ســتتم تهيئــة الظــروف 

الازمة لهم للعودة إلى حياة سلمية والتكيف بشكل كامل مع املجتمع«.

كشــفت صحيفــة »الشــرق األوســط«، عــن مشــاورات تتــم بيـــن أطــراف عربيــة وقــوى ســورية معارضــة للنظــام، تحــت مســمى »تعزيــز الــدور  	•
العربي« في ســورية، في مواجهة النفوذين اإليـــراني والتركي. وقالت الصحيفة، إن معارضين ســوريين، قد طرحوا أفكاًرا كثيـــرة لـ»تعزيز الدور 
العربــي«، بينهــا دعــم تكتــل جديــد للمعارضــة يقابــل »هيئــة التفــاوض الســورية« أو »االئتــاف الوطنــي الســوري«، علــى اعتبــار أن التكتليــن 
تحــت نفــوذ تركيــا وفــق تعبيـــرهم. وطــرح املعارضــون أيضــَا - وفــق الشــرق األوســط- توســيع »الفيلــق الخامــس« املدعــوم مــن روســيا، ليضــم 
آالف املقاتليــن واالســتفادة مــن »الخــزان البشــري« الــذي يضــم 70 ألــف متخلــف عــن جيــش النظــام، والذيــن تعمــل طهــران علــى تجنيدهــم 
ضمــن ميليشــياتها. وعقــدت كل مــن الســعودية ومصــر واألردن واإلمــارات، اجتماًعــا رباعًيــا قبــل أيــام، بهــدف البحــث عــن تنســيق »الــدور 
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العربــي« فــي حــل األزمــة الســورية، وترمــي املشــاورات غيـــر املعلنــة والعلنيــة إلــى املســاهمة فــي صــوغ »اســتراتيجية عربيــة« تتضمــن عناصــر 
رئيســية، بينهــا الدفــع لحــل سيا�ســي وفــق القــرار »2254« والحفــاظ علــى أمــن ســورية ووحدتهــا وســيادتها، واملطالبــة بخــروج »جميــع القــوات 

وامليليشيات األجنبية«، حسبما ُنقل عن وزيـر الخارجية األردني، أيمن الصفدي.

كشــفت صحيفــة »العــرب« اللندنيــة، عــن »حــرب بــاردة« فــي دمشــق تــدور رحاهــا بيـــن حلفــاء األســد البارزيــن »روســيا وإيـــران« فــي عــدة أنحــاء فــي  	•
ســورية، مســتندة فــي ذلــك إلــى أن نظــام األســد فقــد أي قــدرة علــى االعتــراض«، لتســعى كل دولــة لتمكيــن نفوذهــا فــي القــرار وتهيمــن علــى املزيــد 
مــن املكاســب. وقالــت الصحيفــة، إن روســيا وإيـــران تتســابقان النتــزاع الســيطرة املطلقــة علــى محافظــة درعــا وغــرب الفــرات، الفتــة إلــى أنــه قــد 
بــدا واضًحــا فــي األشــهر األخيـــرة تنامــي نفــوذ »الفيلــق الخامــس« فــي درعــا، مــن خــال تدخاتــه فــي فــض النزاعــات تــارة، وفــي خلــق نزاعــات لكســر 
شوكة قوات النظام و»الفرقة الرابعة« املقربة من إيـــران تارة أخرى. وفي املقابل، تحدثت عن استمرار إيـــران بعمليات التجنيد و»تشييع« 
الشــبان عبــر شــخصيات وميليشــيات مواليــة لهــا ولـ»حــزب هللا« اللبنانــي، مثــل »ســرايا العريــن« التابــع لـ»اللــواء 313« الواقــع فــي شــمال درعــا 
باإلضافــة إلــى مراكــز فــي صيــدا وداعــل وأزرع. وذكــرت الصحيفــة أن الوضــع فــي غــرب الفــرات واملنطقــة الشــرقية، ال يختلــف، حيــث تشــهد 
محافظــة ديـــر الــزور خصوًصــا إعــادة انتشــار واســع لـ»الفيلــق الخامــس«، مرفًقــا بمجموعــات تتبــع للشــرطة العســكرية الروســية، فــي املنطقــة 
التــي تســيطر عليهــا امليليشــيات اإليـــرانية. ووفــق الصحيفــة، تحــاول روســيا إنهــاء احتــكار ســيطرة إيـــران للمنطقــة الشــرقية وصــواًل إلــى الحــدود 
العراقيــة، مــن خــال نشــر »الفيلــق الخامــس«، ويثيـــر التوجــه الرو�ســي حفيظــة اإليـــرانيين الذيــن ســرعوا مــن عمليــات تجنيدهــم الســيما 

ضمن املنطقة املمتدة من امليادين حتى البوكمال بريف ديـر الزور الشرقي.

جــاء ترتيــب ســورية الخاضعــة لحكــم آل األســد، والتــي تعانــي مــن حــرب مســتعرة منــذ عشــر ســنوات يقودهــا النظــام ضــد شــعبه، فــي املركــز  	•
األخيـــر في الترتيب العالمي ملؤشــر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسســة »كاتو لألبحاث« ومعهد فريزر. وكان نصيب ســورية املركز 162 
واألخيـــر، حيــث يشيـــر الترتيــب إلــى عــدم حصــول أي تغيـــر علــى مســتوى الحريــات فــي ســورية منــذ عــام 2017، ولفــت التقريـــر إلــى أنــه يعــرض 
حالة حرية اإلنســان في العالم بناًء على مقياس واســع يشــمل الحرية الشــخصية واملدنية واالقتصادية، باعتبار أن حرية اإلنســان »مفهوم 
اجتماعــي يعتــرف بكرامــة األفــراد ويتــم تعريفهــا علــى أنهــا الحريــة الســلبية أو غيــاب القيــد القســري«. وتذيلــت ســورية فــي عهــد نظــام األســد، 
قائمــة الــدول العربيــة، وفــق مــا كشــف املؤشــر العالمــي للديمقراطيــة الــذي تعــده ســنوًيا مجلــة »إيكونوميســت« البريطانيــة وصــدر أمــس 18 

كانون األول/ ديسمبر، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغييـر.

8. القتصاد السوري
فــي 1 كانــون األول/ ديســمبر، وافقــت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام علــى الطلــب املقــدم مــن شــركتي »ميـــركوري«  	•
و»فيــادا« الروســيتين، الفتتــاح فرعيــن لهمــا بدمشــق، بهــدف التنقيــب عــن النفــط وتنميتــه وإنتاجــه. وبحســب موقــع »االقتصــادي« املوالــي 
للنظــام، يبلــغ رأســمال »ميـــركوري« 7.35 مليــون روبــل وجــرى تعييــن »دميتــري فاســيليفيتش غرينكيــف« مديـــًرا لفرعهــا فــي ســورية، فيمــا 
يســجل رأســمال »فيــادا« 7.3 مليــون روبــل وتــم اختيــار »إيلــدارا كاميلييفيتــش زاريبــوف« مديـــًرا للفــرع. وكانــت شــركة »إس تــي جــي تكنولوجــي« 
الروســية افتتحــت فرًعــا لهــا بدمشــق، فــي تشــرين األول املا�ســي، وتتمثــل غايتهــا األساســية بتقديــم خدمــات ضمــن مجــاالت النفــط والغــاز 
والثــروات املعدنيــة، وتجــارة الخامــات واملعــادن والكيماويــات. وســمحت الــوزارة لشــركة »ســتروي ترانــس غــاز« الروســية، بافتتــاح فــرع لهــا 
بدمشــق فــي منطقــة أبــو رمانــة، نهايــة العــام املا�ســي، وتــم تعييــن »زاخيــد شاخســوفاروف« مديـــًرا عاًمــا للفــرع، ويعــادل رأســمالها 2 مليــون روبــل. 
وتســتثمر »شــركة ســتروي ترانس غاز« الروســية حالًيا معامل »الشــركة العامة لألســمدة« بحمص ملدة 40 عاًما، إضافة إلى مرفأ طرطوس 
ملــدة 49 عاًمــا، وخامــات الفوســفات مــن مناجــم الشــرقية بتدمــر، بموجــب عقــود صادقــت عليهــا الجهــات املعنيــة مؤخــًرا. يذكــر أنــه وبحســب 
نائــب رئيــس الــوزراء الرو�ســي يــوري بوريســوف، فــإن »موســكو ســلمت النظــام فــي حزيـــران املا�ســي مشــروًعا روســًيا حــول توســيع التعــاون 
التجــاري واالقتصــادي بيـــن البلديــن. وبيـــن بوريســوف أن »االتفاقيــة الجديــدة بيـــن النظــام وروســيا تشــمل أكثــر مــن أربعيــن مشــروًعا جديــًدا 

في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر«.

•     فــي 3 كانــون األول/ ديســمبر، كشــفت الحكومــة اإليـــرانية عــن حجــم تبادلهــا التجــاري مــع النظــام الســوري، خــال األشــهر الســبعة األولــى مــن 
العــام الحالــي )2020(. وقــال املديـــر العــام ملكتــب الشــؤون العربيــة واإلفريقيــة ملنظمــة تنميــة التجــارة اإليـــرانية، فــرزاد بيلتــن، إن اإلحصائيــات 
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الجديــدة تشيـــر إلــى أن إيـــران، صــّدرت خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن العــام الحالــي، بضائــع تبلــغ قيمتهــا نحــو 73 مليــون دوالر إلــى النظــام 
الســوري، في حين اســتوردت من ســورية ســلًعا بنحو 10 مايين دوالر. وشــملت الصادرات اإليـــرانية إلى النظام قطع غيار الســيارات واألدوية 
وقضبــان الحديــد والصلــب واألنابيــب وقطــع التوربينــات الغازيــة وحليــب األطفــال والفســتق والصمامــات الصحيــة والكربونــات والصوديــوم 
والخمائــر، وفًقــا للمســؤول اإليـــراني، بحســب وكالــة األنبــاء اإليـــرانية »إيـــرنا«. وأوضــح بيلتــن أن حجــم التبــادل التجــاري بيـــن إيـــران والنظــام، 
وصــل فــي عــام 2010 إلــى نحــو 550 مليــون دوالر، بينمــا انخفــض فــي عــام 2018، إلــى نحــو 105 ماييــن دوالر، لكنــه عــاود االرتفــاع فــي العــام 
املا�ســي إلــى نحــو 170 مليــون دوالر. وكان النظــام الســوري، أبــرم مــع إيـــران اتفاقيــة تجــارة حــرة فــي شــباط 2012، وتضمنــت تخفيــض الرســوم 
الجمركيــة إلــى نســبة %4 علــى الســلع املتبادلــة بيـــن البلديــن. وبلغــت قيمــة الســلع اإليـــرانية الصــادرة إلــى النظــام الســوري منــذ عــام 2012 
وحتــى آب 2017، حوالــي مليــار و313 مليــون دوالر، فيمــا اســتوردت إيـــران مــن النظــام خــال الفتــرة ذاتهــا ســلًعا لــم تتجــاوز قيمتهــا 91 مليــون 

دوالر.

فــي 9 كانــون األول/ ديســمبر، كشــفت تصريحــات صــادرة عــن مســؤول فــي مؤسســة النقــل البحــري التابعــة للنظــام، عــن ســرقة كميــات كبيـــرة  	•
مــن القمــح قــدرت بنحــو 500 طــن مــن املــادة، وذلــك دون الكشــف عــن املســؤول املباشــر لفقــدان الكميــة ال ســّيما مــع األزمــات االقتصاديــة 
املتاحقــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام التــي يتمثــل جــزء منهــا بشــح الطحيــن والخبــز. ونقلــت صحيفــة تابعــة للنظــام عــن مديـــر عــام مؤسســة 
النقــل البحــري، »حســن محــا«، قولــه: إن حمولــة باخــرة »ســورية« مــن القمــح، نقصــت بشــكل واضــح فــي الشــهر املا�ســي، فيمــا حمــل كًا مــن 

»الناقل« و»املورد« و»الوكيل البحري« مسؤولية حادثة السرقة، وسط تقاذف االتهامات بيـن املسؤولين في تلك الجهات.

فــي 16 كانــون األول/ ديســمبر، أكــد مســؤول فــي نظــام األســد أن 40 فــي املئــة مــن الســوريين غيـــر قادريــن علــى شــراء اللحــوم، و20 فــي املئــة  	•
قــادرون علــى شــرائها بكميــات قليلــة وعلــى فتــرات متباعــدة. وقــال رئيــس جمعيــة اللحاميــن فــي دمشــق »إدمونــد قطيــش« فــي تصريــح لصحيفــة 
»الوطــن« املواليــة، إن »نســبة 40 % مــن الســوريين أصبحــوا غيـــر قادريــن نهائًيــا علــى شــراء اللحــوم، علــى حيــن ال يــزال بيـــن 20 إلــى %25 منهــم 
قادريــن جزئًياعلــى شــرائها بكميــات قليلــة وعلــى فتــرات متباعــدة، ومــن يســتطيعون شــراء اللحــوم هــم النســبة الباقيــة التــي تختلــف داخلهــا 
نســبة االســتهاك وفًقــا إلمكاناتهــا املاديــة أيًضــا« وشــدد »قطيــش« أن الســبب فــي ذلــك يعــود الرتفــاع أســعار لحــوم العجــول وتقاربــه مــن أســعار 
لحــوم خــراف العــواس، كاشــًفا عــن وجــود عمليــات تهريــب العجــل البلــدي إلــى لبنــان. وأشــار إلــى أن ســعر كيلــو غــرام الخــروف القائــم حالًيــا 
6 آالف ليـــرة، وســعر الهبــرة بيـــن 15-16 ألــف ليـــرة، علــى حيــن وصــل ســعر كيلوغــرام العجــل القائــم 5500 ليـــرة ويبــاع الهبــرة  وصــل إلــى 

الصافية بسعر 14 ألًفا.

فــي 20 كانــون األول/ ديســمبر، النظــام الســوري يـــرفع أســعار األســمنت بنحــو %80 ليصــل ســعر الطــن لـــ 125 ألــف ليـــرة وهــو االرتفــاع الثانــي  	•
خال األشهر املاضية.

فــي 25 كانــون األول/ ديســمبر، نقلــت صحيفــة مواليــة للنظــام عــن نقيــب صيادلــة النظــام »وفــاء كي�ســي«، تصريحــات تحدثــت مــن خالهــا عــن  	•
ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 في املئة، إلى جانب انتشار األدوية املزورة واملهربة بشكل كبيـر، حسب تعبيـرها.
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9. ملحق: وثائق
•		التركيبة السكانية في شمالي غرب سوريا
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ثانًيــا: روزنامــة األحــداث فــي الشــرق األوســط )شــهر كانــون األول/ ديســمبر 2020(

الدولة                                                                  الحدث

1 كانون األول/ ديسمبر

رد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، عــادل الجبيــر، علــى اتهــام وزيــر الخارجيــة 

ــارز، محســن فخــري زادة، مؤكــدا أن سياســة المملكــة ال  ــم النــووي الب ــال العال ــوع باغتي ــة لبــالده بالضل اإليراني

تعتمــد علــى االغتيــاالت بعكــس مــا وصفــه بـ“النظــام اإليرانــي“. وقــال الجبيــر عبــر صفحته الرســمية علــى موقع 

تويتــر: ”يبــدو أن اليــأس دفــع وزيــر خارجيــة إيــران الســيد جــواد ظريــف إللقــاء أي لــوم علــى المملكــة واتهامهــا 

بتسببها بما يحدث في إيران“.

السعودية

2 كانون األول/ ديسمبر

ــارز،  ــم النــووي اإليرانــي الب ــال العال ــة اغتي ــة أن ”إســرائيل“ تقــف خلــف عملي أعلــن مســؤول فــي اإلدارة األميركي

محســن فخــري زادة، لكنــه رفــض الكشــف عــن تفاصيــل حــول مــا إذا كانــت إدارة ترامــب علــى اطــالع مســبق 

طلــع اإلدارة األميركيــة علــى معلومات حــول أهدافها 
ُ
علــى العمليــة. وقــال المصــدر إن ”إســرائيل“ فــي العــادة ت

والعمليــات التــي تعتــزم تنفيذهــا قبــل التنفيــذ لكنــه رفــض تأكيــد مــا إذا كانــت قــد فعلــت الحكومــة اإلســرائيلية 

ذلــك هــذه المــرة، علــى الرغــم مــن تأكيــده أن فخــري زادة كان أحــد أهــداف إســرائيل لمــدة طويلــة ماضيــة.

إيران

اســتقبل أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، كبيــر مستشــاري الرئيــس األميركــي، جاريــد كوشــنر، حســبما 

نقلــت وكالــة األنبــاء القطريــة الرســمية. وقالــت الوكالــة إن أميــر قطــر اســتقبل كوشــنر بالديــوان األميــري وجــرى 

اســتعراض عالقــات التعــاون االســتراتيجية بيــن قطــر وواشــنطن. وبحــث الطرفــان القضايــا اإلقليميــة والدوليــة 

اإلدارة  الشــرق األوســط. وكان قــد كشــف مســؤول كبيــر فــي  الســيما تطــورات األوضــاع فــي منطقــة 

ــل  ــة لح ــي محاول ــد، ف ــى رأس وف ــر عل ــعودية وقط ــيزور الس ــي س ــس األميرك ــر الرئي ــة لـــCNN  أن صه األميركي

األزمــة بينهمــا. وتمثــل الرحلــة محاولــة أخيــرة مــن قبــل إدارة ترامــب لحــل خــالف كبيــر بيــن حليفيــن رئيســيين 

للواليات المتحدة في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية األميركية في المنطقة.

قطر

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي أنــه ســيزور العاصمــة البحرينيــة قريًبــا، الفتتــاح ســفارة ”إســرائيل“ هنــاك. وقــال 

غابــي أشــكنازي، فــي مؤتمــر صحفــي مــع وزيــر الصناعــة والســياحة البحرينــي، زايــد بــن راشــد الزيانــي ”أنــوي 

زيــارة المنامــة قريبــا مــن أجــل افتتــاح الســفارة ”اإلســرائيلية“ فــي البحريــن، ومتابعــة المحادثــات المثمــرة“. 

ــل  ــن أج ــل م ــة ”نعم ــدس الغربي ــرائيلية بالق ــة اإلس ــر وزارة الخارجي ــي مق ــد ف ــذي ُعق ــر ال ــي المؤتم ــاف ف وأض

واقــع جديــد لمنطقتنــا الــذي شــهد صراعــات عديــدة“. مــن جهتــه، رّحــب الوزيــر البحريني، بزيــارة وزيــر الخارجية 

ــح  ــاف ”نطم ــن“. وأض ــي البحري ــرائيليين، ف ــن اإلس ــتقبالك والمواطني ــع الس ــال ”نتطل ــة. وق ــرائيلي المرتقب اإلس

إلى تسيير طائرات مباشرة إلى ”إسرائيل“ قريًبا“.

كمــا وّقعــت ”إســرائيل“ والبحريــن، مذكــرة تفاهــم، فــي مجــال الســياحة، تنفيــًذا التفــاق التطبيــع بيــن البلديــن. 

وقالــت وزارة الســياحة ”اإلســرائيلية“، إن مذكــرة التفاهــم، هــي ”األولــى مــن نوعهــا بيــن إســرائيل ودولــة 

عربيــة فــي الخليــج“. وأضافــت فــي تصريــح مكتــوب ”تضــم المذكــرة عــدًدا مــن األقســام حــول التعــاون الثنائــي 

بيــن الحكومــات، والقطــاع الخــاص فــي مجــال الســياحة، ودعــوات لتطويــر مختلــف أنــواع الســفر: للعائــالت، 

والصحة، واألعمال التجارية، وغيرها“.

البحرين-

“إسرائيل“
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3 كانون األول/ ديسمبر

ُعقــد المؤتمــر الدولــي الثانــي لدعــم لبنــان فــي باريــس بدعــوة مــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، الــذي 

ــو غوتيريــش، إضافــة إلــى مشــاركة عــدد مــن قــادة  ــن العــام لألمــم المتحــدة أنطوني رأس المؤتمــر مــع األمي

دول وممثلي حكومات، ومسؤولي منظمات ومؤسسات مالية دولية.

وقــال ماكــرون إن مــن المقــرر تأســيس صنــدوق يديــره البنــك الدولــي للمســاهمة فــي تقديــم المســاعدات 

اإلنســانية إلــى لبنــان، بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 أغســطس آب، الفتــا أنــه يراهــن علــى المشــاركين جميعــا 

للقيام بالمثل، حسب ما أوردته وكالة األنباء اللبنانية الرسمية.

وأكــد ماكــرون ضــرورة اإلســراع بتشــكيل الحكومــة وإجــراء اإلصالحــات المطلوبــة مــن قبــل المجتمــع الدولــي 

ــود  ــي ”موج ــعب اللبنان ــا للش ــم فرنس ــرون إن دع ــال ماك ــة“. وق ــاعدات دولي ــى مس ــان عل ــل لبن ــن يحص ”وإال ل

وسيبقى ولكنه ال يمكن ان يحل مكان عمل السلطات المحلية“.

مــن جانبــه، قــال الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون، إنــه ”ُمصمــم علــى متابعــة مســيرة تحريــر الدولــة اللبنانيــة مــن 

منظومــة الفســاد السياســي واالقتصــادي واإلداري التــي أضحــت رهينــة لهــا، بغطــاٍء مــن ضمانــات مذهبيــة 

وطائفيــة واجتماعيــة“. واعتبــر أن الوســائل المتاحــة لــدى األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبي يمكنها مســاعدة 

لبنــان فــي محاربــة ســرقة األمــوال العامــة، وتعقــب التحويــالت غيــر الشــرعية لــرؤوس األمــوال إلــى الخــارج، ال 

ســيما بدايــة مــن 17 أكتوبــر تشــرين األول 2019. ودعــا عــون المجتمــع الدولــي ”ألن يحســم قضيــة عــودة 

النازحيــن الســوريين إلــى أراضيهــم ألن بلدنــا المســتنزف ال يملــك البنــى التحتيــة وال الســبل المناســبة التــي تخوله 

ــى أن  ــي إل ــس اللبنان ــار الرئي ــه. وأش ــب قول ــم“، حس ــم له ــم أي دع ــى تقدي ــتقبالهم أو حت ــي اس ــتمرار ف االس

”أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خالل اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية“.

ــاندة  ــار بمس ــادة اإلعم ــة إع ــى أهمي ــش، عل ــو غوتيري ــدة، أنطوني ــم المتح ــام لألم ــن الع ــدد األمي ــن ش ــي حي ف

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات.

لبنان

أكــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن، وزيــر الخارجيــة القطــري، علــى وجــود تحــركات حاليــة فــي ســبيل حــل 

األزمــة الخليجيــة بيــن قطــر مــن جهــة وكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن )باإلضافــة 

إلــى مصــر( مــن جهــة أخــرى. جــاء ذلــك فــي كلمــة خــالل منتــدى رومــا الســادس لحــوار المتوســط، حيــث قــال 

ــه أكــد علــى أن الحــل يجــب أن يكــون  ــأن الحــل لألزمــة الخليجيــة ســيكون ”وشــيكا“ إال أن إنــه ال يمكــن التنبــؤ ب

ــد  ــارة جاري ــى زي ــام عل ــد أي ــي بع ــري تأت ــر القط ــات الوزي ــر أن تصريح ــة. ويذك ــدول ذات العالق ــع كل ال ــا“ م ”كلي

كوشــنر، مستشــار وصهــر الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، إلــى المنطقــة علــى رأس وفــد، فــي محاولــة لحــل 

.CNNاألزمة الخليجية، وفقا لمسؤول باإلدارة األميركية في تصريحات سابقة لـ

قطر

أعلــن وزيــر الخارجيــة الكويتــي، الشــيخ أحمــد الناصــر المحمــد الصبــاح، إجــراء مباحثــات ”ُمثمــرة“ لتســوية األزمــة 

الخليجيــة. وقــال وزيــر خارجيــة الكويــت، فــي بيــان تليفزيونــي ُمقتضــب، إنــه فــي إطــار جهــود األميــر الراحــل 

الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح، وخلفــه الشــيخ نــواف الجابــر األحمــد الصبــاح والرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 

”فقــد جــرت مباحثــات مثمــرة خــالل الفتــرة الماضيــة“. وأضــاف أن كافــة األطــراف المشــاركة فــي المباحثــات 

أكــدوا ”حرصهــم علــى التضامــن واالســتقرار الخليجــي والعربــي، وعلــى الوصــول إلــى اتفــاق نهائــي يحقــق 

ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم“.

الكويت
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قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن فرحــان، إن بــالده تنظــر ”ببالــغ التقديــر“ إلــى جهــود الكويــت 
كلل بالنجاح“.

ُ
والمساع األميركية لتسوية األزمة الخليجية، آملة أن ”ت

السعودية

5 كانون األول/ ديسمبر

فــي ظــروف اســتثنائية ووســط إجــراءات صحيــة غيــر مســبوقة، بــدأت عمليــة التصويــت فــي ”انتخابــات مجلــس 
األمــة 2020“ بالكويــت، إذ يتنافــس 326 مرشــًحا علــى 50 مقعــًدا فــي البرلمــان الكويتــي، بحســب مــا ذكــرت 
وكالــة األنبــاء الكويتيــة الرســمية )كونــا(. وتوجــه الناخبــون الكويتيــون إلى صناديــق االقتراع الختيار مرشــحهم 
لمجلــس األمــة، إذ يحــق لـــ567 ألًفــا و694 ناخًبــا المشــاركة فــي هــذه العمليــة الختيــار 50 عضــًوا يمثلونهــم فــي 

مجلس األمة بفضله التشريعي الـ16.

الكويت

كشــف مصــدر دبلوماســي، أن المصالحــة الخليجيــة ســتتم فــي اجتمــاع القمــة الخليجيــة، المزمــع عقدهــا فــي 
ــة، عــن المصــدر )دون ذكــر اســمه(،  ــرأي“ الكويتي ــا( خــالل الشــهر الجــاري. ونقلــت صحيفــة ”ال ــن )مبدئًي البحري
قولــه إن ”صفحــة الخــالف ســيتم طيهــا“. وأضــاف أن ”نقــاط الخــالف والطلبــات والشــروط التــي تــم الحديــث 
عنهــا خــالل عمــر األزمــة )تجــاوز الثــالث ســنوات( ســتتم مناقشــتها فــي لجــان خليجيــة خاصــة“. وأوضــح أن ذلك 
”ســعيا للتوصــل إلــى حلــول لهــا بمــا يضمــن عــدم تجددهــا، واســتمرار تماســك المنظومــة الخليجيــة والعربيــة“. 
وقالــت مســاعدة وزيــر الخارجيــة القطــري، لولــوة الخاطــر، إن االتفــاق علــى حــل األزمــة الخليجيــة ســيكون ”ربحــا 
دولــة“. كل  وســيادة  واســتقاللية  المنطقــة  وأمــن  الخليجيــة  الشــعوب  وحــدة  يضمــن  و“حــال  للجميــع“، 

الخليج 
العربي

لقــي طفــل فلســطيني، يبلــغ مــن العمــر 13 عامــا، حتفــه بنيــران جنــود إســرائيليين فــي الصفــة الغربيــة، وفقــا 

لمــا ذكرتــه وزارة الصحــة الفلســطينية. ودان المنســق الخــاص لألمــم المتحــدة لعمليــة الســالم فــي الشــرق 

األوســط، نيكــوالي مالدينــوف، قتــل الطفــل الفلســطيني واصًفــا األمــر بـ“الحادثــة الصادمــة وغيــر المقبولــة“. 

ــي  ــة ف ــة حي ــب برصاص ــا، أصي ــو علي ــي أب ــل، عل ــطينية أن الطف ــة الفلس ــي وزارة الصح ــؤولون ف ــف مس وكش

بطنه أثناء احتجاجات ضد بناء مستوطنات إسرائيلية شمال مدينة رام الله.

“إسرائيل”

ــات  ــي االحتجاج ــطين ف ــتهداف الناش ــد اس ــار ض ــة ذي ق ــة بمحافظ ــة الناصري ــن بمدين ــر آالف العراقيي تظاه
التــي شــهدتها البــالد مؤخــًرا. جــاء ذلــك بعــد أســبوع علــى مقتــل 6 متظاهريــن وإصابــة أكثــر مــن 80 )بحســب 
ــارز مقتــدى الصــدر. وكان  ــة(، خــالل صدامــات بيــن مدنييــن وأنصــار للزعيــم السياســي الب مصــادر أمنيــة وطبي
أنصــار الصــدر قــد اســتخدموا فــي هجومهــم علــى المحتجيــن فــي ســاحة الحبوبــي أســلحة ناريــة وأخــرى 
ــر  ــى إث ــان. وعل ــهود عي ــق ش ــاحة، وف ــي الس ــن ف ــام المعتصمي ــوا خي ــا أحرق ــراوات، كم ــي وه ــاء وعص بيض
األحــداث قــرر رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي إقالــة قائــد الشــرطة فــي محافظــة ذي قــار حــازم الوائلــي 

من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق.

ــالد،  ــي الب ــاق ف ــعة النط ــات واس ــة احتجاج ــن حرك ــون ضم ــم محتج ــر 2019، يعتص ــرين األول/ أكتوب ــذ تش ومن
أطاحت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

أعلــن الجيــش العراقــي، تدميــر 5 أهــداف لتنظيــم ”داعــش“ اإلرهابــي، فــي قصــف جــوي شــنته طائــرات 
التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة، فــي منطقــة جبليــة شــمالي البــالد. وجــاء فــي بيــان لخليــة 
ــات المشــتركة )فــي الجيــش العراقــي(، نفــذ  ــادة العملي ــوزارة الدفــاع، ”بأمــر مــن قي اإلعــالم األمنــي التابعــة ل
طيــران التحالــف ضربــة جويــة فــي سلســلة جبــال مكحــول“، بمحافظــة صــالح الديــن. وأضافــت الخليــة أن 
الضربــة الجويــة ”أســفرت عــن تدميــر 5 أوكار لعناصــر عصابــات داعــش اإلرهابيــة“، دون إشــارة إلــى ســقوط 

قتلى أو جرحى.

العراق
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بمناســبة زيــارة الرئيــس المصــري المرتقبــة لفرنســا، دعــت حوالــى عشــرين منظمــة غيــر حكوميــة إلــى تنظيــم 

تظاهــرة أمــام الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية للتنديــد بـ“الشــراكة االســتراتيجية“ بيــن مصــر وفرنســا تحــت شــعار 

”مكافحــة اإلرهــاب“. فيمــا عبــر مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان عــن ”ذهولهــم لرؤيــة البســاط األحمــر 

ممــدودا“ للرئيــس المصــري فــي فرنســا، مطالبيــن باريــس بـ“االنتقــال مــن األقــوال إلــى األفعــال“ خــالل زيــارة عبد 

الفتــاح السيســي المرتقبــة، واشــتراط اإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين لتقديــم دعــم عســكري لمصــر. وقــال 

أنطــوان مادليــن، المســؤول فــي االتحــاد الدولــي لحقــوق اإلنســان، إحــدى المنظمــات الداعيــة إلــى التظاهــرة 

ــر مــن ســتين ألــف  ــاك اليــوم أكث ــور، فــي حيــن هن ــة فرنســا تمــد البســاط األحمــر لدكتات ــون لرؤي ــا مذهول ”إنن

معتقل رأي في مصر“.

مصر-فرنسا

6 كانون األول/ ديسمبر

أصــدر أميــر الكويــت الشــيخ نــواف األحمــد الصبــاح، أمــًرا بقبــول اســتقالة الحكومــة، وتكليفها بتصريــف األحوال 

لحيــن تشــكيل الــوزارة الجديــدة. وبحســب نــص قــرار أميــر الكويــت، الــذي أوردتــه وكالــة األنبــاء الرســمية )كونــا(، 

ــذ  ــي تنفي ــتمر ف ــا تس ــه، فيم ــوزراء، وحكومت ــس ال ــس مجل ــاح، رئي ــد الصب ــاح الحم ــيخ صب ــتقالة الش ــت اس ُقبل

مهامها لحين تأليف أخرى جديدة.

الكويت

ــرى  ــب 9 دول أخ ــى جان ــعودية إل ــة الس ــة العربي ــو، إدراج المملك ــك بومبي ــي، ماي ــة األميرك ــر الخارجي ــن وزي أعل

ــات الدينيــة. الــدول األخــرى التــي أعلــن عنهــا  ــرة للقلــق فيمــا يتعلــق بملــف الحري ضمــن قائمــة الــدول المثي

وطاجاكســتان  وباكســتان  الشــمالية  وكوريــا  ونيجيريــا  وإيــران  وإيريتريــا  بورمــا  مــن  بــكل  تتثمــل  بومبيــو 

وتركمنستان.

السعودية

أعربــت وزارة الخارجيــة المصريــة عــن تقديرهــا للجهــود المبذولــة مــن جانــب أميــر الكويــت، الشــيخ نــواف 

األحمــد الجابــر الصبــاح، لــرأب صــدع العالقــات بيــن الــدول العربيــة فــي ظــل مــا ُيعــرف بـ”األزمــة الخليجيــة“ مــع 

قطــر.ورد المتحــدث باســم الخارجيــة المصريــة، أحمــد حافــظ، علــى ســؤال حــول المســاعي الراميــة للتوصــل 

إلــى اتفــاق نهائــي لحــل األزمــة، قائــال إن مصــر تقــدر اســتمرار ”الجهــود المبذولــة مــن جانــب ســمو أميــر 

الكويــت ودولــة الكويــت الشــقيقة لــرأب الصــدع العربــي وتســوية األزمــة الناشــبة منــذ عــدة ســنوات بيــن قطــر 

ودول الرباعــي العربــي، وذلــك فــي إطــار الــدور المعهــود للكويــت وحرصهــا الدائــم علــى االســتقرار فــي 

المنطقة العربية“

مصر

فــي أول تعليــق إماراتــي رســمي منــذ بيــان الكويــت عــن ”مباحثــات مثمــرة“ بخصــوص حــل األزمــة الخليجيــة، 

أكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة، أنــور قرقــاش، أن بــالده تثمــن جهود الكويت وتدعم مســاعي الســعودية 

بالنيابــة عــن الــدول األربــع فــي هــذا الصــدد. وأضــاف الوزيــر اإلماراتــي ”إن بــالده تؤكــد علــى أن عالقــات مجلــس 

التعــاون مــع مصــر الشــقيقة ركــن أساســي فــي المحافظــة علــى األمــن العربــي واســتقرار المنطقــة، وتتطلــع 

إلى قمة خليجية ناجحة“.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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دانــت الخارجيــة التركيــة احتجــاز قــوات الجنــرال خليفــة حفتــر، ســفينة تديرهــا شــركة تركيــة وطاقمهــا التركــي، 

ديــن ”بشــدة احتجــاز 
ُ
ــا علــى الحادثــة إنهــا ت مطالبــة باإلفــراج الفــوري عنهــا. وقالــت الخارجيــة التركيــة تعقيب

مليشــيات حفتــر ســفينة تديرهــا شــركة تركيــة بطاقــم تركــي قبالــة مدينــة مرســى سوســة فــي ليبيــا وتطالــب 

ــد مــرة أخــرى أنــه 
ّ

باإلفــراج الفــوري عنهــا الســتئناف رحلتهــا“، بحســب تعبيرهــا. وأضافــت الــوزارة قائلــة: ”نؤك

فــي حــال اســتهداف المصالــح التركيــة فــي ليبيــا فســيكون لذلــك عواقــب وخيمــة، وســنعتبر مــن فعــل ذلــك 

هدًفــا مشــروًعا“، علــى حــد قولهــا. وكان قــد أعلــن المتحــدث باســم قــوات حفتــر، أحمــد المســماري، احتجــاز 

ســفينة ترفــع علــم جامايــكا وكشــف أن 7 مــن طاقمهــا مــن الجنســية التركيــة و7 مــن الجنســية الهنديــة 

وواحد من أذربيجان.

تركيا

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أن إدارة ترامــب أدرجــت ســفير إيــران لــدى الحوثييــن فــي اليمــن، 

حســن إيرلــو، علــى قوائــم العقوبــات واصًفــا إيــاه بـ“ضابــط الحــرس الثــوري“. وقــال بومبيــو: ”صنفــت الواليــات 

المتحــدة األميركيــة اليــوم، حســن إيرلــو، ضابــط فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي وشــخًصا 

وجامعــة تدعــم عمليــات التجنيــد الخاصــة بفيلــق القــدس“. وكانــت قــد أعلنــت طهــران فــي تشــرين أول/ 

أكتوبــر الماضــي تعييــن ســفير لهــا لــدى صنعــاء، مــا أثــار اســتنكار الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا مــن جانــب 

األمم المتحدة.

إيران

شــهدت محافظــة الســليمانية بإقليــم شــمال العــراق احتجاجــات عنيفــة، وقعــت خاللهــا إصابــات وأحرقــت 

ــة الرســمية أن ”إصابــات وقعــت  ــاء العراقيــة. وذكــرت الوكال ــة األنب ــان، وفــق مــا نقلــت وكال ــان حكوميت دائرت

خــالل تظاهــرات فــي ناحيــة بيــره مكــرون بمحافظــة الســليمانية“، دون اإلشــارة إلــى عددهــا وفيمــا إذا كانــوا 

متظاهريــن أم أفــراد أمــن أو غيرهــم. وأضافــت أن ”هنــاك أنبــاء عــن حــرق دائرتــي كهربــاء ومــرور قضــاء 

دربنديخــان“، الفتــة إلــى أن ”التظاهــرات ال تــزال مســتمرة فــي عــدد مــن األقضيــة فــي المحافظــة“. وقــد 

شــهدت الســليمانية احتجاجــات علــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة فــي اإلقليم وتأخــر صرف رواتــب الموظفين 

ــورات  ــي تط ــا. وتأت ــع إيراداته ــة وتوزي ــروة النفطي ــول إدارة الث ــداد ح ــع بغ ــات م ــل خالف ــي ظ ــن، ف العموميي

اليــوم، بعــد مقتــل متظاهريــن اثنيــن وإصابــة عــدد آخــر بجــروح برصــاص قــوات األمــن خــالل احتجاجــات عنيفــة 

شهدتها مدن وبلدات في السليمانية على مدار اليومين الماضيين.

العراق
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قبــل الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، اســتقالة عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

حنــان عشــراوي، بنــاء علــى طلبهــا، حيــث قدمــت اســتقالتها المكتوبــة قبــل عــدة أيــام، حســبما أوردت وكالــة 

ــه ”آن األوان إلجــراء إصــالح حقيقــي مــن مؤسســاتنا الرســمية، فــي  ــاء وفــا الرســمية. وأكــدت عشــراوي أن أنب

منظمــة التحريــر وإعــادة إحيائهــا واحتــرام صالحياتهــا وتفويضهــا، لكــي تكــون حقيقــة عنــوان صنــع القــرار 

السياســي الرســمي للجميــع“. كمــا شــددت عشــراوي علــى أنــه ”آن األوان لممارســة الديمقراطيــة فعــال وإجــراء 

االنتخابات، وأيضا الوصول إلى وحدة حقيقية عن طريق ممارسة الديمقراطية“.

فلسطين 

المحتلة
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10 كانون األول/ ديسمبر

ــاب و3 وزراء  ــان دي ــال حس ــف األعم ــة تصري ــس حكوم ــى رئي ــات إل ــة اتهام ــق اللبناني ــلطات التحقي ــت س وجه

ســابقين، بـ“جــرم اإلهمــال والتقصيــر والتســبب بوفــاة وإيــذاء مئــات األشــخاص“، فــي قضيــة انفجــار مرفــأ 

بيــروت. وقالــت وكالــة األنبــاء اللبنانيــة الرســمية إن المحقــق العدلــي فــي ملــف انفجــار مرفــأ بيــروت، القاضــي 

فــادي صــوان، ادعــى علــى رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال حســان ديــاب وعلــى وزيــر الماليــة الســابق، علــي 

حســن خليــل، ووزيــري األشــغال العامــة الســابقين غــازي زعيتــر ويوســف فنيانــوس، بجــرم اإلهمــال والتقصيــر 

والتســبب بوفــاة وايــذاء مئــات األشــخاص. وحــَدد قاضــي التحقيــق أيــام االثنيــن والثالثــاء واألربعــاء مــن 

األســبوع المقبــل، كمواعيــد الســتجوابهم كمدعــى عليهــم، علــى أن ينتقــل االثنيــن إلــى الســرايا الحكوميــة 

الســتجواب رئيــس حكومــة تصريــف االعمــال، وفقــا لمــا ينــص عليــه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، بعــد 

إبالغه مضمون االدعاء، فيما ُيستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

لبنان

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب توصــل المغــرب و“إســرائيل“ إلــى اتفــاق مــن أجــل إقامــة عالقــات 

دبلوماســية كاملــة بيــن البلديــن. وكتــب ترامــب، فــي حســابه عبــر تويتــر: ”اتفقــت صديقتانــا العظيمتــان إســرائيل 

والمملكــة المغربيــة علــى إقامــة عالقــات دبلوماســية. وأضــاف ترامــب أنــه وقــع علــى إعــالن بموجبــه تعتــرف 

الواليــات المتحــدة األميركيــة بســيادة المغــرب علــى الصحــراء المغربيــة المتنــازع عليهــا بيــن المغــرب وجبهــة 

البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.

”إسرائيل“

قــال صهــر وكبيــر مستشــاري الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، جاريــد كوشــنر، إن التطبيــع بيــن ”إســرائيل“ 

والســعودية ”أمــر حتمــي“، لكنــه أضــاف أن اإلطــار الزمنــي ”شــيء يجــب تحديــده“. وأضــاف كوشــنر، فــي حديثه 

للصحفييــن فــي مؤتمــر عبــر الهاتــف بعــد وقــت قصيــر مــن إعــالن ترامــب تطبيــع العالقــات بيــن إســرائيل 

والمغــرب، أن منــح الســعودية حقــوق التحليــق للرحــالت الجويــة التجاريــة اإلســرائيلية واتفاقيــة التطبيــع مــع 

البحرين كلها عالمات على أن السعوديين يتحركون في اتجاه التطبيع مع إسرائيل.

السعودية 

 –

”إسرائيل“

11 كانون األول/ ديسمبر

أصــدرت المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان حكًمــا بخمــس عقوبــات ســجن مؤبــد بحــق عضــو بـ“حــزب اللــه“، 

فــي قضيــة  اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي األســبق رفيــق الحريــري. وجــاء ذلــك فــي بيــان صــادر عــن المحكمــة، 

قالــت فيــه إنهــا حكمــت بخمــس عقوبــات ســجن مؤبــد علــى المتهــم ”ســليم عيــاش“ )56 عامــا(، فــي قضيــة 

اغتيــال رفيــق الحريــري. والمحكمــة الخاصــة بلبنــان هــي محكمــة جنائيــة ذات طابــع دولــي، مقرهــا مدينــة 

قــرت مــن مجلــس األمــن الدولــي عــام 2009، للتحقيــق ومحاكمــة 
ُ
رحــت وأ

ُ
الهــاي فــي هولنــدا، وقــد اقت

مغتالــي الحريــري. وفــي 18 أب/ أغســطس الماضــي، أدانــت المحكمــة غيابيــا، ســليم عيــاش، وهــو عضــو فــي 

حــزب اللــه اإلرهابــي حليــف نظــام األســد وإيــران، باغتيــال الحريــري. وعيــاش، وفًقــا للمحكمــة، هــو المســؤول 

عــن الخليــة التــي نّفــذت عمليــة االغتيــال وشــارك فيهــا شــخصًيا، عبــر تفجيــر اســتهدف موكــب الحريــري 

بالعاصمة بيروت، ما أودى بحياة الحريري و21 آخرين، في 14 شباط/ فبراير 2005.

لبنان
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ــة  ــا، بســبب ”أنشــطتها األحادي ــى تركي ــات عل ــدة مــن العقوب قــرر قــادة االتحــاد األوروبــي اعتمــاد حزمــة جدي

ــح  ــار بالمصال ــه ض ــرار بأن ــت الق ــي وصف ــرة الت ــب أنق ــار غض ــا أث ــط“، مم ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــتفزازية ف واالس

المشــتركة. وبحســب نتائــج قمــة المجلــس األوروبــي، ”يدعــو المجلــس إلــى اعتمــاد قوائــم إضافيــة بنــاًء علــى 

قــراره الصــادر فــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019 بشــأن التدابيــر التقييديــة فــي ضــوء أنشــطة التنقيــب التركيــة 

ــي  ــل ف ــدث فص ــو أح ــرار ه ــان، إن الق ــي بي ــا، ف ــت تركي ــط“. وقال ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــا ف ــرح به ــر المص غي

حلقــة متصاعــدة فــي العالقــات بيــن االتحــاد األوروبــي وتركيــا. وأضــاف البيــان: ”علــى الرغــم مــن أن عــدًدا مــن 

الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، بمــا فــي ذلــك الرئاســة الحاليــة لمجلــس االتحــاد األوروبــي، قــد ســعت 

للحــوار واالتصــال مــع تركيــا منــذ قمــة االتحــاد األوروبــي فــي 1 و2 تشــرين األول/ أكتوبــر، إال أنــه لــم يتــم وضــع 

جــدول أعمــال إيجابــي فــي العالقــات بعــد بيــن تركيــا واالتحــاد“. وأرجعــت أنقرة ذلــك ”إلى الحســابات السياســية 

الضيقــة لعــدد قليــل جــًدا مــن الــدول. وبالتالــي، ال يســتطيع االتحــاد األوروبــي التوقــف عــن بحثــه عــن تدابيــر 

تقييدية، وهو أمر ال طائل من ورائه“.

كمــا يخطــط الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب لفــرض عقوبــات جديــدة علــى تركيا فــي األيــام المقبلة لشــرائها 

أنبــاء رويتــرز ذلــك، وأكــد  الصنــع، وفًقــا ألشــخاص مطلعيــن. ذكــرت وكالــة  نظــام دفــاع جــوي روســي 

مسؤولون لشبكة CNN أن العقوبات الجديدة قيد اإلعداد.

تركيا

12 كانون األول/ ديسمبر

اســتدعت وزارة الخارجيــة التركيــة الســفير اإليرانــي لديهــا، محمــد فرازمنــد، علــى خلفيــة تغريــدة لوزيــر الخارجيــة 
اإليرانيــة، محمــد جــواد ظريــف، انتقــد فيهــا إلقــاء الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، مقطًعــا مــن قصيــدة 
اعتبرتهــا طهــران تعبــر عــن وجهــة نظــر ”انفصاليــة“، حســبما ذكــرت قنــاة TRT التركيــة الرســمية. وأعربــت 
الخارجيــة التركيــة عــن اســتيائها مــن ”ادعــاءات ال أســاس لهــا مــن الصحــة“ بحــق أردوغــان و“الترويــج لحملــة 
تبــث الكراهيــة ضــد تركيــا“، ومــن اســتدعاء ســفيرها لــدى طهــران مــن جانــب الخارجيــة اإليرانيــة. وأكــدت أنقــرة 
علــى رفضهــا اســتخدام ظريــف لموقــع تويتــر النتقــاد الرئيــس التركــي عوًضــا عــن القنــوات الدبلوماســية ذات 
ــاة  ــا للقن ــران“، وفًق ــا وإي ــن تركي ــة بي ــة الوثيق ــع العالق ــق م ــوة ”ال تتواف ــذه الخط ــى أن ه ــارت إل ــة، وأش الصل
ــن  ــزًءا م ــي ج ــس الترك ــاء الرئي ــد إلق ــا، بع ــا لديه ــفير تركي ــة س ــة اإليراني ــتدعت الخارجي ــد اس ــت ق ــة. وكان التركي
عبــر عــن وجهــة نظــر ”انفصاليــة“، وذلــك أثنــاء زيارتــه إلــى أذربيجــان لالحتفــال بالنصــر 

ُ
قصيــدة اعتبرتهــا إيــران ت

على أرمينيا في معركة ”قرة باغ“.

تركيا-إيران

13 كانون األول/ ديسمبر

بحــث وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد عبــد الرحمــن آل ثانــي، األحــد، مــع رئيــس االئتــالف الوطنــي 

ــش  ــى هام ــن عل ــن الطرفي ــاع بي ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ــوري. وج ــأن الس ــورات الش ــري“، تط ــر الحري ــوري ”نص الس

ــا )غيــر محــددة المــدة(، بحســب وكالــة األنبــاء القطريــة. وجــرى خــالل االجتمــاع،  زيــارة الحريــري للدوحــة حالًي

”استعراض عالقات التعاون الثنائي، ومناقشة الشأن السوري، والموضوعات ذات االهتمام المشترك“. 

قطر

أصــدر العاهــل البحرينــي الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مرســوًما بإنشــاء قنصليــة عامــة للمملكــة فــي 

مدينــة العيــون، عاصمــة إقليــم الصحــراء الغربيــة، بعــد أيــام مــن إعــالن الرئيــس دونالــد ترامــب اعتــراف أميــركا 

ــر تشــرين الثانــي  ــع نوفمب ــة المتحــدة أعلنــت فــي مطل ــى أن اإلمــارات العربي ــه. ويشــار إل بســيادة المغــرب علي

ــة  عزمهــا فتــح قنصليــة فــي العيــون. وفــي منتصــف الشــهر نفســه، أعلــن األردن نيتــه فتــح قنصليــة مماثل

في المدينة.

البحرين
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14 كانون األول/ ديسمبر

أعلنــت الســفارة األميركيــة فــي الخرطــوم، عــن رفــع الســودان رســمًيا مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، فيمــا 

وصــف رئيــس الــوزراء الســوداني عبداللــه حمــدوك ذلــك بأنــه "عهــد جديــد". وقالــت الســفارة األميركيــة فــي 

الخرطــوم: "انقضــت فتــرة إخطــار الكونغــرس البالغــة 45 يوًمــا، ووقــع وزيــر الخارجيــة )مايــك بومبيــو( إشــعاًرا 

يفيــد بــأن إلغــاء تصنيــف الســودان دولــة راعيــة لإلرهــاب ســاري المفعــول اعتبــاًرا مــن اليــوم 14 كانــون األول/ 

ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي". 

السودان

أعلــن مصــدر مســؤول فــي وزارة الطاقــة الســعودية عــن تعــرض ســفينة راســية فــي مينــاء جــدة العتــداء 

إرهابــي بقــارب مفخــخ، حســب تصريحــات نقلتهــا وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(. وقــال المصــدر المســؤول 

إن ســفينة مخصصــة لنقــل الوقــود "كانــت راســيًة فــي الفرضــة الُمخصصــة لتفريــغ الوقــود فــي جــدة"، 

تعرضــت "فــي الدقائــق األولــى مــن صبــاح اليــوم، لهجــوم بقــارب ُمفخــخ، نتــج عنــه اشــتعال حريــٍق صغيــر، 

تمكنــت وحــدات اإلطفــاء والســالمة مــن إخمــاده، ولــم ينجــم عــن الحــادث أي إصابــاٍت أو خســائر فــي األرواح"، 

وأكد أن العملية لم تسفر عن أضرار منشآت تفريغ الوقود ولم تؤثر على إمداداته.

السعودية

اســتقبل أميــر قطــر، الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، وبحــث التطــورات علــى الســاحة الفلســطينية 

وعلــى صعيــد الســالم فــي الشــرق األوســط، وذلــك بعــد أقــل مــن أســبوع علــى إعــالن ســادس دولــة عربيــة 

)المغــرب( تطبيــع العالقــات مــع "إســرائيل". واجتمــع الزعيمــان فــي الديــوان األميــري فــي العاصمــة القطريــة 

الدوحــة، وأطلــع عبــاس أميــر قطــر علــى "آخــر المســتجدات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية وعمليــة الســالم 

فــي الشــرق األوســط"، وفــق مــا ذكرتــه وكالــة األنبــاء القطريــة الرســمية. مــن جانبــه، أكــد الشــيخ تميــم بــن 

حمــد علــى موقــف بــالده الثابــت تجــاه الصــراع اإلسرائيلي-الفلســطيني والمســتند إلــى إقامة دولة فلســطينية 

ــادرة  ــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة وحــل الدولتيــن ومب علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وفًق

السالم العربية، وفقا للوكالة القطرية.

قطر-

فلسطين

دانــت تركيــا العقوبــات األحاديــة التــي فرضتهــا اإلدارة األميركيــة عليهــا بســبب صفقــة منظومــات الـــ"إس400-" 

الروســية، معتبــرة الخطــوة غيــر عقالنيــة. وقالــت الخارجيــة التركيــة فــي بيــان نشــرته عبــر موقعهــا الرســمي 

إنهــا تديــن وترفــض العقوبــات األميركيــة األحاديــة، وأكــدت أن أســباب شــراء تركيــا للمنظومــة الدفاعيــة 

ــررة.  ــة مب ــوة التركي ــأن الخط ــرف ب ــب، اعت ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــى أن الرئي ــة إل ــة، منوه ــية معروف الروس

وأكــدت أنقــرة أن ادعــاءات واشــنطن بــأن المنظومــة الدفاعيــة الروســية ســتقوض أنظمــة حلــف شــمال 

األطلســي "الناتــو" خاليــة مــن الدقــة التقنيــة، الفتــة إلــى أنهــا اقترحــت مــراًرا حــل هــذه القضايــا بطــرق 

موضوعيــة وواقعيــة وغيــر متحيــزة. ووصفــت الخارجيــة التركيــة القــرار األميركــي بفــرض عقوبــات عليهــا، بأنــه 

ــات التــي قالــت إنهــا ســتؤثر علــى  ــر عقالنــي"، مؤكــدة أنهــا ســتتخذ الخطــوات الالزمــة إزاء هــذه العقوب "غي

العالقــات الثنائيــة مــع أميــركا بشــكل ســلبي، بالطريقــة والتوقيــت اللذيــن تراهمــا مناســبين. ودعــت أنقــرة 

واشــنطن إلــى إعــادة النظــر فــي هــذه العقوبــات التــي وصفتهــا بـ"غيــر العادلــة" وللعــدول عــن هــذا الخطــأ 

بأسرع وقت، حسب البيان التركي.

تركيا
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15 كانون األول/ ديسمبر

رأى وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، أن العقوبــات األميركيــة المفروضــة علــى بــالده هــزت أســس جميــع 

التحالفــات بيــن البلديــن، وذلــك فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة األناضــول التركيــة الرســمية. وقــال أكار بعــد يــوم 

مــن فــرض العقوبــات: ”نديــن القــرار الــذي ال ينســجم مــع روح التحالــف والحقائــق العســكرية والسياســية“ 

بحســب قولــه. وأضــاف وزيــر الدفــاع التركــي قائــال: ” قــرار العقوبــات األميركــي هــّز كافــة قيــم التحالــف بيــن 

ــد جــوي  ــا الواقــع تحــت تهدي ــا وبلدن ــر ضــروري مــن أجــل أمــن مواطنين ــال: ”نتخــذ كل تدبي ــع قائ ــا“، وتاب بلدين

وصاروخــي خطيــر“، بحســب قولــه. وأكــد أكار أن فــرض عقوبــات علــى دولــة عضو في حلف شــمال األطلســي 

)ناتو( ال يضر بروح التحالف فحسب بل يقوض الثقة بين الحلفاء أيًضا. 

تركيا

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، تصنيــف تنظيــم "ســرايا المختــار" علــى قوائــم اإلرهــاب األميركية، 

مشــيًرا إلــى أن هــذه الخطــوة تحمــل رســالة للحكومــة اإليرانيــة بــأن واشــنطن لــن تســمح لـ"اإلرهــاب" بتهديــد 

ــل  ــوم يحم ــار الي ــرايا المخت ــر: "إدراج س ــع تويت ــى موق ــمية عل ــه الرس ــر صفحت ــو عب ــال بومبي ــن. وق ــن البحري أم

البحرينــي والرعايــا  الشــعب  اإلرهابييــن بتهديــد  لــن نســمح لوكالئهــا  بأننــا  اإليرانــي  للنظــام  رســالة قويــة 

األميركيين المستقرين هناك".

البحرين

16 كانون األول/ ديسمبر

ــان، أن  ــب أردوغ ــب طي ــي، رج ــس الترك ــالده، رأى الرئي ــى ب ــة عل ــات األميركي ــى العقوب ــه عل ــق ل ــي أول تعلي ف

الدافــع الــذي يقــف خلــف خطــوة واشــنطن، ”قطــع الطريــق“ أمــام الصناعــة العســكرية التركيــة وجعــل أنقــرة 

معتمــدة علــى الخــارج. وقــال أردوغــان فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة األناضــول التركيــة الرســمية: ”الهــدف 

ــة  ــات الدفاعي ــي الصناع ــا ف ــا تركي ــي بدأته ــزات الت ــام القف ــق أم ــع الطري ــة قط ــات األميركي ــي للعقوب األساس

: ”أول مــرة يتــم فــرض عقوبــات وفــق قانــون ”كاتســا“ األميركــي 
ً

وجعلهــا معتمــدة علــى الخــارج“. وتابــع قائــال

ــراء  ــل ش ــن أج ــالده م ــروط ب ــب ش ــم تل ــنطن ل ــان أن واش ــد أردوغ ــا“، وأك ــو كتركي ــي النات ــو ف ــة عض ــى دول عل

منظومــات دفاعيــة وقامــت عوضــا عــن ذلــك بإشــهار ”ســالح العقوبــات“ ألن أنقــرة لبــت احتياجاتها العســكرية 

من جهة أخرى )في إشارة إلى شراء منظومة إس400- الروسية(.

ــاث  ــم الجتث ــواع الدع ــتى أن ــم ش ــالده لتقدي ــتعداد ب ــو اس ــاوش أوغل ــود تش ــي مول ــة الترك ــر الخارجي ــن وزي أعل

منظمــة ”بــي كا كا“ اإلرهابيــة مــن األراضــي العراقيــة. جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك عقــده مــع وزيــر 

الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين، بالعاصمــة أنقــرة. وأفــاد تشــاوش أوغلــو بــأن تركيــا ســتواصل دعــم العــراق 

في مكافحة اإلرهاب.

ولفــت إلــى وجــود اتفــاق لتطهيــر ســنجار مــن المنظمــة اإلرهابيــة، مؤكــدا علــى أهميــة تنفيــذ هــذا االتفــاق 

من أجل مستقبل العراق.

تركيا
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أعلــن الرئيــس اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي، تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي البــالد، وعلــى رأســها معيــن 

عبــد الملــك. وبحســب نــص قــرار جمهــوري لهــادي، فــإن تشــكيل الحكومــة يأتــي بموجــب مخرجــات الحــوار 

الوطنــي الشــامل، واتفــاق الريــاض الموقــع فــي 5 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019. ويأتــي هــذا فــي وقــت قالــت 

قنــاة ”اإلخباريــة“ الســعودية الرســمية إن إعــالن الحكومــة اليمنيــة الجديــدة يأتــي بعــد تنفيــذ الشــق العســكري 

من اتفاق الرياض.

اليمن

ــر، بينمــا  ــة" فــي مص ــان المتردي ــاع حقــوق اإلنس ــد "أوض ــرار ينتق صــَوت البرلمــان األوروبــي علــى مشــروع ق

ــرة للواقــع".  اســتنكر مجلــس النــواب المصــري القــرار، الــذي قــال إنــه "يتضمــن العديــد مــن المغالطــات المغاي

وجــاء التصويــت علــى مشــروع القــرار بأغلبيــة أصــوات بلغــت 434 مــن أعضــاء البرلمــان األوروبــي، فــي مقابــل 

اعتــراض 49 وامتنــاع 202. بينمــا قــال بيــان لمجلــس النــواب المصــري إن "القــرار تضمــن العديــد مــن المغالطــات 

المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول وال يالئم الشراكة االستراتيجية  المصرية – األوروبية".

مصر

23 كانون األول/ ديسمبر

كشــف وزيــر الخارجيــة القطــري، الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، تفاصيــل حــل األزمــة الخليجيــة، خــالل 

مشــاركته فــي مؤتمــر صحفــي مــع نظيــره الروســي علــى هامــش زيارتــه إلــى موســكو. وقــال وزيــر الخارجيــة 

القطــري، إن محادثــات دارت بيــن بــالده والمملكــة العربيــة الســعودية بوســاطة كويتيــة ودعــم أميركــي "لكــن 

المملكــة تمثــل كافــة الــدول األطــراف )فــي األزمــة مــع قطــر(". وأضــاف: "المناقشــات كانــت إيجابيــة وبنــاءة 

وتسعى إليجاد حلول ووحدة مجلس التعاون".

قطر

25 كانون األول/ ديسمبر

قــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إن عالقــات بــالده مــع "إســرائيل" لــم تتوقــف علــى المســتوى 

االســتخباراتي، ُمعتبــًرا أن مشــكالت تحــول دون "انتقــال العالقــات لألفضــل". وأضــاف الرئيــس التركــي: "توجــد 

مشــكالت مــع القــادة السياســيين، وال يمكــن أن نقبــل بسياســة "إســرائيل" تجــاه فلســطين وهــذه هــي نقطــة 

خالفنــا معهــا والتــي تســتند لمفهومنــا للعدالــة ووحــدة أراضــي الــدول، ومــا عــدا ذلــك نأمــل أن ننقــل عالقاتنا 

معهــم إلــى مســتوى أفضــل"، حســبما أوردت وكالــة أنبــاء األناضــول الرســمية. وتابــع أردوغــان: عالقاتنــا مــع 

"إســرائيل" علــى المســتوى االســتخباراتي مســتمرة ولــم تتوقــف ونواجــه بعــض الصعوبــات مــع الشــخصيات 

في أعلى الهرم".

تركيا-

"إسرائيل"

أقدمــت مجموعــة مــن الشــبان ينتمــون إلــى إحــدى العائــالت فــي لبنــان علــى إحــراق عــدد مــن خيــم الالجئيــن 

ــمال  ــة ش ــة المني ــي منطق ــورية ف ــية الس ــن الجنس ــال م ــة وعم ــن العائل ــخص م ــن ش ــكال بي ــر إش ــوريين إث الس

ســمى "آل الميــر" وعــدد 
ُ
البــالد. وأشــارت وكالــة األنبــاء اللبنانيــة إلــى أن إشــكاال وقــع بيــن شــخص مــن عائلــة ت

مــن العمــال الســوريين أســفر عــن اشــتباك باأليــدي أدى إلــى ســقوط 3 جرحــى. ولفتــت الوكالة إلى أن اإلشــكال 

تطــور إثــر قــدوم عــدد مــن األشــخاص المنتميــن لعائلــة الشــخص المذكــور ســابًقا وإقدامهــم علــى حــرق عــدد 

مــن خيــم الالجئيــن الســوريين فــي المنطقــة. وفــي بيانهــا، أشــارت المفوضيــة العليــا لالجئيــن إلــى أن التقاريــر 

األوليــة أكــدت عــدم ســقوط أي قتلــى، فــي حيــن أصيــب أربعــة أشــخاص تــم نقلهــم إلــى مستشــفى قريــب 

لتلقــي العــالج. وأضافــت المفوضيــة أنــه "تــم توفيــر المــأوى لجميــع العائــالت المتضــررة مــن قبــل المجتمعــات 

اللبنانية والسورية في الشمال الذين سارعوا على الفور إلى المساعدة".

لبنان
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26 كانون األول/ ديسمبر

أدت الحكومــة اليمنيــة الجديــدة التــي يرأســها معيــن عبــد الملــك والتابعــة للســلطة المعتــرف بهــا دولًيــا، 

اليميــن الدســتورية أمــام الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي مقــر إقامتــه بالريــاض. وجــاءت هــذه الحكومــة 

بناًء على أمر هادي األسبوع الماضي بتشكيل حكومة من 24 وزيًرا مناصفة بين الشمال والجنوب. 

اليمن

27 كانون األول/ ديسمبر

ــب أي  ــن عواق ــه م ــر وداعمي ــة حفت ــا خليف ــرق ليبي ــوات ش ــد ق ــي أكار، قائ ــي خلوص ــاع الترك ــر الدف ــّذر وزي ح

محاولــة الســتهداف القــوات التركيــة فــي ليبيــا، وذلــك بعدمــا دعــا حفتــر قواتــه إلــى ”حمــل الســالح مجــدًدا 

لطــرد المحتــل التركــي“. وقــال حفتــر فــي كلمــة لقواتــه بمناســبة ذكــرى اســتقالل ليبيــا الـــ69: ”ال خيــار إال رفــع 

رايــة التحريــر مــن جديــد وتصويــب بنادقنــا ومدافعنــا ونيــران قذائفنــا نحــو هــذا العــدو المعتــدي المتغطــرس 

المتجاهــل لتاريخنــا النضالــي... اســتعدوا أيهــا الضبــاط والجنــود األبطــال، مــا دامــت تركيــا ترفــض منطــق 

ــر الدفــاع التركــي فــي كلمــة  ــارت لغــة الحــرب، فاســتعدوا لطــرد المحتــل“. مــن جانبــه، قــال وزي الســالم واخت

أمــام القــوات التركيــة خــالل زيارتــه إلــى ليبيــا: ”ليعلــم المجــرم حفتــر وداعمــوه أننــا ســنعتبرهم هدًفــا مشــروًعا 

ــًرا أن ”المشــكلة الرئيســية فــي ليبيــا تتمثــل  فــي جميــع األماكــن بعــد كل محاولــة اعتــداء علــى قواتنــا“، معتب

باالنقالبي حفتر وداعميه، وحكومة الوفاق هي الشرعية في البالد والمعترف بها دولًيا“.

تركيا

التقــى وفــد مصــري مســؤولين ليبييــن، علــى هامــش زيــارة إلــى العاصمــة طرابلــس، هــي األولــى مــن نوعهــا 

ــال  ــس، وق ــى طرابل ــي أكار، إل ــي خلوص ــاع الترك ــر الدف ــارة وزي ــع زي ــا م ــارة تزامن ــي الزي ــنوات. وتأت ــت س ــذ س من

ــادة  ــي بإع ــب الليب ــد الجان ــري وع ــد المص ــالوي، إن "الوف ــد القب ــة محم ــة الليبي ــم وزارة الخارجي ــدث باس المتح

عمــل الســفارة )المصريــة( مــن داخــل العاصمــة طرابلــس فــي أقــرب اآلجــال". وأشــار إلــى أنــه جــرى "االتفــاق 

علــى ضــرورة وضــع حلــول عاجلــة الســتئناف الرحــالت الجويــة الليبيــة للعاصمــة المصريــة القاهــرة". وأوضــح 

القبــالوي أن الوفــد المصــري بــدأ اجتماعاتــه خــالل زيارتــه إلــى طرابلــس بلقــاء وزيــر الخارجيــة محمــد الطاهــر 

ســيالة، بحضــور مــدراء اإلدارتيــن العربيــة والتعــاون الدولــي. ولفــت ُمتحــدث الخارجيــة الليبيــة أنــه جــرى 

"اســتعراض كافــة مجــاالت التعــاون بيــن البلديــن واالتفــاق علــى تطويرهــا آلفــاق أرحــب وتذليــل كافــة 

العقبات لضمان الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين". 

مصر-ليبيا

30 كانون األول/ ديسمبر

22 قتيــل وجرحــى نتيجــة 3 انفجــارات اســتهدفت المطــار فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، بالتزامــن مــع وصــول 

ــس  ــام الرئي ــن أم ــا اليمي ــى أدائه ــن عل ــد يومي ــاض، وبع ــاق الري ــن اتف ــة ع ــدة المنبثق ــة الجدي ــة اليمني الحكوم

ــد  ــر إن أح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــا قال ــة، فيم ــت الحكوم ــا أعلن ــب م ــادي، بحس ــور ه ــه منص عبدرب

أفرادها كان بين الضحايا، وأن 2 مازاال مفقودين.

اليمن
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ا: شخصيات ومعلومات مختارة
ً
ثالث

جو بايدن
جــو بايــدن؛ سيا�ســٌي ومحــاٍم أميـــركي، وعضــو بــارز فــي 
بــارزة  مناصــب  شــغل  األميـــركي،  الديمقراطــي  الحــزب 
الرابــع  الرئيــس األميـــركي  نائــب  أبرزهــا:  خــال مسيـــرته 
ســيناتور  أصغــر  وســادس  أوبامــا(،  )بــاراك  واألربعيــن 
منتخــب فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة كمــا أعيــد انتخابــه 
بعدهــا،  مــرات   6 )كســيناتور(  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
إضافــة لرئاســته لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي الســابق. 
للمــرة  املتحــدة  الواليــات  لرئاســة  نفســه  بايــدن  رشــح 
أواخــر  فــي  إجراءهــا  املقــرر  االنتخابــات  ضمــن  الثالثــة 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر لعــام 2020، ويعــد مــن أقــوى 
املنافســين علــى الرئاســة مقابــل الرئيــس الحالــي دونالــد 
بواليــة  ليحظــى  اآلخــر  هــو  نفســه  رشــح  الــذي  ترامــب 

رئاسية جديدة.
ُولــد جوزيــف روبينيــت بايــدن االبــن املعــروف باســم جــو بايــدن فــي ســكرانتون بواليــة بنســلفانيا فــي الواليــات املتحــدة األميـــركية فــي 20 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 1942، والده جوزيف بايدن وأمه هي كاثرين أوجينيا، وهو األكبر بين أربعة أبناء.
انتقلــت أســرته عندمــا كان فــي العاشــرة مــن العمــر إلــى كايمونــت بواليــة دياويـــر، حيــث تخــرج عــام 1961 مــن أكاديميــة أريشميـــر فيهــا، كمــا حصــل 
علــى شــهادٍة جامعيــٍة مضاعفــٍة فــي التاريــخ وعلــم السياســة مــن جامعــة نيــوارك، ثــم التحــق بجامعــة سيـــراكوس للقانــون وفــق منحــٍة دراســيٍة نصفيــة 
حصــل عليهــا لكونــه ظهيـــر رباعــي )العــب كــرة قــدم أميـــركية(، وتخــرج منهــا بإجــازة فــي املحامــاة عــام 1968، وانضــم إلــى الســلك القضائــي فــي 1969.

خــال جميــع دوراتــه كســيناتور كان جــو بايــدن رئيًســا للجنــة العاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ، وُيعتبــر -وفــق توجهاتــه السياســية وآرائــه 
عن القضايا التي تم طرحها أثناء تلك الفترة- من الليبيـراليين املعتدلين بشكٍل عام، والتي شملت:

معارضتــه لحــرب الخليــج عــام 1991 لكنــه دعــا بــاده وحلــف شــمال األطل�ســي إلــى التدخــل فــي حــرب البوســنة والهرســك التــي امتــدت بيـــن عامــي 
1994 و 1995، وأيد قصف صربيا في 1999 خال حرب كوسوفو.

تصويتــه باملوافقــة لصالــح القــرار الــذي أذن بشــن حــرٍب علــى العــراق عــام 2002 معتبــًرا الرئيــس العراقــي آنــذاك )صــدام حســين( تهديــًدا يجــب 
التخلــص منــه بــأي وســيلة، لكنــه عــارض إرســال املزيــد مــن القــوات إلــى العــراق عــام 2007 باعتبــار أنــه كان قــراًرا خاطًئــا حينهــا، ودعــم فكــرة تقســيم 

العراق إلى ثاثة أقاليم تعتمد على مرجعيٍة طائفيٍة، لكنه فشل بحصد القبول عليها؛ كما صوت لصالح غزو أفغانستان عام 2001.
تأييــده الخيــار الدبلوما�ســي مــع اســتخدام العقوبــات إذا اســتدعى األمــر، فيمــا يخــص عاقــة الواليــات املتحــدة مــع إيـــران، معارًضــا اعتبــار 
الحــرس الثــوري اإليـــراني منظمــًة إرهابيــة. كمــا أيــد منــح تأشيـــرات للعمــال الزائريــن فيمــا يتعلــق بالهجــرة، لكنــه يدعــم فكــرة بنــاء جــدار عــازل بيـــن 

الواليات واملكسيك.
تأييــده فكــرة تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن لليهــود والفلســطينيين، وهــو معــروف بتأييــده الشــديد إلســرائيل. ودعوتــه لحمايــة البيئــة منــدًدا 

بخطر التغييـر املناخي، حيث عارض التنقيب عن النفط في محميات أالسكا مفضًا البحث عن مصادر طاقة بديلة.
عّينــه الكونغــرس كأحــد الشــخصيات االثنــي عشــر الذيــن أحدثــوا فرًقــا فــي السياســات الخارجيــة األميـــركية، إضافــًة لتســلمه عــدة مهــاٍم فــي 
اللجنــة القضائيــة التــي ترأســها مــرًة وحيــدة، حيــث شــارك خالهــا بصياغــة العديــد مــن قوانيــن الجريمــة الفيدراليــة، بمــا فيهــا التركيــز علــى قضايــا 

الحد من التسلح، والتحكم في جريمة العنف وإجراءات تطبيق القانون لعام 1994 املعروف ب»قانون بايدن للجريمة«.
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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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