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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 
 ،2021 فبراير  شباط/  شهر  خلل  سورية،  في  األوضاع  تغطي  التي  النقاط  من 
التعذيب،  ضحايا  القانون،  نطاق  خارج  القتل  ضحايا  كافة؛  المستويات  على 
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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ً

أول

مقدمة
هذا التقرير هو تقرير أخبار ومعلومات، يتناول الجزء الخاص بسورية مجموعة من النقاط التي تغطي األوضاع في سورية، خالل شهر 
شباط/ فبراير 2021، على املستويات كافة؛ ضحايا القتل خارج نطاق القانون، ضحايا التعذيب، ضحايا االعتقال التعسفي، النزوح والتهجير 
واللجوء، تبدالت القوى العسكرية املسيطرة، املستجدات السياسية/ روزنامة الحدث السوري، الوضع االقتصادي، إضافة إلى إطاللة على 

اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية، وبعض الوثائق الصادرة خالل هذا الشهر.

وقد جرى االعتماد في إعداده على ما صدر حول سورية ومنطقة الشرق األوسط في الصحافة، العربية واألجنبية، وبعض مراكز البحوث 
والدراسات، والتقارير التي تصدرها املنظمات الدولية والعربية، وبعض الهيئات املدنية في سورية، إضافة إلى بيانات وتصريحات الخارجيات 

والجهات املسؤولة للدول.

1. ضحايا القتل خارج نطاق القانون

عدد القتلى من األطفال والنساءعدد القتلىأطراف النزاع والقوى المسيطرة

بينهم 2 طفل و1 سيدة19قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

1تنظيم “داعش”

بينهم 1 طفل1“هيئة تحرير الشام”

1المعارضة المسلحة / “الجيش الوطني”

بينهم 1 طفل6“قوات سورية الديمقراطية”

بينهم 19 طفال" و10 سيدات110جهات أخرى

بينهم 23 طفال" و11 سيدة138الحصيلة الكلية للقتلى

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

تفجيرات لم ُيعرف 
مرتكبوها

ألغام مجهولة 
المصدر

رصاص مجهول 
المصدر

حرس الحدود القوات اللبنانية
التركي

قتل على يد 
مجهولين

2216291438

بينهم 7 أطفال و2 

سيدة

بينهم 6 أطفال و1 

سيدة

بينهم 2 أطفال و1 

سيدة

بينهم 2 أطفال و1 

سيدة

بينهم 2 أطفال و5 

سيدات
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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

دمشق

211ريف دمشق

13310درعا

السويداء

القنيطرة

211حمص

312حماه

الالذقية

طرطوس

152112إدلب

6071250حلب

44الرقة

2241314دير الزور

17116الحسكة

المجموع 
138191116110الكلي

2.  ضحايا التعذيب

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، في شباط/ فبراير، مقتل 14 شخًصا بسبب التعذيب، بينهم 1 طفل على يد أطراف النزاع والقوى 
املسيطرة.
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ضحايا التعذيب

عدد ضحايا التعذيبأطراف النزاع والقوى المسيطرة

10قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

1"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة / "الجيش الوطني"

1"قوات سورية الديمقراطية"

2جهات أخرى

14الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب

3. ضحايا العتقال التعسفي

قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إنَّ ما ال يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 11 طفاًل و7 سيدات، قد تم توثيقها في 
ل 138 منها إلى مختفين قسرًيا، مشيرة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تتفوق على بقية األطراف في  سورية في شباط/ فبراير 2021، تحوَّ

حصيلة حاالت االعتقال/االحتجاز، وقد طال بعضها أطفااًل على خلفية صالت قربى تربطهم مع مطلوبين لها.

أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة

عدد حالت العتقال 
التعسفي

عدد 
األطفال

التحول إلى اختفاء قسريعدد النساء

قوات النظام السوري 

والميليشيات اإليرانية
531342

القوات الروسية

تنظيم "داعش"

1211"هيئة تحرير الشام"

المعارضة المسلحة/"الجيش 

الوطني"
273319

797166"قوات سورية الديمقراطية"

جهات أخرى

171117138الحصيلة الكلية للمعتقلين
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4. النزوح والتهجير واللجوء 

•	 قي 1 شباط/ فبراير قالت وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة، إن أكثر من 120 ألف الجئ يعيشون في مخيمات بشمال سورية يكافحون 
منذ عدة أسابيع للبقاء على قيد الحياة، جراء أوضاع الطقس السيئة التي نجمت عن أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية ألحقت دماًرا كبيًرا 

بمخيماتهم البائسة.

وأفاد املتحدث باسم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، ينس ليركه، أن األمطار الغزيرة والرياح القوية قد ألحقت  	
300 موقع، موضحا أن طفاًل قتل  في حوالي  21700 خيمة كانت تؤوي عشرات اآلالف من األشخاص  أو دمرت ما ال يقل عن  أضراًرا 
وأصيب ثالثة أشخاص على األقل. وأضاف: »كثير من الناس الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء جرفت مخزوناتهم الغذائية واألدوات 
املنزلية وممتلكاتهم األخرى، وتلوثت مصادر املياه. وفي بعض الحاالت، كان األطفال الصغار وكبار السن واألمهات الحوامل األكثر عرضة 

للخطر جراء تقطع سبل الوصول إليهم في مناطق نائية موحلة، وقد انخفضت فيها درجات إلى الحرارة إلى ما دون الصفر«.

ولفت إلى أن هؤالء الضحايا هم من بين 2.7 مليون مدني فروا من مناطق القتال في قراهم وبلداتهم إلى منطقة في إدلب وأجزاء أخرى من  	
بالغارات  مدعومة  معه  املتحالفة  وامليليشيات  السوري  النظام  قوات  شنتها  عنيفة  وتدمير  قصف  حمالت  عقب  سورية،  غرب  شمال 

الروسية.

طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« بضرورة ضمان التوزيع األوسع واألكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا في  3 شباط/ فبراير  في   •
سورية، بما في ذلك املناطق الخارجة عن سيطرة نظام األسد. وقالت الباحثة السورية في املنظمة »سارة الكّيالي« في تقرير لها: »ينبغي ملن 
يزودون سورية باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات األضعف بغّض النظر عن مكان وجودهم في 
البالد«. وأكدت أن حكومة النظام »لم تخجل أبًدا من حجب الرعاية الصحية كسالح حرب« محذرة من أّن »ممارسة نفس األالعيب 
باللقاح يقّوض الجهد العالمي للسيطرة على تف�شي الوباء«. وشددت املنظمة الحقوقية الدولية على أن نظام األسد منع الغذاء والدواء 
واملساعدات بشكل متكرر عن املعارضين السياسيين واملدنيين، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يضمن حصول مليوني شخص يعيشون في 

شمال شرق سورية الخاضع لسيطرة املعارضة على التطعيم.

في 7 شباط/ فبراير عّبر املبعوث األممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، عن أمله في أن تنجح املساعي األيرلندية والنرويجية بالحفاظ   •
على ممر املساعدات الوحيد املتبقي عبر الحدود إلى سورية من تركيا، في إشارة ملعبر باب الهوى. وُكلفت كل من إيرلندا والنروج بمهمة 
التفاوض مجدًدا مع دول مجلس األمن الدولي إلبقاء معبر »باب الهوى« الحدودي مفتوًحا كنقطة عبور للمساعدات اإلنسانية القادمة 
من تركيا إلى شمال غربي سورية. وقال بيدرسون في كلمة له بـ »معهد الشؤون الدولية واألوروبية« في دبلن، »ما زلنا نعتقد أن العمليات 
عبر الحدود ضرورية بالفعل. على وجه الخصوص، بالوضع الحالي في إدلب، بمئات اآلالف من النازحين داخلًيا الذين يعانون من صعوبات 
اقتصادية بسبب وباء كورونا«. وأضاف: »نأمل في أن تمسك إيرلندا والنروج باملوضوع دون السماح بالتأثير عليهما، وعندها سيكون من 
لبنان،  في  األزمة  تداعيات  مع  أيًضا  تتعامل  البالد  وأن  »انهار«،  السوري  االقتصاد  أن  إلى  ولفت  األمام«،  إلى  العملية  دفع هذه  املمكن 
باإلضافة إلى آثار جائحة »كورونا«، ما أدى إلى »تسونامي بطيء يجتاح سورية، حيث أصبح ثمانية من كل عشرة أشخاص يعيشون في 
فقر«. وتحدث عن أن الصراع في سورية أصبح إقليمًيا بشكل عميق ودولي، في ظل وجود خمسة جيوش )روسيا وإيران وتركيا والواليات 
املتحدة وإسرائيل( في سورية، والتي تتدخل مباشرة في البالد، كما أن سورية أصبحت مقسمة إلى ثالث مناطق على األقل تحت سيطرة 

»فرض األمر الواقع«.

في 10 شباط/ فبراير أعلنت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية »IHH« عزمها بناء ألف منزل طوب، إليواء األسر النازحة بمحافظة إدلب.   •
وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم إنها ستقوم ببناء ألف منزل طوب ضمن املرحلة األولى من »مشروع منازل املعيشة«، والذي يهدف 
لتوفير فرص سكن أفضل لـ 10 آالف شخص نزحوا إلى إدلب. ويذكر أن الهيئة أطلقت في وقت سابق مشروًعا مشابًها يهدف لبناء 20 ألف 
منزل طوب، إليواء النازحين السوريين. وأعلن بيان الهيئة، اكتمال 14 ألف من املشروع املذكور، تم بناؤها في 40 منطقة مختلفة، مشيًرا 

أنه تم تسليم 7264 منها للعائالت.
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»كورونا  فيروس  ضد  للتلقيح  مركًزا  افتتح  األردن  أن  املتحدة،  لألمم  التابعة  الالجئين  شؤون  مفوضية  أعلنت  فبراير  شباط/   16 في   •
املستجد« داخل مخيم »الزعتري« لالجئين السوريين، والذي يقيم فيه نحو 80 ألف سوري. وقال املتحدث باسم املفوضية العليا لشؤون 
الالجئين في األردن »محمد حواري« لوسائل إعالم محلية إن »هذا املركز الذي افتتحته وزارة الصحة يوم اإلثنين يعد املركز األول في العالم 
داخل مخيم الجئين وهو سيوفر الوقت والجهد ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان املخيم«. وأضاف أن »نحو 2000 الجئ سوري من هذا 
املخيم سجلوا أسماءهم على املنصة الحكومية لتلقي اللقاح«، مؤكدا أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في املرحلة األولى هذه. وأشار 
أن 52 الجئا تلقوا اللقاح يوم أمس فيما سيتلقى 44 آخرون اليوم الثالثاء اللقاح، موضحا أنه »سبق وأن تم تلقيح 164 الجئا من مخيم 

الزعتري في مركز صحي خارج املخيم.

سورية  أزمة  بشأن   2021 لسنة  الطارئ  »النداء  عنوان  تحت  أصدرته  الذي  تقريرها  في  األونروا  وكالة  أعلنت  فبراير  شباط/   21 في   •
منهم   95% أن  إلى  الفقر. ونوهت »األونروا«  يعيشون تحت خط  لبنان  في  الفلسطينيين من سورية  الالجئين  87 % من  أن  اإلقليمية«، 
يفتقرون لألمن الغذائي، وأن أكثر من 80 %من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على املساعدات النقدية التي تقدمها 
وكالة الغوث باعتبارها املصدر الرئي�شي للدخل. وكانت »األونروا« أعلنت أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 27,700 
الجئ فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان حتى نهاية عام 2020. وقالت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية« إن معاناة الالجئين 
الفلسطينيين السوريين في لبنان تزداد مع غياب العناية الصحية وعدم وجود أدنى وسائل الوقاية والحماية من اإلصابة بفايروس كورونا. 
ولفتت املجموعة إلى أوضاع الالجئين املعيشية واالقتصادية القاسية التي ازدادت سوًءا بسبب تدهور الليرة أمام الدوالر، وغالء األسعار 
املؤسسات  من  لهم  املقدمة  اإلغاثية  املساعدات  شح  إلى  إضافة  صفوفهم،  بين  البطالة  وانتشار  منه،  يقتاتون  مالي  مورد  توفر  وعدم 

والجمعيات الخيرية.

5. تبدلت القوى العسكرية المسيطرة
لم تحدث تغيرات ملحوظة، طوال اثنا عشر شهًرا املاضية، في نسب سيطرة القوى العسكرية على األرض، ونسب السيطرة هي على النحو  	•

اآلتي في أواخر شباط/ فبراير2021:

نسبة السيطرةالقوى المسيطرة

% 63.38النظام السوري 

% 25.64)قوات سوريا الديمقراطية(

% 10.98فصائل المعارضة

يرجع عدم التغّير في نسب السيطرة إلى التزام النظام السوري وفصائل املعارضة بوقف إطالق النار في إطار مذّكرة موسكو التي جرى  	•
توقيعها بين 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

•  في 2 شباط/ فبراير، طالبت وزارة الخارجية األميركية في أول موقف رسمي أميركي معلن حول سورية، منذ وصول الرئيس األميركي جو 
بايدن إلى البيت األبيض، بتقديم املسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف في سورية إلى العدالة. وقالت الوزارة في بيان، إن أفعال املسؤولين 
عن العنف في سورية »تعرض الشعب السوري للخطر، وتهدد بمزيد من زعزعة االستقرار في املنطقة«، وأدانت، »الهجمات اإلرهابية« التي 
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وقعت نهاية األسبوع املا�شي في اعزاز والباب وعفرين بريف حلب شمالي سورية، وأسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال. وعّبر البيان 
املتفجرة  املتكرر لألجهزة  في ذلك االستخدام  بما  في األشهر األخيرة،  الهجمات  املتحدة »العميق« من تكرار مثل هذه  الواليات  عن قلق 

املرتجلة املحمولة على السيارات، معتبرة أنها »أعمال عنف دنيئة ال معنى لها«.

الدورة  نتائج  بيدرسن،  غير  لسورية  الخاص  املبعوث  مع  بوغدانوف،  ميخائيل  روسيا  خارجية  وزير  نائب  بحث  فبراير،  شباط/   2 في   •
الحوار  أهمية مواصلة  أكدا على  الجانبين  أن  املصادر  في جنيف. وأوضحت  السورية  الدستورية  اللجنة  الخامسة من جولة محادثات 
الشامل بين األطراف السورية بمساعدة األمم املتحدة من أجل تحقيق تسوية شاملة لألزمة السورية على أساس قرار مجلس األمن الدولي 

رقم 2254.

وسيلة  مجرد  هي  للنظام  بالنسبة  السياسية  العملية  أن  الحريري«  »نصر  السوري  الوطني  االئتالف  رئيس  أكد  فبراير،  شباط/   3 في   •
إلضاعة الوقت ريثما يتمكن من فرض نفسه على املجتمع الدولي من جديد عبر عملياته العسكرية الدموية ضد املدنيين. جاء ذلك خالل 
مؤتمر صحفي عقده »الحريري« افتراضيا مع اتحاد الصحفيين املعتمدين لدى األمم املتحدة )آكانو(، اليوم األربعاء. وشدد على أن نظام 
األسد لم يقدم أي خطوة جادة نحو الحل السيا�شي على مختلف مستوياته، مشيرا إلى أن وفد هيئة التفاوض السورية انخرط بكل جدية 
وإيجابية في أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية، لكن ممثلي النظام ال يملكون من أمرهم شيًئا، فهم مجرد دمى تحركها 
أجهزة األمن، وهم غير قادرين على التحرك خارج اإلمالءات التي وصلتهم. واعتبر أن »تعطيل نظام األسد، وإيجابية وفد هيئة التفاوض، 
هو رسالة للمجتمع الدولي، مفادها بأن امللف بوضعه الحالي ال يمكن أن يتقدم أي خطوة نحو األمام«. وأوضح أن »الخيار العملي املتوفر 
يأتي من خالل توظيف املادة 21 من القرار 2118 واملتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع«، مبينا أن »تفعيل 
املادة بالشكل املناسب لضمان تطبيق الحل السيا�شي املستند للقرار 2254 وفق آلية ومراقبة دولية صارمة تتضافر فيها الجهود األميركية 

واألوروبية والعربية والتركية دون أن تترك أي فرصة للنظام للتالعب والتعطيل«.

في 4 شباط/ فبراير، أطلقت عدد كبير من الهيئات والتكتالت والكيانات الثورية السورية وعدًدا من الشخصيات الثورية املستقلة حملة   •
أنه  متناسًيا  الدولية،  القرارات  الحائط  بعرض  والذي ضرب  انتخابية جديدة،  لفترة  األسد وترشحه  مناهضة النتخابات  ثورية  سورية 
وأركان حكمه كانوا سبًبا رئيسًيا في تدهور سورية وتدميرها وتشريد أهلها وتغيب شبابها بين املعتقالت واملقابر. وبدأت الحملة نشاطاتها 
تحت عنوان ”ال شرعية لألسد وانتخاباته“، حيث طرحت العديد من العناوين من قبل مختلف القوى والشخصيات املشاركة في التحضير 

لهذه الحملة.

في 9 شباط/ فبراير، قال املبعوث األممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية مخيبة لألمال وال يمكنها امل�شي   •
قدًما. وأضاف بيدرسون في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد تقديمه إحاطة ملجلس األمن في جلسة مغلقة أن اللجنة الدستورية لن 
تم�شي قدا مالم تكن هناك »دبلوماسية دولية بناءة« في األزمة السورية. ووصف بيدرسون الجولة الخامسة الجتماعات اللجنة الدستورية 
في جنيف بأنها »فرصة ضائعة« و«خيبة أمل«. وأوضح أن مجلس األمن واللجنة الدستورية يبحثان سبل تغيير أسلوب العمل الحالي، 
وأشار في رسالته ملجلس األمن الدولي أنه »ليس لديه خطة عمل للمستقبل«. وأشار إلى أنه سيجري زيارة للعاصمة السورية دمشق خالل 

فترة قريبة.

12 شباط/ فبراير، قال االئتالف الوطني في بيان له، إن املجتمع الدولي يملك اآللية القانونية والشرعية الالزمة ملواجهة التعطيل  في   •
الرو�شي والعمل على اتخاذ إجراء ضد نظام األسد بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وتوظيف هذه اآللية لفرض الحل 
إلى أن التعطيل الرو�شي الصيني لبيان  السيا�شي على النظام الذي لن ينصاع من دون مثل هذا املستوى من الضغط. ولفت االئتالف 
مجلس األمن، يؤكد على عجز املجلس وعلى الخلل الواضح في آليات عمله، كما أنه يحمل رسالة مكررة يجب أن يستوعبها صناع القرار، 

وهي أن الحل السيا�شي ليس خياًرا بالنسبة للنظام وحلفائه بأي شكل من األشكال، وأن إضاعة الوقت هو ما يبحث عنه.

12 شباط/ فبراير، قال السفير الرو�شي لدى سورية، ألكسندر يفيموف، إن روسيا تدعم الحوار بين دمشق وإدارة الحكم الذاتي  في   •
الكردية في شمال شرق سورية، بالتزامن مع وصول وفد من قوات سورية الديمقراطية )قسد( واإلدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD إلى دمشق إلجراء محادثات مع مسؤولي النظام. وقال يفيموف لوكالة »سبوتنيك«: »روسيا تنطلق من أن األكراد 
السوريين هم جزء ال يتجزأ من الشعب السوري، لذلك نحن ندعم الحوار بين األكراد ودمشق، وخاصة في شؤون بناء وطنهم املشترك في 
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املستقبل، ليس سرا أن بالدنا ساهمت عبر قنوات مختلفة في إقامة اتصاالت بين الحكومة السورية واإلدارة الكردية، وجهود روسيا في 
الوساطة تقدر من قبل الطرفين«.

في 16 شباط/ فبراير، نفى املبعوث الخاص للرئيس الرو�شي إلى سورية ألكسندر الفرينتيف، وجود أي محادثات حول »املجلس العسكري«   •
السوري، معتبًرا أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف املحادثات والعملية السياسية. وقال الفرينتيف في حديث لـRT الروسية، على هامش 
لقاء »أستانا« الخامس عشر حول سورية في سوت�شي الروسية اليوم: »يمكنني اإلجابة بوضوح تام على هذا السؤال، بأنه يعتبر استفزاًزا 

تاًما قبيل اجتماع اللقاء الدولي حول سورية هنا في سوت�شي«.

وأضاف: »وعلى ما يبدو أن أحدا ما يريد دق إسفين بين روسيا االتحادية وإيران وتركيا، وكذلك بين روسيا والحكومة السورية، فلم يدر   
الحديث إطالقا عن ذلك، وال يمكن أن يكون ذلك من حيث املبدأ، فنحن ننفي جميع تلك املحاوالت إلمالء حلول ما ال تتوافق مع حلول 

املجتمع الدولي وتنتهك قرارات مجلس األمن، بما في ذلك القرار 2254«.

للجانب  والقاهرة  تقديم منصتي موسكو  حول  األوسط«  »الشرق  جريدة  نشرته  ما  نفى  قد  جميل،  منصة موسكو، قدري  رئيس  وكان   
»مجلس  فكرة  عرض  إنه  سليمان«  »جمال  القاهرة  منصة  عضو  قال  حين  في  عسكري«،  »مجلس  إنشاء  حول  مكتوبة  وثيقة  الرو�شي 

عسكري يحكم سورية في املرحلة االنتقالية« بصفته الشخصية، شفهيا، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

بالتهدئة في  17 شباط/ فبراير، شددت الدول الضامنة ملسار أستانة حول سورية، على ضرورة مواصلة جميع االتفاقات املتعلقة  في   •
منطقة إدلب، مؤكدة رفضها لألجندات االنفصالية في البلد، وجاء ذلك في البيان الختامي الجتماعات »أستانة15-« التي انعقدت على 
ووحدتها  واستقاللها  سورية  بسيادة  »التزامها  وإيران(  وروسيا  )تركيا  الضامنة  الدول  وأكدت  الروسية.  سوت�شي  مدينة  في  يومين  مدار 
الدول  أن  البيان  وأضاف  الفرنتييف.  ألكسندر  سورية  إلى  الخاص  الرو�شي  املبعوث  تاله  الذي  الختامي  البيان  وفق  أراضيها«،  وسالمة 
باألمن  اإلضرار  شأنها  من  التي  االنفصالية  األجندات  ومواجهة  ومظاهره،  أشكاله  بجميع  اإلرهاب  محاربة  على  عزمها  »أكدت  الضامنة 
القومي لدول الجوار وسيادة سورية وسالمتها اإلقليمية«، وأدانت الدول الضامنة »تزايد األنشطة اإلرهابية في مختلف أنحاء سورية، التي 
أدت إلى إزهاق أرواح األبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية املدنيين والبنية التحتية املدنية وفقا للقانون الدولي اإلنساني، ومحاربة 

التنظيمات اإلرهابية املصنفة أمميا«.

في 21 شباط/ فبراير، أكد املبعوث األممي إلى سورية، غير بيدرسون، إن املباحثات التي سيجريها في دمشق، ستركز على تنفيذ القرار   •
األممي 2254 الخاص بوقف إطالق النار في سورية والتوصل إلى تسوية سياسية. وأشار بيدرسون، فور وصوله إلى دمشق، إلى إن مباحثاته 
في دمشق ستركز على القرار 2254، الفتا إلى أن هناك العديد من القضايا التي يأمل أن يتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي 
يعيشه الشعب السوري. وكان بيدرسن قبل توجهه إلى دمشق قد التقى بعدد من املسؤولين الروس في موسكو لحثهم، كما يبدو، على 
الضغط أكثر على نظام األسد لتحديد موعد للجولة السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية، على أن يدخل وفد النظام في مناقشة 
املبادئ الدستورية، وهو ما كان يرفضه هذا الوفد، الذي يحاول حرف اللجنة عن غايتها من خالل الحديث عن »املبادئ الوطنية«، خالل 

5 جوالت من أعمال اللجنة.

24 شباط/ فبراير، أعلنت املفوضية األوروبية أن ملف سورية لم يعد ضمن أولويات املجموعة الدولية، على الرغم من استمرار  في   •
املعاناة ملاليين السوريين سواء الجئين أو نازحين. وقالت نائبة رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرملان األوروبي إن قضية سورية لم تعد 
ضمن األولويات الدولية. وأكدت النائبة أن نظام باألسد يعطل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية، مضيفة أن مساهمة االتحاد في 
حول   5 بروكسيل  مؤتمر  سيحتضن  االتحاد  أن  أعلنت  ذلك،  إلى  حقيقية.  مفاوضات  في  األسد  نظام  بدخول  مشروطة  سورية  إعمار 
مستقبل سورية في نهاية أذار/ مارس، وأبدت تخوفها من أن تستغل روسيا وإيران االنتخابات املزمع عقدها في حزيران /يونيو املقبل لطي 

صفحة الجرائم في سورية دون محاسبة.
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روزنامة الحدث السوري

روزنامة الحدث السوري

2 شباط/ فبراير 2021

أعلــن رئيــس فــرع البــدل واإلعفــاء فــي قــوات النظــام الســوري، العميــد إليــاس بيطــار، أن مديريــة التجنيــد العامــة ســتصادر أمــوال 

ــدل  ــؤّد الخدمــة العســكرية أو يدفــع ب ــم ي ــغ ســن 42 عامــا ســواء كان داخــل ســورية أو خارجهــا، ممــن ل ــكات كل مــن يبل وممتل

فواتهــا، وإن لــم يكــن لديــه أمــالك أو عقــارات فســُينّفذ الحجــز االحتياطــي علــى أمــالك أهلــه وذويــه. وقــال بيطــار -فــي فيديــو 

ــو تجــاوز ســن 42 ســنة  بثتــه وزارة اإلعــالم الســورية- "ال يمكــن ألي مكلــف أو مواطــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، حتــى ل

-وهــي الســن التــي ال ُيســتدعى بعدهــا المكلــف إلــى الخدمــة العســكرية- أال يدفــع بــدل فــوات الخدمــة، الــذي يســاوي 8 آالف 

دوالر أميركــي". وأكــد العميــد أن هنــاك قوانيــن صارمــة ســيتخذها القضــاء أو وزارة الماليــة أو الهيئــة العامــة للضرائــب والرســوم، 

ــدل  ــع ب ــن ال يدف ــكات وأرزاق كل م ــى ممتل ــد، عل ــعبة التجني ــن ش ــادر م ــاب ص ــب كت ــذي، بموج ــز التنفي ــا بالحج ــوم بموجبه تق

اإلعفــاء مــن الخدمــة، أو الحجــز التنفيــذي علــى أمــوال أهلــه أو ذويــه. وحســب تصريحــات بيطــار فإنــه يمكــن تنفيــذ الحجــز علــى 

أمــوال المكلــف الممتنــع عــن تســديد تلــك القيمــة، أو علــى أمــوال فروعــه وأصولــه )األبنــاء، واآلبــاء(، ممــا يجعــل ممتلــكات آالف 

األسر السورية عرضة للمصادرة والحجز من قبل سلطات النظام السوري.

3 شباط/ فبراير 2021

جــدد طيــران االحتــالل اإلســرائيلي قصفــه ليــل األربعــاء – الخميــس، لمواقــع تابعــة لنظــام األســد والميليشــيات اإليرانيــة الطائفيــة 

ــقطت  ــدوان وأس ــدت للع ــوي "تص ــاع الج ــائط الدف ــام أن وس ــالم النظ ــم إع ــا زع ــوري، فيم ــوب الس ــق والجن ــط دمش ــي محي ف

ــة أن  ــام، زاعم ــالم النظ ــة إع ــرت وكال ــا ذك ــا لم ــوري، وفًق ــوب الس ــي الجن ــدة ف ــع عدي ــف مواق ــال القص ــخ". وط ــع الصواري جمي

"الدفاعــات الجويــة فــي جيــش النظــام تصــدت مســاء لعــدوان إســرائيلي بالصواريــخ علــى بعــض األهــداف فــي المنطقــة الجنوبية 

وأســقطت معظــم الصواريــخ المعاديــة". ونقلــت عــن مصــدر عســكري قولــه إنــه "فــي تمــام الســاعة 10:42 مــن مســاء اليــوم نفــذ 

العــدو اإلســرائيلي عدواًنــا جوًيــا مــن اتجــاه الجــوالن الســوري المحتــل برشــقات مــن الصواريــخ جــو -أرض، وأرض – أرض مســتهدًفا 

بعــض األهــداف فــي المنطقــة الجنوبيــة وقــد تصــدت وســائط دفاعنــا الجــوي للصواريــخ المعاديــة وأســقطت معظمهــا 

واقتصرت الخسائر على الماديات".

4 شباط/ فبراير 2021

ــا لنظــام األســد فــي ريــف درعــا الغربــي، وأوقعــت قتلــى وجرحــى فــي  ــا عســكرًيا تابًع اســتهدفت دراجــة ناريــة مفخخــة موقًع

صفوف العناصر المتواجدين داخله.

وأكــدت مصــادر محليــة ســقوط خســائر فــي صفــوف قــوات األســد المتمركــزة بالقــرب مــن بحيــرة "المزيريــب" غربــي درعــا، جــراء 

انفجار الدراجة المفخخة، مشيرة إلى أنه لم يعرف الجهة التي تقف خلف العملية.
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5 شباط/ فبراير 2021

أحبــط الجيــش األردنــي بالتنســيق مــع إدارة مكافحــة المخــدرات محاولتــي تســلل مجموعــة مــن األشــخاص وتهريــب كميــات مــن 

المخــدرات مــن األراضــي الســورية إلــى األراضــي األردنيــة. وصــرح مصــدر عســكري مســؤول فــي القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 

األردنيــة، بأنــه تــم تطبيــق قواعــد االشــتباك ممــا أدى إلــى تراجــع األشــخاص إلــى داخــل العمــق الســوري، حســبما ذكــرت وكالــة 

األنبــاء األردنيــة "بتــرا". وأضــاف المصــدر، أنــه وبعــد تفتيــش المنطقــة تــم ضبــط )1060( كــف حشــيش و)214( ألــف حبــة كبتاجــون 

وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

6 شباط/ فبراير 2021

قتــل وجــرح عــدد مــن قــوات األســد يــوم الســبت إثــر تنفيــذ "الجيــش الوطنــي" عمليــة نوعيــة اســتهدفت مواقعهــا فــي قريــة 
"الفطاطــرة" ضمــن منطقــة "جبــل شحشــبو" بريــف إدلــب الجنوبــي. وقــال قيــادي عســكري فــي "جيــش النصــر" إن "مجموعــات 
تابعــة لجيــش النصــر أغــارت بعمليــة نوعيــة ظهــر اليــوم علــى مواقــع عســكرية ومقــرات للفرقــة السادســة التــي تحظــى بدعــم 
روســي فــي قريــة الفطاطــرة جنــوب إدلــب، األمــر الــذي أدى لمقتــل ضابــط مــن الفرقــة برتبــة مــالزم أول، ومــا يزيــد عــن 10 عناصــر 

آخرين كانوا يتحصنون ضمن تلك المقرات التي شملتها العملية".

8 شباط/ فبراير 2021

توصلــت اللجنــة المركزيــة بدرعــا التفــاق مــع نظــام األســد بحضــور الطــرف الروســي، يجنــب ريــف درعــا الغربــي عمليــة عســكرية، 

ــة  ــن اللجن ــرب م ــدر مق ــال مص ــا. وق ــة درع ــرى بضاحي ــاع ج ــد اجتم ــك بع ــوري، وذل ــمال الس ــو الش ــخص نح ــر أي ش ــع تهجي ويمن

المركزيــة إن الطرفــان توصــال التفــاق يقضــي بإنهــاء الحملــة العســكرية لنظــام األســد علــى ريــف درعــا الغربــي، مقابــل قيــام قــوات 

األخيــر بتفتيــش مــزارع مدينــة طفــس. وأكــد ذات المصــدر علــى أن الطرفــان توصــال التفــاق علــى تســليم أســلحة ظهــرت خــالل 

خــالف عشــائري فــي مدينــة طفــس، باإلضافــة إلفــراغ مقــار حكوميــة وتســليمها للنظــام. وأشــار المصــدر إلــى أن بنــود االتفــاق 

ســيتم تنفيذهــا بــدًءا مــن يــوم غــد، حيــث مــن المفتــرض أن تبــدأ عمليــة التســليم والتفتيــش بإشــراف اللجنــة المركزيــة والطــرف 

الروسي.

9 شباط/ فبراير 2021

ــا  ــح أّن خالي
ّ

ــوم يرج ــر هج ــح، إث ــل وجري ــن قتي ــقطوا بي ــدس" س ــواء الق ــيا "ل ــن ميليش ــًرا ِم ــو 30 عنص ــة أن نح ــادر محلّي ــدت مص أك

ــواء القــدس" تعّرضــت لـــ  ــزور. وقالــت المصــادر إّن مجموعــة ِمــن "ل ــر ال ــة نّفذتــه فــي منطقــة المياديــن شــرقي دي تنظيــم الدول

هجــوٍم باألســلحة الرشاشــة قــرب منطقــة "فيضــة ابــن موينــع" فــي باديــة المياديــن، وذلــك أثنــاء تمشــيط المجموعــة للمنطقــة، 

ــا عــن خاليــا تنظيــم الدولــة. وأســفر الهجــوم عــن مقتــل نحــو 10 عناصــر ِمــن "لــواء القــدس" وجــرح أكثــر ِمــن 20 آخريــن نقلــوا 
ً
بحث

ــة  ــي عملي ــواء" ف ــاندت "الل ــد س ــام األس ــوات نظ ــر ق ــن عناص ــدد ِم ــرح ع ــل وج ــًة لـــ مقت ــكري، إضاف ــزور العس ــر ال ــفى دي ــى مش إل

االشتباك.

12 شباط/ فبراير 2021

عملــت القــوات األميركيــة علــى إنشــاء مطــار فــي حقــل العمــر النفطــي شــرق الفــرات. وذكــر "مجلــس هجيــن العســكري" إن قوات 

التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األميركيــة تعمــل علــى إنشــاء مطــار جديــد لهــا فــي القاعــدة العســكرية ضمــن حقــل 

العمــر النفطــي فــي باديــة الجزيــرة. وأشــار المجلــس وهــو إحــدى ميليشــيات "قســد" إلــى إجــراء قــوات التحالــف الدولــي تدريبــات 

ــوات  ــدى ق ــكرية ل ــد العس ــر القواع ــن أكب ــي م ــي"، وه ــر النفط ــل العم ــدة "حق ــة لقاع ــق المحاذي ــاورات، بالمناط ــكرية ومن عس

التحالف الدولي بسورية.
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13 شباط/ فبراير 2021

ــه ســقوط شــهداء وجرحــى. وقــال  ــج عن ــذي نت ــب الشــمالي انفجــار ســيارة مفخخــة األمــر ال ــة الراعــي بريــف حل شــهدت مدين

ناشــطون إن الســيارة المفخخــة انفجــرت وســط المدينــة فــي الســوق الشــعبي حيــث أدت لســقوط شــهيدين كحصيلــة أوليــة 

وعــدد مــن الجرحــى مــا يرجــح زيــادة حصيلــة االنفجــار الــذي طــال المدينــة. وبــّث الناشــطون مشــاهد تظهــر اللحظــات األولــى 

عقب التفجير وسيارات اإلسعاف التي هرعت للمكان لنقل الشهداء والمصابين إلى المشافي والنقاط الطبية.

15 شباط/ فبراير 2021

نفــذت طائــرات االحتــالل اإلســرائيلي عــدة غــارات جويــة علــى مواقــع لقــوات األســد والميليشــيات اإليرانيــة بمحيــط دمشــق، فــي 

حيــن أظهــرت مشــاهد متداولــة ســقوط صــاروخ أطلقتــه دفاعــات النظــام الجويــة بمنطقــة ســكنية. وقــال ناشــطون إن الغــارات 

الجويــة اإلســرائيلية طالــت مقــر قيــادة "الفرقــة األولــى"، فــي مدينــة "الكســوة" بريــف دمشــق الغربــي. ُيضــاف إلى ذلك اســتهداف 

قاعــدة دفــاع جــّوي تابعــة للنظــام الســوري متمركــزة ضمــن مقــرات تتبــع للفرقــة الرابعــة فــي الجبــال المحيطــة بقريــة "البجــاع" 

ــلحة  ــتودعات أس ــار مس ــن انفج ــم ع ــه ناج ــت أن ــر رجح ــط دّم ــي محي ــمع ف ــار ُس ــوع انفج ــادر بوق ــادت مص ــق. وأف ــي دمش غرب

وذخائر جرى استهدافها خالل الغارات االسرائيلية.

17 شباط/ فبراير 2021

ــم  ــن نفــذه عناصــر مــن تنظي ــر كمي ــه، إث ــل خمســة عناصــر لقــوات األســد والميليشــيات المســاندة ل ــة بمقت أفــادت مواقــع محلي

"الدولــة اإلســالمية" مــن خــالل زرع ألغــام فــي الباديــة الســورية بريــف حمــاة الشــرقي. فــي حيــن ُقتــل مدنــي وجــرح آخــرون، إثــر 

انفجار لغم من مخلفات قوات األسد في بلدة "السعن" شرق حماة.

 19 شباط/ فبراير 2021 

أعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو عــن إعــادة امــرأة "إســرائيلية" مــن ســورية بعــد أن عبــرت الحــدود، مقدًمــا الشــكر 

لروســيا علــى المســاعدة فــي إعادتهــا، بعــد أيــام مــن الكشــف عــن صفقــة تجــري بيــن النظــام الســوري وكيــان االحتــالل بوســاطة 

ــي  ــس الروس ــن مــع الرئي ــدث مرتي ــه تح ــة، إن ــوم الجمع ــن ي ــى م ــدر فــي الســاعات األول ــه، ص ــان ل ــي بي ــو ف روســية. وقــال نتنياه

فالديميــر بوتيــن، الــذي قــدم المســاعدة فــي إعــادة المواطنــة، وشــكر نتنياهــو الرئيــس الروســي علــى مســاعدته. وكان النظــام 

الســوري قــد أقــر بفحــوى صفقــة ســرية مــع كيــان االحتــالل اإلســرائيلي بوســاطة روســية، لإلفــراج عــن إســرائيلية محتجــزة فــي 

ســورية، مقابــل طلــب ســورية بالمقابــل اإلفــراج عــن األســيرين "نهــال المقــت وذيــاب قهمــوز" إال أن األخيــر رفــض العــودة لمناطــق 

سيطرة النظام وفضل البقاء في الجوالن المحتل.

20 شباط/ فبراير 2021

أصيــب 6 مدنييــن بجــروح بعضهــا خطــرة، إثــر انفجــار ســيارة مفخخــة وســط ســوق شــعبي فــي بلــدة "ســجو" القريبــة مــن معبــر 

"بــاب الســالمة" شــمال حلــب. ونتــج االنفجــار عــن ســيارة مفخخــة ركنهــا مجهولــون فــي ســوق البلــدة، كمــا ضبطــت الشــرطة 

العســكرية فــي البلــدة ســيارة مفخخــة أخــرى فــي منطقــة قريبــة مــن االنفجــار، وعملــت علــى تفكيكهــا وتأميــن المــكان، فــي 

حيــن ســارعت فــرق الدفــاع المدنــي إلخمــاد الحريــق الــذي نجــم عــن االنفجــار ونقــل الجرحــى إلــى المستشــفى وإزالــة األنقــاض 

من وسط طرقات البلدة.
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24 شباط/ فبراير 2021

ــم  ــدان بجرائ ــوري م ــام الس ــرات النظ ــي مخاب ــابق ف ــر س ــى عنص ــم عل ــا، الحك ــن نوعه ــابقة م ــي س ــي، وف ــاء األلمان ــدر القض أص

حــرب، بالســجن أربــع ســنوات ونصــف، بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية، وهــي أول محاكمــة فــي العالــم حــول جرائــم 

الحــرب المرتكبــة فــي ســورية. ودانــت المحكمــة العليــا فــي كوبلنــز، الســوري إيــاد الغريــب )44 عاَمــا(، بتهمــة المشــاركة فــي اعتقال 

30 متظاهــرا علــى األقــل فــي دومــا كبــرى مــدن الغوطــة الشــرقية فــي 2011 ونقلهــم إلــى مركــز اعتقــال تابــع ألجهــزة 

االســتخبارات. وكان المدعــون األلمــان فــي مدينــة كوبلنــز قــد رفعــوا قضيــة ضــد أنــور رســالن، عقيــد ســابق فــي المخابــرات 

الســورية، ومســؤول مــن رتبــة أقــل ُيدعــى إيــاد الغريــب، بتهمــة أن كليهمــا أشــرفا أو شــاركا فــي تعذيــب وقتــل معارضــي نظــام 

األســد داخــل مركــز االحتجــاز ســيئ الســمعة فــرع 251 فــي شــارع الخطيــب بدمشــق. وصــدر قــرار المحكمــة بعــد 10 أشــهر مــن 

المرافعــات وســماع شــهادات ســجناء ســابقين، وهــذه هــي المــرة األولــى التــي ُيحاســب فيهــا مســؤول فــي النظــام الســوري 

عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات اآلالف من السوريين.

25 شباط/ فبراير 2021

ــو  ــس، ج ــن الرئي ــه م ــن بتوجي ــي ش ــش األميرك ــي، أن الجي ــون كيرب ــون(، ج ــة )البنتاغ ــاع األميركي ــم وزارة الدف ــدث باس ــد المتح أك

بايــدن، غــارات جويــة اســتهدفت بنيــة تحتيــة، تســتخدمها مجموعــات مســلحة مدعومــة مــن إيــران، فــي شــرق ســورية. ولفــت 

إلــى أن الغــارة بعثــت "برســالة ال لبــس فيهــا: ســيتحرك الرئيــس بايــدن لحمايــة أفــراد القــوات األميركيــة وقــوات التحالــف"، وأضــاف 

كيربــي فــي بيــان أنــه تمــت الموافقــة علــى هــذه الضربــات ردا علــى الهجمــات األخيــرة ضــد القــوات األميركيــة وقــوات التحالــف 

فــي العــراق، وعلــى التهديــدات المســتمرة التــي يتعرضــون لهــا. وأكــد أن الضربــات دمــرت عــدة منشــآت تقــع عنــد نقطــة مراقبــة 

ــه" و"كتائــب ســيد  ــران، بمــا فــي ذلــك "كتائــب حــزب الل ــة يســتخدمها عــدد مــن الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إي حدودي

الشهداء".

28 شباط/ فبراير 2021

اســتهدف طيــران االحتــالل اإلســرائيلي مواقــع قــوات األســد والميليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط العاصمــة دمشــق، ردا علــى 

اســتهداف ســفينة مملوكــة لشــركة إســرائيلية فــي خليــج عمــان، يعتقــد أن إيــران تقــف ورائــه. وقــال نظــام األســد إن االحتــالل 

اإلســرائيلي »نفــذ عدواًنــا جوًيــا مــن اتجــاه الجــوالن الســوري مســتهدًفا بعــض األهــداف فــي محيــط العاصمــة دمشــق«، دون 

تحديد النقاط المستهدفة.

وزعم نظام األسد أن دفاعاته الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

7. إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
في 1 شباط/ فبراير، قالت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية، إن »بشار األسد« دفع الثمن الذي أطلقه أنصاره منذ بداية االحتجاجات  	•
املناهضة له والذي حمل شعار »األسد أو نحرق البالد«، الفتة إلى أن بقاء نظام األسد يبدو أمًرا استثنائيا بعد أن دمر ثالثة أرباع البالد. 
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن »الدفاع عن الكر�شي« كان دائًما »هاجس األسد« ومفتاح بقائه، معتمًدا في ذلك على »الدولة األمنية 
التي ورثها عن والده الذي بناها بطريقة منهجية على مدى 40 سنة لحماية عائلة حاكمة متماسكة عقدت العزم على الحفاظ على النظام 
وعدم االستسالم للثورة الشعبية«. وذكرت أنه على الرغم من خراب ثالثة أرباع البالد، ومدنها املدمرة والخاوية على عروشها، ومقتل مئات 
اآلالف وتشرد 6 ماليين خارج البالد، ونزوح عشرات اآلالف داخلها، يستعد هذا »املستبد« الباقي الوحيد بعد ثورات 2011 للترشح لوالية 
رابعة بعد أشهر قليلة«. وأشارت الصحيفة إلى خسارة النظام لسيادته بعد دخول إيران واستدعاء روسيا، واستفادته من ظهور تنظيم 
»داعش« وما أتبعه من تدخل التحالف الدولي، وأضافت: »األسد ربما يرى نفسه كأنه قد ربح الرهان وقدم نفسه بدياًل وحيًدا عن فو�شى 

اإلرهاب، غير أنه بعد هذا النصر في حربه، ليست لديه خطة إلعادة بناء سورية اآلمنة«.
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في 4 شباط/ فبراير، أكدت وزارة الخارجية األميركية -حسب صحيفة الشرق األوسط- أنها لن »تتهاون في تطبيق قانون قيصر«، مشددة   •
على أن واشنطن ستستخدم كافة أدوات الضغط للوصول إلى حل سلمي ينهي الصراع في سورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
2019، من قبل  تتهاون في تطبيق قانون )قيصر( الذي تم فرضه خالل عام  لصحيفة »الشرق األوسط«، إن »إدارة الرئيس بايدن لن 
اإلدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على املسار الدبلوما�شي في تسهيل العمل 
10 أعوام«. وأضاف أن »اإلدارة الجديدة أخذت على  اإلنساني واإلغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البالد التي مّزقتها الحرب على مدار 
عاتقها أمًرا مهًما في تطبيق القانون، بأال تستهدف خطوط التجارة أو املساعدات أو األنشطة اإلنسانية للشعب السوري، كما أن القانون 
لن يستهدف االقتصاد اللبناني وال الشعب اللبناني«. وتابع: »بكل تأكيد يستهدف قانون )قيصر( األشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام 
التعيينات  2254«. وفيما يخص  إليه قرار مجلس األمن رقم  الذي دعا  النحو  للنزاع على  إلى حل سيا�شي سلمي  التوصل  األسد وتعيق 
الجديدة بوزارة الخارجية في امللف السوري، لم يعّلق املتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو األسماء املقترحة، بعد أن راج في وسائل 
القواعد  في  امليدان  في  للعمل  سينتقل  أفريقيا،  بوسط  األميركية  السفارة  في  خدم  الذي  براونشتاين«  »ديفيد  الدبلوما�شي  أن  اإلعالم، 
األميركية العسكرية في الشمال الشرقي خلًفا للسفير »وليام روبوك« الذي عمل هناك على األرض بمنصب نائب املبعوث األميركي للتحالف 
الدولي ملحاربة تنظيم الدولة في سورية. وكانت إدارة الرئيس »جو بايدن« أكدت أنها لن تنسحب من سورية في أي وقت قريب، ولو ألسباب 

أخالقية.

في 5 شباط/ فبراير، كشفت مجلة »نيوزويك« األميركية، في تقرير لها، عن إبداء وفد النظام السوري استعداده للعمل مع إدارة الرئيس   •
السابقة. ونقلت املجلة عن بعثة  التراجع عن سياسات اإلدارة األميركية  أبرزها  الوفد  بايدن، ولكن ضمن شروط طرحها  األميركي، جو 
النظام الدائمة لدى األمم املتحدة، قولها: إن الشروط تشمل »وقف التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وسحب القوات األميركية 
املنتشرة دون إذن دمشق، ووقف استغالل موارد النفط والغاز«، كما تتضمن »إنهاء املساعدة لـ »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، 

والجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية املنخرطة بالحرب في سورية«.

في 6 شباط/ فبراير، كشفت صحيفة »يديعوت أحرنوت« في تقرير لها، عن حراك إيراني نشط لنقل أسلحة وصواريخ متطورة إلى سورية،   •
خالل الشهر املا�شي، الفتة إلى أن جزًءا من هذا السالح كان يفترض أن يبقى في سورية، أما القسم اآلخر فمخصص لـ«حزب هللا«. وذكرت 
قد  العمليات  تلك  أن  غير  سورية،  إلى  اإليراني  للسالح«  البري  التهريب  مسار  »إقفال  اإلسرائيلي  الجيش  في  مصادر  عن  نقاًل  الصحيفة 
استؤنفت مجدًدا عبر الجو، إذ »يصر اإليرانيون على أن يبقوا عاماًل مهًما في سورية، ويحظون بتعاون من النظام برئاسة بشار األسد«. 
ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم األخير في سورية، بدأ إثر تهريب أسلحة متطورة من إيران إلى سورية، وهي »ظاهرة آخذة باالتساع أخيًرا 
أكثر فأكثر«، وتحدثت عن »معركة حقيقية شهدها مطار دمشق عندما تم استهداف وسائل قتالية وأسلحة متطورة للغاية كانت وصلت 
للتو إلى سورية من إيران، وأن املضادات السورية أطلقت أكثر من 30 صاروخ أرض- جو باتجاه طائرات حّلقت في الجو« دون أن تصيبها. 
إلى  املوجهة  السالح  استهداف شحنات  بأنها ستواصل  اإلسرائيلية، عبارة عن رسائل إليران  الهجمات  تلك  فإن هدف  الصحيفة  ووفق 
سورية بغض النظر عن هوية اإلدارة في الواليات املتحدة، كما تعتبر رسالة موجهة أيًضا للنظام في سورية، الذي تكّبد جيشه الخسائر 

األكبر من الهجوم، وأيًضا رًدا على محاوالت إطالق صواريخ باتجاه املقاتالت اإلسرائيلية في األجواء السورية.

في 7 شباط/ فبراير، أكد »السفير ويليام روباك«، املبعوث األميركي السابق لشمال وشرق سورية، أن واشنطن ال تدعم قيام دولة كردية،   •
الفًتا إلى أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن »ليست في عجلة من أمرها بالوضع الراهن في سورية«. ونقلت صحيفة »الشرق األوسط« عن 
روباك قوله: »ما قلناه وفعلنا وعالقتنا مع »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، كان واضًحا: أننا ال ندعم قيام دولة كردية هناك وال نعتقد 
أن )العمل على قيامها( سيكون مقاربة بناءة«. وأضاف: »قدمنا مساعدات )عسكرية( لتعزيز دور )قسد( ضد )داعش(، وليس للسيطرة 
على شمال شرقي سورية«، كما شدد على أن »اإلدارة الذاتية« في شمال وشرق سورية »ليست دولة«، وأنها »غير مستقرة«، مشيًرا إلى أن 
الوجود األميركي »لن يبقى إلى األبد في شمال شرقي سورية«. وحول السياسة األميركية املتوقعة في سورية، أجاب روباك أنه في ضوء تحديد 
تزال  أهدافنا ال  لإلدارة؟ هل  أولوية  أمور محددة: »هل سورية  لإلجابة عن  السياسة  يراجع  بايدن  فإن فريق  »األهداف« و»األدوات«، 
نفسها؟ هل لدينا أدوات لتحقيق األهداف؟ ما هي التكلفة اإلنسانية للسوريين إذا حافظنا على السياسة أو غيرناها؟«. ويضاف إلى ذلك، 
ما هي املحددات القانونية في أميركا باعتبار أن »قانون قيصر« الذي يفرض عقوبات ال ترفع إال بشروط معينة، صدر من الكونغرس 
بموافقة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ورأى أنه »ليست هناك عجلة في اإلجابة عن األسئلة، فريق بايدن، لديه الوقت الكافي للوصول 
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في سورية، بخمسة، هي:  أميركا حددت قبل سنوات أهدافها  إلى أن  السابق،  إلى سياسة واإلجابة عن األسئلة«. وأشار السفير األميركي 
هزيمة »داعش« ومنع عودته، ودعم مسار األمم املتحدة لتنفيذ القرار الدولي »2254«، وإخراج إيران من سورية، و«منع نظام األسد من 
في سورية،  األهداف  ولتحقيق هذه  اإلنسانية.  لألزمة  واالستجابة  الكيماوي«،  السالح  والتخلص من  الشامل  الدمار  أسلحة  استعمال 
امتلكت أميركا عدًدا من »األوراق واألدوات«، وهي، بحسب روباك، الوجود األميركي املحدود في شمال شرقي سورية، ودعم »قسد« وشركاء 
الدولي ضد »داعش«، حيث يوفر  النظام«، والتحالف  إلى »العقوبات االقتصادية ضد  )100 ألف( وعدتهم، إضافة  محليين بعددهم 
لـ«أدوات  أنه  الصين وروسيا ملواجهته. وأضاف روباك  الذي سعت  املتحدة  األمم  التأثير عبر  إلى جانب  دبلوماسية دولية،  نفوذ  منصة 
سورية  إعمار  ووقف  دمشق،  مع  األوروبي  أو  العربي  التطبيع  جهود  تبطيء«  أو  »وقف  تشمل:  عرقلة«،  »أدوات  هناك  هذه،  النفوذ« 
ومساهمة دول عربية وأوروبية في ذلك قبل تحقيق األهداف، وتحدث عن وجود »أدوات ضغط« أيًضا، وتشمل »الغارات اإلسرائيلية 

للضغط على النظام والوجود التركي في شمال غربي سورية ملنع سيطرة النظام عليها«. 

النظام  أن  إلى  ودائًما، الفًتا  في سورية سيكون طوياًل  األجنبي  الوجود  أن  له،  تقرير  في  اعتبر »معهد واشنطن«  فبراير،  12 شباط/  في   •
السوري استسلم للوجود األجنبي على أراضيه، بعدما تنازل النظام عن السيطرة على حدوده ومجاله الجوي إلى جهات مختلفة. ولفت 
املعهد، إلى أنه على الرغم من االحتماالت الدولية املجهضة للتقسيم فإن القوى الخارجية تتقاسم البالد بشكل غير رسمي عبر »مناطق 
نفوذ متعددة والسيطرة من جانب واحد على معظم حدودها، وبالتالي حرمان النظام السوري من أداة رئيسية للسيادة«. وقال املعهد إن 
سيطرة النظام السوري تتال�شى على الحدود التي تعد رمًزا قويا لسيادة الدولة، على الرغم من سيطرته على ثلثي األرا�شي السورية، خاصة 
وأنه يسيطر على %15 فقط من الحدود البرية الدولية للبالد، بينما تنقسم املساحة املتبقية بين جهات أجنبية. وأوضح أن »حزب هللا« 
اللبناني واملليشيات املوالية إليران تسيطر حالًيا على حوالي %20 من حدود البالد، »على الرغم من أن سلطات الجمارك التابعة للنظام 
هي املسؤولة رسمًيا عن املعابر مع العراق )البوكمال( واألردن )نصيب( ولبنان )العريضة والجديدة والجوسية والدبوسية(«. وذكر أن 
»حزب هللا« يسيطر على الحدود اللبنانية، حيث أقام قواعده على الجانب السوري في الزبداني والقصير، التي يسيطر منها على منطقة 
القلمون الجبلية، في حين تدير امليليشيات الشيعية العراقية كال جانبي حدودها من البوكمال إلى التنف. وأكد أن قبضة القوات املوالية 
إليران تمتد أيًضا إلى العديد من املطارات العسكرية السورية، وهي غالبا وسيلة لنقل األسلحة اإليرانية إلى »حزب هللا« وخط املواجهة مع 

إسرائيل في مرتفعات الجوالن.

في 21 شباط/ فبراير، قال رئيس اللجنة املستقلة من أجل العدالة الدولية واملحاسبة، ستيفن راب، إن األدلة التي بحوزة اللجنة عن   •
الزعيم  محاكمة  أو  النازية  قادة  محاكمة  في  للمّدعين  توفر  مما  أكثر  الحرب  جرائم  عن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  نظام  مسؤولية 
اليوغسالفي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. وأضاف راب، الذي عمل في السابق سفيرا ألميركا لقضايا جرائم الحرب، أن مجموعة األدلة 
التي جمعها ضد بشار األسد هي أقوى مما استخدمته دول الحلفاء عقب الحرب العاملية الثانية إلدانة قادة النازية في محاكمة نورنبيرغ 
التي امتدت بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 وتشرين األول/ أكتوبر 1946، وشملت كثيرا من قادة الحزب النازي األملاني. وفي مقابلة معه 
يلتقطوا صورا لضحايا هذه  لم  لكنهم  بتوثيق فظائعهم،  النازيين اشتهروا  أن  ، أضاف ستيفن راب   )CBS( بي إس«  نشرتها شبكة »�شي 
الفظاعات، مع معلومات تحديد الهوية، وباملقابل فإن هناك –يضيف راب- اآلالف من صور الضحايا الذين عّذبوا حتى املوت من قبل 
أتباع الرئيس السوري، فضال عن أوراق تربط قتلهم ببشار األسد. وذكر رئيس اللجنة املستقلة من أجل العدالة الدولية واملحاسبة أن 
ثمة أكثر من 900 ألف وثيقة ُسّربت من سورية، ووثقتها اللجنة تظهر أن األوامر بارتكاب تلك الجرائم جاء بعضها مباشرة من بشار األسد، 

وأن بعض الوثائق تحمل توقيعه.

في 28 شباط/ فبراير، قال »معهد واشنطن« في تقرير له، إن ضباط وعناصر النظام السوري يبتزون املدنيين، ويعملون على تحصيل   •
األموال من خالل أولئك الذين يسعون ملعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم في السجون، في وقت تشهد فيه البالد أزمة اقتصادية »مزرية«. ولفت 
املعهد إلى أن األجهزة األمنية التابعة للنظام، تجبر األهالي على دفع رشاوى مقابل الحصول على حق الزيارة أو التوّصل إلى اإلفراج عن 
أحبائهم، ولفت إلى أن »مخطط االبتزاز« لدى النظام »ظل عنصًرا أساسًيا في ترسانة تكتيكات النظام لسنوات، لكنه بات صارًخا بشكل 
خاص في ضوء الحرب املستمرة في البالد واالقتصاد املنهار« وأوضح املعهد أن رسوم الزيارة أو اإلفراج عن أحد املعتقلين يبلغ عادًة بضعة 
آالف من الدوالرات أو أقل للعائالت داخل سورية، في حين يزداد املبلغ للعائالت خارج البالد ليصل إلى حوالي 30 ألف دوالر، مؤكًدا أن 
قوات النظام السوري هي الجهة الرئيسة املسؤولة عن هذه األنواع من االعتقاالت. وأكد أن هذه املمارسات »غير األخالقية« تحدث بشكل 
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سراح  إطالق  عمليات  تعقيد  خالل  من  أحبائهم،  مصير  ملعرفة  األهالي  حاجة  السوري،  النظام  وعناصر  ضباط  يستغل  حيث  يومي، 
املعتقلين بهدف الحصول على املال. وأوضح أن األجهزة األمنية التابعة للنظام، ال تطلع األهالي على مكان اعتقال أبنائهم، حيث ُتضطّر 
على  العائلة  حصول  مقابل  املال  يأخذ  قد  شخص  عن  البحث  أو  املخابرات  أوساط  في  تعرفه  شخص  عن  والبحث  للذهاب  العائالت 
معلومات حول مكان ابنهم. وذكر »معهد واشنطن« أن معرفة مصير شخص لقيامه بجرم بسيط يكلف العائالت بين 20 إلى 100 دوالر، 
في حين يرتفع املبلغ في حال أرادت العائلة إطالق سراح ابنها إلى 20 ألف دوالر وقد يصل إلى 40 ألف دوالر، خاصة إذا كان االعتقال ألسباب 
سياسية، وأشار إلى أن عمليات االبتزاز تشهد اليوم أعلى مستوياتها على اإلطالق، كما أن جائحة فيروس كورونا لم تحدث أي تغيير أو 

إبطاء أو زيادة عليها.

8. القتصاد السوري
في 6 شباط/ فبراير، كشف وزير النفط في حكومة النظام، بسام طعمة، أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم باألصدقاء الروس لتوريد  	•
البنزين واملازوت، مشيًرا إلى أنها تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم، موضًحا أن الكميات هي 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين 
أي إنه من املفترض أن يصل شهرًيا نحو 30 ألف طن. وأعلن طعمة في مداخلة في مجلس الشعب، عن وجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم 
تستلم مازوت التدفئة أي بنسبة 60 باملئة من العوائل، كاشًفا أنه يوجد عجز في تأمين املازوت بأكثر من 429 ألف طن، أي أن الكمية 
املستوردة من روسيا لن تغطي سوى 35 باملئة من العائالت. واعترف طعمة أن الظلم في التوزيع كان في املحافظات األكبر ألنه كان يتم تزويد 
النقل والصناعة على حساب مازوت التدفئة موضًحا أن نسب األسر املستفيدة في دمشق 20 باملئة وريفها 26 باملئة وحلب 18 باملئة، بينما 
في محافظة السويداء 93 باملئة من األسر استلمت مازوت التدفئة ألنه بقي التوزيع فيها بنسبة ثابتة. طعمة بّين أنه يتم حالًيا تعزيز إنتاج 
مصفاة حمص من املشتقات وأنه تم تأهيل وحدتين لتكرير النفط ويتم حالًيا العمل نحو وحدة التفحيم الخاصة بالفحم البترولي، مشيًرا 
إلى أنه يتم حالًيا توزيع 4,5 ماليين لتر من البنزين يومًيا و6 ماليين من املازوت. وأضاف أن خسائر قطاع النفط بلغت 91.5 مليار دوالر منها 
19.3 مليار دوالر خسائر مباشرة باملعدات، و3 مليارات دوالر من الخسائر املباشرة بسبب قصف طيران التحالف. وأشار الوزير إلى أن 

افتراض استعادة حقول  يومًيا على  الغاز  النفط و19.5 مليون متر مكعب من  برميل من  ألف   95 إنتاج  الحالي هي  للعام  الوزارة  خطة 
املنطقة الشرقية.  

في 11 شباط/ فبراير، كشف رئيس غرفة التجارة اإليرانية السورية املشتركة، كيوان كاشفي، عن إنشاء خط شحن بحري منتظم بين  	•
إيران وسورية لنقل البضائع. وصرح كاشفي أن الشحن سيتم في إطار االتفاقية املبرمة بين طهران ونظام األسد، وفقا للتلفزيون الرسمي 
اإليراني. وقال كاشفي: »بحسب االتفاقية، ستنقل سفن الشحن البضائع بانتظام من إيران إلى سورية مرة واحدة شهرًيا«. وأوضح أن 
البحر  السوري على  الالذقية  إلى ميناء  املقبل،  10 مارس/أذار  في  الخليج  املطل على  اإليراني  بندر عباس  األولى ستغادر ميناء  الشحنة 
املتوسط. وبين كاشفي أنه تم التنسيق الالزم مع سورية والعراق لتسيير الشحنات بشكل منتظم، مشيرا إلى إمكانية إرسال البضائع إلى 

ميناء الالذقية كل 15 يوًما إذا لزم األمر.          
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ثانًيا: روزنامة األحداث في الشرق األوسط )شهر شباط/ فبراير 2021(

الدولة                                                                  الحدث

1 شباط/ فبراير

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي أنتونــي بلينكــن أن إدارة الرئيــس جــو بايــدن تراجــع العالقــات األميركيــة مــع 

المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا حــذر مــن أن إيــران قــد تكــون "علــى بعــد أســابيع" مــن امتــالك القــدرة علــى 

إنتــاج مــواد انشــطارية كافيــة لصنــع ســالح نــووي. وقــال بلينكــن، فــي مقابلــة مــع شــبكة NBC اإلخباريــة تــم 

نشــر مقتطفــات منهــا إن "إدارة بايــدن تراجــع عالقــة الواليــات المتحــدة بالســعودية للتأكــد مــن أنهــا تتماشــى 

مــع المصالــح والقيــم األميركيــة". ووصــف بلينكــن مقتــل اإلعالمــي الســعودي جمــال خاشــقجي عــام 2018 

بأنــه "عمــل مشــين ضــد صحفــي ومقيــم بالواليــات المتحــدة". كمــا رفــض وزيــر الخارجيــة األميركــي إدانــة ولــي 

العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان. وحــول إيــران، حــذر بلينكــن مــن أن طهــران اقتربــت مــن أن تكــون 

قــادرة علــى إنتــاج مــا يكفــي مــن المــواد االنشــطارية لصنــع ســالح نــووي، ونســبت إلــى بلينكــن قولــه إن األمــر 

قــد يســتغرق "أســابيع" فقــط إذا اســتمرت إيــران فــي رفــع القيــود المفروضــة علــى االتفــاق النــووي. وأضــاف 

بلينكــن أن الواليــات المتحــدة مســتعدة للعــودة إلــى االمتثــال لالتفــاق النــووي إذا فعلــت إيــران ذلــك، ثــم 

العمل مع حلفاء وشركاء الواليات المتحدة على اتفاقية "أطول وأقوى" تشمل قضايا أخرى.

السعودية، 

إيران

أعلنــت كوســوفو عــن إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيل، كمــا اعترفــت بالقــدس عاصمــة لهــا. ويعــد 

ــة  ــف بقي ــا لمواق ــرائيل" مناقض ــة لـ"إس ــدس عاصم ــلمة، بالق ــة مس ــا أغلبي ــد به ــي توج ــوفو، الت ــراف كوس اعت

البلــدان اإلســالمية. لكــن قــرار التطبيــع يأتــي بعــد إعــالن مجموعــة مــن الــدول العربيــة، منهــا اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة والبحريــن، إقامــة عالقــات مــع إســرائيل فــي الشــهور األخيــرة. وبخــالف كوســوفو، ال تعتــزم هــذه 

الدول فتح سفارات لها في القدس.

"إسرائيل"

2 شباط/ فبراير

قــال ســفير اإلمــارات لــدى الواليــات المتحــدة، يوســف العتيبــة، إنــه واثــق مــن أن صفقــة بيــع طائــرات طــراز "إف 

35- " األميركيــة لبــالده ستســتمر بعــد مراجعــة إدارة الرئيــس جــو بايــدن لبعــض مبيعــات األســلحة، التــي ُعلقــت 

مؤقتــا لــدول حليفــة لواشــنطن. وكانــت اإلمــارات قــد أبرمــت فــي اليــوم األخيــر مــن حكــم الرئيــس األميركــي 

الســابق، دونالــد ترامــب، اتفاقــا لشــراء مــا يصــل إلــى 50 طائــرة مــن طــراز "إف35-"، فضــال عــن 18 طائــرة مســّيرة 

مســلحة ومعــدات دفاعيــة أخــرى فــي صفقــة تصــل قيمتهــا إلــى 23 مليــار دوالر. وقــال العتيبــة فــي كلمــة 

أمــام منتــدى نظمــه معهــد واشــنطن عبــر الفيديــو: "فعلنــا كل شــيء حســب القواعــد، وســوف يكتشــفون 

ذلــك بمجــرد اكتمــال عمليــة المراجعــة، وســوف تســير األمور حســب الترتيبــات"، واصفــا المراجعة بأنها "شــكلية". 

قــت بصفــة مؤقتــة تنفيــذ 
ّ
وصــرح مســؤول بــوزارة الخارجيــة األميركيــة، الشــهر الماضــي، بــأن إدارة بايــدن عل

بعــض صفقــات بيــع أســلحة لــدول حليفــة للواليــات المتحــدة لحيــن خضوعهــا للمراجعــة. وقــال العتيبــة: "كل 

شــيء يســير حســب الترتيبــات فــي ظــل إجــراء المراجعــة، أنــا واثــق بــأن األمــر ســينتهي بطريقــة مناســبة".

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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لّمــح الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان إلــى إمكانيــة مناقشــة دســتور جديــد للبــالد فــي المرحلــة المقبلــة، 

ــا باألســاس نابــع مــن الدســاتير المعــدة مــن قبــل االنقالبيــن منــذ  ــا الضــوء علــى أن "مصــدر مشــاكل تركي ملقًي

عــام 1960"، علــى حــد تعبيــره. وأضــاف أردوغــان وفقــا لمــا نقلتــه وكالــة أنبــاء األناضــول التركيــة الرســمية: 

"يمكننــا التحــرك مــن أجــل إعــداد دســتور جديــد فــي المرحلــة المقبلــة حــال توصلنــا لتفاهــم مــع شــريكنا 

ــفافة، وأن  ــتور ش ــة الدس ــون صياغ ــرورة أن "تك ــى ض ــًدا عل ــة("، مؤك ــة القومي ــزب الحرك ــعب )ح ــف الش بتحال

: "لذلــك كنــا قــد قدمنــا ســابقا مبــادرة لصياغــة دســتور جديــد، لكــن لــم 
ً

يعــرض لتقديــر الشــعب". وتابــع قائــال

ــل  ــن أج ــددا م ــت مج ــان الوق ــد ح ــارض(، واآلن ق ــوري )المع ــعب الجمه ــزب الش ــض ح ــة لرف ــى نتيج ــل إل نص

نقــاش دســتور جديــد لتركيــا". ولفــت الرئيــس التركــي علــى أن "صياغــة دســتور ليســت عمــال يمكــن القيــام بــه 

فــي الخفــاء وتحــت ظــل الفئــات المرتبطــة بالتنظيمــات اإلرهابيــة، ومــع أســماء عقولهــم وقلوبهــم منفصلــة 

عــن وطنهــم"، مشــيرا إلــى أن "تركيــا بقــت لســنوات )فــي الســابق( بعيدة عــن التغيــرات السياســية واالقتصادية 

العالميــة، ودفعــت ثمًنــا باهًظــا الستســالمها لألمــر الواقــع، مؤكــًدا أن أنقــرة ســتطبق مبادراتهــا الخاصــة 

حيال التغيرات السياسية واالقتصادية العالمية وستصل إلى أهدافها".

تركيا

3 شباط/ فبراير

اســتقبل الرئيــس المصــري، عبدالفتــاح السيســي، رئيــس الــوزراء اللبنانــي المكلــف، ســعد الحريــري، وأكــد حــرص 

القاهــرة علــى قــدرة لبنــان وإخراجــه مــن الظــروف الصعبــة التــي يمر بهــا. ونشــر الحريري عبــر صفحته الرســمية 

علــى تويتــر تفاصيــل اللقــاء الــذي جمعــه بالسيســي وقــال عنــه: " اكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 

بعــد اســتقباله اليــوم رئيــس الحكومــة المكلــف ســعد الحريــري فــي القاهــرة، حــرص مصــر علــى الحفــاظ علــى 

قــدرة الدولــة اللبنانيــة بالمقــام األول وإلخــراج لبنــان مــن الحالــة التــي يعانــي منهــا حاليــا مــن خــالل قيــام كافــة 

القــادة اللبنانييــن بإعــالء المصلحــة الوطنيــة"، حســب قولــه. وأشــاد الحريــري بمــا وصفهــا "التجربــة المصريــة" 

التــي قــال إنهــا "مبنيــة علــى أولويــة النجــاح االقتصــادي والتنمــوي"، واعتبــر أنهــا "نموذجــا يحتــذى بهــا فــي 

المنطقة".

مصر، لبنان

ــد آل  ــن زاي ــه ب ــيخ عبدالل ــي الش ــره اإلمارات ــع نظي ــاالت م ــن، اتص ــي بلينك ــي، أنتون ــة األميرك ــر الخارجي ــرى وزي أج

العربيــة  التاريخــي لدولــة اإلمــارات  الوزيــران "االنفتــاح  بيــان للخارجيــة األميركيــة. وناقــش  نهيــان، بحســب 

ــض  ــا لخف ــل مًع ــة، والعم ــدات اإلقليمي ــد التهدي ــارات ض ــن اإلم ــاع ع ــاون للدف ــرائيل"، والتع ــع "إس ــدة م المتح

التوتــرات وإنهــاء النزاعــات"، وفقــا للبيــان. ورحــب بلينكــن "بالتقــدم المحــرز نحــو تخفيــف الخــالف مــع قطــر، 

وشــدد علــى الفــرص المســتقبلية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتقديــم مســاهمات إضافيــة نحــو شــرق 

أوسط أكثر سالًما".

اإلمارات 

العربية 

المتحدة
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4 شباط/ فبراير

 بإطــالق النــار 
ً

عثــر علــى جثــة الناشــط والناشــر اللبنانــي لقمــان ســليم داخــل ســيارته فــي جنــوب لبنــان مقتــوال

ــبق أن  ــه س ــزب الل ــارض لح ــي مع ــط سياس ــب وناش ــيعية، كات ــة الش ــن الطائف ــو م ــليم، وه ــان س ــه. ولقم علي

تلقــى تهديــدات بالقتــل بســبب مواقفــه وكتابتــه وصلــت لحــد كتابــة التهديــد بالقتــل علــى جــدران منزلــه. 

وقالــت الســفيرة األميركيــة فــي بيــروت، دوروثــي شــيا، إن "اغتيــال" الناشــط السياســي اللبنانــي لقمــان ســليم 

"لــم يكــن مجــرد اعتــداء وحشــي علــى فــرد، بــل كان هجوًمــا جبانــا علــى مبــادئ الديمقراطيــة وهجــوم علــى 

ــل  ــان، نجــاة رشــدي، مقت ــة المنســق الخــاص لألمــم المتحــدة فــي لبن ــان نفســه". فــي حيــن وصفــت نائب لبن

ــق  ــح تحقي ــى فت ــا، إل ــان له ــي بي ــدي"، ف ــت "رش ــع". ودع ــي أجم ــعب اللبنان ــارة للش ــه "خس ــليم بأن ــان س لقم

شــفاف والقيــام بمالحقــة قضائيــة وســريعة للمتورطيــن فــي "هــذا العمــل الشــائن". وكان الناشــط اللبنانــي 

قد اختفى قبل ساعات من مقتله، في طريق عودته من زيارة بإحدى قرى جنوب لبنان، وفقا لعائلته.

لبنان

قالــت الممثلــة الخاصــة لألمــم المتحــدة باإلنابــة فــي ليبيــا، ســتيفاني ويليامــز، إن حوالــي 20 ألــف مقاتــل أجنبــي 

ــة بالنفــط، علــى الرغــم مــن  ــة الغني يحتلــون عشــر قواعــد علــى األراضــي الليبيــة يواصلــون العمــل فــي الدول

ــة علــى رحيلهــم الشــهر الماضــي. وأضافــت ويليامــز: "مــن حيــث الحجــم واألعــداد،  موافقــة األطــراف الليبي

أقدرهــم فــي حوالــي 20 ألًفــا، يشــغلون إمــا كلًيــا أو جزئًيــا حوالــي عشــر قواعــد علــى األراضــي الليبيــة". وحثــت 

ويليامــز الــدول والمنظمــات األجنبيــة علــى تلبيــة رغبــات الشــعب الليبــي فــي خــروج المقاتليــن األجانــب مــن 

البالد التي مزقتها الحرب.

ليبيا

رفضــت وزارة الخارجيــة التركيــة، فــي بيــان لهــا االنتقــادات الدوليــة لتعامــل الســلطات مــع االحتجاجــات 
ــة:  ــة التركي ــان الخارجي ــال بي ــة. وق ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــه بالتدخ ــا وصفت ــت م ــتمرة، ورفض ــة المس الطالبي
ــر مشــروعة  ــى اســتخدام وســائل غي ــر مــن اســتخدام لغــة تســتفز الجماعــات التــي تلجــأ إل "نحــذر هــذه الدوائ
وتشــجع علــى األعمــال غيــر القانونيــة. مــا زلنــا نتذكــر أنــه فــي اآلونــة األخيــرة فــي العديــد مــن الديمقراطيــات 
"المتقدمــة"، اســتخدمت قــوات األمــن القــوة غيــر المتناســبة ضــد المدنييــن األبريــاء حتــى فــي مواجهــة أدنــى 

اعتراض على الحكومات".

تركيا

5 شباط/ فبراير

ــدة  ــة جدي ــة مؤقت ــكيل حكوم ــن تش ــدة ع ــم المتح ــة األم ــا برعاي ــي ليبي ــت ف ــي أجري ــات الت ــت المحادث تمخض

للبــالد بهــدف إيجــاد حــل لحالــة الفوضــى والعنــف واالنقســام فــي ليبيــا. ووقــع االختيــار علــى حكومــة وحــدة 

وطنيــة ليبيــة مؤقتــة لتحــل محــل اإلدارات المتنافســة فــي البــالد التــي مزقتهــا الحــرب ولتشــرف علــى 

ــم  ــوده األم ــدى تق ــي منت ــون ف ــى المندوب ــل. وأدل ــمبر/كانون األول المقب ــي ديس ــرى ف ــي تج ــات الت االنتخاب

المتحــدة بأصواتهــم لصالــح مجلــس رئاســي مــن ثالثــة أعضــاء ورئيــس وزراء وذلــك فــي ختــام خمســة أيــام من 

ــاس  ــى أس ــوم عل ــي تق ــالم الت ــة الس ــار عملي ــي مس ــية ف ــوة رئيس ــي خط ــذه ه ــف. وه ــي جني ــات ف المحادث

وقــف إطــالق النــار الــذي جــرى التوصــل إليــه العــام الماضــي. وســيصبح محمــد يونــس المنفــي، وهــو ســفير 

ليبيــا الســابق إلــى اليونــان، رئيســا لمجلــس الرئاســة، فــي حيــن وقــع االختيــار علــى عبــد الحميــد دبيبــة رئيســا 

للحكومــة االنتقاليــة، وهــو رجــل أعمــال مــن مصراتــة، وذلــك حســب نتائــج التصويــت الــذي بــث علــى الهــواء 

مباشرة للمشاركين في عملية المحادثات السياسية.

ليبيا
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أعلــن الرئيــس األميركــي جــو بايــدن أن الواليــات المتحــدة ســتوقف دعمهــا للعمليــات العســكرية فــي اليمــن، 

بمــا فــي ذلــك بيــع األســلحة والمعــدات. كمــا أكــد بايــدن أن الواليــات المتحــدة ستســتمر فــي دعــم ومســاعدة 

المملكــة العربيــة الســعودية فــي الدفــاع عــن ســيادتها وأراضيهــا. وقــد ســاعدت الواليــات المتحــدة بقيــادة 

رئيســين ســابقين لبايــدن الســعودية فــي حربهــا فــي اليمــن. وكان مستشــار األمــن القومــي األميركــي، جيــك 

سوليفان، أعلن تغير سياسة واشنطن في هذا المجال.

اليمن

6 شباط/ فبراير

قــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، إن تحقيــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ارتكاب "إســرائيل" 

مــا وصفــه بـ"جرائــم وهميــة" فــإن "هــذا معــاد للســامية تماًمــا". وأضــاف نتنياهــو، فــي خطــاب للتعليــق علــى 

قــرار اعتبــار الجنائيــة الدوليــة األراضــي الفلســطينية بأنهــا تقــع ضمــن نطــاق اختصاصهــا القضائــي: "المحكمــة 

ــكلت لمنــع وقــوع فظائــع مثــل الهولوكوســت النــازي ضــد الشــعب اليهــودي تســتهدف اآلن الدولــة 
ُ

التــي ش

ــان  ــر جندلم ــمه أوفي ــدث باس ــرها المتح ــي نش ــه الت ــي كلمت ــو، ف ــع نتنياه ــودي". وتاب ــعب اليه ــدة للش الوحي

بحســابه فــي تويتــر، أن المحكمــة "تزعــم بشــكل شــائن أن عندمــا يعيــش اليهــود فــي وطننــا هــذه هــي جريمة 

حرب"، وأن "إسرائيل تدافع عن نفسها من اإلرهابيين"، على حد قوله.

"إسرائيل"

أعلنــت الواليــات المتحــدة عــن عزمهــا إلغــاء تصنيــف جماعــة الحوثييــن "منظمــة إرهابيــة"، وبذلــك ترفــع الحظر 

عــن إرســال المســاعدات األساســية لليمــن. وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة الجمعــة إن الــوزارة 

أبلغــت الكونغــرس رســميا بنيــة وزيــر الخارجيــة أنطونــي بلينكــن حــذف الحوثييــن مــن قائمــة المنظمــات 

اإلرهابية.

اليمن

م فريــق تحقيــق لألمــم المتحــدة، رفــات 104 مــن األيزيدييــن الذيــن ُقتلــوا فــي مــا ُعــرف بـ"مجــزرة كوجــو" 
ً
ســل

علــى يــد تنظيــم داعــش لــدى اجتياحــه مســاحات شاســعة مــن العــراق فــي 2014. وأكــد كريــم خــان، رئيــس 

ــه "مــن الضــروري  ــاد(، أن ــم المرتكبــة مــن داعــش )يونيت ــز المســاءلة عــن الجرائ فريــق التحقيــق المعنــي بتعزي

التعــرف علــى جميــع ضحايــا تنظيــم داعــش وتســليط الضــوء علــى الجرائــم التــي ارتكبــت ضدهــم". وقــال خــان، 

حســب تغريــدات لحســاب الفريــق فــي تويتــر، إن "العمليــات النوعيــة التــي تمثلــت باســتخراج الرفــات مــن المقابــر 

الجماعيــة لضحايــا تنظيــم داعــش تمــت بَفضــل مســاهمات الواليــات المتحــدة األميركيــة الماليــة"، الفتــا إلــى 

تنسيق الفريق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

العراق

7 شباط/ فبراير

أكــد الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، أن بــالده ســتكون مســتعدة للتعــاون مــع الحكومــة الليبيــة 

الجديــدة بعــد إقرارهــا مــن مجلــس النــواب، وقــال السيســي إن األزمــة الليبيــة فــي طريقهــا للحــل، مرحبــا 

بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة ومعربا عن استعداد بالده للتعاون معها بعد إقرارها من مجلس النواب.

مصر- ليبيا
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أخبــر وزيــر الخارجيــة األميركــي، أنتونــي بلينكــن، نظيــره الســعودي، فيصــل بــن فرحــان، أن إنهــاء الحــرب فــي 

اليمــن يمثــل أولويــة فــي السياســة الخارجيــة إلدارة الرئيــس جــو بايــدن. وفــي أول مكالمــة هاتفيــة لهمــا، أخبــر 

بلينكــن بــن فرحــان أن قضايــا حقــوق اإلنســان ســيكون لهــا قــدر أكبــر مــن األهميــة. وقــال المتحــدث باســم 

وزارة الخارجيــة األميركيــة، نيــد برايــس، فــي بيــان إّن الوزيريــن ناقشــا خالل المكالمــة "األمن اإلقليمــي ومكافحة 

اإلرهــاب والتعــاون للــردع والدفــاع ضــد الهجمــات" علــى المملكــة العربيــة الســعودية. وأضــاف أن "الوزيــر 

ــا حقــوق اإلنســان وإنهــاء  ــة قضاي ــك رفــع أهمي ــدة، بمــا فــي ذل ــإلدارة الجدي ــات رئيســية ل حــّدد عــدة أولوي

الحرب في اليمن".

اليمن-

السعودية

اعتبــر المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي، أن الطــرف الــذي يملــك الحــق فــي وضــع شــرط لعــودة االتفــاق النووي 

هــو إيــران فقــط، موضًحــا أن "الشــرط غيــر القابــل للتراجــع" هــو أن ترفــع أميــركا الحظــر كلــه فعلًيــا عــن إيــران 

ــي  ــة ف ــوة الجوي ــاط الق ــادة وضب ــن ق ــدد م ــع ع ــاء م ــي لق ــي، ف ــال خامنئ ــب. وق ــورق فحس ــى ال ــس عل ولي

الجيــش، إن "مــن يملــك الحــق فــي وضــع شــرط فــي االتفــاق النــووي هــو إيــران ألنهــا أّدت جميــع التزاماتهــا، 

ال أميــركا والــدول األوروبيــة الثــالث، فهــؤالء تخلفــوا عــن التزاماتهــم". وأضــاف خامنئــي: "إذا أرادوا أن تعــود 

إيــران إلــى التزاماتهــا فــي االتفــاق، فعلــى أميــركا رفــع الحظــر كلــه. عندمــا نتفحــص ذلــك ونــرى مــدى صّحتــه، 

نعود لنلتزم".

إيران

8 شباط/ فبراير

أعلنــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة عــن تقديــم مذكــرة احتجــاج إلــى وزارة الخارجيــة الروســية بســبب كلمــة "الخليج 

 مــن "الخليــج الفارســي". وقــال المتحــدث باســم 
ً

العربــي"، معربــة عــن رفضهــا الســتخدام هــذا الوصــف بــدال

الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زادة إن إيــران "احتجــت بصــورة رســمية علــى اســتخدام االســم المزيــف حــول 

ــل  ــع التواص ــى موق ــة( عل ــة العربي ــية )باللغ ــة الروس ــوزارة الخارجي ــمي ل ــاب الرس ــي الحس ــي ف ــج الفارس الخلي

االجتماعــي تويتــر". وأضــاف المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة أنــه "تــم تقديــم مذكــرة احتجــاج رســمية لــوزارة 

الخارجيــة الروســية عــن طريــق الســفارة اإليرانيــة فــي موســكو"، وفقــا لمــا نقلتــه وكالة األنبــاء اإليرانية الرســمية 

)إرنا(.

إيران

9 شباط/ فبراير

ــة إلــى  ــاء، جميــع األطــراف اللبناني ــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي، الثالث ــر الخارجي دعــا وزي

تغليــب المصلحــة الوطنيــة، والتعجيــل بتشــكيل الحكومــة، معربــا عــن اســتعداد الدوحــة لتقديــم أي دعــم 

ومؤكــًدا فــي الوقــت نفســه علــى أنــه شــأن داخلــي لبنانــي. وعقــب لقــاء مــع الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون، 

قــال وزيــر الخارجيــة القطــري، فــي مؤتمــر صحفــي بقصــر بعبــدا، إن أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد "يوجــه 

رســالة دعــم للبنانييــن، وتغليــب المصلحــة الوطنيــة علــى المصالــح الشــخصية". ونفــى وزيــر الخارجيــة القطــري 

أي محــاوالت لنســف المبــادرة الفرنســية فــي لبنــان، مؤكــدا أن مــا تقــوم بــه قطــر يأتــي "اســتكماال للجهــود 

الدولية"، على حد تعبيره.

لبنان- قطر
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10 شباط/ فبراير

أطلقــت الســلطات الســعودية األربعــاء ســراح الناشــطة البــارزة فــي مجــال حقــوق النســاء لجيــن الهذلــول بعــد 

اعتقــال دام نحــو ثــالث ســنوات. بحســب مصــادر مــن عائلتهــا. وأعلنــت شــقيقة الناشــطة الســعودية لينــا 

ــام 2018  ــن ع ــار م ــو /أي ــي ماي ــت ف ــي أوقف ــن الت ــراح لجي ــالق س ــن إط ــر، ع ــى تويت ــابها عل ــر حس ــول، عب الهذل

بتهمــة تتعلــق باألمــن القومــي بحســب الســلطات الســعودية. وكانــت الســلطات الســعودية اعتقلــت لجيــن 

ونساء ناشطات أخريات في أيار/ مايو عام 2018.

السعودية

أعلــن التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية فــي اليمــن عــن وقــوع "اعتــداء إرهابــي" علــى مطــار 

أبهــا الدولــي "مــن قبــل الحوثييــن" اليمنييــن، وتعــرض طائــرة مدنيــة لحريــق. وأفــادت قنــاة "اإلخباريــة" 

الســعودية الرســمية، نقــال عــن التحالــف، بوقــوع "اعتــداء إرهابــي جبــان الســتهداف مطــار أبهــا الدولــي مــن 

الميليشــيا الحوثيــة وتعــرض طائــرة مدنيــة علــى أرض المطــار لحريــق تــم الســيطرة عليــه". وقــال التحالــف: 

"نتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة المدنييــن واألعيــان وســيتم محاســبة اإلرهابييــن مــن الميليشــيا بمــا يتوافــق 

مع القانون الدولي اإلنساني".

السعودية- 

اليمن

11 شباط/ فبراير

قــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قالــن، إن منظومــة صواريــخ إس 400 الروســية الصنــع ال تشــكل 

ــن"  ــن "قال ــمية، ع ــة الرس ــاة "TRT" التركي ــت قن ــو(. ونقل ــي )النات ــمال األطلنط ــف ش ــاع حل ــة دف ــًدا ألنظم تهدي

ــاده  ــيجري انعق ــاًء س ــن أن لق ــاف قال ــو". وأض ــاع نات ــة دف ــًدا ألنظم ــكل تهدي ــة S-400 ال تش ــه إن "منظوم قول

"فــي األيــام القادمــة بيــن وزيــري خارجيــة تركيــا وأميــركا". وســابًقا، أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 

األميركيــة، نيــد برايــس، أن سياســة واشــنطن لــم تتغيــر تجــاه مســألة تشــغيل تركيــا منظومــة إس400-، ُمضيفــا 

أن المنظومة تهدد األمن التكنولوجي لحلف الناتو وال تتوافق مع عتاده.  

تركيا

ــم  ــال حاك ــة. وق ــة اإلماراتي ــي الخارجي ــدود ف ــل وزاري مح ــن تعدي ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول أعلن

دبــي ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء اإلماراتــي، محمــد بــن راشــد، فــي تغريــدة لــه عبــر حســابه الرســمي: "أجرينــا 

 وزاريــا مصغــًرا فــي الخارجيــة اإلماراتيــة بحضــور أخــي الشــيخ محمــد بــن زايــد.. إذ ينضــم إليهــا الشــيخ 
ً

تعديــال

شــخبوط بــن نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وخليفــة شــاهين المــرر وزيــري دولــة. ويغادرهــا الدكتــور أنــور 

قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

12 شباط/ فبراير

ــى  ــران عل ــي - إي ــووي اإليران ــاق الن ــي االتف ــة ف ــراف األوروبي ــدة - األط ــة المتح ــا والمملك ــا وألماني ــت فرنس
ً
حث

التوقــف "دون تأخيــر" عــن إنتاجهــا مــن معــدن اليورانيــوم، ُمتهمــة إياهــا بانتهــاك الصفقــة و"تقويــض فرصــة 

تجديــد الدبلوماســية". وقــال بيــان مشــترك صــادر عــن الحكومــات الثــالث، إنــه بموجــب االتفــاق أو خطــة العمل 

ــراء  ــوم أو إج ــدن اليوراني ــى مع ــول عل ــاج أو الحص ــي إنت ــراط ف ــدم االنخ ــران بع ــت إي ــتركة "التزم ــاملة المش الش

بحــث وتطويــر فــي مجــال تعديــن اليورانيــوم لمــدة 15 عاًمــا". وأكــد بيــان المجموعــة األوروبيــة "أن إيــران ليــس 

ــت 
ً
لديهــا مبــرر مدنــي موثــوق بــه لهــذه األنشــطة، وهــي خطــوة أساســية فــي تطويــر ســالح نــووي". وحث

المجموعــة إيــران علــى وقــف هــذه األنشــطة دون تأخيــر وعــدم اتخــاذ أي خطــوات جديــدة غيــر متســقة مــع 

ــوض  ــووي تق ــاق الن ــال باالتف ــدم االمتث ــا لع ــي تصعيده ــران ف ــى أن إي ــان إل ــص البي ــووي. وخل ــا الن برنامجه

فرصة تجديد الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل.

إيران
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13 شباط/ فبراير

أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري، ســامح شــكري، أن بــالده ســتعقد اجتماعــات بيــن لجــان ثنائيــة مع قطر وســتراجع 

ــة  ــة الموقع ــي الوثيق ــا ف ــة بتعهداته ــر ملتزم ــى أن مص ــدد عل ــري، وش ــالم القط ــن اإلع ــدر ع ــا يص ــا م معه

بـ«قمــة الُعــال«. وقــال شــكري »نحــن عندمــا نلتــزم بوثيقــة ونوقــع عليهــا فدائمــا نحترم هــذه االلتزامــات ونفي 

ــداول  ــران وأعــادت الت ــى الطي بهــا، قامــت مصــر بإعــادة العالقــات الدبلوماســية مــع قطــر وألغــت الحظــر عل

البريــدي المباشــر وســعينا أن تعقــد اللجــان الثنائيــة للتباحــث فيمــا بيــن الطرفيــن حــول خطــوات محــددة 

: »نحــن 
ً

لتفعيــل االلتزامــات التــي وردت فــي مؤتمــر الُعــال«، حســب قولــه. وأضــاف وزيــر الخارجيــة المصــري قائــال

عقــد ســيكون هنــاك مراجعــة لــكل التزامــات القائمــة 
ُ
فــي صــدد تحديــد موعــد لهــذه االجتماعــات وعندمــا ت

على الطرفين وتقييم إلى أي مدى هناك التزام بهذه التعهدات وتنفيذها«، على حد قوله.

ــي  ــر وه ــة قط ــي دول ــة ف ــوات اإلعالمي ــن القن ــدر ع ــا يص ــي كل م ــكل يوم ــد بش ــال: »نرص ــكري قائ وأردف ش

موثقة حتى تكون محل مراجعة«.

مصر- قطر

14 شباط/ فبراير

وقعــت قطــر وحلــف شــمال األطلنطــي )الناتــو(، اتفاًقــا لفتــح مكاتــب بعثــة قطــر وممثليتهــا العســكرية، فــي 

داخــل مقــر قيــادة الحلــف فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، حســب بيــان لــوزارة الخارجيــة القطريــة. وقــال 

البيــان إن فتــح مكاتــب لبعثــة قطــر داخــل مقــر حلــف الناتــو مــن شــأنه المســاهمة "فــي اســتمرارية وتدعيــم 

هــذه العالقــات مــع الحلــف والــدول األعضــاء فيــه". وأوضــح بيــان الخارجيــة القطريــة أن البعثــة ســتعمل علــى 

"تســهيل عمليــة التواصــل المباشــر معهــا وتكثيــف اللقــاءات واالجتماعــات الثنائيــة متعــددة األطــراف، وتعــزز 

حضــور دولــة قطــر داخــل المنظمــة ومشــاركتها فــي األنشــطة العســكرية والمدنيــة". وأشــار البيــان إلــى أن 

افتتــاح مكتــب لقطــر فــي مقــر الناتــو يأتــي تنفيــًذا لترتيبــات برنامــج الشــراكة الفرديــة والتعــاون وتتويجــا 

لمسيرة طويلة من العالقات التي ارتقت إلى مستوى الشراكة بين قطر والحلف.

قطر

أعلنــت اإلمــارات تســمية أول ســفير لهــا فــي "إســرائيل". وأدى محمــد محمــود الخاجــة يميــن توليــه المنصــب 

أمــام الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلــس الــوزراء اإلماراتــي حاكــم دبــي. ونشــر المكتــب 

اإلعالمــي لحكومــة دبــي، فــي حســابه عبــر تويتــر، صــورة للحظــة أداء الخاجــة اليميــن أمــام الشــيخ محمــد بــن 

راشد.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة،

»إسرائيل«

15 شباط/ فبراير

أطلقــت عــدة صواريــخ باتجــاه مدينــة أربيــل شــمال العــراق فــي حوالــي الســاعة 9:30 مســاءا"، بالتوقيــت 

المحلــي، بحســب بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة فــي حكومــة "إقليــم كردســتان". وذكــر مســؤولون أميركيون 

وعراقيــون أن أحــد الصواريــخ ســقط قــرب نقطــة تمركــز لقــوات التحالــف الدولــي حــول مطــار أربيــل، وأســفر 

ــة لكردســتان  ــن. ودعــت الحكومــة اإلقليمي ــة جنــدي أميركــي و5 متعاقدي عــن مقتــل مقــاول مدنــي وإصاب

ــر  ــدد وزي ــى البقــاء فــي منازلهــم مــع تحقيــق الســلطات فــي الحــادث. فيمــا ن ــن إل العــراق الســكان المحليي

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن بالهجوم.

العراق
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وجــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان انتقــادات حادة ألميركا، بســبب دعمهــا لحزب العمال الكردســتاني. 

ــي  ــال ف ــزب العم ــد ح ــى ي ــوا عل ــم قتل ــرة إنه ــت أنق ــا قال ــى 13 مواطًن ــرت عل ــد عث ــة ق ــوات التركي ــت الق وكان

منطقــة غــارا بالعــراق، وذلــك أثنــاء مداهمــة نفذهــا الجيــش التركــي ضمــن عمليــة "مخلــب النســر 2". وقــال 

ــة: "ال يوجــد تنظيــم إرهابــي أو بيــادق لقــوات أخــرى تســتطيع الوقــوف  أردوغــان فــي تعقيبــه علــى الحادث

بوجه الجيش التركي الذي يزداد قوة عاما بعد عام".

تركيا

ــر قطــر الشــيخ تميــم بــن  وجــه رئيــس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" إســماعيل هنيــة رســالتين إلــى أمي

حمــد والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، حــول التفاصيــل المتعلقــة بمســار ونتائــج "حــوار القاهــرة"، إذ 

تعــد قطــر وتركيــا مــن الــدول الضامنــة لالتفــاق الفلســطيني إلــى جانــب مصــر وروســيا. وأكــد هنيــة علــى "قــرار 

حمــاس المضــي قدًمــا فــي مســار المصالحــة عبــر إجــراء االنتخابــات العامــة بمراحلهــا الثــالث، التشــريعية 

والرئاســية والمجلــس الوطنــي الفلســطيني"، وفقــا لمــا نقلــه موقــع حركــة "حمــاس". وأشــار هنيــة فــي 

 فــي ضمــان إجــراء االنتخابــات فــي مواعيدهــا المحــددة 
ً

رســالتيه إلــى الــدور المأمــول مــن قطــر وتركيــا "متمثــال

حســب المرســوم الرئاســي، وضمــان نزاهتهــا وحريتهــا فــي الضفــة والقطــاع، وكذلــك الضغــط مــن خــالل 

العالقــات بالمجتمــع الدولــي علــى االحتــالل اإلســرائيلي بعــدم عرقلــة إجــراء االنتخابــات أو التدخــل فــي العمليــة 

الرقابــة علــى  "المشــاركة فــي  إلــى  المحتلــة". ودعــا هنيــة تركيــا وقطــر  القــدس  االنتخابيــة خاصــة فــي 

االنتخابــات، والعمــل مــع المجتمــع الدولــي الحتــرام نتائــج االنتخابــات، وعــدم تكــرار موقــف مــا بعــد انتخابــات 

2006 والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".

فلسطين

17 شباط/ فبراير

أعلنــت إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن أنهــا وافقــت علــى صفقــة لبيــع صواريــخ بقيمــة 197 مليــون دوالر 

لمصــر، وفــي الوقــت نفســه أعربــت عــن قلقهــا مــن أوضــاع حقوق اإلنســان فــي مصــر. وقالــت وزارة الخارجية 

األميركيــة، فــي بيــان، إن البيــع المقتــرح للصواريــخ والمعــدات ذات الصلــة "ســيدعم السياســة الخارجيــة واألمــن 

القومــي للواليــات المتحــدة مــن خــالل المســاعدة فــي تحســين أمــن دولــة حليفــة رئيســية مــن خــارج الناتــو 

ــع  ــة أن "البي ــة األميركي ــان الخارجي ــاف بي ــط". وأض ــرق األوس ــي الش ــا ف ــتراتيجيا مهم ــريكا اس ــزال ش ــي ال ت والت

المقتــرح ســيدعم ســفن حاملــة الصواريــخ الســريعة التابعــة للبحريــة المصريــة ويوفــر قــدرات دفاعيــة محّســنة 

بشكل كبير للمناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس".

مصر

18 شباط/ فبراير

ــارة  اســتقبل الرئيــس المصــري، عبدالفتــاح السيســي، رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد دبيبــة فــي أول زي

خارجيــة لقائــد الســلطة التنفيذيــة الجديــدة. وقــال المتحــدث باســم الرئاســة المصريــة، بســام راضــي، إن اللقــاء 

شــهد اســتعراض الجهــود الليبيــة خــالل الفتــرة المقبلــة لقيــادة المرحلــة االنتقاليــة، إضافــة إلــى االتفــاق علــى 

ــن  ــة ع ــة المصري ــم الرئاس ــدث باس ــل المتح ــي". ونق ــب الليب ــى الجان ــة إل ــرة والتجرب ــل الخب ــارات "لنق ــادل الزي تب

الدبيبــة تأكيــده "تطلــع ليبيــا إلــى إقامــة شــراكة شــاملة مــع مصــر بهــدف استنســاخ نمــاذج ناجحة مــن تجربتها 

التنمويــة الملهمــة التــي تحققــت خــالل الســنوات الماضيــة خاصــًة فيمــا يتعلــق باســتعادة األمــن واالســتقرار 

وانطالق عملية التنمية واإلصالح".

مصر-ليبيا
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قالــت وكالــة األنبــاء اللبنانيــة الرســمية، إن محكمــة لبنانيــة عزلــت القاضــي الرئيســي المكلــف بالتحقيــق فــي 

ــه صــوان، الــذي كان 
َ

انفجــار مرفــأ بيــروت، فــادي صــوان، فــي خطــوة مــن المرجــح أن تطيــل التحقيــق. ووج

المحقــق الرئيســي فــي انفجــار 4 أغســطس فــي مرفــأ بيــروت، اتهامــات ضــد رئيــس الــوزراء المؤقــت حســان 

ديــاب ووزيــر الماليــة الســابق علــي حســن خليــل ووزراء األشــغال العامــة الســابقين غــازي زعيتــر ويوســف 

فنيانــوس. واتهمهــم صــوان بالتقصيــر عــن الفتــرة التــي أمضوهــا فــي الحكومــة والتــي تركــت خاللهــا مئــات 

األطنــان مــن نتــرات األمونيــوم دون رقابــة فــي مينــاء بيــروت. كمــا رفــض جميــع المســؤولين المتهميــن أن 

يستجوبهم المحقق.

لبنان

19 شباط/ فبراير

تحــدث وزيــر الدفــاع األميركــي، لويــد أوســتن، مــع نظيــره وولــي العهــد الســعودي، األميــر محمــد بــن ســلمان، 

وفقــا لبيــان صحفــي صــادر عــن البنتاغــون. وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع األميركيــة، جــون كيربــي فــي 

البيــان: "دان الوزيــر الهجمــات التــي نفذهــا الحوثيــون علــى الحــدود الســعودية وعبــر عــن التزامــه بمســاعدة 

المملكــة العربيــة الســعودية علــى حمايــة حدودهــا، وأعــاد الوزيــر أوســتن التأكيــد علــى التغييــرات الراهنــة فــي 

السياســة األميركيــة تجــاه التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن، وناقــش أهميــة إنهــاء الحــرب، وشــكر 

ولي العهد على التزام السعودي بالتسوية السياسية".

السعودية

21 شباط/ فبراير

أعلــن مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، رافائيــل ماريانــو غروســي، إن إيــران وافقــت علــى مواصلــة أنشــطة 

ــه  ــي، إن ــر صحف ــي مؤتم ــي، ف ــال غروس ــهر. وق ــى 3 أش ــد إل ــرة تمت ــة لفت ــآتها النووي ــد لمنش ــق والرص التحق

توصــل إلــى اتفــاق تفاهــم تقنــي ثنائــي خــالل مشــاوراته الكثيفــة مــع المســؤولين اإليرانييــن فــي العاصمــة 

طهــران. وأكــد غروســي أنــه لــن يحــدث أي تغييــر فــي عــدد مفتشــي وكالــة الطاقــة الذريــة، ُمشــيًرا إلــى أن 

التغيير سيكون في نوع األنشطة وعدد مرات التفتيش التي ستحدث.

إيران

ــال،  ــارق الم ــري ط ــة المص ــروة المعدني ــرول والث ــر البت ــو، وزي ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء اإلس ــس ال ــتقبل رئي اس

معتبــرا أن هنــاك "فرصــة هائلــة" لتحقيــق تعــاون إقليمــي بيــن مصــر وإســرائيل و"دول أخــرى" لــم يحددهــا. 

وقــال نتنياهــو لوزيــر البتــرول المصــري فــي بدايــة اللقــاء: "هــذا هــو يــوم مهــم يمثــل التعــاون المتواصــل بيننــا 

فــي مجــال الطاقــة وفــي مجــاالت كثيــرة أخــرى. ونعتقــد أن عصــرا جديــدا مــن الســالم واالزدهــار يســود حاليــا 

بفضــل اتفاقيــات إبراهيــم". وتأتــي زيــارة وزيــر البتــرول المصــري إلــى "إســرائيل" لبحــث التعــاون بيــن دول "منتدى 

واألراضــي  واألردن  وإيطاليــا  وقبــرص  واليونــان  و"إســرائيل"  مصــر  يضــم  والــذي  المتوســط"،  شــرق  غــاز 

الفلسطينية.

مصر- 

"إسرائيل"
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22 شباط/ فبراير

أعلنــت الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية SAMI، المملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي، 

ــة لتأســيس مشــروع مشــترك للتعــاون  ــع اتفاقي ــع األســلحة، توقي ــة لتصني ــن" األميركي ــد مارت وشــركة "لوكهي

بيــن الشــركتين فــي مجــال تعزيــز القــدرات الدفاعيــة واألمنيــة للســعودية ودعم قدراتهــا التصنيعيــة. وبموجب 

ــد  ــركة "لوكهي ــل ò49 لش ــترك مقاب ــروع المش ــهم المش ــن أس ــعودية ò51 م ــركة الس ــتمتلك الش ــة س االتفاقي

مارتــن"، وســتعمل االتفاقيــة الجديــدة علــى "تطويــر قــدرات التوطيــن مــن خــالل نقــل التقنيــة والمعرفــة، 

وتدريــب الكــوادر الســعودية علــى تصنيــع المنتجــات وتقديــم الخدمــات لصالــح القــوات المســلحة الســعودية"، 

وفقا لما نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية.

السعودية

ُعقــد لقــاء ثنائــي بيــن اإلمــارات وقطــر فــي الكويــت، اإلثنيــن، فــي أول اجتمــاع بيــن الدولتيــن منــذ "قمــة الُعــال" 

ــش  ــمية )وام(. وناق ــة الرس ــاء اإلماراتي ــة األنب ــرت وكال ــبما ذك ــة، حس ــة الخليجي ــس المصالح ــت أس ــي وضع الت

ــى "اللحمــة  ــال"، وأكــدا علــى ضــرورة المحافظــة عل ــان الُع ــذ بي ــات واإلجــراءات المشــتركة لتنفي الوفــدان "اآللي

الخيجيــة وتطويــر العمــل الخليجــي المشــترك بكمــا يحقــق مصلحــة دول مجلــس التعــاون ومواطنيهــا، 

وتحقيق االستقرار في المنطقة"، وفقا لوام.

اإلمارات 

العربية 

المتحدة- 

قطر

23 شباط/ فبراير

عقــد وفــدان يمثــالن الجانبيــن المصــري والقطــري اجتماعــا فــي دولــة الكويــت، هــو األول منــذ "بيــان الُعــال"، 

حســب بيــان نشــرته الخارجيــة القطريــة. وقالــت الدوحــة فــي بيانهــا: "عقــد وفــدان رســميان مــن دولــة قطــر 

المرحلــة  وإجــراءات  آليــات  لوضــع  األول  اجتماعهمــا  الكويــت  بدولــة  اليــوم  العربيــة  مصــر  وجمهوريــة 

المســتقبلية بعــد بيــان قمــة العــال بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادر فــي الخامــس مــن ينايــر 2021 ". وأضافت 

ــع  ــد التوقي ــن بع ــا كال البلدي ــي اتخذه ــراءات الت ــان باإلج ــب الجانب ــة: "ورح ــا قائل ــي بيانه ــة ف ــة القطري الخارجي

علــى بيــان العــال كخطــوة علــى مســار بنــاء الثقــة بيــن البلديــن الشــقيقين. كمــا بحــث االجتمــاع الســبل الكفيلــة 

واإلجــراءات الــالزم اتخاذهــا بمــا يعــزز مســيرة العمــل المشــترك والعالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وبمــا يحقــق 

تطلعات شعبيهما في األمن واالستقرار والتنمية".

مصر-قطر

24 شباط/ فبراير

أجــرى مســؤول فــي وزارة الخارجيــة البحرينيــة زيــارة إلــى قطــر، األربعــاء، لتجديــد دعــوة المنامــة للدوحــة لعقــد 

مباحثــات ثنائيــة لحــل القضايــا العالقــة بيــن البلديــن. وقالــت الخارجيــة البحرينيــة، فــي بيــان، إن الســفير وحيــد 

مبــارك ســيار، وكيــل الــوزارة للشــؤون اإلقليميــة ومجلــس التعــاون، زار الدوحــة اليــوم لتســليم خطــاب مــن وزيــر 

الخارجيــة عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيانــي، إلــى نظيــره القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي. 

وأوضــح البيــان أن الخطــاب "يتضمــن تجديــد الدعــوة إلرســال وفــد رســمي لبــدء المباحثــات الثنائيــة بيــن البلدين 

ــدورة  ــن ال ــادر ع ــال الص ــان الع ــه بي ــص علي ــا ن ــًذا لم ــن، تنفي ــن الجانبي ــة بي ــات المعلق ــا والموضوع ــأن القضاي بش

الحاديــة واألربعيــن للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون التــي عقــدت فــي محافظــة العــال بالمملكــة العربيــة 

السعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي".

قطر-البحرين



28

سورية  والشرق األوسط

العدد )4( شباط / فبراير 2021

25 شباط/ فبراير

بحــث رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو وولــي عهــد البحريــن رئيــس الــوزراء األميــر ســلمان بــن حمــد آل 

خليفــة، خــالل اتصــال هاتفــي بينهمــا، زيــارة نتنياهــو إلــى البحريــن واالســتثمار المشــترك فــي المجــال الطبــي 

والملــف النــووي اإليرانــي. وأفــاد بيــان صــادر عــن مكتــب نتنياهــو بــأن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي تحــدث مــع 

ولــي عهــد البحريــن. وأضــاف البيــان أن "ولــي العهــد البحرينــي كــرر دعوتــه إلــى رئيــس الــوزراء نتنياهــو لزيــارة 

البحرين وتم االتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي كورونا".

البحرين- 

"إسرائيل"

26 شباط/ فبراير

ــي  ــل الصحف ــأن مقت ــرية بش ــه الس ــت عن ــتخباراتًيا رفع ــًرا اس ــدن، تقري ــو باي ــي ج ــس األميرك ــدرت إدارة الرئي أص

الســعودي جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية بإســطنبول عــام 2018. وقــال تقريــر االســتخبارات 

األميركيــة بشــأن مقتــل خاشــقجي إن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان وافــق علــى "عمليــة 

اعتقــال أو قتــل الصحفــي الســعودي". كمــا فرضــت وزارة الخزانــة األميركيــة عقوبــات علــى قــوة التدخــل 

الســريع الســعودية المعروفــة بـ"فرقــة النمــر" والنائــب الســابق لرئيــس المخابــرات العامــة الســعودية لدورهــا 

ــر  ــي تقري ــا ورد ف ــا لم ــى رفضه ــعودية، عل ــة الس ــدت الحكوم ــا أك ــعودي. بدوره ــي الس ــل الصحف ــي مقت ف

االســتخبارات األميركيــة عــن مقتــل اإلعالمــي الســعودي جمــال خاشــقجي، معتبــرة أن اســتنتاجات التقريــر 

"مسيئة وغير صحيحة".

السعودية

27 شباط/ فبراير

ــاح  ــان صب ــج ُعم ــي خلي ــرائيل ف ــة إلس ــفينة مملوك ــار س ــس، إن انفج ــي غانت ــرائيلي بين ــاع اإلس ــر الدف ــال وزي ق

الجمعــة قــد يكــون نتيجــة لعمــل إيرانــي. وفــي حديثــه للتلفزيــون اإلســرائيلي، قــال غانتــس إن تقديــره األولــي 

هــو أنــه بنــاًء علــى موقــع الحــادث وقربــه مــن إيــران، هنــاك احتمــال أن تكــون طهــران مســؤولة. فــي حيــن 

أضاف غانتس أن التحقيقات اإلسرائيلية مستمرة.

"إسرائيل"- 

إيران

28 شباط/ فبراير

أعلنــت جماعــة "أنصــار اللــه" الحوثيــة فــي اليمــن عــن تنفيذهــا "عمليــة هجوميــة كبيــرة اســتهدفت العمــق 

الســعودي" باســتخدام صــاروخ باليســتي وطائــرات مســيرة. وقــال المتحــدث باســم قــوات الحوثييــن، يحيــى 

ســريع، فــي بيــان إن العمليــة التــي أطلــق عليهــا اســم "تــوازن الــردع الخامســة" اســتمرت منــذ مســاء الســبت 

حتــى األحــد باســتخدام صــاروخ باليســتي مــن نــوع "ذوالفقــار" و15 طائــرة مســيرة. ويأتــي بيــان الحوثييــن فــي 

أعقــاب إعــالن التحالــف بقيــادة الســعودية عــن اعتــراض وتدميــر صــاروخ باليســتي أطلقــه الحوثيــون باتجــاه 

الرياض وست طائرات مسيرة مفخخة أطلقت الستهداف المنطقة الجنوبية من السعودية.

السعودية- 

اليمن
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ا: شخصيات ومعلومات مختارة
ً
ثالث

عبد الحميد دبيبة رئيس وزراء الفترة النتقالية في ليبيا

انُتخب املهندس ورجل األعمال الثري عبد الحميد دبيبة الجمعة 5 شباط/ فبراير رئيسا للوزراء للفترة االنتقالية في ليبيا، وسيقود الرجل بالده 
حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام. 

ولد املهندس ورجل األعمال الثري عبد الحميد دبيبة عام 1959 في مصراتة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم شرق طرابلس، وهي مدينة 
ساحلية كانت تاريخيا في مفترق طرق التجارة عبر الصحراء والتجارة البحرية في املتوسط.

وعبد الحميد دبيبة متزوج وأب لستة أبناء، ويحمل شهادة ماجستير في تقنيات التخطيط والبناء من جامعة تورونتو الكندية.
تولى إدارة الشركة الليبية للتنمية واالستثمار، وهي شركة حكومية كبيرة. وأشرف خاصة على مشاريع بناء، بينها ألف مسكن في مدينة سرت 
مسقط رأس القذافي، ومجّمع إداري في منطقة الجفرة. كما ترأس أيضا جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية، وهي هيئة استثمار عامة ضخمة مكلفة 

تحديث البنى التحتية الليبية.
بعد ثورة 2011، أسس عبد الحميد دبيبة حركة ليبيا املستقبل وحافظ على حضور متواضع في الساحة السياسية.

ويرغب رئيس الوزراء الجديد في إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق بين مرتبات املوظفين وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحّل 
مشكلة االنقطاع املطول للكهرباء خالل ستة أشهر. 

وتعّهد أيًضا بالعمل على إعادة كبار املستثمرين األجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب ال تكون بالضرورة في الجيش 
والشرطة.
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المراجع

أخبار وتقارير ال�شي إن إن العربية، الوكالة السورية لألنباء، موقع الجزيرة نت، موقع قناة العربية، موقع إيران وير بالعربي، وكالة األناضول 
لألنباء، وكالة فرانس برس، وكاالت األنباء في السعودية وقطر والبحرين واألردن وإيران، موقع روسيا اليوم، موقع شبكة شام اإلخبارية، موقع 
قناة أورينت، وكالة أنباء الشرق األوسط، موقع قناة الحرة، ديلي صباح تركيا، موقع مرفأ البحرين، تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
منظمة العفو الدولية، موقع العربي الجديد، تقارير فريق منسقو استجابة سوريا، مركز جسور للدراسات، مركز القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنسان، وكالة قاسيون لألنباء، مركز كارنيغي للشرق األوسط، مجلس األطل�شي، معهد واشنطن، مجموعة األزمات الدولية، موقع االئتالف 
األمن،  مجلس  موقع  املتحدة،  األمم  موقع  األملانيتان،  فيله«  »دويتشه  ومحطة  شبيغل«  »در  مجلة  الوصل،   زمان  موقع  السوري،  الوطني 

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