
January 2021

Issue No.3

العدد )3( كانون الثاني/ يناير 2021



ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

لمحة تعريفية
عنى بإنتاج ونشر الدراسات والبحوث والكتب التي تتناول القضايا 

ُ
مؤسسة ثقافية وبحثية مستقلة، غير ربحية، ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ً
 فضل

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

ُ
 ت

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

الديمقراطي.

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

الصادرة خلل هذا الشهر.

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

سورية، إضافة إلى بيانات وتصريحات الخارجيات والجهات المسؤولة للدول.

المحتويــــات

روزنامة الحدث
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: سورية في شهر كانون الثاني /  يناير 2021
ً

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، النــزوح 
والتهجيــر واللجــوء، تبــدالت القــوى العســكرية املســيطرة، املســتجدات السياســية/ روزنامــة الحــدث الســوري، الوضــع االقتصــادي، إضافــة إلــى 

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

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

والجهات املسؤولة للدول.

1. ضحايا القتل خارج نطاق القانون

عدد القتلى من األطفال والنساءعدد القتلىأطراف النزاع والقوى المسيطرة

بينهم 6 طفل و 2 سيدة17قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

3 اطفال3"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة/"الجيش الوطني"

1"قوات سورية الديمقراطية"

بينهم 27 أطفال، 4 سيدات92جهات أخرى

، 6 سيدات113الحصيلة الكلية للقتلى
ً

بينهم 36 طفال

جهات أخرى )92 قتلى، بينهم 25 أطفال و3 سيدات(

قتل على يد مجهولينرصاص مجهول المصدرألغام مجهولة المصدرتفجيرات لم ُيعرف مرتكبوها

7 بينهم 2 طفل
ً

24 بينهم 5 طفل، 1سيدة36 بينهم 2 طفل، 2 سيدة18 بينهم 16 طفال

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

توزع القتلى بحسب الجهات المسؤولة

قوات النظام 

السوري 

والميليشيات 

اإليرانية

القوات 

الروسية

تنظيم 

"داعش"

"هيئة 

تحرير 

الشام"

المعارضة 

المسلحة/"الجيش 

الوطني"

"قوات 

سورية 

الديمقراطية"

جهات 

أخرى

11دمشق

ريف دمشق

13310درعا

11السويداء

القنيطرة

514حمص

1147حماه

الالذقية

طرطوس

173311إدلب

1212حلب

55الرقة

231121دير الزور

25421الحسكة

المجموع 
113173192الكلي

2.  ضحايا التعذيب
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، في كانون الثاني/ يناير، 3 أشخاص كضحايا للتعذيب.
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ضحايا التعذيب

عدد ضحايا التعذيبأطراف النزاع والقوى المسيطرة

3قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة / "الجيش الوطني"

"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

3الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب

3. ضحايا العتقال التعسفي

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، مــا ال يقــل عــن 213 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 24 طفــًا 
و5 ســيدة قــد تــم توثيقهــا فــي كانــون الثانــي 2021، مشــيرة إلــى أن النظــام الســوري يجــري تعيينــات وتنقــات ملســؤولين فــي األفــرع األمنيــة ُيعتقــد أنهــا 
وراء انخفــاض حصيلــة االعتقــاالت لديــه فــي كانــون الثانــي، فيمــا تتصــدر )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( حصيلــة االعتقــاالت، تليهــا قــوات الجيــش 

الوطني.

أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة

عدد حالت العتقال 
التعسفي

عدد 
األطفال

التحول إلى اختفاء قسريعدد النساء

قوات النظام السوري 

والميليشيات اإليرانية
46438

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

97"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة/"الجيش 

الوطني"
512439

10718175"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

213245159الحصيلة الكلية للمعتقلين
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4. النزوح والتهجير واللجوء 
بيــان مشــترك، الحكومــات األوروبيــة، أبرزهــا الحكومتيــن  فــي  8 كانــون الثانــي/ ينايــر، طالبــت 84 منظمــة ومؤسســة حقوقيــة ومدنيــة  فــي  	•
األملانيــة والدنماركيــة، بالتراجــع عــن كافــة القــرارات التــي تخالــف مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية، والتــي مــن شــأنها إجبــار الاجئيــن بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر علــى العــودة إلــى ســورية. وقالــت املنظمــات، إن التغييــرات علــى سياســات اللجــوء فــي دول أوروبيــة عــدة، قــد ُتمهــد النتهــاك مبــدأ 
عــدم اإلعــادة القســرية، والبروتوكــول األول مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، داعيــة إلــى إعــادة تقييــم سياســات االندمــاج بمــا يتيــح 
لاجئيــن االنخــراط بشــكل فّعــال فــي مجتمعاتهــم املضيفــة وبمــا يراعــي الظــروف التــي مــروا بهــا، خاصــة ضحايــا الحــروب والنزاعــات. وطالبــت 
املنظمــات بتنظيــم برامــج الدعــم لاجئيــن فــي دول الجــوار بمــا يتجــاوز تأميــن االحتياجــات األساســية إلــى وضــع أكثــر اســتدامة، خصوًصــا فــي 
ُســبل العيــش وتحســين أوضاعهــم القانونيــة ومكافحــة خطــاب الكراهيــة ضدهــم فــي هــذه البــاد بالتعــاون مــع الحكومــات واملؤسســات األهليــة 
ووســائل اإلعــام. ولفتــت إلــى أنــه منــذ نهايــة عــام 9102 وحتــى اآلن »شــهدنا تغييــرات واضحــة فــي سياســات عــدة دول أوروبيــة حــول اللجــوء 
وخاصــة اســتقبال الاجئيــن الســوريين ألســباب عــدة«، وحــذرت املنظمــات مــن أن تقاريــر عــدة، قــد وّثقــت تعــرض العائديــن لاســتجواب 
واالعتقــال مــن النظــام، إذ وثقــت »الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان« اعتقــال مــا يزيــد عــن 26 عائــًدا، خــال عــام 0202. ووقــع علــى البيــان 
كًا مــن »الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، اتحــاد منظمــات املجتمــع املدنــي، والرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، والرابطــة 
الطبيــة للمغتربيــن الســوريين )ســيما(، واملجلــس الســوري البريطانــي، واملركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر، واملركــز الســوري للدراســات 

واألبحاث القانوني، واملركز الصحفي السوري«، ومنظمات أخرى.

فــي 9 كانــون الثانــي/ ينايــر، حــذرت منظمــة »أنقــذوا األطفــال«، فــي تقريــر لهــا، مــن خــروج فيــروس »كورونــا« عــن الســيطرة فــي مناطــق شــمال  	•
غربــي ســورية، بعــد تف�شــي الوبــاء بشــكل كبيــر ضمــن مخيمــات النازحيــن، حيــث ال يتوفــر ســوى أربعــة أجهــزة تنفــس إضافيــة و46 ســريًرا 
لوحــدة العنايــة املركــزة، منــذ آذار 0202. وقالــت املنظمــة، إن عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس »كورونــا« تضاعــف أربــع مــرات فــي الشــمال 
الســوري خــال شــهرين، مــع وجــود نقــص مزمــن فــي امليــاه وأجهــزة األوكســجين، ولفتــت إلــى أن »فقــدان اآلبــاء لوظائفهــم أجبــر األطفــال علــى 
تــرك املدرســة خــال اإلغــاق بســبب الجائحــة، ممــا ضاعــف كفــاح األطفــال الذيــن يواجهــون فــي األســاس ظــروف الحــرب القاســية بيــن الجهــات 
املتصارعــة والجــوع والنــزوح”. مــن جهتهــا، قالــت مديــرة االســتجابة لســوريا فــي املنظمــة، ســونيا كــوش، إن »الوضــع أســوأ بكثيــر ممــا تخبرنــا بــه 
األرقــام، ولكــن حتــى مــع البيانــات املتوفــرة لدينــا حالًيــا، فمــن الواضــح أن عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا تتزايــد بســرعة أكبــر بكثيــر مــن 

القدرة املحدودة لقطاعي الصحة والنظافة في سورية”.

فــي 10 كانــون الثاني/ينايــر، أعلــن وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو، اســتكمال بنــاء 03 ألــف منــزل مــن الطــوب للنازحيــن فــي إدلــب شــمال  	•
غربــي ســورية، بنهايــة يناير/كانــون الثانــي الجــاري. جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بهــا الوزيــر خــال حضــوره فعاليــة فــي إســطنبول. وقال: »هنــاك 
تعهــد فــي الوقــت الحالــي ببنــاء 25 ألفــا و008 منــزل مــن الطــوب )فــي إدلــب(، يســتكمل بنــاء 03 ألفــا منهــا نهايــة ينايــر«. ولفــت أنــه تــم اســتكمال 
08٪ مــن بنــاء قرابــة 7 آالف منــزل فــي 16 يوما. وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي 9102، أطلقــت وزارة الداخليــة، حملــة إلغاثــة النازحيــن فــي إدلــب، 

أطلق عليها مشروع »نحن معا إلى جانب إدلب« تهدف لسد احتياجات السوريين من املأوى.

فــي 18 كانــون الثانــي/ ينايــر، أعلــن فريــق )منســقو اســتجابة ســوريا(، عــن ارتفــاع أعــداد املخيمــات املتضــررة، شــمال غــرب ســورية نتيجــة  	•
الهطــوالت املطريــة الكثيفــة إلــى 541 مخيًمــا، وانقطــاع العديــد مــن الطرقــات املؤديــة إلــى بعــض املخيمــات. ووفــق الفريــق، فقــد بلغــت عــدد 
الخيــم املتضــررة بشــكل كلــي 872 خيمــة و 315 خيمــة بشــكل جزئــي وأضــرار واســعة فــي الطرقــات تجــاوزت الـــ8 كيلومتــرات ضمــن املخيمــات 
ومحيطهــا فــي حصيلــة أوليــة لحصــر األضــرار، ومحاولــة الوصــول إلــى املخيمــات املتضــررة التــي يصعــب الوصــول إليهــا نتيجــة ســوء وانقطــاع 
الطرقــات املؤديــة إليهــا. وتوزعــت األضــرار ابتــداًء مــن مخيمــات خربــة الجــوز غربــي ادلــب وصــواًل إلــى املخيمــات الحدوديــة باتجــاه ريــف حلــب 
الشــمالي، إضافــًة إلــى محيــط مدينــة إدلــب ومعرتمصريــن وكللــي وحربنــوش وكفريحمــول وحزانــو وزردنــا. وتحــدث الفريــق عــن تشــرد مئــات 
العائــات ونــزوح بعضهــا إلــى أماكــن اخــرى وانتقــال جــزء بســيط إلــى دور العبــادة ومراكــز إيــواء، فــي حيــن أن آالف املدنييــن أمضــوا ليلتهــم وقوفــا 
أو فــي العــراء بســبب دخــول ميــاه األمطــار إلــى خيمهــم. وتوقــع فريــق منســقو االســتجابة، زيــادة األضــرار بشــكل أكبــر فــي حــال اســتمرار الهطــوالت 
املطريــة أو تجددهــا فــي املنطقــة، فــي وقــت ناشــد نشــطاء وفعاليــات مدنيــة جميــع املنظمــات الدوليــة واملحليــة ملســاعدة املدنييــن فــي املخيمــات 

املتضررة.
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في 21 كانون الثاني/ يناير، قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في تقرير لها، إن »الاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية  	•
مــع ســورية ليــس لديهــم ُبنــى مائمــة لتأويهــم خــال أشــهر الشــتاء القاســية«، فــي ظــل تكــرار املأســاة كل عــام الســيما فــي فصــل الشــتاء. ولفتــت 
املنظمــة إلــى أن أكثــر مــن 51 ألــف الجــئ ســورّي فــي بلــدة عرســال يواجهــون شــتاءهم الثانــي منــذ صــدور قــرار »مجلــس الدفــاع األعلــى« اللبنانــي، 
بتفكيــك البنــى التــي تأويهــم، وذكــرت أن القــرار أرغــم الاجئيــن الســوريين فــي عرســال علــى العيــش مــن دون ســقف وعــزل مائميــن، واضطرهــم 
علــى تحمــل ظــروف الشــتاء القاســية، بمــا فيهــا درجــات حــرارة دون الصفــر وفيضانــات. مــن جهتهــا، قالــت املنســقة األولــى لحقــوق الاجئيــن 
رغمــوا علــى تفكيــك ماجئهــم فــي 9102 

ُ
واملهاجريــن فــي املنظمــة، ميشــال رندهــاوا، »ال تــزال ظــروف عيــش الاجئيــن الســوريين فــي عرســال الذيــن أ

قاســية«، الفتــة إلــى أن »قيــود الحركــة للحــد مــن تف�شــي فيــروس كورونــا تهــدد ســامتهم وحياتهــم”. ونوهــت رندهــاوا إلــى أن الاجئيــن، الذيــن 
اضطــروا إلــى تفكيــك ماجئهــم قبــل ســبعة أشــهر، لــم يبــق لهــم ســوى أســقف مــن الخشــب الرقيــق والشــوادر لحمايتهــم مــن الثلــج الكثيــف 
والريــاح الشــديدة، حيــث انخفضــت درجــات الحــرارة املســّجلة حينهــا إلــى 01 درجــات تحــت الصفــر. وأوضحــت أن نصــف الاجئيــن الســوريين 
في لبنان يفتقدون اآلن إلى األمن الغذائي، إضافة إلى أن معظم الاجئين السوريين قلقون إزاء ارتفاع تكاليف إرسال أطفالهم إلى املدارس، 
ودفــع اإليجــارات وفواتيــر الكهربــاء، التــي تضاعفــت خــال الفتــرة الســابقة. وطالــب تقريــر املنظمــة، الحكومــة اللبنانيــة واملنظمــات والحكومات 
املانحــة، بضمــان الحمايــة الكاملــة لحــّق الجميــع فــي مســكن مائــم، بمــا فــي ذلــك تقديــم دعــم معــّزز لتأهيــل منــازل الاجئيــن الســوريين للشــتاء 
لحمايــة األســر الضعيفــة مــن العوامــل الجويــة، ولتمكينهــا مــن العيــش بأمــان وكرامــة، ودعــت املانحيــن إلــى حــّث الحكومــة اللبنانيــة علــى 

مراجعة سياساتها حول املواد املسموحة في املخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء املاجئ.

5. تبدلت القوى العسكرية المسيطرة
لــم تحــدث تغيــرات ملحوظــة، طــوال أحــد عشــر شــهًرا املاضيــة، فــي نســب ســيطرة القــوى العســكرية علــى األرض، ونســب الســيطرة هــي علــى  	•

النحو اآلتي في أواخر كانون الثاني/ يناير 2021:

نسبة السيطرةالقوى المسيطرة

63.38 %النظام السوري 

25.64 %قوات سوريا الديمقراطية

10.98 %فصائل المعارضة

يرجــع عــدم التغّيــر فــي نســب الســيطرة إلــى التــزام النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة بوقــف إطــاق النــار فــي إطــار مذّكــرة موســكو التــي جــرى  	•
توقيعها بين تركيا وروسيا في 5 آذار/ مارس 2020، على الرغم من الخروقات املتصاعدة واملستمّرة التي تشهدها خطوط التماس.
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6. المستجدات السياسية؛ روزنامة الحدث السوري

المستجدات على مستوى العملية السياسية

فــي 1 كانــون الثانــي/ ينايــر، أكــدت مصــادر فــي محافظــة الســويداء أن روســيا تحــاول »استنســاخ« تســوية درعــا فــي املحافظــة، مــن خــال  	•
تأســيس لجنــة مصالحــة، بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري فــي محافظــة الســويداء، علــى أن تشــرف علــى إبــرام تســويات 
أوضــاع للمتخلفيــن عــن الخدمــة فــي صفــوف قــوات النظــام واملنشــقين، وللمطلوبيــن بقضايــا أمنيــة. وذكــرت موقــع إخباريــة عــن مصــادر فــي 
املحافظــة، أن روســيا تنســق مــع األفــرع األمنيــة، وتعتــزم افتتــاح مكتــب للجنــة املصالحــة فــي مبنــى محافظــة الســويداء، ومــن املقــرر أن تطــرح 

روسيا بنود التسوية خال اجتماع جديد مع وجهاء املحافظة، ورجال الدين في فرع »أمن الدولة”.

فــي 2 كانــون الثانــي/ ينايــر، رحــب االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة فــي بيــان لــه، بااللتــزام الــذي أبدتــه الحكومــة البريطانيــة تجــاه محاســبة  	•
املســؤولين عــن الجرائــم فــي ســورية، وأشــار علــى وجــه الخصــوص إلــى قرارهــا نقــل عقوبــات االتحــاد األوروبــي ضــد النظــام وشــركائه إلــى نظــام 
العقوبــات الخــاص باململكــة املتحــدة. وأعــرب االئتــاف عــن اســتعداده الكامــل للتعــاون مــع اململكــة املتحــدة مــن خــال فريقــه املخصــص 

ملتابعة تطبيق قانون العقوبات األميركي قيصر إلى حين محاسبة املجرمين، وتنفيذ الحل السيا�شي وفق قرارات مجلس األمن.

فــي 3 كانــون الثانــي/ ينايــر، أكــدت وزارة الخارجيــة األميركيــة، بــأن املبعــوث الخــاص لســورية، جويــل رايبيــرن، ســيغادر فــي جولــة إلــى املنطقــة،  	•
تشــمل اإلمــارات العربيــة املتحــدة واألردن، فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 7 ينايــر كانــون الثانــي، إلجــراء محادثــات مــع الجهــات الرســمية، إضافــة لقــادة 
فــي اجتماعاتــه، علــى أهميــة الجهــود  الــوزارة أن املبعــوث الخــاص رايبيــرن، ســيؤكد  فــي ســورية. وأوضحــت  املجتمــع املدنــي، بشــأن الوضــع 

الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسيا�شي للصراع السوري، بما يتما�شى مع قرار مجلس األمن رقم 2254.

فــي 4 كانــون الثانــي/ ينايــر، أعــرب االئتــاف الوطنــي الســوري عــن ترحيبــه بالخطــوات اإليجابيــة التــي تــم إحرازهــا نحــو عــودة »العاقــات  	•
الشــقيقة. الكويــت  دولــة  فــي  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  مــا  بحســب  عهدهــا،  ســابق  إلــى  العربــي  الخليــج  دول  بيــن   األخويــة« 

وأشــاد االئتــاف بالجهــود الهامــة التــي قدمتهــا القيــادة الحكيمــة لدولــة الكويــت، ودورهــا املحــوري فــي الوصــول إلــى هــذا النجــاح الــذي تطلعــت 
إليــه شــعوب الخليــج وجميــع الشــعوب العربيــة. وأضــاف االئتــاف: التحديــات التــي تواجهنــا فــي عالــم اليــوم تتطلــب إنشــاء تكتــات تتعــاون 

فيما بينها وتستفيد من إمكاناتها وتسخر كل ذلك لخدمة شعوبها.

وفــي 5 كانــون الثانــي/ ينايــر، حــذرت وزارة الخارجيــة الروســية مــن عــدم االعتــراف باالنتخابــات املقبلــة فــي ســورية، متهمــة الــدول الغربيــة  	•
بالعمــل علــى عرقلــة تحقيــق »تقــدم سيا�شــي«، لكنهــا اعترفــت أن الوضــع فــي ســورية »مــا زال متفجــًرا”. جــاء ذلــك فــي مقابلــة أجرتهــا وكالــة أنبــاء 
»نوفوســتي« مــع نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�شــي »ســيرغي فيرشــينين«، ادعــى خالهــا أن »الوضــع امليدانــي فــي ســورية اســتقر بشــكل عــام، لكنــه ال 

يزال متفجًرا ومعقًدا. وال تزال التوترات قائمة في املناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة النظام وهي إدلب وشرق الفرات والتنف”.

في 6 كانون الثاني/ يناير، أكدت املمثلة الســامية لألمم املتحدة لشــؤون نزع الســاح »إيزومي ناكاميتســو« أن املنظمة الدولية غير متأكدة  	•
حتــى اآلن مــن اإلزالــة الكاملــة لبرنامــج األســلحة الكيماويــة فــي ســورية. وفــي جلســة ملجلــس األمــن الدولــي حــول تنفيــذ القــرار رقــم 2118، الخــاص 
بإزالــة برنامــج األســلحة الكيماويــة الســورية، شــددت »ناكاميتســو« ضــرورة إعمــال مبــدأ املســاءلة لــكل مــن اســتخدم تلــك األســلحة فــي ســورية. 
وقالــت: »ال تــزال هنــاك 19 مســألة عالقــة بالبرنامــج الكيمــاوي الســوري.. مرفــق إنتــاج لألســلحة الكيماويــة والــذي أعلنــت دمشــق أنــه لــم 
يســتخدم قــط إلنتــاج األســلحة الكيمائيــة، لكــن معلوماتنــا الخاصــة التــي جمعناهــا منــذ عــام 2014 تقــول غيــر ذلــك”. وأضافــت: »معلوماتنــا 
تشــير إلــى أن املــواد الكيماويــة املؤثــرة علــى األعصــاب قــد أنتجــت وُهيئــت فــي هــذا املوقــع.. طلبنــا مــن دمشــق أن تفصــح عــن األنــواع والكميــات 
التــي أنتجــت مــن هــذه املــواد الكيمائيــة وعلــى حــد علمــي لــم تــرد ســورية علــى طلبنــا”. وتابعــت: »مــا زلنــا نعتبــر إعــان ســورية بشــأن القضــاء 
بالكامــل علــى برنامــج األســلحة الكيماويــة لديهــا غيــر دقيــق وغيــر كامــل«، محــذرة: »مــا لــم تتــم محاســبة كل مــن اســتخدم األســلحة الكيماويــة 

في سورية، فإن الخطر سيظل محدًقا بالجميع”.

فــي 12 كانــون الثانــي/ ينايــر، أكــد االئتــاف الوطنــي، أن الهجــوم الــذي نفذتــه قــوات النظــام بدعــم رو�شــي علــى نقطــة تابعــة للجيــش الوطنــي  	•
الســوري فــي قريــة »العنــكاوي« بريــف حمــاة الغربــي، يمثــل »انتهــاًكا التفــاق وقــف إطــاق النــار، واتفــاق خفــض التصعيــد الســاري فــي املنطقــة”. 
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وطالــب »االئتــاف« الفصائــل والكتائــب، ونقــاط املراقبــة فــي املنطقــة باتخــاذ أق�شــى درجــات الحيطــة، ورفــع مســتوى الجاهزيــة واالســتعداد 
للتصــدي ملثــل هــذه االعتــداءات. ودعــا األطــراف الدوليــة إلدانــة هــذا »االنتهــاك اآلثــم للتفاهمــات واالتفاقــات« وممارســة الضغــط الكافــي علــى 
النظــام و«رعاتــه« لوقــف النهــج العســكري واالعتــداءات والخروقــات التــي تزيــد مــن تعطيــل املســار السيا�شــي وعرقلتــه، بحســب وصفــه. يذكــر 
أن قــوات النظــام الســوري تســللت إلــى إحــدى نقــاط »جيــش النصــر« التابــع لـــ »الجبهــة الوطنيــة للتحريــر« غربــي حمــاة، بواســطة قناصــات 

حرارية وكواتم للصوت وتمكنت من قتل 11 عنصًرا من فصائل املعارضة.

فــي 13 كانــون الثانــي/ ينايــر، قــال رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية »أنــس العبــدة« إن النظــام وامليليشــيات اإليرانيــة َعِملــوا خــال الســنة  	•
املاضيــة علــى تســهيل انتقــال عناصــر خطيــرة مــن داعــش وأخواتهــا إلــى درعــا. وأكــد العبــدة أن أكثــر مــن 500 مــا بيــن داعــش وأشــباههم تــم 
تســهيل وصولهــم إلــى درعــا، مشــيرا إلــى أن هــؤالء هــم جنــود النظــام وليســوا أعــداءه. وأشــار »العبــدة« إلــى أن الفرقــة الرابعــة وامليليشــيات 

اإليرانية ال يريدون استقراًرا في سورية، وأنهم يعيشون على الفو�شى.

14 كانــون الثانــي/ ينايــر، أدانــت حركــة »حمــاس« وفــق بيــان صــادر عنهــا، الغــارات اإلســرائيلية التــي طالــت مواقــع عســكرية للنظــام  فــي  	•
الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة فــي محافظــة ديــر الــزور شــرقي ســورية، ســبق اتخــاذ الحركــة التــي تحظــى بعاقــات قويــة مــع إيــران ملثــل تلــك 
املواقــف. واعتبــر الناطــق باســم حركــة »حمــاس«، حــازم قاســم، إن »العــدوان اإلســرائيلي علــى ســورية لــن يتوقــف، إال باملواجهــة الحقيقيــة 
الكيــان  يمارســه  الــذي  املتواصــل  اإلرهــاب  »هــذا  قاســم:  وأضــاف  متجــددة”،  »جريمــة  بأنــه  اإلســرائيلي«  »العــدوان  واصًفــا  لاحتــال«، 
الصهيونــي، يعكــس العقليــة العدوانيــة التــي تحكمــه، وســلوكه التوســعي علــى حســاب املنطقــة وشــعوبها، والــذي لــن يتوقــف إال باملواجهــة 

الحقيقة للمشروع الصهيوني، وتشترك بها كل القوى الحية في األمة”.

فــي 15 كانــون الثانــي/ ينايــر، االتحــاد األوروبــي يــدرج وزيــر خارجيــة النظــام الســوري »فيصــل املقــداد« علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة ويمنعــه  	•
مــن دخــول دولــه. وشــدد مجلــس االتحــاد األوروبــي فــي وثيقــة نشــرها فــي مجلتــه الرســمية علــى أن املقــداد الــذي تولــى منصبــه فــي نوفمبــر املا�شــي، 
بعــد وفــاة ســلفه وليــد املعلــم، يتحمــل كوزيــر فــي الحكومــة قــدرا مــن املســؤولية عــن »أعمــال القمــع العنيفــة ضــد الســكان املدنييــن التــي يمارســها 
النظــام الســوري”. وتنــص الوثيقــة علــى أن قــرار إدراج املقــداد علــى قائمــة العقوبــات يأتــي »نظــًرا لخطــورة الوضــع فــي ســورية”. تشــمل قائمــة 
العقوبــات األوروبيــة ضــد ســورية أكثــر مــن 300 شــخص )أي أوســع الئحــة ســوداء لاتحــاد(، منهــم بشــار األســد وأفــراد فــي عائلتــه، باإلضافــة 
إلــى منــع التجــارة بالكامــل تقريبــا مــع ســورية وحظــر تقديــم القــروض إليهــا. ويق�شــي هــذا اإلجــراء بمنــع املدرجيــن علــى القائمــة الســوداء مــن 
دخــول األرا�شــي األوروبيــة وتجميــد أصولهــم املصرفيــة فــي االتحــاد. وســبق أن أدرج االتحــاد فــي نوفمبــر ثمانيــة وزراء جــدد فــي حكومــة النظــام 

تم تعيينهم في أغسطس على الئحة العقوبات.

فــي 16 كانــون الثانــي/ ينايــر، عبــرت صفحــة الســفارة األميركيــة فــي دمشــق، عــن دعــم واشــنطن لحــوار املكونــات الكرديــة فــي شــمال شــرقي  	•
ســورية، متحدثــة عــن تطلعهــا الســتمراره والتقــدم فيــه، وســط حديــث عــن إمكانيــة اســتئناف املباحثــات بيــن املكونــات الكرديــة بعــد تعثرهــا 
ســابًقا. وقالــت الســفارة األميركيــة، إن »هــذه املناقشــات تدعــم وتكمــل العمليــة السياســية األوســع بموجــب القــرار الدولــي 2254، نحــو تأميــن 
مســتقبل أكثــر إشــراًقا لجميــع الســوريين«، فــي وقــت رّحــب »املجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســورية« بالتصريــح األميرـكـي، علــى لســان »شــال 

كدو«، ولم يصدر أي تعليق من أحزاب الوحدة الوطنية أو من »االتحاد الديمقراطي”.

فــي 21 كانــون الثانــي/ ينايــر، أعــرب »االئتــاف الوطنــي الســوري« فــي بيــان لــه عــن تمنياتــه بالتوفيــق والنجــاح للرئيــس األميركــي »جــو بايــدن«  	•
مــع تولــي إدارتــه مهامهــا، راجًيــا أن يكــون عهــد خيــر وأمــان وازدهــار، ومعرًبــا عــن تطلعــه الســتمرار التعــاون البنــاء مــن أجــل قضيــة الشــعب 
الســوري العادلــة. واعتبــر االئتــاف أن الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد الــذي تمكــن الشــعب األميرـكـي ومؤسســاته مــن حمايتهــا هــي مــا يتطلــع 
الشــعب الســوري إلــى تحقيقــه، وال بــد مــن خطــوة مباشــرة وحقيقيــة تجــاه تحقيــق مشــروع الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان 

في سورية برعاية األطراف الدولية املؤمنة بحقوق الشعوب.

وفــي هــذا اليــوم أيًضــا، اجتمــع وزيــر الخارجيــة الرو�شــي ســيرغي الفــروف، مــع وفــد مــن منصتــي »موســكو والقاهــرة«، املحســوبتين علــى املعارضة   

الســورية، فــي الوقــت الــذي تعصــف فيــه خافــات حــادة ضمــن مكونــات »هيئــة التفــاوض”. وقــال الفــروف بعــد اللقــاء، إن بــاده مســتعدة 
ملواصلــة تعزيــز الحــوار الشــامل بيــن األطــراف الســورية مــن أجــل تســريع عــودة األوضــاع إلــى طبيعتهــا فــي ســورية. مــن جهتهــا صرحــت الخارجيــة 
الروســية فــي بيــان بــأن الفــروف اســتقبل فــي وقــت ســابق مــن اليــوم، ممثليــن عــن قيــادة منصتــي »موســكو« و«القاهــرة«، قــدري جميــل وخالــد 
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املحاميــد وجمــال ســليمان ومهنــد دليــكان. وأضافــت أن »ســيرغي الفــروف أكــد اســتعداد روســيا الثابــت ملواصلــة تعزيــز حــوار شــامل وبنــاء بيــن 
السوريين من أجل تطبيع الوضع في سورية في أسرع وقت”.

كمــا قــررت اململكــة العربيــة الســعودية، فــي 21 كانــون الثانــي/ ينايــر، إيقــاف الدعــم املالــي الــذي كانــت تقدمــه لهيئــة »التفــاوض الســورية«   
املعارضــة، وذلــك قبــل أيامــن انعقــاد الجولــة الخامســة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية، بحســب وثيقــة متداولــة تــم التأكــد مــن صحتهــا، 
وجــاء فــي املذكــرة أنــه »وعلــى ضــوء اســتمرار تعطيــل أعمــال هيئــة التفــاوض الســورية فقــد تقــرر تعليــق عمــل موظفــي الهيئــة مــع نهايــة الشــهر 

الجاري يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها«، مطالبة الهيئة بـ«االطاع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.

وقالــت الخارجيــة فــي مذكــرة أخــرى إنهــا تلقــت مذكــرة مــن »بعــض مكونــات هيئــة التفــاوض الســورية وهــي هيئــة التنســيق، منصــة موســكو،   
منصــة القاهــرة، املتضمنــة رفضهــا لقــرارات صــادرة عــن اجتماعــات غيــر شــرعية للهيئــة واملخالفــات القانونيــة والنظاميــة للقــرار«، وطلبــت 

الرياض من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثاث.

فــي 23 كانــون الثانــي/ ينايــر، وصــل وفــد ليبــي برئاســة عبــد الســام الرقيعــي إلــى العاصمــة دمشــق، الســتام مهــام القائــم بأعمــال ســفارة بــاده  	•
لــدى النظــام الســوري. وقــال مســؤول الشــؤون الخارجيــة فــي اتحــاد طلبــة ليبيــا، هانيبــال محمــد الصغيــر، فــي تصريــح ملوقــع روســيا اليــوم، إن 
»الرقيعــي« ســيقوم بتلــك املهــام حتــى إشــعار آخــر، لحيــن إعــان حكومــة الوحــدة الوطنيــة، والتــي قــال إنهــا ستســتأنف أعمالهــا مــن مدينــة 
ســرت. وأشــار املســؤول إلــى أن الوفــد الــذي يرافــق »الرقيعــي« يتألــف مــن الســكرتير األول أحمــد علــي كيانــي، والســكرتير الثانــي خلــف هللا 
املهــدي مفتــاح، وأشــار إلــى أن »اســتمرار هــذه الشــخصيات مــن عدمهــا، هــو شــأن خــاص بــوزارة الخارجيــة القادمــة”. وأضــاف أن »األطــراف 
الليبيــة فــي لجنــة الحــوار التــي تعمــل علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تعتبــر أن العاقــة مــع ســورية يجــب أن تعــود، ألن العاقــة بيــن البلديــن 
عاقــة أخــوة وانتمــاء« بحســب وصفهــا. يذكــر أن الســفارة الليبيــة فــي دمشــق افتتحــت فــي آذار املا�شــي بحضــور نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن 

حينها، فيصل املقداد.

إلــى قاعــدة »حميميــم«  الســويداء،  أبنــاء محافظــة  مــن  50 عنصــًرا  بنقــل  الروســية  القــوات  أيًضــا، قامــت  ينايــر،  الثانــي/  23 كانــون  وفــي   

العســكرية فــي الســاحل الســوري، تمهيــًدا لنقلهــم إلــى ســاحات القتــال فــي ليبيــا. وقالــت عــدة شــبكات إعاميــة إن مجموعــة تضــم 50 شــاًبا 
تجمعــوا عنــد دوار »الباســل« علــى مدخــل مدينــة الســويداء وتوجهــوا فــي حافلــة إلــى قاعــدة القــوات الروســية فــي »حميميــم«، تمهيــًدا لنقلهــم 
إلــى ليبيــا لحمايــة املنشــآت التــي تســيطر عليهــا القــوات الروســية هنــاك. وأكــدت الشــبكات أن دفعــة أخــرى مــن شــبان املحافظــة، كانــت قــد 
توجهــت إلــى قاعــدة »حميميــم« تمهيــًدا لنقلهــم إلــى ليبيــا، مشــددة علــى أن روســيا تســعى الســتقطاب حوالــي 20 ألــف شــاب ســوري بغيــة زجهــم 

في ليبيا، وفق وثائق خاصة حصلت عليها تحتوي أسماء جميع من حصلوا على موافقات أمنية للسفر.

فــي 24 كانــون الثانــي/ ينايــر، نفــى »حســن عبــد العظيــم » املنســق العــام لهيئــة التنســيق فــي ســورية، األخبــار التــي تحدثــت عــن بــوادر انســحابهم  	•
ســوريا  مجلــس  مــن  مقربــة  مصــادر  عــن  صــادرة  تصريحــات  بعــد  وذلــك  الســورية«،  التفــاوض  »هيئــة  مــن  والقاهــرة  موســكو  منصتــي  مــع 
 ”RT “ الديمقراطيــة )مســد(، تقــول إن تلــك األطــراف الثاثــة تســتعد لانســحاب وتشــكيل كيــان جديــد مــع »مســد”. وقــال عبــد العظيــم لقنــاة
الروســية، إن تلــك األنبــاء »غيــر صحيحــة إطاقــا« مشــددا علــى أن »هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي تعمــل مــع مجموعــة 
القاهــرة ومنصــة موســكو وعــدد مــن املســتقلين، بمــن فيهــم بعــض ممثلــي فصائــل املنطقــة الجنوبيــة، للحفــاظ علــى وحــدة هيئــة التفــاوض 

السورية”.

فــي 28 كانــون الثانــي/ ينايــر، التقــى رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري الدكتــور نصــر الحريــري، الســفير الفرن�شــي فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة  	•
هيرفــي ماجــرو، فــي إطــار املســاعي السياســية والدبلوماســية التــي يقــوم بهــا االئتــاف الوطنــي مــن أجــل تفعيــل كافــة الســال فــي القــرار الدولــي 
2254 وعلــى رأســها هيئــة الحكــم االنتقالــي، وأيًضــا فــي إطــار الحشــد الدولــي لرفــض االنتخابــات غيــر الشــرعية التــي يســعى النظــام مــن خالهــا 

لتقويض العملية السياســية وافراغها من محتواها. وبحث الطرفان مســتجدات األوضاع امليدانية في ســورية، ومعاناة املهّجرين والنازحين 
فــي املخيمــات، واســتمرار نظــام األســد فــي التعويــل علــى النهــج العســكري، وشــن هجمــات عســكرية متواصلــة علــى املناطــق املدنيــة فــي املناطــق 
املحــررة والتصعيــد األخيــر فــي الجنــوب الســوري. وتطــرق الحضــور إلــى تطــورات العمليــة السياســية وال ســيما الجولــة الخامســة مــن أعمــال 

اللجنة الدستورية السورية التي ال تشهد أي تقدم نتيجة عرقلة وتعطيل نظام األسد لعملها.
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روزنامة الحدث السوري

روزنامة الحدث السوري

1 كانون الثاني/ يناير 2021

اســتهدفت ســيارة مفخخــة فجــر 1 كانــون الثانــي/ ينايــر، القاعــدة الروســية فــي بلــدة "تــل الســمن"، بريــف الرقــة الشــمالي، فيمــا 

تبنــى تنظيــم "حــراس الديــن"، العمليــة غيــر المســبوقة وذلــك عبــر بيــان رســمي نشــرته معرفــات التنظيــم. وقــال ناشــطون فــي 

موقــع "الخابــور"، المحلــي إن االنفجــار وقــع علــى مدخــل القاعــدة الروســية وتــاله صــوت إطــالق نــار كثيــف مــع دخــول عــدد مــن 

ــان صــادر عــن تنظيــم "حــراس الديــن"، أن  ســيارات اإلســعاف إلــى القاعــدة شــمالي محافظــة الرقــة شــرقي البــالد. وورد فــي بي

سرية من السرايا التابعة له "تمكنت من اإلغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة".

7 كانون الثاني/ يناير 2021

ــرادار  ــة ال ــن كتيب ــتهدف كل م ــة، اس ــة الجنوبي ــي المنطق ــرائيلي" ف ــدوان "إس ــة لـــ ع ــه الجوي ــدي دفاعات ــن تص ــد يعل ــام األس نظ

الواقعــة غــرب بلــدة الــدور بريــف الســويداء الغربــي، وكتيبــة “نجــران” الواقعــة شــمال غــرب الســويداء عنــد الحــدود اإلداريــة مــع 

محافظــة درعــا، ومحيــط الفرقــة األولــى ضمــن منطقــة الكســوة ومواقــع أخــرى علــى طريــق دمشــق – درعــا، ويتواجــد فــي 

المناطق آنفة الذكر مليشيات موالية إليران وحزب الله اللبناني باإلضافة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها.

10 كانون الثاني/ يناير 2021

أفــادت مصــادر محليــة مطلعــة بــأن قــوات "األســايش" التابعــة لــإدارة الذاتيــة، أجــرت عمليــة تبــادل أســرى مــع قــوات النظــام فــي 

مدينــة القامشــلي شــمال ســورية، بهــدف عــودة الهــدوء إلــى المدينــة عقــب التوتــر الــذي حصــل علــى خلفيــة اعتقــاالت متبادلــة 

بيــن الطرفيــن. وأطلقــت قــوات "األســايش" التابعــة لــإدارة الذاتيــة، ســراح ضابــط و13 عنصــًرا مــن عناصــر النظــام الســوري، الذيــن 

اعتقلهم خالل األيام الماضية، في حين أطلقت قوات النظام سراح قيادي في )قوات سوريا الديمقراطية( "قسد".

11 كانون الثاني/ يناير 2021

تكبــدت ميليشــيات النظــام خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة إثــر تعرضهــا لهجمــات وكمائــن متواصلــة فــي مناطــق الباديــة الســورية، 

ــاع  ــدس والدف ــواء الق ــيات "ل ــن مليش ــًرا م ــارب 14 عنص ــا يق ــل م ــث ُقت ــورية. حي ــرقي س ــة ش ــزور والرق ــر ال ــاف دي ــي أري ــيما ف ال س

الوطنــي"، بهجــوم لتنظيــم داعــش علــى إحــدى النقــاط المشــتركة فــي باديــة ديــر الــزور الجنوبيــة، وأشــارت مصــادر إلــى إن 

ــى نقطــة مشــتركة فــي محيــط منطقــة  ــى ســيارات كانــت تحمــل عناصــر للنظــام متجهــة إل ــا عل
ً

ــا مباغت ــم شــن هجوًم التنظي

الشــوال جنــوب ديــر الــزور، تبــع ذلــك اســتنفار غيــر مســبوق شــهدته مدينــة ديــر الــزور إثــر الهجــوم، حيــث أرســلت ميليشــيا الحــرس 

الثوري اإليراني مؤازرة من محيط اللواء 137، إلى موقع الهجوم.

أنشــأ الجيــش التركــي نقطــة عســكرية جديــدة لــه فــي ريــف حلــب الغربــي. وقــال ناشــطون إن الجيــش التركــي اتخــذ مــن مبنــى 

الحبــوب الواقــع بيــن قريتــي »األبزمــو والقصــر« بريــف حلــب الغربــي، والواقــع غربــي الفــوج 46 بمســافة تبعــد مــا يقــارب )1 كــم(، 

نقطة عسكرية جديدة. وقام الجيش التركي بتعزيز النقطة بالجنود واآلليات.
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12 كانون الثاني/ يناير 2021

غــادرت النقطــة التركيــة األخيــرة بمناطــق ســيطرة النظــام وذلــك تنفيــًذا لقــرارات تركيــة تقضــي بانســحاب نقاطهــا العســكرية 
 إلــى آخــر نقطــة بريــف إدلــب الشــرقي. وقــال 

ً
المحاصــرة بعــد تقــدم ميليشــيات النظــام، ليصــار إلــى ســحب النقــاط التركيــة وصــوال

ــًرا،  ــحبت مؤخ ــراقب" انس ــمال "س ــر" ش ــرق "الدوي ــوب مف ــق M5 جن ــى طري ــز عل ــت تتمرك ــي كان ــة الت ــة التركي ــطون إن النقط ناش
وبذلك يتم إنهاء عمليات االنسحاب التي بدأت ألول مرة في شهر تشرين األول من العام 2020 الماضي.

13 كانون الثاني/ يناير 2021

ــة  ــزور شــرقي البــالد، بغــارات جوي ــر ال ــران فــي محافظــة دي ــرات حربيــة إســرائيلية عــدة مواقــع تابعــة لميليشــيات إي قصفــت طائ

وصفــت بغيــر المســبوقة واألعنــف منــذ ســنوات، فقــد تعــرض نحــو 30 موقًعــا للمليشــيات الطائفيــة بمدينــة ديــر الــزور ومحيطهــا 

لغــارات جويــة عنيفــة دون التوصــل إلــى معلومــات دقيقــة حــول حجــم الخســائر البشــرية والماديــة بصفــوف الميليشــيات 

ــادر  ــا لمص ــا. ووفًق ــى بصفوفه ــى والجرح ــرات القتل ــوع عش ــى وق ــات أدت إل ــطون إن الضرب ــال ناش ــا ق ــا، فيم ــة إيرانًي المدعوم

ــزور  ــر ال ــة دي ــهدت محافظ ــث ش ــة حي ــث الكثاف ــن حي ــنوات م ــذ س ــا من ــن نوعه ــى م ــي األول ــة ه ــات الجوي ــإّن الضرب ــدة، ف عدي

انفجــارات ضخمــة ناتجــة عــن قصــف جــوي إســرائيلي لمواقــع ميليشــيات إيرانيــة وباكســتانية وأفغانيــة وعراقيــة وأخــرى تابعــة 

 مــن »البوكمــال - المياديــن - شــارع بورســعيد - مقــر األمــن العســكري - اللــواء 137 - تلــة الحجيــف - مخازن 
ً

للنظــام. الضربــات طالــت كال

عياش - محيط مطار دير الزور - مقر فاطميون قرب من عياش - جبل ثردة - حي العمال - محيط هرابلش«.

يضــاف لذلــك مواقــع لميليشــيات »لــواء زينبيــون الباكســتاني« و«لــواء فاطميــون األفغاني«، و »الفــوج 47« و »حزب اللــه العراقي«، 

ــق  ــف مناط ــال القص ــا ط ــزور. كم ــر ال ــي دي ــون غرب ــيا فاطمي ــل لميليش ــتودع كام ــر مس ــات أدت لتفجي ــطون إن الضرب ــال ناش وق

ــي«،  ــن عل ــزار عي ــرب م ــة »ق ــة القوري ــن و بادي ــي موحس ــوب غرب ــيات جن ــع الميليش ــارات مواق ــدة غ ــن بع ــوب الميادي ــزارع جن الم

وســط أنبــاء عــن اســتهداف الغــارات لمواقــع داخــل أحيــاء مدينــة ديــر الــزور منهــا »مبنــى التنميــة - مبنــى النصــر بحــي العّمــال - 

مبنى لمخابرات النظام العسكرية«.

روســًيا، كشــفت وســائل إعــالم روســية، عــن دخــول ســفينة اإلنــزال الروســية الكبيــرة »ســاراتوف« ميــاه البحــر األبيــض المتوســط، 

فــي حيــن نشــرت مواقــع إلكترونيــة فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، صــورا لمــرور الســفينة بمضيــق البوســفور. وذكــرت المواقــع 

أن »ســاراتوف« تتجــه نحــو مينــاء طرطــوس الســوري، حيــث تمتلــك القــوات البحريــة الروســية نقطــة إمــداد لوجســتي، وتتكــون 

ــر مــن 10 ســفن  ــا فــي البحــر األبيــض المتوســط مــن أكث ــي الروســي المتواجــدة حالي مجموعــة القطــع التابعــة لألســطول الحرب

قتاليــة ومســاعدة. ووفقــا لوســائل إعــالم غربيــة، فــإن ســفن اإلنــزال الكبيــرة والســفن المســاعدة التابعــة للبحريــة الروســية، إضافــة 

إلــى ســفن مســتأجرة مــن قبــل األســطول الروســي، تشــارك فــي عمليــة نقــل شــحنات إلــى مجموعــة الطيــران الروســي المتمركــزة 

في مطار حميميم )بريف الالذقية( ونقطة اإلمداد في ميناء طرطوس ووحدات الجيش التابع للنظام السوري.

15 كانون الثاني/ يناير 2021

قــام مجهولــون بإحــراق صــورة لــرأس النظــام "بشــار األســد"، كمــا خّطــوا كتابــات مناهضــة للنظــام فــي مدينــة التل بريف دمشــق 

الغربــي، وبحســب المصــادر فــإن إحــراق صــورة رأس النظــام جــرى فــي شــارع "الــوادي" فــي المدينــة، بالقــرب مــن حاجــز عســكري 

لميليشــيات النظــام، وســط انتشــار كتابــات عبــارات تطالــب بإســقاط نظــام األســد واإلفــراج عــن المعتقلين. وأشــارت إلــى أن المدينة 

شــهدت اســتنفاًرا أمنًيــا لدوريــات األمــن السياســي المســؤول عــن الملــف األمنــي للمدينــة، إضافــة الســتنفار ميليشــيا "كتائــب 

البعث" التي عملت على إزالة العبارات عن الجدران.
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22 كانون الثاني/ يناير 2021

ــة تابعــة لالحتــالل اإلســرائيلي فجــر اليــوم، مواقــع عســكرية تابعــة لميليشــيات النظــام فــي محافظــة  ــرات حربي اســتهدفت طائ

حمــاة وســط البــالد. وقالــت وكالــة أنبــاء النظــام »ســانا«، إن وســائط الدفــاع الجــوي فــي جيــش النظــام تصــدت لعــدوان جــوي 

علــى محيــط محافظــة حمــاة وأســقطت معظــم الصواريــخ المعاديــة، وفــق تعبيرهــا، فيمــا تحــدث إعــالم النظــام عــن ســقوط 

ضحايــا مدنييــن. ونقلــت عــن مصــدر عســكري لــم تكشــف عــن اســمه قولــه: إن »الهجــوم نفــذ برشــقات مــن الصواريــخ مــن اتجــاه 

مدينــة طرابلــس اللبنانيــة مســتهدفا بعــض األهــداف فــي محيــط محافظــة حمــاة وقــد تصــدت الوســائط دفاعيــة للصواريــخ 

المعادية وأسقطت معظمها«، بحسب وصفه.

وتســببت مضــادات النظــام بمقتــل عائلــة كاملــة وذلــك جــّراء ســقوط صــاروخ لقــوات النظــام أثنــاء محاولتــه اعتــراض الصواريــخ 

اإلســرائيلية التــي اســتهدفت مواقــع لهــا بمحافظــة حمــاة. وقالــت مصــادر محليــة إن عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن أب وأم وطفليــن 

قتلــوا جــراء ســقوط صــاروخ لقــوات النظــام علــى أحــد أحيــاء شــمال غــرب مدينــة حمــاة، مصــدره قاعــدة عســكرية تابعــة 

لميليشيات النظام.

24 كانون الثاني/ يناير 2021

 عســكرية ضخمــة باتجــاه الباديــة الســورية بشــكل مفاجــئ، ضمــت عربــات وناقــالت جنــد وشــاحنات 
ً

الجيــش الروســي يرســل أرتــاال

تحمــل معــدات لوجســتية. ونقلــت وكالــة "ســبوتنيك" الروســية عــن مصــادر، أن القــوات الروســية أرســلت تعزيــزات عســكرية وصفت 

باألضخــم، بالتعــاون مــع وحــدات مــن قــوات النظــام والشــرطة العســكرية الروســية، باتجــاه الباديــة الســورية ضمــن مثلــت أريــاف 

 أخــرى وصلــت إلــى باديــة دير الــزور وتحديــًدا إلى مناطــق "كباجب" و"الشــوال"، 
ً

حمــاة الرقــة وحمــص. وأشــارت الوكالــة إلــى أن أرتــاال

وذلــك ضمــن خطــة تســعى مــن خاللهــا القــوات الروســية بالتنســيق مــع قــوات النظــام إلــى محاصــرة المناطــق التــي شــهدت 

نشــاًطا متجــدًدا لتنظيــم الدولــة "داعــش" فــي المنطقــة. يذكــر أن التحــركات الروســية والتعزيــزات تتواصــل فــي الباديــة الســورية 

ــا  ــة خالي ــة لمالحق ــات المكثف ــر الضرب ــو عب ــالل الج ــن خ ــري وم ــكري الب ــا العس ــن حضوره ــث زادت م ــرة، حي ــابيع األخي ــالل األس خ

التنظيم الذي بات ينشط بشكل الفت ويوجه ضربات مركزة لقوات النظام في بادية حماة والرقة.

7. إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
قــال تقريــر ملجلــة »اإليكونوميســت«، إن الضغــوط والصعوبــات تــزداد علــى الســوريين فــي لبنــان، لكــن ذلــك لــن يدفعهــم للعــودة إلــى ســورية،  	•
خاصــة مــع اســتمرار الحــرب، ولفتــت إلــى أن عواقــب األزمــات اللبنانيــة كانــت أكثــر وطــأة علــى الاجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون هنــاك ويقــدر 
عددهــم بـــ 884,000 الجــئ. وأوضــح التقريــر أن بعــض السياســيين، مثــل وزيــر الخارجيــة الســابق جبــران باســيل، انخرطــوا فــي إثــارة الغضــب 
فــي لبنــان، وزادت الحكومــة اللبنانيــة بدورهــا، مــن الضغــوط علــى  الشــعبي تجــاه الاجئيــن محمليــن إياهــم مســؤولية االنهيــار االقتصــادي 
الاجئيــن، وكثفــت القيــود عليهــم كمــا فعلــت أيضــا مــع عمليــات الترحيــل. ودعــت الســلطات الاجئيــن للعــودة إلــى ســورية علــى الرغــم مــن تحذيــر 
جماعات حقوقية بأن ســورية ليســت بلدا آمنا للعودة، وشــهد لبنان خال الســنوات املاضية بين الفترة واألخرى حمات عنصرية وخطاب 
بيــن لبنانييــن  لبنــان للحــرق بعــد خــاف  فــي شــمال  إلــى ترحيلهــم، كمــا تعــرض مخيــم لاجئيــن الســوريين  كراهيــة ضــّد الاجئيــن، ودعــوات 
وســوريين. وأشــار التقريــر إلــى أنــه عندمــا اســتضاف نظــام بشــار األســد مؤتمــًرا فــي ســورية لحــث الاجئيــن علــى العــودة، كان لبنــان البلــد العربــي 

الوحيد الذي أرسل وفًدا للمؤتمر.
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وضعــت صحيفــة »نيزافيســيمايا غازيتــا« الروســية، فــي مقــال لهــا، احتماليــة أن تتحــول مناطــق جنــوب ســورية التــي تســيطر عليهــا ميليشــيات  	•
االســتعدادات  علــى  الضــوء  الصحيفــة  وســلطت   .2021 العــام  فــي  اإليرانيــة«،  والقــوات  »إســرائيل  بيــن  شــمالية  حــرب  ســاحة  إلــى  إيــران، 
اإلســرائيلية لحــرب مــع إيــران علــى الحــدود الشــمالية خــال العــام الحالــي، وهــو مــا رّجحــه »معهــد دراســات األمــن القومــي« فــي إســرائيل، ونصــح 
الخبــراء اإلســرائيليون باالســتعداد جيــًدا ملثــل هــذا التطــور، وحــّذروا مــن أن القــوات املواليــة إليــران قــادرة علــى زيــادة دقــة ضرباتهــا بشــكل كبيــر 
خــال عــام 2021. وكان خبــراء »معهــد دراســات األمــن القومــي« اإلســرائيلي، أوصــوا -بحســب الصحيفــة- باالســتعداد الحتمــال مــا يســمى 
بـ«الخيــار العســكري املوثــوق«، إذا كان الرئيــس األميركــي املنتخــب، جــو بايــدن، يريــد اســتعادة مشــاركة الواليــات املتحــدة فــي االتفــاق النــووي 

مع إيران.

أصدرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« قبل يومين، تقريًرا، سلطت فيه الضوء على أبرز االنتهاكات التي ارتكبها النظام والقوى العسكرية  	•
األخــرى فــي ســورية، وناقــش التقريــر التحديــات والتجــاوزات املســتمرة بحــق املدنييــن. وأوضــح تقريــر املنظمــة، أن املدنييــن فــي ســورية واجهــوا 
عاًمــا آخــر مــن التحديــات واالنتهــاكات الشــديدة، الفتــة إلــى أن العــام املا�شــي شــهد انخفاًضــا غيــر مســبوق فــي قيمــة العملــة الوطنيــة، وُفــرض 
املزيد من العقوبات الدولية، إضافة إلى األزمات في بلدان الجوار، ما أدى إلى خلق عجز عن شــراء الغذاء واألدوية األساســية والضروريات 
األخــرى. وتحدثــت املنظمــة عــن تســبب الحــرب الدائــرة فــي البــاد منــذ 10 ســنوات بتدميــر االقتصــاد والنظــام الصحــي، مــا عّقــد بشــدة جهــود 
إلــى أن  فــي املناطــق التــي انحســرت فيهــا االشــتباكات. ونوهــت »رايتــس ووتــش«  االســتجابة لتف�شــي فيــروس »كورونــا« وتخفيــف آثــاره، حتــى 
حكومة النظام استمرت بارتكاب »االنتهاكات بحق املدنيين، وقمعت بوحشية كل إشارة على عودة ظهور املعارضة، مستخدمة االعتقاالت 
التعســفية والتعذيــب«، كمــا »واصلــت بشــكل غيــر قانونــي، مصــادرة املمتلــكات وتقييــد عــودة الســوريين إلــى مناطقهــم األصليــة”. كمــا واصلــت 
فيهــم  بمــن  البــاد،  أنحــاء  فــي جميــع  األشــخاص  بحــق  املعاملــة  وإســاءة  واإلخفــاء،  التعســفي  »االعتقــال  للنظــام،  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة 
العائــدون وقاطنــو املناطــق التــي تمــت اســتعادتها«، وذكــرت أن الهجمــات العســكرية للتحالــف الســوري- الرو�شــي علــى محافظــة إدلــب قبــل 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي آذار املا�شــي، »قتلــت اآلالف وهّجــرت قرابــة مليــون شــخص جديــد”. وأدت تلــك الحملــة إلــى عجــز املنطقــة عــن 
التعامــل مــع الوبــاء، حيــث أصبحــت املنطقــة معرضــة بشــكل متزايــد لتف�شــي »كورونــا«، مــع تدميــر أكثــر مــن %50 مــن بنيتهــا التحتيــة الصحيــة، 
وتهجيــر مئــات اآلالف مــن دون القــدرة علــى ممارســتهم التباعــد االجتماعــي. وتحــدث التقريــر عــن اســتمرار »هيئــة تحريــر الشــام« خــال العــام 
املا�شــي، بـ«قمعهــا الوح�شــي ضــد املدنييــن، حيــث شــملت انتهــاكات الهيئــة االعتقــاالت، وتعذيــب املعتقليــن، واإلعــدام بإجــراءات موجــزة، 
والنهــب، واالبتــزاز، واحتــكار الكهربــاء، وخدمــات اإلنترنــت، إضافــة إلــى تدخــل الهيئــة مــراًرا بتقديــم املســاعدات اإلنســانية وعرقلــت الخدمــات 
الصحية”. وفّصل التقرير في انتهاكات )قوات ســوريا الديمقراطية( )قســد( خال العام املا�شي، وذكر أن »قســد« اعتقلت ثمانية ناشــطين 
»تعســفًيا« علــى األقــل فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها لاشــتباه بانتمائهــم إلــى »داعــش«، كمــا تواصــل بدعــم مــن التحالــف الدولــي، احتجــاز 
100 ألــف مــن املشــتبه بانتمائهــم إلــى التنظيــم وأفــراد أســرهم، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال. وتحــدث عــن تأثيــر إغــاق املعابــر  حوالــي 
الحدوديــة فــي مواجهــة املســاعدات العابــرة للحــدود والقيــود الشــديدة التــي فرضهــا النظــام الســوري علــى ايصــال املســاعدات علــى الرغــم مــن 
أن أكثــر مــن 11.1 مليــون شــخص فــي ســورية فــي حاجــة الــى اإلغاثــة. وذكــر التقريــر أن »هيومــن رايتــس ووتــش« عملــت علــى توثيــق انتهــاكات 
التحالــف العســكري الســوري الرو�شــي واســتخدام االســلحة غيــر الشــرعية فــي ادلــب، وقصــف املــدارس واملستشــفيات واالســواق واملنــازل 

واملاجئ.

توقــع »جيمــس جيفــري« املبعــوث األميركــي الســابق إلــى ســورية، أن تســتمر »حــرب االســتنزاف الفوضويــة« فــي ســورية، فــي ظــل غيــاب أي حــل  	•
سيا�شــي عبــر التفــاوض، الفًتــا إلــى أن بــاده طبقــت فــي ســورية النمــوذج الــذي نجــح ضــد الســوفييت فــي أفغانســتان. وقــال جيفــري، فــي مقــال 
نشــرته مجلــة »فوريــن أفيــرز«، إن واشــنطن »أسســت بحلــول 2020 تحالًفــا مرًنــا، وعملــت علــى تقليــل التزاماتهــا املباشــرة، بينمــا عملــت تركيــا 
وعناصــر املعارضــة املســلحة فــي ســورية مــع الواليــات املتحــدة لحرمــان األســد مــن نصــر عســكري حاســم. وتحــدث جيفــري عــن أن الواليــات 
املتحــدة قــادت »تحالًفــا دبلوماســًيا دولًيــا كبيــًرا دعــم الجهــود السياســية لألمــم املتحــدة لحــل النــزاع، وعــزل دمشــق دبلوماســًيا، وســحق 
اقتصــاد البــاد مــن خــال العقوبــات«، وكانــت النتيجــة هــي »حالــة مــن الجمــود« وفــق تعبيــره. وأضــاف: »فــي غيــاب حــل تفاو�شــي، مــن املرجــح 
أن تســتمر حــرب االســتنزاف الفوضويــة، لكــن هــذا مــا نجــح ضــد الســوفييت فــي أفغانســتان. ومــع ذلــك، ســيتعين علــى اإلدارة املقبلــة أن تــزن 
هــذه املزايــا مقابــل املخاطــر األخــرى، بمــا فــي ذلــك التكلفــة علــى املدنييــن”. ولفــت إلــى أن الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، قــرن حملته للعقوبات 
بــاده ردت »مــراًرا وتكــراًرا« علــى النشــاط العســكري  فــي ســورية والعــراق، واعتبــر أن  بمحاولــة ملواجهــة التوســع اإلقليمــي إليــران، خاصــة 
الرو�شــي واملرتزقــة فــي شــمال شــرق ســورية، وســاعدت تركيــا علــى صــد التوغــات الســورية الروســية املشــتركة فــي شــمال غــرب البــاد. واعتبــر 
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جيمــس جيفــري، أن سياســة الرئيــس األميرـكـي املنتهيــة واليتــه دونالــد ترامــب فــي الشــرق األوســط أعطــت »نتائــج واضحــة« ويجــب أال يغيرهــا 
الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن، وقــال »إنــه ســيتعين علــى بايــدن أن يــوازن بيــن مزايــا حــرب االســتنزاف الفوضويــة مقابــل التكاليــف واملخاطــر 

األخرى، بما في ذلك التكلفة على املدنيين”.

كشــفت قنــاة العربيــة عــن أن نظــام األســد اجتمــع خــال الفتــرة املاضيــة مــع عــدد مــن املســؤولين »اإلســرائيليين«، داخــل األرا�شــي الســورية،  	•
برعايــة موســكو. وبحســب القنــاة فــإن االجتمــاع تــم فــي قاعــدة حميميــم العســكرية، فــي ريــف الاذقيــة. وأشــارت إلــى أن اللقــاء يعتبــر الثانــي مــن 
نوعــه، بعــد أن التقــى الطرفيــن ســابًقا فــي قبــرص، برعايــة روســية أيًضــا، ولــم تذكــر القنــاة أي تفاصيــل عــن االجتمــاع، أو أهدافــه، كمــا لــم 

تذكر أسماء مندوبين نظام األسد في االجتماع، أو هوية الشخصيات »اإلسرائيلية«.

إلــى  البــاد، إلعــادة الاجئيــن الســوريين  فــي  بــارول« الهولنديــة، الضــوء علــى دعــوات األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة  ســلطت صحيفــة »هيــت  	•
بادهــم، مؤكــدة أن »ســورية ليســت آمنــة«، واعتبــرت أن تلــك الدعــوات »فكــرة واهمــة”. وتحدثــت الصحفيــة الهولنديــة »فيرنانــدي فــان 
تيتــس«، عــن ارتفــاع عــدد االعتقــاالت فــي املناطــق التــي اســتعاد النظــام الســوري الســيطرة عليهــا، مشــيرة إلــى أنهــا شــهدت علــى ذلــك بنفســها 
عندمــا عملــت فــي األمــم املتحــدة فــي دمشــق خــال عامــي -2018 2019، بعدمــا ســيطرت قــوات النظــام علــى آخــر املناطــق املحيطــة بالعاصمــة. 
ولفتــت إلــى أن »عــدًدا ال يح�شــى مــن الســوريين اتصلــوا بهــا بعــد اعتقــال أحبائهــم عنــد حواجــز التفتيــش التابعــة للنظــام«، حيــث »لــم يعــد 
ممكًنــا معرفــة مصيرهــم منــذ ذلــك الحيــن«، مؤكــدة أنــه »ال يــزال مــن غيــر املعــروف مــكان وجــود أكثــر مــن 100 ألــف معتقــل ســوري يختفــون 
فــي ســجون النظــام”. وأوضحــت أن األمــم املتحــدة واالتحــاد األوروبــي يعتبــران أن الوقــت ليــس مناســًبا للعــودة إلــى ســورية«، خاصــة فــي ظــل 
تعــرض الســوريين لخطــر االعتقــال والعنــف، كمــا أن الخدمــة العســكرية فــي ســورية إجباريــة، إضافــة إلــى وجــود تمييــز مــن قبــل النظــام فــي منــح 
املوافقــات للعائديــن للحصــول علــى مســاكنهم وأراضيهــم وممتلكاتهــم. وذكــرت أن النظــام الســوري ال يســمح لاجئيــن دائًمــا بالعــودة إلــى قراهــم 
ومنازلهــم حتــى وإن كانــت مــا تــزال موجــودة، مؤكــدة أن العائديــن ســيواجهون حيــاة »النازحيــن« فــي بلــد يعانــي مــن انقطــاع الكهربــاء ونقــص فــي 
الخبــز والبنزيــن وقلــة فــي فــرص العمــل ومــن دون آفــاق مســتقبلية وخــوف مــن النظــام. وقالــت الصحفيــة إن رئيــس النظــام »حريــص علــى عــودة 
الاجئيــن، ألن ذلــك سيشــكل لــه اعتراًفــا دولًيــا بأنــه تمكــن مــن إخمــاد االنتفاضــة فــي بــاده«، كمــا أن الشــبان العائديــن ســيكونون مصــدًرا 
لقــوات جديــدة يضمهــا لجيشــه الضعيــف، ولفتــت إلــى وجــود 105 آالف ســوري فــي هولنــدا، %80 منهــم يقولــون إنهــم يشــعرون كأنهــم فــي 
وطنهــم، داعيــة إلــى االهتمــام بذلــك فــي صناديــق االقتــراع بالشــكل الصحيــح. ولفتــت إلــى أن النظــام يســعى للحصــول علــى املــال مــن خــال عــودة 
الاجئيــن، خاصــة أن »قضيــة العــودة ال تنفصــل عــن الدعــم املالــي إلعــادة إعمــار البــاد التــي دمرهــا بنفســه«، كمــا شــددت علــى أن »الســلطات 
األمنيــة الســورية هــي التــي تقــرر مــن يمكنــه العــودة«، مشــيرة إلــى »رفــض %20 مــن الطلبــات املقدمــة مــن الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان«، أغلبهــم 
مــن املناطــق التــي شــهدت معارضــة قويــة ضــد األســد. وتطرقــت الصحفيــة الهولنديــة لتصريــح مديــر إدارة املخابــرات الجويــة التابعــة للنظــام، 
جميــل الحســن، حيــن قــال »ســورية بعشــرة ماييــن شــخص موثــوق ومطيــع أفضــل مــن ســورية بثاثيــن مليــون مخــرب«، واعتبــرت أن إعــادة 

السوريين تتطلب تعاوًنا مع حكومة النظام، لكن هولندا قطعت العاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ عام 2012.

اتهمــت صحيفــة »نيزافيســيمايا غازيتــا« الروســية، الواليــات املتحــدة بتحّريــض »األكــراد« بمناطــق شــمال شــرقي ســورية ضــد نظــام األســد،  	•
متوقعــة وقــوع اشــتباكات بيــن القــوات الروســية و)قــوات ســوريا الديمقراطيــة( )قســد( بمدينــة القامشــلي بريفــل الحســكة التــي تشــهد توتــًرا 
كبيــًرا منــذ أكثــر مــن أســبوع. ولــم يســتبعد الخبيــر العســكري، العقيــد االحتياطــي شــامل غاريــف، وفــق تصريــه للصحيفــة »أن تصــر القيــادة 
األميركيــة الجديــدة ليــس فقــط علــى الحكــم الذاتــي لألكــراد، إنمــا علــى انفصالهــم الكامــل عــن ســورية«، كمــا تحدثــت عــن وقــوع اشــتباكات فــي 
القامشــلي بيــن »قســد« وميليشــيا »الدفــاع الوطنــي« الرديفــة لقــوات النظــام، علــى الرغــم مــن دخــول وحــدات عســكرية روســية إلــى املدينــة. 
وأضــاف غاريــف أن الرئيــس األميركــي جــو بايــدن، هــو مــن »اقتــرح فكــرة تقســيم العــراق إلــى ثاثــة أجــزاء فدراليــة: ســني وشــيعي وكــردي، عندمــا 
تــرأس اللجنــة الدوليــة فــي الكونغــرس األميركــي، كمــا طــرح فكــرة إنشــاء كردســتان حــرة داخــل حــدود العــراق وســورية”. وأضــاف: »اآلن، تتوقــع 
القــوات الكرديــة املواليــة ألميــركا فــي ســورية، مســتلهمة هــذه األفــكار، خطــوات ملموســة مــن بايــدن«، واعتبــر أن النشــاط العســكري لـــ »قســد« 

و«أسايش« )قوى األمن الداخلي(، يمكن أن يؤدي إلى »حرب حقيقية« بين التشكيات الكردية وقوات النظام.

قالــت صحيفــة »الشــرق األوســط« فــي تقريــر لهــا، إن هنــاك إجمــاع علــى أن امللــف الســوري لــن يكــون رئيســًيا إلدارة بايــدن، فهــي مهتمــة  	•
بالعاقــة املتوتــرة مــع روســيا واالتفــاق النــووي مــع إيــران، والعاقــات مــع تركيــا، لذلــك فــإن التقديــرات بــأن يكــون امللــف الســوري جــزًءا مــن 
هــذه امللفــات إلدارة بايــدن، وأوضــح تقريــر الصحيفــة أن هنــاك مقترحــات الختبــار مقاربــة »خطــوة خطــوة« مــع النظــام الســوري والتفــاوض 
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مــع رئيســه، انهمــرت علــى إدارة الرئيــس جــو بايــدن حتــى قبــل أن تكتمــل تشــكيلة الفريــق الســوري. وذكــرت أنــه ضمــن هــذا الهامــش، انهمــرت 
علــى واشــنطن أوراق بحثيــة تتضمــن مقترحــات لتغييــر املقاربــة مــع النظــام، منهــا اقتــراح الســفير األميرـكـي األســبق روبــرت فــورد التعــاون مــع 
روســيا وتركيــا فــي ســورية، واقتــراح الســفير األســبق جيفــري فيلتمــان سياســة جديــدة مــع النظــام. وأوضــح التقريــر أن أمــام الواليــات املتحــدة 
بحســب االقتراحــات خيــاران همــا، إمــا االســتمرار فــي املقاربــة الحاليــة التــي لــم ُتفلــح إال فــي تفاقــم انهيــار الدولــة الســورية املنهــارة أساســا، أو 
الخطــوات  مــن  النظــام بشــأن مجموعــة محــددة  مــع حكومــة  للتحــاور  إطــار مفّصــل  إلــى وضــع  تهــدف  اعتمــاد عمليــة دبلوماســية جديــدة 
امللموســة التــي يمكــن التحقــق منهــا، والتــي فــي حــال ُنفــذت، تقــّدم الواليــات املتحــدة وأوروبــا مقابلهــا املســاعدة املســتهدفة لحكومــة النظــام 

وُتجري تعديًا في العقوبات.

8 . القتصاد السوري
فــي حصيلــة ســنوية، كانــت 2020 أســوأ ســنة فــي تاريــخ الليــرة الســورية، علــى اإلطــاق. وفقــدت الليــرة خالهــا أكثــر مــن ُثلثــي قيمتهــا، قياًســا  	•
بالــدوالر األميرـكـي. إذ كانــت 90 ألــف ليــرة ســورية، عشــية 2020، تعــادل 100 دوالر أميرـكـي. أمــا فــي عشــية 2021، أصبحــت الـــ 90 ألــف ليــرة 
ســورية، تعــادل أقــل مــن 32 دوالر أميركــي. كانــت الليــرة قــد أغلقــت عنــد 900 ليــرة للــدوالر الواحــد، مســاء آخــر أيــام العــام 2019. فيمــا أغلقــت 

عند 2870 ليرة للدوالر الواحد، مساء آخر أيام العام 2020. 

فــي 1 كانــون الثانــي/ ينايــر، أبقــت جمعيــة الصاغــة فــي دمشــق، تســعيرة الذهــب الرســمية، مســتقرة، فــي آخــر أيــام العــام 2020، وذلــك لليــوم  	•
الخامــس علــى التوالــي. وبحســب الجمعيــة، بقــي غــرام الـــ 21 ذهــب، بـــ 149500 ليــرة شــراًء، 150000 ليــرة مبيًعــا كمــا بقــي غــرام الـــ 18 ذهــب، بـــ 
128071 ليــرة شــراًء، 128571 ليــرة مبيًعــا. وتزيــد أســعار املبيــع الفعليــة علــى ســعر الغــرام الرســمي فــي دمشــق، بوســطي يتــراوح مــا بيــن 2500 
إلى 3000 ليرة ســورية لكل غرام واحد، باالســتناد إلى ســعر الدوالر املحلي وســعر األونصة العالمي، يوم الخميس. وارتفعت أســعار الذهب، 
وفــق التســعيرة الرســمية، 4 أضعــاف، خــال العــام 2020، فــي ســورية. كان مبيــع غــرام الـــ 21 ذهــب، فــي التســعيرة الرســمية آلخــر أيــام العــام 

2019، عند 37300 ليرة. وارتفع حتى آخر أيام العام 2020، ليصبح بـ 150 ألف ليرة.

فــي 7 كانــون الثانــي/ ينايــر، أقــر نظــام األســد بخســائر كبيــرة تعرضــت لهــا الثــروة الحيوانيــة فــي ســورية، بســبب حربــه املســتمرة علــى الشــعب  	•
الســوري منــذ نحــو 10 أعــوام. وكشــفت وزارة الزراعــة فــي حكومــة األســد أن الخســارة فــي الثــروة الحيوانيــة تتــرواج بيــن 50 – 60 فــي املئــة مــن 
األعــداد، زاعمــة أن »الســرقة والتهريــب والذبــح العشــوائي وعــدم توافــر الظــروف املناســبة لحصــر شــامل لألرقــام التأشــيرية التــي تعتمــد علــى 
مؤشــرات النمــو للثــروة الحيوانيــة« هــو الســبب فــي تراجــع الثــروة الحيوانيــة. ويصــل عــدد األبقــار فــي ســورية اليــوم 832 ألــف رأس، تنتــج مــن 
45 ألــف طــن، وفــق اإلحصائيــة التــي نقلتهــا صحيفــة »الوطــن« املواليــة، مضيفــة أن عــدد األغنــام  1140 طًنــا ومــن اللحــم  الحليــب نحــو 
15471 ألــف رأس، وتنتــج مــن الحليــب نحــو 576 ألــف طــن ومــن اللحــم 148 ألــف طــن. أمــا املاعــز فيبلــغ أعدادهــا 1866 ألــف رأس تنتــج مــن 
الحليــــب نحــو 120 ألــف طــن ومــن اللحــم نحــو 10 آالف طــن، والجامــوس 7.2 آالف رأس إنتاجهــا مــن الحليــب 2.5 ألــف طــن. وفيمــا يتعلــق 
بالدواجــن بلــغ العــدد اإلجمالــي للمداجــن املرخصــة وغيــر املرخصــة 12437 مدجنــة يعمــل منهــا حاليــا 6908 مداجــن فقــط، حيــث تعمــل 
»املؤسســة العامــة للمداجــن« بنســبة 40 فــي املئــة فقــط مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة، حيــث يصــل عــدد الدجــاج البيــاض الكلــي املوجــود 21499 

ألف طير، منها 13437 ألف طير تنتج نحو مليون بيضة.

فــي 14 كانــون الثانــي/ ينايــر، قــال مديــر التجــارة واألســعار فــي املكتــب املركــزي لإلحصــاء التابــع للنظــام، »بشــار قاســم«، إن معــدل التضخــم  	•
خــال العــام املا�شــي، ارتفــع بيــن 180 إلــى 200 فــي املئــة باملقارنــة مــع العــام 2019، وهــي نســبة قياســية جديــد تزيــد مــن تدهــور الوضــع املعي�شــي. 
وبحســب »قاســم«، فــإن التضخــم الســلعي زاد بنســبة 300 فــي املئــة فــي نهايــة العــام املا�شــي مقارنــة مــع بدايتــه، ونــّوه بــأن املكتــب ســيصدر 
مصــادر  وقالــت  املعي�شــي.  التدهــور  مــن  تزيــد  لقــرارات  إصــداره  واســتمرار  النظــام  تجاهــل  وســط  التضخــم،  عــن  تفصيليــة  أرقاًمــا  قريًبــا 
اقتصاديــة مواليــة إن التضخــم »متوســط أســعار الســلع والخدمــات« ارتفــع فــي أيلــول 2019 بمقــدار 916.7 فــي املئــة، فيمــا صعــد خــال 
تشــرين األول 2019 إلــى 924.2 فــي املئــة، أي أكثــر مــن 9 أضعــاف عــن 2010. فــي حيــن ســجلت تكاليــف املعيشــة مــن الحاجــات األساســية 
 5 22 ألــف ل.س يومًيــا«، وذلــك للعائلــة املكونــة مــن  2020، »أي  ليــرة شــهرًيا خــال الربــع الثالــث مــن العــام املا�شــي  بدمشــق 660 ألــف 

أشخاص، فيما يبلغ راتب املوظف نحو 50 ألف بشكل وسطي فقط.
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فــي 20 كانــون الثانــي/ ينايــر، أصــدرت وزارة »التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك« قــراًرا يق�شــي برفــع ســعر مــادة البنزيــن ملــرة جديــدة، فيمــا  	•
خفضــت مخصصــات املــازوت بعــدة مناطــق بقــرار غيــر معلــن، وذلــك علــى الرغــم مــن وعــود »االنفراجــة« التــي قدمتهــا حكومــة النظــام. ونــص 
القــرار الــذي حمــل توقيــع وزيــر تمويــن »طــال البــرازي«، علــى رفــع ســعر ليتــر »البنزيــن املدعــوم إلــى 475 ليــرة وغيــر املدعــوم إلــى 675 ليــرة 
واألوكتــان 95« إلــى 1300 ليــرة، ممــا يضاعــف أزمــة املحروقــات فــي مناطــق ســيطرة النظــام. وذكــرت الــوزارة فــي بــأن القــرار جــاء بنــاًء علــى توصيــة 
اللجنــة االقتصاديــة وكتــاب وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة، فيمــا طالبــت أصحــاب املحطــات باإلعــان عــن أســعار ونوعيــة مــادة البنزيــن مــع 

فرض عقوبات في حال املخالفة، وفق تعبيرها.

في 23 كانون الثاني/ يناير، النظام يعلن طرح عملة الـ 5000 ليرة سورية، وسيتم تداولها ابتداًء من تاريخ 2021-1-24. 	•

فــي 25 كانــون األول/ ديســمبر، نقلــت صحيفــة مواليــة للنظــام عــن نقيــب صيادلــة النظــام »وفــاء كي�شــي«، تصريحــات تحدثــت مــن خالهــا عــن  	•
ارتفاع أســعار الدواء بنســبة تصل إلى 400 في املئة، إلى جانب انتشــار األدوية املزورة واملهربة بشــكل كبير، بحســب تعبيرها. وفي اليوم ذاته، 
أصــدرت »الحكومــة الســورية املؤقتــة« قــراًرا بمنــع تــداول العملــة الورقيــة مــن فئــة 5000 ليــرة ســورية، ونــص القــرار علــى منــع تــداول العملــة 
الورقيــة مــن فئــة 5000 ليــرة ســورية، كمــا أكــد القــرار ايًضــا علــى منــع تــداول العملــة الورقيــة مــن فئــة 2000 ليــرة ســورية فــي املناطــق املحــررة. 
جــاء ذلــك بعــد إعــان »مصــرف ســورية املركــزي« التابــع للنظــام، عــن طــرح ورقــة نقديــة جديــدة مــن فئــة 5 آالف ليــرة، وذلــك بعــد تمهيــد إعامــي 

لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور االقتصاد والعملة السورية املتهالكة أساًسا.

فــي 29 كانــون الثانــي/ ينايــر، قــال تقريــر صــادر عــن نقابــة عمــال املصــارف التابعــة للنظــام، إن خســائر االقتصــاد الســوري حتــى اآلن بلغــت  	•
أكثــر مــن 530 مليــار دوالر، أي مــا يعــادل 9.7 أضعــاف الناتــج املحلــي اإلجمالــي للبــاد عــام 2010. وأشــار التقريــر الــذي تــاه رئيــس النقابــة 
أحمــد حامــد خــال املؤتمــر الســنوي، إلــى أنــه خــال الســنوات املاضيــة، بقيــت العدالــة االجتماعيــة غائبــة، وتدنــت معهــا التنميــة التــي أوصلــت 
أكثــر مــن 80 فــي املئــة مــن شــعبنا إلــى خــط الفقــر ومــا دونــه، وباتــت املجاعــة تلــوح فــي األفــق. واعتبــر التقريــر أنــه حتــى هــذه اللحظــة لــم تقــدم أي 
مبــادرات حقيقيــة لتجــاوز األزمــات بــل زاد احتــكار الثــروة فــي أيــدي قلــة قليلــة مــن املســتفيدين علــى حســاب الشــريحة الكبــرى مــن املجتمــع 
وأخّلــت الحكومــة بمســؤوليتها عــن واجباتهــا فــي إمكانيــة النهــوض بالقطــاع العــام وإصــدار القــرارات لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى اســتثمارات 
مــع أموالهــم، ممــا تســبب بخســائر  البــاد  إلــى توقــف نشــاط املســتثمرين االقتصــادي وإغــاق منشــآتهم والهجــرة خــارج  مــا أدى  حقيقيــة 
لاقتصــاد الوطنــي. التقريــر لفــت إلــى عــدم اســتقرار ســعر الصــرف وإلــى رفــع مســتمر ألســعار املــواد األوليــة والضرائــب والرســوم، إضافــة إلــى 
رفــع أســعار الخدمــات والتخلــي التدريجــي عــن الدعــم الــذي كان يقــدم للمواطنيــن عبــر عشــرات الســنين، بحجــة األزمــة وتبعاتهــا االقتصاديــة. 

وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 40 في املئة.
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ثانًيا: روزنامة األحداث في الشرق األوسط )كانون الثاني/ يناير 2021(

الدولة                                                           الحدث

4 كانون الثاني/ يناير

أعلــن المتحــدث باســم الحكومــة اإليرانيــة، علــي ربيعــي، اســتئناف بــالده لعمليــات تخصيــب اليورانيــوم، بموجب 

ــت  ــر”. ونقل ــع الحظ ــتراتيجية لرف ــادرة االس ــون المب ــمى "قان ــا يس ــذ م ــي بتنفي ــن روحان ــس حس ــن الرئي ــاز م إيع

ــة ضــخ الغــاز وســيتم الحصــول علــى أول  ــدأت اليــوم عملي ــه: "ب ــا( عــن ربيعــي قول ــاء الرســمية )إرن ــة األنب وكال

ــالل  ــدر خ ــي أص ــى أن روحان ــي إل ــار ربيع ــة”. وأش ــاعات قليل ــون س ــي غض ــب UF6  ف ــوم المخص ــوج لليوراني منت

األيام األخيرة مرسوًما رئاسًيا بشأن تنفيذ قانون المبادرة اإلستراتيجية إللغاء الحظر.

التخصيــب بعــد تنفيــذ جميــع اإلجــراءات  بــالده اســتأنفت عمليــات  اإليرانيــة أن  وذكــر ُمتحــدث الحكومــة 

التمهيديــة، بمــا فــي ذلــك إشــعار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وإرســال قائمــة أســئلة التصميــم وفقــا 

لاللتزامــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة الضمانــات. واتفاقيــة الضمانــات تنــدرج ضمــن اتفاقــات شــاملة أبرمتهــا 

الوكالــة مــع الــدول غيــر الحائــزة ألســلحة نوويــة األطــراف فــي معاهــدة عــدم االنتشــار ومعاهــدات المناطــق 

الخاليــة مــن األســلحة النوويــة. وبموجبهــا لهــا حــق التحقــق مــن عــدم تحريــف مثــل هــذه المــواد إلــى 

أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.

إيران

5 كانون الثاني/ يناير

أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن فرحــان، عقــب القمــة الخليجيــة الـــ41، االتفــاق علــى إعــادة 

العالقــات واســتئناف الرحــالت الجويــة، بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر مــن جهــة 

وقطــر مــن جهــة أخــرى، منهيــة بذلــك خالفــا دبلوماســيا اســتمر ألكثــر مــن 3 ســنوات. وقــال األميــر فيصــل فــي 

مؤتمــر صحفــي إن ")الــدول( توصلــت إلــى تســوية لجميــع القضايــا المعلقــة بطريقــة ترضــي تمامــا جميــع 

الــدول المعنيــة". وأضــاف: "ســواء كانــت عــودة العالقــات الدبلوماســية أو الرحــالت الجويــة.. كل ذلــك ســيعود 

إلى طبيعته”.

السعودية-

قطر

أعلــن نــادي األســير الفلســطيني إصابــة 17 أســيرا بفيــروس "كورونــا"، ممــا يرفــع إجمالــي اإلصابــات بيــن األســرى 

فــي الســجون اإلســرائيلية منــذ بــدء الجائحــة إلــى 188. وذكــر النــادي، فــي بيــان، أن الحــاالت الجديــدة ُســجلت 

فــي ســجن النقــب )جنــوب(، ليرتفــع عــدد اإلصابــات فــي ذات الســجن، منــذ نهايــة األســبوع الماضــي إلــى 48. 

وقــال نــادي األســير إن "اســتمرار تســجيل إصابــات بيــن األســرى ينــذر بمــا هــو أخطــر"، مشــيرا إلــى "احتــكار" إدارة 

الســجون )اإلســرائيلية( المعلومــات حــول طبيعــة إصابــات المعتقليــن. وذكر أن الّســجانين اإلســرائيليين العاملين 

ــي  ــرائيل" ف ــل "إس ــرى. وتعتق ــى األس ــروس إل ــدوى الفي ــول ع ــدر األول لوص ــم المص ــرى، ه ــام األس ــي أقس ف

 إدارًيــا )دون تهمــة(، 
ً

ســجونها نحــو 4400 أســير فلســطيني، بينهــم 40 ســيدة، و170 طفــال، ونحــو 380 معتقــال

وفق بيانات فلسطينية رسمية.

فلسطين 

المحتلة
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أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، توقيعــه علــى أمــر شــطب الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة 

لإرهــاب. وقــال فــي تغريــدة علــى تويتــر: "بعــد أشــهر مــن المفاوضــات، وقعــت علــى أمــر شــطب الســودان 

الراعيــة لإرهــاب وضمــان تعويــض ضحايــا اإلرهــاب األميركييــن وعائالتهــم”. وكانــت  الــدول  مــن قائمــة 

واشــنطن أدرجــت الســودان علــى تلــك القائمــة عــام 1993، الســتضافته آنــذاك زعيــم تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي 

أســامة بــن الدن، وفــي 22 مــن الشــهر الماضــي، قالــت الحكومــة الســودانية، إن الكونغــرس وافــق علــى 

قانــون يســتعيد الســودان بموجبــه حصانتــه الســيادية؛ أتبعــه بالموافقــة علــى صــرف منــح ماليــة لســداد ديــون 

مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.

السودان

6 كانون الثاني/ يناير

أعربــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة، األربعــاء، عــن رفضهــا للبيــان الختامــي الصــادر عــن القمــة الخليجيــة الـــ41، الــذي 

النوويــة  والبرامــج  المنطقــة  لــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  وتدخلــه  اإليرانــي  النظــام  ســلوكيات  أدان 

والصاروخيــة اإليرانيــة. وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زادة إن "إيــران لطالمــا التزمــت 

بالقوانيــن والتعهــدات الدوليــة، وعليــه فهــي لــن تتحمــل أي تدخــل فــي برامجهــا النوويــة والصاروخيــة 

والشــؤون المتعلقــة بسياســاتها العســكرية ودفاعهــا الردعــي"، وفقــا لمــا نقلتــه وكالــة األنبــاء اإليرانيــة 

الرســمية ووكالــة "تســنيم”. وأضــاف أن "االتهامــات المتكــررة والتــي ال أســاس لهــا الــواردة فــي البيــان الختامــي 

لقمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ناتجــة عــن عــدم فهــم المحيــط وخارجــه وحقــد النظــام الســعودي 

وضغطه السياسي على المجلس"، على حد تعبيره.

إيران

8 كانون الثاني/ يناير

كشــف الحــرس الثــوري اإليرانــي عــن قاعــدة صواريــخ بحريــة تحــت األرض علــى ســاحل الخليــج فــي محافظــة 

هرمــزكان، بحســب مــا ذكــرت وســائل اإلعــالم الرســمية ووكاالت األنبــاء شــبه الرســمية. وأظهــرت صــور 

ومقطــع فيديــو ُنشــرت فــي مواقــع إعالميــة إيرانيــة قاعــدة تحــت األرض تضــم عشــرات المركبــات العســكرية 

والصواريــخ. وأظهــر مقطــع فيديــو نشــرته وســائل اإلعــالم الحكوميــة اإليرانيــة قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي 

اللــواء حســين ســالمي، وهــو يدخــل القاعــدة فــوق علمــي الواليــات المتحــدة وإســرائيل الملونين علــى األرض، 

ــة  ــب وكال ــكري. وبحس ــراز العس ــى الط ــي عل ــو دعائ ــع فيدي ــي مقط ــخ ف ــتودع الصواري ــد مس ــل أن يتفق قب

األنبــاء اإليرانيــة الرســمية )إرنــا(، قــال ســالمي إن القاعــدة تمتــد "لعــدة كيلومتــرات" وتهــدف إلــى الدفــاع عــن 

المصالــح اإليرانيــة فــي الخليــج. وقــال ســالمي، وفًقــا لوكالــة مهــر: "مــا تــروه اليــوم هــو واحــد مــن العديــد مــن 

منشآت الصواريخ االستراتيجية البحرية التابعة للحرس الثوري اإليراني".

إيران

أعلنــت الواليــات المتحــدة فــرض عقوبــات علــى رئيــس هيئــة "الحشــد الشــعبي" فــي العــراق، فالــح الفيــاض، 

لـ"صلتــه بانتهــاكات حقوقيــة”. وقالــت وزارة الخزانــة األميركيــة، فــي بيــان، إنهــا فرضــت عقوبات علــى الفياض 

ــه ومصالحــه  ــع ممتلكات ــمل مصــادرة جمي ــات تش ــان. وأوضحــت أن العقوب ــه بانتهــاكات حقــوق اإلنس لصلت

الشــخصية الموجــودة فــي الواليــات المتحــدة، وحظــر أي كيانــات يمتلــك 50 % مــن حصتهــا، أو يمتلكهــا هــو 

وآخــرون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وأشــارت الــوزارة، أن العقوبــات علــى الفيــاض تأتــي تطبيقــا لألمــر 

التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق اإلنسان حول العالم، وناشري الفساد.

العراق
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9 كانون الثاني/ يناير

ــو، إدارة الرئيــس األميركــي المنتخــب جــو بايــدن إلــى رفــع  ــود تشــاوش أوغل ــة التركــي مول ــر الخارجي دعــا وزي

العقوبــات المفروضــة علــى تركيــا ضمــن قانــون "كاتســا"، والتحــرك ضــد منظمــة "غولــن" اإلرهابيــة. جــاء ذلــك 

فــي تصريحــات أدلــى بهــا تشــاوش أوغلــو لوكالــة األنبــاء الرســمية اإلســبانية “EFE”، أكــد فيهــا أن بــالده تولــي 

أهميــة لعالقاتهــا المتجــذرة مــع الواليــات المتحــدة. وأشــار إلــى أن البلديــن يملــكان تحالفــا يتحــدى الزمــن ولــه 

ــات  ــود خالف ــى وج ــو إل ــاوش أوغل ــت تش ــي. ولف ــر لألطلس ــي العاب ــهد السياس ــكيل المش ــي تش ــال ف دور فع

مهمــة ال يمكــن إنكارهــا مــع الواليــات المتحــدة تهــدد األمــن القومــي لتركيــا. وتابــع أن الخالفــات تتمثــل 

بالتعــاون بيــن الواليــات المتحــدة وتنظيمــات "بــي  اك ا/ ب ي د/ ي ب ك" اإلرهابيــة، وعــدم تحــرك واشــنطن 

ضــد منظمــة "غولــن" اإلرهابيــة، وفــرض عقوبــات ضــد تركيــا. وذكــر أن "إيجــاد طريقــة لحــل خالفاتنــا فــي هذه 

القضايــا المهمــة، مطلــب ملــح ليــس فقــط لعالقاتنــا الثنائيــة ولكــن أيضــا لســالمة وحيويــة التعــاون عبــر 

األطلسي”.

تركيا

10 كانون الثاني/ يناير

اعتبــر قائــد القــوة البحريــة فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي األدميــرال علــي رضــا تنكســيري أن القــوة البحريــة 

للحــرس الثــوري تمتلــك "ســيطرة ورصــدا تامــا" فــي منطقــة الخليــج، وأنــه "ال ســبيل" أمــام الواليــات المتحــدة 

األميركيــة ســوى مغــادرة ميــاه الخليــج. وقــال تنكســيري إن "الخليــج يحظــى باألمــن الكامــل، وإذا كانــت هنــاك 

قــوة تريــد زعزعــة األمــن فيــه فهــي القــوات األجنبيــة اآلتيــة مــن أماكــن بعيــدة"، وفقــا لمــا نقلتــه وكالــة أنبــاء 

ــيطرة  ــوم س ــا الي ــيري: "لدين ــاف تنكس ــة. وأض ــق" اإليراني ــاة "أف ــع قن ــيري م ــوار لتنكس ــن ح ــة، م ــارس اإليراني "ف

 مــن 
ً

ورصــد تــام فــي منطقــة الخليــج، حيــث إن التواجــد الدائــم للتعبئــة البحريــة قــد جعــل لدينــا رصــًدا كامــال

 عــن الرصــد االســتخباري بالــرادارات والمنظومــات اإللكترونيــة واإللكتروبصريــة"   
ً

ناحيــة الكــوادر البشــرية، فضــال

وتابــع قائــد القــوة البحريــة فــي الحــرس الثــوري بالقــول إنــه "حينمــا يدخــل العــدو عبــر مضيــق هرمــز نقــوم 

برصــده، وتنفيــذ قانــون التحكــم بالنطــاق، ولــن يدخــل مياهنــا أساســا، ويكــون تحــت رصدنــا االســتخباري حتــى 

خروجه”.

إيران

أعلنــت مصــر والســودان "فشــل" االجتمــاع السداســي لــوزراء الخارجيــة والــري لدولتهمــا، إضافــة إلــى إثيوبيــا، 

فــي التوصــل إلــى صيغــة مقبولــة لمواصلــة التفــاوض حــول ســد النهضــة اإلثيوبــي. مــن الجانــب المصــري، 

شــارك وزيــر الخارجيــة ســامح شــكري، ووزيــر المــوارد المائيــة والــري محمــد عبــد العاطــي، فــي االجتمــاع الــذي 

ــا، بصفتهــا الرئيــس الحالــي للمجلــس التنفيــذي  ُعقــد، ورأســته ناليــدى بانــدور، وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقي

لالتحــاد األفريقــي. وقالــت الخارجيــة المصريــة، فــي بيــان، إن االجتمــاع "أخفــق فــي تحقيــق أي تقــدم بســبب 

خالفــات حــول كيفيــة اســتئناف المفاوضــات والجوانــب اإلجرائيــة ذات الصلــة بــإدارة العمليــة التفاوضيــة، 

حيــث تمســك الســودان بضــرورة تكليــف الخبــراء الُمعينيــن مــن قبــل مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بطــرح حلــول 

للقضايــا الخالفيــة وبلــورة اتفــاق ســد النهضــة”. وأشــار البيــان إلــى أن المقتــرح الســوداني تحفظــت عليــه مصــر 

وإثيوبيــا "للحفــاظ علــى حــق الــدول الثــالث فــي صياغــة نصــوص وأحــكام اتفــاق مــلء وتشــغيل ســد النهضة، 

خاصــًة أن خبــراء االتحــاد األفريقــي ليســوا مــن المتخصصيــن فــي المجــاالت الفنيــة والهندســية ذات الصلــة 

بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”.

مصر-

السودان
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أعربــت الخارجيــة الســعودية فــي بيــان نقلتــه وكالــة األنبــاء الرســمية )واس( عــن ترحيبهــا بخطــوة اإلدارة 

ــن  ــاوزات الحوثيي ــد لتج ــع ح ــة بوض ــة اليمني ــب الحكوم ــع مطال ــوة م ــجام الخط ــى انس ــارت إل ــة وأش األميركي

و"مــا تمثلــه مــن مخاطــر حقيقيــة أدت إلــى تدهــور الوضــع اإلنســاني للشــعب اليمنــي، واســتمرار تهديداتهــا 

لألمــن والســلم الدولييــن واقتصــاد العالــم"، وفًقــا للبيــان. وتمنــت الــوزارة أن ُيســهم هــذا القــرار فــي "تحييــد 

النوعيــة وقطــع مصــادر  بالطائــرات المســيرة والصواريــخ واألســلحة  خطــر" الحوثييــن وإيقــاف تزويدهــم 

التمويــل عــن جهودهــم الحربيــة "الســتهداف الشــعب اليمنــي وتهديــد المالحــة الدوليــة ودول الجــوار"، 

بحسب ما جاء في البيان.   

السعودية

12 كانون الثاني/ يناير

قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاوش أوغلــو، إن بــالده تــرى مســتقبلها فــي أوروبــا وإنهــا ترغــب فــي 

بنــاء هــذا المســتقبل ســوًيا. وأضــاف فــي كلمــة ألقاهــا، خــالل اجتماعــه مــع ســفراء بلــدان االتحــاد األوروبــي 

: "لعبنــا 
ً

لــدى أنقــرة، أن تركيــا تلعــب دوًرا مهًمــا فــي حــل كافــة المشــكالت التــي تخــص االتحــاد. وتابــع قائــال

دوًرا مهًمــا فــي ســنوات الحــرب البــاردة وأزمــة الهجــرة، وإذا كان االتحــاد األوروبــي اليــوم عبــارة عــن مشــروع 

رفاهيــة، فــإن لتركيــا دور مهــم فــي ذلــك”. وأشــار إلــى أن تركيــا مــا زالــت متمســكة بمحادثــات االنضمــام إلــى 

ــا فــي هــذا الســياق إلــى عضويــة أنقــرة فــي العديــد مــن المؤسســات والهيئــات 
ً

االتحــاد األوروبــي، الفت

والمنظمات الدولية.

تركيا

15 كانون الثاني/ يناير

أعلــن الحــرس الثــوري اإليرانــي إجــراء المرحلــة األولــى مــن منــاورة »الرســول األعظم« فــي الصحــراء الوســطى 

للبــالد، اســتخدم خاللهــا صواريــخ باليســتية وطائــرات ُمســيرة انتحاريــة. ونقلــت وكالــة األنبــاء الرســمية )إرنــا( عــن 

قائــد قــوات الجــو – فضــاء التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي أميــر حاجــي زادة، إن الحــرس بــات لديــه »قــدرات 

جديــدة مــن خــالل دمــج القــدرات الصاروخيــة الجديــدة وعمليــات الطيــران المســير واســتخدام تقنيــات الــذكاء 

الصناعــي”. وأشــار حاجــي زادة إلــى أن جيــال جديــًدا »مــن الصواريــخ البالســتية المــزودة بــرؤوس حربيــة منفصلة 

ورادار« تــم تدشــينه فــي المرحلــة األولــى للمنــاورات. وذكــر أن هــذه الصواريــخ »تحتــاج إلــى أقــل مــن خمــس 

دقائــق للتوجيــه واإلطــالق«، ويمكنهــا »التحــرك علــى ارتفاعــات مختلفــة نحــو األهــداف ولهــا قــدرة اختــراق 

الدرع الصاروخية للعدو”.

بدورهــا، أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة، فــرض عقوبــات جديــدة تســتهدف كيانــات عســكرية إيرانيــة، بســبب 

األنشــطة المتعلقــة بانتشــار األســلحة التقليديــة. وبحســب بيــان للخارجيــة األميركيــة، تــم إدراج منظمــات 

الصناعــات البحريــة والجويــة والطيــران اإليرانيــة. وقــال البيــان إن »هــذه الكيانــات تقــوم بتصنيــع معــدات 

عســكرية فتاكــة للجيــش اإليرانــي، بمــا فــي ذلــك فيلــق الحــرس الثــوري، وهــي منظمــة إرهابيــة أجنبيــة 

ُمصنفــة أيًضــا تحــت ســلطتنا تســتهدف ناشــري أســلحة الدمــار الشــامل وأنصارهــم”. وأضافــت الخارجيــة 

األميركيــة أن »هــذه المعــدات العســكرية، التــي تشــمل قــوارب هجوميــة وصواريــخ وطائــرات مســيرة، توفــر 

ــس  ــب نف ــات بموج ــرض عقوب ــم ف ــه ت ــة أن ــة«، الفت ــة العالمي ــه اإلرهابي ــذ حملت ــي لتنفي ــام اإليران ــيلة للنظ وس

سياسة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

إيران
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19 كانون الثاني/ يناير

فــي أول تعليــق رســمي مــن الحكومــة اإليرانيــة، رحــب وزيــر الخارجيــة، جــواد ظريــف، بدعــوة نظيــره القطــري، 

محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، إلجــراء حــوار شــامل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وطهــران. وقــال 

ظريــف عبــر صفحتــه الرســمية علــى موقــع تويتــر: »أرحــب بدعــوة أخــي وزيــر الخارجيــة محمــد بــن عبــد الرحمــن 

: »وكمــا أكدنــا مــراًرا، حــل 
ً

آل ثانــي إلجــراء حــوار شــامل فــي منطقتنــا”. وتابــع وزيــر الخارجيــة اإليرانــي قائــال

ــن  ــرة م ــتقرة وح ــالم ومس ــش بس ــة وتعي ــة قوي ــكيل منطق ــاون لتش ــن بالتع ــا يكم ــي نواجهه ــات الت التحدي

الهيمنة اإلقليمية والدولية«، بحسب تعبيره.

إيران

بعــد إشــادته بقــرار حاكــم البحريــن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة إقامة عالقــات مــع “إســرائيل”، منح 

األولــى وذلك قبــل  الدرجــة  االســتحقاق مــن  البحريني وســام  العاهــل  ترامــب  األميركــي دونالــد  الرئيــس 

ســاعات مــن انتهــاء واليتــه كرئيــس للواليــات المتحــدة. والبحريــن، مقــر األســطول األميركــي الخامس، شــهدت 

خــالل الســنوات العشــر األخيــرة سلســلة مــن االضطرابــات السياســية واألمنيــة علــى خلفيــة تظاهــرات مطالبــة 

بالتغيير السياسي قوبلت بحمالت أمنية شديدة.

البحرين

20 كانون الثاني/ يناير

أعلنــت وزارة الخارجيــة المصريــة، األربعــاء، أنهــا تبادلــت مذكرتيــن رســميتين مــع نظيرتهــا القطريــة اتفقتــا 

بموجبهــا علــى اســتئناف العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن بعــد مقاطعــة دامــت 3 ســنوات. ويأتــي هــذا 

اإلعــالن علــى خلفيــة بيــان »قمــة العــال« التــي اســتضافتها المملكــة العربيــة الســعودية فــي 5 يناير/كانــون ثانــي 

بحضــور أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، وقــد وضعــت األطــراف المشــاركة قواعــد مــا ُيعــرف إعالميــا 

بـ«المصالحــة الخليجيــة”. وجــاء فــي البيــان الــذي نشــرته الخارجيــة المصريــة عبــر صفحتهــا الرســمية علــى 

ــال،  ــان الُع ــواردة ببي ــة ال ــات الُمتبادل ــذ االلتزام ــار تنفي ــي إط ــة ف ــوات التنفيذي  بالخط
ً

ــاال ــبوك: »اتص ــع فيس موق

ن، حيــث اتفقــت الدولتــان بموجبهمــا علــى  ــن رســميتَيّ تبادلــت جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة قطــر مذكرتَيّ

استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما«، بحسب تعبيرها.

مصر 

- قطر

22 كانون الثاني/ يناير

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، إن بــالده »قــد تتدخــل بنفســها مــن أجــل إخــراج« أعضــاء فــي حــزب 

العمــال الكردســتاني )بــي كا كا( مــن قضــاء ســنجار شــمالي العــراق، بحســب مــا أفــادت وكالــة أنبــاء األناضــول 

الرســمية. وأشــار أردوغــان إلــى أن أكار أكــد عقــب زيارتــه اســتعداد تركيــا لدعــم الحكومــة العراقيــة فــي »طــرد 

ــا لتنفيــذ  اإلرهابييــن مــن ســنجار« إذا طلبــت ذلــك مــن أنقــرة. وقــال الرئيــس التركــي إن بــالده مســتعدة دائًم

ــا بانطالقهــا. وأوضــح أردوغــان: »لــدي عبــارة أقولهــا  عمليــات مشــتركة، بينمــا نفــى أن يكــون مــا قالــه إيذاًن

دائًما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة. هذه هي خالصة األمر”.

تركيا

https://www.france24.com/ar/20200914-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86


24

سورية  والشرق األوسط

العدد )3( كانون الثاني/ يناير 2021

أكــدت اإلمــارات العربيــة المتحــدة انتهــاء إجــراءات صفقــة مبيعــات األســلحة األميركيــة إليهــا، فــي آخــر يــوم 

مــن حكــم الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب. وقالــت ســفارة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي واشــنطن، فــي بيان، 

ــة  ــات المتحــدة للحصــول علــى مقاتل ــات االتفــاق مــع حكومــة الوالي ــاء خطاب ــوم الثالث إن اإلمــارات »أنهــت ي

علــن ســابًقا”. وأضــاف بيــان الســفارة أن خطابــات االتفــاق تؤكــد شــروط شــراء 
ُ
ومعــدات دفاعيــة أخــرى، كمــا أ

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمــا فــي ذلــك التكاليــف والمواصفــات الفنيــة وجــداول التســليم المتوقعــة. وتقــدر 

 F-35A القيمــة اإلجماليــة لعقــود الصفقــة بـــ 23 مليــار دوالر، ويشــمل ذلــك مــا يصــل إلــى 50 مقاتلــة مــن طــراز

بقيمــة 10.4 مليــار دوالر، و18 طائــرة دون طيــار مــن طــراز MQ-9B بقيمــة 2.97 مليــار دوالر، وذخائــر مختلفــة 

بقيمة 10 مليارات دوالر، بحسب البيان.

اإلمارات 

العربية

أعلــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية مســؤوليته عــن تنفيذ تفجيريــن انتحاريين فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، 

أســفرا عــن مقتــل نحــو 32 شــخًصا، وإصابــة مــا يزيــد علــى مئة شــخص. وقالــت وكالــة “أعمــاق”، التابعــة لتنظيم 

الدولــة اإلســالمية المتشــدد، فــي بيــان إن الهــدف كان ضــرب المســلمين الشــيعة. ويعــد الهجــوم أكبــر هجوم 

التفجيريــن وســط حشــد مــن  نفــذا  قــد  ثــالث ســنوات. وكان مهاجمــان  بغــداد منــذ  انتحــاري تشــهده 

المتسوقين في سوق للمالبس المستعملة في ساحة الطيران.

العراق

23 كانون الثاني/ يناير

أعــاد وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن فرحــان، التأكيــد علــى موقــف بــالده تجــاه الســالم مــع 

إســرائيل، مشــيًرا إلــى أن ذلــك لــن يتحقــق إال بعــد تطبيــق بنــود مبــادرة الســالم العربيــة وإقامــة الدولــة 

الفلسطينية.

وقــال بــن فرحــان فــي مقابلــة مــع قنــاة العربيــة الســعودية حــول موعــد توقيــع اتفــاق تطبيــع للعالقــات مــع 

إســرائيل: »هــذا الموعــد مرهــون بتحقيــق ســالم وتحقيــق الدولــة الفلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية 

بحســب مبــادرة الســالم العربيــة«. وعلــق وزيــر الخارجيــة الســعودي علــى توصــل عــدد مــن الــدول العربيــة 

التفاقيــات تطبيــع كامــل للعالقــات مــع إســرائيل قائــال: »نأمــل أن يكــون لهــا أثــر إيجابــي وهــذا قــرار ســيادي في 

النهايــة لتلــك الــدول«. وتابــع بــن فرحــان قائــال: »نأمــل أن يكــون لهــا أثــر إيجابــي باألســاس علــى مســار الســالم 

ــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية  ــا وهــو تحقيــق الدول وعلــى تحقيــق مــا نهــدف إليــه جميعن

بحسب األسس المتفق عليها جميًعا«.

السعودية

24 كانون الثاني/ يناير

أعلنــت الحكومــة اإلماراتيــة أن مجلــس الــوزراء صــادق علــى إنشــاء ســفارة لدولــة اإلمــارات فــي تــل أبيــب 

بإســرائيل، وذلــك بعــد اتفــاق تطبيــع العالقــات بيــن البلديــن. جــاء ذلــك فــي أولــى اجتماعــات مجلــس الــوزراء 

اإلمــارات فــي عــام 2021، بحســب مــا ذكرتــه وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة الرســمية. وكانــت المصادقــة علــى إنشــاء 

ســفارة فــي تــل أبيــب ضمــن قــرارات أخــرى اعتمدهــا مجلــس الــوزراء اإلماراتــي، برئاســة الشــيخ محمــد بــن راشــد 

آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

اإلمارات 

العربية

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55747814
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صادقــت الحكومــة اإلســرائيلية علــى اتفــاق تطبيــع العالقــات مــع المغــرب، بعــد مــرور مــا يزيــد علــى شــهر منــذ 

إعــالن الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب توصــل الجانبيــن إليــه. وقــال المتحــدث باســم رئيــس الحكومــة 

اإلســرائيلية، أوفيــر جندلمــان، عبــر تويتــر، إن "الحكومــة صادقــت اليــوم علــى اتفاقيــة إقامــة العالقــات مــع 

الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، هنــأ فــي بدايــة اجتمــاع  إلــى أن رئيــس  المغــرب". وأشــار المتحــدث 

الحكومــة العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس علــى تعــاون البلديــن فــي مجــاالت الطيــران واالقتصــاد 

والتجــارة والتكنولوجيــا. وقــال حســاب "إســرائيل بالعربيــة" فــي تويتــر، التابــع لــوزارة الخارجيــة اإلســرائيلية، إنــه 

ســيجري طــرح االتفاقيــة علــى الكنيســت )البرلمــان اإلســرائيلي( للمصادقــة عليهــا. فــي حيــن "مــن المتوقــع 

افتتاح مكتب االتصال اإلسرائيلي في )العاصمة المغربية( الرباط في األيام المقبلة".

ــاء  ــى إنش ــادق عل ــي ص ــو ظب ــة أب ــع مصادق ــا م ــارات، تزامًن ــدى اإلم ــفارتها ل ــاح س ــرائيل" افتت ــت "إس ــا أعلن كم

ســفارة لهــا فــي تــل أبيــب، بعــد اتفــاق تطبيــع العالقــات بيــن البلديــن. وقالــت الخارجيــة اإلســرائيلية، فــي بيــان 

فتتحــت رســمًيا اليــوم الســفارة اإلســرائيلية فــي أبــو ظبــي مــع وصــول القائــم بأعمــال الســفارة 
ُ
بثتــه عبــر تويتــر: "ا

ــان أن "الســفارة ســتعمل  ــة المتحــدة". وأضــاف البي ــة اإلمــارات العربي ــه إلــى عاصمــة دول ــان نائي اإلســرائيلية إيت

ــن  ــي بي ــالم التاريخ ــاق الس ــذ اتف ــي تنفي ــرى ف ــوة أخ ــا "خط ــًرا أنه ــن"، ُمعتب ــن الدولتي ــات بي ــز العالق ــى تعزي عل

إسرائيل واإلمارات".

"إسرائيل"

25 كانون الثاني/ يناير

بــدأت فــي اســطنبول اليــوم المحادثــات بيــن تركيــا واليونــان ســعًيا لتســوية الخالفــات حــول التنقيــب عــن 

مصــادر الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط بعــد أزمــة دبلوماســية متواصلــة منــذ أشــهر، وفــق مــا قــال 

مســؤول تركــي بــارز لوكالــة فرانــس بــرس. وكان فــي اســتقبال وفــد الدبلوماســيين اليونانييــن المســؤول 

الثانــي فــي وزارة الخارجيــة التركيــة، ســادات أونــال فــي قصــر دولمــا بهتشــة، بحســب المصــدر نفســه. وقــد 

توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر المتوسط العام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

تركيا
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ا: شخصيات ومعلومات مختارة
ً
ثالث

أنتوني بلينكن

ينايــر/   26 فــي  األميرـكـي  الشــيوخ  مجلــس  صــادق 
فــي  بلينكــن  أنتونــي  تعييــن  علــى   2021 الثانــي  كانــون 
األميرـكـي  الرئيــس  إدارة  فــي  الخارجيــة  وزيــر  منصــب 
الجديــد جــو بايــدن. بلينكن املولــود فــي مدينــة نيويورك، 
العمــل  فــي  طويــل  تاريــخ  لــه  يهوديــة  أســرة  ابــن 
الدبلوما�شــي، حيــث تولــى والــده منصــب ســفير الواليــات 
املتحــدة فــي املجــر بيــن عامــي 1994 و1997 خــال حكــم 
الرئيــس بيــل كلينتــون. انفصــل والــداه عندمــا كان طفــًا 
فــي  صغيــًرا، فانتقــل مــع والدتــه إلــى باريــس عندمــا كان 
الخامســة مــن عمــره، حيــث درس فــي مــدارس فرنســية. 
األميركيــة  هارفــارد  جامعــة  فــي  الحقــوق  بلينكــن  درس 
العريقــة فــي بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�شــي، وقــد كتــب 

مقــااًل للصحيفــة الجامعيــة وقتهــا، أشــاد فيهــا بانتصــار االشــتراكيين الفرنســيين عــام 1981 علــى الزعيــم الفرن�شــي فاليــري جيســكار ديســتان، الــذي 
كان يعتبر من أصدقاء زوج والدته.

التقــى بلينكــن بزوجتــه الحاليــة إيفــان ماوريــن ريــان عــام 1995عندمــا كان يعمــل فــي مجلــس األمــن القومــي فــي البيــت األبيــض، بينمــا كانــت هــي 
مسؤولة عن ترتيب مواعيد السيدة األولى هياري كلينتون.

نشــر بلينكــن عــام 1987 كتابــه: حليــف مقابــل حليــف: أوروبــا وأزمــة خــط األنابيــب الســيبيري. ولبلينكــن عاقــة وثيقــة بالقــارة األوروبيــة، ويعتبــر 
من املدافعين بشدة عن التحالف بين الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي.

تعتبــر القــارة األوروبيــة شــريًكا حيوًيــا للواليــات املتحــدة بحســب رأيــه وانتقــد بشــدة خطــط الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب بســحب القــوات 
األميركيــة املنتشــرة فــي أملانيــا، واصًفــا إياهــا بالغبيــة »وخســارة اســتراتيجية وتضعــف حلــف الناتــو وتضــر أملانيــا، أهــم حلفائنــا فــي القــارة األوروبيــة 

وتقوي فاديمير بوتين«.

كما تولى عم بلينكن منصب السفير األميركي في بروكسل، بينما كان والده سفير أميركا في املجر في نفس الوقت.

كان زوج والدتــه صامويــل بيســار، مستشــاًرا للرئيــس الراحــل جــون كينيــدي ولعــدد مــن الرؤســاء الفرنســيين. وفــي عــام 1996 تولــى بلينكــن 
منصــب املســاعد الخــاص للرئيــس بيــل كلينتــون لقضايــا األمــن القومــي. وفــي مــارس/ آذار 2001 تــم تعيينــه فــي منصــب كبيــر باحثــي مركــز الدراســات 
االســتراتيجية الدوليــة وكان مجــال عملــه فــي املركــز القــارة األوروبيــة والسياســة الدفاعيــة وتقنيــة املعلومــات فــي إطــار برنامــج األمــن الدولــي. أم�شــى 
بلينكــن ســت ســنوات عمــل خالهــا مســاعًدا لجــو بايــدن عندمــا كان األخيــر عضــًوا فــي مجلــس الشــيوخ، وتولــى خالهــا عــام 2002 منصــب مســؤول 

املوظفين الديمقراطيين في لجنة العاقات الخارجية التي كان بايدن يمثل الحزب الديمقراطي فيها ما بين 1997 و2009.

خــال تلــك الفتــرة تطــورت عاقــة بلينكــن ببايــدن ومستشــاريه الذيــن كانــوا يعملــون فــي أروقــة الكونغــرس ومــن بينهــم بريــان ماكيــون الــذي تولــى 
الحًقــا منصــب نائــب وزيــر الدفــاع لقضايــا السياســة وآفريــل هاينــس التــي تولــت الحًقــا منصــب مديــرة وكالــة املخابــرات املركزيــة األميركيــة وعينهــا 
بايــدن مؤخــًرا فــي منصــب مديــرة االســتخبارات الوطنيــة. وفــي عــام 2008، عينــه الرئيــس بــاراك أوبامــا فــي منصــب نائــب مســاعد الرئيــس ونائــب 



27

سورية  والشرق األوسط

العدد )3( كانون الثاني/ يناير 2021

مســؤول قضايــا األمــن القومــي فــي مكتــب نائــب الرئيــس جــو بايــدن. وفــي 2014 عينــه أوبامــا فــي منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة وظــل فــي منصبــه حتــى 
نهاية فترة والية أوباما عام 2017.

خــال عملــه فــي مختلــف املناصــب واألدوار فــي مجلــس األمــن القومــي وكنائــب لوزيــر الخارجيــة فــي عهــد أوبامــا، كان بلينكيــن مــن دعــاة قيــام 
الواليــات املتحــدة بــدور أكثــر فاعليــة وإلــى مزيــد مــن التدخــل األميركــي القــوي فــي الصــراع الســوري وهــي القضيــة التــي تســببت فــي قطيعــة مــع رئيســه 
وقتهــا بايــدن بســبب دعمــه للتدخــل املســلح فــي ليبيــا. كان أيًضــا مســاعًدا لبايــدن خــال الغــزو األميركــي للعــراق فــي عــام 2003 والــذي حظــي بموافقــة 

بايدن.

وال يــزال بلينكــن يؤمــن بــأن الدبلوماســية يجــب أن تترافــق بقــوة ردع وأن »القــوة يمكــن أن تكــون عنصــًرا مســاعًدا وضرورًيــا للدبلوماســية 
الفعالــة«. وقــال: »فــي ســورية، ســعينا صائبيــن إلــى تجنــب تكــرار تجربــة العــراق مــن خــال عــدم القيــام بالكثيــر، لكننــا ارتكبنــا الخطــأ املعاكــس 

املتمثل في عمل القليل جًدا«.

المراجع

نــت، موقــع قنــاة العربيــة، موقــع إيــران ويــر بالعربــي، وكالــة  أخبــار وتقاريــر ال�شــي 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 
لحقــوق اإلنســان، منظمــة العفــو الدوليــة، موقــع العربــي الجديــد، تقاريــر فريــق )منســقو اســتجابة ســوريا(، مركــز جســور للدراســات، مركــز 
للشــرق األوســط، مجلــس األطل�شــي، معهــد واشــنطن، مجموعــة  القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، وكالــة قاســيون لألنبــاء، مركــز كارنيغــي 
األزمــات الدوليــة، موقــع االئتــاف الوطنــي الســوري، موقــع زمــان الوصــل،  مجلــة »در شــبيغل« ومحطــة »دويتشــه فيلــه« األملانيتــان، موقــع األمــم 

املتحدة، موقع مجلس األمن، منظمة »هيومن رايتس ووتش«، موقع السفارة األميركية في دمشق، ... إلخ.
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