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 عين على سورية

 

يرصد الشأن السوري كما تناولته أهم مراكز البحوث   تقرير ربع سنوي

التقارير التي صدرت عن كبريات الصحف ووكاالت  يضا  والدراسات وأ

 األنباء. 
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  األسد قوات استعادت اآلن ،للثورة رمزا   سورية، ،كفرنبل في االحتجاجية الالفتات  كانت

 166 .................................................................................................... .المدينة

 166 ................................................................. اإلنجليزية( )باللغة بوست واشنطن

 168 .................................................... وتركيا  اليونان روايات عن مختلفة الحدود رواية

 168 ........................................................................... اإلنجليزية( )باللغة بلومبيرغ

ا شكال   يشهد العالم  170 ........................................................... االستبداد من  جديد 

DEFENSE ONE 170 ..................................................................... اإلنجليزية( )باللغة 

 173 ................................................. "التوجيه إعادة "طريقة نشر التطرف: عن البحث

 173 ..................................................... زية(واإلنجلي العربية )باللغتين واشنطن معهد

 الجوي والدفاع   اتالمطار ذلك في بما السوري الجيش  أهداف من عشرات تدمر تركيا

 176 ................................................................................................... والدبابات 

MIDDLE EAST MONITOR 176 ........................................................ (اإلنجليزية )باللغة 

  حول الفرنسي النقاش اليمينيون الشعبوبون يصوغ كيف العلمانية: والمدينة المسلمون

 177 .................................................................................................... اإلسالم

BROOKINGS 177 ............................................................. باإلنجليزية( باللغة )دراسة 

 178 .................................... سورية  في تركيا نفوذ سيقلص روسيا مع  النار إطالق وقف

STRATFOR 178 ......................................................................... اإلنجليزية( )باللغة 

ا يواجهان وروسيا  تركيا جيوسياسيا :  180 .................... سورية في بالمخاطر محفوف ا وضع 
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 تكتيكا   ثناياه في يخفي ربما المحافظة في راماتيكيالد التصعيد لب؟إد في  يجري ماذا

 182 ................................................................................. .المجازفة عالي روسيا  

 182 .........................................................................العربية( )باللغة كارنيغي مركز

 184 .............................................................. إدلب  إلى النظر على الغرب  تجبر تركيا

 184 ................................................................... اإلنجليزية( )باللغة بوليسي فورين

 187 ...................................................... اليونانية الحدود  على تموت األوربية األخالق

 187 ................................................................... اإلنجليزية( )باللغة بوليسي فورين

 189 .................... "الدقة فائقة بوتين أسلحة يدمر أردوغان "جيش  األلمانية: بيلد صحيفة

 189 ........................................................................ اإلنجليزية( )باللغة صباح  ديلي

 191 ................... تجمعهم  المربحة المعابر لكن الخصماء تفرق سورية في  الحرب ساحات

 191 ....................................................................... عربية(ال )باللغة واشنطن معهد

.ستولد التي الواحدة الدولة بنوعية بل الدولتين، بحل تتعلّق اإلسرائيلية االنتخابات تعد لم

 ............................................................................................................... 194 

 194 .........................................................................العربية( )باللغة كارنيغي مركز

 196 ............................................................. "الشيعي "الهالل مواجهة في الشيعة

 196 ....................................................................... العربية( )باللغة واشنطن معهد
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STRATFOR 198 ............................................................................. العربية( )باللغة 

 199 ............................................... أمريكا مشكلة وليست تركيا مشكلة هي سورية

 199 ................................................................... اإلنجليزية( )باللغة بوليسي فورين

  مرافق إلى للوصول ملحة الحالة كورونا فيروس لمخاطر عرضة أكثر المحتجزون سورية:

 201 .................................................................................................... االحتجاز

 201 .............................................. واإلنجليزية( العربية )باللغتين وتش  رايتس  هيومان

 من الكثير إلى إضافة   ،19-كوفيد وباء مواجهة عن العربية الدول جامعة تراخي ضوء في

 204 ........................... المنظمة؟ هذه من تُرجى ائدة ف ثمة اليزال هل األخرى، المسائل

 204 .........................................................................العربية( )باللغة كارنيغي مركز

 206 ........................................................................ البوسفور ضفاف على منفيون

 206 .........................................................................العربية( )باللغة كارنيغي مركز
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 211 ..................................................................................................... القادمة
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 مقدمة 

 

  العامة  األمانة  عن سنوي ربع دوري بشكل  يصدر مرجعا   ليكون  الدليل هذا  أعد

  حول  ينشر  لما  المتابعة  عملية  نتائج  مشاركة  بهدف  السوري الوطني  لالئتالف 

  البحوث  مراكز أهم تناولته كما السوري  الشأن  يرصد  تقرير وهو  سورية،

  باإلضافة  األنباء،  ووكاالت الصحف  كبريات عن  صدرت التي والتقارير والدراسات

  بحيث   سورية،  في  األمور  مجريات  على  المؤثرة   الدولية   األحداث  ولتتنا  التي   لتلك 

  باحثين  من المعنيين وخاصة السوري للحدث والمتابعين  القراء يدي بين يوضع

 .وإعالميين  وسياسيين 

  المقاالت  بعض وأحيانا   والتقارير  والدراسات البحوث على خالله من التركيز تم

  العام،  هذا من األولى الثالث األشهر في السوري  الشأن  واكبت التي  الهامة

  على  الوحشي  هجومه  النظام  باستئناف  بدأت هامة  تطورات شهدت والتي 

  الجيش  طالت عسكرية وأعمال للمدنيين كبير نزوح  من ذلك  رافق  وما إدلب 

  ردع عن الدولي المجتمع عجز واستمرار معه، محدودة  لمجابهة  وأدت التركي

  تطورات  كذلك  األمن، مجلس في تحرك  أي  أفشلوا  الذين  وحلفائه  النظام

  ومقتل  اإليرانية األمريكية كالمناوشات السوري، الشأن  في المؤثرة االحداث

  كورونا،  جائحة  إلى وصوال   التركية الروسية  العالقات بتطورات مرورا   سليماني،

  خالصة  مع  جاءت الماضية،  الثالث  األشهر  شهدتها  هامة أحداث  من  ذلك وغير

 .عليها تعليق  أو  موقف دون  المصدرة  الجهة نظر  وجهة  وفق  عنها

  بناء  في  القرار صناع  قدرة  ويعزز  يساهم ما  العمل  هذا في  يكون  أن  هللا  نسأل 

  يطيل  أن  حاول النظام ومهما سورية، في لألحداث الصحيحة  والقراءة المواقف

 .هللا بإذن  القادم الكريم الحر المستقبل  يمنع  لن لكنه  شعبنا  معاناة  عمر

 األمانة العامة لالئتالف الوطني السوري  
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 ثاني ال كانونالشهر األول: 

 

               وحش برأسين آخذ  بالنشوء ...الدولة السورية

 )باللغة العربية(مبادرة اإلصالح العربي 

 

 خالصة: ال

ل من روسيا وإيران،  إنَّ انهيار الدولة السورية واقع ملموس إلى حد كبير. فك  

امنا  الستمرارية الدولة، لكنهما يتمّسكان به  حلفاء األسد، ُيدرِكان أنه لم يعد ض

ّ منهما. تبرز   كممثل مناسب للشرعية السورية يوقّع على ما يعزز سيطرة كل 

الورقة أنه بدال  من الدولة الفاشلة، ظهر نظام ذو رأسين، حيث تدفع فيه  هذه 

عدم   سورية ُعرِف عن  .ن جهته، برؤيتها الخاصة للبالدروسيا وإيران، كل م 

استقرار حياتها السياسية وانقالباتها العسكرية المتعاقبة بعد االستقالل في  

سنوات قبل استيالء حافظ   ، بيد  أن القطيعة التاريخية تعود إلى بضع 1946عام 

عية  تحوال  في التركيبة االجتما 1963األسد على السلطة، إذ شكَّل عام 

للدولة، فقد سيطر الجناح البعثي األشدُّ تزمُّتا  عقائديا  في حزب البعث، والذي  

من شخصيات من الطبقة الوسطى من ذوي األصول الريفية، على   تألّف 

جهزة األمنية بطريقة غير منتظمة، ال سيّما  المؤسسات الرئيسية، وتنام ت األ

ية  قائد األعلى للقوات الجو في ذلك الحين، وبصفته ال  .1966و   1963عامي  بين  

ووزيرا  للدفاع في وقت الحق، كان األسد يعمل بالفعل من وراء الكواليس. وقاد   

األسد عملية إعادة تنظيم مراكز السلطة في الدولة على أساس االعتبارات  

ائفية، بدءا  من الجيش وصوال  إلى األجهزة األمنية، لذا فقد توَّج انقالب األسد  الط

سبع سنوات من الهندسة االجتماعية الدقيقة التي ظلَّ يتِقنها    1970في عام  

 لقراءة المقال كامال :  .مه الديكتاتوريطيلة العقود الثالثة من حك
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-REFORM.NET/AR/PUBLICATION/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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-D8%A2%D8%AE%D8%B0%D9%8C%

D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%88/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b0%d9%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%88/
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 ......حلفائهم يختارونربية في الحسكة ودير الزور القبائل الع

CHATHAM )باللغة اإلنجليزية( 

 

   خالصة:

أكتوبر عن عملية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي   9مع اإلعالن في 

الديمقراطية، إلى جانب قرار    سوريةتستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة قوات  

  المتحدة، واتفاقات تركيا مع روسيا والواليات  يةسورأمريكا بسحب القوات من 

بدأت أطراف النزاع المتلهفة  و .أصبحت القبائل العربية السورية في دائرة الضوء

لملء الفراغ الذي سيتركه االنسحاب األمريكي بالتواصل مع القبائل لمحاولة  

ل  كانت استجابة القبائل العربية في شما و جديدة. ء تحالفاتوبنا  ب ودهمكس

أولئك في محافظة الحسكة  ف .تختلف حسب القبيلة والوالء سورية وشرق 

فإن قرار القوات   نفسه،وفي الوقت  .منقسمون بين دعم النظام وإيران وتركيا

ي  األمريكية بالبقاء لحماية حقول النفط شرق الفرات قد عمل لصالح القبائل ف 

يمكن  و .ل أراضيهمدير الزور التي رفضت السماح لألسد وإيران وروسيا بدخو 

إلى  مجموعة دعت  :تقسيم القبائل العربية في الحسكة إلى ثالث مجموعات

لواء  ل ة موالي ةوالثاني .إنشاء "حشد قبلي سوري" تحت رعاية دمشق وموسكو

عسكرية التركية في  دعم العملية الفهي ت  ة ثالث، أما الباقر المدعوم من إيران 

 لحسكة:بائل في دير الزور واللمزيد حول والء الق  .سوريةشمال شرق  

 AL-IN-TRIBES-HTTPS://SYRIA.CHATHAMHOUSE.ORG/RESEARCH/ARAB-الرابط:

ALLIES-THEIR-CHOOSE-ZOR-EZ-DEIR-AND-HASAKAH 

 

 

 

https://syria.chathamhouse.org/research/arab-tribes-in-al-hasakah-and-deir-ez-zor-choose-their-allies
https://syria.chathamhouse.org/research/arab-tribes-in-al-hasakah-and-deir-ez-zor-choose-their-allies
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 سوريةائبة في األسد يزداد قوة في ظل سياسة ترامب الغ

 واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية( د..... معه

    

 : خالصة 

في تشرين   سورية بعض القوات األمريكية من شمال شرق  انسحاب بعد 

األول/أكتوبر، مأل الفراغ الناتج عن ذلك الحلفاء الرئيسيون لنظام بشار األسد،  

وإيران، بينما تراجعت القوات األمريكية إلى منطقة أصغر نطاقا . فضال   أي روسيا 

والسياسة األمريكيين، فإن الواليات المتحدة  عن ذلك، وفي ظل غياب الوجود 

لهام الذي تحتاجه إلرغام األسد على االنتقال إلى  تفتقر إلى النفوذ السياسي ا

ش السلمي مع البلدان  حكومة تحترم سيادة القانون وحقوق اإلنسان والتعاي 

والمفارقة هنا صارخة: فالسياسة األمريكية تتلخص في تأمين النفط   .المجاورة

الذي سيعود بالنفع على نظام األسد بشكل غير مباشر، مع العمل في الوقت  

على إقرار مشروع قانون في الكونغرس من شأنه أن يفرض عقوبات   نفسه

باإلضافة إلى ذلك، تُفيد هذه   .األسد اقتصادية على أولئك الذين يتعاملون مع 

السياسة نظريات المؤامرة ]المؤيدة[ لألسد، التي تزعم أن الواليات المتحدة  

ياسة، يكون  تسعى فقط لسرقة النفط وإضعاف الوحدة العربية. وفي هذه الس

 للمزيد: .األسد رابحا  في كلتا الحالتين

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-SYRIA-NONEXISTENT-TRUMPS-UNDER-STRONGER-GROWING-IS-W/ASSADANALYSIS/VIE

OLICYP 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assad-is-growing-stronger-under-trumps-nonexistent-syria-policy
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assad-is-growing-stronger-under-trumps-nonexistent-syria-policy
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assad-is-growing-stronger-under-trumps-nonexistent-syria-policy
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اإليراني تثير مخاوف  لق القدسيفالضربة األمريكية على قائد 

                                                    التصعيد

ALMONITOR )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة: 

القدس المجرم قاسم سليماني كخطوة رادعة  مب بتصفية قائد فيلق اأمر تر

صواريخ   لىع ا  ل والسيطرة على العراق، وتعتبر الخطوة ردلمحاوالت إيران التغوّ 

أطلقها مسلحون موالون إليران على القاعدة األمريكية في كركوك باإلضافة إلى  

أن سليماني كان   البنتاغون االعتداء على السفارة األمريكية في بغداد، وصرح 

كن هناك مخاوف من  خطط الستهداف دبلوماسيين أمريكيين في العراق. لي

كل األصعدة، فعلى الصعيد   تبعات هذا االغتيال والتصعيد مع إيران على

ب باالرتفاع صباحا ، وحسب الصحيفة فقد  االقتصادي بدأت أسعار النفط والذه 

ر ما زال  %، أما على الصعيد السياسي والعسكري فاألم3ارتفعت أسعار النفط  

 مبهماُ حتى اللحظة، للمزيد: 

 IRAQ-MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/01/IRAN-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

IRGC.HTML-FEARS-ESCALATION-SOLEIMANI-QASSEM-STRIKE 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iran-iraq-strike-qassem-soleimani-escalation-fears-irgc.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iran-iraq-strike-qassem-soleimani-escalation-fears-irgc.html
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 .......يعاني األسد من عقوبات قيصر غير المرجح أن من

ALMONITOR  ة(اإلنجليزي)باللغة 

      

 : خالصة

إن قانون قيصر سيكون له أثر قوي ورادع للنظام السوري فقط في حال كان   

حقيقية وحاسمة لمحاسبة النظام السوري، وإال سيبقى القانون   إرادةهناك 

و هذا الفعل بأنه  ي وصف وزير الخارجية األمريكي مايك بومبو حبر على ورق،

األسد[ ، الذي ارتكب فظائع واسعة النطاق  "خطوة مهمة لتعزيز مساءلة ]نظام  

حول  ويرى معارضون أن الخطوة تأخرت جدا  وأنه هناك شكوك   ."سوريةفي 

جدية اإلدارة األمريكية في تطبيق القانون، لكن ما تزال الفرصة قائمة لوضع حد  

لجرائم النظام عبر فرض عقوبات على داعميه والتالي انهيار سريع لنظام  

ل. لكن هل سيتم ذلك بالفعل؟ وال سيما في ظل تقاطع المصالح  متهالك باألص 

.  ياسية أقوى من القوانين بين األمريكان وبعض داعمي األسد، والمصالح الس

 ويحتوي المقال على مقابالت وآراء عدد من الناشطين والسياسيين، للمزيد: 

 SE/ORIGINALS/2019/12/SYRIAMONITOR.COM/PUL-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

ALLIES.HTML-ASSAD-SANCTIONS-ACT-CAESAR-US-OPPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/syria-opposition-us-caesar-act-sanctions-assad-allies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/syria-opposition-us-caesar-act-sanctions-assad-allies.html
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 .......الواليات المتحدة تتحمل عواقب مقتل سليماني إيران:

ALMONITOR غة اإلنجليزية(الل)ب 

      

 : خالصة

في تعليقه على مقتل المجرم قاسم سليماني، قال الخميني أن الواليات  

وسيكون هناك رد انتقامي قوي، وفي  المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة 

السياق ذاته قال وزير الخارجية اإليراني أن عملية االغتيال تصرف أحمق من  

التصريحات اإليرانية وتطورات  للمزيد حول  شأنه أن يصعد األمور في المنطقة،

 .األوضاع بخصوص مقتل سليماني

 

 MONITOR.COM/PULSE/CONTENTS/AFP/2020/01/IRAQ-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

EIMANI.HTMLSOL-POLITICS-IRAN 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/contents/afp/2020/01/iraq-iran-politics-soleimani.html
https://www.al-monitor.com/pulse/contents/afp/2020/01/iraq-iran-politics-soleimani.html
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ّون في إدلب وريف حلب يعانون من أوضاع معيشيّة  السوري

 (عربية)باللغة ال ALMONITOR قاسية

    

 : خالصة 

يعاني عاّمة السوريّين القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة  

إدلب وريف حلب أوضاعا  معيشيّة سيّئة، ويجد غالبيّتهم صعوبة في تأمين  

كالتدفئة والطعام والسكن الالئق والمياه النظيفة، وغيرها  ألساسيّة،  الحاجات ا

من الحاجات التي بات أمر تأمينها مكلفا  للغاية، في ظّل االنهيار الكبير للّيرة  

السوريّة، وهبوط أسعار صرفها أمام العمالت األجنبيّة، إضافة إلى عوامل أخرى  

أكّد   و.اليوميّة ن معاناتهمأثّرت في شكل مباشر على حياة الناس وزادت م

الناشط اإلعالمّي عمر حافظ لـ"المونيتور" أّن ارتفاع صرف الدوالر األميركّي أمام  

الليرة السوريّة ساهم في شكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة، فقد  

ليرة سوريّة تقريبا ، وذلك في وقت   900وصل سعر صرف الدوالر الواحد إلى 

ليرة سوريّة لكّل دوالر واحد، وبالتالي   600تجاوز الـا كان ال يقياسّي، بعدم 

ارتفعت أسعار مختلف السلع والبضائع التي يحتاجها الناس في شكل يومّي  

% على األقّل، األمر الذي زاد من معاناة الناس في ظّل االنتشار  35بنسبة 

 .الكبير للبطالة، ويواجه الناس الكثير من التحّديات، بحسب حافظ

 

 HTTPS://WWW.AL-الرابط:

-MONITOR.COM/PULSE/AR/CONTENTS/ARTICLES/ORIGINALS/2019/12/HUMANITARIAN

L.HTM-DLIBI-SYRIA-CONDITIONS-IVINGL 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/12/humanitarian-living-conditions-syria-idlib-.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/12/humanitarian-living-conditions-syria-idlib-.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/12/humanitarian-living-conditions-syria-idlib-.html
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حرب أنابيب  تكلفةاستراتيجية الواليات المتحدة و

 )باللغة اإلنجليزية( GLOBAL RESEARCH .............الغاز

    

 : خالصة

الكونجرس األمريكي واإلدارة األمريكية ككل بقضية   انشغالعلى الرغم من  

دة على  عزل ترامب، إال أن هذا لم يؤثر على التصويت على توقيع عقوبات شدي

الشركات التي ساهمت في مشروع توسعة خط أنابيب الغاز والتي تنقل الغاز  

ضحايا هذه العقوبات هي شركة أوربية   وأبرز الروسي عبر بحر البلطيق، 

روم الروسية.  بمليار دوالر في المشروع ودعمت شركة غاز 11ساهمت ب 

ر البلطيق بعيدا   فالقناة بشكلها الجديد تضاعف طاقة نقل الغاز الروسي عبر بح

دا والمجر مما أضعف  عن حلفاء أمريكا في المنقطة مثل أكرانيا والتشيك وبولن

، مما سينعكس  الطاقة في أوربال ز الدور الروسي في مجا وعزّ الدور األمريكي 

إيجابا  على االقتصاد الروسي وسلبا  على أمريكا وحلفاءها في القارة العجوز  

األمريكية في   ب بعيدة األمد على السياسة وسيكون للموضوع تبعات وعواق 

 شرق أوربا. 

 PIPELINE-GAS-WHAT-STRATEGY-HTTPS://WWW.GLOBALRESEARCH.CA/US-الرابط:

US/5699048-COSTING-WAR 

 

 

 

 

https://www.globalresearch.ca/us-strategy-what-gas-pipeline-war-costing-us/5699048
https://www.globalresearch.ca/us-strategy-what-gas-pipeline-war-costing-us/5699048
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 يشتبكون باأليدي سوريةفي  يكيون والروسالجنود األمر

MIDDLE EAST MONITOR )باللغة اإلنجليزية( 

      

 : خالصة

باأليدي بين جنود روس وآخرين أمريكيين في مدينة تل تمر في  حصل عراك  

قدم   الحسكة ونقل على أثره جنود روس للمستشفى، وبدأت القصة عندما

هالي لكن األهالي تفاعلوا معهم  جنود أمريكان للمنطقة لجمع معلومات من األ

تهموهم بالخيانة وتصادف ذلك مع وجود دورية للجيش الروسي  بشكل سلبي وا

وتطاولوا على الجنود األمريكيين فضربهم الجنود األمريكيون بشدة    المنقطة  في

وتم نقل ثالثة جنود روس للمستشفى لتلقي العالج، وكان عراك باأليدي فقط  

 للمزيد: ولم تستخدم األسلحة،

 

 RUSSIAN-AND-US-HTTPS://WWW.MIDDLEEASTMONITOR.COM/20191230-الرابط:

FIGHT/-FIST-SYRIA-IN-SOLDIERS 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20191230-us-and-russian-soldiers-in-syria-fist-fight/
https://www.middleeastmonitor.com/20191230-us-and-russian-soldiers-in-syria-fist-fight/
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مع تفاقم  كياتر نحوألف سوري يفرون  250 حوالي :أردوغان

 )باللغة اإلنجليزية( MIDDLE EAST MONITOR األزمة

      

 : خالصة

  نازح ألف  250قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن ما يصل إلى  

بعد أسابيع من القصف    سوريةيفرون باتجاه تركيا من منطقة إدلب شمال غرب  

في أنقرة  ن في مؤتمر وقال أردوغا ، المتجدد من قبل القوات الروسية والسورية

ألف مهاجر يتجهون نحو   250إلى  200هناك ما بين  الحالي،"في الوقت 

إنه أمر   .نحاول منعهم ببعض اإلجراءات ، لكن هذا ليس باألمر السهل" ."حدودنا

  تب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مك وصرح ." فهم بشر أيض ا صعب، 

إن العديد ممن فروا بحاجة   ، والمتضررينوضع    يفاقم لنزوح خالل فصل الشتاء  أن ا

ماسة إلى الدعم اإلنساني ، ال سيما المأوى والغذاء والصحة والمساعدة في  

 للمزيد: ." فصل الشتاء

 UP-SAYS-ERDOGAN-HTTPS://WWW.MIDDLEEASTMONITOR.COM/20200102-الرابط:

WORSENS/-CRISIS-AS-TURKEY-TOWARD-FLEE-SYRIANS-250000-TO 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20200102-erdogan-says-up-to-250000-syrians-flee-toward-turkey-as-crisis-worsens/
https://www.middleeastmonitor.com/20200102-erdogan-says-up-to-250000-syrians-flee-toward-turkey-as-crisis-worsens/
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 لمتحدة قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدسالواليات ا

 للدراسات )باللغة العربية( كارنيغي مركز.......

      

 : خالصة

حثي كارنيغي حول األحداث المتعلّقة بالشرق األوسط  لية من با وقفة تحلي 

، ويتناول التحليل طبيعة االغتيال وإمكانية تأثيره على التعايش  وشمال إفريقيا

الصعب بين األمريكيين واإليرانيين في العراق والمنطقة ككل، حيث أن إيران  

س الوقت تخشى  مضطرة للرد لحفظ ماء الوجه أمام أنصارها وأتباعها، وفي نف 

المقابل، تبدو    وفي  رد فعل أمريكي ساحق يخلط أوراقها ويزيد من صعوبة موقفها،

فالرئيس ترامب قال أنه اليريد   ،الرسالة من منظور اإلدارة األميركية ُملتبسة

حربا  مع إيران، لكنه مع هذا التصعيد الدراماتيكي أظهر أنه مستعد لالنخراط  

ر لحملة "أقصى الضغوط" على طهران  استمراوهذا  ،بالفعل في هكذا حرب

ميركية، إجبار إيران على قبول شروط  التي تستهدف، من وجهة النظر األ

بيد أن إيران   ،واشنطن للحد من برنامجها النووي وتدخالتها في البلدان العربية 

تعتبر نفوذها اإلقليمي خارج دائرة التفاوض، وستعمد إلى رفع مستوى عدم  

 ، للمزيد:قليمي لتعزيز مثل هذه الرسالةاالستقرار اإل

  MEC.ORG/DIWAN/80691-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/80691
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هل يُعتبر مقتل سليماني ذا أهمية؟ النتائج من ورشة عمل 

معهد واشنطن )باللغتين العربية .............2019عام 

 واإلنجليزية(

    

   :خالصة 

مغلقا  حول طاولة  في نيسان/أبريل الماضي، عقد معهد واشنطن اجتماعا  

مستديرة لمناقشة التأثير المحتمل إذا لم يعد قائد »قوة القدس« التابعة لـ  

الطريقة التي   »الحرس الثوري اإلسالمي« اإليراني حيا . وناقش المشاركون 

وما الذي ستخسره إيران إذا   يمكن أن تعمل بها الخالفة في »فيلق القدس«

م، وتوصلوا إلى توافق في اآلراء حول  شكل دائما أصبح سليماني غير متاح ب

العديد من القضايا الرئيسية. واليوم، بعد رحيل القائد بالفعل، فقد تساعد  

استنتاجاتهم صانعي السياسة على اجتياز البحار العاصفة المقبلة، ولو أن بعض  

، وفي المقال التحليلي التالي تم  ل موضع نقاشات حاميةجوانب أهميته ال تزا 

وء على جوانب شخصية سليماني وماهي االحتماالت بعد مقتله،  تسليط الض

 باإلضافة إلى مناقشة أهمية االغتيال من عدة جوانب، للمزيد:  

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-2019-A-FROM-FINDINGS-MATTER-DEATH-SOLEIMANIS-ANALYSIS/VIEW/DOES

ORKSHOPW 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/does-soleimanis-death-matter-findings-from-a-2019-workshop
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/does-soleimanis-death-matter-findings-from-a-2019-workshop
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/does-soleimanis-death-matter-findings-from-a-2019-workshop
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مقتل سليماني يجعل سياسة ترامب في الشرق األوسط 

 بيرغ )باللغة اإلنجليزية(ومبل........ في حالة يرثى لها

      

 : خالصة

مقال تحليلي مطوّل لموقع بلومبيرغ، جاء فيه: قال المسؤولون األمريكيون: إن   

قتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني من شأنه أن يردع الهجمات المستقبلية  

، لكن في المقابل ال تبدو األمور  ويساعد على جعل الشرق األوسط أكثر أمان ا

أرسلت مزيد من القوات إلى   كايرسمها صقور اإلدارة األمريكية، فأمير مثلما 

الشرق األوسط، وازداد مستوى التوتر، وإيران ال يبدو أنها ستفوف الحادثة دون  

رد يحفظ ما وجهها، وفي الوقت نفسه الحت في األفق صعوبات اقتصادية مع  

الجوية والتحركات  ارتفاع أسعار البترول والذهب مما سيزيد تكلفة الطلعات 

ا أن التحالف الدولي علّق عملياته العسكرية ضد  العسكرية األمريكية، كم

، لكن  مما ال شك فيه جعل الوضع المتقلب بالفعل أكثر خطورة بكثيرداعش، 

في المقابل إيران زادت أنشطتها في المنطقة وتغوّلت وتدخلت بقوة في  

ال بد من التدخل األمريكي، للمزيد  احتجاجات العراق وسورية ولبنان، ولذلك كان  

 ر التطورات والتحليالت فيما يخص مقتل سليماني:حول آخ 

 //:SOLEIMANI-10-WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2020HTTPS/06-الرابط:

-TATTERS?SRND=PREMIUM-IN-STRATEGY-EAST-MIDDLE-S-TRUMP-LEAVES-KILLING

EAST-IDDLEM 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/soleimani-killing-leaves-trump-s-middle-east-strategy-in-tatters?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/soleimani-killing-leaves-trump-s-middle-east-strategy-in-tatters?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/soleimani-killing-leaves-trump-s-middle-east-strategy-in-tatters?srnd=premium-middle-east
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         إيران مصالحها عبر الوكالء والشركاء تحققكيف 

 بلومبيرغ )باللغة اإلنجليزية(

      

 : خالصة

اإليراني في المنطقة وطريق  ول تاريخ التغلغل مقال تحليلي لبلومبيرغ يتنا  

المفاوضات النووية الشاق والطويل، فالمقال يرجع بالقارئ إلى بداية جذور  

الشبكة اإليرانية في المنقطة، وكيف تمت تقوية هذه الجذور عبر وكالء إيران  

في المنطقة )مثال : حزب هللا في بالد الشام والحوثيين في اليمن والميليشيات  

( حيث عمدت إيران إلى إنشاء إمبراطورية من الوكالء  الشيعية في العراق 

والعمالء في المنطقة، ورّسخت دورهم عبر دعم مستمر على كافة األصعدة،  

ويناقش المقال أيضا  حجم اإلنجاز الذي استطاع وكالء إيران تحقيقه ومدى  

إلى أي  نجاحهم في خدمة مخططات إيران في المنطقة، كما ناقش المقال 

ع إيران التحكم بعمالئها، باإلضافة إلى تكلفة هذه المخططات  درجة تستطي 

والنكسات المحتملة وهل كان هناك نكسات للمخطط اإليراني في السابق أم  

ال، وفي النهاية يربط المقال بين المخطط اإليراني والمصالح األمريكية ويتساءل:  

 : دة. لقراءة المقالماذا يعني هذا كله بالنسبة للواليات المتح 

 IRAN-05/HOW-01-HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2020-الرابط:

-QUICKTAKE?SRND=PREMIUM-PARTNERS-SPROXIE-VIA-RESTSINTE-ITS-PURSUES

EAST-IDDLEM 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-05/how-iran-pursues-its-interests-via-proxies-partners-quicktake?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-05/how-iran-pursues-its-interests-via-proxies-partners-quicktake?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-05/how-iran-pursues-its-interests-via-proxies-partners-quicktake?srnd=premium-middle-east
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رد فعل الخبراء على مقتل القائد اإليراني قاسم 

 )باللغة اإلنجليزية(  BROOKINGS ......سليماني

    

 : خالصة 

ردود وآراء مجموعة من الخبراء والمحللين الغربيين   قام موقع بروكنز بنشر 

باإلضافة إلى تحليالتهم وتوقعاتهم حيال  سليماني  حول عملية اغتيال  

 العملية، للمزيد:

 

 FROM-BLOG/ORDER/HTTPS://WWW.BROOKINGS.EDU-الرابط:

-IRANIAN-OF-ILLINGK-THE-TO-REACT-EXPERTS-HALLS-THE-CHAOS/2020/01/03/AROUND

SOLEIMANI/-QASSEM-OMMANDERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/03/around-the-halls-experts-react-to-the-killing-of-iranian-commander-qassem-soleimani/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/03/around-the-halls-experts-react-to-the-killing-of-iranian-commander-qassem-soleimani/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/03/around-the-halls-experts-react-to-the-killing-of-iranian-commander-qassem-soleimani/
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معهد الشرق مقتل قاسم سليماني: تحليل من خبراء 

 )باللغة اإلنجليزية(  MIDDLE EAST INSTITUTE األوسط

    

 : خالصة 

اقع الشرق األوسط بعد مقتل  بنشر تقرير تحليلي لو  قام معهد الشرق األوسط 

،  نقطة تحول، ولكن ليس بالضرورة مقدمة لحربسليماني والذي قد يشكل 

وناقش التحليل الضغوطات الداخلية والخارجية على القيادة اإليرانية من أجل  

تخدم النظام  الرد على أمريكا، لكن على الجانب األخير من الممكن أن يس

الداخل اإليراني وإقناعهم بضرورة توحيد الصف  الحادثة إلثارة عواطف اإليراني 

ضد التهديد الغربي المتمثل بالقوات األمريكية في المنطقة، وحسب خبراء  

المعهد فلقد تبعثرت قواعد اللعبة في المنطقة وسيكون هناك قواعد جديدة  

في انسحاب  تمثلت باكورة النتائج  وتفاهمات ومحاصصات جديدة في المنطقة، و

تفاق النووي وإبالغ أوربا أنها ستخصب اليورانيوم على كافة  إيران من اال

المستويات ولن يكون إليران أي التزام قانوني من اآلن وصاعدا ، وأشار المعهد  

أيضا  إلى نقاط وأمور عديدة فيما يتعلق بالتصعيد في المنقطة وآخر التطورات  

 التحليل كامال :  فيها، لقراءة

 MEI-ANALYSIS-SOLEIMANI-QASSEM-HTTPS://WWW.MEI.EDU/BLOG/KILLING-بط:الرا

EXPERTS 

 

 

 

https://www.mei.edu/blog/killing-qassem-soleimani-analysis-mei-experts
https://www.mei.edu/blog/killing-qassem-soleimani-analysis-mei-experts
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اغتيال القائد وخيارات الرد اإليرانية المحدودة 

 يزية()باللغة اإلنجل ALMONITOR جدا ................

  

   خالصة:      

إلى أنهم كانوا يخططون    مع بعضيشير وجود هذا العدد من األشخاص المهمين  

ا، ربما ضد الواليات المتحدة بعد الهجوم األخير في شمال العراق   لشيء كبير جد 

قال الرئيس األمريكي   ، وهذا ما أكده المسؤولون األمريكيون كذلك .سوريةو

سي  جراءات الليلة الماضية لوقف الحرب" ، ووصف لينددونال ترامب "لقد اتخذنا إ

جراهام ، أحد مستشاري ترامب الرئيسيين في الكونجرس، العملية بأنها  

إلقصاء مهندس الهجمات التي لم يتم تنفيذها  "ضربة استباقية دفاعية خططت  

ت والشروحات واالستنتاجات حول تفاصيل  ويضيف الموقع بعض التحليال ."بعد

خرى تُضاف   غتيال وخيارات الرد اإليرانية، والمقال هو وجهةعملية اال
ُ
نظر أ

 لوجهات النظر والتحليالت الكثيرة التي رافقت اغتيال سليمان، لقراءة المقال:

 MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/01/SOLEIMANI-://WWW.ALHTTPS-الرابط:

US.HTML-IRAQ-IRAN-ASSASSINATION 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/soleimani-assassination-iran-iraq-us.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/soleimani-assassination-iran-iraq-us.html
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القدس قاسم  فيلقمقتل قائد 

مركز الدراسات ...............................   سليماني

 يزية()باللغة اإلنجل CSISاالستراتيجية الدولية 

  

 خالصة:     

عدة تساؤالت حيال عملية مقتل   تراتيجية الدوليةطرح مركز الدراسات االس

مع األخذ بعين  سليماني وحاول اإلجابة عليها باختصار، ومن هذه التساؤالت: 

هل تستطيع إيران فعل  ، االعتبار إن إيران ال قبل لها بقوة الجيش األمريكي

  سيحدث على ماذا  سيحدث في المدى القريب؟ ؟ ماذا العمليةحيال  ما  شيء 

وقام المركز   هل سيسرع هذا سقوط الجمهورية اإلسالمية؟  لطويل؟ المدى ا

 باإلجابة على جميع هذه األسئلة، للمزيد: 

 COMMANDER-FORCE-QUDS-HTTPS://WWW.CSIS.ORG/ANALYSIS/KILLING-الرابط:

SULEIMANI-SIMQA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csis.org/analysis/killing-quds-force-commander-qasim-suleimani
https://www.csis.org/analysis/killing-quds-force-commander-qasim-suleimani
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          كيفية تجنب حرب أخرى في الشرق األوسط

FOREIGN AFFAIR )باللغة اإلنجليزية(  

      

 خالصة:  

قرار ترامب بتصفية سليماني هو أكثر قرارات ترامب    أن   Foreign Affairs  قال موقع

ت  حساسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ومن الممكن أن يكون له تداعيا

على المدى القريب والبعيد فيما يخص استقرار المنطقة، فقد يكون هناك رد  

ة جديدة للتعامل مع الملف  إيراني قوي مما يفرض على ترامب استراتيجي

اإليراني، وناقش المقال أيضا  خيارات الرد بالنسبة إليران والتي تكاد تكون  

يستمر ترامب  معدومة )لكنها تظل احتمال قائم بطبيعة الحال(، فهل س

بسياسة واحدة بواحدة أو الفعل ورد الفعل؟ أم هناك تغيير في سياسته حيال  

وهل سيؤثر على سياسة ترامب فيما يخص   التوترات الحالية في المنطقة،

؟ للمزيد  سوريةبالملفات األخرى في المنطقة مثل محاربة داعش واالنتشار في  

 حول الموضوع: 

 

 HOW-01-HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/IRAN/2020/04-الرابط:

EAST-MIDDLE-WAR-ANOTHER-AVOID 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2020-01-04/how-avoid-another-war-middle-east
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2020-01-04/how-avoid-another-war-middle-east
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عالم  سيتركّز اهتمام الباحثين حول الشرق األوسط في 

  ؟2020مؤسسة كارنيغي خالل العام 

 مركز كارنيغي )باللغتين العربية واإلنجليزية(

  

 خالصة:    

، مقال مطوّل لمركز كارنيغي تحدث فيه  2020قراءة مركز كارنيغي في عام 

وأين ستكون اهتماماتهم وعن ماذا   2020باحثو المركز عن رؤيتهم لعام 

سيبحثون ويكتبون، حيث قال البعض أن محور الحديث سيكون عن الدور  

مريكي الجديد في المنطقة، وتحدث آخرون عن األوضاع االقتصادية بينما  األ

ت التي مازلت تشكل هاجسا  كبيرا  لصناع السياسة  ذهب البعض إلى االحتجاجا

في المنطقة، كما تناولوا أيضا  موضوع إسرائيل وفلسطين وأزمة الغاز في البحر  

اهتمام المركز في   المتوسط وغيرها من القضايا المهمة التي ستكون محور

 العام الجديد، للمزيد: 

 

  MEC.ORG/DIWAN/80651-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/80651
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 تحديات العرب في العقد الجديد مواجهة العنف واستعادة

 مركز كارنيغي )باللغتين العربية واإلنجليزية(  .. العقل

  

 ة: صخال   

العربي والوضع السياسي في المنقطة  مقال تحليلي للمركز يتناول فيه الشارع  

 العربية واقتبس منه المقطع التالي: 

هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن تصبح إما االنحيازات اإليديولوجية  

  أو العوائد المنتظرة من المواقف المعلنة هي معايير التقييم الوحيدة ألفكار وآراء

لحقيقي عبر الخطوط الفاصلة بين  المنشغلين بالشأن العام. ال محاولة للفهم ا

اليسار واليمين، أو بين العلمانيين والباحثين عن مكان للدين في المجال العام  

والحياة السياسية. ال تضامن متجاوز لالنحيازات اإليديولوجية مع الكثير من  

البعض ففي سياق انتقائية ال  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وإن مارسه 

مريض عن وجاهة الدفاع عن الحقوق وقابلية للتخلي عن  أخالق بها وبحث 

وكأن   –التضامن مع الضحايا إذا عبروا علنا عن ما ال يعجب بعض المتضامنين 

على الضحايا تجرع مرارات الظلم صمتا، والتنازل عن الحق في التعبير الحر عن  

لمجتمعات المأزومة أن يشخصن كل اختالف في  الرأي. هي سمة من سمات ا

فكر والرأي، وأن ينصرف منتجو العنف اللفظي إلى االغتيال المعنوي لآلخر  ال

باستباحة حياتهم الشخصية، وإثارة الشكوك غير الموضوعية بشأن مساراتهم  

المهنية، والسخرية من أفكارهم عوضا عن االشتباك الجاد معها دون ادعاء  

 امال : لقراءة المقال ك .قة أو التورط في االستعالءاحتكار الحقي

  PUB-MEC.ORG/2020/01/07/AR-HTTPS://CARNEGIE-80713الرابط:

 

https://carnegie-mec.org/2020/01/07/ar-pub-80713
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ردود الفعل الروسية على الغارة األمريكية على 

 (عربيةباللغة المعهد واشنطن )................... سليماني

 خالصة:        

خالل األيام التي أعقبت اغتيال قاسم سليماني، أعرب المسؤولون في موسكو  

عن ندبهم على خسارته ونددوا بالعملية األمريكية معتبرين إياها خطوة  

"متهورة" ستزعزع استقرار المنطقة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي  

، تماما  كنظيره  ها انتهاك فاضح للمعايير الدوليةالفروف الضربة األمريكية بأن

اإليراني محمد جواد ظريف. أما السيناتور أليكسي بوشكوف، فغرّد قائال  إن  

اغتيال سليماني كان محاولة من أمريكا للحفاظ على قبضتها على العراق بعد  

؛ مشددا  على أن الواليات المتحدة أقرب اآلن من خوض حرب  سورية"خسارة" 

وتُعتبر إدانة   .ألربعين عاما  الماضية إيران أكثر من أي وقت مضى خالل ا مع 

موسكو للضربة األمريكية متوقعة أيضا . فبوتين يخشى ما يراه كحملة بقيادة  

أمريكية لتغيير األنظمة حول العالم، بما في ذلك في روسيا نفسها، ويقف هذا  

لمهم بالنسبة للكرملين أن  الخوف وراء تفسيره لألفعال األمريكية. كذلك، من ا

يتمكّن من توقّع خطوات الدول المنافسة. لذلك، كان اغتيال سليماني المفاجئ  

مقلقا  باعتباره إشارة  محتملة إلى تغيير النظام اإليراني وفي الوقت نفسه دليال   

أما الصحفي أركادي دوبنوف، فكان له رأي    .على استحالة التنبؤ بأفعال أمريكا

سمي يخبئ واقعا  أكثر تعقيدا . وقد لفت  اعتبر أن رد فعل موسكو الرمغاير إذ 

إلى أن الكرملين تلقى خبر مقتل سليماني بمزيج من "الرضا والحسد  

الرضا ألن القضاء عليه سيضعف موقف إيران في المنطقة، مما يرفع    - واإلعجاب"  

تزال قائدة   بدوره من شأن روسيا؛ الحسد ألن الواليات المتحدة أظهرت أنها ال

 ."ي؛ واإلعجاب ألن العملية كانت "فعالة ومستهدفة وسريعة النظام العالم

 YHTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLIC-الرابط:

SOLEIMANI-ON-STRIKE-U.S.-THE-TO-REACTIONS-ANALYSIS/VIEW/RUSSIAN 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russian-reactions-to-the-u.s.-strike-on-soleimani
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russian-reactions-to-the-u.s.-strike-on-soleimani
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دعم جرائم حزب شبكة  تستهدف إدارة مكافحة المخدرات  

 هللا العالمية

 معهد واشنطن )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة:    

المدعي العام    تبر ولقد اعبين تهريب المخدرات واإلرهاب،    هناك نقطة التقاء قوية 

أعطى إدارة   مما ، عابرة للقاراتمنظمة إجرامية  ياللبنان األمريكي حزب هللا 

لجرائم حزب هللا العابرة  ستهداف شبكة الدعم  المكافحة المخدرات دورا حاسما  

حزب هللا في  لمحاربة نشاط تسعى جهود إدارة مكافحة المخدرات  و .للحدود

  إلى  باإلضافة وإرهاب المخدرات،  األموال، لي تهريب المخدرات واألسلحة، وغس

وإعاقة تدفق   االرهاب الفاعلة في مجال تقارب المخدرات من  العوامل إزالة 

لمناقشة منهج إدارة مكافحة المخدرات في   و، الحزبالعائدات اإلجرامية إلى 

والمشتريات واإليرادات التابعة لحزب هللا ، يسر   اللوجستياتمواجهة شبكة 

 في بث مباشر:  ن استضافة منتدى للسياسات مع جون فرنانديز طمعهد واشن

 

 THE/WANALYSIS/VIE-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/POLICY-الرابط:

NETWORK-SUPPORT-CRIMINAL-GLOBAL-HEZBOLLAHS-OF-TARGETING-DEAS 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-deas-targeting-of-hezbollahs-global-criminal-support-network
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-deas-targeting-of-hezbollahs-global-criminal-support-network
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 هل تحمل صواريخ إيران رسائل لألكراد؟

 AL_MONITOR  

     

 خالصة:       

يتناول صواريخ إيران التي سقطت بالقرب من   اإلنجليزيةمقال للمونيتور باللغة 

بشرية، وإذا ما كان هناك  يا ضحاقواعد عسكرية بالعراق والتي لم تسفر عن 

قال برزاني في وقت الحق  ، و سوريةرسائل خفية ضمنية لألكراد في العراق و 

،   األزمةمع جميع األطراف ، ونزع فتيل  حديثما زلنا ملتزمين بال "   :يوم األربعاء

على حكومتي واجب الدفاع عن إقليم كوردستان   و ،واستعادة السالم واألمن"

سنبذل   و  ا لن نصبح جزء ا من عدم االستقرار الحاليأننمن والتأكد  بهوشع

كامران مانتيك ، أستاذ العلوم  وقال  ."قصارى جهدنا للحفاظ على أمن منطقتنا 

في النزاع   كن طرفا  إن إقليم كردستان لم ي"السياسية في جامعة صالح الدين 

قليم  ي إة ف من خالل استهداف قاعدة أمريكي لكن، بين الواليات المتحدة وإيران 

كردستان ، تريد طهران جر إقليم كردستان إلى حرب غير مرغوب فيها ، ]ويمكن[  

للمزيد حول   مهاجمة المنطقة إذا تصاعد الموقف إلى حرب على األرض " 

 الموضوع:

 

 IRAN-MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/01/IRAQ-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

SOLEIMANI.HTML-ERBIL-KURDS-US 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-iran-us-kurds-erbil-soleimani.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-iran-us-kurds-erbil-soleimani.html
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  واستغالل نقاط ضعفها تهااحتواء طهران: فهم قوّ 

)تقرير باللغة  CSISاسات الدولية االستراتيجية مركز الدر

 اإلنجليزية(

  

 خالصة:      

قوة إيران غير النظامية والتقليدية   CSIS جونز من يحلل سيث  التقرير،في هذا 

لوضع   -استقرارها الداخلي حالة باإلضافة إلى  - واالقتصادية والناعمة 

اإليراني وتشجيع تحريرها  استراتيجية احتواء تهدف إلى كبح التوسع 

كما يسلط هذا التقرير الضوء على البيانات والتحليالت الجديدة،   .السياسي

ا من المقاتلين الثوري الحرس  إرسال  كميليشيات غير  اإليراني عدد ا متزايد 

بما في ذلك    - والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان    سوريةاليمن و  نظامية إلى

يستخدم هذا  ، و. وبفضل إيران 2016ائة تقريب ا منذ عام  في الم  50زيادة بنسبة  

المرتبطة بالحرس   التقرير أيض ا صور األقمار الصناعية لتحديد توسع القواعد 

خارج  في دول مثل إيران ولبنان لتدريب المقاتلين من  QF -الثوري اإليراني

ورا  وأطول  قامت إيران بتصنيع صواريخ باليستية وطائرات بحرية أكثر تطالمنقطة، و

 .مدى وشنت هجمات صاروخية على دول مثل المملكة العربية السعودية

نترنت واستخدمتها ضد  ت هجومية عبر اإل طورت إيران قدرا ذلك،باإلضافة إلى 

أنهت إيران االلتزامات التي   النووي،في المجال  .الواليات المتحدة وشركائها

مما   -وإجراء األبحاث والتوسع تعهدت بها للحد من تخصيب اليورانيوم وإنتاجه 

 التقرير مرفق في اإليميل   .يزيد من احتمال وجود أسلحة نووية إيرانية

 UNDERSTANDING-TEHRAN-HTTPS://WWW.CSIS.ORG/ANALYSIS/CONTAINING-الرابط:

VULNERABILITIES-ITS-EXPLOITING-AND-POWER-IRANS 

https://www.csis.org/analysis/containing-tehran-understanding-irans-power-and-exploiting-its-vulnerabilities
https://www.csis.org/analysis/containing-tehran-understanding-irans-power-and-exploiting-its-vulnerabilities
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 رمىفي موضعته  "سليماني" قائد قوة القدس ال مباالة

 الجيش األمريكي

  FDDS LONG WARصحيفة 

 

 خالصة:  

الجيش األمريكي قتل قاسم السليماني ، قائد فيلق   من السهل على  كان 

وإهماله أثناء سفره من   طمئنانه الالحرس الثوري اإلسالمي اإليراني ، نتيجة 

عراق وكان يتصرف  ذلك ألن سليماني أصبح شخصية عامة داخل ال ،  وإلى العراق

حسبما صرح مسؤولون  وذلك ي عمل أمريكي، كما لو كان ال يخشى من أ

وقال المسؤولون  ، ريكيون مطلعون على روتينه لصحيفة لونغ وورعسكريون أم

بعد انسحاب الواليات المتحدة من العراق ،   المباالة إن سليماني بدأ في ال

تنظيم داعش اإلرهابي،  الشعبي ضد  حشدقوات ال معارك وخاصة عندما دعم 

وقال ضابط عسكري: "كنا نعرف في كثير من األحيان أين هو وأين يذهب ،  

 األمر إلقصائهلكننا لم نحصل على " ."يمكننا تتبع تحركاته في بعض األحيان 

 للمزيد حول آلية تتبع سليماني وقتله:   ".اآلن  حتى

 

 FORCE-HTTPS://WWW.LONGWARJOURNAL.ORG/ARCHIVES/2020/01/QODS-الرابط:

-MILITARYS-S-U-THE-IN-HIM-PUT-CARELESSNESS-SOLEIMANIS-COMMANDER

ROSSHAIRS.PHPC 

 

 

 

 

https://www.longwarjournal.org/archives/2020/01/qods-force-commander-soleimanis-carelessness-put-him-in-the-u-s-militarys-crosshairs.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/01/qods-force-commander-soleimanis-carelessness-put-him-in-the-u-s-militarys-crosshairs.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/01/qods-force-commander-soleimanis-carelessness-put-him-in-the-u-s-militarys-crosshairs.php
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 إلى زيادة دور روسيا بعد مقتل سليماني تطلعي بوتين

FOREIGN POLICY )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:    

تقويض  ويقفز إلى الساحة من أجل فرصة الالكرملين  نتهز من المتوقع أن ي

في   الحاسم منذ تدخلها ، فمصداقية الواليات المتحدة في الشرق األوسط

نفسها العب رئيسي    جعلسيا إلى  ، سعت رو   2015الحرب السورية في عام  

نفسها كوسيط على عالقة جيدة مع جميع   لترسيخفي الشرق األوسط ، 

لك  اآلن لدى موسكو فرصة جديدة لترسيخ ت، والقوى المتناحرة في المنطقة

يسعى الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى تعزيز مكانة بالده في  و .النظرة

ال القائد العسكري اإليراني  ترامب باغتيالشرق األوسط في أعقاب قرار إدارة 

قاسم سليماني والهجوم الصاروخي اإليراني على القواعد الجوية األمريكية  

في العراق يوم الثالثاء ، والذي أزعج الشرق األوسط و دفع إيران والواليات  

التفاضل   ات مخاطر حساب المتوتر يثير الوضع  ، والمتحدة إلى حافة الحرب

نطقة ، لكنه يوفر لبوتين فرص ا جديدة لتحقيق اثنين  وسكو في الموالتكامل في م

روسيا    نفوذ من أهدافه الطويلة األمد: تقويض مصداقية الواليات المتحدة وتوسيع  

 ، للمزيد: الشرق األوسط في

 

  /:IRAN/-RUSSIA-SULEIMANI-ICY.COM/2020/01/08/PUTINFOREIGNPOL/HTTPSالرابط:

 

 

https://foreignpolicy.com/2020/01/08/putin-suleimani-russia-iran/
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   سوريةمستقبل شمال شرق 

 معهد واشنطن للدراسات )باللغتين العربية واإلنجليزية(

  

 خالصة:   

نشر معهد واشنطن للدراسات مقابلة مع مظلوم عبدي )قائد ميليشيات قسد  

وال سيما في ظل   سورية اإلرهابية( تناول فيها األوضاع في شمال شرق 

التطورات األخيرة في المنطقة وخصوصا  التوتر اإليراني األمريكي. وسلّط المقال  

ام باإلضافة إلى  الضوء على طبيعة العالقات بين ميليشيا قسد وروسيا والنظ

مناقشة االتفاقيات المبرمة سابقا  بين تركيا وكل من الواليات المتحدة وروسيا،  

 لة: لقراءة نص المقاب

 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/FIKRAFORUM/VIEW/THE-الرابط:

CHI-IN-COMMANDER-SDF-WITH-TIONCONVERSA-IN-SYRIA-NORTHEASTERN-OF-FUTURE 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/The-Future-of-Northeastern-Syria-In-Conversation-with-SDF-Commander-in-Chi
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/The-Future-of-Northeastern-Syria-In-Conversation-with-SDF-Commander-in-Chi
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ّ  تبذل قصارى جهدها أنقرة ف مع الواقع الجيوسياسي للتكي

 الجديد بعد مقتل سليماني

AL_MONITOR  

 

 خالصة:    

الدول صاحبة النفوذ في المنطقة، تحاول تركيا جاهدة أن تتكيف مع  حالها كحال  

تحدة رأس حربة إيران  الوضع الجيوسياسي الجديد بعد أن استهدفت الواليات الم

في المنطقة قاسم سليماني، وحسب الصحيفة، اتبعت أنقرة سياسة الترقب  

ا في أنقرة  ة سحب أنقرة لجانبها وقامت سفارتهواالنتظار، وحاولت إيران جاهد

بنشر عدة تغريدات حول اتصال القيادة التركية بالقيادة اإليرانية للوقوف على  

أن الرئيس التركي "قدم تعازيه الحارة في  آخر المستجدات، وادّعت إيران 

الشهيد سليماني" لكن أنقرة نفت بتصريح رسمي أن الرئيس أردوغان وصف  

صدت بمهارة تحركات طهران   يبدو أن الحكومة التركيةالشهيد. وسليماني ب 

  واقعا  فإن مقتل سليماني قد خلق  ذلك، ومع  .لسحب أنقرة إلى جانبها

ستؤثر   و  .قرة اتخاذ بعض القرارات الحاسمةمن أنتطلب ي ا  جديد ا  جيوسياسي 

المتصاعدة بين الواليات المتحدة وإيران على أسعار النفط وأسواق   التوترات

، لكن  تأثير سلبي على االقتصاد التركي بسيكون لهذا التقل  حتما   و الطاقة

وعلى الصعيد نفسه، قد يوفر مقتل سليماني فرصا  دبلوماسية حقيقية لتعزيز  

ق  ف أنقرة بخصوص عدة ملفات حساسة في المنقطة )مثل شمال شر موق

وغاز المتوسط واألزمة الليبية(  في حال استثمرت الحادثة بشكل جيد،    سورية

 للمزيد: 

 IRAN-GINALS/2020/01/TURKEYMONITOR.COM/PULSE/ORI-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

REALITY.HTML-GEOPOLITICAL-NEW-ADAPT-STRUGGLES-ANKARA 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/turkey-iran-ankara-struggles-adapt-new-geopolitical-reality.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/turkey-iran-ankara-struggles-adapt-new-geopolitical-reality.html
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 روسيا هي الرابح الوحيد من المواجهة األمريكية اإليرانية

 BROOKINGS )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:     

ها فرصة االستفادة من  و ترغب وبشدة أن التفوتمن الواضح جدا  أن موسك 

التوترات األمريكية اإليرانية وتوسيع نفوذها كالعب قوي يسعى لصنع ميزان قوى  

جديد في المنقطة، وعلى المستوى الرسمي المعلن أدانت روسيا رسميا   

واطّلع على   ريةسومقتل سليماني وتوّجه الرئيس بوتين إلى المنقطة تحديدا  

  قبل ذلك انتصارات نوعية في روسيا    وقد حققتستجدات في المنطقة،  آخر الم

،  إلى جانبهاسحب تركيا من حلفائها في الناتو  ات المنقطة بما في ذلك صراع

على حساب   كالعب أجنبي قوي في المنطقة بناء صورة جديدة لموسكو و

ة  يق أهداف روسيا المتمثلسليماني في تحق  وساهم اغتيال   .الواليات المتحدة

العالمية للواليات   الصورةوتعزيز  وشركائها، إسفين بين واشنطن  دق في 

لقد نجحت موسكو بالفعل  وميالة للحروب العدوانية، و   المتحدة باعتبارها متقلبة

هو    ومثال على ذلك   الشرق األوسط   ئها في مع حلفا  ا في تقويض عالقات أمريك

إال    ،سوريةفي النزاع في  على الرغم من أن روسيا وتركيا كانتا على طرف تركيا:  

أنهما يسيطران اآلن بشكل مشترك على العمليات في شمال البالد بعد اتفاق  

 "سوريةأكتوبر بين واشنطن وأنقرة إلنشاء "منطقة آمنة في  22في  هام 

االستفادة    و حسد عليه وهت تبقى روسيا في موقع  و  .وانسحاب القوات األمريكية

تحدة في الشرق األوسط ، بغض النظر عما  من السلوك المضطرب للواليات الم

في النهاية ، ستعمل   و.حربا  أم الكانت الواليات المتحدة وإيران تخوضان إذا 

الروسية: أوال  ، عن طريق إزالة   المصالح اإلجراءات األمريكية على تقوية 

المشاعر اإلقليمية والعالمية ضد   تأليبل المنافسة األمريكية ، وثانيا  ، من خال
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شريطة أن تواصل موسكو تعاونها مع جميع دول   ، وذلك لواليات المتحدةا

المنطقة وتحافظ على االستقرار في األراضي السورية حيث توجد القوات  

الروسية، فإن روسيا تتمتع بفرصة جيدة الستبدال النفوذ األمريكي في الشرق  

 مقال:، لقراءة الاألوسط

 FROM-HTTPS://WWW.BROOKINGS.EDU/BLOG/ORDER-الرابط:

RUSSIA/-IS-SHOWDOWN-IRAN-US-THE-OF-WINNER-ONLY-CHAOS/2020/01/09/THE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/09/the-only-winner-of-the-us-iran-showdown-is-russia/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/09/the-only-winner-of-the-us-iran-showdown-is-russia/
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شنطن وأنقرة او...  الف األمريكي التركياالنهيار الخطير للتح

 بحاجة إلى بعضهما البعض

 FOREIGN AFFAIRS )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة:   

مقاال  مطواّل  حول طبيعة العالقات التركية األمريكية   Foreign Affairsنشر موقع 

في الوقت الراهن بعد سلسلة من التقلبات على مدار السنوات واألشهر  

عام، ما تزال   70ء في الناتو لما يزيد عن وعلى الرغم من أنهما حلفا  الماضية،

العالقة بينهما تتسم بالتقلبات والضبابية، فتركيا ترى أن أمريكا ال تأخذ اعتبارات  

األمن القومي لتركيا بعين االعتبار بينما ترى األخرى أن تركيا تهدد وجود حلفائها  

دفاع الجوي  (، ومثال آخر هو منظومة الفي المنقطة )ميليشيات قسد اإلرهابية 

ركيا من روسيا رغم االعتراض الشديد من قبل الواليات المتحدة،  التي اشترتها ت 

وقابلتها األخيرة بتعزيز تعاونها العسكري مع خصوم تركيا في المنقطة مثل  

  اليونان والسعودية واإلمارات، وفي الوقت نفسه تسعى الواليات المتحدة أن ال 

على التحالف مع خصوم الواليات المتحدة    رها تجب  الضغط على أنقرة لكي ال تزيد  

في المنطقة مثل إيران وروسيا، ويغلب على العالقات بين البلدين في الوقت  

إليجاد طريقة أفضل للمضي قدما ،  الحالي سمة التقلب والترقب وعدم الوضوح، و

تكشاف حلول عملية  ينبغي على الرئيسين أن يكلفا كبار الدبلوماسيين باس

والعقوبات، فالعقوبات االقتصادية هي لردع سلوك   السياسة صخب بعيدا  عن 

تركيا  معين وليست للتعبير عن الغضب اتجاه تصرف سابق لرئيس دولة ما، و 

موقع استراتيجي ولديها ثاني أكبر جيش في  ب  وتتمتعدولة ذات غالبية مسلمة  

المصالح  في الوقت الحالي ، ستعاني  وبقدر ما تكون العالقات مشحونة ،الناتو

رت العالقة بين البلدين أو إذا أصبحت تركيا خصم ا حقيقي ا  األمريكية إذا انها

أعمق هم   صراعالوحيدون الذين سيستفيدون من  الالعبون  .للواليات المتحدة
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هذه   ،الذين يريدون سحب تركيا من القوى الغربية - بمن فيهم إيران وروسيا  -

 .تجنبهاعلى الواليات المتحدة أن ت نتيجة يجب 

 HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/TURKEY/2020-01-الرابط:

ALLIANCE-TURKISH-US-UNRAVELING-10/DANGEROUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2020-01-10/dangerous-unraveling-us-turkish-alliance
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2020-01-10/dangerous-unraveling-us-turkish-alliance
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ات ار دوالر لزيادة عدد القوترامب: السعودية دفعت ملي

  األمريكية في المنطقة

MIDDLE EAST MONITOR )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة:   

ينقل عن ترامب قوله أن السعودية تدفع    Middle East Monitorخبر نشره موقع  

مبالغ طائلة من أجل إرسال مزيد من القوات األمريكية للمنطقة وأنها دفعت  

ر كإيداع أولي من أجل إرسال دفعة جديدة من القوات، على  مؤخرا  مليار دوال

الطرف اآلخر انتقد الساسة األمريكيون سياسة إرسال القوات مقابل المال  

 رامب يبيع قوات الواليات المتحدة.تبروا أن تواع

 

 PAID-SAUDI-TRUMP-HTTPS://WWW.MIDDLEEASTMONITOR.COM/20200113-الرابط:

REGION/-IN-OPSTRO-US-OF-NUMBER-INCREASE-TO-1BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20200113-trump-saudi-paid-1bn-to-increase-number-of-us-troops-in-region/
https://www.middleeastmonitor.com/20200113-trump-saudi-paid-1bn-to-increase-number-of-us-troops-in-region/
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 ما كان على أوباما أن يسترضي إيران أبدا  

THE ATLANTIC )باللغة اإلنجليزية( 

 خالصة:      

ا من أي وقت  اتيجية االحتواء، بم تعد العودة إلى استر ا فيها الردع، أكثر إلحاح 

، اتبعت الواليات  1978بعد تحول إيران من الحليف إلى العدو في عام ف، مضى

المتحدة سياسة احتواء فعلية إليران، على غرار النهج األمريكي تجاه االتحاد  

ا من إدارة  ذلك،ومع  .السوفيتي خالل الحرب الباردة تأرجحت   ،أوبامابدء 

مما أدى إلى وضع متقلب   والمواجهة،السياسة األمريكية بين االسترضاء 

، خفّف العقوبات على النظام اإليراني ومنحها هامش قوة اقتصادية  بشكل خطير

  خطأ   مع إيران لكن إذا كانت الصفقة نووية غامضة،  التزاماتوسياسية مقابل 

تعتمد أي فرصة  و   قة؟ ب من الصفباالنسحا  كمن تصحيح الخطأ ، فهل ياستراتيجيا  

عادة  وخاصة على إ  -   ةكيالحتواء إيران على تقوية نظام التحالفات اإلقليمية األمري

لكن إيران   ذلك،قد ال يفهم األميركيون  .التحالف األمريكي مع العراق تفعيل

لهذا السبب تصاعدت في األسابيع األخيرة الهجمات على حلفاء   .تفهمه

الهجمات المباشرة على المنشآت األمريكية   ثمفي الخليج الواليات المتحدة 

علها الرئيسي على مقتل الجنرال اإليراني  لهذا السبب كان رد فو .في العراق

)حتى وإن كان   في العراق األمريكية قاسم سليماني هو مهاجمة المنشآت 

ن  لكن م .قد تكون إيران اآلن أكثر تردد ا في قتل األمريكيينالهجوم صوري(، و

حيث تجد   المقبلة،حتمل أن يصبح الشرق األوسط أكثر خطورة في األشهر الم

يدة إلجبار أمريكا على االختيار بين االسترضاء والحرب التي ال  إيران طرق ا جد

المدعومة بردع    االحتواء،لهذا السبب تعد العودة إلى استراتيجية   .تريدها أمريكا

ا من أي وقت مضى واضح،  المقال: اءة لقر .أكثر إلحاح 

 HTTPS://WWW.THEATLANTIC.COM/IDEAS/ARCHIVE/2020/01/OBAMA-الرابط:

IRAN/604744/-APPEASED-HAVE-NEVER-SHOULD 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/obama-should-never-have-appeased-iran/604744/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/obama-should-never-have-appeased-iran/604744/
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 ي إيرانف دعمها لتغيير النظام لواليات المتحدة تتراجع عنا

 EURASIA REVIEW 

 READING TEA LEAVES      تحليل 

 (باللغة اإلنجليزية)

 

 خالصة:     

  جماعات المعارضة مع لحد من االتصاالت هناك توجه في اإلدارة األمريكية ل

ثنيات  إللحقوق أكبر لنيل تدعم إما تغيير النظام أو  التيواإليرانية في الخارج 

  ات على خلفية مقتل سليماني، يبدو أن توجيهو .والعربة مثل األكراد قيعرال

ضع حدا  لتلميحات إدارة ترامب إلى أنها تدعم سرا  جهود  ت السيد بومبيو 

  كن لإلطاحة المتمردين على األقل في زعزعة استقرار الحكومة اإليرانية إن لم ي

الالزم يقوّض كل فرص   حيث أن دعم الجماعات اإليرانية المعارضة أكثر من .بها

حول تخليها عن برنامجها النووي وعن مشاريعها   االتفاق مع النظام اإليراني

من غير المرجح أن يقنع السيد بومبيو  وسلوكيتها التي تهدد المنطقة والعالم، و 

بومبيو النظرية تم نسفها  تصريحات السيد  ألن ، تغيرتإيران بأن واشنطن قد 

ق الخناق عليها  ييمزيد من العقوبات على إيران وتضعمليا  بقرار ترامب فرض 

ودعم المظاهرات الداخلية، وناقش المقال أيضا  المسألة اإليرانية من زاوية  

 العالقات األمريكية مع السعودية وإسرائيل وإقليم كردستان. للمزيد:

 US-LEAVES-TEA-READING-HTTPS://WWW.EURASIAREVIEW.COM/13012020-الرابط:

ANALYSIS/-IRAN-IN-CHANGE-REGIME-FOR-SUPPORT-OFF-BACKS 

 

 

 

https://www.eurasiareview.com/13012020-reading-tea-leaves-us-backs-off-support-for-regime-change-in-iran-analysis/
https://www.eurasiareview.com/13012020-reading-tea-leaves-us-backs-off-support-for-regime-change-in-iran-analysis/
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 الشرق األوسط وشمال إفريقيامنافسة القوى العظمى في 

 ATLANTIC COUNCIL غة اإلنجليزية(ر بالل)تقري 

  

 خالصة:   

صفحة يتناول وبشكل مفصّل األوضاع    173تقرير من    Atlantic Councilنشر مركز  

ومنافسة القوى العظمى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التقرير موجود  

الرابط من أجل القراءة أونالين، والكتاب مقّسم  في المرفقات وموجود أيضا  في 

ى أجزاء كل جزء في رابط مستقل، ويسلّط الكتاب الضوء على  داخل الموقع إل

كل من الواليات المتحدة وروسيا في المنطقة في اآلونة األخيرة بكل   سياسة 

تفاصيلها ويتطرق أيضا  إلى الدور التركي والسعودي في المنطقة باإلضافة إلى  

 ران والكثير من التفاصيل المذكورة في فهرس الكتاب: إي

 

 GREAT-REGION-HTTPS://WWW.ISPIONLINE.IT/EN/PUBBLICAZIONE/MENA-الرابط:

24090-COMPETITION-POWER 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/mena-region-great-power-competition-24090
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/mena-region-great-power-competition-24090
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 تقييم أولي لمقتل سليماني

BEGIN SADAT STRATEGIC STUDIESاإلنجليزية( )تقرير باللغة  

    

 خالصة:    

قاسم سليماني، قائد قوة القدس وأحد المقربين    بقتل  الواليات المتحدة  إن قيام

جمع  قمنا ب ، والمنطقة والعالم  أثارمن المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، 

البروفيسور   باحثين:األولية على هذا الحدث من قبل خمسة  وجهات النظر 

  هاكوهين،الميجور جنرال غيرشون  جيلبوا،تان يسور إيالبروف  فريش، هيليل 

وحسب الفهرس، يتناول   .والدكتور أليكس جوف إيتزكاكوف،دورون  والدكتور

التقرير مقتل سليماني من عدة جوانب ويطرح عدة أسئلة مثل )لماذا قتلت  

الواليات المتحدة سليماني بالفعل؟( وما مقدار تأثر إيران بهذه الصفعة، وهل  

الغتيال  غير شيئ في سياسة وبنية الحرس الثوري، وما هي نتائج عملية اسيت

 على المنطقة ككل، التقرير موجود في المرفقات واونالين في الرابط التالي: 

 

 POLICY-AND-SECURITY-ESACENTER.ORG/MIDEASTHTTPS://B-الرابط:

ASSESSMENT/-KILLING-ANISTUDIES/SOLEIM 

 

 

 

 

 

 

https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/soleimani-killing-assessment/
https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/soleimani-killing-assessment/
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هل ستؤثر الحكومة الروسية على سياسة موسكو تجاه  

 الشرق األوسط؟

MONITOR  –AL    

 خالصة:    

يناير    15بعد خطاب الرئيس فالديمير بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في  

وشمل   ،حكومة الروسية برئاسة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، استقالت ال

وزير الخارجية سيرجي الفروف ووزير   - ذلك الوزيران األطول مدة في الخدمة 

وكالهما لعب دور ا رئيسي ا في سياسة روسيا   - الدفاع سيرجي شويغو 

صدمة   هذه التغييرات العالية المستوى شكّلت  .الخارجية في الشرق األوسط

ويلة أن يأتي بوتين  من المتوقع منذ فترة ط  كان و،  ميع أنحاء موسكورية في جفو

لكن القليل منهم توقعوا أن يكون   ،2020بنموذج انتقالي في وقت ما في عام 

ميخائيل ميشوستين    -رئيس الوزراء المعيّن حديث ا  و  .هذا في وقت مبكر من العام

الذي كان حتى وقت  وين، بمثابة صدمة أخرى للبعض وخيبة أمل لآلخر هو  - 

منصب رئيس مصلحة الضرائب في روسيا، غير معروف للجمهور  يشغل قريب 

ا من الدائرة الداخلية لبوتين والعام؛   ليس لديه خبرة سياسية ولم يكن قط جزء 

أوردت "المونيتور" تقرير ا عن عملية تغيير كبيرة قامت بها   ،2018في أبريل 

  في و،  لذي يعمل على ملف الشرق األوسطموسكو تضم السلك الدبلوماسي ا

وأجرى بعض التغييرات في اإلدارة   سوريةن بوتين قائدا لعيّ  ،2019سبتمبر 

يبدو أن أنماط السياسة في الشرق األوسط التي شوهدت منذ ذلك   .العسكرية

الحين ستبقى على األرجح لبعض الوقت ألن ما يبدو أنه عملية انتقال تدريجية  

 .وناعمة تبدأ

 MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/01/RUSSIA-HTTPS://WWW.AL-بط:راال

MIDEAST.HTML-RESIGNATION-GOVERNMENT-PUTIN 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/russia-putin-government-resignation-mideast.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/russia-putin-government-resignation-mideast.html
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العام، وصواريخ قادرة هذا  ويةنو انشطاريةيران ستمتلك مواد إ

  على حمل رؤوس نووية خالل عامين

DEBKA ديبكا اإلسرائيلي باللغة اإلنجليزية( )موقع 

  

 خالصة:   

إذا    يناير،  14الذي نشر يوم الثالثاء    2020االستخبارات اإلسرائيلية    حسب تقرير

من   كلغ  25فستحصل على  الحالية،واصلت إيران برنامجها النووي بالسرعة 

وصاروخ قادر على حمل قنبلة   2020ي التخصيب بحلول شتاء اليورانيوم عال 

آخر في ورقة   تقييممع  غير متوافق  وهذا التقييم  .نووية في غضون عامين

رب من قبل أعداء  التي تشير إلى انخفاض احتماالت الح  2020المخابرات لعام 

رائيل بشأن التهديد  السؤال األكثر إلحاحا هو: ما الذي تفعله إسو .إسرائيل

أوال  إلى لجنة   شكاوى  تُقدم وأن  لصبر با نتنياهو  وطالب النووي المتصاعد؟ 

وأخيرا  إلى مجلس األمن التابع لألمم   الخارجية،ثم إلى وزراء  مشتركة،

فإن التصويت "يمكن أن يعيد"   اللتزاماتها، لعدم امتثال إيران  بالنسبةو  المتحدة، 

 .ة األطراف التي تم رفعها بموجب االتفاقالعقوبات الدولية والمتعدد

 

 FISSILE-HAVE-WILL-IRAN-INTEL-HTTPS://WWW.DEBKA.COM/ISRAEL-الرابط:

YEARS/-TWO-IN-MISSILE-CAPABLE-NUCLEAR-A-YEAR-THIS-NUKE-A-FOR-MATERIAL 

 

 

 

 

 

https://www.debka.com/israel-intel-iran-will-have-fissile-material-for-a-nuke-this-year-a-nuclear-capable-missile-in-two-years/
https://www.debka.com/israel-intel-iran-will-have-fissile-material-for-a-nuke-this-year-a-nuclear-capable-missile-in-two-years/
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 بالد العرب… عن تفضيل الطبقات الوسطى للسلطوية

 واإلنجليزية(مركز كارنيغي للشرق األوسط )باللغتين العربية 

  

      

 خالصة:  

مقال تحليلي للدكتور عمرو حمزاوي يتناول فيه مواقف الطبقة الوسطى من  

 ك الشعبي في البلدان العربية، وفيما يلي اقتباسات من المقال: الحرا

هي ليست ظاهرة عربية فقط، أن تعمد الطبقات الوسطى إلى تأييد السلطوية  

بالحقوق والحريات في مراحل التغيير المجتمعي ولحظات  والتخلي عن المطالبة  

بكثافة  على سبيل المثال، شاركت الطبقة الوسطى المصرية    .الحراك الشعبي

ت في أعقابها مع الفكرة الديمقراطية  وتعاطف  2011في ثورة كانون الثاني/يناير  

التي ربطت بينها وبين بناء نظام سياسي واجتماعي جديد وتحديث مؤسسات  

لدولة الوطنية وتداول السلطة عبر انتخابات تنافسية، ثم سرعان ما انقلبت  ا

اإلجراءات الديمقراطية  وتبنت االنسحاب من  2013على كل ذلك في صيف 

واالرتداد إلى حكم الفرد وتماهت مع هيستيريا تبرير المظالم واالنتهاكات  

الوسطى في  ابق اختيارات شرائح واسعة في الطبقات الواسعة. اليوم، تتط 

الجزائر ولبنان والعراق مع االختيارات المضادة للديمقراطية للطبقة الوسطة  

يد من مجتمعات أمريكا  ستثناء هنا. ففي العد ليست بالد العرب باال  .المصرية

الالتينية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين تكررت نفس  

المطالبة بالديمقراطية واالنتخابات  الظاهرة، وكان انتقال الطبقات الوسطى من 

الحرة إلى دعم االنقالبات العسكرية وإلغاء السياسة وقمع المجتمع المدني  

ألجهزة األمنية واالستخباراتية سببا رئيسيا في تأخر التحول  وسطوة ا

تتعدد األسباب. في فترات   .الديمقراطي في البرازيل واألرجنتين وشيلي وغيرها

تحسن الخدمات األساسية والظروف المعيشية، تأتي  النمو االقتصادي و 
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كة  الطبقات الوسطى إلى المطالبة بالديمقراطية مدفوعة بالرغبة في المشار

في الشأن العام، وفي ممارسة االختيار المباشر للحكام ووضعهم تحت مجهر  

 الرقابة والمساءلة والمحاسبة. 

 

  PUB-MEC.ORG/2020/01/14/AR-HTTPS://CARNEGIE-80800الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/01/14/ar-pub-80800
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هذا الرد األمريكي وفاة السلطان: ُعمان مهمة، فلماذا 

 البطيء؟

 )باللغتين العربية واإلنجليزية(عهد واشنطن م

 

 خالصة:   

  في   أمريكية   قواعد  على   اإليراني  الصاروخي  والهجوم   سليماني   قاسم  مقتل  إن 

  السلطان  وفاة وهو  نفسها، األهمية له  إنّ  القول يمكن  خبر   على  طغيا  العراق 

  ُعمان  أهمية يؤكد ومما  عاما ،  خمسين لمدة  ُعمان  سلطنة حكم الذي  قابوس 

  الحكومة   ورئيس  تشارلز  األمير  إرسال   إلى  بريطانيا  مسارعة  هو  للغرب  بالنسبة

  تشارلز   األمير   لدى   يكون   ال   وقد .  التعازي  لتقديم   السلطنة  إلى   جونسون   بوريس 

  هاري   باألمير   المتعلقة  الملكية   األزمة  معالجة  باستثناء )  بها  لالنشغال   أفضل   أمور  

  أن  الواضح فمن لذلك،. جونسون  مع الحال هو هذا ليس  ولكن ،(ميغان  وزوجته

بة  مجرد  من أكثر هي المبادرة هذه    عن  الملكيّان  النظامان  فيها  يعرب  مناس 

  تحدث  فقد. بطئا   أكثر واشنطن  ردّ  كان  المقابل، وفي. البعض لبعضهما دعمهما

  بن  يوسف  الُعماني  رهنظي  مع  الهاتف  عبر  االثنين  يوم  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير 

  له  ليقّدم  عقود، منذ  الخليجية الدبلوماسية يدير الذي ،عبد هللا بن  علوي

  للتعزية  عمان  سلطنة  رفيع  أمريكي وفد   سيزور: " بعبارة البيان  وانتهى التعازي،

  وزير أن  يناير/الثاني  كانون  13 في األبيض البيت أعلن ثم [". السلطان  بوفاة]

  الحداد  فترة انتهاء  بعد األربعاء  يوم الوفد  سيترأس وييترب  دان  األمريكي الطاقة

 .أيام ثالثة تستمر   التي

  كانت  أو -  اآلن  هي  ُعمان  أن  الخليجية، للشؤون  المتابعين دهشة يثير  ومما

  الوزراء   رئيس   سافر   عام،  فقبل .  القضايا  من   مجموعة  في   مهما    طرفا    -  األقل   على

  من  األضواء خطف  إنه وقيل طنة،السل إلى  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 

  متى  يقرر الذي الح كم نفسيهما تعتبران  كانتا  ربما اللتان  واإلمارات السعودية
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  الحوار  بتسهيل  ُعمان  قامت  أوباما،  إدارة  عهد  وفي . علنيا   إسرائيل  دعوة  يجوز 

  المعروف  النووي  االتفاق  الحقا   أصبح  والذي  المتحدة والواليات إيران  بين  المبكر

  ُعمان  استضافت  عاما ،  أربعين  ومنذ. المشتركة« الشاملة  العمل  خطة» بـ

  في  األمريكية السفارة رهائن إلنقاذ  النهاية في الفاشلة المحاولة يمساع 

  في  ُعمان  باختبار اإلقليمية الفاعلة األطراف  تقوم  أن  المرجح  ومن . طهران 

  مصالحها  أجل  ومن  المتحدة، الواليات  على ويتعين . القادمة القليلة  األشهر 

 .السلطان  ُحكم في االستمرارية  تضمن   أن  الخاصة،

 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-U.S.-SLOW-A-SUCH-WHY-SO-MATTERS-OMAN-SULTAN-A-OF-IS/VIEW/DEATHANALYS

PONSEESR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/death-of-a-sultan-oman-matters-so-why-such-a-slow-u.s.-response
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/death-of-a-sultan-oman-matters-so-why-such-a-slow-u.s.-response
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/death-of-a-sultan-oman-matters-so-why-such-a-slow-u.s.-response
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: مواجهة 2020في عام  قد نشهدهاالتي  مواجهاتأهم ال

 مسلحة بين إيران والواليات المتحدة

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS )باللغة اإلنجليزية(  

              

 خالصة:   

ران والواليات المتحدة أو أحد  المواجهة المسلحة بين إيفي هذا العام، تم إدراج  

بشأن تورط إيران في النزاعات اإلقليمية ودعم الجماعات المتشددة  حلفائها 

  .كأولوية من الدرجة األولى في مسح األولويات السنوي لمركز اإلجراءات الوقائية

  التدخل ان إير حاولت و، التوترات بين الجانبين حدة في الشهر الماضي، زادتف

ذت هجوم ا على  ، وهاجمت منشآت النفط السعودية، ونف عربيالخليج ال  في

  سليماني، بقتل قاسم األمريكية وردت اإلدارة  .السفارة األمريكية في العراق

قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اإلسالمي المسؤول عن الكثير من  

بهجوم صاروخي على قاعدتين   ردت إيران ، حدودهاأعمال العنف اإليرانية خارج 

هذا يعني أن   .عسكريتين أمريكيتين في العراق ولم يسفر عن وقوع إصابات

منطق   إن و، الواليات المتحدة بحاجة إلى أن يكون لها موقف رادع تجاه إيران 

الضغط على إيران حتى  ب  االستمرار  - سياسة إدارة ترامب يشبه كل من سبقوه  

  وبالتالي، يتعين على اإلدارة .يم تنازالتد قتصل إلى طاولة المفاوضات لت

التي    الميزةعنيف. والحفاظ على ضغطها أثناء االستعداد ألي رد فعل    األمريكية

تتمتع بها الواليات المتحدة هي أنها أقوى بكثير من إيران ويمكن أن تنجح إذا  

 للمقال كامال :  .طبقت سياستها بانضباط وتصميم

 ARMED-2020-WATCH-CONFLICTS-HTTPS://WWW.CFR.ORG/BLOG/TOP-الرابط:

STATES-UNITED-AND-IRAN-BETWEEN-CONFRONTATION 

 

https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2020-armed-confrontation-between-iran-and-united-states
https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2020-armed-confrontation-between-iran-and-united-states
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 بالفعل؟ سليماني تهديدا وشيكا شكّلهل 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS )باللغة اإلنجليزية(  

  

 خالصة:   

مقال حول المبررات األمريكية المبهمة حول مقتل سليماني وأقتبس منه  

 التالي:

شكّل    سليماني   إدارة ترامب بأن   قالت كمبرر لقتل قاسم سليماني في العراق،  

ا وشيك ا"، لماذا هذه التسمية؟  ت إدارة  وما هو هذا التهديد؟ ولماذا تعامل   "تهديد 

م حول طبيعة التهديدات كالتخطيط الستهداف  ترامب بغموض مبهم وكالم عا

األول  قانونيان هنا:  شقان هناك  المنطقة؟ السفارات والمصالح األمريكية في 

وما إذا كان    الدولي،موجب القانون  كان الهجوم على سليماني مبرر ا بفي حال  

ا به بموجب القانون المحل  أن أبدأ بثالث نقاط أولية  ي ل  اسمحواوي، مسموح 

ألن هناك صراعات وأنواع متعددة من    معقدة،الحقائق    أوال ، .تنطبق على كليهما

  الدولة قتال العمليات العسكرية الجارية في العراق تشمل إيران، بما في ذلك 

يظل مجهوال  ما   ثانيا ،  .ضد الميليشيات التي تدعمها إيران والقتال اإلسالمية 

ا لحل هذه   الوقت،ابرات بالضبط في ذلك أظهرته المخ  وقد يكون ذلك مهم 

واستخدمت   ومتغيرة، قدمت إدارة دونالد ترامب مبررات غامضة  ثالث ا، ،األسئلة

راك أوباما  الرئيس با  تعرضالسابق  . وفي  فضفاضوهي مصطلح  كلمة "وشيكة"  

  النتقادات من البعض بسبب الضربات ضد اإلرهابيين المزعومين في ليبيا 

ال أعرف ما إذا كان   ما الذي يجعل إدارة ترامب مختلفة؟ ، ف والصومال واليمن

الجمهور يهتم، لكن يجب أن يهتموا بالتبرير القانوني للواليات المتحدة، على  

لدماء األمريكية تستفيد الواليات  الكثير من اب  ملطخة الرغم من أن سليماني 
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يف يمكن للدول استخدام  المتحدة من نظام من القواعد التي تحدد متى وك

،  إقصاء األعداء أو  ف استهدا من المصلحة الوطنية تعزيز نظام  .القوة العسكرية

التي تشير إلى   الغير مناسبة و وقد أدلى الرئيس ترامب بالعديد من التعليقات 

باإلضافة إلى ذلك، يهتم الكثير من حلفاء الواليات المتحدة بهذه   .عكس ذلك

قد تؤثر على مصداقية وطبيعة التعاون مع الواليات   لتيوا األسئلة القانونية

 المتحدة. 

  THREAT-IMMINENT-POSE-SOLEIMANI-BRIEF/DID-HTTPS://WWW.CFR.ORG/INالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cfr.org/in-brief/did-soleimani-pose-imminent-threat
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؟ إيران 752ية من الذي استهدف رحلة الخطوط الجوية األوكران

 .مزيد من القصةأسقطتها ولكن قد يكون هناك ال

GLOBAL RESEARCH )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة:    

حسب المقال، هناك فرضيات كثيرة حول إسقاط الطائرة األكرانية ومنها إمكانية  

تهكير أو التالعب بدفاعات إيران الجوية وتغيير ماهية الهدف من صديق إلى عدو  

إلى مجرم بعد أن كان يتباكى على    وتحويله س من أجل توريط نظام إيران  أو العك 

نظام الدفاع الجوي اإليراني   مقتل سليماني، مع شرح تفصيلي عن آلية عمل

 ، والتالي هو اقتباسات لبعض التحليالت من المقال: 15سام 

"  إن االدعاء بأن قاسم سليماني كان "إرهابي ا" في مهمة للقيام بهجوم "وشيك 

فلماذا ينبغي على   كذبة،من شأنه أن يقتل مئات األمريكيين قد تحول إلى 

؟ ال  والعراقطورات األخيرة في إيران المرء أن يصدق أي شيء آخر يتعلق بالت 

قد أسقطتها الدفاعات الجوية  ، شك أن طائرة الخطوط الجوية الدولية األوكرانية

أكثر بكثير من   هناك، لكن ربما ا  إيران الحقاإليرانية، وهو ما اعترفت به حكومة 

ا  القصة التي تنطوي على الحرب اإللكترونية التي تنفذها الواليات المتحدة وربم

ينادي بعض الناس في الشارع بوضوح بالهدف الذي  و .اإلسرائيلية ةالحكوم

إذا لم يكن   ،أي "تغيير النظام" وإسرائيل،طالما سعت إليه الواليات المتحدة 

ينظر إليها على نطاق واسع على أنها  ، فإن إيران ، التي كان  هناك شيء آخر

الضحية في مقتل سليماني ، يتم تصويرها في كثير من وسائل اإلعالم الدولية  

 . مع الدماء على يديها العب مجرد   كونها أكثر بقليل من 

 AIRLINES-UKRAINE-TARGETED-HTTPS://WWW.GLOBALRESEARCH.CA/WHO-الرابط:

IRAN/5700765-752-FLIGHT 

https://www.globalresearch.ca/who-targeted-ukraine-airlines-flight-752-iran/5700765
https://www.globalresearch.ca/who-targeted-ukraine-airlines-flight-752-iran/5700765
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النظام السوري أضعف من أي ...  جوفاألانتصار بشار األسد 

 وقت مضى

FOREIGN AFFAIRS )باللغة اإلنجليزية( 

 

   خالصة:    

ان يتمتع بها قبل  ن يحتفظ بالسلطة التي كاألسد أن نظامه يمكن أ يعتقد قد 

ا   ،2011عام   وأصغر بكثير مما كان يتخيل، وأولويات    لكن أهدافه اليوم أكثر تواضع 

  يسيطر على الوضع لعالم أنه ال يزال ا إقناع من أجل األسد قد تغيّرت تماما . و 

ا  وبكل م   األسد سيسعى  نظامه،ع تطبيع العالقات م  أن يقوم ينبغي العالم وأن 

  من أجل الحفاظ على نظامه و .الستعادة جميع أراضي البلد له من قوة  تبقى 

بتلبية احتياجات الشعب السوري بل   يهتم األسد ، لن متماسك من الداخل

وهو ما يمكنه تحقيقه من خالل الحفاظ على    الحياة، يطمح إلى البقاء على قيد  

  .طوال النزاع شبكة المحسوبية التي أصبحت شريان الحياة للنظام السوري 

البقاء واستعادة األراضي السورية    -األسد هذه األهداف البسيطة    حقق لكن إذا  

سوف يجلس على قمة دولة جوفاء ذات  و فسيكون انتصاره باهظ الثمن -

  ، ويخضع للقوى الخارجية. ن داعميه في الحربصر ا م مؤسسات ضعيفة، محا 

ق بل مجرد عميل للقوى  وتقول الصحيفة أن األسد لن يكون شريك على اإلطال

امتيازات اقتصادية وأمنية إليران وروسيا، مثل   سوريةلقد منحت فالخارجية. 

مقابل نيل   البحرية،العقود الحكومية في قطاع النفط والسيطرة على القواعد 

إلى ذلك، لقد سيطر المستفيدون   وباإلضافة .مها ومساعدتهما في النزاعدع

بعض الميليشيات التي    أصبحت والمستويات،    على جهاز أمن األسد على جميع 

دعمت أجهزة أمن الدولة خالل النزاع مستقلة بشكل كامل، وسعت  
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  الميليشيات في المقام األول إلى تحقيق مصالحها االقتصادية وتعزيز قوتها 

   ونفوذها في المنقطة غير آبهين باألسد ونظامه المتهالك، للمزيد حول الموضوع 

 

 HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/SYRIA/2020-01-الرابط:

VICTORY-HOLLOW-ASSADS-AL-17/BASHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2020-01-17/bashar-al-assads-hollow-victory
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2020-01-17/bashar-al-assads-hollow-victory
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ّر مصرع قاسم سليماني في مسار األحداث  كيف يمكن أن يؤث

 ام الجاري؟خالل العاختصاصك بحسب مجال 

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

  

 خالصة:      

  وغزة  واليمن  العراق في  االوضاع  على سليماني مقتل تأثير في تحليلية قراءة

 :سوريةو  ولبنان 

  في  اإليراني النفوذ في كبير انحسار إلى تلقائيا   سليماني مقتل  يؤدّي ال قد

  وحرص .  بها ُيمار س   التي  والطرائق   النفوذ هذا   نوعية  حكما    سُيغيّر   لكنه  العراق، 

 ال رجل   بأنه  أظهرته فيها  مبالغا   صورة   بعناية لنفسه يصنع أن  على سليماني 

  جزءا   كان  بل  اإليراني، النفوذ آلة  في  موظّف  مجرد  يكن لم  وأنه  عنه،  غنى

  والسيما  تركه، الذي الفراغ ملء  الصعب من وسيكون . اآللة هذه في تأسيسيا  

  هو مصرعه لقي المهندس، مهدي  أبو  به،  شبها   واألكثر إليه  األقرب  ل الرج أن 

  التنافس  من  مزيد إلى الوضع هذا ُيفضي أن  ويمكن . نفسه الهجوم في  أيضا  

 .العراق في اإليرانية المؤسسات بين

  ساعدت  التي  االستخبارية  المعلومات  قّدمت  إسرائيل  أن  عن  مؤخرا   ُكِشف  ما

  في  نفوذا   األكثر الثانية  السياسية الشخصية  داف ته اس على  المتحدة  الواليات 

  على  الضغوط  منسوب من  يزيد  سليماني، قاسم  القدس  فيلق  قائد  إيران،

  أجل من إيران، فلك في تدوران  وكلتاهما اإلسالمي، والجهاد حماس  حركت ي 

  اتصاالت   تكون   لن  وبالتالي، .  إسرائيلية  أهداف   على   هجمات   شن   خالل   من  الثأر

سليماني   مقتل  بعد  غزة  في  أقيمت  التي  تلك  غرار  على  العزاء  ي م خو التعزية 

  هدنة  إبرام  إلى  قدما   تتطلّع  فالحركة . حماس لحركة  مشكلة يطرح  وهذا. كافية
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  األسماك   صيد  منطقة  توسيع  يتيح  بما  مصرية،  بوساطة  إسرائيل  مع  األمد  طويلة

  خط   بناء  في  لشروعا و  السابق،  في  تفعل  كانت   كما   التجارة   ومزاولة  لها،  التابعة

  حماس  لبّت إذا  أما. الضرورية التحتية البنى مشاريع من ذلك وغير الغاز أنابيب

  مع  متكافئة غير  جديدة  عسكرية مواجهة فستقع لالنتقام، اإليرانية الدعوة

 .اآلن  عليه  هي مما  استعصاء  أشد  غزة  في  الحياة وتصبح إسرائيل،

  أنه  ومع. 2018 إلى  2012  من  اعالنز أوج  في محورية  شخصية  سليماني  وكان 

  فقد .  لصعودها  أساسيا    مهندسا    كان   أنه  إال  الميليشيات،  قيادة   مباشرة    يتولَّ   لم

  له  وكان  خامنئي، علي  اإليراني  األعلى  للمرشد  المباشر  المبعوث بمثابة كان 

  مسار أن  حين في لكن. األسد بشار السوري  الرئيس إلى أيضا   مباشر مدخل

  االستراتيجية،  ورؤيته   ومؤهالته   خلفه  بشخصية  يتأثر   قد   بلستقالم  في   األحداث

  تصمد  سوف  إرسائها في  الراحل  القيادي ساهم  التي  المنظومة أن  اآلن  يبدو 

  إيران   مكانة  على  تأثير   سليماني   قاسم  لمقتل   وسيكون .  وفاته   بعد   طويلة  لفترة 

  المتنامي  والتركي الروسي  النفوذ على  وكذلك اإلقليميين، ودورهما هللا  وحزب

  للنفوذ  رافعة بمثابة وصورته  وشبكته سليماني  خبرة كانت لقد. المنطقة في

 .األوسط الشرق  في اإليراني 

  MEC.ORG/DIWAN/80812-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/80812
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 داخل الدوامة الليبية

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

 

 خالصة:   

باحث في وحدة األبحاث حول النزاعات في معهد   )وهوجالل حرشاوي يناقش 

المضاعفات اإلقليمية الناجمة عن   (كلينغندايل للعالقات الدولية في الهاي

ويجيب الباحث حرشاوي على عدة   .الحرب الدائرة بالوكالة في شمال أفريقيا

 أسئلة محورية مثل: 

حالف  ومة فايز السراج إلى إبرام ت ما السبب الرئيس الذي دفع حك •

 عسكري مع تركيا؟ 

 ماذا كانت دوافع تركيا للقيام بذلك؟  •

 يولوجيا، دوره؟ كيف يلعب الحافز الثالث، اإليد  •

ما أهمية السياسة النفطية بالنسبة إلى الطرف الليبي في العالقة   •

 التركية؟  -الليبية

ي الوقت الذي يزداد  ما السيناريو األكثر ترجيحا  بالنسبة إلى السراج، ف  •

 ة؟ فيه الوضع الليبي تعقيدا  وخطور

الوكالة  هل من المرّجح أن تتحوّل التوترات في ليبيا إلى حرب إقليمية ب  •

 أو حتى حرب إقليمية؟ 

 لقراءة اإلجابات كاملة: 

  814MEC.ORG/DIWAN/80-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/80814
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م فرصة للتفاوض مع إيران وعلى واشنطن اغتنامها  أوروبا تقدّ

 )باللغة العربية( معهد واشنطن

   

 خالصة:  

 

مؤتمر صحفي ُعقد بعد اغتيال قاسم سليماني، أعاد الرئيس ترامب  خالل 

التأكيد على سياسة "الضغط األقصى" التي تنتهجها إدارته ضّد إيران وطلب  

بية االنسحاب من االتفاق النووي. وتشير الخطوة األخيرة  مجددا  من الدول األورو 

علن عنها في الخامس من كانون الثاني/ يناير إلى أ
ُ
ن إيران لن تلتزم بعد  التي أ

اآلن بأي قيود فنية على أجهزة الطرد المركزي. وسيسمح لها ذلك بزيادة كمية  

أن يقلّص بدرجة  اليورانيوم المخصب التي تنتجها شهريا ، األمر الذي من شأنه 

كبيرة المدة الزمنية التي تلزمها "لتجاوز" العتبة النووية وتصنيع مواد صالحة  

ويأمل القادة األوروبيون   .حة النووية إذا اختارت هذا المسارلالستخدام في األسل 

أن تؤدي رغبة طهران في البقاء ضمن »خطة العمل الشاملة المشتركة« إلى  

خالل عملية تطبيق آلية تسوية النزاعات. ومن شأن    إرغامها على تقديم تنازالت

لمقام  ذلك أن يرسي أساسا  إلجراء مفاوضات جديدة مع واشنطن، تقوم في ا

هذا   .بعد فيمااألول على إنقاذ إطار عمل الخطة، لتتوسع وتشمل قضايا أخرى 

ولطالما حذرت الدول األوروبية من أن انسحاب الواليات المتحدة من »خطة  

الشاملة المشتركة« سيقوّض جهود مكافحة انتشار األسلحة النووية  العمل 

ن حدة االضطرابات في  وري اإلسالمي« اإليراني ويزيد موسيقوي »الحرس الث 

المنطقة. وترى هذه الدول أن توقعاتها قد أصبحت حقيقية، لذا فقد حان الوقت  

المضادة  اآلن ألخذ المفاوضات على محمل الجّد ووقف لعبة فرض التدابير 

الخارجة عن السيطرة. ورغم أن آلية تسوية النزاعات ليست حال  سحريا ، إال أنه  
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رامب أن تدركا أن هناك القليل من الخيارات الجيدة  يتعيّن على إيران وإدارة ت

 .المتبقية للوصول إلى حل تفاوضي

 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-AND-KSTAL-IRAN-FOR-OPPORTUNITY-AN-CREATING-IS-ANALYSIS/VIEW/EUROPE

TAKE-SHOULD-ASHINGTONW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/europe-is-creating-an-opportunity-for-iran-talks-and-washington-should-take
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/europe-is-creating-an-opportunity-for-iran-talks-and-washington-should-take
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/europe-is-creating-an-opportunity-for-iran-talks-and-washington-should-take
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العالقات بين  في بنية يغيّرأن حقل حيفا للغاز الطبيعي يمكن 

 إسرائيل واالتحاد األوروبي

مركز بيجين والسادات للدراسات االستراتيجية )باللغة 

 (اإلنجليزية

     

 خالصة:   

طبيعة  للغاز الطبيعي قبالة ساحل حيفا  الضخم حقل ليفياثان  يغيّريمكن أن 

طبيعي  على الغاز ال أوروبا حاليا تعتمدو، عالقات إسرائيل مع االتحاد األوروبي

تنافسية األسعار  باإلضافة إلى    الروسي   وجود بديل للغاز الطبيعي   إن و  الروسي 

في البحر المتوسط يمكن أن يقلل من قدرة موسكو على استخدام إمدادات  

أن يكون لتحويل شرق البحر   يمكن و .أوروباضد  ةسياسي قة ضغطورالطاقة ك

موقف   ة ويعزز سياسية عالمييوللطاقة آثار ج عالمي  المتوسط إلى مركز 

 إسرائيل في المنطقة مما سينعكس بشكل من األشكال على المنطقة ككل.

 للمزيد حول الموضوع 

 

 ISRAEL-GAS-PAPERS/LEVIATHAN-HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVES-الرابط:

EUROPE/ 

 

 

 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/leviathan-gas-israel-europe/
https://besacenter.org/perspectives-papers/leviathan-gas-israel-europe/
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 استقالة الحكومة الروسية

CSIS )مركز الدراسات االستراتيجية الدولية )باللغة اإلنجليزية 

 خالصة:    

مقال تحليلي يتناول واقع السلطة في روسيا في ظل استقالة رئيس الوزراء  

  ديمتري مدفيدف الذي استقال بسبب التعديالت الدستورية التي أجراها بوتين 

"نحن  وتعليقا  على استقالته، قال مدفيدف:  .2024ليبقى في السلطة حتى 

استقالة  و ،ارات الالزمة"كحكومة يجب أن نسمح لرئيس بلدنا باتخاذ جميع القر

الحكومة تعني وضع مسؤولين خدموا لفترة طويلة مثل وزير الخارجية سيرجي  

  على عاتق الحكومة مهب الريح. وتقع  الفروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو في  

الجديدة )على الرغم من أن بوتين هو رجل الدولة األوحد( أعباء ثقيلة وتركة  

والتضخم باإلضافة إلى انخراط روسيا خارجيا  في  كبيرة من الركود االقتصادي 

رئيس الحكومة الجديد في محاربة   ى عدة ملفات شائكة. ويعوّل بوتين عل 

 . ئبارهمة عندما كان مسؤوال  في دائرة الض الفساد باعتباره قد نجح في تلك الم

على خلفية    أوال ، .المفاجئ منطقي لعدة أسبابالتعديالت الدستورية  توقيت  و 

، من المفترض أن  محتاجينوتزايد عدد السكان ال معدالت الدخلانخفاض 

مبادلة   نهإعال فّجر عندما  ،2011يسعى بوتين إلى تجنب ما حدث في عام 

وسيا منذ سقوط االتحاد  يف أكبر احتجاجات شهدتها رالوظائف مع ميدفيد

اعتماد ا على كيفية    يفته ستتاح لبوتين أيض ا فرصة لتعديل خطط خلو   .السوفيتي

وبدون تسمية   .األحداث على مدار األشهر والسنوات القادمة التعاطي مع 

  ال يزال هناك الكثير من  المخططة،خليفة له ومع استمرار التغييرات الدستورية 

يقامر   نفسه،. وفي الوقت 2024بين اآلن وعام  الغموض والحيرة حيال الفترة

 .التغيير القويةبوتين بأنه قادر على إدارة قوى 

  MENTGOVERN-RUSSIAS-HTTPS://WWW.CSIS.ORG/ANALYSIS/RESIGNATIONالرابط:

https://www.csis.org/analysis/resignation-russias-government
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 وت سليماني: ضربة قوية لحزب هللام

 MIDDLE EAST EYE )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:      

كان  ، وال يقدر بثمن ساعد في توسيع نفوذه اإلقليمي حليفا   حزب هللا  فقد 

ا من أعظم حلفاء حزب   وكان لديه ما وصفه أحد المسؤولين    هللا، سليماني واحد 

قال مصدر حزب هللا  و  .نصر هللا مع حسنن نوعها بأنه صداقة حميمة وفريدة م

العراق    في هللا  حزب  أن سليماني كان المهندس الرئيسي الستراتيجية   MEE لـ

ساعد الحزب الشيعي اللبناني على تطوير تدخله   ،2013في عام و .سوريةو

االستراتيجي إلى جانب القوات الموالية لألسد، مما أدى إلى توازن القوى  

وحزب  فاة سليماني ضربة قاسية لكل من إيران شكّلت و  سد.األ  نظام لصالح 

خانقة في كال البلدين ألن المواطنين في لبنان  في أزمة اقتصادية  في ظل هللا

أن   يأملون أن يحصل تطور أو تحّسن في الوضع االقتصادي لكن من المحتمل 

بنان إلى  خاصة إذا ما انحدر ل  اآلمال، يؤدي مقتل سليماني إلى "وضع حد لتلك  

 للمزيد:   ."أوسع صراع إقليمي

 

 HUGE-SOLEIMANI-HTTPS://WWW.MIDDLEEASTEYE.NET/OPINION/DEATH-الرابط:

HEZBOLLAH-BLOW 

 

 

 

 

https://www.middleeasteye.net/opinion/death-soleimani-huge-blow-hezbollah
https://www.middleeasteye.net/opinion/death-soleimani-huge-blow-hezbollah


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

75 | P a g e  

 

 

  2020الشهر الثاني: شباط 

 

 لمساعدات الخارجية؟ل لقيا  وت يما  تقد كثراأل دولال ن هيم

WRISTBAND RESOURCES )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:     

بمتابعة المساعدات والمانحين   المتخصص Wristband Resources موقعنشر 

تبين من هي الدول االكثر تقديما  للمساعدات ومن هي الدول   انف غرافيك 

وبينت األرقام ان سورية هي الدولة الخامسة في   .للمساعداتاالكثر تلقيا  

العالم من حيث كبر الرقم الذي تتلقاه كمساعدات مالية ؟....فقد بلغ ما تتلقاه  

مليون    410انكلترا  مليون ومن    880ومن المانيا    دوالرمليون    613من اميركا مبلغ  

مليون    33مليون ومن هولندا    58مليون ومن السويد    351ومن االتحاد االوروبي  

مليون ومن   34مليون ومن سويسرا  130مليون ومن النروج  108ومن كندا 

مليون ومن عدة دول اخرى ليصل مجموع   44مليون ومن الدانمارك  62اسبانيا 

مليار   2.773إلى  2017مالية لعام  ما تقبضه الحكومة السورية من مساعدات

حسب   ؟ المساعداتين يصرف النظام هذه أالسؤال المشروع ، ويبقى دوالر

للجيش ولمناصريه االغنياء   المساعداتالنظام  يرسل ،والمعطياتاألدلة 

،  لمستحقيها وللفقراء شيءليبيعوها في السوق السوداء وال يصل منها 

 لتفاصيل المساعدات الدولية الممنوحة من كل دول العالم: 

 

 PROVIDE-COUNTRIES-HTTPS://WWW.WRISTBAND.COM/CONTENT/WHICH-الرابط:

-AID/?FBCLID=IWAR3XEWT432QCKJEKYIS5LXA9UTCZBIHPJ-FOREIGN-MOST-RECEIVE

BJDQ8XEMIVKYP6DCN6SWAVLVZ 

https://www.wristband.com/content/which-countries-provide-receive-most-foreign-aid/?fbclid=IwAR3xEWT432QckJekYis5LxA9UTCzbIhPj-zP6DCn6swaVLVBjDq8XemivkY
https://www.wristband.com/content/which-countries-provide-receive-most-foreign-aid/?fbclid=IwAR3xEWT432QckJekYis5LxA9UTCzbIhPj-zP6DCn6swaVLVBjDq8XemivkY
https://www.wristband.com/content/which-countries-provide-receive-most-foreign-aid/?fbclid=IwAR3xEWT432QckJekYis5LxA9UTCzbIhPj-zP6DCn6swaVLVBjDq8XemivkY
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 ياتهابين إيران وميليش الفصل الزائفترامب يرفض 

 FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES  باللغة(

  اإلنجليزية(

  

 خالصة:      

حسن نصر   حزب هللاأمين عام  أكدفي خطاب ألقاه في حفل تأبين سليماني، 

  واضحة  رسالة على عزم الحزب على االنتقام لسليماني، وألول مرة وفي هللا 

والذي أودى بحياة جنود أمريكيين، وقد نفى الحزب في  1983تفجير عام  ب  د أشا

جزء ا من خطابه   نصرهللا رس كّ  و عن التفجير مرارا وتكرارا،  مسؤوليتهالسابق 

لإلشادة بالهجوم الصاروخي اإليراني على قاعدة عين األسد العسكرية  

التي تضرب فيها   األمريكية في العراق ، ألنه أوضح أن هذه هي المرة األولى

تسعى إلى تجنب االنتقام األمريكي المباشر، من   وألنها .يران أمريكا مباشرةإ

التأكيد على الفصل بينها وبين الميليشيات التي تتبع لها )ولو   المهم إليران 

الذي سعى نصر هللا إلى تأكيده بين    الفصل ومع ذلك ، فإن   بشكل غير رسمي(

غير  مثل حزب هللا ،    قليمية من "حركات المقاومة" ،الدولة اإليرانية وشبكتها اإل

لدولة اإليرانية  لعملية  هو  في الواقع ، كان تفجير ثكنات المارينز  و.أبدا   واقعي 

و كانت الواليات المتحدة في السابق  .حتى لو كانت أداة تنفيذها هي حزب هللا

س سابقيه  عك  على ن الدولة اإليرانية، لكن وتفصل نوعا  ما بين الميليشيات وبي

  ، يرفض الرئيس ترامب هذا الفصل المزيف بين إيران والميليشيات التي تقودها 

بعد أن هاجمت كتائب حزب هللا بقيادة الحرس الثوري اإليراني قاعدة جوية  و

أمريكية وقتلت متعاقد مدني أمريكي ، رد الجيش األمريكي بضرب عدة مواقع  

ة األمريكية لهجوم بعد  ضت السفارعندما تعر و .سوريةفي العراق وللجماعة 

لقد أقر  و   .، سليمانيهامباشرة لرأس  وتوجه   لم يلعب ترامب مع الميليشيا   ذلك، 



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

77 | P a g e  

 

 

قرروا   في حال و مع الرئيس ترامب للتعامل اإليرانيون ضمن ا بوجود قواعد جديدة 

 الكثير من ترامب وإدارته.  فعليهم أن يتوقعوا   بتهور،التصرف  تابعيهمهم أو 

 

 FAKE-THE-REJECTS-HTTPS://WWW.FDD.ORG/ANALYSIS/2020/01/18/TRUMP-الرابط:

AS/MILITI-ITS-AND-IRAN-BETWEEN-SEPARATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fdd.org/analysis/2020/01/18/trump-rejects-the-fake-separation-between-iran-and-its-militias/
https://www.fdd.org/analysis/2020/01/18/trump-rejects-the-fake-separation-between-iran-and-its-militias/
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ا للصواريخ من المرجح أن تنشر الواليات ال ا مضاد  متحدة نظام 

 لحماية القوات األمريكية في العراق

 فوكس نيوز )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:   

في العراق ردا على   جويمن المحتمل أن يقوم البنتاغون بنشر نظام للدفاع ال 

حسبما    ،الهجوم الصاروخي اإليراني على قاعدة عراقية تضم القوات األمريكية  

أفراد  تأتي هذه الخطوة بعد إرسال    .لشركة فوكس نيوز ولون أمريكيون  صرح مسؤ 

إصابات في الرأس   سبب القوات األمريكية إلى منشأة طبية في ألمانيا ب من 

ذكرت قناة فوكس نيوز في السابق أن  و  .عقب الهجوم الصاروخي اإليراني

ألنه ال يوجد  سقط أي ا من الصواريخ الباليستية اإليرانية الجيش األمريكي لم يُ 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة القبس الكويتية    .نظام دفاع صاروخي في الموقع

جندي أمريكي وصلوا الكويت لتلقي العالج   16)نقالُ عن مصادر موثوقة( أن 

 بات اإليرانية.نتيجة الضر

 

 SYSTEM-MISSILE-ANTI-DEPLOY-HTTPS://WWW.FOXNEWS.COM/WORLD/US-الرابط:

IRAQ-TROOPS-AMERICAN-PROTECT 

 

 

 

 

 

https://www.foxnews.com/world/us-deploy-anti-missile-system-protect-american-troops-iraq
https://www.foxnews.com/world/us-deploy-anti-missile-system-protect-american-troops-iraq
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على  سلط الضوءاالرتباطات" بين الواليات المتحدة وروسيا ت"

 سوريةخطورة مهمة النفط في 

 واشنطن تايمز )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة: 

 

االحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط  ئيس ترامب إنه عازم على الر يقول

ا لل بقاء منتشرا   السورية، لكن إلى أي مدى يظل الجيش األمريكي مستعد 

األمريكية  بالنسبة لإلدارة  محوريا   وسؤاال  لغز ا هذا يمثل  لحماية مصادر الطاقة؟ 

ريكية الغامضة  ليس للمهمة األموعمليا   .في الشرق األوسط حول سياستها

تاريخ انتهاء أو أي طريق   سوريةغنية بالنفط في شمال شرق ي المنطقة ال ف

شبه المباشرة مع القوات   المواجهاتواضح لتحقيق نصر دائم، وقد ألقت 

وفي الوقت   .الذي تواجهه القوات األمريكية  كبير الروسية الضوء على الخطر ال

ن  ب قد راهنت على درجة عالية م نفسه، يقول محللون إقليميون إن إدارة ترام 

المخاطرة في االلتزام بحماية حقول النفط إلى أجل غير مسمى ومن المرجح  

أن يشعر المسؤولون بخيبة أمل إذا كانوا يتوقعون أن تكون أي شركة طاقة  

قدم مسؤولو  و .أمريكية مهتمة بإدخال احتياطيات الوقود السورية إلى السوق

المواجهة األخيرة بين القوات  لقليل من التفاصيل حول البنتاغون يوم األربعاء ا

األمريكية والروسية على مشارف حقل نفط سوري، لكن وسائل اإلعالم  

أشارت إلى أن القوات األمريكية منعت نظيرتها الروسية من دخول   محلية ال

صف المسؤولون هذه الحلقة بأنها األحدث في سلسلة من  و و .المنطقة

اختبار   رادتالوا إن موسكو أ، وقسوريةت الروسية في المواجهات مع القوا

وقال الميجر جنرال ألكسوس ج.   .البقاء في المنطقة حول االلتزام األمريكي 
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جرينيكويش للصحفيين في البنتاغون يوم األربعاء: "كان لدينا عدد من االرتباطات  

 ، للمزيد:المختلفة مع الروس على األرض

 RUSSIA-HTTPS://WWW.WASHINGTONTIMES.COM/NEWS/2020/JAN/22/US-الرابط:

SYRIA/-MISSION-OIL-RISK-SHOW-ENGAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/22/us-russia-engagements-show-risk-oil-mission-syria/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/22/us-russia-engagements-show-risk-oil-mission-syria/
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 عن إيران وتناقضات أدوارها مع مصالح العرب

 للغة العربية(معهد كارنيغي )با

 

 خالصة:     

إليران أدوار إقليمية تتناقض مع مصالح الشعوب العربية، في لبنان تدعم وجود  

حيث تتورط مع الديكتاتور الحاكم في    سوريةحزب هللا كدولة فوق الدولة، أو في  

مقتلة بشعة ضحاياها مئات اآلالف من الشهداء وماليين الالجئين والمهجرين  

العراق حيث تسيطر القوى الطائفية المتحالفة مع طهران   والنازحين، أو في 

من المصداقية بين أغلبية  على مفاصل الدولة وتجرد مؤسساتها وأجهزتها عمال  

المواطنين شيعة وسنة، أو في اليمن حيث تساند تمويال وتسليحا الحوثيين  

لكثير  ينبغي عدم الخلط بين رفض او.المشاركين في الحرب الدموية الدائرة اليوم

ية في الشرق األوسط، وبين فرض وضعية الشك الدائم  من السياسات اإليران

د العرب وإطالق اتهامات مسبقة وظالمة  في المواطنين الشيعة في بال

باتجاههم. فالشيعة في الخليج شأنهم شأن الشيعة في العراق ولبنان، وكما  

قية واللبنانية، يدينون  تدلل االنتفاضات الشعبية الراهنة التي تجتاح المدن العرا

بالوالء للدولة الوطنية التي منحتهم هويتها وينشدون إنهاء واقع الطائفية  

ميش ومناهضة التمييز وانتزاع حقوقهم وحرياتهم سلميا داخل حدودها  والته

والعراق   سورية وإذا كانت مواجهة األدوار اإليرانية في لبنان و  .وليس خارجها

إن الحرب  ن الثالثة من أزماتها المستعصية، فتمثل ضرورة إلخراج البلدا

السعودية على اليمن التي يتم تبريرها في نفس سياق »كبح جماح النفوذ  

اإليراني« تبدو شديدة العبثية ويتعين إنهاؤها وفورا. وإذا كان تعريف المواجهة  

مية يعبر عن حقيقة استراتيجية  العربية مع إيران كصراع على الهيمنة اإلقلي
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ية الحكومات العربية تظل االمتناع  في الشرق األوسط اليوم، فإن مسؤول كبرى

 .عن استبدال المذهبي بالسياسي في إدارة الصراع مع إيران 

أخيرا، والن إليران انتماء أصيل وتاريخي للشرق األوسط شأنها في ذلك شأن  

ياساتها  وة إيران المتنوعة وفاعليتها بعض ستركيا وأيضا الستحالة إنكار مصادر ق

غي على العرب االبتعاد عن ترف اختزال عالقاتهم  خالل السنوات الماضية، ينب 

بإيران في مكونات صراعية فقط. األفضل لنا ولهم هو البحث عن حلول تفاوضية  

 .وتوافقات حقيقية

 

  PUB-C.ORG/2020/01/21/ARME-HTTPS://CARNEGIE-80845الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/01/21/ar-pub-80845
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كل جندي أمريكي في الشرق  واحزب هللا: "اقتل زعيم

 األوسط"

 مركز بيجين والسادات للدراسات )باللغة اإلنجليزية(

 خالصة:    

  طهران، زعيم جماعة حزب هللا اللبنانية اإلرهابية في  هللا،ألقى حسن نصر 

،  كي في الشرق األوسطكلمة شجع فيها على قتل كل جندي وضابط أمري

رهابي صراحة إلى القتل الجماعي  اإلزعيم ال أول مرة يدعو فيها هذهو

كان حسن نصر    ؟ على محمل الجد  نصر هللا يأخذ ترامب كالم  هل س ،لألمريكيين

في   .سنوات 10خطابات استفزازية من مخبأه في بيروت منذ أكثر من  هللا يبث 

  المملكةوالسوريين  الثوارئيل راإسالشعب اللبناني،  هاجم  خطاباتتلك ال

، لكن في خطابه األخير طالب أنصاره وبشكل  الخليج دولوالعربية السعودية 

ملكة  علني بقتل كل جندي أمريكي في الشرق األوسط والعالم، مما دفع الم 

أغضب مقتل سليماني نصر هللا  و المتحدة لتصنيف حزب هللا كمنظمة إرهابية.

  ال  .الرئيس ترامب وكل القيادة األمريكية من  أثمن ني سليما فردة حذاء وقال إن 

زعيم  ،مهاجمة الجنود األمريكيينبعالنية  ويجاهرزعيم إرهابي  كل يوميخرج 

من    ذلك  "الخليفة" أبو بكر البغدادي فعالداعش  زعيم  القاعدة أسامة بن الدن و

بالجنود  إن دعوة نصر هللا العلنية إللحاق األذى و انظروا أين هم اآلن. ،قبل

ف  ، صنّ آنفا   كما ذكرنا .آثار على لبنان وحزب هللااألمريكيين سيكون لها بالتأكيد 

ى  سيطرة عل ال  يفرض حزب هللا و .البريطانيون اآلن حزب هللا كمنظمة إرهابية 

يبقى أن نرى كم من الوقت يمكن أن يستمر   ،لبنان من خالل العنف واالبتزاز

 .ي على تهديد نصر هللاهذا األسلوب في حالة الرد األمريك 

 THREATENS-PAPERS/HEBZOLLAH-ESHTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIV-الرابط:

AMERICANS/ 

https://besacenter.org/perspectives-papers/hebzollah-threatens-americans/
https://besacenter.org/perspectives-papers/hebzollah-threatens-americans/


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

84 | P a g e  

 

 

 قتل السليماني لن يوقف العدوان اإليراني

    ليزية(لدراسات )باللغة اإلنجمركز بيجين والسادات ل

 خالصة:  

إن مقتل قاسم سليماني من قبل الواليات المتحدة لن يخفف من نية طهران  

بشكل مباشر أو من خالل  لمواصلة سياستها اإلقليمية العدوانية، سواء 

األفضل إلسرائيل أن تواصل سياستها الحذرة التي   منو، التنظيمات التابعة لها

إن   .سوريةالعسكرية النوعية ضد ترسيخ سياسة إيران في ميزت ضرباتها 

لمقتل قائد قوة القدس قاسم سليماني في إسرائيل والغرب،   ة السائد فكرة ال

ا في السلطة في فيلق   يوخاصة في الواليات المتحدة، ه  أنه خلق فراغ 

  ويرتبط   .وفي قوة القدس على وجه التحديد (IRGC) الحرس الثوري اإلسالمي

  دث الحايض ا باالحتجاجات الواسعة النطاق في إيران والتي أشعلها  تقييم أهذا ال

المأساوي للطائرة المدنية األوكرانية من قبل الدفاع الجوي اإليراني ونفي  

ال خالف في أن مقتل    في البداية ثم االعتراف الحقا .  سلطات طهران للمسؤولية

  وّحد لقد كان المحرك الذي  .سليماني كان بمثابة ضربة لنفوذ إيران اإلقليمي

وال  عن الحفاظ على نفوذ إيران  كان مسؤو  .مختلف الميليشيات الشيعية مع ا

خسارته خلقت فراغا ال   إن  ليس من الحكمة القول ذلك،ومع لكن  ،وتوسيعه

  والعراق، سوريةعندما يتعلق األمر بنشاط إيران المستمر في  تعويضه.يمكن 

  فيلق لسلطة "الميليشيات الشيعية الخاضعة إما بشكل مباشر أو من خالل 

ينبغي إلسرائيل أن تأخذ نظرة واشنطن المتفائلة بشأن الموقف   "،القدس 

  دقيق ي ات حذرة من تقييم استخبار إسرائيل يجب أن تكون  من الحذر، و  شيءب

على أساس افتراض    سورية يشجع على اتباع نهج أكثر تشدد ا لوجود إيران في  

ا بعد رحيل سليمانيأن طهران ستكون أك  ع: للمزيد حول الموضو .ثر تقييد 

 IRANIAN-PAPERS/SOLEIMANI-HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVES-الرابط:

AGGRESSION/ 

https://besacenter.org/perspectives-papers/soleimani-iranian-aggression/
https://besacenter.org/perspectives-papers/soleimani-iranian-aggression/
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 هو حزب هللا؟ نم

COUNCIL ON FOREIGN RELATION 

  

 خالصة:   

مقال مطوّل حول حزب هللا متناوال    Council on Foreign Relation نشر مركز

الحقبة التاريخية التي سبقت تأسيس الحزب ثم تفاصيل البدايات ثم ناقش  

أوضاع الحزب في الوقت الحالي، واالقتباسات التالية هي ترجمة لبعض مما ورد  

 في المقال: 

حيث    لبنان، في    سلحة مقرها اسي شيعي ومجموعة محزب هللا هو حزب سي 

عززت أجهزتها األمنية الواسعة وتنظيمها السياسي وشبكة خدماتها  

حرب  في فوضى ال  الحزب تأسس ودولة داخل الدولة. وأصبحت االجتماعية 

ويحمل في شعاراته المقاومة   .خمسة عشر عام ا ت دام تي ال ةاللبناني األهلية

لنظام بشار األسد    حزب هللا   دعم   وتحول بي في المنطقة،  إلسرائيل وللنفوذ الغر 

ولكن في ظل االضطراب السياسي   .إلى قوة عسكرية فعالة بشكل متزايد

قد يتغير دور حزب   وإيران،اللبناني، ومع تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة 

 .ياناللبن هللا في المجتمع 

دامت   األهلية اللبنانية التي ظهر حزب هللا خالل الحرب  كيف نشأ حزب هللا؟  

ا، خمسة عشر   الكبيرعندما وصل السخط  1975والتي اندلعت في عام  عام 

الطوائف    شكلت   على الوجود الفلسطيني المسلح في البالد إلى نقطة الغليان 

قامت مجموعة من  و .الفلسطينياللبنانية مواقف مختلفة حول طبيعة التحدي 

  الحكومة الشيعية الكبرى  - ثيوقراطية في إيران الشيعة المتأثرين بالحكومة ال

بحمل السالح ضد   - 1979في المنطقة، التي وصلت إلى السلطة عام 
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عند رؤية فرصة لتوسيع نفوذها في الدول العربية، قدمت   .االحتالل اإلسرائيلي

األموال والتدريب للميليشيات   (IRGC) إلسالميإيران وفيلق الحرس الثوري ا

حزب هللا نفسه كحركة مقاومة   يعتبرو، اسم حزب هللا اتخذت ي الناشئة، الت 

تعهد بطرد القوى الغربية من   1985س فكره في بيان صدر عام شيعية، وكرّ 

 .لبنان، ودعا إلى تدمير الدولة اإلسرائيلية، وتعهد بالوالء للزعيم اإليراني األعلى

أن الشعب  كما دعا إلى نظام إسالمي مستوحى من إيران، لكنه شدد على 

في   دور كبير  ثم لعب الحزب  .اللبناني يجب أن يتمتع بحرية تقرير المصير

، ولطالما كان هناك عالقة شائكة وعالمات استفهام كثيرة  السياسة اللبنانية

وضّح المقال )عبر  حول عالقة الحزب بإسرائيل والمواجهات المتكررة بينهما، وي

اطي  التطورات في مسيرته وآلية تع مفصّل( جميع عمليات الحزب و  ك انف وجرافي 

 وجرافيك:  الحزب مع قضايا المنطقة، لرؤية االنف

 

  HEZBOLLAH-HTTPS://WWW.CFR.ORG/BACKGROUNDER/WHATالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah
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تثير احتجاجات نادرة على  سوريةاألزمة االقتصادية في 

 لنظامأراضي ا

 معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(

    

 خالصة:   

منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، يتجمع أصحاب المتاجر والموظفون الحكوميون  

عن   والطالب وحتى األطفال في شوارع المجتمعات السورية المختلفة للتعبير

. ورغم أّن  خيبة أملهم من السياسات االقتصادية لنظام األسد وأكاذيبه

استمرارها في وسط األراضي  االحتجاجات ال تزال صغيرة حتى اآلن، إال أن واقع  

التي يسيطر عليها النظام يسلّط الضوء على الضعف المحتمل لبشار األسد  

شعبان فقط أن األزمة االقتصادية الراهنة في  بثينة  لم تزعم    .بشأن هذه القضايا

"، بل أعلنت أيضا  أن  2011عليه في عام    البالد "أفضل بخمسين مرة مّما كانت

وردّا  على ذلك، أشار المحتّجون  "السوريين مكتفون ذاتيّا  في كل شيء". 

بسخرية إلى أن تعليقاتها تشير إلى االقتصاد الخاص بأسرتها، وليس إلى  

، ادّعت دمشق أن سعر الصرف الرسمي لليرة  2017منذ عام  .ريةسواقتصاد 

رة للدوالر األمريكي الواحد. لكن في األسابيع األخيرة،  لي 514.6السورية هو 

انشال تايمز" ومصادر أخرى إلى أن هذا السعر قد انخفض  أشارت صحيفة "فاين

أو أكثر. وبحلول  ليرة سورية للدوالر  1,000كثيرا  ليبلغ أرقاما  أعلى وصلت إلى 

ى ما ال يقل عن  كانون الثاني/ يناير، ارتفع سعر البيع في السوق السوداء إل   28

ئل مع سعر  ليرة سورية للدوالر. وتتناقض هذه األرقام كلّها بشكل  ها  1,035

وتتسبب اآلن هذه   .ليرة سورية للدوالر قبل الحرب 47الصرف الذي كان يبلغ 

في اضطرابات عامة حتى بين الموالين ]للنظام[.    االنخفاضات الحادة في العملة

لتي يسيطر عليها النظام خائفين بعد اآلن من  ولم يعد المحتّجون في المناطق ا

السريع لليرة، والدعوة إلى مراقبة األسعار    انتقاد فساد الدولة، وشجب االنهيار 
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ولين  على السلع، واتّهام وسائل اإلعالم الحكومية بالكذب، وحتى تسمية مسؤ

ز  وفقا  لـ "المرك .في النظام وفضحهم أثناء التظاهر أمام المباني الحكوميّة

السياسات"، بلغت معّدالت الفقر اإلجمالية في البالد حوالي  السوري لبحوث 

. وبالمثل، يشير "كتاب حقائق العالم"  2017في المائة بحلول نهاية عام  95

ريكية، إلى أن االقتصاد السوري قد  الصادر عن "وكالة المخابرات المركزية" األم 

. وتشير  2017إلى  2010ة من في المائة في الفتر 70تراجع  بنسبة أكثر من 

كل حاد في األشهر األخيرة،  االضطرابات األخيرة إلى أن الوضع قد ازداد سوءا  بش

مع استمرار التدهور   .وُيعزى ذلك جزئيا  إلى الظروف في الجوار اللبناني

، يفقد األسد ثقة العديد من مؤيدي النظام، مع االستياء  سورية   االقتصادي في

لقضايا الماليّة مما تسبب في حدوث انشقاقات واضحة في  من سوء معالجته ل

خيبة األمل هذه فرصة  مهمة  للواليات المتحدة وحلفائها   قاعدة دعمه. وتُمثل

شأن عملية  اإلقليميين من أجل الضغط على دمشق بقوة أكبر، سواء للتفاوض ب

ى أرض  انتقالية سياسية أو لع كس صورة الوضع االقتصادي واإلنساني المريع عل 

 .الواقع

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-REGIME-IN-PROTESTS-RARE-SPARKS-CRISIS-ECONOMIC-ANALYSIS/VIEW/SYRIAS

ITORYERRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/syrias-economic-crisis-sparks-rare-protests-in-regime-territory
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/syrias-economic-crisis-sparks-rare-protests-in-regime-territory
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/syrias-economic-crisis-sparks-rare-protests-in-regime-territory
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 الشرق األوسط… صراعات ال تنتهي

 مركز كارنيغي للدراسات )باللغة العربية(

  

 خالصة:    

تبدو مسارات الصراع في الشرق األوسط بالغة الكثافة والتعقيد، وتتسع دوائرها  

تي  لتغرق العديد من األطراف الدولية واإلقليمية، وتتصاعد بانتظام المخاطر ال

شعوب هذه المنطقة الذين نحرم عمليا من الحق في الحياة  تواجهنا بها نحن 

في جعبة الشرق    .وكذلك المخاطر التي تفرضها على السلم واألمن العالميين

األوسط، أوال، حرب ذات امتداد عالمي على اإلرهاب تشارك بها قوى كبرى ذات  

ي  وسياساتها بعنف، وف  مصالح يتناقض بعضها وقوى إقليمية تتبدل أولوياتها 

المواجهة داعش وعصابات إرهاب أخرى تتجاوز وحشيتها ودمويتها ما تراكم عربيا  

من فظائع وجرائم وخرائط دماء وتعتاش على بنية تطرف ديني لم تتغير خالل  

األعوام الماضية وحقائق استبداد وظلم وتهميش تشتد وطأتها في بالد العرب  

بين ديكتاتور   سورية ي دموية ف في معية حرب نحن، ثانيا،  .على نحو يومي

مجرم وبين معارضين بعضهم ال يقل إجراما، والكثير من عناصر المال والسالح  

والبشر الموظفة في الحرب تدفعها إما صراعات بالوكالة بين القوى الكبرى  

 .والقوى اإلقليمية أو تدخالت عسكرية مباشرة لبعض هذه القوى

بمسبباتها تنويعات مقيتة من االستبداد    ماء متناثرة، تتداخللدينا، ثالثا، خرائط د

والطائفية والمذهبية والقبلية واالحتراب األهلي وغياب السلم المجتمعي  

والتكالب على السلطة وانهيار مؤسسات الدولة الوطنية والحروب بالوكالة بين  

 .القوى اإلقليمية مع جرائم اإلرهابيين في العراق واليمن وليبيا

قديمة وجديدة مواطني البلدان العربية سوء عذاب القهر    رابعا، تسوم سلطويات

والظلم وانتهاكات الحقوق والحريات، ترتكبها أجهزة أمنية واستخباراتية يفرض  
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عليها كوظيفة رئيسية حماية الحكام وليس حماية أمن األوطان والشعوب. بعض  

طة تهدد السلم  تلك السلطويات يتورط في صراعات عنيفة على السل

معي، كما هو الحال في العراق التي تعاني أيضا من اإلرهاب. وبعضها  المجت

اآلخر كالسودان شهد مواجهات دموية بين الحكم وبين حركات تمثل المناطق  

 لقراءة المقال:   .المهمشة حتى أطيح بالديكتاتور السابق

 

  PUB-MEC.ORG/2020/02/04/AR-HTTPS://CARNEGIE-80967الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/02/04/ar-pub-80967
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 جيل جديد.. ماذا يعني؟

 مركز كارنيغي للدراسات )باللغة العربية(

 

 خالصة:   

 :الشباب واصطفاف  وتركيبة  العراق في لالحتجاجات تحليلي   مقال

ي حركة  الذي ينخرط فيه عدد أكبر من خريجي الجامعات والطالب ففي الوقت 

ال تُقسم مواردها بين القلة   االحتجاج، يزداد الوعي بالحاجة إلى دولة فاعلة

الحاكمة والقوات شبه العسكرية، ما نجح في الماضي إلرضاء المحتجين لن  

طالبين بوضع  الشبان العراقيون أمضوا أربعة أشهر في الشوارع، م  .يكون كافيا  

وفي األشهر األخيرة ، قتلت  حد لنظام سياسي فاسد خذلهم إلى حد كبير، 

إن المفاجأة لهذه الفصائل   .تج وأصيب اآلالفمح 500قوات األمن أكثر من 

وللصدر نفسه، هي تصاعد المظاهرات في شوارع بغداد والمدن الجنوبية،  

كل يوم أحد، هذه المرة،    وتعززت بمشاركة طالب الجامعة الذين كانوا يتظاهرون 

الصدر الجديد، واستهدفته بعض الهتافات، حيث   نّدد المتظاهرون علنا  بموقف 

  .الواضح أن هذه الحركة يمكن أن تستمر دون دعم رجل الدين المؤثرأصبح من 

الظاهرة األهم ظهور جيل جديد من الشباب العراقي المعبأ والمسيّس بشكل  

جماعات االجتماعية والسياسية الحالية احتواؤه  متزايد، وال يمكن ألي من ال

ى قيادة مركزية. لكنه  على الرغم من أنه ال يزال مجزءا  جغرافيا  ويفتقر إل  بالكامل

ذكر أن حركة االحتجاج طورت خطابها ورواياتها، وتحتفل اآلن بشهدائها  

في    وضحاياها، مما يميزها عن جميع الجماعات الدينية والسياسية القائمة، بما

العراق يجب أن تُفهم على  إن حركة االحتجاج الحالية في    .ذلك حركة الصدريين

نتيجة لساللة هيكلية في العالقات بين الدولة والمجتمع، والتي تمثل   أنها

صراعا  متطورا  بين األوليغارشية التي ال ترغب في تغيير النظام الذي تعيش فيه  



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

92 | P a g e  

 

 

ديهم الكثير ليخسروه من خالل قبول  طفيليا ، وشريحة من السكان الذين ليس ل 

 :المقالءة لقرا   .الوضع الراهن

 

  PUB-MEC.ORG/2020/02/02/AR-HTTPS://CARNEGIE-80956الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/02/02/ar-pub-80956


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

93 | P a g e  

 

 

 ردود الفعل العربية إزاء خطة ترامب للسالم: تحليل وتوصيات

 واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(معهد 

 

 خالصة:    

مجموعات: مجموعة الداعمين   3لغاية اآلن إلى  لفعل العربية تنقسم ردود ا

بتحفظ، ومجموعة المعارضين ومجموعة ملتزمي الصمت. فمصر والسعودية  

واإلمارات والبحرين وُعمان وقطر والمغرب هي من بين الدول المؤيدة الخطة،  

لديها تحفظات مختلفة كبيرة حيالها؛ أما األردن وفلسطين والعراق  رغم أن 

يشياوية  الجزائر، فهي من بين الدول المعارضة. وحتى أن بعض الجماعات الميلو

على غرار الحوثيين في اليمن وتنظيم "داعش" تحاول تعبئة المسلمين في  

التي فضلت   كافة أنحاء العالم إلحباط هذه الخطة. هذا وتتألف مجموعة الدول

رز ومتناقض للمغرب  التزام الصمت من بعض دول شمال أفريقيا، في استثناء با

، إن وجد والجزائر. وبالنسبة للدول األخرى، جاء رد ليبي بما   –ا والسودان خجوال 

أن البلدين يشهدان حالي ا مراحل انتقالية سياسية مهمة وصعوبات اقتصادية  

 كبيرة.

تنوعة المناخ السياسي الحالي في الشرق  وتعكس هذه االستجابات الم

لعميق بين الدول العربية بشأن األزمات في  األوسط والتشرذم السياسي ا

،  2011والعراق وليبيا واليمن. ومنذ انتفاضة "الربيع العربي" في عام  سورية 

شهدت المنطقة حروب ا أهلية وصراعات داخلية وتدخالت دولية. وبالتالي، خسر  

للقضية الفلسطينية زخمه ولم تعد هذه القضية تتصدر أجندات  الدعم العربي 

  قادة العرب المثقلين حالي ا بمشاكل وتهديدات محلية ال تنتهي. وقدمعظم ال

ساهمت ظروف مماثلة بشكل كبير في االختالفات الراهن في الخطاب العربي  

 بشأن القضية الفلسطينية.
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تزال خافتة في هذه الصورة   غير أن إيران هي نجمة أساسية جديدة إنما ال

من إيران ورغبة  بحماية أمريكية منها، وال  الفلكية. فالدول العربية األشد خوف ا 

الخليجي، هي التي تُعرب حالي ا عن دعم حذر   سيما دول مجلس التعاون 

ا   لالقتراح األمريكي. في المقابل، فإن الدول العربية الخاضعة لهيمنة إيران أساس 

هي األشد معارضة  للخطة التي   – ولبنان واليمن  سورية راق و أال وهي الع –

 لقراءة المقال: نها الواليات المتحدة حديث ا.أعلنت ع

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/FIKRAFORUM/VIEW/ARAB-الرابط:

NRECOMMENDATIO-AND-ANALYSIS-AN-PLAN-PEACE-TRUMPS-TO-NSREACTIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/arab-reactions-to-trumps-peace-plan-an-analysis-and-recommendation
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/arab-reactions-to-trumps-peace-plan-an-analysis-and-recommendation
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 هولوكوستالعرب وال

 معهد بيجين والسادات )باللغة اإلنجليزية(

  

 خالصة:   

لتحرير   75زار قادة من جميع أنحاء العالم إسرائيل مؤخرا  لالحتفال بالذكرى 

  مرة، مة أخرى: ألول تمت زيارة تاريخية مه الزيارة،بالتزامن مع تلك  ."أوشفيتز"

زار رئيس جمعية العالم  و .زار وفد من كبار القادة العرب معسكر اإلبادة النازية

يناير مع وفد من كبار رجال    23في    "أوشفيتز "اإلسالمي الشيخ محمد عيسى  

كان أبرزهم الزعيم الشيعي اللبناني الدكتور محمد علي   الدين المسلمين

ببيان أدان فيه مقتل    الذي أدلى   األعلى،  رئيس المجلس اإلسالمي  الحسيني،

وقال "إن زيارة أوشفيتز هي تعبير عن اإلدانة اإلسالمية   .اليهود في المحرقة

نحن نرفض قبول   .هذه جرائم ضد اإلنسانية ."للجرائم النازية في الهولوكوست

لماذا استغرق    " .أي نوع من القمع الديني سواء في الماضي أو في المستقبل

عض الزعماء العرب بالمحرقة، رغم أن معظم العالم  سنة حتى يعترف ب  75األمر  

العربي ما زال ينكر اإلبادة الجماعية للشعب اليهودي؟ قبل الخوض في هذه  

كقاعدة عامة، يحظر  ، والظاهرة، من المفيد دراسة تعريف إنكار الهولوكوست

"العدو   ه اتجاالعربي في القرن العشرين التعبير عن الشفقة  عالمفي ال 

الكثير من العرب، إن   إن و، أو التعاطف مع اليهود بشأن الهولوكوستاليهودي" 

قادرون فقط على رؤية اإلبادة الجماعية فيما يتعلق بالمشاكل    معظمهم،لم يكن  

التي تسببت بها ظاهري ا للعرب، أي فقدان الفلسطينيين "للبالد" التي لم  

كانت  و  .ين من أوروبا إلى وطنهم القديميسبق لهم مثيل عندما عاد اليهود الفار

ال شك أن   .زيارة الوفد اإلسالمي لمعسكر الموت مستحيلة قبل بضع سنوات

االنفتاح الجديد في عالقات إسرائيل مع دول الخليج ساهم في جعل هذا  

هذه التطورات مجتمعة تمهد الطريق للزيارة   .الحدث التاريخي حقيقة واقعة
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إلى التداعيات القانونية للشيخ الحسيني في   وبالنسبة  بولنداالتاريخية إلى 

فورا  وألسرته اللجوء   ينبغي على الدول الغربية أن تمنحه  لبنان، وطنه 

السياسي، ألنه في خطر دفع ثمن باهظ لمحاوالته لتحقيق السالم والتعايش  

 .بين اليهود والعرب

 

  HOLOCAUST/-PAPERS/ARABS-HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVESالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/arabs-holocaust/
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 سوريةحيال تصاعد التوتر في غضب أردوغان  متصتين يبو

 بلومبيرغ )باللغة اإلنجليزية(

  

 خالصة:   

العشرات من القوات   وقتلعندما شن الجيش التركي غارة جوية ومدفعية 

روسيا هذا األسبوع ردا  على هجوم أسفر عن مقتل سبعة  ل والية السورية الم

غياب رد   إن القليل من التذمر واالحتجاج. سوى لم تظهر من جنودها، موسكو 

التوازن في العالقة الدقيقة    أثرظهر كيف يمكن أن يتيالكرملين غير المعتادة    فعل 

رة الحجج  استمرت حتى بعد أن رفضت أنق الروسي والتركي،  بين الرئيسين

ال تسيطر على قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب   القائلة بأن روسيا

"، وبعد أن أبلغ أردوغان بوتين بصراحة في محادثة هاتفية  "حجج وأعذارباعتبارها  

  .بأن تركيا سوف ترد "بأقسى الطرق" على أي مستقبل الهجمات على قواتها

تنا  ويته "ال نريد أن نرى عالقا كي كبير طلب عدم الكشف عن ه وقال مسؤول تر

ولكن بالطبع ، فإن أولويتنا هي  " ."سورية االستراتيجية مع روسيا تتدهور حول 

قال مسؤول تركي كبير آخر إن عالقة تركيا بروسيا قد وصلت  و  ."مصالحنا الوطنية

ا ركيا الثقة في  فقدت تو .إلى أصعب نقطة منذ سنوات ويبدو أنها تزداد سوء 

على الرغم من أن العالقة مع موسكو   تمام ا،تحدة وال تثق بروسيا الواليات الم

ا لمسؤول تركي   استقاللية، تمكن أنقرة من تأكيد سياسة خارجية أكثر  وفق 

وتقول تركيا إنها تخشى من أن يؤدي الهجوم السوري إلى نزوح   .ثالث كبير

  د كبير إلى ح  سيطر عليهالب، التي يجماعي جديد لالجئين عبر حدودها من إد

وقد حث   .الذين تدعمهم أنقرة عارضةتنظيم القاعدة والم ل والون المقاتلون الم

أردوغان روسيا على االبتعاد عن المعركة، في حين أن الكرملين أدان ما يقول  

وهناك ملفات شائكة جدا     دلب.إنه "النشاط المستمر للجماعات اإلرهابية" في ا 

في هذا السياق،  و،  سوريةتسليح وليبيا وواالتراك فيما يخص عقود ال  بين الروس 
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قال باكالنوف إنه في حين تتسم المفاوضات حول النزاعات بين القادة الروس  

واألتراك بانعدام الثقة، فإن "فكرة أن تكون الدول إما شريك ا على كل جبهة أو ال  

 ."تكون على اإلطالق هي فكرة عفا عليها الزمن

 PUTIN-02-HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2020/06-بط:الرا

TIES-STRAINS-CLASH-SYRIA-AS-ERDOGAN-AT-IRRITATION-SWALLOWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/putin-swallows-irritation-at-erdogan-as-syria-clash-strains-ties
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/putin-swallows-irritation-at-erdogan-as-syria-clash-strains-ties
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جابهة حملة األسد المعادية كراهية قديمة بأشكال جديدة: م

 للسامية في ألمانيا

 معهد واشنطن )باللغة العربية(

 

 خالصة:   

البادرة الالفتة التي قامت بها ألمانيا حين استضافت أكثر من مليون الجئ قادم   

، ذاك البلد الذي تشكل فيه الحملة المعادية للسامية إحدى أبرز  سوريةمن 

ألمانيا   تنامي حجم اليمين المتطرف في صائص خطاب آل األسد، أدّت إلى خ

وإلى احتكاك يهود ألمانيا بنوع جديد من معاداة السامية كان نظام األسد  

طوال عقود من الزمن، دأب  و .الديكتاتوري يعتمده كآلية للسيطرة على شعبه

نظام البعث السوري على بث شعور الكراهية والمعاداة للسامية ضد الشعب  

ج. ولعل الوجه األوضح لمعاداة السامية يتجلى في  اليهودي بشكل ممنه

الخارجية، إذ أن نظام البعث عمل وبشكل ال ُيغتفر على دعم   سوريةسياسة 

نيين اإلسرائيليين على غرار "حماس"  التنظيمات اإلرهابية التي تستهدف المد

  – و"حزب هللا". وال يجوز وضع هذا الدعم في خانة دعم القضية الفلسطينية 

لة المروعة لمخيم اليرموك الفلسطيني في ضاحية دمشق الجنوبية  فالحا

ين. لذلك من الحري  تعكس استخفاف النظام السوري الفاضح بحياة الفلسطيني

ا بين االنتفاع السياسي والكراهية  اعتبار هذا الدعم للتنظيم ات اإلرهابية مزيج 

حول التاريخ   يجب على السوريين أن يثّقفوا أنفسهم  .الحقيقية تجاه اليهود

امية، هذا التاريخ الذي لم يبدأ مع الهولوكوست ولم ينتِه  المتواصل للمعاداة للس

ا أوروبي ا،  مع قيام دولة إسرائيل. يجب على كل سوري يطمح إلى أن يكون مواطن  

أن يرفض أن يكون امتداد ا لحكومته في معاداة السامية. وتستطيع ألمانيا أن  

ار بفضل السنوات التي أمضتها في إعادة تدريب  تقدم الكثير في هذا اإلط

ة  سكانها. ولكن يجب على الحكومة األلمانية أن تجعل هذه المسألة أولوي



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

100 | P a g e  

 

 

ا بالفعل كما بالقول أوروبا آمنة لليهود، لن تكون يوم ا آمنة  إذا لم تكن  .والتزام 

،  لألقليات األخرى. وحين تدرك المجتمعات السورية في كل أوروبا هذا الواقع

تنبثق إمكانية حقيقية لبناء بيئة يحترم فيها اليهود والسوريون بعضهم البعض،  

الجيران وعلى التساعد المتبادل بين  وتشّجع على التفاهم والتعاون بين 

في كل أوروبا. ولكن تحقيق هذا المسعى يتطلب الكثير من الجهد   األقليات

ن ناحية المجتمعات السورية  والتصميم، إن كان من ناحية الحكومة األلمانية أم م 

 .نفسها

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/FIKRAFORUM/VIEW/NEW-الرابط:

GERMANY-IN-SEMITISM-ANTI-ASSADS-NFRONTINGCO-HATE-OLD-OF-FORMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/new-forms-of-old-hate-confronting-assads-anti-semitism-in-germany
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/new-forms-of-old-hate-confronting-assads-anti-semitism-in-germany
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 إدلب وضواحيها ... احتماالت صمود المعارضة تتضاءل

 معهد واشنطن )باللغة اإلنجليزية(

 

 خالصة:    

مكانا     إدلب،وبالتحديد  الغربي، أصبح الشمال  ،سوريةخالل سنوات الحرب في 

ة إلى إدلب التي تقل  حيث الحافالت الخضراء المتجه .للنزوح الداخلي الهائل

  ، 2014منذ عام  .ين الذين رفضوا اتفاقات المصالحة مع نظام دمشقالمهاجر

لى المنطقة، وكان  سيطرت مجموعة من الجهاديين واإلسالميين والسلفيين ع

آخرها تنظيم القاعدة أي ما يسمى هيئة تحرير الشام التي حكمت بوحشية  

يدوم حكم المجموعة   المرجح أن  لكن من غير االنقاذ،عبر ما يسمى بحكومة 

وهجوم النظام األخير على بلدة   لفترة طويلة إذا استمرت االتجاهات الحالية،

  الغربي،ى نطاق أوسع في الشمال معرة النعمان يعكس خططا  لالستيالء عل 

الباحث الخبير   ويقدم .بمساعدة القوة النارية الروسية وحلفاء آخرين مثل إيران 

حول المشهد الحالي  واد التميمي رؤية محلية موضوعية في الجهاد أيمن ج

غياب    في و  .المعارضةفي محافظة إدلب وما حولها، آخر معقل سوري ال يزال بيد  

من المرجح أن يسيطر نظام األسد عبر حملة تقضي على الثورة   تركيا، تدخل 

بتكلفة إنسانية عالية. وتناقش الدراسة أوضاع إدلب الحالية مع شرح مختصر  

لألحداث التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي محافظة إدلب ودور الجماعات  

راسة كاملة  الجهادية وآلية سيطرتها وكيفية تعاطيها مع الوضع الداخلي. )الد 

 في المرفقات، وسنوافيكم فيها باللغة العربية حال توفر الترجمة( 

 ANALYSIS/VIEW/IDLIB-CYHTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/POLI-الرابط:

HOLDOUT-REBEL-A-FOR-PROSPECTS-NARROWING-ENVIRONS-ITS-AND 

 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/idlib-and-its-environs-narrowing-prospects-for-a-rebel-holdout
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/idlib-and-its-environs-narrowing-prospects-for-a-rebel-holdout
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لى النفس كيف يمكن لالتحاد األوروبي وتركيا تعزيز االعتماد ع

 لالجئين السوريين من خالل التجارة الزراعية

BROOKINGS )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة:   

وتعزيز االستفادة القصوى من وجود السوريين  دراسة هامة حول سبل تطوير 

في تركيا من خالل تطوير القطاع الزراعي، والذي يبرع السوريون به، وفتح قنوات  

ة األوربية العجوز، وتناقش الدراسة الصعوبات في سوق  التجارة الزراعية مع القار

الدراسة  العمل التركي والحلول المقترحة، وفيما يلي ترجمة اقتباسات منها )أما  

 كاملة تجدونها في المرفقات(: 

تهدف إلى   2016على الرغم من اعتماد الحكومة التركية تشريعات في عام 

من الالجئين السوريين    ٪   2قل من  إال أن أ   العمل،تسهيل الحصول على تصاريح  

 .( يعملون رسمي ا64- 15مليون شخص ) 2.2في سن العمل البالغ عددهم 

شكلة هيكلية فريدة من نوعها حيث يقدر أن أكثر من  يمثل االقتصاد التركي مو

الطين بلة دخول أكثر من   وزادثلث العمالة التركية يعملون بشكل غير رسمي 

  األجور، لمنافسة المحلية وبالتالي إلى خفض مليون الجئ سوري على خط ا

من الضغط واإللحاح   وزاد مما أدى إلى تفاقم التوترات االجتماعية وحتى العنف 

يعرض األول   .إيجاد الحلول والبدائل. وتنقسم الدراسة إلى ثالثة أقسام  على

مناقشة للوضع الحالي الذي يواجه الالجئين السوريين في تركيا والجهود  

القسم الثاني يقيّم التحديات والفرص   .ة لتوفير فرص عمل أفضل لهمالمبذول

  يقدم و  .زراعيال فيما يتعلق بالحصول على العمل، مع التركيز على القطاع 

القسم األخير مجموعة من توصيات السياسة العامة التي تم تطويرها من خالل  

والمسؤولين  المقابالت والمناقشات مع األكاديميين وممثلي المجتمع المدني 
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فضال  عن   الدولية،الحكوميين الوطنيين والمحليين األتراك وممثلي الوكاالت 

   .رلمان مسؤولين من المفوضية األوروبية والب 

 .CAN-TURKEY-AND-EU-THE-EDU/RESEARCH/HOWHTTPS://WWW.BROOKINGS-الرابط:

-AGRICULTURAL-THROUGH-REFUGEES-SYRIAN-FOR-RELIANCE-SELF-PROMOTE

ROOKINGS%20BRIEF&UTM_SOURCE=HS_EMAIL&UTM_MEDIRADE/?UTM_CAMPAIGN=BT

UM=EMAIL&UTM_CONTENT=82973193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brookings.edu/research/how-the-eu-and-turkey-can-promote-self-reliance-for-syrian-refugees-through-agricultural-trade/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=82973193
https://www.brookings.edu/research/how-the-eu-and-turkey-can-promote-self-reliance-for-syrian-refugees-through-agricultural-trade/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=82973193
https://www.brookings.edu/research/how-the-eu-and-turkey-can-promote-self-reliance-for-syrian-refugees-through-agricultural-trade/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=82973193
https://www.brookings.edu/research/how-the-eu-and-turkey-can-promote-self-reliance-for-syrian-refugees-through-agricultural-trade/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=82973193
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الساعة الحادية عشرة إلدلب، معقل المعارضة األخير في 

 سورية

CRISIS GROUP )مقال تحليلي باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:  

 

لقد ازدادت شدة حملة النظام السوري المدمرة الستعادة إدلب وتهدد بالقتل  

والنزوح عند مستويات غير مسبوقة في الصراع السوري ، وهو أمر فظيع لم  

يجب على دمشق ومؤيديها الروس التوصل  و ه مثيل حتى اللحظة، يسبق ل

ارثة إنسانية  إلى وقف فوري إلطالق النار مع قوات المعارضة، وقد تكون أسوأ ك

يناير / كانون الثاني ،   28ففي .في الحرب السورية على وشك الحصول 

نوب  استولت القوات الموالية لنظام بشار األسد على مناطق مكتظة بالسكان ج

شامل الستعادة إدلب بكامله    األخضر لهجومالضوء    بإعطاءإذا قام األسد  إدلب، و

لن يكونوا   عارضةالم مقاتلي مل أن ، ومنحته روسيا الدعم الجوي ، فمن المحت

قادرين على إيقافه. ولكن مثل هذه الخطوة ستكون مكلفة للغاية لجميع  

نزوح  غير مسبوقة من ال وكذلك موجة جديدة دم،وقد تتسبب بحمام  ،األطراف

نحو الشمال. عالوة على ذلك ، فإنه سيخاطر بمواجهة خطيرة بين النظام  

منع مثل هذا السيناريو ، وإنقاذ أرواح المدنيين ،  ، لوروسيا ، من جهة ، وتركيا 

يجب على جميع أصحاب المصلحة الموافقة على وقف فوري إلطالق النار قبل  

استمرار الهجوم من شأنه أن يدفع المزيد   دلب، وأن يتقدم النظام نحو مدينة إ 

  من السوريين نحو ، وربما عبر ، الحدود التركية أو إلى أجزاء أخرى من شمال 

التي تسيطر عليها تركيا ، من المحتمل أن يزعزع استقرار هذه   سورية

وخارجها ،   سوريةقد ينتشر المقاتلون الجهاديون في جميع أنحاء  و.المناطق
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تهم المتطرفة إلى تركيا أو بلدانهم األصلية ، بما  سيأخذون أيديولوجيا وبالتالي

 لقراءة المقال:  .في ذلك روسيا

 

 AFRICA/EASTERN-NORTH-EAST-W.CRISISGROUP.ORG/MIDDLEHTTPS://WW-الرابط:

BASTION-BELRE-LAST-SYRIAS-IDLIB-HOUR-MEDITERRANEAN/SYRIA/ELEVENTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/eleventh-hour-idlib-syrias-last-rebel-bastion
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/eleventh-hour-idlib-syrias-last-rebel-bastion
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لن تحقّق خطة ترامب السالم بين اإلسرائيليين 

 والفلسطينيين، فما الهدف منها إذا ؟

 مركز كارنيغي )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:    

بالتأكيد، لن تساهم خطة ترامب في إحالل السالم. ففي جوهرها، هذه الخطة  

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومتشّددي اليمين المتطرّف،  من ابتكار رئيس الوزراء  

تستند إلى مبدأ المساواة أو   وهي تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين، كما أنها ال

ا" المختلفة  أوال ، مثلها مثل "الهدايهذه الخطة سببان رئيسان:    .القانون الدولي

رة األميركية من  كنقل السفا -التي قّدمها الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل 

تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن،  

ووضع حّد للمساعدات المقّدمة إلى السلطة الفلسطينية، ووقف تمويل وكالة  

تحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، وإغالق المكتب التمثيلي لمنظمة  األمم الم

صمة، واإلعالن أن المستوطنات  التحرير الفلسطينية في واشنطن العا 

هدفت هذه الخطة إلى جعل مسألة قيام أي   - اإلسرائيلية ليست غير قانونية 

رئيس أميركي مستقبلي بعكس "الحقائق القائمة على األرض" أمرا  مستحيال   

ثانيا ، كان التوقيت مالئما    عمليا . فمثال ، من سيعيد نقل السفارة إلى تل أبيب؟ 

و على تأمين فوزه في االنتخابات من أجل تفادي قضاء عقوبة  لمساعدة نتنياه

في السجن. فقد واجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي صعوبات خالل الجولتين  

أن تضمن له هذه الخطة بعض  االنتخابيتين الماضيتين، غير الحاسمتين، ويأمل 

األصوات أو المقاعد من اليمين المتطرّف في إسرائيل. وسيستخدم نتنياهو  

الخطة للبدء في ضّم الضفة الغربية في أقرب وقت ممكن، ما يمنحه الدعم  

األميركي الذي يحتاج إليه للمضي قدما ، سواء قبل أو بعد االنتخابات  

ة األكثر تفصيال  في تاريخ  خطة السالم األميركي  لماذا تّم اإلعالن عن  .اإلسرائيلية
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أي قبل خمسة أسابيع من  دبلوماسية عملية السالم في هذا التوقيت بالذات؟  

إجراء االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة خالل عام، ومن دون خوض أي مناقشات  

حقيقية والتشاور مع الفلسطينيين؛ فيما تجري في الوقت نفسه محاكمة لعزل  

يس األميركي، وتتقّدم االستعدادات لالنتخابات التمهيدية الديمقراطية في  الرئ

ن المسؤولين األميركيين كانوا يدركون تمام اإلدراك أن  الواليات المتحدة؟ ثّم أ

الفجوة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هائلة وانعدام الثقة بين الطرفين واسع  

 .كاتّساع األخدود العظيم

، لماذا؟ أوال ، ثمة السبب العادي والتافه: إذ من  ذا السؤال فعال  البّد من طرح ه

سالم األميركية الموّجهة بشكل خارق للطبيعة  غير الواضح ما إذا كانت خطة ال

لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستساعده على الفوز في االنتخابات  

ء الدجاج  آذار/مارس. لكن وكما كانت تقول جدتي عن حسا 2المرتقبة في 

 خاصتها، إذا لم ينفع فهو لن يضرّ أصال  

  MEC.ORG/DIWAN/80996-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/80996
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م وقوافل النازحين تتدفّق  إدلب... النظام يتقدّ

 المونيتور )باللغتين العربية واإلنجليزية(

  

 خالصة:    

 :إدلب في اإلنسانية والكارثة النزوح  لموجات عالمية تغطية   يتناول خبر

  تواصل   مع   لهما، المجاورة  واألرياف  وأريحا إدلب  مدينتيّ  من فرّوا  النازحون  هؤالء 

  جنوب   روسّي،  جويّ   بغطاء  مدعومة  األسد  بّشار  نظام  لقوّات  العسكريّ   الهجوم

  مستلزمات لا من أكوام المركبات ظهر على وتتكّدس . إدلب محافظة شرقيّ 

  واالسفنج  كالبطانيّات منازلهم، من  النازحون  جلبها للمعيشة،  األساسيّة

  السيّارات  أجبر  الذي  األمر   مزدحمة،  الطريق .  الكهربائيّة  األدوات  وبعض  والمالبس

  المتاخمة  المناطق إلى  المحّملة  المركبات  تتّجه  وفيما . ببطء التحرّك  على 

  والبلدات   إدلب   مدينة   صوب   جنوبا    فارغة  مركبات   تتّجه   التركيّة،  -   السوريّة   للحدود 

  أردوغان  طيّب رجب التركيّ  الرئيس أمهل  لقد. دا  جد نازحين لتحمل المجاورة

  نقاط  خلف  لالنسحاب الجاري شباط/ فبراير  نهاية حتّى السوريّ  النظام قوّات

  على   سيجبرها  التركيّ   الجيش  فإنّ   وإالّ   السورّي،  الشمال   في   التركيّة  المراقبة

  حزب  نوّاب أمام أردوغان  طيّب لرجب  كلمة  في  ذلك  جاء . تعبيره حسب  ذلك، 

  النظام   يتراجع   لم  إذا : "وقال  فبراير، /شباط   5بـ  أنقرة  في   الحاكم  والتنمية  العدالة 

  التركيّة  والبريّة الجويّة القوّات ستتحرّك )...(  التركيّة  المراقبة نقاط عن السوريّ 

  إذا بعمليّات وستقوم إدلب، وفي( سورية في ) العمليّات مناطق  كلّ  في بحريّة

  بشكل   النازحون   يتوّجه  مغلقة،  التركيّة  الحدود  فيه  تزال   ال  وقت  وفي".  األمر  لزم

  إضافة  التركيّة، -  السوريّة  للحدود  المتاخمة  والمخيّمات البلدات  إلى  أساسيّ 

.  أنقرة  من   المدعومة   المعارضة   تسيطر  حيث   حلب،  وشمال   عفرين   منطقتيّ   إلى 

  أطراف  على سيّاراتهم  داخل  يبيتون  النازحين  من  الكثير  شاهدنا جولتنا، وخالل

  منزل  بإيجاد الحظّ  حالفهم من  فقط قلّة المدارس، أو المساجد داخل أو  الطرق
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  الجهود  تثمر  أن  على إدلب في  السكّان  يعوّل . الحدوديّة المناطق في لإليجار

  بعدما  سيّما  ال  النظام،  لقوّات  ريّ الب  الهجوم  وقف  في التركيّة  الديبلوماسيّة 

  مواقع  الستعادة  المعارضة فصائل شنّتها  التي المعاكسة  الهجمات فشلت 

  بلدة   على   فبراير/شباط  6  في   الهجوم   آخرها   كان   والتي  إدلب،  شرقيّ   خسرتها 

 .(إدلب  مدينة شرقيّ  كلم  9)  النيرب

  أنقرة  من والمدعوم للمعارضة التابع  السوريّ  الوطنيّ  الجيش  إرسال  ورغم

  تستطع   لم  المعارضة  قوّات  أنّ   إالّ   يناير،/الثاني  كانون   30  في  إدلب،  إلى  تعزيزات

  يوفّر   الذي   الروسّي،  الطيران   أنّ   ويبدو.  إدلب  شرقيّ   في   معاقلها  على   المحافظة

  النظام،   قوّات   لصالح   المعركة   في   حاسما    عامال    يشكّل   النظام،  لقوّات   جويّا    غطاء

  خالل  من  وآليّاتهم المعارضة  مقاتلي  تحرّكات  ورصد  ناريّةلا الكثافة  خالل  من 

  جويّة  غارة 13،625 وثّق فإنّه السورّي، المرصد وبحسب. االستطالع طائرات

 .يناير/ الثاني كانون  في  إدلب محافظة  على الروسيّة والطائرات النظام  لطائرات

  أنّ   إلى  فبراير،/شباط   6  في   أوغلو،  تشاووش   مولود  التركيّ   الخارجيّة  وزير   وأشار

  إدلب،  على المتزايدة  السوريّ  النظام هجمات إيقاف روسيا من تنتظر بالده

  عقب   البلدين   زعيما   سيلتقي   الحاجة   دعت   وإذا.  روسيّ   وفد  قدوم  ننتظر: "وقال

 ".هناك  االشتباكات وقف  هو   فالهدف الوفد،  هذا   أعمال

 HTTPS://WWW.AL-الرابط:

-IDLIB-MONITOR.COM/PULSE/AR/CONTENTS/ARTICLES/ORIGINALS/2020/02/SYRIA

DISPLACEMENT.HTML-ARNINGSW-TURKEY-ADVANCES-EGIMER 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2020/02/syria-idlib-regime-advances-turkey-warnings-displacement.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2020/02/syria-idlib-regime-advances-turkey-warnings-displacement.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2020/02/syria-idlib-regime-advances-turkey-warnings-displacement.html
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 بطئ تقدم األسد لكنه لن يوقفهتدخل تركيا قد ي

FOREIGN POLICY  ()باللغة اإلنجليزية 

 خالصة:   

قد تؤدي الخطوة األخيرة ألنقرة إلى إبطاء هجوم النظام السوري المدعوم من  

لكن الطاغية سيبقى على العرش ما دام العالم يغض   ، إدلبروسيا على 

ب تصاعد الصراع في  يفرك المجتمع الدولي يداه وهو يراق مجددا ، .الطرف

التركية، وقد فرغت  مئات اآلالف من الالجئين يفرون باتجاه الحدود  ، سورية

بلدات بأكملها حيث ضربت مئات الغارات الجوية منازل في محافظة إدلب لعدة  

أيام متتالية، وقد تصطدم المواجهات المباشرة بين تركيا عضو حلف شمال  

أطلقت القوات الموالية لألسد  ثنين ، يوم اال األطلسي ونظام بشار األسد، 

ردت أنقرة بقوة ، بضربات ضد   .التركية ،قذائف على مركز مراقبة تديره القوات 

أهداف النظام السوري التي قالت تركيا إنها قتلت العشرات من الجنود ، على  

لكن على المدى القصير، قد يؤدي تدخل   .الرغم من أن األرقام قد تكون أقل

وقف التقدم السوري سيوفر   .تعليق مؤقت للمذبحة الجارية في إدلبتركيا إلى  

،  شخص  800000منذ الربيع الماضي، نزح   .مؤقتة من كارثة إنسانيةفترة راحة 

ماليين الجئ سوري، وهي حقيقة أثبتت    4تركيا بالفعل ما يقرب من    تستضيفو

نتخابات  أنها مكلفة من الناحية السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان في اال

الالجئين إليها،    ، ولن تسمح تركيا بتدفق المزيد من البرلمانية والبلدية في البالد

كانت إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم شامل في إدلب بعيدة تماما،  ولطالما 

  وينشغلون كانت السيطرة على المنطقة من قبل الوكالء أو عمالء للخارج  حيث  

 لداعميهم بدال  من مصالح الثورة.في متابعة المصالح اإلستراتيجية  

 SYRIA-INTERVENTION-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/02/07/TURKEY-الرابط:

PUTIN/-RUSSIA-ASSAD-IDLIB 

 

https://foreignpolicy.com/2020/02/07/turkey-intervention-syria-idlib-assad-russia-putin/
https://foreignpolicy.com/2020/02/07/turkey-intervention-syria-idlib-assad-russia-putin/
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ط في إدلب تعدة بالفعل لالنخراإلى أي مدى تركيا مس

 مستقبال ؟

 مركز كارنيغي )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:   

مقال تحليلي تناول آراء أربعة من الباحثين حول إمكانيات التدخل التركي إلنقاذ  

 ما يمكن إنقاذه في إدلب، وفيما يلي اقتباسات من المقال: 

القوات المسلحة  محافظة إدلب وحّذرت  أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى 

السورية بأن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، محاولة  إيقاف تقّدمها  

وإرغامها على االنسحاب. لكن تركيا تواجه وضعا  صعبا ، إذ تريد الحؤول دون  

سيحقق الجيش التركي  و  .حدوث تدفّق جديد لالجئين من إدلب إلى أراضيها

أي مواجهة واسعة النطاق مع الجيش   عسكريا  واضحا  في على األرجح تفوّقا  

تأجيج التوترات أو وضع عالقتها مع روسيا على   دال تري السوري، لكن أنقرة 

ُيضاف إلى ذلك أن الرئيسين التركي والروسي دّشنا في وقت سابق   .المحك

  من هذا العام أنبوب الغاز "توركستريم"، الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي 

تركيا. إذن، هّم أنقرة األول هو الحفاظ على عالقتها مع   إلى جنوب أوروبا عبر

من الصعب معرفة إلى أي درجة قد تكون تركيا مستعّدة لالنخراط في   .موسكو

آالف جندي في   5إدلب. فقد أقدمت خالل الشهر الفائت على نشر أكثر من 

ف مدفعي شنّته قوّات  المحافظة. مع ذلك، كان ردّها على مقتل جنودها في قص

النظام خجوال . لم تتوقف المفاوضات مع روسيا إال أنها فشلت حتى اآلن في  

تحقيق وقف دائم ألعمال العنف. وبالتالي، تجد تركيا نفسها أمام معضلة: فهي  

تريد أن تتفادى، مهما كلّف األمر، وقوع كارثة إنسانية على حدودها الجنوبية  

في   .ر عالقتها مع روسيافي تدمي  بال ترغ نفسه الغربية، لكنها في الوقت 
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الوقت نفسه، تعتبر تركيا إدلب منطقة حدودية نوعا  ما. فبعد المحاوالت  

العسكرية الهادفة إلى إطاحة الرئيس السوري بشار األسد، وجب على أنقرة  

. وعقب  2015تغيير مسار عملها بعد التدّخل العسكري الروسي في العام 

لى الحدود التركية مع سورية، عّدلت  وجود الروسي الحالي عإدراكها واقع ال

 .أنقرة النهج الذي تعتمده وبات يركّز في الدرجة األولى على حماية الحدود

 

  MEC.ORG/DIWAN/81063-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/81063
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تحول  يفي إدلب فلمتطرفين ل وضع حدهل تخطط تركيا ل

 استراتيجي؟

 المونيتور )باللغة اإلنجليزية(

 

 خالصة:    

 

للجماعات المسلحة التي تسيطر   ا أصدر وزير الدفاع التركي تحذيرا غير عادي

على محافظة إدلب السورية، مما أثار تساؤالت حول ما إذا كانت أنقرة قد تحاول  

سيتم استخدام  " .نطقةتغيير إستراتيجية لوقف تقدم الجيش السوري في الم

 ، وقف إطالق النار، بمن فيهم المتطرفون ب ال يلتزمواالقوة ضد أولئك الذين 

جاء التحذير في الوقت الذي تدفقت   و وأضاف أنه سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات

فيه التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب ويبدو أن واشنطن تحث أنقرة على  

دثات التركية الروسية حول الوضع في  المحا ت ظل و، سوريةالمضي قدم ا في 

إدلب غير حاسمة، وبينما تعهدت واشنطن "بالوقوف إلى جانب حلفائنا في  

  سورية في تحقيق أي شيء ملموس عندما زار المبعوث الخاص ل  ت الناتو"، فشل

استمرت قوات النظام في التقدم في   و، فبراير 12جيمس جيفري أنقرة في 

ركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستتدخل إال  ئيس التإدلب رغم تحذير الر

تم تحديد  و  إذا عادت إلى خط الترسيم لصفقة سوتشي بحلول نهاية فبراير

الحدود التي يشير إليها أردوغان على أنها "منطقة التصعيد" في قمة أستانا  

، ثم اتفقت تركيا وروسيا على شروط طريقة العمل في المنطقة    2017في مايو  

في سوتشي ،   2018لصفقة التي تم التوصل إليها في سبتمبر زء من اكج

ويمكن اعتبار تصريح أكار أيض ا محاولة لدحض االتهامات بأن تركيا تحمي    .روسيا

الجماعات اإلرهابية. لم تنجح أنقرة في عزل الجماعات المتطرفة ألن اتفاق  

لألمن القومي  كتهديد  سوتشي كان مطلوب ا وال يعامل فعال  حياة التحرير الشام  
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ردا  على    قال،عندما    (، كانون الثاني )يناير  29حتى اآلن. كرر أردوغان موقفه في  

"هل هؤالء يدافعون عن اإلرهابيين على   اإلرهاب،حجة روسيا بأنها تحارب 

 أرضهم؟ إنهم مقاتلون مقاومون ". 

 

 MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/02/TURKEY-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

HTS.HTML-DLIB-IN-STRATEGY-CHANGING-ANKARA-IS-RUSSIA-SYRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/turkey-syria-russia-is-ankara-changing-strategy-in-dlib-hts.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/turkey-syria-russia-is-ankara-changing-strategy-in-dlib-hts.html
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 سوري على إدلب يخرج عشرات المنشآت الطبيةالقصف ال

 من الخدمة

 مونيتور )باللغة اإلنجليزية(لا

 خالصة:     

فبراير ، مما أدى    4قصفت الطائرات الحربية الروسية مركز سرمين الصحي في  

استهدفت الطائرات الحربية مستشفى الهدى   ، وإلى تدمير شبه كامل للمبنى

فبراير ، مما أدى إلى تدمير   1الغربي من حلب في في بلدة الحور في الريف 

وقال الصحفي عماد زهران، مدير المكتب اإلعالمي في مديرية  ه،  رة منأجزاء كبي 

  خرجت من الخدمةصحة إدلب، للمونيتور: "إن عدد المنشآت الصحية التي 

نتيجة االستهداف المتعمد من قبل الطائرات الحربية الروسية والسورية قد وصل  

للهجوم    مستشفى ومركز صحي تعرض   11، من بينها    2019منذ أبريل    49ى  إل

مستشفى    21تم تدمير    فقط ، ومستشفيين في فبراير ، بينما  2020في يناير  

  55وثق الدفاع المدني السوري استهداف وتدمير و " .ومركز صحي بالكامل 

سة  ، في حين أن المدنيين في حاجة ما  2019منشأة صحية منذ بداية عام 

يتور إن الطائرات  قال الناشط المدني عبيدة دندوش للمونو .للمراكز الصحية

بما فيها المستشفيات ومراكز   العامة،ع المرافق الحربية تستهدف جمي

إلجبار المدنيين على البحث عن مراكز أخرى   المدني،اإلسعاف ومراكز الدفاع 

ح أن المراكز الصحية  وأوض .مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المصابين للعالج،

نيين الذين ما زالوا موجودين في تلك  بعيدة عن المنطقة المستهدفة وأن المد

بعض المنشآت    توقفت و،  ا قوات النظام ال يتلقون العالجالمناطق التي تستهدفه

 . يتم استهدافها هي األخرىعن تقديم الخدمات خوف ا من أن 

 SYRIAMONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2-HTTPS://WWW.AL/020/02-الرابط:

HOSPITALS.HTML-IDLIB-TARGET-AIRSTRIKES-RUSSIA-REGIME 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/syria-regime-russia-airstrikes-target-idlib-hospitals.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/syria-regime-russia-airstrikes-target-idlib-hospitals.html
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 جئين السوريينحل معقول ألزمة الال

BROOKINGS )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:   

لتحسين اعتماد الالجئين السوريين على أنفسهم، يتعين على   ،المحرر يقول 

مع تحسين    يالتجار   ركود خالل ربط الاالتحاد األوروبي وتركيا تعميق تعاونهما من  

، إن تقديم تنازالت تجارية  ي األخيركما ذكرت في تقرير جئين، وفرص العمل لال 

أن يحفز تركيا   لالتحاد األوروبي على وجه التحديد في القطاع الزراعي يمكن 

ال يزال  و .على دمج الالجئين السوريين بشكل أفضل في سوق العمل لديها

في تركيا وزيادة وصولهم إلى  جئين السوريين على أنفسهم تعزيز اعتماد الال

على الرغم من أن الحكومة التركية تبنت    فرص كسب الرزق يشكل تحدي ا كبير ا 

  2تصاريح العمل، إال أن أقل من  لتسهيل الحصول على  2016تشريع ا في عام 

جئ  مليون ال  2.2بالمائة من الالجئين السوريين في سن العمل البالغ عددهم  

ا( يعملون رسمي ا ُيقدر أن أكثر من ثلث  و  .)من خمسة عشر إلى أربع وستين عام 

وقد أدى دخول ما يقرب من    الرسمية،االقتصاد التركي يعتمد على العمالة غير  

وخاصة بين   واألجور،ري إلى انخفاض مستويات التوظيف مليون الجئ سو

بل وقد أدى    االجتماعية،  هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات .سكان المجتمع المضيف

هناك حل جديد يتمثل   .مما يزيد من إلحاح مهمة العثور على عالج العنف، إلى 

مرتبطة بالتوظيف  في قيام االتحاد األوروبي بتقديم تنازالت تجارية إلى تركيا 

  المتزايدة  الشعبية االحتجاجاتوهذا يتماشى مع  ، الرسمي للسوريين

ا من الالجئين  بلدان التي تستضيف عدد ا كبير  المتمثلة في أنه ينبغي منح ال

والذي    الالجئين،يهدف هذا النهج الخاص باالعتماد على    .وصوال  أفضل لصادراتها

إلى البناء على النجاح المحدود   االقتصادي، يركز على التنازالت التجارية والنمو 
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،  ئينقابلية توظيف الالج تحسينولبرامج سبل العيش الخاصة بخطط الالجئين 

 .زيادة الطلب على العمالة الرسمية لالجئين من خالل 

 

 CHAOS/2020/02/12/A-FROM-HTTPS://WWW.BROOKINGS.EDU/BLOG/ORDER-الرابط:

CRISIS/-REFUGEE-SYRIAN-THE-TO-SOLUTION-LEPLAUSIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/12/a-plausible-solution-to-the-syrian-refugee-crisis/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/12/a-plausible-solution-to-the-syrian-refugee-crisis/
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 السوريين في لبنان تخفيف محنة الالجئين

CRISIS GROUP  ملخص تنفيذي باللغة العربية عن تقرير(

 باللغة اإلنجليزية(

  

  خالصة:   

تتزايد الضغوط على الالجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بالدهم. ورغم أن  

آمنة بالنسبة لمعظمهم، فإن الالجئين يعودون بأعداد صغيرة،  سورية ما تزال غير  

هربا  من ظروف تزداد صعوبة في لبنان وعلى أمل تحسن الوضع في بالدهم.  

كما أن اإلجراءات التي توضح الوضع القانوني لالجئين تجعل العودة أكثر واقعية  

ودة الناجحة  في حين أن عددا  ولو كان صغيرا  من عمليات الع .بالنسبة لبعضهم

أن تسمح بعودة منظمة على نطاق  ضاع أخطر من ُيعدُّ أخبارا  إيجابية، فإن األو

واسع. غير أن الحكومة السورية وبعض الفصائل السياسية اللبنانية تصر بصورة  

ينبغي  ، متزايدة على أن الوقت قد حان للشروع في العودة على نطاق واسع

لكثير من الالجئين لعدة سنوات، وأن توفر  على الجهات المانحة أن تخطط لبقاء ا

ان على تلبية احتياجات السوريين، وتخفيف العبء على  لدعم لمساعدة لبن ا

االقتصاد اللبناني، وأن تقلص االحتكاك بين الالجئين ومستضيفهم اللبنانيين.  

كما يمكن للحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات إدارية إضافية لتسهيل العودة  

إلعمار  ول النظام وحلفاؤه إن من شأن تغيير مقاربة الغرب إلعادة اقي، الطوعية

أن توفر الظروف المواتية لعودة أعداد كبيرة من الالجئين وتحويل القطر الهزيل  

من الالجئين العائدين إلى سيل متدفق، إال أن هذا االدعاء يخفي العقبات  

عليها. فالمحددات   الحقيقية؛ إذ إن جميع طرق العودة تمر عبر دمشق وتعتمد 

لى وطئ تلك الطرقات يتمثل في عدد  الرئيسية لعدد الالجئين الذين يتجرؤون ع

الالجئين الذين يقرر النظام أن يمنحهم ضمانة للعودة اآلمنة؛ وكيف يتعامل مع  

أولئك الذين يقامرون بالعودة؛ وإلى أي حد يسمح للمنظمات اإلنسانية  
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المطبقة دوليا  في تقديم المساعدات؛ وما إذا    بمساعدة العائدين طبقا  للمعايير 

و المصالحة االجتماعية والسياسية بدال  من إعادة فرض سيطرته  كان يتحرك نح

كما أن بيروت قد تكون قادرة على تسهيل المسار بالنسبة لالجئين  ، بالقوة

الذين يرغبون بالعودة، وخصوصا  عبر تيسير الزيارات "االستطالعية" لتقييم  

رات من عدد  مثل تلك الخطوة. لكن من غير المرجح أن تغير مثل تلك الزيا  جدوى 

الالجئين في لبنان على مدى السنوات القليلة القادمة. إذ من المرجح أن يبقى  

هذا العدد كبيرا  فعال  إلى أن تجري دمشق تغييرات مهمة. وحتى ذلك الوقت،  

ل ذلك اليوم األكثر إشراقا   ينبغي على بيروت وشركائها أال يجعلوا اآلمال بحلو 

ي المستقبل القريب والمتمثل في مساعدة  تُخفي التحّدي الكامن مباشرة ف

الالجئين السوريين على العيش بسالم وأمن في المالذ القاسي الذي بات  

 )التقرير موجود في المرفقات(  .عليه لبنان اليوم

 

 NORTH-EAST-HTTPS://WWW.CRISISGROUP.ORG/AR/MIDDLE-الرابط:

-PLIGHT-REFUGEES-SYRIAN-MEDITERRANEAN/LEBANON/EASING-AFRICA/EASTERN

EBANONL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/easing-syrian-refugees-plight-lebanon
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/easing-syrian-refugees-plight-lebanon
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/easing-syrian-refugees-plight-lebanon
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ية مع قوى عظمى قوى نفوذ جديدة...تقاسم الكرة األرض

 أخرى

FOREIGN AFFAIRS )باللغة اإلنجليزية( 

   

 خالصة:    

في أعقاب الحرب الباردة، أعلن صناع السياسة األمريكية أحد المفاهيم  

وزيرة الخارجية   أعلنت و، األساسية للجغرافيا السياسية التي عفا عليها الزمن

لعظمى وليس مناطق  عالم جديد "يتم فيه تعريف القوة ا عن  كوندوليزا رايس

أعلنت وزيرة الخارجية  و ." أو القوي الذي يفرض إرادته على الضعيف . . .النفوذ

وزير   أعلنو ."هيالري كلينتون أن "الواليات المتحدة ال تعترف بمناطق النفوذ

وأنهى ما يقرب من   "،الخارجية جون كيري أن "عصر عقيدة مونرو قد انتهى

نفوذها في نصف الكرة  بتوسيع المتحدة مطالبة  قرنين من الزمان من الواليات

 .الغربي
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مثل هذه التصريحات كانت صحيحة في أن شيئا ما عن الجغرافيا السياسية قد  

صناع السياسة في   توقفو  .التغييرلكنهم كانوا مخطئين حول ماهية  ،تغير

ى  صي عن مجاالت النفوذ الجديدة وقدرة القوى األخر الواليات المتحدة عن التق

مناطقهم أو ممارسة السيطرة    على المطالبة باالحترام من قبل باقي الدول في

 السائدة هناك.

 STATES/2020-HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/UNITED-20-الرابط:

INFLUENCE-SPHERES-10/NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-10/new-spheres-influence
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-10/new-spheres-influence
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 تسيطر أمريكا على العالم؟ أالثمن األسبقية ... لماذا يجب 

FOREIGN AFFAIRS )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:    

مقال تحليلي وتفصيلي مطول يتناول السياسة األمريكية عالميا وداخليا  

 وفشلها في استالم دفة القيادة العالمية: 

الوقت،   بمرورو ، وفيتي عن إفالس الشيوعية الدوليةاالتحاد السكشف انهيار 

  بعدو، كشف غياب عدو الحرب الباردة عن إفالس طموحات واشنطن العالمية

أن تحررت من المنافسين الرئيسيين، كانت لدى الواليات المتحدة فرصة غير  

ا لرغباتها عيش  ت  أن  من الممكن كان و .مسبوقة لتشكيل السياسة الدولية وفق 

،  نشرها لألغراض الحيوية فقطتالمسلحة و  اسحب قواتهت في وئام مع العالم، و

حد  في بناء عالم يسوده السالم، وتعزيز القوانين والمؤسسات التي ت تساعدو

اآلمن  هذا األساس  منو، ب والتي ترحب بها معظم الدول األخرىوالحر من

متحدة القيادة في مواجهة  والنية الحسنة، كان من الممكن أن تمارس الواليات ال

باقي المسائل الشائكة  بالفعل، بما في ذلك تغير المناخ و راهنةالالتحديات 

لقد تبنت إستراتيجية كبرى   .بدال  من ذلك، فعلت واشنطن العكس والملّحة.

لت شكال  من أشكال التكامل العالمي  للتهديدات واألساليب العسكرية، وشكّ 

الطويلة  للقليلين ولكنه يعرض للخطر المصالح  الذي يخدم المصالح المباشرة

في أسوأ  ، وفي أحسن األحوال، كانت هذه أولويات خاطئة .األجل للكثيرين

وميزانية الجيش   .األحوال، حولوا الواليات المتحدة إلى العب مدمر في العالم

األمريكي أقوى من الجيوش السبعة التي تليه في قائمة أقوى عشرة جيوش  

اآلن إلنهاء دوامة النزول إلى    يجب على األميركيين وقادتهم التحرك و  في العالم.

لن يتطلب هذا إلغاء التعريفات المألوفة للمصالح األساسية للواليات  ، األسفل

لألمة وشعبها، واالزدهار للجميع، والحفاظ على   القومي المتحدة: األمن
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بطة بالواقع المحلي  ولكن يجب أن تكون تلك المصالح مرت ،الجمهورية الدستورية

يجب أن تسعى الواليات المتحدة    .1947وليس بواقع عام    ،2020والدولي لعام  

  وزع إلى تحويل العولمة إلى قوة قابلة للحكم ومستدامة، قوة تحمي البيئة وت

إن مثل هذه األجندة ستجمع األميركيين مع ا   .الثروة بشكل منصف وتعزز السالم

ناخي على  التغير الم يؤثر و، مع بقية العالموتجعل بالدهم في توافق صحي 

وهناك اتجاهان قليالن شائعان في كال الحزبين السياسيين األمريكيين    الجميع،

على  و  .هما دعم متزايد للتقدمية االقتصادية وحذر عميق من التدخل العسكري

ينبغي أن تسعى الواليات المتحدة إلى تحقيق نتائج بعيدة   العالمي، الصعيد 

طوعية التي وضعها اتفاق باريس للمناخ  أكثر بكثير من معايير الوطنية ال المدى

 المقال كامل: .2015في عام  

 HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/AFGHANISTAN/2020-02-الرابط:

PRIMACY-/PRICE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2020-02-10/price-primacy
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2020-02-10/price-primacy
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 محادثات بين إيران والواليات المتحدةعقد  إمكانيةعمان تتوقع 

 بلومبيرغ )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة:    

حسب موقع بلومبيرغ، من المحتمل أن ترعى ُعمان محادثات بين الواليات  

ماني  قال وزير الخارجية العالمتحدة وإيران قريبا  في العاصمة العمانية مسقط، و

مل على الحد من التوترات في الخليج وترى احتماالت إجراء  إن سلطنة عمان تع 

قال الرئيس اإليراني  و  .محادثات بين خصميها الرئيسيين إيران والواليات المتحدة

ه "ال توجد قضية معقدة وغير  حسن روحاني في مؤتمر صحفي في طهران إن

دية"، لكن فيما يتعلق بالواليات  قابلة للحل بين إيران والمملكة العربية السعو

أبلغ وزير  و ."كطرف ضعيفإلى طاولة المفاوضات  ذهب فإن بالده "لن ت  المتحدة، 

الصحفيين في مؤتمر ميونيخ أن المملكة العربية السعودية أبدت   إيران خارجية 

راء محادثات بعد وقت قصير من مقتل الجنرال اإليراني قاسم  استعدادها إلج

جوية بدون طيار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية   سليماني في غارة

ردت إيران بشكل إيجابي على عرض الرياض، لكن  و .اإلسالمية الحكومية

  ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية تواصلوا مجدداالمسؤولين السعوديين لم ي

التي أدلى بها ظريف للصحفيين   صريحاتاإلسالمية اإليرانية، مستشهدة بالت

 ي المؤتمر يوم السبت.  ف

 SAYS-16/IRAN-02-EWS/ARTICLES/2020HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/N-الرابط:

STRIKE-LEIMANISO-AFTER-TALKS-SUGGESTED-ARABIA-SAUDI 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-16/iran-says-saudi-arabia-suggested-talks-after-soleimani-strike
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-16/iran-says-saudi-arabia-suggested-talks-after-soleimani-strike
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 عن تحايل األوروبيين على ذاكرتهم التاريخية

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

  

 خالصة:     

الحقيقة الثابتة الوحيدة هي أن النزوح من بالدنا لن يتوقف ما لم نتخلص من  

الفاشية واالستبداد والتطرف والتخلف وننفتح على تجارب تنموية وديمقراطية  

لجملة افتتح الدكتور عمرو حمزاوي مقاله الذي تناول فيه موقف  ذه ا، بهحقيقية

أوربا من اللجوء وآثار الهجرة على القارة العجوز، وفيما يلي اقتباسات من  

 المقال: 

لبية على مجتمعاتها بفعل الحروب األهلية  أوروبا التي تشكو اليوم من اآلثار الس

الد اإلفريقية جنوب الصحراء  واالستبداد والعنف في الشرق األوسط وفي الب

هجرة غير الشرعية  الكبرى، أوروبا التي تصرخ حكوماتها اليوم بسبب موجات ال

وتغلق أبوابها في وجه األجانب، أوروبا هذه سبق وأن أغرقت العالم في  

عينيات القرن العشرين بفاشيتها وحروبها المجنونة في موجات  ثالثينيات وأرب 

مشابهة حضرت بها الكثير من الحقائق الصادمة   هجرة ونزوح وارتحال ولجوء 

 .والمشاهد المخزية

ـ شرع النازيون في توظيف الصمت العالمي على جرائمهم   1938في 

التي ضمت من    واستخدام آلتهم العسكرية اللتهام الدول المجاورة، من النمسا 

دون حرب إلى أجزاء من تشيكوسلوفاكيا السابقة، ومن بولندا التي احتلت  

سكريا ودفعت تداعياتها إلى نشوب الحرب العالمية الثانية. هنا تشكلت موجة  ع

عاتية ثانية شملت يهود أوروبا الذين نجوا من محارق النازية ومن   هجرة ولجوء 

لبلدان المجاورة بسرعة فائقة،  دمار جيوشها التي كانت تغزو وتخضع ا

من العلماء   ومجموعات عرقية ذات خصوصية كقبائل الغجر وأعداد كبيرة 
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م  والمبدعين والفنانين والمفكرين والكتّاب والسياسيين ممن رفضوا االستسال

زمت النازية األلمانية والفاشية  هُ و  .للفاشية وبحثوا عن الحرية بعيدا  عنها

عسكرية القتل والدمار والتنكيل في اليابان وترتبت على ذلك  اإليطالية وهزمت 

اياها السكان األلمان لألجزاء الشرقية من  موجة نزوح وارتحال ثالثة كان ضح 

الجيوش الروسية وأعملت فيها  ألمانيا النازية )بروسيا الشرقية( التي احتلتها 

يين وتعلم اليابانيون  تعلم الكثير من األوروب. جنون االنتقام من الغزاة المهزومين

نموية  من درس الثالثينيات واألربعينيات المروع وأسسوا لتجارب ديمقراطية وت

واليوم، تتحايل أوروبا وتتحايل   ،نجحت واستقرت وأبعدت شبح الفاشية والحرب

البلدان الديمقراطية المتقدمة على ذاكرتها التاريخية وعقلها الجمعي إن ظنت  

شرعية واالرتحال واللجوء من الشرق األوسط ومن  إن موجات الهجرة غير ال 

الق األبواب في وجه األجانب أو  البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء ستتراجع بإغ

 .بفرض حزام أمني على الحدود األوروبية )بريا  وبحريا (

  PUB-MEC.ORG/2020/02/18/AR-IEHTTPS://CARNEG-81090الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/02/18/ar-pub-81090
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ردع وتمكين االستراتيجية األمريكية تجاه إيران: إعادة إحالل ال

 الدبلوماسية

 معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:     

شباط/فبراير، خاطب مايكل آيزنشتات، كوري شيك، والجنرال )متقاعد،   7في 

سالح الجو األمريكي( ديفيد ديبتوال منتدى سياسي في معهد واشنطن.  

ت العسكرية واألمنية  هو زميل "كاهن" ومدير برنامج الدراسا وآيزنشتات

المعهد. وشيك هي مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في   في

"معهد أمريكان إنتربرايز". وديبتوال هو عميد "معهد ميتشل لدراسات الفضاء  

 ."الجوي". وفيما يلي ملخص المقررة لمالحظاتهم

اسة الضغط  ، أطلقت إيران حملة ضغط مضادة ردّا  على سي2019في أيّار/ مايو 

نطن على تخفيف  القصوى التي تمارسها الواليات المتحدة، بهدف حّث واش

أو رفعها. وقد استخدمت هذه الحملة على نطاق واسع األعمال التي    العقوبات

وفي حين أن هناك احتمال  ، تصّب في "المنطقة الرمادية" بين الحرب والسالم

من غير المرجح نشوب "حرب  للتصعيد ونشوب صراع أوسع مع إيران، إاّل أنّه 

لكامل من طريقة  ألّن الهدف ا -  ما لم تلجأ الواليات المتحدة إلى ذلك  - شاملة"

عمل إيران في المنطقة الرمادية هو تجنب مثل هذه النتيجة. ومن جانبه، صرح  

عامل آخر يجب   ك وهنا  الرئيس ترامب مرات عديدة بأنه ال يريد حربا  مع إيران 

دأب المتشددون   وهو تأثير السياسات المحلية. فقد  أخذه بعين االعتبار 

ين العمليين. كما تشهد البالد  اإليرانيون على تهميش خصومهم المحافظ

ث ل العراق ولبنان، وكل ذلك قد يؤثّر على   تاضطرابا ث لها م  شعبية متواصلة، م 

قرارات إيران المستقبلية. وبالفعل، قد تكون السياسات المحلية قد صاغت ردّ  

إيران السريع غير االعتيادي على مقتل سليماني في محاولة إلظهار العزم  
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لمعارضة الضعف وتقوم باستغالله. وتمرّ إيران والواليات  خشية أن تالحظ ا

المتحدة أيضا  في عام انتخابات، وبالتالي فقد تفّجر طهران مفاجأة  من نوع ما  

كما تُطرح  ، عادة انتخابهفي تشرين األوّل/ أكتوبر قد تكلّف الرئيس ترامب إ

األمريكي.   مسألة أخرى وهي ما إذا كان مقتل سليماني قد أعاد إحالل الردع

فللردع حياة قصيرة ويجب رعايته بشكل دائم. لذا ستسعى إيران إلى اختبار  

عزم الواليات المتحدة، وعلى واشنطن الردّ بحزم على مثل هذه االختبارات،  

ومن وجهة نظر اإلدارة األمريكية، بنى سليماني  ، وإاّل فقد تشتد عزيمة طهران 

عمقا  استراتيجيا  إليران بشكل فّعال. ورغم أن هذا التقييم كان صحيحا  إلى حّد  

كبير، إاّل أّن استراتيجية سليماني تجاوزت على ما يبدو ذروة نجاحها قبل مقتله.  

خسر من  ي فبانشغاله في الحصول على التقدير ]لما كان يقوم به[، فقد كان 

السكّان الشيعة الساخطين الذين كان يمكنه استغاللهم، كما أظهرت  

االحتجاجات في لبنان والعراق. ومن هذا المنطلق، كان من الممكن اإلبقاء عليه  

ومشاهدته وهو يفشل، وفي الوقت نفسه اتباع استراتيجية مشابهة لتلك  

  .من الصف الثاني  دة أي استهداف القا   - التي اسُتخدمت ضد تنظيم »القاعدة«  

إن أفضل رهان لواشنطن هو القيادة من الخلف ]من المؤخرة[. فقد أساءت إدارة  

أوباما استخدام "القيادة من الخلف"، لكن عندما يتّم تطبيقها بشكل صحيح،  

تُعتبر سياسة جيّدة جّدا . واليوم هو الوقت المناسب لتطبيقها في الشرق  

مت وتزويدهم في الوقت نفسه بالقوّة  بصاألوسط، من خالل دعم األصدقاء 

باختصار، إن الطريقة األمثل لردع إيران هي زيادة القدرة على إبراز  ، األمريكية

القوة الجوّية األمريكية في المنطقة من أجل إظهار قدرة الفتك لديها من دون  

الكشف عن الضعف. هذا ما فعله الجيش األمريكي بصمت منذ أحداث أوائل  

 .ي/ يناير، وأخيرا  فهمت إيران الرسالةان كانون الث 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

-ENABLING-DETERRENCE-RESTORING-IRAN-TOWARD-ATEGYRST-ANALYSIS/VIEW/U.S.

IPLOMACYD 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-strategy-toward-iran-restoring-deterrence-enabling-diplomacy
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-strategy-toward-iran-restoring-deterrence-enabling-diplomacy
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-strategy-toward-iran-restoring-deterrence-enabling-diplomacy
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 خط الدفاع" التركي: جبهة أيديولوجية"

 مركز بيجين والسادات اإلسرائيلي )باللغة اإلنجليزية(

    

 خالصة:    

يجب النظر إلى تحركات تركيا األخيرة في ليبيا وشرق البحر المتوسط في  

لنت عن ظهور كتلة أيديولوجية جديدة  التي أع األخيرة، سياق قمة كوااللمبور 

إن   ، ولمواجهة المملكة العربية السعودية تتألف من إيران وتركيا وقطر وماليزيا

أيديولوجية بقدر ما هي   هي  االستراتيجية الجيوسياسية الجديدة لتركيا

  نشرت وكالة األناضول وثيقة كتبها المحلل السياسي محمد أ. و ، .""دفاعية

والتي تعد بمثابة إعالن عن استراتيجية جيوسياسية رسمية جديدة   ، جيكان

وفق ا   اإلستراتيجية، تلك  .ما يبرر تدخلها في شرق البحر المتوسط وليبيا ،لها

الذي   أتاتورك،بكلمات كمال  تلخصت  ،Ahval News لوثيقة األناضول كما ورد في

  كثر دموية في المعارك األ  إحدى  Sakarya في خضم معركة 1921قال في عام 

هذه  ، و التاريخ بين القوات اليونانية والتركية، ال يوجد خط دفاع، بل منطقة دفاع

  عكس نتؤكد أنقرة التفوق اإليديولوجي الذي يو ." المنطقة هي الوطن بأكمله

تبني تركيا استراتيجية كبرى  و .الخطوات التي اتخذتها في أماكن أخرى في

  ا المشروع الذي يتجاوز الحدود الوطنية هذ علىوالدليل  .لتقدمها لبعض الوقت

األتراك والطائرات األوكرانية التي تحمل    نزل حيث    بتونس،في ارتباط تركيا    يتمثل 

  ترتبط و معدات بعد وقت قصير من إعالن أردوغان عن االنتشار المقبل في ليبيا

  يرة. األخوفي األعوام  أنقرة، الحكومة اإلسالمية التونسية ارتباطا  وثيقا  مع 

إنها تفكر   .فإن المصالح الوطنية للمغرب ليست ذات صلة لتركيا، بالنسبة و

ف نفسها كقوة عالمية لمنافسة المملكة  وتعرّ  الوطنية،ارات تتجاوز الحدود بعب 

اللجنة   تحالف ينافستركيا وقطر لتقديم كل من  وتسعى .العربية السعودية

مجموعة الدول في   تضمنتو، الرباعية لمكافحة اإلرهاب التي تقودها المملكة
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أدت  و  .يا وقطر وماليزيالكن انتهى بها األمر إلى إيران وترك باكستان، البداية 

التكهنات حول المصالحة بين قطر والمملكة العربية السعودية إلى االعتقاد بأن  

ا بين قطر وتركيا وأن الدوحة تبحث عن مخرج من تلك العالقة في   .هناك انقسام 

أصبحت قطر   .، ألن تحركاتهم األخيرة عززت التحالفآخر شيء ة قيقالحالواقع، 

من أي وقت مضى، وهم يعلنون   بعضهم أكثر منقريبون وحلفاؤها اإلسالميون 

يجب على أجهزة  ، واآلن عن جبهة أيديولوجية وسياسية واقتصادية موحدة

 .الهذه الكتلة الناشئة حديث   كبير األمن الغربية والمحللين إيالء اهتمام 

 STRATEGY-PAPERS/TURKEY-HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVES-الرابط:

IDEOLOGY/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-strategy-ideology/
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-strategy-ideology/


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

131 | P a g e  

 

 

 أن تنهار روسيا من الداخل رجحمن األ

 مركز بيجين والسادات )باللغة اإلنجليزية(

    

 خالصة:     

الداخلي، كما يتضح من العديد من األمثلة  عرضة لالنهيار هي روسيا ، تاريخيا   

تعتمد روسيا   عندما االنهيار عادة   يحدثو، من الفترتين اإلمبريالية والسوفياتية

على أصداء االنتصارات العسكرية األخيرة بينما تتصاعد المشاكل االقتصادية  

للتعامل مع روسيا هي   أن أفضل طريقة  يعلمنا التاريخ  .واالجتماعية الداخلية

التدخل إلى الحد األدنى وانتظار مشاكلها الداخلية إلحداث  عدم الحفاظ على 

عندما تهزم قوة أخرى قوة، يكون السبب الرئيسي  وتآكل داخلي. وانهيار 

نقاط  ، والعسكري أو االجتماعي أو االقتصادي -لهزيمتها هو الضعف الداخلي 

في الحالة    .مناسب لهجوم العدو  يجاد رد فعل ود الدولة إل عف هذه تقوض جهالض

يؤثر   .رئيسي آخر: الجغرافيا بسبب تتفاقم هذه المشاكل األساسية  الروسية، 

،  بكفاءةمناخ روسيا القاسي على قدرة الحكومة المركزية على إبراز قوتها 

نقاط   تشكل و ، لمشكلةالبرية الطويلة مع األعداء المحتملين تزيد من ا الحدود

ا كبير ا أمام قدرة الدولة على   الضعف االقتصادية والتكنولوجية الداخلية عائق 

األساسية هي   سباباآلثار المترتبة على هذه األ .النجاح على المدى الطويل

السؤال هو التوقيت: ما إذا كان االتحاد   .أن روسيا عرضة لالنهيار الداخلي

أعقاب الحرب العالمية الثانية،   في و  .الروسي سينهار في العقد المقبل أم ال

الدبلوماسي األمريكي الشاب في موسكو، تقريرا  يشار إليه    كينان،كتب جورج  

ا باسم "التلغرام الطويل" وصف فيه استراتيجية الحتواء االتحاد السوفيتي   عموم 

   .يمتهوهز 

  ل وقت االضطرابات في أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع تأّم 

  للعمق أدت االضطرابات الداخلية إلى االحتالل البولندي    الفترة،خالل تلك   .عشر
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يمكننا أيض ا أن ننظر إلى نهاية عهد رومانوف في   .بما في ذلك موسكو  الروسي،

إن انهيار االتحاد   .ر الدولة الروسيةمثال جيد آخر على انهيا - 1917عام 

حدث انهيار   حالة،في كل  .هو بالطبع أحدث مثال 1991السوفيتي في عام 

الحظ أن هذه الهزائم الروسية لم تكن   .كامل للنظام االجتماعي بعد االنهيار

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الضعف االقتصادي الداخلي إلى   .عسكرية

عندما    أخرى، وبعبارة   .الكفاءة العسكرية التي نمت على مدى عقودجانب عدم  

تمكنت من هزيمة   (،ا )وبالتالي كانت قوية عسكري ا كانت روسيا قوية اقتصادي  

وفي عام   نابليون،ضد  1812أكبر عمليتين بربيتين في تاريخ العالم: في عام 

  .ضد هتلر 1941
ُ
تكرر االنهيار  ضعفت روسيا وتركت أجهزتها الخاصة، عندما أ

د  والمثير للدهشة أن االنهيار الروسي يحدث غالب ا بع .وتحولت إلى نظام جديد

م تكن هناك مواجهات  عقود من السالم النسبي على حدود البالد، عندما ل

فبدال  من   .عسكرية خطيرة على قدم المساواة مع غزوات نابليون أو هتلر

ير االقتصاد وبناء التقنيات للبقاء على  استخدام هذه الفترات الهادئة نسبي ا لتطو 

مد على  ركب بينما كانت تعتتخلفت روسيا عن ال  الغربية،اطالع بالديمقراطيات 

  النظام   نشوة العادة الروسية القديمة نفسها:    ررتكو   .أمجاد انتصاراتها العسكرية

والحرب    القرم،وضمه لشبه جزيرة    ،سورية ضد جورجيا وفي    بانتصاراتهالروسي  

التخلف التكنولوجي   -أوكرانيا مع تجاهل التحدي الحقيقي للبالد في 

يجلس وينتظر حتى  سذكي ال ياسي الغربي لسوا  .والعسكري واالقتصادي

 وتنهار تلقائيا . يتدهور الوضع في روسيا 

 INTERNAL-PAPERS/RUSSIA-HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVES-الرابط:

COLLAPSE/ 

 

 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/russia-internal-collapse/
https://besacenter.org/perspectives-papers/russia-internal-collapse/
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  بعد اليومسورية لن تحلّق صقور الصحراء ال

 دراسة باللغة اإلنجليزية  الهولندي CLINGENDAELمركز 

  
 خالصة:   

وكيف تتكون   سورية دراسة للمعهد الهولندي حول تشكيل الميليشيات في 

الوالءات االقتصادية والسياسية، ومنها قيام أيمن وإبراهيم جابر بإنشاء ميليشيا  

تلت إلى جانب نظام األسد ثم تغوّلت اقتصاديا   صقور الصحراء الطائفية التي قا 

لى البقاء، وتصّدرت الميليشيا  وعسكريا  وكانت تساند النظام وساعدته ع

تلقى مقاتلوها    المقابل،في   .وساهمت في العديد من انتصارات النظام  المشهد

المجموعة قدراتها   وسّخرت ،البلدمن موارد  كبيرة رواتب سخية وقادتها حصة 

في النهاية النظام قام بحلّها رغم الخدمات الجليلة التي   لكن ، نفسهاإلثراء 

قدمتها له بسبب الجشع والتغوّل، وفي نفس الوقت رسالة لكل من تخوّل له  

نفسه التفكير في منافسة األسد والدائرة المحيطة به من المقربين والمنتفعين  

 الرئيسيين. وفي التفاصيل: 

  ، 2013لألسد تشكلت في أوائل عام  صقور الصحراء، ميليشيا موالية لواءكان 

وقد دعمت جهود النظام ألكثر من أربع سنوات فقط وتم حلها في أغسطس  

ما يتراوح   ها تضم في صفوفهافي هذه الفترة، تشير التقديرات إلى أن ، 2017

جندي. وقد شاركت، على سبيل المثال، في هجمات   12000و  5000بين 

م هذا الملخص تطور لواء  يقيّ و  .ية وحلبام سيئ السمعة في تدمر والالذقالنظ

يقدم بعض األفكار   ،صقور الصحراء كقوة قتال في سياق الحرب األهلية السورية

محمد    نفوذ ثروة و  .الرئيسية حول كيفية ارتباط سياسات اإلكراه باقتصادات الوالء

بعائلة الرئيس وتأثيرهم على  الوثيقة    تهموأيمن وإبراهيم جابر مستمدة من صل

. ومن بين اإلخوة الثالثة، كان أيمن  سورية صناعات الطاقة والحديد والصلب في  

  الزواج، جانب ارتباطه بأسرة الرئيس األسد من خالل ، ب جابر هو األكثر شهرة 



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

134 | P a g e  

 

 

ا قبل  ومؤسس الشركة العربية لتداول   النزاع،كان أيض ا رجل أعمال ومهندس 

ح، كان التطور  جعلى األر .الدنيا لقناةمؤسس المشارك وال (ASCO) المعادن 

متقاعد من   ضابط -األولي للميليشيا يعتمد إلى حد كبير على محمد جابر 

إن محمد قد لجأ إلى القوات الخاصة التابعة للجيش   ويقال ، المسلحةالقوات 

د مع  قام جابر أيض ا بالتعاق  الصحراء، لتعزيز القدرات العسكرية لصقور ، و لتجنيده

وكان نائب قائد وحدة الحرس الجمهوري في فرع   .العقيد محسن سعيد حسين

إطالق حمالت تجنيد موازية على مدار عام    تم والمخابرات العسكرية في تدمر.  

،  في حماة وطرطوس والالذقية بمساعدة اتصاالت أيمن جابر المحلية 2015

صقور الصحراء  ل على مجندين ألن ظروف عم ثبت أنه من السهل العثور  لقد و

على جيش  والحصول على األسلحة واإلمدادات كانت متفوقة  واألجورالجيدة 

بما في ذلك   األسلحة،حصلت صقور الصحراء على ظام المهترئ والفاسد. نال

الرسمي    الزي ومن خالل مصادر غربية غير محددة،    والخفيفة،األسلحة الثقيلة  

وبعد معركة حلب   ية الصنع.للمجموعة المموه والسيارات كانت من أمريك

اندمجت  الحاسمة ودور الميليشيا الفعال في خدمة ومساندة الجيش الفاسد،  

احتفظت   ، لكنهاالخامسفي الفيلق إلى حد كبير في الجيش السوري 

ويمكن    ،بمستوى ملموس من الحكم الذاتي وكذلك االستفادة من رواتب أعلى

ا أب فرص   وخلق واب ا للتقدم الوظيفي أن تفتح الخدمة في صقور الصحراء أيض 

على سبيل المثال، عاد شاب   .غادر المقاتلون اللواءي اقتصادية جديدة عندما 

وانضم إلى صقور    2014سوري من مدينة مصياف إلى الوطن من لبنان في عام  

تقريب ا وشكل فيما بعد مجموعته  لمدة عام  صقور الصحراء  مع لواء    خدم،  الصحراء

يوحي   وإن تزايد اعتداءات صقور الصحراء .مقاتال   70حوالي  الخاصة المكونة من

بأن صقور الصحراء قد تحولت تدريجيا  من وحدة عسكرية صغيرة   واضح بشكل 

تربطها عالقات جيدة بالنظام وروسيا إلى جماعة أكثر تعسفا  بسيطة ذات قوة 

ب  مكاسبها من النهب ولحماية موقعها في اقتصاد الحر تسعى إلى الدفاع عن

في أواخر  . النشاط اإلجرامي( من العناصر األخرى الموالية للنظام التهريب،)
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الرئيس األسد   موكبإيقاف فادحا  عبر  ارتكبت صقور الصحراء خطأ   ،2017عام 

في   .مسقط رأس عائلة األسد ،القرداحةإلى  تحت تهديد السالح في طريقه 

  41وُسجن  منزله،برية في ُوضع أيمن جابر قيد اإلقامة الج الحادث،أعقاب هذا 

متوجها     سوريةإعالمي مؤيد للحكومة أن محمد جابر غادر   مصدروأبلغ   شخصا ،

يليشيات في صفوف  موجاءت األوامر بدمج صقور الصحراء مع باقي الإلى روسيا.  

كما تعرضت الميليشيات األخرى الموالية   امتيازاتها.الجيش وتجريدها من 

تقوم مجموعة   المثال، على سبيل  .ي اآلونة األخيرةف  للمراقبة األمنيةللنظام 

بتمويل وتزويد مجموعة    مخلوف،المنظمة الخيرية التي يرأسها رامي    البستان،

بعض هذه المجموعات تشعر أيض ا بأن النظام يعيد   .من الميليشيات الموالية

، وسط توترات مزعومة بين األسد ومخلوف كجزء من حملة  عليهاتأكيد سلطته  

  صقور  ميليشيامصادر المعارضة أن فصيل  المالي. وتزعمقائية ضد الفساد انت

 ه ولم يتم دمجه في الجيش. الصحراء تم خله ومالحقه قيادات

 HAWKS-DESERT-N/SYRIANHTTPS://WWW.CLINGENDAEL.ORG/PUBLICATIO-الرابط:

MORE-NO-FLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clingendael.org/publication/syrian-desert-hawks-flying-no-more
https://www.clingendael.org/publication/syrian-desert-hawks-flying-no-more
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: حوار مع أبو محمد سوريةالعامل الجهادي في إدلب في 

 الجوالني

CRISIS GROUP )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:   

مع اندالع كارثة إنسانية في إدلب، آخر معقل للمتمردين اإلسالميين في  

ممكن بين المقاتلين  ، إن السؤال المطروح هو ما إذا كان التوفيق سورية

قدرة  ل المقدار الحقيقي  تعي الخارجية أن  القوى على  ينبغي و ، وأعدائهم

مساعدة   مجال  إخالصهم في  مدى و  الستقرار المتمردين على الحفاظ على ا

،  موسكو وأنقرة لعالقتهما  تقييم يبدو أن مصير إدلب يعتمد على كيفية    .المدنيين

ار السابق في إدلب إلتاحة الوقت ألنقرة  الجانبان قد صمما وقف إطالق الن   كان و

ية التي تسيطر على  من أجل "حل" المشكلة التي تطرحها الجماعة الجهاد 

  .الواليات المتحدة( منظمة إرهابية أيضا وروسيا )  تعتبرها والتي  المنطقة،

العالقة بين موسكو وأنقرة )وعالقة الرئيس فالديمير بوتين بنظيره رجب طيب  و

إذا أراد الزعيمان الحفاظ على تلك   و  .اآلن تتأرجح ه الخصوص( أردوغان على وج

وفي لقاء استمر أربع    .إدلب لموضوع حلفسيتعين عليهما إيجاد  العالقة،

  محلية، اليوم كمجموعة    نفسهاتقدم  أن جبهة النصرة  ساعات، أخبرنا جوالني،  

قد تأثرت  قال: "لو .مع أجندة إسالمية سورية بحتة القاعدة،مستقلة عن قيادة 

بالسلفية الجهادية التي انبثقت من الرغبة في مقاومة االحتالل األمريكي  

عندما سحبت الواليات المتحدة قواتها من العراق   ،2011عام   ل، بحلو“للعراق 

أن الوقت قد حان "لالنضمام    الجوالنيقرر    ،سوريةواندلعت انتفاضة شعبية في  

أبو بكر   اختلف مع  ما تالشى مع سرعان  ذلك،ومع  ." في الداخلالنضالإلى 

وأعلن والء مجموعته لتنظيم القاعدة   ، السابقزعيم تنظيم داعش  البغدادي،

لم يكن لدينا أي   داعش،عندما انفصلنا عن  :جوالنيالأوضح  . من ذلكبدال  
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  مقربة لذا جمعت دائرتي ال سريع،اضطررت إلى اتخاذ قرار  .خيارات جيدة

حتى أن البعض    -   عارضني البعض  .تنظيم القاعدةل  الء وأخبرتهم أنني أفكر في الو

فقد قمت   ذلك،ومع  .بديال  لكن لم يستطع أحد أن يوفر لي   -وصفوه بأنه انتحار  

كمنصة إطالق للعمليات   سورية بشرط تعهدي بمفهوم أننا لن نستخدم 

لقد أوضحت أننا سنركز   ،ولن نسمح لآلخرين باستخدامه لهذا الغرض .الخارجية

قاد هذا  و .سوريةضد النظام السوري وحلفائه في  نضالناحصري على بشكل 

الشام  تحرير  هيئة النصرة باسم  إلى إعادة تسمية جبهة الجوالني القرار

إدلب مركز   أصبحو لمتابعة االندماج مع عدد من المجموعات المحلية األخرى

  - الوحيد هو محاربة النظام في دمشق هم إن هدفوحسب قوله:  .عملياتهم

اختصار هيئة تحرير الشام(  ) هتش وقال إن إيديولوجية .""نظام فقد كل شرعية

مثل أي جماعة سنية محلية أخرى   امثله  اإلسالمي، اليوم تستند إلى "الفقه 

 ."سورية في  

وهذا هو  بشكل دقيق لقد تابعنا خاليا داعش في إدلب ويضيف الجوالني: 

ا لداعش في إدلب خالل األشهر الستة    السبب في أننا لم نشهد هجوم ا واحد 

تربطنا بها عالقة   ذيحراس الدين ، ال تنظيمأيض ا  ناي لقد احتو ، والماضية

كمنصة   سوريةلقد جعلناهم يوقعون على التزام بعدم استخدام  و.متقلبة

وبعبارة أخرى،  ، ومحاكمها االنقاذ انطالق للجهاد الخارجي واالعتراف بحكومة 

بأنه أصوات   يوصففيما يتعلق بما ، وخاصة بهاوليس إلنشاء محاكم شرعية 

، فقد أظهرنا مرار ا وتكرار ا أنه كلما توصلنا إلى قرار بشأن   هتش متشددة داخل

يمكنهم   ذلك،بالنسبة ألولئك الذين ال يفعلون  .شيء ما ، يتبع الجميع القيادة

 االبتعاد عن طريقنا.بسهولة 

في   الحافل  لسجلها  هتش تقدون أن الناس ين للجوالني قلناحديثنا، خالل و

النشطاء   واعتقال خدام العنف ضد جماعات المعارضة، وإسكات المعارضة، است

،  والموظفين المدنيين المرتبطين بالمعارضة في الحكومة المحلية الوسطيين
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موقفها االستبدادي من تشكيالت المعارضة المدعومة من الواليات المتحدة    أن و

 .جماعات ورعاتها اإلقليميين والدوليينوتركيا قد عزل كل هذه ال

قد شرعت في مسار   هتش جزئيا بهذا السلوك لكنه ادعى أن  الجوالني اعترفو

 :جديد

  حاولتو،  إشكاليةلقد استخدمنا القوة في الماضي ضد الفصائل التي اعتبرناها  

،  سوريةفي  حاضنةالواليات المتحدة إنشاء ودعم مجموعات ليس لها وجود أو 

ندرك أننا نستطيع أن نحكم إدلب    نحن، والمعارضةإلى    حواراجة إلى البح  نحن و

 .لكننا نحاول إصالحها اآلن  أخطاء،ارتكبنا  ،نعم، بمفردنا

 AFRICA/EASTERN-NORTH-EAST-HTTPS://WWW.CRISISGROUP.ORG/MIDDLE-الرابط:

-ABU-CONVERSATION-IDLIB-SYRIAS-FACTOR-MEDITERRANEAN/SYRIA/JIHADIST

JOLANI-AL-UHAMMADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadist-factor-syrias-idlib-conversation-abu-muhammad-al-jolani
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadist-factor-syrias-idlib-conversation-abu-muhammad-al-jolani
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadist-factor-syrias-idlib-conversation-abu-muhammad-al-jolani


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

139 | P a g e  

 

 

 سوريةحول بحاجة إلى إجراء محادثات عاجلة بوتين وترامب 

AL-MONITOR  

     

 الصة: خ  

كما طلبت   باتريوت،أنظمة الدفاع الصاروخي تركيا بدت الواليات المتحدة إذا زوّ 

ا من شأنه أن يؤدي إلى   و .تركياعزز موقف فقد ت  أنقرة، قد تكون النتيجة تصعيد 

مع زيادة خطر المواجهة األمريكية   السوري، تفاقم المعاناة الرهيبة للشعب 

كون هذا هو الوقت المناسب إلدارة ترامب  يمكن أن ي  لذلك،   .سوريةالروسية في  

، ولكن ليس فقط بالمعنى الضيق للطلب العسكري  سوريةلمعالجة األزمة في  

إلى وقف فوري   ش وقد دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيري  ،التركي

  ة، المتحدولكن بالنظر إلى الجمود في مجلس األمن التابع لألمم  .إلطالق النار

تاج الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى  ربما يح

بينما يبدو أن ترامب لم  و ..مشتركةومعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد أرضية  الحوار

فإن الطلب   فبراير، 16ردوغان في مكالمة هاتفية في أل التزاماتيقدم أي 

صة إلصالح العالقة  ين يرون فرالتركي يحظى بدعم البعض في اإلدارة الذ

لقد   .المضطربة بين الواليات المتحدة وتركيا وتعطيل الهجوم العسكري السوري

باستثناء استخدام   ، سوريةكان ترامب حذر ا بشأن الدخول في القتال في 

  قد ، (2018و 2017مرتين )في عامي  تفاعل معهاألسلحة الكيميائية الذي 

خباراتي واللوجستي لتركيا، وما زال  تدرس الواليات المتحدة بعض الدعم االست

   .طلب باتريوت قيد النظر، وفق ا لتقارير جاك ديتش

الطريقة    لكن ،  واشنطنبما في ذلك مصالح    جيدة،إشراك فرنسا وألمانيا خطوة  

سواء من حيث الحل السياسي الدائم أو   -  سورية الوحيدة لتحقيق تقدم في 

واليات المتحدة وروسيا من إيجاد  ال أن تتمكنهي  -خفيف األزمة اإلنسانية ت

وعلى الرغم من أن بوتين لن يوقف دعمه لنظام األسد ولن   .أرضية مشتركة
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ترامب لديه عالقات جيدة مع كل من   إال أن ، سوريةيتخلى عن مشروعه في 

  سورية في  االنخراط ، وال يزال جماعيباتصال  مكن جمعهميو ،أردوغان وبوتين

إذا   ، ومن المكالمات الصعبةوال يتردد  امب ال يخجل  صعبة، لكن يبدو أن تر  مهمة

، التي عانى  بالطبع  سوريةكانت أي أزمة عالمية جديرة باالهتمام ، فهي 

 .الالزم شعبها أكثر من 

 MONITOR.COM/PULSE/ORIGINALS/2020/02/TRUMP-HTTPS://WWW.AL-الرابط:

MISSILES.HTML-TURKEY-IDLIB-SYRIA-CONVERSATION-PUTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/trump-putin-conversation-syria-idlib-turkey-missiles.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/trump-putin-conversation-syria-idlib-turkey-missiles.html
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  نحو الهاوية االنزالق...  سوريةالحرب األهلية في 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:   

لثورة السورية منذ بدايتها وتشمل تشكيل الجيش  قراءة عامة وشاملة في ا

ئل واالئتالف الوطني وظهور داعش والقاعدة والحكم الذاتي الكردي  االحر والفص 

وكواليس سقوط المدن بيد   اللجوء والتدخل الخارجي والوضع االقتصادي وقضية 

النظام والكثير من المواضيع المهمة، وتسليط الضوء على نظام األسد وكيفية  

رجمة مقتطفات  ، وفيما ت االبنعاطيه مع الشعب السوري منذ األسد األب حتى  ت

 من المقال:

،  إلى حرب أهلية طويلةوتحولت ضد حكم األسد   الشعبيةتدهورت االنتفاضة 

 :سوريةقت مأساة التي عمّ  األسباب نظرة على  إليكمو

رة  ألول م سوريةمنذ أن تظاهر المحتجون في  الماضية في السنوات التسعة 

الف من السوريين  ضد حكم عائلة األسد الذي دام أربعة عقود، ُقتل مئات اآل

البالد   انزلقت لقد  ،أكثر من نصف سكان البالد -مليون شخص  12ونزح حوالي 

: فقد تغلب الجهاديون الذين يروجون للثيوقراطية  بالغة التعقيد إلى حرب أهلية

ديمقراطية وتعددية،   سوريةالسنية على قوى المعارضة التي تقاتل من أجل 

القوى المحلية لتعزيز مصالحها   وقد دعمت القوى اإلقليمية مختلف 

ا على استعداد   .الجيوسياسية في ساحات القتال السورية لم يكن األسد أبد 

استمرار حكمه غير مقبول   نللخروج من السلطة، لك ة للتفاوض على طريق

 .ة التي واجهها المدنيون لماليين السوريين، خاصة بالنظر إلى الوحشي

 حكم األسد يولد السخط:
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، أمر حافظ األسد الجيش بإخماد انتفاضة اإلخوان المسلمين  1982في فبراير 

القوات السورية أكثر من خمسة وعشرين    قتلت و،  في مدينة حماة بقوة وحشية

ا وذات النظام  . 2011حاشدة في عام قوية ومظاهرات حماة صرخة ل  ن وكا، ألف 

لقد ترأس األسد نظاما  س الطريقة الوحشية على االحتجاجات األخيرة، ورد بنف 

إلى   2011مع تحول انتفاضة  كليبتوقراطي ا.لم يكن مجرد حكم استبدادي بل 

من السنة  ظل معظم األقليات في صفوف النظام باإلضافة إلى جزء    أهلية،حرب  

ة. وفي خضم  وكانت هناك مخاوف من عمليات انتقام في حال انتصرت المعارض

ونفذ اعتقاالت   مدنيين أطلق الجيش السوري النار على متظاهرين آلة القمع، 

استهدف المنشقين وقام بتفتيش الرجال والصبية بشكل   ، و تعسفية جماعية

وكثيرا  ما وردت أنباء عن التعذيب    .حسبما أفاد مراقبو حقوق اإلنسان   عشوائي،

تزايد عدد القتلى المدنيين وتم  و  .حتجازواإلعدام خارج نطاق القضاء في مراكز اال

  دولية، إدانة  ط وسوالكهرباء السكان عن الطعام والماء واألدوية والهواتف  منع 

في أماكن أخرى، مما دفع    ذات النهجقدم النظام بعض التنازالت ، لكنه كرر أيض ا  

وبعد إنشاء الجيش الحر في اسطنبول    .بعض معارضي النظام إلى حمل السالح

كان هناك  الجيش السوري الحر عملياتها وأحيان ا  فصائللم تنسق  ،2011

بعض األحيان على السكان )من المفترض  واعتدت في ، تنافس على المصالح 

بأنه الحكومة السورية في   (SNC) االئتالف الوطني السوري  وأعلن  أن تحميهم(،

من   ليجي، الخالواليات المتحدة وتركيا ودول مجلس التعاون قامت و المنفى، 

لكن   ."به على أنه "الممثل الشرعي للشعب السوري اف عترباال آخرين،بين 

لم يتمكنوا من تقديم دعم    الوطني،االئتالف    وخلفه،سوري  المجلس الوطني ال

ولم يمنحه الكثير من معارضي النظام داخل    للمعارضة،دبلوماسي أو مادي كبير  

  االنتشار، ات المتنافسة في بدأت التحالف .سوى القليل من الشرعية سورية 

بفضل    حققت،وانجرف مقاتلو الجيش السوري الحر إلى األلوية اإلسالمية التي  

نجاحات أكبر في ميدان المعركة   الخليجيين،التمويل واألسلحة من المانحين 

من قبل متشددي  للمدنيين تم استغالل تعذيب النظام وقتله  .ضد النظام
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في يناير / كانون   .سوريةادة من الفوضى في القاعدة الذين يتوقون لالستف 

لتنظيم القاعدة في    والئها أعلنت جماعة تُدعى جبهة النصرة عن    ،2012الثاني  

وفي الشهر التالي دعا زعيم القاعدة أيمن الظواهري السنة من جميع    ، سورية

جبهة النصرة مجندين   جذبتو، أنحاء المنطقة لالنضمام إلى الجهاد ضد النظام

بجماعات    ن وأجانب حيث حققت نجاحات أكبر في ميدان المعركة مقارنةسوريي

ظهرت مجموعة من فلول تنظيم القاعدة    ،2013في إبريل  و   .المعارضة المنافسة

في العراق التي سميت "دولة العراق اإلسالمية" وتجاوزت حتى جبهة النصرة  

دة غرب  سيطرت قواتها على األراضي الممت أشهر،خالل عدة  .في وحشيتها

غيرها من الجماعات  غذى صعود الدولة اإلسالمية و .وشرق العراق سورية 

وتعرض المدنيون الذين يعيشون في قطاعات   متزايدا ،المتطرفة صراعا  طائفيا  

مثل أولئك الذين يعيشون تحت سيطرة الجيش السوري   -الدولة اإلسالمية 

عود الجماعات المتطرفة في  كان ص و  .لالنتهاكات  -والميليشيات الموالية للنظام  

كما أراد األسد أن يقدم للعالم خيارا  صارخا  بين    ،النظامهو عمل    جزئيا ،  ،سورية

أطلق النظام مئات   ،2011في منتصف عام  .حكمه العلماني والبديل الجهادي

  سيشكلون والثورة المتشددين اإلسالميين من السجون لتشويه سمعة 

الحرب  ومع تفاقم    .التي تبنت أجندة طائفية  ام،الشجماعات متطرفة مثل أحرار  

دعم  ال  للنظام إلى المؤيدة والمناهضة  ى القو لجأت جميع سوريةاألهلية في 

  صراعات للساحة معركة  سورية أصبحت  ،العظمىالخارجي ومع انخراط القوى 

وسيطرت الواليات المتحدة على الحقول النفطية   .الجيوسياسية في المنطقة

 المفترضة لتنظيم داعش. بعد الهزيمة 

  WAR-CIVIL-HTTPS://WWW.CFR.ORG/ARTICLE/SYRIASالرابط:

 

 

 

https://www.cfr.org/article/syrias-civil-war
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 سوريةحان الوقت إلعادة االلتزام ب

FOREIGN AFFAIRS   

     

 خالصة:   

استعاد  و .دا  لم تهدأ أباآلن تسع سنوات في حرب أهلية  سورية لقد دخلت 

لكن مساحات شاسعة ما زالت   البالد،الرئيس بشار األسد الجزء األكبر من 

معقل    إدلب،في محافظة  روسيا،بدعم من  األسد،تقدمت قوات  ،مناطق قتال

  1 منذأشهر دة بعد هجوم استمر قرابة ع ،سوريةالمعارضة في شمال غرب 

ربما يكون   .ممنازله سوري من  800000أكثر من  نتيجته فر  ،2019ديسمبر 

ا    أراض ،على    سيطراألسد قد   والمناطق الخاضعة    للغاية،لكن نظامه ال يزال هش 

الحرب ليست حرب ا يمكن لألسد أن يفوز بها   هذهو  .مستقرةلسيطرته غير 

يجب على الواليات المتحدة أن   .حتى بمساعدة إيران وروسيا حاسم،بشكل 

،  رجح أن ينتهي في المستقبل القريبمن غير الم  سورية تدرك أن الصراع في 

مازال عصي    سوريةلكن هذا يعني أن مصير    ،تدميرا  ثر  احتمال نشوب حرب أك  مع 

لقد  و .ضاعف األسد قواته بمساعدة إيران وروسياعلى التقدير والتقرير. لقد 

أكبر قدر ممكن من   على  سيطرة خالل بسط  راحت دمشق وشركاؤها من 

في الواقع ،   .جتمع الدولي بقبول "النصر" للنظامإقناع الم من أجلالتضاريس 

من   دراته في أن تساعد الدول األخرى في تعزيز ق  ون يأمل نظام وحلفاؤه كان ال

إيران وروسيا   ديون  خالل االستثمار في مشاريع إعادة اإلعمار التي قد تسدد 

، ويبدو أن الخطة  ل نظام المحسوبية الفاسد الذي يحكم األسد من خاللهوتموّ 

، كان النظام   2018بحلول أواخر عام نجحت إلى حد ما مع بعض الدول، ف

بعض الدول في إعادة النظر  السوري قد تقدم كثير ا بما فيه الكفاية بحيث بدأت  

أعادت اإلمارات العربية المتحدة فتح سفارتها واستثمرت  ، وفي معارضتها لألسد

مملكة العربية السعودية  ال  ، ويمكن أن تحذو حذوهافي مشاريع إعادة اإلعمار
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  .وحلفائه   استنزاف ا آخر للنظام  سورية وأصبح شمال شرق    .وبعض الدول األوروبية

مما سمح   ،2019لمتحدة قواتها في المنطقة في أكتوبر الواليات ا خفضتو

  تركيا، حساب  أجل كسب النفوذ على    منو،  لتركيا بالمرور فوق الحدود السورية

ا في الشمال   وأقامت ظام، نوالقوات الروسية التحركت  وجود ا عسكري ا جديد 

معظم القوات البرية الروسية  و .الشرقي، مما زاد من الموارد الموالية للنظام

هي الشرطة العسكرية التي تتمثل مهمتها األساسية في   سوريةفي 

تفتقر الشرطة العسكرية   ذلك،عالوة على  .االستقرار وحفظ النظاماستعادة 

السوريين الذين رأوا األسد يقوض صفقات   مصداقية بينالروسية إلى ال

تصل  من غير المحتمل أن و  .المصالحة التي توسطت فيها روسيا في الماضي

الليرة   ت انخفض  .االقتصاد السوري ينهارف  ،اذروته إلى  ةالعسكري  قدرة النظام

إلى أكثر من   2014عام  ليرة مقابل الدوالر  179السورية بشكل كبير من معدل 

االنخفاض الحاد ناتج جزئيا  عن االنهيار االقتصادي في   .في أواخر يناير  1000

ن التي كانت تشكل  لبنان المجاور وجزئيا  بسبب العقوبات األمريكية على إيرا

  في وسوف يزداد سوءا،  سورية والوضع االقتصادي في  للنظام.  ائتمانيخزان 

عقوبات شاملة على أي   قر الكونغرس األمريكي فرضأ األول،ديسمبر / كانون 

كيان يقدم الدعم المالي أو العسكري أو التكنولوجي لحكومة األسد أو جيشه  

  أيدت و، والعقوبات يمكن أن تغير اللعبة،  سوريةأو كياناته اإليرانية والروسية في  

على  يتعين  ،2020بحلول يونيو  .إدارة ترامب التشريعات وتعتزم المضي قدما

  األموال، ما إذا كان البنك المركزي السوري متورط ا في غسل  وزارة الخزانة تقييم  

كحد   .وفي هذه الحالة سوف يتم تطبيق سلسلة من العقوبات هذا الصيف

ومن المحتمل أن تجبره على   بشدة،ستقيد تلك العقوبات موارد النظام  أدنى، 

تعليق هجماته العسكرية وتعميق عدم االستقرار في المناطق التي يسيطر  

التي يسيطر عليها النظام   سوريةومن شأن االنهيار االقتصادي ل  .ا النظامعليه

المتعددة األطراف، وتقف العديد من الجهات الفاعلة    سورية أن يديم ويوسع حرب  

  البالد، ستفادة من أي تحول في ميزان القوى داخل على أهبة االستعداد لال 



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

146 | P a g e  

 

 

مل إضافي إلذكاء  وستشكل الخالفات االجتماعية والثقافية األساسية عا

وإيران تزرع انقسامات اجتماعية جديدة محاولة تحويل    والقاعدة،الحرب: داعش  

السوريين إلى المذهب الشيعي وتعليمهم الفارسية في أجزاء من جنوب  

ا مع   تخوضو ، سوريةوشرق  ا عنيف  القوات الكردية في الشمال الشرقي صراع 

 تركيا.  

إرسالها إلى العراق، إلى شمال شرق   تم يجب إعادة القوات األمريكية التي 

لجهود تركيا لصد قوات األسد وحماية المدنيين في شمال   وبالنسبة  ،سورية

متحدة تتركز  لكن جهود الواليات ال فهي تستحق الدعم األمريكي،    سوريةغرب  

بالتنسيق الوثيق مع حلفائها، يجب على   بشكل أفضل في الشمال الشرقي،  

لعمل على استقرار المنطقة والمساعدة في جهود إعادة  الواليات المتحدة ا

باقتصاد قوي   سورية يتمتع شمال شرق  اإلعمار والتنمية وإعادة التوطين، و

التي يسيطر عليها النظام،  نسبي ا مقارنة بالظروف االقتصادية في المناطق 

وسيساعد االستثمار المركّز على ترسيخه كنموذج للسالمة واالزدهار والحكم  

لدى   بديل يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق أمام سياسة انتقالية و  - لرشيد  ا

الواليات المتحدة فرصة حقيقية لتغيير مسار الحرب السورية الوحشية، وربما  

 .صياغة نهاية للعبة

 STATES/2020-HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/UNITED-02-ابط:الر

SYRIA-RECOMMIT-18/TIME 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-18/time-recommit-syria
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-18/time-recommit-syria
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 تفكيك ُعقدة إدلب

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

    

 خالصة:   

شباط/فبراير عن أن قمة   22أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 

اسطنبول، تضم المستشارة األلمانية أنجيال  في آذار/مارس  5سُتعقد في 

ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فالديمير بوتين،  

إضافة  إليه، لمناقشة الوضع في إدلب. وإذا ما أكّد كل المشاركين هذه الخطوة،  

ستسنح فرصة أمام القادة لمحاولة تفكيك تناقضات الحرب المعّقدة في شمال  

ورية. بيد أن مثل هذه الفرصة ضحلة في الواقع، خاصة في ضوء تضارب  ب سغر

فاالتفاقية التي تم إقرارها في سوتشي بين أنقرة   .المواقف التركية والروسية

إلقامة وإدارة منطقة عازلة في محافظة إدلب،    2018وموسكو في أيلول/سبتمر  

ان، تُبدي باستمرار  إيركانت تتسم بالقصور منذ البداية. إذ كانت روسيا، كما 

اعتراضين عليها هما: ضرورة استئصال بقايا الجهاديين في المنطقة، وعودة  

إدلب إلى سيطرة النظام السوري. بيد أن أنقرة، التي كانت تزوّد الجماعات التي  

تقاتل نظام األسد باألسلحة والتدريب، لم تكن تنوي أصال  القضاء جسديا  على  

ذه األوضاع المعّقدة، من الصعوبة بمكان التكّهن كيف  ل ه في ظ  .مئات المقاتلين

  أربع يمكن أن ينتهي مؤتمر اسطنبول. لكن يمكن للمرء أن يأمل مثاليا  بصدور 

قرارات، ليس أي منها قيد البنان. القرار األول، واألكثر إلحاحا ، هو أن توافق روسيا  

حدود بين إدلب  ال  وتركيا على إقامة منطقة إنسانية على الجانب السوري من 

كيلومترا ،   160كيلومترات وطول  10وهاتاي. مثل هذه المنطقة قد تكون بعمق 

  4- وتقع تماما  بين شمال الحدود عند معبر باب الهوى وبين الطريق السريع أم 

تكمن المسألة   .بين دمشق وحلب 5 - الذي يربط الالذقية بالطريق السريع أم 

روسيا من تركيا مقابل ذلك. وهذا قد   لبه السياسية هنا في الثمن الذي ستط
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يشمل طي صفحة اتفاقية سوتشي، وسحب كل القوات التركية من نقاط  

المراقبة داخل إدلب، ووضع حد لدعم أنقرة للميليشيات التابعة لها. في  

المقابل، تحصل تركيا على مكسب احتواء النازحين في الجانب السوري من  

عتبار االتهامات المتبادلة بين الطرفين حول  اال  الحدود معها. لكن، حين نضع في 

خرق اتفاقية سوتشي، قد نستنتج أن التوصّل إلى مثل هذه التسوية قد يكون  

  - القرار الثاني هو الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا وألمانيا . صعبا  للغاية

  كون في مثل هذا الترتيب. مثل هذا الدور يمكن أن ي -وعبرهما االتحاد األوروبي 

ذا وجهين، أحدهما دبلوماسي محض يقوم بموجبه االتحاد األوروبي بالتوّسط  

بين الرئيسين التركي والروسي لمحاولة إقناعهما بأن النزاع العسكري المفتوح  

ليس حال  ألي منهما. أما الوجه اآلخر فهو إنساني، حيث يوافق االتحاد األوروبي  

اإلنجاز" المحتمل الثالث،  " .طقةلمنعلى إطالق برنامج مساعدات إنسانية في ا

الذي سيكون هذه المرة على هامش القمة، هو التوصّل إلى اتفاق لبدء حوار  

أوروبي حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن الغاز في مواعيد   -تركي 

 .الحقة

  ORG/DIWAN/81153MEC-HTTPS://CARNEGIE.الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/81153
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 على واشنطن حماية السوريين الفارين من إدلب

 FOREIGN AFFAIRS )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:    

تحولت كوابيس ماليين الناس إلى حقيقة،  ،  سوريةفي آخر معقل للمعارضة في  

الحكومة السورية  بمساعدة الضربات الجوية الروسية الوحشية، استولت قوات  ف

ي ثلث محافظة إدلب خالل الشهرين الماضيين، مما دفع أكثر من  على حوال 

مليون شخص إلى النزوح عن    3.5من سكان المنطقة البالغ عددهم    900،000

الناس  وشخص آخر  800000باتجاه الحدود التركية القريبة، حيث نزح  ديارهم

رين  الحالية من الالجئين الفاإن الموجة ، وبالفعل مكتظةيعيشون في مخيمات 

هي أكبر نزوح في    واألطفال،في المائة منهم من النساء    80حوالي    إدلب، من  

  في  ، والطعام نادرفي حيرة من أمرهاوكاالت اإلغاثة  .منذ تسع سنوات  سورية

معسكرات للخيام وحتى المباني العامة بالقرب من الحدود التركية التي تؤوي  

نازح إلى النوم في   170،000فقد اضطر  الالجئين،ن من بالفعل أكبر عدد ممك 

أو على طول الطرق في درجات حرارة تقل   الحقول،أو في  مكتملة،مبان  غير 

 للبرد الشديد.   توفي الرضع واألطفال الصغار من التعرض  التجمد؛كثير ا عن درجة  

سيتم  و  من الواضح ماذا سيحدث إذا أسر الجيش السوري هؤالء المدنيين

قامت كل من منظمة  و  بساطة سيتم قتل الكثيرب .لقبض على عشرات اآلالفا

العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة التحقيق الخاصة التابعة لألمم  

بتفصيل الفظائع التي ارتكبتها حكومة الرئيس بشار   سوريةالمتحدة بشأن 

تعهد األسد بإعادة    فبراير،   17في    .عمال اإلغاثةضد  األسد ضد المدنيين وحتى  

ثم تبدأ في التحرك مرة   آلخر،قواته من حين  تتوقفو، إدلب السيطرة على

إذا لم تتمكن تركيا من وقف   .بدون مقاومة تذكر  مساحات كبيرة وتكتسب    أخرى،

ستقبل  تال يمكن أن  اوبما أنه .فسوف تضطر إلى فتح حدودها األسد،تقدم 
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تقال  باالن -إن لم يكن معظمهم  -ح للكثيرين سمتفسوف  الالجئين،الكثير من 

ستكون هذه الموجة من الالجئين السوريين أكبر من تلك   .عبر البالد إلى أوروبا

والتي أدت إلى تغيير السياسة في أوروبا وأدت إلى    2015التي حدثت في عام  

 .زيادة الدعم لليمين المتطرف في العديد من البلدان 

اشنطن  ين الناتو وروسيا، يجب أن تكون رسالة ولتقليل مخاطر المواجهة ب

  سورية وعواصم الناتو واضحة: يدرك أعضاء الناتو أن المنطقة اآلمنة جزء من 

 .ويجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة السورية عندما يكون هناك قرار سياسي

المتحدة  يجب على أعضاء الناتو أيض ا دعم العملية السياسية المتعثرة لألمم 

على الحكومة السورية أن   يجب ذلك،في غضون  .والتي تدعمها روسيا أيض ا

تكف عن انتهاك المعايير القانونية الدولية بوحشيتها الداخلية التي تجبر ماليين  

من مواطنيها على الفرار إلى الدول المجاورة وتتسبب بعدم االستقرار، وسوف  

 .يدافع الناتو عن حدود دوله األعضاء

افقة روسية بالطبع،  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مول قرار  أي سيتطلبو

الغربية بحاجة إلى أن تكون مستعدة   الدولومقابل، ولن توافق موسكو دون 

أحد الخيارات التي من المحتمل أن تحظى باهتمام موسكو  ، ولتقديم تنازالت

قد   المثال،ى سبيل عل .إزالة بعض العقوبات الكثيرة ضد الحكومة السورية ي ه

وهي خطوة من    ، سوريةالنفط إلى    تصدير   يعلق الغرب العقوبات المفروضة على 

إذا أدت األعمال   الواضح، من  .شأنها أن تساعد حليف روسيا في دمشق

فإن العقوبات    ، آمنةالعسكرية السورية أو الروسية إلى جعل المنطقة اآلمنة غير  

الروسي في إدلب ليس   - النصر السوري كون بالمرصاد من جديد. ويجب أن ت

جد أمام ماليين المدنيين مكان يذهبون إليه سوى محاولة  وال يو المنال، بعيد 

  طن إلى البدء في وضع األسس لمنطقة آمنة اآلن تحتاج واشن  .الفرار إلى أوروبا

مع موسكو على الفور حول عدم قبول    حديث يعني البدء في ال   وهذاالفور،  على  

ل المنطقة  نقل الالجئين إلى تركيا، وكيفية تحديد الجهاديين، وكيفية تحديد شك
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اآلمنة، وكيفية ترتيب إجراءات التصعيد حتى ال يتم إسقاط طائرة روسية أخرى  

وهذا يعني أيض ا حشد دعم أعضاء الناتو لدعم الخطط التركية وتنظيم استجابة  

يمكن أن يبدأ الهجوم القادم للجيش السوري  ، و إنسانية لدعم المنطقة اآلمنة

 . ع الوقتليس هناك مجال لتضيي  أسابيعفي غضون 

 

 HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/TURKEY/2020-02-الرابط:

IDLIB-FLEEING-SYRIANS-PROTECT-MUST-24/WASHINGTON 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2020-02-24/washington-must-protect-syrians-fleeing-idlib
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2020-02-24/washington-must-protect-syrians-fleeing-idlib
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: رقعة شطرنج ثالثية منية في الشرق األوسطالمساعدة األ

 األبعاد

 باللغة العربية(دراسة مركز كارنيغي )

  

 خالصة:   

دراسة تحليلية لواقع تنازع القوى الكبرى في الشرق األوسط وطرق توسيع  

 النفوذ وتقاسم السيطرة وفيما يلي اقتباسات منها: 

الختبار على المستوى  تُعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ساحة ا 

يتعلق بفعالية المساعدة األمنية التي تُقدمها القوى العالمية   فيما الدولي 

  – واإلقليمية. ساهمت تلك المساعدة األمنية في شدة وتكرار الحروب بالوكالة  

وفي   –والعراق  سورية ليمن و مثل تلك القائمة اآلن أو انتهت مؤخر ا في ليبيا وا

الحكومية وشبه الحكومية في منطقة الشرق األوسط    عسكرة الجهات الفاعلة

وشمال إفريقيا. المساعدة األمنية هي جوهر التنافس على التفوّق العسكري  

تهتم   .واالستراتيجي واأليديولوجي وحتى االقتصادي في الشرق األوسط

ا إذا كانت الواليات المتحدة قد حققت أهدافها  الدراسات اهتمام ا كبير ا بمسألة م

ال من خالل توفير المساعدة األمنية، وُيشار إلى أحد مكوناتها الرئيسة باسم    أم

ا لوكالة أبحاث الكونغرس. تشمل هذه األهداف النصر   "بناء قدرة الشريك". وفق 

ر المباشر  في الحرب أو إنهاءها؛ وإدارة التحديات األمنية اإلقليمية؛ والدعم غي

؛ وبناء الروابط المؤسسية والشخصية؛  ألحد أطراف النزاع؛ وتخفيف حدة النزاع

التفسير المشترك على نطاق واسع في  ف  وتعزيز مشاركة التحالف؛ وبناء التحال 

الواليات المتحدة للشروط الُمسبقة للمساعدة األمنية الفعالة قد يعكس بالفعل  

أساليبها. فمن المعروف أن منافسيها  خصوصيات غايات الواليات المتحدة و

  – أي روسيا وإيران  –المنطقة في تقديم المساعدة األمنية  الرئيسيين في

ساعدا وكالءهما على تحقيق نجاحات ملحوظة في ميدان المعركة. فالمنافس  
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وبشكل مطرد في ليبيا؛ والمنافس الثاني   سوريةاألول، روسيا ساعد في 

لك في لبنان، وإلى حد أقل في اليمن والعراق.  وكذ سورية"إيران" ساعد في 

ضافة إلى ذلك، يبدو أن روسيا أنجزت، بدرجات متفاوتة، عدد ا من أهداف  باإل

المساعدة األمنية التي حددتها وكالة أبحاث الكونغرس. فدورها المحوري  

المتزايد في المنطقة، والذي يعتمد إلى حد كبير على قدرتها الظاهرة كمزود  

ها من إدارة التحديات  ة األمنية، إلى جانب الدبلوماسية الُمحنكة، مكناللمساعد

األمنية اإلقليمية في المشرق والمغرب الكبير، مثل تلك التحديات التي تنطوي  

عليها العالقات التركية العربية، وبناء روابط مؤسسية وشخصية مع النخب  

ي مصر والسودان  وحدها ولكن أيض ا ف سورية العسكرية والسياسية ليس في 

مماثلة في بلدان أخرى، من الممكن لهذه  والجزائر. وهذا إلى جانب نجاحات 

الروابط في المستقبل أن تمكّن روسيا من إقامة تحالفات غير رسمية تمارس  

مع ذلك، التشابهات الظاهرة في برامج المساعدة    .عليها على األقل نفوذ ا كبير ا

ي اختالفات جوهرية في غاياتها وطرقها  األمنية الروسية واألمريكية تخف 

فالعامل الرئيس الذي تقوم عليه تلك االختالفات عامل اقتصادي كما  ووسائلها.  

اقترحنا للتو. والضعف النسبي لالقتصاد الروسي من حيث الحجم ونقص التنويع  

واالندماج الضعيف في سالسل اإلنتاج العالمية واالعتماد المتزايد على الصين  

وراء الريع يؤدي بشكل  ألطراف المقربة فيها الذين امتلكوا زمام األمور وسعي ا

مطّرد إلى االعتماد األكبر على المساعدة األمنية. فتلك المساعدة، إلى جانب  

الدبلوماسية القائمة عليها، هي األداة الوحيدة تقريب ا المتبقية في حقيبة  

حلي اإلجمالي لالتحاد  السياسة الخارجية لموسكو. وفي حين أن الناتج الم

نظيره في الصين، فإن الناتج المحلي  كان ضعف  1989السوفيتي في 

من الجدير   .اإلجمالي للصين اآلن أكبر بستة أضعاف من نظيره في روسيا 

بالمالحظة أن االستثمار والمساعدة الخارجية العامة، وهما أدوات عادة  ما  

غائبين عن مجموعة األدوات  تصاحب المساعدة األمنية، غالب ا ما يكونان 

  2015، بدأت موسكو مفاوضات في فبراير/شباط الروسية. ففي مصر مثال  
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مليار دوالر في منطقة صناعية روسية بالقرب من بورسعيد. وقد تم    7الستثمار  

للبدء في مشروع من   2019التوصل أخير ا إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني 

أن تعمل بعض الشركات   2031ول سنة ثالث مراحل من المقرر فيه بحل

سنة من المفاوضات األولية واإلعالن السابق   16بعد حوالي الروسية، وذلك 

ا عن االستثمار الروسي بمبلغ  مليار دوالر. واعتبار ا من   7ألوانه جد 

في غضون ذلك، استثمرت  .50 ، لم تُقدم أية أموال روسية2019أغسطس/آب 

مليار دوالر في مصر والتزمت بمبلغ آخر   3لغ مب 2019الصين في أوائل سنة 

مليار دوالر، مما جعل أحد المراقبين ُيعلق على األمر قائال : "على   20ه قيمت

 ."عكس روسيا، فإن الصين لديها جيوب عميقة للغاية

  PUB-MEC.ORG/2020/02/24/AR-HTTPS://CARNEGIE-81130الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/02/24/ar-pub-81130
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قة في الحرب: النظام السوري يشن هجوما  داخل إدلب الغار

 ينشر الرعب بين األطفال

 واشنطن بوست )باللغة اإلنجليزية(

      

 خالصة:   

ــي ا في محافظة إدلب، حيث أدى هجوم الحكومة  كان الشـــهر الماضـــي وحشـ

بينما  .ـسوريةخالل عقد من الحرب في    مثيل لهاالـسورية إلى أزمة إنـسانية ال 

، حيث يـشكل عارـضةلـسيطرة الم  ةاـستعادة إدلب الخاـضع  تـسعى الحكومة إلى

ـ الاألطـفال ـغالبـية   ــخص من دـيارهم ـكان،ـســ  ـكان و،  طرد القـتال نحو مليون شــ

ا إلى  وهم اآلن  البالد،في  ـكل المـحافـظاتمن  إدـلبالكثيرون ـقد فروا ســــابقـ 

ــرون بين جبهة القتال القريبة والحدود التركية المغلقة من الشــمال لقد   .محاص

 ســنوات،الذي تم شــنه في أســوأ األحوال الجوية الشــتوية منذ    الهجوم،قدم  

ــباب   ا في الطرق التي ال نهاية لها والتي يمكن من خاللها معاناة الشـ ــ   -درسـ

ــحايا للعنف أو كالجئين حرب ــع في البرد أو اختنقوا في خيامهم  .كض مات الرض

ـــبب،  بينـما يـحاول آباؤهم إبـقاءهم دافئين ــوء التـغذية   لـقد ذبل األطـفال بســ ســ

ــوا لل ولـقد  ،الـحاد حـيث يبـحث آـباؤهم عن الطـعام الجوـية أو بـقذائف   اراتغـ تعرضــ

ة في غرف النوم أو  دفعـي دارسفي الـم اء الـم ال و .فـن اءـق دثوا إلى  اآلـب ذين تـح اـل

ا من   يـصارعون المراـسلين خالل زيارة نادرة إلدلب هذا األـسبوع إن أطفالهم   أيضـ 

أصـــبحوا   حيثللعنف  كنتيجة  العقلية    باتالمشـــاكل النفســـية واالضـــطراجراء  

اســتهدفت قوات األســد األطفال بشــكل   .ل مخيفأو عدوانيين بشــك  انطوائيين

مدارس في   10عندما هاجموا ما ال يقل عن    الثالثاء،بما في ذلك يوم    مباشــر،

ا للجمعية الطبية الـسورية    إدلب، التي تدعم المـستـشفيات في   األمريكية،وفق 

ــفهم من  ذـلكـمدنـيا  في هجـمات  20ا ال يـقل عن ـتل مـ وق المـحافـظة اليوم نصــ

إن طفلين على األقل جمدوا حتى الموت في   حســب شــهود عيان،و  .األطفال
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ــابيع األخير ــابات األطفال  يوم،كل  و ،األسـ  واألمهات ".هناك أعداد كبيرة من إصـ

"في   المهجرين،يصـلن إلى المسـتشـفى بعد قضـاء فترات طويلة في مخيمات  

باإلضـافة ارتفاع حاالت األطفال الخدج وسـوء األوضـاع   مة سـيئة للغايةأمو  حالة

  الصحية لألمهات.

، لجأ عشــرات األطفال ألســابيع مع أســرهم في كهفين في ريف إدلب الغربي 

والصـــخور لجعل   ابعندما وصـــلت العائالت، اضـــطروا إلى حفر أكوام من الترو

ــالـحة للعيش ــلح للالكهوف ـبالـكاد    .الكهوف صــ لم يكن هـناك اآلدمـية،    حـياةتصــ

الظروف صـــعبة   كانتو،  التهابات الصـــدربجميع أنواع  الرطوبة    تســـببتوتدفئة،  

وهي فتاة في الحادية عشــرة من عمرها تعاني   شــمس،بشــكل خاص على  

 .في القلب تشوهمن 

 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONPOST.COM/WORLD/MIDDLE_EAST/INSIDE-الرابط:

-ON-TERROR-WREAKS-OFFENSIVE-SYRIAN-A-PROVINCE-IDLIB-MBATTLEDE

0F904BDD8057_STORY.HTML-8EFD-11EA-572C-/446CCF38CHILDREN/2020/02/26 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/inside-embattled-idlib-province-a-syrian-offensive-wreaks-terror-on-children/2020/02/26/446ccf38-572c-11ea-8efd-0f904bdd8057_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/inside-embattled-idlib-province-a-syrian-offensive-wreaks-terror-on-children/2020/02/26/446ccf38-572c-11ea-8efd-0f904bdd8057_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/inside-embattled-idlib-province-a-syrian-offensive-wreaks-terror-on-children/2020/02/26/446ccf38-572c-11ea-8efd-0f904bdd8057_story.html
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 هوان المواطن في بالد العرب

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

    

 خالصة:     

ال أبواب لخروجنا السريع من الهوان، ولن ننجح في االنتصار لحق المواطن في  

أ بالتحول  الحياة الكريمة واآلمنة من دون لململة ألشالء الدول الوطنية تبد

بهذه الجملة افتتح الدكتور عمرو حمزاوي   .الديمقراطي والتنمية المستدامة

 باسات من المقال: مقاله التحليلي في موقع كارنيغي، وفيما يلي اقت

الهوان، هذا هو ما آل إليه حال الكثير من األطفال والعجائز والنساء والرجال  

وثالثية االستبداد والتخلف   العرب الذين تهجرهم اليوم حروب الكل ضد الكل 

واإلرهاب من أوطانهم وتزج بغالبيتهم الضعيفة والفقيرة وغير القادرة إلى  

ا افتراش طرقات المدن ومد اليد طلبا  لقضاء  مخيمات الالجئين أو تفرض عليه

ها هي مشاهد النصف األول من القرن العشرين التي   .بعض متطلبات الحياة

ابات الصهيونية وجرائمها ضد اإلنسانية وتهجيرها  وثّقت لوحشية ودموية العص

لألسر الفلسطينية من قرى ومدن وطن أبدا  لن يتناسوه تستنسخ اليوم في  

التي تهجر بها األطراف المتحاربة الشعب األعزل بين مناطق الصراع   سورية 

تال أو تجبره بوحشيتها ودمويتها وإجرامها على اللجوء إلى المخيمات  واالقت

رة في بعض المناطق الحدودية أو االرتحال إلى بلدان الجوار وربما منها  المنتش

اليوم، تواجهنا طرقات المدن العربية ببضاعة مجتمعاتنا    .إلى مالذات أبعد جغرافيا  

لعجائز والنساء والرجال الذين صاروا  المعاصرة األكثر رواجا، جموع من األطفال وا

ية االستبداد والتخلف واإلرهاب وتطالعهم  ضحايا حروب الكل ضد الكل وضحايا ثالث 

أعيننا في عجز موحع. خليط يدمي من اللهجات العربية تلقيه على مسامعنا  

ت وفلسطينيات )ممن كانت أسرهن تقيم في  سوريةحناجر أمهات عراقيات و

، ثم هجرهن الجنون الراهن وأجبرهن  2011قبل  سورية ي  مخيمات الالجئين ف 
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ويمنيات وهن يتسولن طلبا إلنقاذ مؤقت لألطفال   على اللجوء من اللجوء( 

والعجائز من مصائر الجوع، خليط لهجات يزج بنا جميعا إلى مصائر هوان عرب  

  ا أبواب لخروجنا السريع من الهوان، ولن ننجح  .بدايات القرن الحادي والعشرين

ة  نحن عرب بدايات القرن الحادي والعشرين في االنتصار لحق المواطن في الحيا

الكريمة واآلمنة من دون لململة ألشالء الدول الوطنية تبدأ بالتحول الديمقراطي  

والتنمية المستدامة واستعادة السلم األهلي لكي تتوقف حروب الكل ضد الكل  

ب. غير ذلك سينعون قريبا  اختفاء  وتتوارى ثالثية االستبداد والتخلف واإلرها 

ال أبواب لخروجنا السريع من  مجتمعاتنا، ولن يبقى من شواهدنا سوى مخ 

الهوان، ولن ننجح نحن عرب بدايات القرن الحادي والعشرين في االنتصار لحق  

المواطن في الحياة الكريمة واآلمنة من دون لململة ألشالء الدول الوطنية تبدأ  

 .اطي والتنمية المستدامة واستعادة السلم يمات الالجئينبالتحول الديمقر

  PUB-MEC.ORG/2020/02/24/AR-HTTPS://CARNEGIE-81147الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/02/24/ar-pub-81147
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 قمة إدلب مع روسيا وألمانيا وفرنسال: تركيا تحضر سورية

  نجليزية(مركز ستراتفورد )باللغة اإل

     

   خالصة:    

 

ألمانيا وفرنسا لمناقشة أزمة  مارس مع روسيا و  5قالت تركيا إنها ستحضر قمة  

  23حسبما ذكرت صحيفة حريت ديلي نيوز في  ،سوريةإدلب المستمرة في 

حضور ألمانيا وفرنسا )وغياب الواليات المتحدة( إلى أن القمة   يشيرو .فبراير

التي كانت في قلب الحرب األهلية   إدلب،ستركز على حل أزمة الالجئين في 

أنقرة تظل ملتزمة بالعملية الدبلوماسية في  إلى أن  يشير وهذا، سوريةفي 

رية المدعومة  إليجاد طريقة لوقف تقدم القوات السوكثيرا   تركيا    ناضلت  .المنطقة

   .من روسيا في إدلب دون إثارة أزمة عسكرية غير مرغوب فيها مع موسكو

فضال  عن   وألمانيا،سعت تركيا للحصول على دعم دبلوماسي من فرنسا و

 .عسكرية من الواليات المتحدةالمساعدات ال 

 

 TURKEY-REPORT/SYRIA-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/SITUATION-الرابط:

FRANCE-DAN-GERMANY-RUSSIA-SUMMIT-IDLIB-ATTEND 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/situation-report/syria-turkey-attend-idlib-summit-russia-germany-and-france
https://worldview.stratfor.com/situation-report/syria-turkey-attend-idlib-summit-russia-germany-and-france
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 أمريكا من طالقبال مليا  أوروبا تفكر 

FOREIGN POLICY )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:   

لكن ينبغي   - الزعماء األوروبيون يتغنجون بفكرة االستغناء عن أميركا بمفردهم 

 على واشنطن أن تأخذ الموضوع على محمل الجد.  

وربيون المشاكل التي تعصف أو  خالل مؤتمر ميونيخ األمني هذا العام، ناقش األ

ل بعض  تهدد القارة العجوز باإلضافة إلى تضارب المواقف مع الواليات المتحدة حو 

القضايا، كما اقترح الرئيس ماكرون إنشاء قوة نووية أوربية رادعة بقيادة فرنسا.  

من البديهي في العالقات الدولية أن الديمقراطيات ال تخوض حرب ا مع بعضها  

ا هو الظروف التي قد تنفصل في ظلها عن الكتل   ،البعض لكن األمر األقل وضوح 

يخ مليء بأمثلة للديمقراطيات التي تتضافر  التار إن و، اإلستراتيجية المتنافسة

في تحالفات استراتيجية، لكن هناك أمثلة قليلة على قيام هذه الدول بفصلها  

وأقرب حلفائها في   هل الواليات المتحدة، وتحويلها إلى منافسين سياسيين

الطالق   الرأي، استطالعات  وحسب  إلى الطالق التاريخي؟  ها طريقفي أوروبا 

  ألمانيا، لم يكن هذا الشعور أكثر حدة مما كان عليه الحال في  .ةواقع ال محال

ا أظهر أن  Pew Research أصدرت يناير،في ، ف أهم بلد في أوروبا   57استطالع 

ا لبالمائة من األلمان يحملون وج لواليات  سياسات اهة نظر غير مواتية تمام 

ذكر المجلس األوروبي للعالقات   سبتمبر، في  أشهر،قبل بضعة  .المتحدة

في المائة من األلمان يريدون أن تظل بالدهم محايدة في أي   70الخارجية أن 

لكن تلك االحتكاكات بقيت في الغالب على   .صراع بين موسكو وواشنطن

بسيط: الطبقة السياسية في الواليات المتحدة متأكدة    المستوى الفني لسبب

في ميونيخ   تم تناولهاهذا صحيح لثالثة أسباب  .من أن أوروبا لن تتخلى عنها

بناء  على أي   ثانيا ، . ال تزال أوروبا منقسمة فيما بينها أوال ، :األسبوع الماضي
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مريكيون أن أوروبا  يدرك األ  ثالث ا، ، فإن أوروبا في طريقها إلى الضعف قوة،مؤشر 

بشكل تفصيلي(.  ملفتة للنظر. )وناقش المقال األسباب الثالثة تفتقر إلى قوة 

أقوى دولتين غير   تشجعو .عروض مغرية للتعاون بفإن العالم مليء  ذلك، ومع 

كالهما   .أوروبا على االبتعاد عن الواليات المتحدة وروسيا،، الصين تينليبرالي

للنظام الدولي الليبرالي في مجال االتصاالت   يقدم بدائل بأسعار منخفضة 

اعتماد ألمانيا االقتصادي المتزايد على الصين يدفعها  والجدير بالذكر أن   .والطاقة

بعيدا  عن الواليات المتحدة وأقرب من الحياد الفعلي في القضايا األمنية  

بعض    فهو مدى نسيان   ،راراالستق إذا كان هناك شيئ ا يفضي إلى عدم    .الرئيسية

ت المتحدة  قد تطالب الواليا .األوروبيين مدى جاذبية العالم أمام باكس أمريكانا

ولكن هذا هو الثمن   األمن،بعالقة أكثر توازنا  بشأن كل شيء من التجارة إلى 

  .الباهظ الذي يجب دفعه مقابل ما يقدمه النظام الدولي بقيادة الواليات المتحدة

 HARDER-THINKING-IS-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/02/26/EUROPE-الرابط:

TRUMP/-MERKEL-MACRON-AMERICA-DIVORCING-ABOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2020/02/26/europe-is-thinking-harder-about-divorcing-america-macron-merkel-trump/
https://foreignpolicy.com/2020/02/26/europe-is-thinking-harder-about-divorcing-america-macron-merkel-trump/
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تستبعد الواليات بينما  سوريةتركيا تستعد للحرب وحدها في 

 إعادة التدخلالمتحدة 

 اإلنجليزية(بلومبيرغ )باللغة 

  

 خالصة:     

إلعادة االنخراط   نية قال وزير الدفاع مارك إسبر إن الواليات المتحدة ليس لديها 

الناتو قوات   العضو في حلففي الحرب األهلية السورية، حيث تواجه تركيا 

في محاولة لمنع سقوط آخر معقل  الحكومة السورية المدعومة من روسيا 

  المسلحين الحكومي في تركيا يوم الخميس أن  TRT ذكر تلفزيون و عارضة.للم

،  الصداماتازدادت حدة  إذا قب، وسراالمدعومين من تركيا استولوا على بلدة 

  حسب تصريحات إسبر.   فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقف بمفرده

  انتشار ا سئل عما إذا كانت الواليات المتحدة ستعيد  يوم األربعاء عندم  أسبر وقال  

  : القوات األمريكية التي انسحبت العام الماضي من الحدود التركية السورية

قال   و "،"في هذه المرحلة، ال أرى أي احتمال بأننا سنعود على طول الحدود

إن المهمة   ركة،المشت رئيس هيئة األركان  ميلي،الجنرال األمريكي مارك 

ال تزال ضد الدولة اإلسالمية في شرق   سورية ئيسية للواليات المتحدة في الر

. ولقد قامت تركيا بالفعل بطلب نشر دفاعات جوية أمريكية من طراز  البالد

 باتريوت على طول الحدود التركية السورية. 

  نقاط ر أربع  السوريين هجوم ا مضاد ا لتحري  سلحين شن آالف الجنود األتراك والمو 

قالت وزارة الدفاع يوم الخميس  و البالد،في محافظة إدلب شمال غرب تركية 

إن غارة جوية قتلت جنديين تركيين يوم األربعاء دون إلقاء اللوم على الطائرات  

ا في إدلب،   17ما مجموعه  ُقتل و، الروسية أو السورية جندي ا تركي ا ومدني ا واحد 

تعهد أردوغان  و ران المدفعية في غارات جوية وني على الحدود مع جنوب تركيا،

التركية من قبل القوات الحكومية السورية وصد هجومهم   النقاطحصار  إنهاءب
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وقال أيض ا إنه سيبحث عن طرق لضرب قوات   .على إدلب بحلول نهاية الشهر

الحكومة السورية من الجو على الرغم من سيطرة روسيا على المجال الجوي  

إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين  الرئيس التركي    يتطلع و   السوري

 .مارس  5في  

 TURKEY-02-2020/W.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLESHTTPS://WW/27-الرابط:

-ENTRY?SRND=PREMIUM-RE-OUT-RULES-S-U-AS-SYRIA-IN-ALONE-WAR-TO-UP-GEARS

EAST-IDDLEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/turkey-gears-up-to-war-alone-in-syria-as-u-s-rules-out-re-entry?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/turkey-gears-up-to-war-alone-in-syria-as-u-s-rules-out-re-entry?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/turkey-gears-up-to-war-alone-in-syria-as-u-s-rules-out-re-entry?srnd=premium-middle-east
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 2020الشهر الثالث: آذار 

 

 سوريةتركيا تجد نفسها في موقع دفاعي في 

STRATFOR  )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:    

في محافظة إدلب على   المعارضةقوات  ينطوي هجوم الحكومة السورية على

أنقرة العديد من الجماعات   تدعمحيث ، مخاطر كبيرة بالنسبة لتركيا وروسيا

تدعم   ، بينماإدلب وتريد منع تدفق الالجئين السوريين إلى تركيا فيالمسلحة 

تجنب المواجهة المباشرة مع ردع   اكل منهم  يريدو، موسكو الهجوم السوري

صدع في  ت على استعداد الستغالل ال فهي الواليات المتحدة، أما ، تدخل اآلخر

من الواليات  طلبت تركيا رسمي ا و إلى جانبها مرة أخرى.محاولة إلعادة تركيا 

القوة الجوية  الحد من المتحدة نشر بطاريات صواريخ باتريوت للمساعدة في 

ة  وهي حيلة واضحة لتحذير الروس من أن أنقر  - الروسية بالقرب من إدلب 

كما لعبت تركيا دور ا كبير ا   ، ستحاول اجتذاب األمريكيين إذا استمرت الهجمات

م في وسائل اإلعالم الحكومية  والدعم التركي له  المسلحينفي شن هجمات  

، على الرغم من أن هذا النوع من الخطاب يتصاعد ، إال أن تركيا تبقي األبواب  

دوريات مع روسيا في شمال  استمرت في القيام بفلقد مفتوحة أمام الروس: 

المراد  مارس    5مع موسكو حول شروط قمة    الشد والجذبشرق البالد وتواصل  

حليف تركيا في حلف  )الواليات المتحدة  االشتباكات.منها تخفيف حدة التوتر و

شمال   تدخلها فيمؤخر ا في نزاع مع أنقرة بسبب دخلت  – شمال األطلسي 

فة إلى شراء تركيا لنظام الصواريخ  باإلضا 2019في أكتوبر  سورية شرق 

الستغالل التوترات بين روسيا   اآلن  دبلوماسييها ستنفرت  (– S-400 الروسية
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وتركيا، مع مسؤولين من وزارة الخارجية األمريكية من وزير الخارجية مايك بومبو  

، وتقديم الدعم الخطابي لتركيا    سوريةالخاص ل  بعوثإلى جيمس جيفري ، الم

بعض الثمار في شكل طلب  ب أتى يبدو أن هذا قد  ، وا إدلببشأن سياسته

إشارة إلى أن تركيا تريد تنسيقا  أوثق مع واشنطن حول  في  - لصواريخ باتريوت 

ما ستقوم به تركيا والواليات المتحدة    .على األقل  سورية مستقبل شمال غرب  

ارات  لكن يبدو أن هناك إش  .وروسيا بعد ذلك سيحدد نتائج وضع إدلب سورية و

لوقف الهجوم السوري والحفاظ على    تريده تشير إلى أن تركيا ستحصل على ما  

   .نفوذها في إدلب

وخاصة عالقات تركيا مع   األوروبية،تركيا وأوروبا، هناك العالقة التركية وأخيرا ، 

ا    روسيا،تشير تركيا إلى أنها تريد دعم ا دبلوماسي ا ضد   .فرنسا وألمانيا وربما دعم 

ليس من الواضح إلى أي مدى ستذهب   اآلن،، حتى ن الجئي التدفق مادي ا ل

ناهيك عما إذا   - باريس وبرلين إلى أبعد من كلمات الدعم للوضع اإلنساني 

، كما  سوريةكانت ستشارك في خط دعم آخر لموجة جديدة من الالجئين من 

أنقرة   فإن  أخرى،فرنسا وألمانيا آمال تركيا مرة  خيبت. إذا 2016فعلوا في عام 

إذا أظهرت الواليات المتحدة  و  .الالجئين إلى أوروبا مرة أخرى  رسل تكرر التاريخ وت

،  ، فسيشجع ذلك تركيا على البقاء في إدلبكالمدعما  أكبر لتركيا بما يتجاوز ال

فسوف تواجه أنقرة خيار ا صعب ا يتمثل   ذلك، ولكن إذا لم تتبع الواليات المتحدة 

 ا. ة المدعومة من روسيا وحدهفي مواجهة الهجمات السوري

 ITSELF-FINDS-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/TURKEY-الرابط:

STATES-UNITED-RUSSIA-IDLIB-SYRIA-DEFENSIVE 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/turkey-finds-itself-defensive-syria-idlib-russia-united-states
https://worldview.stratfor.com/article/turkey-finds-itself-defensive-syria-idlib-russia-united-states


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

166 | P a g e  

 

 

، ، رمزا  للثورةسوريةكانت الالفتات االحتجاجية في كفرنبل، 

 .استعادت قوات األسد المدينة اآلن

 واشنطن بوست )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة:    

من كفرنبل،    ثورةال  الفتات   انطلقت،  2011في عام    سورية عندما اجتاحت الثورة  

  الالفتات اهضون للحكومة  المتظاهرون المن   ونشر   وهي بلدة في محافظة إدلب،

  آملين بإثارة  –  يفطر القلب  ا وكثير منه ساخر،، والبعض اآلخر هجوميبعضها  - 

كفرنبل إلى يد   تعاد الثالثاء،يوم  .بقضيتهموتعريف العالم االهتمام الدولي 

الذي تشن قواته حرب ا في إدلب الستعادة الجزء    األسد،الرئيس السوري بشار  

أدى القتال إلى   و ،المسلحون الذي يسيطر عليه  رية سواألخير الرئيسي من 

كانت الغارة   ، ونزوح ما يقرب من مليون شخص، أكثر من نصفهم من األطفال

جندي ا تركي ا على األقل يوم الخميس    29أسفرت عن مقتل    الجوية السورية التي

بمثابة تصعيد في المواجهة العسكرية المستمرة التي تشمل أنقرة ودمشق  

 .ووموسك
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  الالفتات،  دور كبير في تنظيم وكتابة  كان له أحد رواد االحتجاج في المدينة، و

وقد ُقتل بالرصاص   .دوليا   حضورا  الذي كسب  دني كان رائد فارس، الصحفي الم

وكانت كل من الدولة اإلسالمية   ،2018خارج منزله في كفرنبل في عام 

رد   يضغط ألجل عب كفرنبل ش  كان بينما و  .وحكومة األسد قد استهدفته سابق ا

األسد   -  سوريةكانت القوات تمزق  األسبوعية،فعل دولي في المظاهرات 

أصبح    ؛ سلحينالمل الداخلي والتطرف بين  تصاعد االقتتا  وروسيا؛ وحلفاؤه إيران  

معقدة للغاية بالنسبة    -   عمالءدخول الدولة اإلسالمية والقاعدة وعدد كبير من ال 

 يتم اختصار في عبارات قصيرة في الالفتات. وأكبر من أن للمتظاهرين 

 

 PROTEST/HTTPS://WWW.WASHINGTONPOST.COM/WORLD/2020/02/29-الرابط:

-FORCES-ASSADS-NOW-REVOLUTION-SSYMBOL-ONCE-WERE-SYRIA-KAFRANBEL-BANNERS

TOWN/-RETAKEN-AVEH 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/2020/02/29/protest-banners-kafranbel-syria-were-once-symbols-revolution-now-assads-forces-have-retaken-town/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/02/29/protest-banners-kafranbel-syria-were-once-symbols-revolution-now-assads-forces-have-retaken-town/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/02/29/protest-banners-kafranbel-syria-were-once-symbols-revolution-now-assads-forces-have-retaken-town/
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 اليونان وتركيا رواياتالحدود مختلفة عن رواية 

 بلومبيرغ )باللغة اإلنجليزية( 

     

 خالصة:   

  لى جانبي إ، لكن زيارات البالد ألف شخص غادروا 100قالت تركيا إن أكثر من 

الحدود تظهر أنه من غير الواضح عدد الذين عبروا الحدود إلى أوروبا أو عالقون  

أثينا إنها    قالت و،  على طول الحدود مع اليونان وبلغاريا  المنطقة بين بالبلدينفي  

الذين   بينما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد  الجماعية،أوقفت المعابر 

ما يتم تداوله  الواقع على األرض ال يتطابق مع  . وتركياأقل بكثير مما تدعي    عبروا

لعب أردوغان بطاقة حساسة بشكل خاص في الوقت  و .في وسائل اإلعالم

على المهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا بسبب   أصوات اليمينيين ترتفع به الذي 

 .األمراض وسط وباء محتمل لفيروس كورونا

ألف شخص ينتظرون ركوب   150زو" لنحو عن "غ  اليونانيون  تحدث المسؤولون و 

الحظ مراسلونا على الساحل   لكن في الواقع القوارب عبر جزيرة ليسبوس 

)في إشارة إلى استخدام ورقة   التركي مجموعات صغيرة من العائالت فقط

على الرغم من التوترات  .  الالجئين من كل األطراف لتحقيق مكاسب سياسية(

عندما عبر ما    2015أزمة الالجئين لعام  ب  ال يقارن   أن هذا  جدا  واضح    المتصاعدة،

مما زاد من المشاعر المناهضة للهجرة   أوروبا،يقرب من مليون شخص إلى 

 . العجوزالقارة التي غيرت وجه السياسة في 

قوبل المهاجرون الذين استمعوا إلى المسؤولين األتراك بأنه لن تكون هناك  

للدموع وجدار من ضباط الشرطة اليونانية  لمسيل  بالغاز ا  ،عمليات تفتيش خروج 

صبح الوضع أشبه ببرميل بارود آيل  أ، و والجنود الذين ينتظرونهم في نهر إفروس

 في أي لحظة.   لالنفجار
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  39 أغرام،  قال محمد الحدود، عند بوابة بازاركولي، على الجانب التركي من و

ا، هو أن هناك    يفاجئني الذي جاء من إيران إلى تركيا قبل سبع سنوات: "ما    عام 

)في إشارة إلى أن هناك عدد كبير من جنسيات أخرى    "الكثير من اإليرانيين هنا

 غير السوريين( 

 NOT-S-01/IT-03-HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2020-الرابط:

EAST-MIDDLE-IS?SRND=PREMIUM-IT-SAY-GREECE-AND-TURKEY-CRISIS-MIGRATION-THE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-01/it-s-not-the-migration-crisis-turkey-and-greece-say-it-is?srnd=premium-middle-east
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-01/it-s-not-the-migration-crisis-turkey-and-greece-say-it-is?srnd=premium-middle-east
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ا من االستبداد   العالم يشهد شكال  جديد 

DEFENSE ONE )باللغة اإلنجليزية( 

    

 خالصة:    

ر قانونية إلبطال القيود الدستورية على  يستخدم المستبدون اليوم تدابي 

افتتح موقع ديفنس وان مقاله عن حكم الفرد الواحد واالستبداد   .سلطتهم

 بالجملة السابقة.  

، وأثناء خطابه لجمهوره، رّحب ترامب باألخبار التي تتحدث عن  2018ففي 

  إمكانية تعديل الدستور في الصين من أجل استمرار الرئيس الصيني في الحكم 

اء األشخاص الجيدين فرصة،  مدى الحياة، وقال فيما معناه أنه من الجيد إعط

وصّفق الجمهور من حوله للفكرة، ثم لّمح ترامب للفكرة في أكثر من مناسبة.  

، خاطب فالديمير بوتين األمة الروسية في خطاب  كانون الثاني الفائتفي و

ويات المعيشة من  جانب تعهدات بتحسين مست   إلى و،  سنوي عن حالة االتحاد

اقترح إصالحات دستورية   المدارس،خالل تقديم وجبات ساخنة مجانية ألطفال 

كبرى يمكن أن تؤدي إلى إضعاف المكتب الرئاسي وتعزيز رئاسة الوزراء ومجلس  

وهي تدابير من المرجح أن تهدف إلى ضمان بقاء بوتين في السلطة   الدولة،

هكذا   .ستورية على الخروج من الرئاسةعندما تجبره المدة الد ،2024بعد عام 

  تغلب على انتهاء دراستنا جميع استراتيجيات ال توثق و، يبدو االستبداد اليوم

في االستراتيجية األولى:  . 2000في جميع أنحاء العالم منذ عام  الحكم  والية

قام  فلقد اية: الحد المسموح به لفترة رئاسية شائع للغ تجاوزلقد وجدنا أن 

تمديد،  الرؤساء الذين وصلوا إلى نهاية فترة واليتهم بمحاولة جادة لل  حوالي ثلث

ا  .ثلثا الذين قاموا بهذه المحاولة نجحو   - اإلستراتيجية األولى واألكثر شيوع 

هي   -  التشبث بالسلطةبالمائة من محاوالت  66المستخدمة في حوالي 

هذا ما قم به رئيس  فترة الحكم، وزالة حدود  ببساطة تعديل الدستور لتمديد أو إ
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عملية تعديل  ب بول كاغامي  قام المثال،على سبيل  رواندا،في الصين مؤخرا . 

  بدأ و ، عام ا )أو أكثر 35لمدة  بالبقاء في السلطةالتي ستسمح له ودستوري 

حزب كاجامي الناخبين على التوقيع على   حثّ عندما  ، 2015جهد في عام 

، وقد نجح في تنفيذ خطته  رة إضافيةعرائض تحث البرلمان على منح الرئيس فت

  الثانية، اإلستراتيجية  بعد سلسلة محاوالت من أحزاب معارضة للوقوف ضده.

، هي ما  مديد في السلطةبالمائة من محاوالت الت 8التي تشكل حوالي 

قائمة البيضاء": عندما يقوم القائد بإنشاء دستور جديد  نسميه إستراتيجية "ال

ا ، يلغي بشكل أس عند إنشاء دستور جديد  ، واسي حدود الوالية القديمةتمام 

كانت   .والية الزعيم فعلي ا ، دون أي انتهاك دستوري واضح تفعيل ، تتم إعادة 

هذه إحدى الطرق التي استخدمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير  

في العام الماضي: بعد أن تولى السلطة في عام  عن السلطة حتى إزاحته 

وبالتالي ظل   تمام ا،يشرف على دستور واحد بل دستوران جديدان ، لم 1989

في كل مرة كان هناك   الوالية؛في السلطة لعقود دون انتهاك رسمي لفترات 

اإلستراتيجية الثالثة، التي حققت  تتمثل  و  .بدأت واليته مرة أخرى  جديد، دستور  

ا ملحوظ ا في أمريكا الالتينية على وجه الخصوص، في الطع ن في شرعية  نجاح 

٪ من  15تشكل هذه االستراتيجية حوالي ، وحدود الوالية في المحكمة

تمكن   المثال،على سبيل  نيكاراغوا،في ، فمنذ مطلع األلفية التمديد محاوالت 

حدود الوالية من دستور بلده بنجاح بحجة أنها   لغاء ن إالرئيس دانييل أورتيغا م

التي تشكل أيض ا  و الرابعة،تيجية اإلسترا .تشكل انتهاك ا لحقوقه اإلنسانية

هي ما نسميه "إستراتيجية الوكيل   ،مديدالت بالمائة من محاوالت  15حوالي 

نهم  ، والتي تتضمن الرؤساء الذين يبحثون عن خليفة يمك)الُمحلّل(من" تالمؤ

  محتى يتمكنوا من االستمرار في الحكم أثناء تركهم منصبه عليه، السيطرة 

  لاللتفاف فعل بوتين مع خليفته ميدفيدف الذي تم استخدامه  تماما  كما    .رسمي ا

تمكنت حفنة صغيرة من   وأخيرا ،عبر مرحلة رئاسية وهمية.  بالدستورعل 

الرؤساء من البقاء بعد انتهاء واليتهم بتأجيل االنتخابات أو إلغاؤها بطريقة غير  
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في   5)  األقل استخدام ا هي  فإن هذه هي اإلستراتيجية ذلك،ومع  .قانونية

  ذلك، ومع  .( ومن الواضح أنها أكثر استبداديةمديدالمائة فقط من محاوالت الت

  األخيرة، السنوات  ، ففي جاوز قد فشلت بطريقة مذهلةفإن ثلث محاوالت الت 

  الكثير، وغيرها  وباراغواي،أرغمت الحركات الشعبية في مالوي وبوركينا فاسو 

ومع ذلك، فإن   في السلطة.عن خططهم في البقاء  الرؤساء على التراجع 

االستراتيجيات القانونية والدستورية التي يستخدمها القادة للحفاظ على  

في السلطة تشكل خطورة خاصة، ألنهم ينظرون إليها على أنها  أنفسهم 

جديد من المستبدين أتقن فن المظهر الديمقراطي   جيلإجرائية، ديمقراطية 

إن نجاحهم عادة  ما يعود إلى ما   .بينما يسعى إلى تحقيق أهداف استبدادية

لفعل  إذا كان المواطنون العاديون يأخذون التهديد على محمل الجد بما يكفي 

 .شيء حيال ذلك

 EXPERIENCING-NSEONE.COM/IDEAS/2020/03/WORLDHTTPS://WWW.DEFE-الرابط:

RIVER-AUTOCRACY/163427/?OREF=D-FORM-NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defenseone.com/ideas/2020/03/world-experiencing-new-form-autocracy/163427/?oref=d-river
https://www.defenseone.com/ideas/2020/03/world-experiencing-new-form-autocracy/163427/?oref=d-river
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 "البحث عن التطرف: نشر "طريقة إعادة التوجيه

 معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:    

  عشر   ثالثة  لمدة  بالسجن   عليه  المحكوم  -  هاسون   كريستوفر  قيام   اكتشاف  بعد

  محرّك  على بحث   أنه  أيضا   اكُتشف محلية،  إرهابية  أعمال  لتنفيذ  بالتآمر  -  عاما  

  البيض  األشخاص  ينتفض أن  يمكن  كيف " مثل مهّدِدة  استعالمات عن " غوغل"

  عام  في تشارلستون   كنيسة مجزرة مرتكب  روف، ديالن  يكون   وقد". اليهود ضدّ 

  نشرات  ووجد" البيض ضدّ  السود جرائم " حول  معلومات  عن بحث   قد ،2015

  نظرا   سيّما ال اإلنترنت، عبر  التطرف هذا  مثل  يستمر  أن  المؤكد ومن . متطرفة

  المتطرفين " مسار  تغيير “لـ  الوقائية  الطرق  تنفيذ  في المساواة عدم إلى

  للغاية  محدود  نطاق   على  وعادة   اإلجرام، نحو  الحدود تجاوزهم قبل المحتملين 

  مكافحة  مثل واالحتجاز، التعطيل إلى  تهدف التي باالستراتيجيات مقارنة  

"  Moonshot CVE"  شركة من  كل   مؤخرا   أدارت الثغرة، هذه ولمعالجة . اإلرهاب

  برنامجا  " التشهير مكافحة رابطة"و "( العنيف التطرف لمكافحة  مونشوت)"

  الواليات  في اإلنترنت  عبر  البحث  عمليات على القائم التطرف  لمعالجة  مشتركا  

  الدعاية  استهالك احتمال  من  التقليل إلى  المؤسستان  وسعت . المتحدة

  صممتها   التي   - "  التوجيه  إعادة   طريقة "   وتركّز .  تشريعها  أو   اإلنترنت   عبر   المتطرفة 

  - " غوغل“لـ  التابعة( Jigsaw" )جيغسو"  شركة مع بشراكة" مونشوت"  شركة

  والمشاعر  كاراألف  تُظهر فريدة   نافذة   توفّر ألنها" غوغل" بحث عمليات على

  على المستخدمون  ينشر وبينما . للخطر المعرَّض  بالجمهور الخاصة الحقيقية 

  أن  يدركون  وهم"( تويتر" و" فيسبوك" المثال، سبيل على) األدائية المنصات

  مثل  األدائية  غير المصادر تُظهر اآلخرون، سيفهمهم كيف سيحدد نشاطهم 

  عنها  يبحث التي المحتوياتو المعلومات هي ما  البحث عمليات  سير  بيانات
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  سير   ألن  ونظرا  .  اجتماعي كأداء  ينشرونه  ما وليس  اإلنترنت،  عبر المستخدمون 

  فبإمكانه  -  الحظر أو  اإلزالة أو  للتنقيح أبدا   يخضع وال  -  خاص أمر   البحث  عمليات

  ما  تمييز في يساعد وأن  العنيف، للمحتوى  للشهيّة مالئما   مؤّشرا   يشكّل أن 

  معاِدلة  ومقاطعة  مقاطعة، 3142 في البرنامج  تشغيل  تم. لكوهمسته يفضّله 

.  2019  نوفمبر/الثاني   وتشرين   مايو/ أيار   بين   ما  الفترة  في  المتحدة،  الواليات  في

  التوجيه   أعادت  نقرة  4000  من  أكثر  على  البرنامج  إعالنات  حصلت   عام،  وبشكل  

  للتطرف ة نقر 500 من أكثر وعلى األبيض، التفوق لنشر بديل محتوى إلى

  من أكثر  إلى أيضا   البرنامج نشر  وأدّى . اإلسالمية النزعة من المستوحى 

  ،(للخطر   المعرّضين  لألفراد  اإلعالن   فيها   ظهر  التي  المرّات  عدد )  ظهور   200,000

  المحتوى   إلى  للوصول  مرتفع  نقر  ومعّدل  اإلعالنات،  على  النقرات   من   كبير  وعدد

  البحث  مقابل  للظهور مرتفعة  وحصة( احدالو للظهور للنقرات المئوية  النسبة)

  فيها   يبحث   مرة  كل   في   اإلعالن   عرض  فيه   يتم   الذي   الوقت   من  المئوية   النسبة)

 (.خطرة  رئيسية كلمة عن المؤهَّل المستخِدم

 المقياس 
إعادة التوجيه للعنصريين  

 البيض

إعادة التوجيه للتطرف  

المستوحى من النزعة  

 اإلسالمية 

 21,624 179,684 الظهور

 529 4,295 النقرات

متوسط معّدل النقر  

 للوصول إلى المحتوى 
2.39 % 2.45 % 

متوسط حصة الظهور  

 مقابل البحث 
95 % 96 % 
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  لمنع  الموارد ولكن اإلنترنت،  بسرعة الحاليين  المتطرفين تطويع  اليوم ويتم

  المستوى  على اإلضافية  األمور من بالكثير  القيام  ويجب. متساوية غير التطرف

  طريقة "   نشر  وُيظهر .  سواء  حد  على  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  لمواجهة  يالمحل 

  قابل  أنه كما النتائج،  لقياس المجال ويفسح واعدة، نتائج " التوجيه إعادة

  بين  المفقود  الرابط  بمثابة  يكون  قد  توسيعه، وعند . متأصلة بصورة للتوسع 

  في  لعنيفا التطرف ضد  الصراع في وخارجها  اإلنترنت شبكة على المساحة

 . المتحدة الواليات أنحاء  جميع

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

METHOD-REDIRECT-THE-DEPLOYING-MISMEXTRE-FOR-SEARCH-ANALYSIS/VIEW/THE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-search-for-extremism-deploying-the-redirect-method
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-search-for-extremism-deploying-the-redirect-method
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عشرات من أهداف الجيش السوري بما في ذلك  تركيا تدمر

 المطارات والدفاع الجوي والدبابات

MIDDLE EAST MONITOR )باللغة اإلنجليزية( 

 

 خالصة:    

تناقلت الصحف ومواقع األخبار العالمية الخسائر الفادحة لجيش النظام، حيث  

دبابة   100األحد إنها دمرت منظومات الدفاع الجوي وأكثر من  قالت تركيا يوم

وأسقطت طائرتين تابعتين للجيش السوري كجزء من عملية شنتها بعد غارة  

الجيش   وقال  .يجوية أسفرت عن مقتل العشرات من جنودها األسبوع الماض 

أو طائرات بدون طيار تخرق   مقاتلة السوري يوم األحد أنه سيسقط أي طائرات

لمجال الجوي فوق الشمال الغربي، والتي يسيطر عليها حليفها موسكو منذ  ا

 .سنوات

  مقاتلتين قالت وزارة الدفاع التركية إنها أسقطت    قليلة،لكن في غضون ساعات  

   .بيان أكده الجيش السوري  وذلك حسب ،قتاليةفي مهمة  كانتا  سوريتين 

 DESTROYS-TURKEY-HTTPS://WWW.MIDDLEEASTMONITOR.COM/20200301-الرابط:

TANKS/-NDA-DEFENCES-AIR-AIRPORT-INCL-TARGETS-ARMY-SYRIAN-OF-SCORES 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20200301-turkey-destroys-scores-of-syrian-army-targets-incl-airport-air-defences-and-tanks/
https://www.middleeastmonitor.com/20200301-turkey-destroys-scores-of-syrian-army-targets-incl-airport-air-defences-and-tanks/
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وبون بة: كيف يصوغ الشعالمسلمون والمدينة العلماني

 اليمينيون النقاش الفرنسي حول اإلسالم

BROOKINGS )دراسة باللغة باإلنجليزية( 

 

 خالصة:     

جزء من دراسة كبيرة على مدى سنوات تتحدث عن المسلمين وصعود  

فهم مكانة اإلسالم في   حيث أن  الشعبويين من اليمين المتطرف في أوربا.

تجاه الدين من خالل العقيدة التأسيسية   حيث تتشكل المواقف فرنسا،

ألن التدين العام يمثل مشكلة، فليس    نظر ا،  تحدي اتمثل    -العلمانية    - للجمهورية  

ا التمييز بين التعبئة اليمينية المتطرفة ومجموعة أوسع بكثير   من السهل دائم 

كانت هناك جدل كبير حول   المثال،على سبيل  .من الديناميات السياسية

بوركيني ، ولكن هذه ليست قضايا محصورة في  حول جداالت  و جاب" ، "الح 

  بل  ،األحزاب الشعبية اليمينية مثل التجمع الوطني )الجبهة الوطنية سابق ا(

هذه الخالفات حول الدين العام تبرز في الثقافة السياسية الفرنسية في جميع  

ة متطرفة أو  وليست مجرد مقاطعة أيديولوجية يميني ياف المجتمع أطأنحاء 

وتناقش الدراسة اإليديولوجيات المختلفة في المجتمع الغربي حيال   .شعبوية

اإلسالم والمسلمين، ودور اليساريين حيال هذا الموضوع، والكثير من المواضيع  

ة صياغة تفكيره  التي تتعلق بكيفية فهم اإلسالم من قبل المواطن الغربي وإعاد

. الدراسة ومراجعها ومرفقاتها في الرابط  حول الكثير من المفاهيم المغلوطة

 التالي:

 SECULAR-THE-AND-OOKINGS.EDU/RESEARCH/MUSLIMSHTTPS://WWW.BR-الرابط:

ISLAM/-OVER-DEBATE-FRENCH-THE-SHAPE-POPULISTS-WING-RIGHT-HOW-TYCI 

 

 

https://www.brookings.edu/research/muslims-and-the-secular-city-how-right-wing-populists-shape-the-french-debate-over-islam/
https://www.brookings.edu/research/muslims-and-the-secular-city-how-right-wing-populists-shape-the-french-debate-over-islam/
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 سوريةنفوذ تركيا في  روسيا سيقلصوقف إطالق النار مع 

STRATFOR )باللغة اإلنجليزية( 

  

 خالصة:     

كل منهما   اصطدم، وقد سوريةلدى تركيا وروسيا استراتيجيات مختلفة في 

واجهت تركيا اآلن حملة جادة   .غرب البالداآلخر في محافظة إدلب في شمال ب

وتسعى جاهدة   ،حافظةالم مدعومة من روسيا الستعادة السيطرة على 

والحفاظ على إستراتيجية   -للحصول على خيارات للحفاظ على نفوذها هناك 

من خالل االتفاق مع روسيا على تفعيل وقف   .بأكملها من االنهيار سورية 

مارس /   6من صباح   12يبدأ في الساعة   وريةسإلطالق النار في شمال غرب  

مة التي تسيطر عليها قوات  تبدو تركيا مستعدة للتضحية باألراضي المه آذار،

عند القيام   .التي تدعمها لضمان توقف العنف في أقرب وقت ممكن المسلحين 

هجومهما التالي  للقيام ب سوريةروسيا ول  قد أفسحت المجال تركيا  تكون  بذلك،

  تمت و، إدلب دون حل حقيقي في األفق لالجئين في المنطقة في محافظة

وإيران من    سوريةالتصعيد بين تركيا من جهة وروسيا و   تخفيفالصفقة ل  هندسة 

تشير التفاصيل األولية لوقف إطالق النار التي أعلنها الرئيس التركي    .جهة أخرى

ستقبل  رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى أن تركيا 

ألن الخطوط األمامية الحالية ستصبح   ،سوريةبنطاق محدود من النفوذ في 

مناطق ترسيم الحدود الجديدة بين الجانبين وسيقطع "ممر أمني" منزوع  

السالح جزء كبير من األراضي التي يسيطر عليها المتمردون على طول الطريق  

الروسية إلى ضمان  تهدف الدوريات المشتركة للقوات التركية وو  .M4 السريع

  3.7لومترات )كي   6والذي يصل عمقه إلى    ، M4 وقف تصعيد ممر الطريق السريع

من المنظور العسكري، يؤثر الممر األمني على   .ميل( إلى الشمال والجنوب

التي تدعمها   المعارضة بشكل كبير على قدرة قوات  M4 طول الطريق السريع
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مدينة جسر الشغور    .ق الواقعة جنوبهاتركيا على الدفاع عن مدينة إدلب والمناط

لن تتمكن قوات   ،سيطر عليها المعارضة تقع بالكامل داخل الممرتالتي 

إبطاء وحتى    في األمر الذي ساعدهم    دفاعية، المعارضة بعد اآلن من بناء مواقع  

إذا استؤنفت المعارك في إدلب،   .سوريةالهجوم ضد الهجوم األخير للحكومة ال

الحكومية من التقدم بسرعة إلى هذه المنطقة األمنية  فستتمكن القوات 

المنزوعة السالح، وكذلك المناطق الواقعة جنوبها والتي ستصبح غير مقبولة  

سمح وقف إطالق النار لتركيا بحماية جزء    النحو،على هذا   .بسبب هذا االتفاق

مع وقف إطالق النار  . بشكل مؤقت سلحون طر عليه الم من إدلب الذي يسي 

يمكن أن تبدأ تركيا في إعادة عالقاتها مع روسيا إلى مستوى أكثر   هذا،

،  سوريةاستقرار ا، ويبدو أن عالقات العمل التركية مع روسيا في شمال شرق 

   .منقطعة في الوقت الحالي على األقل  األخرى،وكذلك في المسائل الدفاعية 

تغيير طفيف في  قد يكون هناك  أوروبا،بالنسبة لعالقة تركيا المستقبلية مع 

تركيا لضغوط داخلية لتخفيف حصتها    تتعرض و،  إستراتيجية أنقرة الحالية لالجئين

سيواصل بعض الجئي   إدلب،من الالجئين، وبدون أي انتكاسات عسكرية في 

نار هذا بدال  من منع التقدم  إلى تركيا خوف ا من تأجيل وقف إطالق ال  التدفق إدلب  

مرجح أن تستمر تركيا في استخدام  من ال .المستقبلي من قبل دمشق

الالجئين السوريين كأداة ضغط ضد أوروبا للحصول على دعم جديد في مواجهة  

مع    تغيير،تبدو عالقة تركيا بالواليات المتحدة دون    أخير ا،و  .هذا التحدي المستمر 

لقد كان الدعم   .ي المباشر لتركيا المتوقع في إدلبالقليل من الدعم األمريك

لكن حتى عندما دعت أنقرة إلى إنشاء مناطق حظر الطيران   وشيك ا، الخطابي 

لم تُظهر   (،والمعدات العسكرية )وتحديدا  أنظمة صواريخ باتريوت األمريكية

 أكبر.بشكل   سوريةواشنطن سوى ميل ضئيل إلشراك نفسها في  

 RUSSIA-FIRE-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/CEASE-الرابط:

IDLIB-SYRIA-INFLUENCE-TURKEYS-SHRINK-APPEARS 

https://worldview.stratfor.com/article/cease-fire-russia-appears-shrink-turkeys-influence-syria-idlib
https://worldview.stratfor.com/article/cease-fire-russia-appears-shrink-turkeys-influence-syria-idlib
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ا بالمخاطر وضع  يواجهان : تركيا وروسيا يوسياسيا  ج ا محفوف 

 سوريةفي 

STRATFOR )باللغة اإلنجليزية( 

 

 الصة: خ   

 مقطع صوتي للخبير العسكري في ستراتفور

المقطع يحتوي على تسجيل صوتي لمحلل عسكري رفيع المستوى يعلق  

على االتفاق الذي تم مؤخرا  من وجهة نظر عسكرية، وحسب المتحدث، فإن  

ب دورا  كبيرا  في كيفية صياغة االتفاق، فعلى  الواقع العسكري على االرض لع 

وية التي تلقاها النظام من القوات التركية إال أنه أعاد  الرغم من الصفعة الق 

تنظيم صفوفه والثبات بل والتقدم أحيانا  بغطاء جوي روسي، في نفس الوقت  

فصائل المعارضة بحاجة لتحصين مواقعها أكثر، وعلى ما يبدو أنه أشبه بهدنة  

حدث المقطع  ن شأنها أن توقف تدفق الالجئين نحو الحدود التركية ولو مؤقتا ، وت م

عن أهمية المعارك حول سراقب فهي مدينة استراتيجية كلّفت النظام والروس  

الكثير من الخسائر لكنهما يصران عليها ووقعت معارك كر وفر طاحنة حولها.  

زالوا مترددين جدا  بالتدخل  وحسب المتحدث، فإن الناتو والواليات المتحدة ما

يا رسميا  منظومة دفاع جوي من  عسكريا  في إدلب على الرغم من طلب ترك

 الناتو. 

مؤشرات أنه مازالت احتماالت مساعدة الناتو لتركيا قائمة وموجودة   لكن هناك 

وأشار المتحدث حول نجاعة المسيرات التركية في استهداف  ، على الطاولة

منظومات دفاع جوي روسية الصنع بانتسير والتي تم نشرها أصال  إلسقاط  

فعال ، لكن يمكن أن تكون المشكلة في طواقم   ملالهتماثير الطائرات فهو أمر م

الجيش السوري التي تشّغل النظام الدفاعي الجوي فهي طواقم غير مدربة  
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كانت طواقم روسية ربما تغير الوضع فالقوات السورية تفتقر   ير احترافية ولو وغ

فعاليتها.  إلى الحرفية في التعامل مع التقنيات العسكرية الحديثة مما يقلل من  

فعلى سبيل المثال تم نشر نظام بانتيسير في مناطق مفتوحة ومكشوفة  

ن خط الدفاع األخير وليس  وبدون أي تمويه، كما أن نظام بانتيسير عادة  ما يكو

على جبهات القتال. إال أن هذا ال يقلل من شأن المسيرات التركية فلقد أبلت  

  إطالق . أما في حال لم يصمد وقف بالء  حسنا  وكانت غاية في الدقة والحرفية

النار ستكون هناك هجمة شرسة من النظام للسيطرة على سراقب من جهة  

سر الشغور من جهة الغرب وستكون األمور  الشرق وإدلب من جهة الجنوب وج

 محفوفة بالمخاطر لجميع األطراف. 

 ESSENTIAL-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/STRATFOR-الرابط:

PODCAST-SYRIA-RUSSIA-AND-TURKEY-BUSINESS-RISKY-GEOPOLITICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/stratfor-essential-geopolitics-risky-business-turkey-and-russia-syria-podcast
https://worldview.stratfor.com/article/stratfor-essential-geopolitics-risky-business-turkey-and-russia-syria-podcast
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ماذا يجري في إدلب؟ التصعيد الدراماتيكي في المحافظة 

 .في ثناياه تكتيكا  روسيا  عالي المجازفةربما يخفي 

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

    

 خالصة:    

لنظام األسد، أم أنها في الواقع تستخدم  هل تدعم موسكو هجوما  غير محدود  

الوضع على األرض كأداة الستيالد سطوة أكبر على أنقرة؟ وإذا كان األمر كذلك،  

: التصعيد دراماتيكي بالفعل، لكنه يبقى على  ماذا تريد حقا  من تركيا؟ بكلمة

  -األرجح تكتيكا  تفاوضيا  وإن عالي المجازفة، وقد ينبثق من رحمه تفاهم روسي 

الخيار المعاكس هو استعراض قوة   .تركي جديد حول إدلب. بل وأبعد من إدلب 

التصميم التركي في داخل سورية. وهذا يعني، بكلمات أخرى، أنه يتعيّن على  

ا أن تُظهر اإلرادة والعزم على الرد بالمثل على أي هجوم ضد قواتها في  تركي

من الهجمات. وقد قامت  إدلب، بأمل أن ُيثبط ذلك نظام األسد عن شن المزيد 

القوات التركية بالفعل بإطالق حملة من هجمات المدفعية والطائرات بدون  

ية المسلحة  طيارين على قوات النظام، وزوّدت مجموعات المعارضة السور

جو التي تُطلق من الكتف والتي نجحت في إسقاط  -الحليفة لها بصواريخ أرض

لتركية لطائرتين مقاتلتين للنظام  مروحيتين للنظام، عدا إسقاط الدفاعات ا

آذار/مارس. كذلك، ليس ثمة ظل من الشك بأن أنقرة منخرطة أيضا  في   1 في

إلعادة االستيالء على مدينة   العملية الناجحة التي نّفذتها قوات المعارضة 

شباط/فبراير وعلى طيف من البلدات والقرى األخرى فيما بعد.    27سراقب في  

ا االستعراض للقوة عين النجاح، لعله لن يخدم سوى  لكن، حتى لو أصاب هذ

لحماية القوات التركية في المحافظة. ولكن من المحتمل أن ذلك لن يكون كافيا   

هجومه العام في إدلب وغربي حلب، كما ظهر من   لردع النظام عن مواصلة

هذا، وسيترتب   .استعادته السيطرة على سراقب مرة أخرى بعد بضعة أيام
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ا دفع المزيد من القوات البرية إلى إدلب، إذا ما اختارت التصعيد على  على تركي 

نحو أقوى. وهذا سيزيد من مخاطر تكبّد الخسائر واإلصابات في صفوفها، وقد  

أيضا الردود الروسية المباشرة. أو في مستطاع أنقرة دفع سالح الجو  يحّفز 

ممكن من دون   التركي إلى المجال الجوي السوري فوق إدلب، لكن هذا غير 

ومن جهة أخرى، لروسيا مصلحة في    .ضوء أخضر من موسكو، وهو أمر غير وراد

دفع أنقرة  عدم خسارة كل الثمار التي قطفتها في عالقاتها مع تركيا، وال في 

مجددا  إلى أحضان حلفائها األطلسيين. وهذا األمر قد يعطي أردوغان هامشا   

سكرية التركية وتدفيع األثمان لقوات  للمناورة يسمح له بمواصلة الردود الع 

الرئيس بشار األسد )طالما ال تتدخل القوات الروسية مباشرة لوقف الهجمات  

بيد أن التركيز الدراماتيكي على   .لن تتراجعالتركية(، بغية إقناع روسيا بأن تركيا  

إدلب قد يخفي في طياته استعدادا روسيا لتفاهمات جديدة مع تركيا تتعلّق  

ق أخرى من سورية، وخاصة الحسكة ودير الزور. وبالفعل، فإن شدة  بمناط 

وتواصل الهجمات على قوات المراقبة التركية في إدلب وجرأة    -التصعيد في إدلب 

قد يميطان اللثام عن هدف   -محاصرتها الواحدة تلو األخرىالنظام في 

نظام   استراتيجي أوسع. إذ يجب أن نتذكّر هنا أن روسيا ترعى محادثات بين

األسد واألكراد، وربما هي تحاول تليين المقاومة التركية حيال أي صفقة قد  

تبرمها في دمشق، األمر الذي قد يكون نذيرا  بوضع حد للوجود العسكري  

التركي، وبتخلي أنقرة عن حلفائها في المعارضة السورية وعن المناطق  

 .المدنية اآلمنة في الداخل السوري

اآلن بل على مدى أطول، بيد أن الحريق الراهن الُمحتدم في  قد ال يحدث هذا 

 .إدلب يوحي بأن ثمة أهدافا  استراتيجية أوسع قيد العمل

  MEC.ORG/DIWAN/81194-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/81194
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 تركيا تجبر الغرب على النظر إلى إدلب

 بوليسي )باللغة اإلنجليزية(فورين 

  

 خالصة:    

إن الخطوة التي قامت بها أنقرة على الحدود تمنح االتحاد األوروبي الفرصة  

اد األوروبي إلى عقد اجتماع  االتح ودعارية سولتصحيح أخطائه السابقة في 

متعلق ا باألزمة  األمر  يكن    لم ،  سوريةطارئ لوزراء الخارجية لمناقشة الصراع في  

   .زمة المتنامية على الحدود بين تركيا وأوروباألاإلنسانية في محافظة إدلب، بل با

ونتيجة للتصعيد األخير الذي قام به النظام ضد إدلب وريف حماه، ُقتل حوالي  

ألف باتجاه الحدود حسب إحصائيات مفوضية   948دني وتم تهجير م  800

االتحاد األوروبي    حثّ ي   إال أن هذا لم   الالجئين والشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

حساب    وخالل مطالعة   نسانية.للقيام بأي دور اتجاه الكارثة اإل  أو األمم المتحدة 

  فيها   ذكر   خر مرة يتر، فإن أ على تو  ش األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيري 

مليون شخص تلقوا ما يسمى مواد   1.64من بين و. 2019يونيو  في إدلب 

من   سورية اإلغاثة األساسية من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في 

  - في المئة  1أقل من  -شخص فقط  13.710نهم م يناير،إلى  2019نوفمبر 

)على النقيض   .سوريةين داخليا في حيث يوجد معظم النازح إدلب،كانوا في 

أضعاف عدد األشخاص في محافظة الالذقية التي    10من ذلك، تم الوصول إلى  

إدلب من أنشطة اإلغاثة التي قامت بها   تاسُتبعدويسيطر عليها النظام(. 

لم   اإلغاثة الطبية، كل هذاالمأوى و تأمين ل الشتاء وأنشطةالمفوضية في فص 

التي أقامت الدنيا عند وصول بعض الالجئون   صم الغربية يثير أي قلق في العوا 

ديفيد    على لسان إدلب    على  سدالرد على هجوم األوكان    إلى الحدود اليونانية.

سف  نأ ميليباند، رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق، 

،  ."سوريينلمدنيين العن امجتمع الدولي ال"للفشل التام للدبلوماسية وتخلي 
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دفعت الدول األوربية مساعدة   2016وخالل موجة الالجئين الكبيرة في عام 

( من أجل احتواء الالجئين، لكن لم تعمل  مليار دوالر  6.6مالية إلى تركيا )حوالي  

لكن تركيا  تلك الدول على حل أسباب المشكلة بل اكتفت بذلك الحل المؤقت.  

مليون   3.7منهم  الجئ،مليون  4.1 تستضيف حاليا  فهي تأثرت بشكل مباشر: 

سقطت إدلب، فقد تضطر إلى استيعاب ما يصل إلى   إذاو، وحدها سوريةمن 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة شيئ ا سوى التعبير عن    يقدم  لمو،  مليون   1.3

:  ان واجهت تركيا خيار  الداخل،لالجئين في  اتنامي المشاعر المعادية    مع،  القلق

  .م النظام السوري أو تسهيل خروج المحاصرين في إدلب إلى الغربوقف تقدإما  

أعلنت أنقرة أنها لن توقف  و إدلب،ال تزال تركيا تواجه الالمباالة الغربية تجاه و

تجبر تركيا اآلن الغرب على معالجة أسباب النزوح   .الالجئين من العبور إلى أوروبا

القرار في حالة من الذعر داخل   كما هو متوقع، تسبب هذا  .أو التعامل مع آثاره

اليونان حدودها، حيث أطلق   أحكمت الثنين، يوم ا بحلول و، االتحاد األوروبي

شهود ومسؤولون أتراك إن   قالو، الجنود الغاز المسيل للدموع على الالجئين

ا على األقل  الحي  القوات اليونانية أطلقت الرصاص    - أيض ا وقتلت مهاجر ا واحد 

ماليين  أن تستضيف إذا كان االتحاد األوروبي يريد تركيا  .ثيناوهو ما تنفيه أ

جرائم    نتائجالالجئون أحد    أليسعشرات اآلالف؟    ستضيففلماذا ال ي   لمهاجرين،ا

ومع ذلك، فإن الوضع  . سوريةخاصة في  البصر عنها؟  الغرب غضالتي  اإلبادة 

من المقرر أن   .اءفي إدلب يمثل فرصة ألوروبا والواليات المتحدة لتصحيح األخط 

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس بالرئيس الروسي  

حيث يهدف إلى دفع روسيا إلى إبطاء هجوم   موسكو،فالديمير بوتين في 

يمكن للغرب حلها لصالح   وبوتين،بدال  من ترك نتيجة النزاع ألردوغان  .األسد

يجيا  من خالل فرض منطقة  تراتأخالقيا  واس فضل النتيجة األ -الشعب السوري 

بدعم من أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو، تستطيع   .حظر جوي فوق إدلب 

معرضة  عندما تكون  حقيقي لتركياومن خالل توفير دعم  .تركيا ردع روسيا

   .للخطر
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  لكن ،  للسخريةأمر مثير    هو   الغرب   من أجل لفت نظرإن استخدام تركيا لالجئين  

 .على الدول المجاورةوآثاره  رب االهتمام بالصراع السوري  رفض الغ سي من دونه،  

 .رفض الغرب ذلك ،2012عندما طلب السوريون منطقة حظر الطيران في عام 

تدعو المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ووزير الخارجية الهولندي ستيف   اآلن،

  كبحالسهل  لقد أثبتت تركيا كم كان من  .بلوك إلقامة منطقة آمنة في إدلب

وهو ما كان من شأنه أن ينقذ مئات اآلالف من األرواح   - سالح األسد الجوي 

إنه ألمر  و .لو حدث ذلك في وقت سابق سوريةويمنع الهجرة الجماعية ل

فلن يكون   به،لو كان الغرب قد التزم بقيم حقوق اإلنسان الخاصة ، فمأساوي

 إليجاد حل. وزراءه يسعون اليوم 

 

 EUROPEAN-WEST-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/03/04/TURKEY-الرابط:

ERDOGAN/-REFUGEES-BORDER-GREECE-SYRIA-IDLIB-UNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2020/03/04/turkey-west-european-union-idlib-syria-greece-border-refugees-erdogan/
https://foreignpolicy.com/2020/03/04/turkey-west-european-union-idlib-syria-greece-border-refugees-erdogan/
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 يونانيةتموت على الحدود الاألخالق األوربية 

 فورين بوليسي )باللغة اإلنجليزية(

  

 خالصة:     

هذا األسبوع،  وفي  ،اإلتحاد األوربي يتعامل مع أزمة الالجئين بقوة مميتة

شهدت الحدود الشمالية لليونان مع تركيا والحدود التركية البلغارية أيض ا مشاهد  

يائسين الفارين  اآلالف من المهاجرين ال  .بوتذكرنا بمناطق الحروحشية وعنيفة  

يقتحمون   - بما في ذلك األمهات مع أطفال في أذرعهم  -من مناطق الحرب 

بينما    لجوء،األسوار الشائكة للوصول إلى أراضي االتحاد األوروبي للتقدم بطلب  

الق الرصاص  قامت قوات األمن اليونانية في معدات مكافحة الشغب بضربهم وإط 

  الشرقية، في أقصى الجزر اليونانية   .ليهمالغازات المسيلة للدموع عوالمطاطي  

  تم و يقوم خفر السواحل اليوناني والبحرية بإبعاد زورق الالجئين    ليسبوس،مثل  

وبحسب ما   .مهاجر على الحدود البرية اليونانية 32000القبض على أكثر من 

رئيس الوزراء  و .طفل في قارب انقلبمن بينهم  اآلن،ورد مات شخصان حتى 

رياكوس ميتسوتاكيس ال يقدم أي اعتذار عن مثل هذه المعاملة:  اليوناني كي 

هذا ما قاله   "، التي تعد أيض ا حدود االتحاد األوروبي حدودنا،وحمينا  وقفنا "لقد 

مارس. رئيس مفوضية االتحاد األوروبي   1متحدث رسمي باسم الحكومة يوم 

وأشاد    أثينا،حكومة  الذي زار اليونان أمس أظهر تضامنه مع    لين، أورسوال فون دير  

مليون   780مليون يورو ) 700بدور اليونان ك "درع أوروبا" ووعد اليونان بمبلغ 

ومعاناة أوربا في ملف    2015على الرغم من أزمة    .دوالر( لدعم تعزيز أمن الحدود

الالجئين إال أنها لم تقم بشيئ ملموس لحل أسباب المشكلة واقتالع جذورها  

ولكن   ومازالت تتجه نحو النتيجة متجاهلة األسباب. هناك في الشرق األوسط،

ا عدد ا كبير ا من ال الجئين  فشل االتحاد األوروبي األكثر فظاعة هو أنه لم يقبل أبد 

استقبل االتحاد األوروبي حوالي   ، 2016منذ عام  المجموع،في  .من تركيا
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وهولندا  ألمانيا  ذهبوا إلى جميعهم تقريبا   تركيا،سوري يعيشون في  26،500

كان هذا أقل بكثير من "الحد األقصى" المذكور في   ذلك،ومع  .وفرنسا وفنلندا

مقارنة بالعبء الهائل    صغيرقم  وهو في حد ذاته ر  -  72000الصفقة والذي يبلغ  

فشل   الصفقة،ومع ذلك، في السنوات التي تلت توقيع  .الذي تتحمله تركيا

رة مشتركة إلدارة االرتفاع  االتحاد األوروبي بالكامل في وضع سياسة هج 

أو حتى خطط طوارئ إذا كان هناك   -المتوقع على المدى الطويل في الهجرة 

 ن بالضبط.كم حصل اآلتدفق مفاجئ لالجئين 

، واآلن وصلت األزمة إلى  لحقه العارالهجرة وفي ملف  االتحاد األوروبي    راوغ لقد  

المزيد من   تركيا منح  في  تتلخص فقطكانت استجابة ميركل و .التي ه شواطئ

 .بغض النظر عن النهايات المجهولةعلى أمل شراء المزيد من الوقت  األموال،

لكن االتحاد األوروبي يتحمل مسؤولية مواجهة األزمة بشكل مباشر: الخيار اآلن  

 .أم تخسرها بالكامل اإلنسانية، هو ما إذا كانت أوروبا تريد كسب سمعتها 

 

 EUROPES-TURKEY-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/03/05/REFUGEES-الرابط:

BORDER/-GREEK-THE-AT-DYING-IS-MORALITY 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2020/03/05/refugees-turkey-europes-morality-is-dying-at-the-greek-border/
https://foreignpolicy.com/2020/03/05/refugees-turkey-europes-morality-is-dying-at-the-greek-border/
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صحيفة بيلد األلمانية: "جيش أردوغان يدمر أسلحة بوتين 

 "الدقةفائقة 

 ديلي صباح )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة:   

إحدى الصحف اليومية األلمانية األكثر   روبك، كتب مراسل صحيفة بيلد، جوليان 

، مقاال  عن قدرات الطائرات بدون طيار في تركيا حمل  الجزء الذي ي   يشير و،  تداوال 

طائرات  نجاح إلى  "،أسلحة بوتين الفائقة التقنية يدمر عنوان "جيش أردوغان 

ا  روبك قام روسية متطورة.بيرقدار المسيرة في استهداف معدات    بتضمين الحق 

نظام الدفاع   طيار دمرت والذي أظهر الطائرات بدون  ،مقالالمقطع فيديو في 

في    - مليون دوالر    14الصنع والبالغ قيمته    الروسي ”S1 (SA-22)  بانتسير  الجوي 

وقال   ،ي ناجح على نظام من هذا النوعهذا ثاني هجوم ترك .سراقب السورية

الجيش التركي نشر شريط فيديو في أواخر شهر فبراير يظهر فيه تدمير نظام  إن  

التي دمرت   التركية،أصبحت العملية العسكرية  لذلك، وقال روبك: "نتيجة  .آخر

أيض ا مئات العربات المدرعة التي اشتراها األسد من روسيا ومن االتحاد  

ا، سابالسوفيتي   باإلضافة إلى    -األسد  ألن سلطة  “  للكرملينمشكلة بالنسبة    ق 

تعتمد    - نشر سالح الجو الروسي والمرتزقة األجانب الذين تسيطر عليهم إيران  

سيفقد    ذلك،وبدون   .إلى حد كبير على المعدات العسكرية والذخيرة من روسيا

كما   راته.سلحين في المعارضة الذين ال يستيطعون مجاجيشه ميزته على الم

طائرة من   باسقاط F-16 مقاتلة تركية من طرازطائرة  قيامتطرق المراسل إلى 

لقد قام مهندسو األسد  " .تشيكوسلوفاكي الصنع Aero L-39 Albatros طراز

  2012بتحويل طائرة التدريب التشيكوسلوفاكية هذه إلى طائرة قتالية في عام  

 ذ ذلك الحين"  ، مما أدى إلى مقتل اآلالف من المدنيين من 
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  المقاطع   بما في ذلك سلسلة من الفيديو، عمقاط كبير من عدد من بين و

منشورة على موقع وزارة الدفاع ، والتي تُظِهر ضربات الطائرات التركية بدون  

   ANKA طائرة بدون طيار مقطع يظهرطيار التي تستهدف مجموعة النظام ، 

 .روسي  داخل إدلب Panstir S نظام دفاع جوي من طرازمحليا  تضرب  مطورة

 DESTROYS-ARMY-HTTPS://WWW.DAILYSABAH.COM/POLITICS/ERDOGANS-الرابط:

SAYS/NEWS-BILD-YDAIL-GERMAN-WEAPONS-TECH-HIGH-PUTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailysabah.com/politics/erdogans-army-destroys-putins-high-tech-weapons-german-daily-bild-says/news
https://www.dailysabah.com/politics/erdogans-army-destroys-putins-high-tech-weapons-german-daily-bild-says/news
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تفرق الخصماء لكن المعابر  سوريةالحرب في ساحات 

 المربحة تجمعهم

 معهد واشنطن )باللغة العربية(

 

 خالصة:    

  سنوات،   منذ  هناك  الدائرة   الحرب  نتيجة  السوري  االقتصاد   انهيار  من  الرغم  على

  تجار “ ب  ليهمع  يطلق  ما  منه  يستفيد حرب  اقتصاد  إلى  البلد  اقتصاد  تحول 

  ليراكموا  الكثيرين وفقر والحصار الحرب يستغلون  أشخاص هم وهم الحرب”،

  المناطق  تربط التي المعابر عبر هؤالء  الحرب تجار وينشط . طائلة ثروات

.  األمان   على   للعثور   السوريين  لالجئين  الوحيد  المنفذ  أصبحت   التي   المتخاصمة،

  مصالح   شبكة   إنشاء   في   المعابر   تلك   تدرها   قد   التي   االقتصادية   المنافع   ساهمت 

  بالنسبة   هاما    ماليا    مصدرا  المعابر  تلك  تشكل  باتت  حيث  المتنازعة،  األطراف  بين

  القوات  تستفيد كما الخارجي، الدعم تراجع  بعد خاصة المعارضة، لفصائل 

  وبينما . والئها يضمن  ما  وهو  المعابر  تلك  من  األسد  لنظام الموالية  والمليشيات 

  على  المتواصل العنيف القصف تحت الموت من الهاربين السوريين  دادأع تتزايد

  بال  منتظرين الروس، وشركاؤه  األسد  نظام  قوات قبل من وأراضيهم منازلهم

  إلى   بالعبور  التركية  السلطات  لهم  تسمح   بأن   آمال    التركية  الحدود  بمحاذاة  نهاية

  أمامهم   واحد  معبر   ح بافتتا  السلطات  هذه   قامت  والسالمة،  األمان   حيث  أراضيها

  األراضي   إلى   باالنتقال   لهم  يسمح (  إدلب)  الهبيط   منطقة   في   داخلي   معبر :  فقط

  روسيا  بين  القائم االتفاق  ضمن وحلفائه النظام قوات سيطرة  تحت  الواقعة 

  البقاء  فإما : قاتل  كالهما  خياريين، أمام  أنفسهم  حاليا  السوريون  يجد . وتركيا

  الى  االنتقال  أو  المعارضة، سيطرة  تحت  قع ت  التي  األراضي  في  القصف  تحت 

  النازحين   معظم  يرفضه   الذي   الخيار   وهو  –   النظام   سيطرة   تحت  الواقعة   األراضي
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  في  سابقا   فعل كما  االعتقال،  أو بالتنكيل منهم، باالنتقام النظام  قيام من  خوفا  

خرى ُمدن    مناطق
ُ
 . أ

  بعض   في   إال  تفتح   وال   حين، الناز  وجه  في   ُمغلقة    تركيا  مع   الحدودية   المعابر   ظلت 

  إذ .  تركيا  وإلى   من   البضائع  لنقل   أو   التجارية،   لألغراض   أو  الطارئة،  الطبية   الحاالت 

  كافة  من  الحرب لتجار كبير دخل مصدر  تشكل  التجارية  النشاطات هذه  باتت

  قيادات  أقارب من  السوريين، لبعض ُيسمح: المثال سبيل فعلى . األطراف

  من  شحنات  باستيراد  السوري، الشمال في  اجدةالمتو العسكرية  الفصائل 

  برسوم  واالكتفاء ضرائب، دفع  دون  أي " )ترانزيت " وإدخالها األساسية البضائع

  من  الداخلية المعابر عبر  البضائع  هذه إدخال  يتم  ما  وغالبا  . سورية إلى ( رمزية

  سورية  قوات  لسيطرة الخاضعة تلك  أو  المعارضة  لسيطرة الخاضعة  المناطق 

  هذه  عوائد  وتشكل. النظام سيطرة  تحت الواقعة  المناطق  إلى موقراطية الدي

  على  للسيطرة المستمر الصراع وراء األساسية  األسباب أحد السوداء التجارة 

  ومعبر  حلب، ريف في إعزاز  في" السالمة  باب" معبر  خاصة الحدودية  المعابر 

 .الرقة في  أبيض " تل " ومعبر  ،"جرابلس"

  اإلنقاذ   بحكومة  يسمى  ما  سيطرة  تحت  يقع  الذي"  الهوى  باب"  معبر  أيضا  وهناك

  موثوقة،  مصادر بحسب التي  سابقا ، النصرة  جبهة الشام، تحرير لهيئة  التابعة

  األساسية  البضائع من الكثير لتهريب السوري النظام مع سرية صفقات تعقد

  ه هذ مدخول  ويعادل . تركيا من  أساسا   القادمة  واألدوية، والطحين السكر  مثل 

  السابقة  المعابر تجنيه ما ذاتها، المصادر  بحسب الهوى، باب في العملية

  السلطات  –  المختلفة  األطراف  وقدرة المستوردة  البضائع  لكمية  نظرا   مجتمعة، 

  تأمين  على –  األسد لنظام  التابعة والميليشيات الشام تحرير وهيئة التركية

 .والطرق المعابر 

  في  العالمين  الموظفين  وبعض  الصلة ذات المحلية المصادر  تقديرات وبحسب 

  المؤقتة   والحكومة   التركية   الدولة   رعاية   تحت   تقع   التي  المعابر   تحقق   المعابر،   تلك 
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  بنك " في مباشرة تودع ،(دوالر ألف مائة)  تركية ليرة المليون  يقارب يوميا   دخال

  وتقتصر . المؤقتة السورية الحكومة  رئيس  باسم حساب في التركي " زراعات

  وسندات  أذونات وتوقيع  التركية اإلرشادات اتباع في الحكومة رئيس ةمهم

  للنفوذ  خضعت  التي المعارضة  مناطق في  المحلية المجالس  لصالح الصرف 

  يقوم  كما. السالم ونبع الزيتون  وغصن الفرات درع عمليات عقب التركي

  سمىي ما  عباءة تحت مؤخرا   المنضوية  الفصائل تعويضات صرف ب  أيضا  " الرئيس"

 ." الوطني الجيش" بـ

  على  بالضغط  يبدأ  أن  يجب  أفراد  قبل  من  واحتكارها  المعابر  الزمة  الحل  أن  يبدو 

  بشكل  المؤقتة السورية  الحكومة دور تفعيل على  لتعمل التركية الحكومة 

  واإلشراف  اإلدارة المعنية وزاراتها تتولى مستقلة تكنوقراط كحكومة حقيقي

  الواليات   تدعم  وأن   السوري،  الداخل  في   المحلية  والمجالس   المعابر  أعمال  على

  وتدريب  والدراسات بالخبراء  المؤقتة السورية  الحكومة  األمريكية المتحدة 

  حول  األسئلة بعض تطرح قد حين وفى. المعابر تلك في تعمل  التي  طواقمها

  تجار   عن   التغاضي   ينبغي  ال   الكبرى،  اإلنسانية   األزمة   لهذه  أوروبا   استجابة   كيفية

  من   واحدة  يواجهون   الذين   السوريون   يزال   ال  ذلك،  غضون   في.  سورية  في  لحربا

  أو  ما بطريقة محاصرين، انهم حيث الحرب بداية منذ اإلنسانية األزمات أسوأ

 بأخرى 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/FIKRAFORUM/VIEW/SYRIA-الرابط:

REFUGEES-ASSAD-TURKEY-CROSSING-BORDER-IDLIB 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Syria-Idlib-border-crossing-Turkey-Assad-refugees
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Syria-Idlib-border-crossing-Turkey-Assad-refugees
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اإلسرائيلية تتعلّق بحل الدولتين، بل بنوعية لم تعد االنتخابات 

 .الدولة الواحدة التي ستولد

   مركز كارنيغي )باللغة العربية(

 خالصة:    

أجرت إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية في غضون السنة الماضية، وربما تكون  

االنتخابات المتعاقبة  يتعيّن القول هنا أنه فيما و اآلن على عتبة انتخابات رابعة،

لم تختلف كثيرا  عن بعضها البعض، إال انها تقاسمت كلها سمات مشتركة تميط  

السمة األولى هي أن   .ا النزاعاللثام عن بروز تحوّل جذري في تاريخ هذ

االنتخابات دّعمت ما كان العديد من المحللين يشيرون إليه: إننا نعيش واقع  

اإلسرائيلي، فهو لم يعد   – تين للنزاع الفلسطيني الدولة الواحدة. أما حل الدول

يحظى سوى بدعم حفنة من األحزاب ذات األغلبية اليهودية في إسرائيل.  

العربية، ال يوجد هذه األيام إال سبعة يهود أعضاء في   وعالوة على األحزاب

الكنيست يؤيدون بوضوح هذا الحل، وتبّخرت األيام التي كانت فيها غالبية النواب  

إلسرائيليين يعربون عن مساندتهم القوية لدولتين إسرائيلية وفلسطينية  ا

عام  صحيح أن إعالن "استقالل" إسرائيل ال  .تعيشان بسالم جنبا  إلى جنب

، ض من  حقوق المواطنة الكاملة للعرب، إال أن معظم األحزاب اإلسرائيلية  1948

  20ليهودي". وهذا يترك  أمة للشعب ا  -اليوم تدعم جهارا  وجود إسرائيل كـ"دولة

في المئة من سكان البالد غير اليهود يتساءلون عما إذا ما كان بمستطاعهم  

ادة اإلسرائيليون، من خالل اإلصرار على  تبنّى الق   .في مثل هذا اإلطار االندماج 

دولة للشعب اليهودي فقط، موقفا  عنصريا  أسفر عن نتائج عكسية في  

د، ووضعوا خالفاتهم جانبا ، وخاضوا االنتخابات بعد  االنتخابات. فالعرب قرروا الر 

توحيد األحزاب األربعة في الئحة انتخابية واحدة. كما أدلى العرب بأصواتهم  

ياسية وقلبوا مشاركتهم االنتخابية التي كانت ضعيفة لتقترب من  بأرقام ق

  مستوى المشاركة اليهودية، ال بل هم اجتذبوا أيضا  دعما  من بعض الناخبين 
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مقعدا  في الكنيست، ما جعل الكتلة العربية ثالث أكبر   15اليهود. والحصيلة: 

ي حكومة  كتلة في البرلمان اإلسرائيلي، وبات من الصعب أكثر تشكيل أ

إسرائيلية من دون الدعم العربي. من كان ليتوقع أن يحتل العرب في إسرائيل  

لعمل الذي كان يتزعمه  اليوم أكثر من ضعف عدد المقاعد في البرلمان من حزب ا

لقد تغيّر الزمن. ففيما أصبح تطبيق حل الدولتين شبه   ديفيد بن غوريون؟ 

فلسطينيين تطوّرا  في حد ذاته.  مستحيل اليوم، يشهد النضال من أجل حقوق ال

  الوطنية  الهوية تجديد" بعنوان  2017فوفقا  لتقرير صدر عن كارنيغي في العام 

ثمة مؤشرات على أن المقاربات التي  " ،"الوقائع  مقابل الخيارات: الفلسطينية

تستهدف تأمين قدر أكبر من الحماية القانونية للحقوق اإلنسانية والمدنية  

ازدادت قوة في صفوف المنظّرين السياسيين والناشطين  الفلسطينية قد 

الفلسطينيين، بما في ذلك داخل إسرائيل". إذ يبدو أن أولويات الفلسطينيين  

عبر حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة    – تحديد معالم أي حل محتمل    تتحوّل من

ية  نظرا  إلى أن نفوذ ومصداقية السلطة الوطن .إلى مسألة ضمان حقوقهم –

الفلسطينية يتراجعان باطّراد، وأن نفوذ عرب إسرائيل يتنامى، يبدو أن شعلة  

ن الرازحين  النضال من أجل حقوق الفلسطينيين قد انتقلت من الفلسطينيي

تحت االحتالل إلى الفلسطينيين في داخل إسرائيل. ثمة سياسيون من عرب  

ن المعركة من أجل  إسرائيل، مثل أيمن عودة وأحمد الطيبي وهبة يزبك، يطلقو

تحقيق المساواة في الحقوق ويقفون ضد الصفاء الديني واإلثني إلسرائيل  

 .طة الوطنية الفلسطينيةبشكل فّعال أكثر من الشخصيات المنتمية إلى السل

صحيح  أن هذه المعركة بعيدة جّدا  عن تحقيق أهدافها، إال أننا نشهد تحواّل   

قد يفضي إلى نتائج أفضل من المقاربات  واضحا  في مسار هذا النضال، الذي 

اإلسرائيلي. فال يمكن إلسرائيل  -السابقة التي حاولت حل الصراع الفلسطيني

 .تجاهل عرب إسرائيل بعد اآلن أو العالم العربي  

  MEC.ORG/DIWAN/81240-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81240


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

196 | P a g e  

 

 

 "في مواجهة "الهالل الشيعي لشيعةا

 معهد واشنطن )باللغة العربية(

  

 خالصة:   

إلزاحة الستار عن تمثال  ، نظّم »حزب هللا« حفال  2020شباط/ فبراير  15في 

متر   800 لقاسم سليماني في بلدة مارون الراس اللبنانية، على بعد حوالي 

دودة أمامه، مشيرا   من الحدود مع إسرائيل. وُيظهر التمثال سليماني ويده مم

إلى إسرائيل. وبينما كان مسؤولو »حزب هللا« وأنصاره يحتفلون على الحدود  

الشعب اللبناني يحيي ذكرى مرور أربعة أشهر على    اإلسرائيلية، كان -اللبنانية 

االحتجاجات النشطة بل المؤلمة ضد الطبقة السياسية اللبنانية، التي أدى  

وكانت الشعوب في    .انهيار لبنان المالي فسادها وسياساتها الفاشلة إلى

الدول التي تقع على طول "الهالل    - والعراق وداخل إيران نفسها    سورية لبنان و 

قد أدركت أن العدو موجود في الداخل. ويتمثل بحكوماتهم التي   -يعي" الش

سمحت للنظام اإليراني باالستيالء على الدولة ومؤسساتها. فاأليديولوجيات  

لمقاومة والهويات الطائفية ونظريات المؤامرة التي جّسدت الهويات  وخطابات ا

نطقة، تتفكك ببطء بل  واآلراء الجماعية للمجتمعات الشيعية في جميع أنحاء الم

بثبات وتحّل محلها مخاوف اقتصادية وتطلعات كبيرة باتجاه المواطنة والهويات  

إيران تستثمر فيه لعقود من  وأخيرا  فإن "الهالل الشيعي"، الذي كانت     .الوطنية

الزمن، ينقلب على النظام اإليراني ووكالئه. فمن بيروت إلى بغداد، وصوال  إلى  

يران خصمها األكثر تعقيدا  منذ سنوات المتمثل بالمتظاهرين  طهران، تواجه إ

الشيعة. وبالنسبة للجمهورية اإلسالمية، يتواجد العدو في الداخل أيضا ، وهو  

حتواؤه من دون حدوث اضطرابات عنيفة تضرب استراتيجياتها  الذي ال يمكن ا

  - وكالؤها إن إيران و  .الخاصة وتحالفاتها السياسية في جميع أنحاء المنطقة

الذين وعدوا المجتمعات الشيعية منذ فترة طويلة بمحاربة الظلم وتمكين الهوية  
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لنسبة للصراع  يتعرضون للوم حاليا  على هذا الظلم والقصور. أما با -الشيعية 

المحتمل مع الواليات المتحدة، فإيران تدرك أيضا  أن الحرب ليست خيارا  في ظل  

اغتيال سليماني، اتخذت الواليات المتحدة   مواردها المستنفدة. ومن خالل 

موقفا  واضحا  للغاية، وأن أي رد إيراني يسفر عن سقوط ضحايا أمريكيين قد  

ا ، وهو تطوّر ليست إيران مستعدة للمخاطرة  يستدعي ردا  أمريكيا  جديا  وخطير

به. وتحتاج إيران إلى إعادة تعزيز سلطتها في "الهالل الشيعي"، وال يمكنها  

ّمل تكلفة غض الطرف وسط مساعيها إلعادة الطائفة الشيعية إلى أحضانها  تح

بواسطة القوة أو عن طريق السياسة. وهذه هي األولوية الرئيسية إليران،   - 

كانت كذلك. لكنها في الوقت نفسه المهمة األكثر تحديا  بالنسبة إليران.    ولطالما

   .فـ "الهالل الشيعي" لم يعد يجذب الشيعة

 .ORG/AR/POLICYHTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE-بط:الرا

CRESCENT-SHIA-THE-VS.-SHIA-ANALYSIS/VIEW/THE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-shia-vs.-the-shia-crescent
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-shia-vs.-the-shia-crescent
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 هل أوروبا على أعتاب أزمة هجرة أخرى؟

STRATFOR )باللغة العربية( 

 خالصة:       

لما  إلى وضع مشابه  2020هناك احتمال كبير أن تؤدي أزمة الهجرة في عام 

ولكن   .فق الهجرةاليونان مرة أخرى ثقل تد تحمل حيث ت ، 2015في عام  حدث

ستكون ألمانيا أكثر استعداد ا لحماية   سنوات،على عكس ما كان قبل خمس 

ا بقبول عدد كبير من المهاجرين   ..الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي وأقل اهتمام 

 ..لمعظم المهاجرين المثالية ، اليونان ليست الوجهة هابسبب ضعف اقتصاد و

  المستميتة أنماط المحاوالت األرجح بعض  الهجرة الجديدة ستكرر على أزمةو

فإن العديد من التطورات الجديدة   ، األوربيإلى دول الغرب والشمال للوصول 

على مدى السنوات الخمس الماضية ستلعب أيض ا دور ا مهم ا في تشكيل كيف  

ستحدث زيادة كبيرة في   .يمكن أن تتكشف أزمة جديدة في األسابيع المقبلة

ع أن يكون  من المتوق .في وقت صعب للغاية بالنسبة إليطالياوصول المهاجرين 

ا في البالد في عام   وقد يؤدي تأثير تفشي    ، 2020النمو االقتصادي منخفض ا جد 

أعلنت السلطات في  و  .للركود االقتصادات فيروس كورونا المستمر إلى تعرض

زمة الهجرة  لكن أ االقتصادي،روما مؤخر ا عن حزمة تحفيز للتعامل مع التأثير 

فإن الحكومة اإليطالية    نفسه،في الوقت  .روما ينة ستخلق مشاكل إضافية لخز 

المؤكد أن إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا في سياق أزمة الركود  و هشة،

في التصويت والوصول إلى   متعصبين فوز الوالهجرة سيزيد بالتأكيد من فرص 

د من الفزع لألسواق المالية وثقة  وهي نتيجة من شأنها أن تثير المزي  - السلطة  

 بالفعل. المستثمرين الهشة 

 ANOTHER-CUSP-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/EUROPE-الرابط:

TURKEY-REFUGEES-SYRIA-GREECE-ISISCR-MIGRATION 

 

https://worldview.stratfor.com/article/europe-cusp-another-migration-crisis-greece-syria-refugees-turkey
https://worldview.stratfor.com/article/europe-cusp-another-migration-crisis-greece-syria-refugees-turkey
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 هي مشكلة تركيا وليست مشكلة أمريكا سورية

 فورين بوليسي )باللغة اإلنجليزية(

 

 خالصة:     

الحديث الذي دار في واشنطن هذه األيام حول "منافسة القوى   في خضم 

طوال فترة   .تدخل الواليات المتحدةب  تتعلق  سورية وقعت أحداث في   "،العظمى 

فكرة  خلق المسؤولون والمعلقون األمريكيون  الثانية،ما بعد الحرب العالمية 

د ا ضروري ا في  بأن الواليات المتحدة كانت وجو  -في الغالب فيما بينهم  - سائدة

ألن كل شيء كان مهم ا للمصالح االستراتيجية لقوة   وبعيدة،أماكن قريبة 

ليست   سورية الصراع في  فإن هذه المرحلة الجديدة من ذلك،ومع  .عالمية

يبدو أن   السورية،على األقل في الحالة  .سوى أحدث مثال يقوض هذه الفكرة

ال يبدو أن القوات المسلحة التركية بحاجة إلى  هناك. و تركيا تبلي بالء  حسنا  

ألحق األتراك أضرار ا كبيرة    الربيع،إطالق عملية درع    ، فمنذ الكثير من المساعدة

الكثير من   طيع قام الجيش التركي بتق .وري بشار األسدبقوات الرئيس الس 

ودمر   والمروحيات،حيث أسقط الطائرات  ية،األمامالقوات السورية في الخطوط 

 .وقتل عدد ا كبير ا من األفراد بينما لم يتكبد سوى خسائر متواضعة المدفعية، 

يدة  قد يكون لدى الواليات المتحدة قدرات عسكرية فريدة يمكن أن تكون مف

وينطبق الشيء نفسه على أوروبا:   .لكن يبدو أن األتراك ال يحتاجون إليها  لتركيا،

ي حين أثبت أردوغان أنه قادر على فرض األلم على القارة من خالل تشجيع  ف

المشكلة بالنسبة لتركيا ليست الكفاءة  و حدودها.الالجئين على التوجه إلى 

حلب قبل   دخل تي لم تستطع أن ت ال سيما ضد القوات السورية ال  - العسكرية 

ابتليت    أن تركيا. بل المشكلة هي  2015أن يتدخل الروس نيابة عنهم في عام  

ليس لدى المسؤولين األتراك أي فكرة عن كيفية إنهاء   ،السوريةبالمشكلة 

لقد   .لكن هذا ال يجعلهم مختلفين عن نظرائهم األوروبيين واألمريكيين، النزاع
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ال ترى الواليات المتحدة   .تحدة وأوروبا بهذا القدر من األهميةاعترفت الواليات الم

بما في ذلك   عسكرية، أي مصلحة في استعدادها للدفاع بقوة  سوريةفي 

  ابح بينما يهز صانعو السياسة في واشنطن رؤوسهم للمذ .حماية أرواح المدنيين

منطقة   ال يوجد اهتمام كبير بتقديم المساعدة اإلنسانية في ،هناكالتي تقع 

دى األتراك حجة للحصول على مساعدة  ل الطويل،على المدى  .حرب نشطة

طالما استمر السوريون والروس واإليرانيون في إراقة كمية   .سوريةدولية بشأن  

ستواجه أنقرة األزمة المحتملة المتمثلة في رعاية   هناك،هائلة من الدماء 

لكن على   .ستقرار في تركياماليين الالجئين الذين قد يثبت وجودهم زعزعة اال

أحدا لن يمنع األتراك من محاولة وقف األسباب الجذرية لهذه الحالة    الرغم من أن 

 لن تساعد.   على األقل الواليات المتحدة أيض ا، فلن يساعدهم أحد  الطارئة،

 

 PROBLEM-US-TURKEY-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/03/06/SYRIA-الرابط:

CRISIS/-IDLIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2020/03/06/syria-turkey-us-problem-idlib-crisis/
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 الحالة كورونا: المحتجزون أكثر عرضة لمخاطر فيروس سورية

 ملحة للوصول إلى مرافق االحتجاز

 هيومان رايتس وتش )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:    

  التفكير  سوى  يسعنا  ال  ،"كورونا  فيروس " جائحة  الحتواء  عالمال دول  تكافح  بينما 

  يكون  قد. والنازحون  المحتجزون : بيننا عرضة األكثر على الفيروس  تداعيات في

 .الفئتين كال  من  هائلة  أعدادا تضم التي  سورية   في  كارثيا  هؤالء   وضع

  منهم  الكثير اعُتقل . السورية السجون  في يقبعون  المحتجزين آالف عشرات

  رأي  عن التعبير بسبب أو سلمية، احتجاجات في مشاركتهم بسبب تعسفيا

  .معارض  سياسي

  الحكومة  لدى المحتجزين من  اآلالف بمقتل واإلعدامات التعذيب يتسبب 

.  السجون  في  المروّعة  الظروف بسبب أيضا  يموتون  السجناء  لكن  السورية،

  زنازينهم  في اظروف وصفوا  سابقين  محتجزين " ووتش  رايتس هيومن"  قابلت

  التعذيب   حد  إلى   األحيان   بعض  في  وارتقت   والحياة  الصحة   في  حقوقهم  انتهكت

 .المهينة أو الالإنسانية المعاملة أو

 :2015  في  ووتش رايتس  هيومن  لـ  سابق   محتجز قال 

  صور  في الذين أولئك  يشبهون  أناسا  لرأيت اآلن، للمعتقلين  صورا التقطت إذا"

 .""ماتوا  الذين أولئك  محظوظون ... الحياة قيد على  أنهم  عدا فيما  قيصر،

  حرمان  عبر وفرضتها  الظروف، بهذه علمت  السلطات  أن  هو المرعب  األمر

  الصحي،  الصرف ومرافق الطبية، والرعاية  الكافي، الطعام من المحتجزين 

  التعسفية  الممارسات عن نعرفه  ما  مع هذا يتماشى . والمساحة والتهوية 
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  واسع  نطاق  على  التعذيب فيه بما  المحتجزين، تجاه السورية  للحكومة

 .الجنسي  والعنف  المعاملة  وسوء   والمنهجي

  تعسفا  المسجونين   السوريين   عن   لإلفراج   السنين   مر  على   الكثيرة   الدعوات  رغم

 .الكثير يتغير  لم االحتجاز، مرافق  في  الظروف وتحسين  التعذيب ووقف 

  في   كورونا   بفيروس  مؤكدة   إصابة  أي  تُسجَّل  لم  أنه   على  السورية   الحكومة  تصرّ 

  سيكون   كم   الواضح  ومن  حاالت،  عن  أبلغوا   جيرانها   جميع  لكن.  اآلن   حتى   سورية 

 .المكتظة السورية السجون  في   فقط واحدة  إصابة ُسّجِلت لو  كارثيا 

.  الفيروس انتشار لمنع  النطاق واسعة وقائية  إجراءات العالم  دول بقية  تتخذ 

  أن  إلى  تهدف التي  اإلجراءات من عدد  عن ا نفسه السورية الحكومة أعلنت

 .عرضة األكثر األشخاص  إلى التدابير هذه تصل  ال  بالطبع  لكن  وقائية، تكون 

"  المتحدة  األمم" ووكاالت اإلنسانية المنظمات عاتق على تقع السبب، لهذا

  وغير  الرسمية االحتجاز مرافق إلى للوصول عاجل بشكل الضغط مسؤولية

  الحكومة  أن  المؤكد  من . حياتهم تنقذ بمساعدات لمحتجزينا لتزويد  الرسمية،

 .ذلك  تفعل  لن السورية
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-في ضوء تراخي جامعة الدول العربية عن مواجهة وباء كوفيد

افة  إلى الكثير من المسائل األخرى، هل اليزال ثمة ، إض19

 فائدة تُرجى من هذه المنظمة؟

 يغي )باللغة العربية(مركز كارن

 

 خالصة:    

بالنسبة إلى جامعة الدول العربية، فإن ميثاقها ُصِمّم بحيث تبقى هذه المنظمة  

خذ باإلجماع.  هّشة بنيويا ، عبر تضمينه بندا  ينص على أن كل القرارات يجب أن تُتّ 

هذا  كما أن الميثاق يتبنى تعريفا  ضيّق األفق حيال مسألة سيادة كل دولة. كل  

يعني أن المنظمة نادرا  ما تمكّنت من لعب أي دور بنّاء، سواء إزاء قضايا سياسية  

، أو معظم  19-على العراق، أو مسائل صحية ككوفيد   2003على غرار منع حرب  

لفات فكر القرن العشرين، وبالتالي فهي عاجزة  من مخوهي    .المسائل األخرى

والعشرين. وهذا يعني، وهنا  عن التعامل والتصدي لتحديات القرن الحادي 

األهم، أنه في ضوء تحوّل العديد من هذه التحديات إلى قضايا إقليمية وعالمية،  

ء  وبا  .بات لزاما  التعاطي مع هذه المسائل خارج أطر الهياكل اإلقليمية الشكلية

جدوى جامعة الدول العربية. فهذه المنظمة لم   مثال آخر على ال  19- كوفيد

قف أي حرب بين الدول األعضاء وال أي حرب أهلية داخل أي بلد  تتمكّن قط من و

عربي. كما أنها فشلت في إقامة أي شكل من أشكال التعاون االقتصادي  

يا . هذا عالوة  على  الملموس بين الدول العربية، ولم تعزز أي مجهود عربي دول

لصورة في  أنها لم تحّسن صورة العالم العربي عالميا  )على الرغم من أن هذه ا

إن مشكلة    .نظر معظم العرب قد تبدو أحيانا  أكثر أهمية مما هي في الحقيقة(

الجامعة البنيوية هي حصيلة أربعة أنواع من القصور والعيوب: أوال ، أن مصر لم  

العربي. وثانيا ، أن درجة التفكّك داخل العديد من البلدان  تعد "قائدة" العالم 

مشترك مجرد أوهام باذخة. وثالثا ، أن الصراعات    العربية تجعل من أي جهد عربي 
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العربية في اليمن وسورية وليبيا وأماكن أخرى أهم بكثير من المصالح   -العربية 

نجاح في قايا ُيفترض أنها  المشتركة بين العرب. رابعا ، وأخيرا ، أن إيران تدّخلت ب

ن نضع كل هذه  اآلن، حي  .شؤون عربية، وحصدت بعض التحالفات المكينة والوازنة

العوامل في سلة واحدة، يبدو من الغباء توقّع وجود أي أمل في هذه المؤسسة  

مساهمة جامعة الدول العربية األساسية حتى اآلن للحد من   وتكمن  .البائسة

ي إلغاء القمة العربية التي كانت مقررة في آذار/مارس  ف 19- انتشار وباء كوفيد

2020   

إذ من األفضل وجود منظمة    امعة؟ أجل، حتما  هل يجب اإلبقاء على هذه الج

إقليمية تسمح بالقليل من التنسيق، بدال  من ال شيء. ثم: في مرحلة ما، قد  

فعالية، على    يّعيد القادة العرب إطالق جامعة الدول العربية لتكون مؤسسة أكثر 

ة من  غرار االتحاد األفريقي. بيد أن أي إصالح يتطلّب أكثر من مجرد إطالق مبادر

لدن األمانة العامة للجامعة: إذ مثلها مثل أي منظمة إقليمية، ليس في وسع  

 .جامعة الدول العربية أن تكون جيّدة إال بمقدار ما تسمح به الدول األعضاء

  MEC.ORG/DIWAN/81314-HTTPS://CARNEGIEالرابط:
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 منفيون على ضفاف البوسفور

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

  

 خالصة:     

أصبحت اسطنبول مالذا  لعدد كبير من الجاليات العربية، ولكن األساليب  

 .ى هذه الجالياتالكوزموبوليتانية في المدينة تُحدث أيضا  تغييرا  لد 

لعالمي"، هذا ماورد  إسطنبول تجمع نساء الجاليات العربية احتفاء بيوم المرأة ا"

عن لقاء  ُعِقد في اآلونة   األناضول  وكالة   مؤخرا    نشرته  لـمقال   في العنوان الرئيس

ت والفلسطينيات  سوريةاألخيرة في المدينة التركية وضّم عشرات النساء ال 

 .والمصريات

نوان الدور المتنامي الذي تؤدّيه اسطنبول في المشهد السياسي  يختزل الع

، استقطبت المدينة  2011والثقافي العربي. فمنذ االنتفاضات العربية في العام  

جاليات كبيرة من بلدان عربية كبرى، وقد غادر هؤالء أوطانهم بسبب األنظمة  

قّدم اسطنبول  ستقرة. تُ القمعية أو األجواء السياسية واالقتصادية غير الم

مساحة مدنية ألشكال مختلفة من الحراك السياسي وأمثلة عّدة عن التفاعل  

العربي. وبات مئات آالف السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين والمصريين  

واللبنانيين يشكّلون جزءا  من النسيج االجتماعي للمدينة. تستضيف اسطنبول  

تعتبر الدول العربية المتخوّفة من التأثير   .اصةحياته الخحضورا  عربيا  جامعا  له 

التركي، ومنها مصر، أن اسطنبول تشكّل اليوم مقرّا  للفروع العربية المتعددة  

لجماعة اإلخوان المسلمين، وأنها تسعى إلى زعزعة استقرار الدول المعارِضة  

  العرب في  للجماعة، وكذلك استقرار المنطقة بكاملها. لكن هذه النظرة إلى

اسطنبول وإلى دورهم في الميدان ين السياسي والثقافي في المنطقة صحيحة  

في جزء منها فقط، وهي غير مكتملة. هذا فضال  عن أن هوية المدينة  
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الكوزموبوليتانية وتجاربها الحضرية المتنوّعة تطبع أيضا  سلوكيات الجاليات العربية  

المنطقة أيضا  على  توّسع في واشتمل الدور التركي الم .المقيمة هناك

سياسات ثقافية أعادت ربط جزء كبير من األقليات التركمانية في المنطقة  

بجذورها التركية. ويقع في صلب هذا المجهود تحوُّل اسطنبول إلى مركز  

إلى طالب تركمان من   الدراسية المنح  تعليمي. قّدمت الدولة التركية آالف

ة عامة، لتشجيعهم على الدراسة  عرب بصور العالم العربي، وكذلك إلى طالب

وفي موازاة الجهود الثقافية اإلسالمية والمدعومة من الحكومة، يعمد    .في تركيا

المفكّرون العرب إلى ترجمة اآلداب التركية. ومن األعمال التي ينكبّون على  

ترجمتها مؤلّفات الروائي أورهان باموك التي تتخذ من اسطنبول مسرحا   

واجا  باللغة العربية. في هذه الكتب، المدينة هي مكان   ، وتلقى ر ألحداثها

للتسامح واكتشاف الذات، وهما سمتان مهمتان في نظر مجتمع  عربي يجد  

  .نفسه في فترة تأّمل وإعادة تقييم بعد االنتكاسات التي واجهها في أوطانه 

ة  جما  بصورفي البداية، كان عامل االستقطاب الذي جذب العرب إلى اسطنبول نا

أساسية عن الثقافة الشعبية، والسيما المسلسالت التلفزيونية التركية  

الناجحة التي جرت دبلجتها إلى اللغة العربية. ففي نظر عدد كبير من  

أصبحت معالم اسطنبول وقصورها مرادفا  لقصص الحب.    المشاهدين، سرعان ما

ين األخيرين، توافد العرب بأعداد كبيرة إ ع التي ُصوِّرت فيها  لى المواقوفي العقد 

هذه المسلسالت. وقد جاء هذا التأثير على حساب السينما المصرية التي  

عانت في األعوام األخيرة من قمع  غير مسبوق في مصر، ومن إغالق عدد كبير  

 .من المساحات الثقافية في البالد

  MEC.ORG/DIWAN/81287-RNEGIEHTTPS://CAالرابط:
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كيف تستطيع الواليات المتحدة المساعدة في التخفيف من 

 الكارثة في إدلب

 معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

 خالصة:   

بينما ينصب تركيز واشنطن على فيروس كورونا والسباق الرئاسي إلى البيت  

بوادر كارثة  إنسانية مدمرة. وقد حان    رية سواألبيض، يشهد آخر معاقل الثوار في  

 .الوقت للطبقة السياسية األمريكية لفعل شيء حيال ذلك

في الحادي عشر من آذار/مارس، عندما كان أحد المنشّقين السوريين  

أمام "لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي"،   بشهادته لييد

دنيين بدال  من تقديم المزيد من األموال  ناشد واشنطن اتخاذ إجراءات لحماية الم

للتخفيف من معاناتهم. وقال رائد صالح، مدير قوة اإلنقاذ التطوعية "الخوذ  

ون لنا إنكم لن توقفوا الفظائع  البيضاء": "حين تمنحوننا المزيد من المال، تقول

الوضع في إدلب رهيب. فقد اضطر مليون مدني إلى الفرار من    إنّ   ."التي تحدث

ازلهم خالل األشهر الثالثة الماضية. كما أن المخيمات المزدحمة أرغمت  من

الكثيرين على العيش في العراء، حيث تعرّضوا لطقس الشتاء القاسي لدرجة  

من شدة البرد، والبعض اآلخر يتضورون جوعا . وفي حين  أن بعض األطفال ماتوا 

وتركيا قدرا  من  حّقق وقف إطالق النار الذي تم التفاوض حوله بين روسيا 

في ضوء إعالن الرئيس   استمراره يتوقعون  الناس االرتياح، إال أن القليل من 

 .سورية" من شبر   كل  " السوري بشار األسد تصميمه على استعادة

وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو مقّدما  "تعازيه" لعائالت الجنود   غرّد  عندما 

شنّتها مؤخرا  القوات السورية المدعومة من  األتراك الذين ُقتلوا في غارة جوية 

روسيا على إدلب، لم يشر إلى مقتل مئات المدنيين السوريين في هجمات  
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هو واحد من    سوريةدارة ترامب بشأن  مماثلة. يبدو أن هذا الهمود الذي تبديه إ

لكن تبعات هذا  ، التركات الوحيدة التي تبنّاها الرئيس األمريكي من فترة أوباما

المترتبة   اإلنسانية العواقب  ود واضحة. فالمجتمع الدولي لم يدرك خطورةالهم

حين تسبب الهاربون من المجزرة بتفاقم    2016عن حملة األسد في حلب عام  

ين في أوروبا وتعاظم النزعة الشعبوية لليمين المتطرف في القارة  أزمة الالجئ

٪ منهم من النساء  80لي  حوا  - وفي الواقع أن عدد النازحين في إدلب  ،  األوروبية

يفوق عدد األشخاص الذين هّجرهم الحصار على حلب. فضال  عن   - واألطفال 

األقليات الطائفية   النظام الذي تهيمن عليه  - ذلك، أن الطبيعة الطائفية للصراع 

العلوية والقوات البرية المتحالفة مع األسد التي هي ميليشيات مدعومة من  

، والذي يمكن أن يغذي  سوريةد السني المقبل في سيزرع بذور التمر -إيران 

مجددا  مجموعة  كبيرة من الشبكات المماثلة لتنظيم »الدولة اإلسالمية« في  

؟ أوال ، على واشنطن أن تتعاون مع حلفائها  إذا ، ما الذي يجب فعله .الخارج

االتحاد   دعا . وحيثسوريةاألوروبيين لفرض مفاوضات سياسية جادة حول 

،  إدلب على  الهجوم  ي مؤخرا  نظام األسد والجهات الداعمة له إلى إنهاءاألوروب

تستطيع واشنطن أن تخطو خطوة أبعد في هذا الخصوص عبر الضغط على  

الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلقناع األسد بالمشاركة في المحادثات. يجب  

في   على إدارة ترامب فرض عقوبات على الروس الذين ارتكبوا جرائم حرب 

 . سورية

والمراقبة واالستطالع  ثانيا ، يجب على واشنطن توفير المعلومات االستخباراتية  

للحكومة التركية إلنشاء منطقة حظر طيران لحماية وإيواء المدنيين السوريين  

 الفارين من الهجمات الجوية التي سُتستأنف على األرجح. 

الستخدام روسيا  ثالثا ، على واشنطن حشد الدعم الدبلوماسي لوضع حد 

األمن، لمنع امتداد نطاق  والصين حق النقض )"الفيتو"( مجددا  في مجلس 

المساعدات اإلنسانية عبر الحدود التركية. وقد اقترح األمين العام لألمم المتحدة  
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أنطونيو غوتيريش إضافة حدود تل أبيض كنقطة عبور. يجب أن يحدث هذا األمر  

  10الذي حدده مجلس األمن في  ي الموعد النهائ قبل وقت طويل من 

 ه بشأن تقديم المساعدات عبر الحدود.تموز/يوليو لقرار تمديد تفويض

قد يكون غض الطرف حاليا  أمرا  مغريا ، لكن التاريخ لن ينظر بلطف إلى أولئك  

الذين يفعلون ذلك. بوسع زعماء العالم االختباء وراء قرارات األمم المتحدة عديمة  

فع أيديهم بسبب عدم وجود حّل  سهل. لكن هناك ثالثة ماليين  الفاعلية، أو ر

خص يعتمدون عليهم. إن سياسة إبادة السكان المدنيين التي ينتهجها نظام  ش

األسد هي جريمة ضد اإلنسانية. يجب على أي حكومة أمريكية أال تسمح  

 بمثل هذا السلوك. 

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

CATASTROPHE-IDLIBS-EASE-HELP-CAN-U.S.-THE-ANALYSIS/VIEW/HOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-the-u.s.-can-help-ease-idlibs-catastrophe
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-the-u.s.-can-help-ease-idlibs-catastrophe
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احتمال كبير أن يبقى المهاجرون بيادق في عالقات تركيا مع 

 في السنوات القادمة االتحاد األوروبي

 يزية(معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجل

 

 خالصة:     

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بفرضه القيود على حركة السفر،  

ا افتراضي ا عبر شبكة االنترنت هذا األسبوع يعقد القادة األوروبيون  مع   اجتماع 

ا إدخال بعض التحسينات على "صفقة  القيادات التركية في محاولة إلنعاش وربم 

برِم ت عام    ي“، التاللجوء  
ُ
بفيض  من العيوب والتي قد آلت اآلن    2016كانت قد أ

إلى الفشل الفعلي. وتعتبر هذه المحاولة الثانية التي تأتى في أقل من شهر  

وروبي حالي ا في منع الرئيس أردوغان  من هدف االتحاد األويك  للتوصل إلى اتفاق، 

جيع ماليين السوريين وغيرهم من المهاجرين على محاولة العبور من  من تش

تركيا إلى أوروبا كما وفي انتزاع الضمانات منه بأن أنقرة لن تستخدم المهاجرين  

لعل إحجام القادة األوروبيين عن  ،  كبيادق في أي لعبة سياسية في المستقبل

ال يجدر توقّع أن تتمكن    ات الرئيس أردوغان يشرح ولو بشكل جزئي لِم  تلبية توقع 

أي صفقة لجوء أن تصمد أمام اختبار الزمن ولو تم تعديلها. إذ تتركّز توقعات  

التي ما زالت لم تُطبّق؛ وهي على وجه   2016أردوغان في أقسام اتفاق 

اد األوروبي بال  التحديد السماح لحاملي جواز السفر التركي بدخول دول االتح

ح صفحة جديدة في قضية محاولة تركيا المتعثرة  تأشيرة دخول وااللتزام بفت

لالنضمام إلى االتحاد األوروبي كما وبذل الجهود الثنائية المكثفة لتوسيع االتحاد  

الجمركي ما بين تركيا واالتحاد األوروبي ولو بدرجة أقل. كما التزم االتحاد  

لمقدمة  مليارات يورو في إطار التسهيالت ا 3ي قدره األوروبي بصرف مبلغ أول

مليارات يورو بحلول    3لالجئين في تركيا، تاله ضح دفعة أخرى من األموال بقيمة  

مليارات يورو    6. في حين خصص االتحاد األوروبي ما يقرب من  2018نهاية عام  
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ورو فقط  مليار ي 3.2قد وعد بها المهاجرين السوريين في تركيا، كما تم إنفاق 

ارس وما شابه ذلك. ويقول أردوغان إن  حتى اآلن على المراكز الصحية والمد

التمويل المخصص غير كاف للمساعدة في تخفيف عبء المهاجرين الثقيل عن  

وبغض النظر عن تبريرات االتحاد األوروبي لعدم التزامه بخريطة الطريقة  ، تركيا

صارخ، أال وهو أّن السياسيين   األصلية، سيستمر أردوغان باإلشارة إلى واقع

بيّنون عن معايير مزدوجة في ما خص حقوق اإلنسان عبر انتقاد  األوروبيين ي

إدارته على حكمها القمعي من جهة وعدم بذل ما يكفي من الجهود من جهة  

أخرى لدعم المهاجرين الوافدين من دول دمرتها الحرب. فالتزام تركيا بدعم  

مة  مليون نس  3.6تستضيفهم أصال  البالغ عددهم  المهاجرين السوريين الذين

يتجاوز بأشواط الدعم الذي يقّدمه االتحاد األوروبي ككل. وبعد مضي عدة أعوام  

على هذه الترتيبات، ليس من المستغرب أن يطالب أردوغان أوروبا بتحّمل عبء   

 .أكبر

 الرابط:

-LIKELY-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/FIKRAFORUM/VIEW/MIGRANTS

COME-TO-YEARS-FOR-RELATIONS-EU-TURKEY-IN-PAWNS-REMAIN-OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/migrants-likely-to-remain-pawns-in-turkey-eu-relations-for-years-to-come
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/migrants-likely-to-remain-pawns-in-turkey-eu-relations-for-years-to-come
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 أزمة إدلب

 معهد واشنطن )باللغة العربية(

     

 خالصة:   

ب تداعيات على جميع التحديات االستراتيجية تقريبا   لنتائج هذا الفصل من الحر

التي تهدد المصالح األمريكية، وهي: دور روسيا في الشرق األوسط؛ تهديدات  

مكافحة اإلرهاب؛ استعراض إيران للقوة؛ أزمة الالجئين السوريين واألشخاص  

ران،  ال يرتكبها فقط األسد وإي؛ وجرائم الحرب التي  سوريةالمشردين داخليا  في  

ظاهريا  ال تزال سياسة إدارة  ،  العضو في مجلس األمن الدولي - بل روسيا أيضا   

( هزيمة تنظيم »الدولة  1تركز على ثالثة أهداف: )  سورية ترامب بشأن 

( إخراج جميع القوات اإليرانية وتلك التي تدعمها إيران من  2اإلسالمية«، )

نهاء الحرب برعاية األمم  سياسية قابلة للتطبيق إل  ( دعم عملية3، و) سورية

المتحدة. وال يمكن تحقيق جميع هذه األهداف إذا استعاد النظام السيطرة على  

تبدو عالقة األسد التكافلية مع تنظيم »القاعدة« مترسخة جيدا ،  ،  محافظة إدلب

دلب،  وثمة العديد من األسباب لتوقع أنه إذا استعاد النظام السيطرة على إ 

ب العناصر المتطرفة وتسليحها كوسيلة ضغط على  سيقوم األسد باستقطا

الدول العربية المجاورة وأوروبا والواليات المتحدة. وقد بدأ تنظيم »الدولة  

اإلسالمية« أساسا  بإعادة توحيد صفوفه في المناطق الخاضعة لسيطرة  

تأجيج التطرف في  النظام، وسيؤدي انتصار روسيا وإيران واألسد في إدلب إلى  

سيتيح انتصار النظام في إدلب استمرار إيران   ،لب الشرق األوسط، قسورية

. فطهران  سوريةفي استراتيجيتها المتمثلة بترسيخ نفوذها الطويل األجل في 

تعمل على الحد من العراقيل التي تعترض سعيها للتأثير على المدى الطويل  

سليماني.  أعقاب مقتل القائد قاسم    من خالل وكالئها والحكومات الضعيفة في

ونظرا  إلى هدف إيران الرامي إلى طرد القوات األمريكية من المنطقة، وهدف  



األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

214 | P a g e  

 

 

األسد المتمثل باستعادة كافة األراضي السورية، فسيكون انتقال محور "روسيا  

إلى شمال شرقها أكثر سهولة بهدف    سوريةاألسد" من شمال غرب    -إيران    -

ستدفع  ،  عملياته شرق نهر الفراتمريكي الذي ال يزال ينفذ  مواجهة الجيش األ 

العودة إلى الصراع جميع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول عسكرية بدال   

من نتيجة سياسية على طاولة المفاوضات. وسينتهي فعليا  السبيل إلى حل  

ي  إذا استمر األسد، بدعم من روسيا وإيران، ف  سوريةتفاوضي دائم للحرب في  

عملية األمم المتحدة. فاستراتيجية األسد القائمة   رفض أي تنازالت في إطار

على اإلرهاب الجماعي وتسليحه لالجئين مصممة إلرغام الحكومات األوروبية  

،  سوريةوالعربية على إعادة دمجه في المجتمع الدولي وتمويل إعادة إعمار 

لمصالح األمريكية في  وتهدد هذه النتائج ا، في غياب أي تغييرات في نظامه

واالستقرار في   -الدولة الحليفة ضمن "الناتو"  -ق األوسط، وأمن تركيا الشر

، وال يزال توفير  سوريةأوروبا. غير أنه لم يتم بعد في واشنطن منح األولوية ل

الموارد غير مطروح على الطاولة، من صناديق االستقرار إلى الجنود األمريكيين  

يون واألوروبيون في التزام  لشركاء المحليون واإلقليمفي الميدان. ويشكك ا

وقد أدّت  ، سوريةالواليات المتحدة ويتطلعون إلى موسكو لتولي القيادة في 

الخسائر التي تكبدها نظام األسد واستعداد تركيا الستخدام القوة العسكرية  

طرة  إلى سعي بوتين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار، بدال  من المخا

في أرض المعركة. كما أن بوتين متحمس إلبقاء تركيا إلى  بتكبّد خسائر إضافية  

جانب موسكو، وعدم دفعها مجددا  إلى أحضان الواليات المتحدة وحلف "الناتو"  

بعد سنوات من التوتر. ورغم رغبة أردوغان الواضحة في استخدام القوة  

ب  أنه مع بوتين يفضل المكاسالعسكرية، إاّل أن االتفاق الذي تّم التفاوض بش 

اإلقليمية لألسد. وفي حين يوفر ذلك متنفسا  مؤقتا  للمدنيين السوريين  

المروعين، إاّل أنه من غير المرجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهناك  

يجب البدء بمشاورات مع أنقرة  ،  بالفعل تقارير عن انتهاكات يقوم بها نظام األسد

لتركي عند انهيار اتفاق وقف  مختلفة للدفاع عن األمن احول خيارات الدعم ال 
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إطالق النار في إدلب. فال شّك أن الجيش التركي دافع بوضوح عن مصالحه في  

إدلب، لكن أنقرة ستطلب تقديم دعم دبلوماسي وعملياتي من الواليات  

مثل الدعم   -المتحدة وحلف "الناتو". كذلك، يجب طرح خيارات لمساعدة تركيا 

عه لمعالجة الوضع غير المستقر في شمال  تخباراتي على أن يتم توسياالس

  .على حد سواء  سورية غرب وشمال شرق  

 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

IDLIB-IN-CRISIS-EW/THEANALYSIS/VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-crisis-in-idlib
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-crisis-in-idlib
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في مواجهة كورونا… القليل من نظريات المؤامرة والكثير من 

 !التضامن اإلنساني أرجوكم

 مركز كارنيغي )باللغة العربية(

    

 خالصة:    

صرنا بفعل االنتشار المستمر لفيروس كورونا والتصاعد المتسارع ألعداد  

عالمية تستدعي لمواجهتها  المصابين والمرضى والموتى إزاء لحظة خطر 

مباشرة الكثير من التضامن اإلنساني والكثير من الثقة في العلم الحديث  ال

نحتاج للكثير من الثقة    .والكثير من العقالنية والحسم السياسي لدى الحكومات

في العلم الحديث وفي قدرته بحثا وتطويرا وتجريبا وإنتاجا على إيجاد عالج  

يروس كورونا وعلى إيجاد لقاح  الصحية الخطيرة التي ترتبها اإلصابة بفللتداعيات  

يقي البشرية من أن يتجدد فتكه بها ويتجدد إيقاعه لمئات اآلالف من المرضى  

واآلالف من الموتى. اليوم، يبدو األمر وكأن المسار القاتل للفيروس عصي على  

ببلدان العالم من   اإليقاف أو حتى على مجرد الحد من سرعة مروره المدمر 

إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وصوال إلى البرازيل  الصين إلى إيطاليا و

وجنوب إفريقيا وأستراليا. بعيدا عن نظريات المؤامرة التي تجرم العلم الحديث  

بزعم أن كورونا قد تم »تصنيعه من قبل علماء يتبعون أجهزة استخبارات« أو  

لعالج واللقاح  ساني والمصداقية األخالقية بادعاء أن اتنزع عنه االلتزام اإلن 

يتواجدان بالفعل في »مختبرات أوروبية وأمريكية« تتبع استثمارات خاصة تنتظر  

سقوط المزيد من المرضى والموتى قبل أن تطرحهما طلبا ألرباح خيالية،  

سينجح العلماء في الجامعات وفي مراكز األبحاث الحكومية والخاصة وفي  

وصول إلى العالج واللقاح الفعالين  مل شركات الصناعات الدوائية حتما في المعا

نحتاج في مواجهة كورونا للكثير من العقالنية والحسم    .وأغلب الظن عن قريب

السياسي لدى الحكومات على اختالف طبائعها من ديمقراطية إلى شمولية  
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ينبينغ للشفافية  وعلى اختالف قناعات قادتها من عداء الرئيس الصيني شي ج

لمستشارة األلمانية أنغيال ميركل مرورا بشعبوية الرئيس  إلى الصراحة الصادمة ل

مسؤولية الحكومات هي   .األمريكي دونالد ترامب واستخفافه بالحقائق العلمية

أن تمارس الفعل العقالني بااللتزام بمقترحات العلماء فيما خص الوقاية من  

لدراسة  منع التجمعات وحظر التجوال أو بتعطيل ااإلصابة بفيروس كورونا إن ب

والعمل وإغالق الحدود، وبتعبئة كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لحماية  

أرواح المواطنين ورعاية المرضى ومساعدة الفئات األكثر تضررا اقتصاديا  

ه  المعهودة للحكومات باتجا تاالنحيازياواجتماعيا، وباالبتعاد قدر اإلمكان عن 

ة الحكومات هي أن تغلب الحسم  أصحاب القوة والثروة والنفوذ. مسؤولي

السياسي، الحسم في اتخاذ القرارات المصيرية وفي وضعها سريعا موضع  

ليس فرض حظر   ،التنفيذ، على الخوف والتردد والمراوحة في مواقع الالفعل

، غير أن  التجوال بالقرار السياسي الهين إن في الديمقراطيات أو الشموليات

الحد من الضغوط المتصاعدة على منظومات  وقاية المواطنين من اإلصابة و

الرعاية الصحية لكي تتمكن من رعاية المرضى وصون حقهم في الحياة وإبطاء  

المسار القاتل لكورونا جميعها أمور حيوية تستدعي إن فرض حظر التجوال أو  

ر موازنات إضافية بمليارات  تقييد حركة الناس في المساحات العامة. ليس تمري 

ظرف أزمة اقتصادية حادة بالقرار السياسي السهل إن في  األموال في 

الديمقراطيات أو الشموليات، غير أن الحيلولة دون االنهيار التام للنظم االقتصادية  

والمصرفية وللبورصات ولقطاعات إنتاجية وخدمية بعينها وكذلك التقليل من اآلثار  

ادم على الفقراء والضعفاء  ارثية للركود )مجددا وربما الكساد( الق االجتماعية الك

والمهمشين يستدعيان حسم الحكومات ونزوعها إلى اعتماد موازنات إضافية  

تضمن المأكل والمسكن والرعاية الصحية لمن سيتعطلون عن العمل )تشير  

نية  التقديرات األولية إلى احتمال بلوغ نسب البطالة في بلدان الغرب الغ

ما بالك ببلداننا!(، وتقدم للقطاعات اإلنتاجية  في المئة، ف   30والمتقدمة حدود الـ  

والخدمية الحيوية الحوافز المالية الالزمة لالستمرار، وتحد من المعدالت  
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المرتفعة المتوقعة الستدانة األفراد واألسر وأصحاب المصالح االقتصادية  

 .والتجارية الصغيرة والمتوسطة

توا إلى واجب التضامن  دعكم من نظريات المؤامرة البائسة والتفأرجوكم، 

 .اإلنساني وثقوا في العلم الحديث وطالبوا الحكومات بالعقالنية والحسم
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االستجابة يتعين على الواليات المتحدة قيادة مساعي كان 

لفيروس كورونا، وبدال  من ذلك، ارتقت الصين إلى مستوى 

 التوقعات

 معهد واشنطن )باللغة العربية(

   

 خالصة:  

 

في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، تستضيف السعودية قمة  

نة، أعلن السعوديون  لكن بالنظر إلى األزمة الراهدول "مجموعة العشرين".  

  هذا " العشرين مجموعة" دول لقادة افتراضية  قمة مؤخرا  أنهم سيعقدون 

« وتداعياتها  19- من أجل وضع استجابة منّسقة لجائحة »كوفيد  " األسبوع

وال شّك في أن القمة االفتراضية ضرورية للخروج  ، اإلنسانية واالقتصادية 

باستجابة على جائحة  تتخطى كل حدود. ومع ذلك، فهذه إشارة إلى زمن  تجد  

ت المتحدة نفسها بعيدة كل البعد عن تنظيم استجابة عالمية أكثر  فيه الواليا

  تنسيقا . وتاريخيا ، كان المجتمع الدولي يتطلع إلى الواليات المتحدة من أجل 

تولي القيادة، ونحن األمريكان، كنا لنكون في المقدمة، فنضع المعايير، وأفضل  

أجل السفر، ونحدد  ممارسات االحتواء، ونعمل على وضع مقاربات مشتركة من  

النواقص الطبية، ونشارك المعلومات حول تطوير اللقاحات والتجارب وإعداد رزم  

المرضية بسرعة فائقة، ال تزوّدنا    وفي عالم يمكن أن تنتقل فيه األسباب .التحفيز

مقاربة "أمريكا أوال " بالكثير من الحماية. فاعتقاد الرئيس ترامب بأن السيادة  

وأن كل دولة تسعى وراء مصالحها   - الوطنية هما األسمى  القومية والمصلحة 

يتجاهل   -الخاصة ستعزّز السالم والرفاه ألنه ال يوجد أحد مهتم بشّن حرب 

خ وحقائق عالم مترابط تسوده العولمة. حتى أن االفتراض  دروس التاري

 األساسي لمقاربة ترامب إزاء العالم، والداعي إلى اعتناء كل دولة بنفسها،  
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إن اإلشارة  ، جاهل وجود مخاطر تهدد جميع البشر ونحن غير محصنين ضدها يت

ن  واقع أن الصي فيروس صيني" لن يغيّر" المستجد على أنه كورونا فيروس إلى

تتعاون مع اآلخرين وتتصرف كقائد عالمي، بينما ال تتصرف الواليات المتحدة على  

ر إلى الشفافية الصينية  هذا النحو. ومن المرجح أن ينسى اآلخرون أن االفتقا

في وقت مبكر من انتشار الفيروس )ناهيك عن نظام يعاقِب على اإلبالغ عن  

ز من حّدة الوباء على الصعيد  األخبار السيئة( يكاد يكون من المؤكد أنه عزّ 

العالمي. لكن ال يمكن إنكار واقع أن الصين تتعاون اآلن مع دول أخرى الحتواء  

ا أيضا  االستفادة من العمل مع الصينيين وغيرهم  انتشار الفيروس )ويمكنن

وما يجب أن يقلقنا هو واقع  ، لتخفيف بعض النقص في األقنعة وأدوات االختبار(

الجائحة، قد تبذل الصين جهودا  إضافية لملء الفراغ في قيادة   أنه بعد انتهاء

يم  العالم. ولن تضرّ أفعالها بمصالح الواليات المتحدة فحسب، بل ستهدد ق

حقوق اإلنسان والمجتمعات المنفتحة بشكل عام. وقد يبدو من المستغرب أن  

ماثلة في  نقول ذلك في الوقت الذي لدينا في واشنطن إدارة ال تتشارك قيما  م

قوة الجاذبية. غير أن    - وأهدرت إلى حد كبير قوتنا الناعمة    - عالقاتنا مع اآلخرين  

على    .يرين رمز اللياقة واالنفتاح واألملالواليات المتحدة ال تزال بالنسبة للكث

كل حال، يجدر بالرئيس ترامب وكبار المسؤولين في الحكومة األمريكية  

لقادة دول "مجموعة العشرين" المقررة هذا   المشاركة في القمة االفتراضية

األسبوع، لكن ليس فقط بغرض اإلصغاء. عليهم اقتراح فرق عمل من أجل تطوير  

وتحديد النقص في األدوية، بما فيها األدوية المضادة   أفضل الممارسات؛

للفيروسات التي تثبت فعاليتها في العالج؛ واختبار لقاح وتوزيعه؛ وتلبية الحاجات  

تصادية المشتركة. ولربما األهم من ذلك، عليهم التركيز أيضا  على العمل  االق

التي ستكون  الجماعي لوضع حزمة من المساعدات المالية والتقنية والطبية 

 .ضرورية لمساعدة تلك البلدان الفقيرة التي لم تشهد بعد تفشي المرض
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األمور. لكن لسوء الحظ،  ولم يفت األوان بعد لتولي الواليات المتحدة زمام 

 ستبقى التكاليف المترتبة عن عدم القيام بذلك محسوسة لفترة طويلة جدا . 

 

 S://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTTP-الرابط:

-INSTEAD-RESPONSE.-CORONAVIRUS-THE-LED-HAVE-SHOULD-U.S.-ANALYSIS/VIEW/THE

UP-STEPPED-HINAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-u.s.-should-have-led-the-coronavirus-response.-instead-china-stepped-up
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-u.s.-should-have-led-the-coronavirus-response.-instead-china-stepped-up
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-u.s.-should-have-led-the-coronavirus-response.-instead-china-stepped-up
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 على أوراسيا وأوروبا وآسيا وأفريقيا COVID-19 كيف سيؤثر

 STRATFOR )باللغة اإلنجليزية( 

   

 خالصة:    

اآلسيوية األخرى لم تشهد حتى اآلن سوى  -األوروبية ن روسيا ومعظم الدول إ

إال أن األعداد في تزايد    أراضيها،داخل   COVID-19 عدد محدود من حاالت تفشي

وقد أدى هذا بالفعل إلى   .ثيف الجهود الحتواء االنتشاروبدأت الحكومات في تك

ى  حت  الوضع  ومن المرجح أن يستمر تقريب ا، تعطيل جميع األجندات السياسية 

  روسيا، وقد أثارت المخاوف بشأن االختبارات غير الفعالة في  .األسبوع المقبل

  األخرى، التي تستخدم نفس االختبارات التي تستخدمها الدول األوراسية 

بسرعة في هذه البلدان في المستقبل   COVID-19 احتمال تزايد أعداد حاالت

ية الطبية في المنطقة  من المرجح أن يؤدي الضعف العام للبنية التحت .القريب

   وباء.إلى تفاقم التأثير المباشر لل

األسبوع األخير من   سيشهد : أوروباالسياسي في  والحراك الشلل االقتصادي 

حيث أدت إجراءات الحجر الصحي وإغالق   مشلولة،شبه  شهر مارس أوروبا

ا من الشلل  ولكن، عملياالحدود إلى توقف القارة    السياسي، لن يكون أسبوع 

حيث ستقوم الحكومات الوطنية بتقييم أعداد العدوى المحلية وتبدأ في مناقشة  

  ي، األوروب على المستوى  .ما إذا كان سيتم تمديد إجراءات اإلغالق حتى أبريل

مات الجنوب من مؤسسات االتحاد األوروبي توفير المزيد من  ستطلب حكو

وهو النقاش الذي سيؤدي مرة    -  وباءاألموال للتعامل مع التداعيات االقتصادية لل 

والتي تشكك في اإلجراءات   الشمال،أخرى إلى خالفات مع الحكومات في 

 .اد األوروبيالتي من شأنها زيادة تقاسم المخاطر المالية داخل االتح
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إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ متقدمة على بقية العالم من حيث تطور  

سوف ينظر العالم عن كثب إلى البلدان األكثر    النحو، تفشي المرض. على هذا  

تضررا كمقياس للمستقبل. بعد عمليات اإلغالق المكثفة وتدابير اإلدارة  

االت جديدة  ن عدم وجود ححيث أبلغت ع واضحة، الصين تمر بمرحلة  الصارمة، 

يوم. وسيتطلع العالم    100قبل أكثر من    وهان وألول مرة منذ ظهور الفيروس في  

ا كبير ا متوقع ا في   اليابان،أيض ا إلى  التي يبدو أنها تجنبت حتى اآلن ارتفاع 

  - اإلصابات. تخطط الحكومة إلعادة فتح المدارس في بعض المناطق في أبريل 

ضع اليابان األفضل حتى اآلن يرجع إلى عوامل  ما إذا كان و وهو اختبار لمعرفة 

مع انخفاض الحاالت   الجنوبية،مجتمعية أو إدارة جيدة أو حظ جيد. في كوريا 

ال يزال االقتصاد الضعيف    فقط، الجديدة وظهور مجموعات العدوى بشكل متقطع  

حافز   بالفعل يعاني من تأثير الفيروس. لكنها شهدت بعض االرتياح مع تمرير 

مليار دوالر مع الواليات   60مليار دوالر واتفاقية مبادلة عملة بقيمة  39بقيمة 

 .المتحدة

  اآلن عبر إفريقيا الوباء ينتشر :  COVID-19 أفريقيا جنوب الصحراء تستيقظ على 

العديد من النقاط   على الرغم من تأخرها نسبيا عن باقي دول العالم إال أن 

ومن المرجح أن   .ا في ذلك جنوب أفريقيا والسنغال، بم مؤخرا   الساخنة ظهرت

يطغى انتشاره المستمر على معظم أنظمة الرعاية الصحية في جنوب الصحراء  

يكون الخطر أكبر في الجنوب األفريقي بسبب االنتشار الواسع لفيروس   .الكبرى

فشي  حتى إذا لم ينتشر الت .نقص المناعة البشرية / اإليدز والسل في المنطقة

فإن   الشمالية، لى نطاق واسع كما هو الحال في أماكن مثل أوروبا أو أمريكا ع

اقتصادية    ان ضغوطسيواجه  –وخاصة مصدري النفط    -مصدري الموارد األفريقيين  

 .كبيرة

 HOW-RUNDOWN-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/WEEKLY-الرابط:

AFRICA-AND-ASIA-EUROPE-EURASIA-AFFECT-WILL-19-COVID 

https://worldview.stratfor.com/article/weekly-rundown-how-covid-19-will-affect-eurasia-europe-asia-and-africa
https://worldview.stratfor.com/article/weekly-rundown-how-covid-19-will-affect-eurasia-europe-asia-and-africa
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 في إيران كيفية تفشي وباء فيروس كوروناما خفي عن 

 فورين بوليسي )باللغة اإلنجليزية(

 

 خالصة:    

  ستهتار مزيج من االوب ولكن – فشي المرض تب في وقت مبكر علمت الحكومة 

إن اإلحصائيات الرسمية   .قررت عدم القيام بأي شيء حيال ذلك واأليديولوجية، 

والتي تشير إلى إصابة   ، كوروناالصادرة عن وزارة الصحة اإليرانية بشأن وباء 

هي    مارس،  23حالة وفاة في جميع أنحاء البالد حتى    1.812و شخص ا    23.049

التي تجعلنا نعتقد أن األرقام الحقيقية   عديدة ولكن هناك أسبابفة، أرقام مخي

غرد المتحدث باسم وزارة الصحة   الماضي، في يوم الخميس  .أعلى بكثير

شخص ا في المتوسط يصابون بالفيروس في إيران كل ساعة   50بأن  اإليرانية،

ي  دقائق أو ستة أشخاص ف 10ومعدل الوفيات هو شخص واحد كل  ب ا،تقري

  نسمة، مليون    83التي يبلغ عدد سكانها حوالي    إيران،في أن    شكال    .الساعة

مثل هذه   تكتسبالسبب الذي يجعل األزمة  إن و، هي واحدة من بؤر الوباء

ا في  تكمن   لكن المسؤولية  معالجتها،األبعاد الضخمة في إيران أكثر تعقيد 

ا في رد طهران    .ة به في الظهور اآلن الذي بدأت التفاصيل الخاص  الفاشل، أساس 

ال  لكن    وباءهناك مؤشرات متزايدة على أن الحكومة اإليرانية كانت على علم بال

  فبراير،   19في    .والعقيدة الدينية  الهزليةمزيج من    عتمد علىيزال حكم الحكومة ي

  الدينية،في مدينة قم  COVID-19 صين بسببوفاة شخ  ةأكدت الحكومة اإليراني 

وجد خبراء الصحة العامة الدوليون أنه   .مليون نسمة  1.2ها  التي يبلغ عدد سكان

بدال     وفاة،من الغريب أن أول اعتراف رسمي من إيران بالفاشية جاء في شكل 

هذا يشير   .والذي يجب أن يكون قد سبقه بالضرورة اإلصابة،من أي إعالن عن 

اإلعالن  إلى أن الفيروس ربما يكون قد انتشر بالفعل على نطاق واسع في وقت  

بينما كانت الحكومة    وهكذا،مسبقا .    وأن المسؤولين اإليرانيين ربما عرفوا ذلك  -
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ه من  اإليرانية تهتم بحياة المرشد األعلى واتخذت احتياطات إضافية لحمايت

عندما منعت رجال الدين في قم من تقبيل  الفيروس التاجي في منتصف فبراير  

مليون إيراني وأعطت    83في رعاية حياة  ، إال أنها فشلت  يده في مناسبة دينية 

كان صراع طهران من أجل الحفاظ على عالقات  و الصين.األولوية لشراكتها مع 

ا جزئي ا بحملة  جيدة مع بكين على الرغم من التهديد الوشيك لل فيروس مدفوع 

بعد إلغاء   2018التي بدأتها إدارة ترامب في عام  األمريكية،الضغط القصوى 

  اإليراني، ووي اإليراني وإعادة فرض عقوبات شاملة ضد االقتصاد االتفاق الن

باإلضافة إلى   .البالد تعتمد بشكل حاسم على مساعدة الصينيين  توالتي جعل 

إليراني وإلقاء إيران شريان الحياة في وجه العقوبات  مشتريات النفط الخام ا

مليار    2.7بقيمة تقوم الصين ببناء مسار قطار فائق السرعة    الصارمة،األمريكية 

  .مشاريع أخرى  باإلضافة إلى قم،دوالر ومحطة للطاقة الشمسية بالقرب من 

رتيبات  ال تريد عرقلة ت  ها هو أنلطريقة إيران في التعامل مع الوباء سبب آخر 

فبراير. كانت الحكومة لديها بالفعل مخاوف من   21االنتخابات البرلمانية في 

من    - رابات السياسية في األشهر السابقة  انخفاض نسبة اإلقبال بسبب االضط

القمع الوحشي من االحتجاجات في جميع أنحاء البالد ضد ارتفاع أسعار الوقود  

  176طائرة ركاب على متنها  قاط إسإلى  2019الذي أقرته الدولة في نوفمبر 

ا حول انتشار الفيروس بين القادة   .شخص ا في يناير ودفع ذلك صمت ا محسوس 

أعاقت السياسة    االنتشار،عندما اتخذت إيران أخيرا  إجراءات الحتواء  و  .اإليرانيين

أجبر   المطاف،في نهاية  ة هذه االجراءات.الداخلية واأليديولوجية الدينية فعالي

لكن االلتزامات األيديولوجية   .يد الحكومة COVID-19 االرتفاع الهائل في وفيات

جزاء من المجتمع تدخلت بوضوح  والدينية بين بعض المسؤولين الحكوميين وأ

وخاصة الخطط إلغالق المواقع الدينية التي تجذب عادة    العامة،  الصحةشأن  في  

بعد ثالثة أيام من   -فبراير  22في في خطاب ألقاه و .حشود ا كبيرة من الناس

آية هللا   -عارض اإلعالن الرسمي عن الوفيات الناجمة عن الفيروس في قم 

واصفا    فاطمة،عارض عزل ضريح    المدينة،الجمعة في    صالةفي    ،سعيديمحمد  
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  عام، بشكل  .""مالذ الشيعة في العالم وضربة ل إياه بأنه مؤامرة معادية يوجه 

أوال    تاريخها،للرد على أسوأ أزمة للصحة العامة في  عديدةأهدرت إيران فرص ا 

  ،إيران من خالل الفشل في معالجتها بشكل صريح عندما دخل الفيروس إلى 

  .وبعد ذلك من خالل تجاهل المقترحات القائمة على الخبرة الحتواء انتشاره

آخر تصريح لخامنئي في   كان والمشكلة األخيرة ال تزال قائمة  إن القول  يمكنو

مارس هو أن الفيروس ربما يكون قد   22رسالته للعام الفارسي الجديد في 

إن هذا التعليق  ، وت اإليرانيةأنتجته الواليات المتحدة وتم تصميمه خصيص ا للجينا

 .ال يبشر بالخير لجهود إدارة األزمات اإليرانية في األسابيع واألشهر المقبلة
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 هو األكثر وحشية سوريةكيف أصبح الفصل الختامي من حرب 

 نجليزية(واشنطن بوست )باللغة اال

 

 خالصة:     

فصول رهيبة، كان القتال في إدلب والمناطق المحيطة به    شملت في حرب مع  

الدمار على   نتشراحيث  ، السابقةمختلف عن باقي المعارك وحشي ا بشكل 

، وقد تسبب الصراع  اقتلع ما يقرب من مليون من مواطنيها كبيرة بينما مساحة 

إن طبيعة  و ،النعمان في إفراغ مدن كبيرة من سكانها مثل سراقب ومعرة 

بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة   المحافظة،المواجهة في 

ووافقت روسيا   .وي ا بشكل خاصجعلت إدلب لغز ا مخيف ا ومأسا المتشددين،

بعد نزوح ما يقرب من مليون شخص في  جاء ذلك   ،وتركيا على وقف إطالق النار

بالنسبة للرئيس   .إدلب وتحذير وكاالت اإلغاثة من كارثة إنسانية غير مسبوقة

يقف في طريق رغبته في إعادة بسط    إزعاج، إدلب مصدر    األسد، السوري بشار  

وبدعم من القوات الجوية   .ق التمرد ضد حكمهسيطرته على البالد وسح 

  أحدثها، بما في ذلك  الهجمات،وري سلسلة من حاول الجيش الس الروسية، 

  ، المعارضةالتي تدعم بعض الجماعات  تركيا،أرسلت  .التي بدأت في ديسمبر

القوات إلى إدلب في فبراير لمنع الهزيمة النهائية للمعارضة ووقف تقدم سوري  

بين المقاتلين   .مئات اآلالف من الالجئين عبر الحدود التركية يمكن أن يرسل

: يتدافعون  هائلةماليين المدنيين السوريين الذين يواجهون صعوبات هناك 

ويبحثون عن األطباء ويهربون من الضربات الجوية    والمأوى،للحصول على الطعام  

ا، وضعا  يعيش أولئك  .السورية والروسية بال هوادة ن فروا إلى إدلب  بعد أ بائس 

فقط لقضاء أيامهم في الفرار من مدينة متضررة تلو   سوريةمن أجزاء أخرى من 

  .األخرى
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ازداد الخطر مع سقوط األراضي التي يسيطر عليها المتمردون في أجزاء أخرى  

وتم نقل السكان والمقاتلين المتمردين    الحكومية،على أيدي القوات    سوريةمن  

لخصوم   مما أدى إلى تحويل المحافظة إلى مكب  لب،إدمن تلك المناطق إلى 

كان الدمار واضحا  في بلدة األتارب    .األسد وهدف متكرر للغارات الجوية الحكومية

على دراجات بخارية باالنتقال من   معارضون حيث قام مقاتلون  حلب،بريف 

استقر بعض سكانها في   .المنازل المدمرة المحطمة في الشوارع المهجورة

على سفوح التالل   في خيام أقيمت بشكل غير مستقر  المجاورة،أضنة 

إبراهيم أحمد السعيد شماال  مساء أمس من مدينة إدلب مع   توجه  .الصخرية

قاله  مكدسة مع ما  عجالت،زوجته وأربعة أطفال على عربة صغيرة ذات ثالث 

ان قد  ك أسابيع،قبل  .نارية ودراجةمنزلية  أدوات فرن، فرشات،متعلقاته:  جميع

ووجد مؤقت ا مأوى في الشمال   إدلب،فر من قوات الجيش السوري في جنوب 

أصبحت خيمته   جديدة،ولكن مع وصول عائالت  .بالقرب من الحدود التركية

وعاد هو وعائلته إلى جنوب إدلب على عربات التي تجرها   للغاية، مزدحمة 

صف والغارات  لق استقبله جحيم ا  المنزل، عندما وصل إلى  الصغيرة،الدواب 

 . مجددا    الطريق قارعة عائلته مع أربعة أطفال على باتت وهكذا  .الجوية
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يم يمكنهم تحمتريدوننا أن نغسل أيدينا؟ بعض العائالت ال "

 "أطفالهم لمدة أسبوع

 نيويورك تايمز )باللغة اإلنجليزية(

    

  مخيمات  في  بالفعل  كورونا  فيروس  ينتشر  قد  المدمر، سورية غرب شمال  في  

 .ألسابيع المتأخرة  الدولية االستجابة  ظل  في المكتظة النزوح

  في  األهلية  الحرب من  فروا  شخص  مليون  يلجأ  حيث ،سورية غرب  شمال  في 

  بكارثة  كورونا فيروس انتشار يتسبب أن  يمكن مهجورة، ومبان  حلةمو مخيمات

  غسل   من   الوقائية  التدابير  عن   النظر  بغض.  المدمرة  المنطقة  هذه   في  توصف   ال

  أنحاء   جميع  في  الصحية  السلطات  بها   أوصت  التي  الناس،  بين  والمباعدة  اليدين

  في اطالقا  رتتوف  ال  وقد  الجارية  المياه  من  القليل  سوى يوجد  ال  العالم، 

  هل . واحدة خيمة في شخص ا عشر اثني  إلى يصل ما يعيش حيث المخيمات،

  لإلغاثة  مرام مؤسسة مدير  مساهر، فادي  يتساءل" أيدينا؟  نغسل أن  تريدوننا

  حيث   أسبوع   لمدة   أطفالهم   تحميم  العوائل   بعض   تستطيع  ال . "إدلب  في   والتنمية

 ."العراء في يعيشون 

  الوفيات  مع  بالفعل، المخيمات  اجتاح قد  الفيروس  أن  السوريون  األطباء يعتقد

  من  عشر  اثني من أكثر أشار وقد. المرض  تفشي  بصمات تحمل التي  والمرض 

  حال  وفي دولية، استجابة  توجد ال أنه  السوريين  الطبيين والمهنيين  الخبراء 

  معدات  اآلن  حتى العالمية  الصحة  منظمة تُسلّم لم جدا ، بطيئة فهي تواجدها

  عليها  تسيطر التي  الغربية  الشمالية المنطقة  إلى  كورونا  فيروس اراختب

  حكومة  إلى المعدات هذه  لمثل  تسليم بأول  قيامها  من  الرغم  على  المعارضة،
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  للفيروس  سمح ربما التأخير  إن  أطباء  وقال شهر، من أكثر منذ السوري النظام

 .وفريدة خطرة بيئة  في  ألسابيع اكتشافه دون   باالنتشار

  السورية  الطبية الجمعية مستشفيات مدير تناري غالب  محمد لدكتورا قال

".  توفوا قد  أشخاص ولدينا  مشابهة حاالت  حالي ا لدينا: "المنطقة في  األمريكية 

  أن   تأكيد   يمكننا  ال  الفيروس،   هذا   اختبار  معدات   نمتلك   ال   ألننا  الحظ  لسوء   ولكن "

 ".ال أم كورونا  فيروس  بسبب  بالفعل  هي   الحاالت هذه

  سيطرة  خارج تقع  التي  إدلب  محافظة  في  شخص  ماليين  ثالثة  حوالي  يتجمع 

  تسيطر  البالد في جيب آخر  وهي ،2012 عام  منذ  األسد بشار  نظام حكومة

  الستعادة  أخيرة حملة  الروس  وحلفاؤهم األسد  قوات  بدأت  المعارضة، عليه

  انون ك  أوائل في جديد  وهجوم الماضية، السنة من الربيع فصل في  المنطقة

  المتحدة   األمم  وتقّدر   منازلهم،  لمغادرة  شخص   مليون   يقارب  ما   دفع   والذي   األول

  على  فينامون  البقية  أما. خيم أو  كبيرة مخيمات  في  يعيشون  ثلثهم حوالي أن 

  يتشاركون  أو  مهجورة، أو  البناء  مكتملة غير  مبان   في  ويجلسون  الطرق، جوانب 

  أحد  ال  لكن  أسبوعين، لمدة  النار  قإطال  وقف  استمر . أخرى عائالت  مع  األمكنة

  في   المعارضة  جماعات   وتعهدت  الهجوم  بمواصلة   األسد  وتعهد.  استمراره  يتوقع

  جميع في  للدمار الطبية  والمرافق  المستشفيات  تعرضت بالمقاومة،  المحافظة

  طائرات  خاللها قصفت  سنوات لثماني الحرب استمرار بسبب المحافظة أنحاء

  المستشفيات  وتكرارا   مرارا   الروسية الحربية طائراتوال األسد بشار حكومة

  مقتل  عن أسفر  مما المعارضة، عليها تسيطر التي المناطق في والعيادات

 .الصحية الرعاية  مجال   في العاملين  من  المئات

  في طبية  ومنشأة مستشفى  84 من  أكثر  تضررت األول، كانون  هجوم  بدء  منذ 

جبرت  أو  ُدمرت  أو   الغربي   الشمال 
ُ
  العالمية،   الصحة   لمنظمة   وفقا    اإلغالق،  على  أ

  اإلمدادات إلى عملها رأس على قائمة تزال ال التي المشافي تفتقر بينما

 .الالزمة
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  واالستجابة   المبكر  اإلنذار  شبكة  في  المراقبة   منسق   المهاوش،  ناصر  دكتور   قال 

  في  المختبر  إن “ مستقلة  مجموعة وهي  الدعم، تنسيق لوحدة التابعة

  فيروسات  الختبار وجاهز  مهيّئ  إدلب، مدينة  في  المركزي، إدلب " مستشفى 

  من  بالمزيد السوريون  األطباء طالب". االختبار معدات إلى يفتقر لكنه كورونا

  منظمة من جديدة شحنة  أول لكن والقفازات، األقنعة مثل  الواقية، المعدات

 .فقط الثالثاء  وصلت  العالمية  الصحة 

  أي   نر   لم   الماضي،   األسبوع   تركيا   من  العبور  بعد   إدلب   ةمحافظ  بزيارة   قمنا   عندما 

  الحقول  في  المتواجدة  الرسمية  غير المخيمات اصطفت  للفيروس،  فحص  نقاط 

  من  الطريق طول على  الرياح، فيها تشتد  التي  التالل جوانب وعلى  الزراعية

  ذوو   األطباء   عمل  البلدة،   مستشفى   في .  الصغيرة  مصرين  معرة   بلدة   إلى   الحدود

  أعداد  انتظرت بينما  السفلي، الطابق في العمليات غرف في  المجهدة  لعيون ا

 .األعلى الطابق  في  الناس من  كبيرة

  في   األمريكية  السورية  الطبية  للجمعية  إعالمي  مساعد   زقزوق،  الرزاق   عبد  قال

  شمال  في  الصحي  للحجر  مناطق  لدينا  ليس  الحظ، لسوء : "المستشفى

  فإن  ،سورية شمال في  كورونا بفيروس  إصابة  لة حا أي  هناك كان  إذا". "سورية

 ."مأساويا  سيكون   الوضع

  يصابوا  أن  يمكن إدلب  محافظة  في شخص مليون  أن  المنطقة في  األطباء يقّدر

  10000 وأن  شخص، 120.000 إلى 100.000 منهم  يموت  وقد  بالفيروس،

  از جه  153  المحافظة  في  اآلن   يوجد .  االصطناعي  التنفس  أجهزة   إلى   سيحتاجون 

 .اصطناعي تنفس

  من  الرغم على – والصين إيطاليا مثل  دوال   رأيت أنك البد: "تناري الدكتور قال

  الذي  الضغط  مع  التعامل  تستطع  لم أنها  إال  -صحي  حجر  نظام  لديها  دول  أنها

  وليس  حرب حالة في وحن إذا   تصوروا". "اإلصابات من الكبيرة  األعداد سببته

 ."تماما  معطّل إنه  ب،مناس  صحية  رعاية نظام لدينا 
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  يخص  فيما العالمية الصحة منظمة باسم المتحدث هالدورسون، هيدن  قال

  منظمة  إن  الماضي، األربعاء  يوم  تركيا جنوب في الحدود  عبر  المبذولة  الجهود 

  وقال . المقبل األسبوع  إدلب إلى  االختبار معدات  وصول تتوقع  العالمية  الصحة 

  من   وأنه .  ستصل  متى  أو  إرسالها   سيتم  التي   تالمعدا  أعدد  بالضبط  يعرف   ال   إنه

 .الفترة هذه   خالل تركيا في   المخابر إلى  عينات  إرسال  الممكن

  المعدات   العالمية  الصحة   منظمة   توزيع  بسبب   حصل   التأخير   إن : "أيضا    أضاف   وقد

".  كدولة يعتبر  ال  البالد غرب  شمال  أن  حيث . أوال   الحكومية  الصحة وكاالت على

  توصيل  دون  تحول التي العوائق  إلى بالنظر إنه: "لدورسون ها السيد  وقال 

.  السيئ باألمر يكن لم شهر  لمدة التأخير فإن  النزاع،  منطقة  إلى  اإلمدادات

  أعرف  ال  أنا". "للغاية  معقول  األمر  أن   أعتقد  المفروضة،  التحديات  في  تفكر  عندما "

 ".أعرفه ما ل ك  هذا  قريب ا،  هناك  ستكون   المعدات لكن األمر،  حيثيات  تماما 

  من  المزيد  تسليم وسيتم  قريبا   ستقام  الحدودية  الفحص  نقاط  أن  أردف  وقد 

  وصولها  موعد أو  عددها  هو  ما  يعرف  ال  أنه  من  الرغم  على  الحماية،  معدات 

 .بالضبط

  كبير  احتمال هناك " معارضة،  هيئة وهي إدلب، صحة  مديرية قالت  األحد،  يوم

  انتشر   قد  يكن  لم   إذا  القريب،  المستقبل  في  المحررة  المناطق  في  الوباء  النتشار

  ال  التي والجامعات المدارس إغالق ضمنها من  توصيات، أصدرت وقد". بالفعل

  بتوصيل  تقوم التي تلك باستثناء والمطاعم  المقاهي  وإغالق  مفتوحة، تزال

  غير  والسفر  االجتماعية  والزيارات الجماعية، الصلوات  ووقف  الطعام،  وجبات

  اليدين  وغسل والسعال العطاس كيفية  حول المشورة قديموت الضروري،

  في  التنفيذ  مستحيلة التوصيات  هذه  معظم  لكن  النظيفة، المعيشة  ومساحات 

:  حدود  بال   أطباء   في  األزمات  منسق   الشاريتي،   أوليفييه  ميشيل  قال.  المخيمات

  هؤالء  سيقوم  كيف أعلم ال  مريضا ،  آخر  شخص  أي  أو  المسنين أحد  كان  إذا"

  ميال   30 بعد  على  التركية  الحدود  باتجاه  قطمه،  مخيم  في ". أنفسهم زل بع
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  الطرقات  في مكشوف بشكل الصحي  الصرف مياه  تتدفق إدلب، مدينة  شمال

 .منتظم  بشكل القمامة  إزالة تتم  وال

  العمر   من  البالغة   وابنتها   ووالديها  زوجها  مع  هناك   تعيش   التي  القعيد،   أمينة  قالت

  يستخدم   الجوار،  في  لكن  الصغير،  لمنزلهم  حمام  ببناء  قام  زوجها  أن   أشهر،  10

  النساء تتجمع  أيديهم، لغسل  مكان  بدون  مراحيض خمسة تقريب ا شخص ا 40

 .الخبز وأخذ  الخزان  من الماء  بدونات   لملء  يوم  كل

  هذه   في   الفيروسات   تتواجد   أن   يمكن". " كيس   في   ملفوف   الخبز   هذا : "وأضافت

  صغيرة  المخيم  عيادة ". الناس هؤالء إلى الفيروس  النتقال  يؤدي  مما  األكياس 

  وعي   لزيادة  جاءوا  الذين   اإلغاثة   عمال   وإن .  المهام  وكثرة  باألعباء  ومثقلة   ومكتظة

  بتعقيم  يقوموا  ولم  قفازات أو  أقنعة يرتدوا لم الفيروس حول  المخيم  سكان 

  ناس ال من كبيرة أعداد لمقتل يؤدي أن  الفيروس  لهذا يمكن: " وقالت أيديهم،

  النظام  قام  التي األعداد  من  بكثير أكبر ،سورية شمال  في هنا  واحد شهر  في 

 ."الماضية العشر   السنوات طوال  بقتلها 

  وقال . بكثير أسهل الفيروس انتقال ستجعل الظروف هذه فإن  خبراء  وبحسب 

  والعيادات  المستشفيات على  كبيرة ضغوطات  وجود  مع  إنه  الشاريتي السيد 

  الدول   من   بكثير  أعلى   الوفيات   معدل   يكون   أن   المرجح   من   ،الصراع   سنوات   بسبب 

  استخدمت  التي الشام  تحرير هيئة لسيطرة فعليا   إدلب  تخضع. جيدا   الُمجهزة

  جهودا   مؤخرا   بذلت  أنها  من  الرغم على  المدني،  المجتمع  نشطاء  ضد  العنف 

  نا، كورو لفيروس االستعداد  حول  بيانات أي  الهيئة  تصدر  لم . صورتها لتحسين 

  لحوالي  تدريبية دورات  بنفسج  السورية اإلغاثة مجموعة عقدت  األسبوع، هذا

  أجل  من  األولى  الخطوط  على  سيكونون  إسعاف  سيارة  وسائق  ممرض  40

  سيقوم : فريقين إلى  المتدربين  لتقسيم بنفسج تخطط. إدلب في  االستجابة 

  الصابون   على  تحتوي   التي  والسالل  النصائح  بتقديم  األول  الفريق  في  المتدربون 

  الثاني  الفريق  في  المتدربون  سيقوم بينما اليدين،  ومعقم إرشادية وكتيبات
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  عيسى،  سيد فؤاد وقال. بالفيروس إصابتهم في  المشتبه األشخاص  بنقل

  قادرة  غير  بنفسج جعل  المطّهرات على  العالمي  التهافت  إن  بنفسج، مؤسس 

  فسرعان   مضاعف،  بشكل  يد بالتزا  اإلصابات  أعداد  بدأت  إذا  يكفي،  ما  شراء   على

  الطبي  المجال  في  العاملون  يخشى . صعبا   الوضع  على  التغلب  سيصبح  ما 

  تكون  فقد أخيرا ، الحماية ومعدات االختبار معدات وصول عند  حتى  أنه  واإلغاثة

  مساهر   السيد  النهاية  في  أضاف.  األوان   فوات  بعد  وصلت  وقد  كافيه  غير  الكمية

  هللا،  قّدر ال منطقتنا، إلى كورونا فيروس  وصل ما  إذا: "مرام مؤسسة  من

 .(الدعم تنسيق  وحدة ترجمة". )التاريخ في المآسي  أكبر  من  فستكون 

 LEEAST/SYRIAHTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2020/03/19/WORLD/MIDD-الرابط:

TENTS.HTML-IDLIB-CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/syria-coronavirus-idlib-tents.html
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/syria-coronavirus-idlib-tents.html
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                       روسيا واإلصالح العسكري السوري: التحديات والفرص

  )باللغتين العربية واإلنجليزية(مركز كارنيغي 

 

  

 خالصة:     

كان الجيش العربي السوري أساسي ا لبقاء النظام على مدار ثماني سنوات   

هلية. وال شك أنه قد تغير كثير ا من خالل المالءمة والتغيير للحفاظ  من الحرب األ 

يستمر الجيش السوري في أداء  على النظام والدولة من االنهيار التام. سوف 

دور مركزي في البالد، خصوص ا وأن الحرب على وشك االنتهاء وأن المؤيدين  

وري إلبقاء النظام  الرئيسيين لدمشق، أي روسيا وإيران، بحاجة إلى الجيش الس

من أهداف الحملة العسكرية الروسية في سوريا إظهار بديل   .على قيد الحياة

ه النزاعات في المنطقة )مثال ذلك، في العراق وليبيا  ناجح للنهج الغربي تجا

ا. وإلظهار هذا النجاح،   واليمن(. ترى موسكو أن هذا النهج الغربي قد فشل تمام 

حد أكبر التحديات وهو النجاح في إصالح الجيش  يتعين على روسيا مواجهة أ

لتدريب  العربي السوري، الذي ُيتصور إعادة صياغته مع التركيز على التعليم وا

العسكريين ومراقبة عملية التحول والمصالحة العسكريين مع ضمان االستقرار  

قررت موسكو التدخل في الحالة األولى ألن النظام بدا   .على مدار هذه الفترة 

كأنه على مسافة عدة شهور فقط، إن لم تكن عدة أسابيع، من االنهيار. كان  و

ا للروس أن الجيش العربي السوري لم ي كن فعاال  في تحقيق االستقرار  واضح 

في النزاع والحفاظ على سيادة الدولة، ولذلك أصبح إصالح الجيش العربي  

انت روسيا تعتبر  السوري محوري ا في تدخل روسيا. من الناحية التاريخية، ك 

الجيش هو المؤسسة المركزية لجهاز الدولة والعمود الفقري األكثر فعالية  

بإمكانه توفير ضمانات معينة. ولهذا السبب فإن   لالستقرار في المنطقة ألن 

روسيا لها مصلحة خاصة في إصالح الجيش السوري. إنها تحتاج إلى إنشاء  
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ة على البالد، ويمكنها أن  مؤسسة عسكرية فعالة تكون لها سيطرة مشدد

تحافظ على استقرار البالد، ويمكنها أن تكون شريك ا موثوق ا به يمكنه ضمان  

سية في سوريا. وقد أعرب الكرملين عن أمله في أن يؤدي نزع  المصالح الرو 

السالح بنجاح وتسريح الجنود وإعادة دمج قوات المتمردين، باإلضافة إلى  

للذين تؤدي روسيا فيهما الدور القيادي بعد انتهاء  االستقرار وإعادة اإلعمار ا

  .النزاعالنزاع، إلى زيادة سمعتها على الساحة العالمية كوسيط رئيسي في 

أصبح من الواضح منذ بداية النزاع السوري أن النظام لم يكن بإمكانه االعتماد  

على الجيش العربي السوري بمفرده لتدعيم سلطته، فبدأ في تفكيك احتكار  

لجيش الستخدام القوة. نظم النظام ميليشيات محلية موالية للحكومة لموازنة  ا

، فإن سنوات الحرب األهلية الثمانية  تعبئة القوات المناهضة للحكومة. ومع ذلك

ا   في سوريا كانت تعني أن الميليشيات الموالية للحكومة بدأت تشكل تهديد 

 .وذلسيادة الدولة حيث نمت في الحجم واألعداد والنف

ا أنه على المدى القصير إلى المدى المتوسط، يمكن   تدرك موسكو إدراك ا واضح 

المؤيدين للحكومة والذين ال يخضعون  لعشرات اآلالف من رجال الميليشيات 

للرقابة تحدي سيادة النظام وسيطرته. فقد عمل بعض قادة الميليشيات كأمراء  

بي السوري  بين الجيش العر  منافسات حرب محليين، ولكن ظهرت 

 .والميليشيات إذ أصبح قادة الميليشيات معادين لمشاركة السلطة مع دمشق

اعتبرت روسيا أن مثل هذا الموقف    ... التناسب مع وجود إيران على األرض 

كان سيف ا ذا حدين. فمن ناحية، كانت روسيا بحاجة إلى القوات اإليرانية على  

يا بشرط أن توفر إيران المزيد  األرض ووافقت على نشر قواتها الجوية في سور

من القوى البشرية لجعل التدخل الجوي لموسكو أكثر فعالية. ومن ناحية أخرى،  

إلى اعتماد دمشق المفرط على الميليشيات الموالية إليران، وهذا ما  أدى ذلك  

ُيعد اآلن أحد العقبات الرئيسية إلصالح الجيش والبدء في عملية فعالة لنزع  

يوجد منطق مهم آخر وراء حافز موسكو   .الجنود وإعادة الدمجالسالح وتسريح 
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تقاللية. فمن  لإلصالح العسكري السوري وهو أن تكون دمشق أقوى وأكثر اس

الممكن أن ُينظر أيض ا إلى الوجود العسكري الروسي في سوريا وتسهيله  

  وهذه   –لإلصالح العسكري السوري على أنه أداة للحد من قوة طهران اإلقليمية  

تريد موسكو أن   .إشارة إيجابية للجهات الفاعلة اإلقليمية والعالمية المتنافسة

بدرجة عالية، وغير ُمسيَّس، وغير  يكون الجيش السوري الجديد مؤسسي ا 

في كثير من األحيان للجيش منعته   والُمسيَّسة الطائفية أيديولوجي. فالطبيعة

الت الروسية الحالية إلعادة  خالل الحرب من أداء واجبات مهنية. تبدو المحاو

هيكلة الجيش السوري، بما في ذلك الفيلق الخامس والفيلق السادس وقوات  

فعالة. فال ُيعقل اليوم   وحدات متنقلة كو تعطي أولوية إلنشاءالنمر، وكأن موس

على خالف النهج   .إعادة تشكيل جيش ما قبل الحرب بشكله التقليدي

مل مع الجهات الحكومية. فمنذ بداية تدخلها  اإليراني، اعتمدت روسيا على الع

في النزاع، كانت موسكو تهدف إلى تعزيز ما تبقى من مؤسسات الدولة في  

بما في ذلك مؤسساتها العسكرية واألمنية واالجتماعية   – النظام المعطل 

والقضائية. باإلضافة إلى ذلك، تحاول روسيا تشديد قبضتها على وزارة الدفاع  

شبكة من الضباط والقادة   إنشاء األركان العسكرية. وتحاول  السورية وهيئة

نية مهمة  السوريين الموالين لروسيا ووضعهم في مواقع عسكرية وأم

وحساسة، األمر الذي سوف يحد من التسلل والتأثير اإليرانيين على الجيش  

عندما اضطلعت روسيا بالمهمة المعقدة للغاية المتمثلة في إصالح   .السوري

السوري، ربطت نفسها أكثر بالدولة، مما يعني بالفعل أن موسكو  الجيش 

. وهذا يعني أنها ال يمكن  ينبغي أن تروج قصة نجاح وتُظِهرها في نهاية المطاف

أن تفشل، وإال فإنها بذلك تُظِهر عدم قدرتها على السيطرة على شركائها  

اية، ألنه يتسبب  الوكالء وإدارتهم. وقد وضع هذا روسيا أيض ا في موقف شائك للغ

في مخاطر إضافية للتعاون بين موسكو وطهران بشأن سوريا ألن الطرفين  

 .مع الهياكل العسكرية الرسمية لديهما نُهج مختلفة للتعامل 
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ا بطريقة سوف تساعد   يتطلب اإلصالح العسكري السوري الحقيقي تنفيذ 

ن بخصوص  سكان البالد على المصالحة. ومع ذلك، فإن موقف األسد غير المر

المصالحة يجعل من األصعب على روسيا تنفيذ خططها، مما يوحي بأن موسكو  

عليم والتدريب العسكريين والمراقبة في  سوف تضطر إلى االلتزام بتطوير الت

 .سوريا لفترة طويلة للغاية

بناء  على ذلك، يجب تنفيذ اإلصالح العسكري فبدونه ال يمكن تحقيق مصالحة  

لك المعنى، كانت روسيا لديها خبرة واسعة في العمل مع  جادة في سوريا. وبذ

لصفر تقريب ا. وهذا  الدول العربية خالل الحقبة السوفيتية، إذ بنت جيوشها من ا

األساس يمنح موسكو فرصة جيدة للبدء على األقل في عملية اإلصالح وقيادتها  

 .بطريقة بناءة

 

  PUB-MEC.ORG/2020/03/26/AR-HTTPS://CARNEGIE-81213الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/2020/03/26/ar-pub-81213


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

240 | P a g e  

 

 

 واإلنجليزية(معهد واشنطن )باللغتين العربية 

 إدلب قد تصبح قطاع غزة الجديد

       

 خالصة 

 

شكّل اتفاق وقف إطالق النار بين روسيا وتركيا التي تم التوصل إليه في  

ر/مارس، الخطوة األخيرة في عملية  دأبت منذ  آذا  5محافظة إدلب السورية في  

على تقليص حجم جيب الثوار إلى النصف. لكن حتى هذا   2019نيسان/أبريل 

ما يصفه هو وحلفاؤه  الترتيب يبقى مؤقتا  نظرا  لعزم بشار األسد على التخلص م

بـ"جهادستان". وتُظهر نظرة فاحصة على حالة األراضي والخصائص الديمغرافية  

نطقة كيف ستؤدي التطورات الجارية على األرجح، إلى قيام "قطاع غزة  في الم

أي، منطقة لالجئين مكتظة بالسكان يسيطر   - جديد" في شمال غرب سوريا 

الدولي بشكل أساسي على التعامل   عليها اإلرهابيون، مما يرغم المجتمع 

الثوار   طريسي، معهم ألنهم "سلطات األمر الواقع"، وفقا  لتعبير األمم المتحدة

كيلومتر مربع فقط من إدلب، وهي مساحة أقل   3,000 حاليا  على 

كيلومتر مربع كانوا يسيطرون عليها في نيسان/أبريل الماضي وأكثر   7,000 من

، عندما  2017نت تحت سيطرتهم في أيلول/سبتمبر  كيلومتر مربع كا  9,000 من

رى". وفي وقت  شن الجيش السوري أول هجوم كبير له الستعادة "إدلب الكب

سابق من هذا الشهر، قّدر "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية"  

مليون نسمة. وفي نيسان/أبريل    2,6)"أوتشا"( عدد السكان في جيب الثوار بـ  

شخص نازح داخليا .   1,300,000 ماليين نسمة من بينهم 3العدد  ، كان 2019

ص من الجيب بحثا  عن ملجأ في  شخ 400،000ومنذ ذلك الحين، فر أكثر من 

الجزء الواقع تحت السيطرة التركية المباشرة في شمال حلب. وخوفا  من عنف  
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النظام واكتظاظ المساكن في إدلب استقر معظمهم في عفرين، في منازل  

 .2018جرها األكراد الذين فروا من الهجوم التركي في شتاء عام ه

 غزة الجديدة 

إدلب في شريط  على الحدود التركية  يتجّمع حاليا  ثلثا سكان 

، ويبلغ عددهم مليون ي نسمة، أو أكثر بأربعة أضعاف مما  2كلم 1,000 مساحته 

ة مئات اآلالف  كان في هذه المنطقة الحدودية أصال . فقد استقر في تلك المنطق 

، ومعظمهم احتشدوا في مخيمات مؤقتة منتشرة  2012من النازحين منذ عام  

ما بعد امتالء مخيمات النازحين النظامية. وحتى المساكن  على األرض، ال سي 

في بلدات الشريط الصغيرة مليئة بالسكان وتوفر ظروفا  أسوأ من تلك القائمة  

ة المكتظة بالسكان ترزح اآلن بالكامل  في المخيمات. إن واقع ك ْون هذه المنطق

  مفر منها.   ال  تحت سيطرة الجماعات المصنفة كإرهابية، تجعل المقارنات مع غزة

لِم هذا الشريط الحدودي من   بخالف مناطق المدنيين األخرى في إدلب، س 

  أن   يريدون  ليس بسبب متاخمته لتركيا، بل ألن األسد وحلفاءه  - القصف الجوي  

إلى هذه المنطقة على وجه التحديد. وثمة   الثوار مناطق من  المدنيون  يتهافت

لمنطقة، وهو قربها من  عامل قوي آخر يستقطب النازحين إلى هذه ا

المساعدات اإلنسانية التي تصل عبر المعبر القريب باب الهوى. وفيما يتعلق  

ي  بالمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة، فحالما تدخل األراض 

السورية، ال تبتعد كثيرا  عن المعبر ألسباب أمنية. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن  

ون للعودة إلى منازلهم في أجزاء أخرى من "إدلب  القليل من النازحين متحمس

الصغيرة" التي تقع أبعد من الحدود ولكنها ال تزال تحت سيطرة المتمردين. وقد  

، وال يثق السكان السابقون بوقف  تم قصف هذه المناطق خالل القتال السابق

و  إطالق النار الحالي. وبدال  من ذلك، إنهم على استعداد للفرار إلى تركيا أ 

تبلغ حاليا  مساحة جيب   .شمال حلب في حال قيام النظام بشن هجوم آخر

المتمردين الواقع بين "غزة الجديدة" واألراضي التي يسيطر عليها النظام  
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ه نصف مليون شخص. ومعظمهم من السكان  ويقطن 2كلم2,000 حوالي 

ك ن دائمة أو مالجئ    األصليين أو النازحين األكبر سنا  الذين هم اآلن في بيوت س 

 جماعية، مع عدد قليل جدا  من المخيمات غير الرسمية. 

وقد تجنّب النازحون الجدد هذه المنطقة بسبب قربها الكبير من الجبهات  

. وخالل الهجوم األخير في شباط/فبراير، فرّ  األمامية، من بينها مدينة إدلب

العديد من السكان من عاصمة المحافظة. ويبلغ عدد سكانها  

وهو أعلى من إجمالي عددها ما قبل   -نسمة على األكثر  200,000 الحالي 

، ولكنه عدد صغير مقارنة بالعدد الهائل من  150,000 الحرب الذي كان يبلغ

النظام إدلب بانتظام ألنه ال يريد أن تشكل  النازحين في المحافظة. ويقصف 

  حكومة »هيئة تحرير الشام« إدارة متنافسة في عاصمة آمنة. وتتطلب 

استراتيجيته لمكافحة التمرد وقوع مدينة إدلب إما في أيدي النظام أو العيش  

 تحت تهديد عسكري دائم.

خلص  لدى كل طرف منخرط في إدلب أهداف  واضحة وحاسمة. وتريد روسيا الت 

مما تعتبره وكرا  لإلرهاب. وأسندت »هيئة تحرير الشام« والجماعات الجهادية  

وبالتالي فهي مستعدة للقتال حتى النهاية  األخرى أظهرها على الحائط، 

المريرة إذا لزم األمر، بتكلفة كبيرة للقوى المعارضة. وال يزال األسد يريد استعادة  

ى أن تكون خالية من المعارضين له.  أكبر قدر ممكن من األراضي السورية، عل

وترفض تركيا التنازل عن جزء آخر من إدلب دون تعويض يساعدها على مواجهة  

، ال تريد المزيد من  ءأعدائها األكراد السوريين إلى الشرق. وقبل كل شي

عدة ماليين من   الالجئين. وبالمثل، يرتعب االتحاد األوروبي من احتمال تدفق

 ى حدوده. إل  الالجئين الجدد

إلى جانب الوضع العسكري على األرض وافتقار واشنطن    - وتشير هذه المصالح  

إلى أن السيناريو   -جهة روسيا بجدية بشأن إدلب الواضح إلى االهتمام بموا

األكثر ترجيحا  هو حل وسط يتم بموجبه تقليص مساحة جيب الثوار/النازحين  
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ن الواضح أن هذا ليس الحل األفضل  داخليا  بصورة أكثر ليصبح "غزة الجديدة". وم 

ا  من  لماليين السوريين المحتجزين في هذه المنطقة الضيقة، ولكن ال يبدو أن أيّ 

 الجهات المعنية تعتبر ذلك سببا  كافيا  الختيار مسار مختلف. 
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 HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

STRIP-GAZA-NEXT-THE-BECOME-MAY-BANALYSIS/VIEW/IDLI 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/idlib-may-become-the-next-gaza-strip
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/idlib-may-become-the-next-gaza-strip
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»الدولة اإلسالمية« باغوز، لم يُهزم تنظيم العد عام  على ب

 ولم يعاود الظهور )بعد(

 معهد واشنطن )باللغتين العربية واإلنجليزية(

     

  :خالصة

آخر قطعة   » داعش  « «حدثت أمور  كثيرة منذ أن خسر تنظيم »الدولة اإلسالمية 

دة باغوز السورية، هذا األسبوع قبل عام. وكان أبرزها القضاء  من معاقله في بل

على أبو بكر البغدادي، أول خليفة للتنظيم الذي ُقتل في غارة ]جوية[ شنتها  

القوات الخاصة األمريكية في باريشا، سوريا، في تشرين األول/أكتوبر الماضي.  

من قبل تنظيم  إبراهيم الهاشمي القرشي  وبعد ذلك اإلعالن عن خليفته، أبو

»داعش«؛ ولم تكن هناك حتى اآلن أي عالمات على حدوث أي انقطاع في  

عمليات التنظيم نتيجة هذا االنتقال في السلطة. وبالفعل، على الرغم من  

أعقاب    في» داعش تنظيم«التصريحات الصاخبة للحكومة األمريكية حول هزيمة  

مع ذلك، فمن السابق ألوانه أيضا   و  .التنظيم ال يزال نشطا  سقوط الباغوز، إاّل أن  

الجزم بأن نشاط تنظيم »الدولة اإلسالمية« قد تجدد. واألصح القول إّن التنظيم  

وليس بالضرورة بنفس   -صامد  وينتظر اللحظات المناسبة الستغالل األوضاع 

للمرة   )عندما اكتسب أهمية 2006-2004الطريقة التي اتبعها في الفترة 

)عندما عاد إلى الظهور بعد تكبده هزائم   2014-2012ترة األولى( أو في الف

كبيرة في العراق(. ومع ذلك، فما زالت العديد من الديناميات الكامنة، الطائفية  

منها وتلك المتعلقة بالحكم، التي أدّت إلى معاودة ظهوره قبل ثماني سنوات،  

 .اءقائمة في العراق وسوريا على حّد  سو

 استمرار الوالء 
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العام الماضي،   في» داعش بتنظيم«قاب خسائر األراضي التي لحقت في أع

أطلقت الجماعة حملة فيديو بعنوان "والنتيجة األفضل يحققها الصالحون" بهدف  

إعادة تأكيد الوالء للبغدادي من قبل مختلف الجماعات التي تدور في فلك  

على دعم  شبكته العالمية. وحصلت الحملة  داخل » اإلسالمية الدولة  تنظيم«

وكذلك من "المحافظات" النائية  من الفروع األساسية في العراق وسوريا 

والداعمين في أفغانستان وأذربيجان وبنغالديش والشيشان وجمهورية الكونغو  

الديمقراطية ومصر وليبيا وموزمبيق ونيجيريا والفلبين والصومال. تونس وتركيا  

 واليمن.

مشابهة من المقاالت   حملة  » اعشد تنظيم« وبعد وفاة البغدادي، أطلق 

أظهرت مناصري الجماعة في مختلف البلدان يبايعون القائد   التصويرية التي 

الجديد. وشملت الحملة هذه المرة فروعا  في أفغانستان وأذربيجان وبنغالديش  

وبوركينا فاسو والكونغو ومصر وإندونيسيا والعراق وليبيا ومالي وموزمبيق  

   والفلبين والصومال وسوريا وتونس واليمن.ونيجيريا وباكستان  

 ليات منذ الباغوزالعم

، أعلن تنظيم »الدولة اإلسالمية«  2020آذار/مارس    19منذ سقوط الباغوز حتى  

هجوم في العراق وسوريا مجتمعة. وفي سوريا   2000مسؤوليته عن أكثر من 

نات، أن  ويمكن للمرء أن يستنتج من هذه البيا هجوما   973ادّعى قيامه بـ 

بكثير في منطقة دير الزور في سوريا   لتنظيم »الدولة اإلسالمية« قاعدة أقوى 

ومنطقة ديالى في العراق من أي مكان آخر. ويشير التقرير أيضا  إلى أن الخاليا  

األصغر حجما  ال تزال نشطة نسبيا  في مناطق كركوك والرقة وبغداد والحسكة  

هجوما  شهريا . وبالتالي، فإن البنية   15- 11ونينوى واألنبار، حيث تشن حوالي 

 .تية للقيادة والتحكم التابعة لتنظيم »داعش« تبدو سليمةالتح
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على الرغم من أن عدد الهجمات يبدو مثيرا  للوهلة األولى، إال أنه منخفض  

بالفعل من منظور مقارن )وإن كانت هذه الهجمات قد انتشرت بشكل مثير  

أدنى مستوى لعدد    2019سبيل المثال، شهد عام    للقلق(. ففي العراق، على

تجاه  ، ويبدو أن هذا اال 2003القتلى في صفوف المدنيين منذ حرب عام 

الجثث في   "إحصاء االنخفاضي قد استمر هذا العام. ووفقا  لمنظمة 

مدنيا  هناك حتى شهر   261، فقد ُقتل  (Iraqi Body Count) "العراق 

شخص إذا تم تقدير األرقام   1،566ما مجموعه شباط/فبراير، وهو ما يصل إلى 

 ي السنوات الماضية استقرائيا  لبقية العام. وهذا العدد أقل بكثير مما كان عليه ف 

وفي ضوء هذه الظروف، يجب على التحالف التواصل مع المجالس المحلية في  

ز  منطقة دير الزور التابعة لـ "اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بهدف تعزي 

العالقات وتقييد حرية حركة تنظيم »الدولة اإلسالمية« وقدرته على البقاء نشطا   

ك أيضا  من محاولة الجماعة القيام بحملة أخرى  في المنطقة. وقد يعيق ذل 
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سراح   إطالق» داعش  تنظيم« "لكسر الجدران". وفي هذا السيناريو، يمكن لـ 

مؤيديه في   الف مناآلالف من مقاتليه في السجون المحلية وعشرات اآل

المنتشرة في الشمال الشرقي، وبالتالي تجديد صفوفه   مخيمات الالجئين 

بناء الدولة على حد سواء. وحدثت مثل هذه المحاوالت  العسكرية ومشروعه ل

من داخل سجون ومخيمات مختلفة في أعقاب الغزو التركي في تشرين  

عندما حاول سجناء   األول/أكتوبر الماضي، ومؤخرا  في منتصف آذار/مارس،

تنظيم »الدولة اإلسالمية« الهروب في حي غويران بالحسكة. ومن شأن  

المحلي أيضا  أن يخلق جدار حماية ضد نظام األسد   الحفاظ على االستقرار

وحلفائه الذين يحاولون استعادة هذه المنطقة، األمر الذي لن يؤدي سوى إلى  

لمزيد من عمليات التجنيد من قبل  قيام المزيد من المعاناة للسكان وإثارة ا

 تنظيم »الدولة اإلسالمية«.

وسط، فمن السابق ألوانه التنبؤ  أما بالنسبة لتفشي وباء الكورونا في الشرق األ

بكيفية )ومدى( تأثيره على الديناميات المحلية وعلى تنظيم »الدولة  

إلى  اإلسالمية« على وجه الخصوص. وعلى أقل تقدير، من المحتمل أن يؤدي 

إعاقة العمل الدولي والمحلي ضد الجماعة بسبب تغيّر األولويات. وقد أشار  

ال في نشرته اإلخبارية "النبأ" قبل أسبوع،  إلى هذا االحتم  »داعش« تنظيم

بقوله أن مؤيديه يجب أال يظهروا أي شفقة ضد أعدائهم، بل في الواقع الضغط  

 ارجها. عليهم بأي شكل ممكن داخل البلدان ]المختلفة[ وخ 

وبالتالي، في حين أن تنظيم »الدولة اإلسالمية« لم "ي ُعد" بعد، أو حتى ليس  

، فإن الذكرى السنوية  2016- 2014ليها في الفترة بنفس القوة التي كان ع

ال تزال قاتمة. وحتى اآلن، لم يتم االتّعاظ    2019لهزيمته وخسارته لألراضي عام  

بعد حمالت الصحوة وزيادة عدد   من الدروس المستخلصة من هزائم التحالف

ور  القوات األمريكية في العراق، مع احتمال أن تكون نافذة الفرصة لمعالجة الجذ
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غلقت بالفعل مرة    »داعش« السياسية لتجدد تمرد تنظيم
ُ
في المستقبل قد أ

 أخرى.

 ANALYSIS/VIEW/A-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:

YET-RESURGING-NOR-DEFEATED-ERNEITH-IS-STATE-ISLAMIC-THE-BAGHUZ-SINCE-YEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/a-year-since-baghuz-the-islamic-state-is-neither-defeated-nor-resurging-yet
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/a-year-since-baghuz-the-islamic-state-is-neither-defeated-nor-resurging-yet
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جة ثانية من موعلى شكل نتقام سوريا من العالم سيكون ا

 فيروس كورونا

 فورين بوليسي )باللغة اإلنجليزية(

     

 خالصة:  

-COVID كانت هناك سلسلة من المقاالت حول تهديد الماضي،في األسبوع 

 حيث ،بصراحةإنه أمر مرعب  اآلن، .لالجئين في العالم والنازحين داخلي ا 19

  األساسية، ة الطبية يفتقر العديد من الالجئين والنازحين داخلي ا إلى الرعاي

ناهيك عن نوع المعدات الالزمة للتعامل مع الفيروس التاجي الجديد والمرض  

  ، الموقفخطورة  والحكومات  (WHO) تدرك منظمة الصحة العالمية والمرتبط به، 

  لعدوى من دول العالم التي تعاني من معدل اإلصابة وا ولكن مع وجود الكثير 

  ستكون هزيلة جدا . دة األشخاص األكثر ضعفا   لهذا الفيروس الجديد، فإن مساع

ربما تكون   الناس،من بين جميع األماكن في الشرق األوسط حيث يعاني و

 .األكثر إثارة للقلق  -لالجئين ضخم  مخيم    وهي عبارة  –محافظة إدلب السورية  

ا للناس ل مثل الصراع   ولكن، هناك،يس فقط أن الفيروس التاجي يشكل تهديد 

ال يحترم الفيروس حظر   .إنه تهديد للشرق األوسط وما بعده نفسه،السوري 

 الحقيقة الخطيرة هي أنه إذا اجتاح .السفر والحدود المغلقة ووقف التجارة

COVID-19   ،فمن المرجح أن يطيل معاناة السوريين واللبنانيين واألردنيين    إدلب

ورة تهديد  من أجل فهم مدى خط .واألتراك واإليرانيين والروس واألوروبيين

الفيروس التاجي من وإلى إدلب ، من المهم أن نتذكر كيف قام الرئيس السوري  

زيمة خصوم  بحملته الدامية له  - مع رعاته الروس واإليرانيين  - بشار األسد 

 .لقد استخدم القصف العشوائي واألسلحة الكيميائية والتجويع .نظامه

إدلب ألنها كانت مكان ا لم  األشخاص الذين نجوا من هذه الهمجية هربوا إلى 

أنفسهم بين مجموعة متنوعة   الالجئون وجد  إدلب، في  .يسيطر عليه النظام
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الجماعات شهرة هي  وأكثر  والمتطرفين،من الميليشيات المناهضة لألسد 

كان األسد والجنراالت الروس يتلهفون للقتال في إدلب خالل   .تحرير الشام  هيئة

، وافق الرئيس الروسي فالديمير   2017و ، ولكن في ماي 2016معظم عام 

بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اإليراني حسن روحاني  

بحلول منتصف   إحباط الهجوم. وتم على "منطقة خفض التصعيد" في إدلب ، 

، كان لدى السوريين والروس ما يكفي وبدأوا جهودهم التي تأخرت طويال     2019

ماليين نسمة    3في وقت الهجوم ، كان في المحافظة   .في السيطرة على إدلب

التدخل   ، ولوالنسبة كبيرة منهم من األطفال -ضعف عدد ما قبل الحرب  -

إدلب من رصاص   و نجا مدنيلما ية درع الربيع العسكري التركي المسمى عمل

األسد وقنابل بوتين والميليشيات التي أرسلها القائد اإليراني الراحل قاسم  

،  بعيدةني إلى سوريا من باكستان وأفغانستان وغيرها من األماكن السليما 

ولكن قبل ذلك فر مليون من هؤالء المدنيين باتجاه الحدود التركية السورية ،  

لديهم اآلن شيء   ذلك،عالوة على  .قوا ، عالقين وال مكان يذهبون إليهحيث ب

 وهو فيروس كورونا. آخر يخشونه
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عن خمس حاالت فقط للمرض في وقت كتابة    علنتأ  على الرغم من أن سوريا

فمن الصعب تصديق أن تفشي المرض لن يأتي إلى إدلب. على   التقرير،هذا 

فهي تشمل أفراد الحرس    العدوى،األرجح بالفعل. ليس من الصعب تصور مصادر  

  األوروبيين، والصحفيين  الروس،والطيارين  التركية،والقوات  ،يرانياإلالثوري 

ا،ويصبح  تفشيإلغاثة من أي مكان. عندما يتسارع الوعمال ا كون  سي واضح 

استهدف السوريون وحلفاؤهم   -  المتدهورة . مع الرعاية الطبية كارثيا  األمر 

تقوم منظمة الصحة العالمية واألتراك    - الروس المستشفيات في المنطقة عمدا   

والتي   ،إدلبفي  COVID-19 تم توفير بعض أطقم اختباروبما في وسعهم. 

المدة التي يمكن    إن و،  افيةولكنها ليست ك  لتحليلها،أعيدت بعد ذلك إلى تركيا  

حيث بدأت تركيا تشهد زيادة   مفتوح،هي سؤال  جائحة الأن تستمر فيها هذه 

نظام الرعاية الصحية الخاص بها.    رهق كاهلحادة في معدالت اإلصابة التي ست 

باإلضافة إلى األضرار    تايمز، يورك  كما أوضحت مقاالت في الواشنطن بوست ونيو

سيقتل العديد   COVID-19 فإن  بالفعل،س واإليرانيين التي لحقت باألسد والرو 
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لكن هذه ليست مجرد كارثة لجيران إدلب المباشرين.   .من األبرياء في إدلب

 سوريا قريبة نسبيا من أوروبا ، عن طريق تركيا ف

ات شديدة القسوة )لكنها ضرورية(  على الرغم من أن األوروبيين اتخذوا إجراء  

  م ال تظهر عليه  أشخاصلتقليل معدل اإلصابة، إال أن مشكلة االنتقال عن طريق  

صحيون وخبراء الصحة العالميون ووكالء الحدود وطياري الشحن  المرض،    أعراض

ل خالل هذا الوباء العالمي بسبب  والجنود وأي شخص تقريب ا ال يزال بإمكانه التنق

متخصصة أو مهاراته أو وظيفته يمكن أن ينشر الفيروس. تخيل إذن أنه  معرفته ال 

في محاولة لضمان مدة وقف إطالق النار الحالي في إدلب أو لتوفير اإلغاثة  

لكنه ال   شاحنة،يصاب دبلوماسي أو عامل إغاثة أو سائق  للمنطقة،الالزمة 

وال يعاني    لديه،م  ال يفقد حاسة الش  واآلالم،س لديه األوجاع  لي   محموم ا،يصبح  

لكنه يعود إلى إسكندرون أو بروكسل أو جنيف أو نيويورك. هذه   السعال،من 

  العالمية، هي الطريقة التي قد تضاعف من خاللها إدلب أزمة الفيروس التاجي 

ام شبه عقد  لقد دمر الصراع الذي د حتوائها.ال الكبيرة على الرغم من الجهود 

  المنطقة،وساهم في عدم االستقرار في    لبلد، افي سوريا أجزاء كبيرة من هذا  

اآلن يهدد بمضاعفة هذه المشاكل من خالل التهديد   .وغير السياسة في أوروبا

ستجمع القوى العظمى   عادي،في عالم  .الرهيب لفيروس التاجي الجديد

ا عالمية من الخبرة والتكنولوجيا  وتقود جهود   التحدي، الموارد الالزمة لمواجهة 

  الواقع،في  .بما في ذلك في سوريا مكان،العتاد إلنقاذ األرواح في كل والمال و

على بعضهما البعض بشأن   مشاحناتبالواليات المتحدة والصين مشغولة 

 .  المسؤولية عن هذا الوباء

من المرجح أن يقف الرؤساء والملوك ورؤساء    ،الالجئينبين  مع عدم وجود قادة   و

كما فعلوا طوال فترة انزالق   - حاء العالم جانبا  الوزراء والجنراالت في جميع أن

في جميع أنحاء إدلب وفي نهاية    يشاهدوا انفجار الفيروسو   – سوريا إلى العنف  

سوف يتحملون المسؤولية   التقاعس،نتيجة لهذا  .بلدانهم في  المطاف
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ية عن الوفيات في سوريا والشرق األوسط وأوروبا التي لم يكن من  األخالق

 .تحدث الضروري أن 

 THE-ON-REVENGE-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/03/26/SYRIAS-الرابط:

CORONAVIRUS/-OF-WAVE-SECOND-A-BE-WILL-WORLD 
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لخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا استعداد المناطق ا

بدون صابون أو مياه  -لموجات "تسونامي" من وباء كورونا 

سي إن إن )باللغة  جارية أو امكانية التباعد االجتماعي

 اإلنجليزية(

 

  :مالحظات    

  ال  كورونا  فيروس  من  وعائلتها نفسها لحماية  علي  أم فاطمة تحتاجه ما كل  إن 

  اليدين   ومعقمات  مكلف،   والصابون   جارية،  مياه  توجد  ال   حيث   عليه،   الحصول   يمكن 

  ستتم   كيف  تتخيل  أن   حتى  علي  أم  تستطيع  ال.  نفقاتها  تحمل   يمكن  ال  رفاهية

  في  السكن يتشاركون  والذين  فرد ا 16 من المكونة عائلتها أفراد بين المباعدة

 .السورية التركية  الحدود  من  بالقرب  مؤقت  مخيم  داخل   خيم ثالث

  لكن   النظافة  على   الحفاظ   المحدودة  بقدراتنا  نحاول" :CNN لشبكة  علي  أم  قالت

  أم  تعيش   ،"عنها تتحدث  التي  التنظيف ومواد  المطهرات  على  الحصول  يمكننا  ال

  الزيتون   وبساتين   الحقول   في  انشاؤها   تم  التي  الكثيرة   المخيمات  أحد   في   علي

  حيث   المعارضة  يهاعل  تسيطر  التي  السورية  إدلب  محافظة  في  المتدرجة  والتالل

  قاسية،   معيشية  لظروف  التعرض   بسبب  األنف  سيالن   من  األطفال  معظم  يعاني

   منذ  المستمرة  الحرب   سنوات  خالل  مرات  عدة  الموت   من  علي  أم  أسرة   نجت

  النظام   شنه  هجوم  من  الفرار  من  أسرتها  أفراد  وتمكن .  سوريا  في  سنوات  تسع

  أخرى   إلى  بلدة  من  باالنتقال  ،2011  عام  الحرب  بدأت  عندما  حماة   محافظة  في

 COVID-19 العالمي الوباء من  الهرب يستطيعون  ال لكنهم القتال،  استمرار مع 

  بطيئة  تسونامي  موجة "  مثل  الحرب  مزقتها  التي  المنطقة نحو  يتجه  الذي 

  بحياة يودي   أن  يمكن والذي العالمية،  الصحة منظمة  تصفه كما  ،"الحركة

 .اآلالف عشرات
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  النقص  من  يعانون  والذين  نسمة، ماليين 3 عددهم البالغ  دلبإ سكان  يعتبر 

  الفيروس،   من  أنفسهم  حماية   عن  عجزا    العالم  سكان   أكثر  أحد   األدوية،  في   الحاد

  استهدفتها  التي جوية  غارات في للدمار إدلب  في  الطبية المرافق تعرضت فقد

  أضاف . ةقليل المستشفيات  وأسرّة  بالفعل  مثقلون  األطباء . السنين مر  على

  كانون   في  بدأ  والذي  -   وإيران   روسيا   دعمته   الذي   -   الوحشي  األسد  نظام  هجوم

  أدت  كما . المتداعية الصحية الرعاية مرافق  على الضغط من المزيد األول

  إلى   أدى  مما  شخص،   مليون   من   يقرب  ما   تشريد  إلى  األخيرة  الهجمات  سلسلة

  بنية   بدون   األطراف مترامية   مخيمات   في  لألسر  والمتزايدة  الهائلة  األعداد  حشر 

 .الوقت مرور   مع   تتفاقم صحية  غير  ظروف  ظل  في  تحتية 

  المعارضة  عليها تسيطر  التي إدلب  صحة  مديرية  من خليل منذر الدكتور  يقول 

  وصول  عند  لها مثيل  ال  صحية  بأزمة  ذروتها  تبلغ  أن  يمكن اإلنسانية  األزمة إن 

 .سوريا  غرب شمال   إلى COVID-19 كورونا فيروس

  حصول  نتوقع  لكننا  بالفعل، الفيروس إلينا وصل قد كان  إذا ما  نعرف ال: "ويضيف

  يعمل   الطبية،  التحتية   البنية  نقص   بسبب  القتلى  أعداد   بارتفاع  تسونامي   موجة

  من  ولكن الصحية، النظافة  متطلبات حول الوعي  مستوى رفع على  األطباء 

  لقد "  أيضا    خليل  الدكتور  وقال  ".الحرب  آثار  من  يعانون   الذين  السكان   اقناع  الصعب

  استسلموا  فقد لذا  الموت، حتى  وتجمدوا الكيماوية والهجمات القنابل شهدوا 

 ."للموت مسبقا  

  المستشفيات  تعمل . شخص 10000 لكل فقط طبيب ا  1.4 إدلب في  يوجد

ا  ،٪ 150 بنسبة إشغال  بمتوسط طاقتها، من  بأكثر  بالفعل   الصحة  لـمديرية وفق 

  في  االصطناعي  التنفس أجهزة من 100 حوالي سوى  يوجد ال. إدلب في

  من   وأجزاء   إدلب  تشمل  والتي   سوريا،  في  المعارضة  عليها  تسيطر   التي  األجزاء

 .المركزة العناية  لوحدة  سرير  200  من  وأقل  المجاورة،  المحافظات  أرياف
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  أن  يمكن  المعارضة، عليها تسيطر التي المناطق  في COVID-19 ينتشر عندما

 .خليل للدكتور وفقا   شخص،  100.000 الوفيات  أعداد  تتخطى

  مراقبة   مجموعة  وهي   ،(EWARN) لألوبئة  واالستجابة   المبكر  اإلنذار  لشبكة   ووفقا  

  من ٪  70و  40  بين  ما  إن   سوريا،  من  الجزء  هذا  في  تعمل  التي   الوحيدة  األمراض

  وبحسب.  ةالعالمي  االنتقال   معدالت   على   بناء    بالعدوى،   يصابوا  أن   يمكن  السكان 

  إدلب  في األقل على شخص مليون  1.2 يصاب أن  يمكن التقديرات، هذه

  الترصد  منسق مهاوش، ناصر الدكتور يوضح كما ،COVID19 كورونا بـفيروس

 .EWARN في الوبائي 

  انتشار   ضد   المعركة  في  آخرا    رئيسيا    مكونا    يعد  والذي   كورونا،  فيروس  اختبار  كان 

  داخل  المعارضة عليها تسيطر  التي المناطق  كل  في  البدء، في بطيئ ا الوباء،

  أسابيع   بعد .  للفيروس  اختبارات  إجراء  فقط   واحد   وجهاز  واحد  لطبيب  يمكن   سوريا، 

  من  خاص  بشكل EWARN قبل من شراؤها  تم اختبار 300 وصل االنتظار، من

  حتى . الماضي األربعاء يوم  المركزي  إدلب مستشفى  مختبر إلى  تركي مصنع

 .سلبية جميعها  أنها  اتضح  -  بها مشتبه حاالت  ألربع  االختبار  اء اجر تم اآلن،

  الفيروس اختبار معدات  بعض  أيضا ستقدم  إنها العالمية الصحة  منظمة قالت

  حتى  ولكن السوري، الداخل  في المعارضة  عليها  تسيطر التي  للمناطق

  مناطق  في طبيين أخصائيين  بحسب  المعدات، هذه  تسليم يتم  لم  اللحظة،

  البطيء  ردها بسبب  النتقادات  المنظمة  تعرضت  وقد المعارضة، سيطرة 

  أثناء  المعارضة، لسيطرة الخاضعة  المناطق الوباء يضرب أن  إمكانية بخصوص

 .دمشق  إلى االختبارات تسليم

  ما  أحد  يفعل  ولن  المنطقة  هذه  في المعاناة  ستستمر : " خليل الدكتور  يقول 

  فيروس  وبعد( فيروس) كورونا نزم في  الكارثة  هذه لوقف فعله  عليه يتوجب 

  اهتمامات  ضمن تندرج  ال  المنطقة  هذه  أن  نعتقد  عام،  بشكل ". " - ( كورونا)

 ".المانحة الجهات وبعض  العالمية الصحة  منظمة
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  الصحية  االستجابة  تعقيد إلى  البالد في المستمرة األهلية الحرب أدت لقد

ا  الطارئة،   ريك  العالمية  الصحة  منظمة  في  باإلنابة اإلقليمي  الطوارئ لمدير  وفق 

  غرب   شمال   إلى   االختبار  معدات  توريد  في   التأخير   إن "  أيضا :   برينان   يضيف .  برينان 

  يفسره  قد كما اآلخر، على النزاع أطراف من لطرف تفضيل  أي يعني  ال سوريا 

 ."شيء كل  جهوزية من   للتأكد مضنية  جهودا   نبذل   نحن". "البعض

  على  القدرة تزال ال سوريا،  في  الحكومة ها علي تسيطر  التي األجزاء في  حتى

  الخبراء  لكن  فقط، مؤكدة  حاالت  خمس  عن الدولة  أبلغت . ضئيلة االختبار  اجراء 

 .أكبر انتشار ا يتوقعون 

  الصحة  منظمة من  الفيروس  اختبار معدات من 1200 عدده ما  دمشق  تلقت 

  تم فقد عبيد، سعيد  نعمة. د دمشق، في  المنظمة  ممثل وبحسب. العالمية

  شديدة  دولة  سوريا  كل العالمية  الصحة  منظمة  تعتبر . منهم 300 استخدام

  في  النازحين  من عدد  أكبر  على  تحتوي كونها  الوباء  تفشي  حالة  في  الخطورة 

  إنقاذ  مجموعة إن . الصحي لقطاعها قوية ضربة وجهت قد فيها  والحرب  العالم 

  على  أصبحت سوري،ال المدني الدفاع باسم رسميا   المعروفة البيضاء، الخوذ 

  تحت  من  الناس سحب  على  اإلنقاذ  رجال  اعتاد . أخرى مرة األمامية  الخطوط 

  عبد  ليث  يقول. البلدات تستهدف  التي الجوية الضربات وجود ظل  في األنقاض 

  تغير   فقد   الوقت،   طوال   تفكيري   يشغل   الوباء   هذا : " البيضاء  الخوذ   في   متطوع   هللا،

  إنقاذ  مجموعة قامت". قبل من به القيام  على  نعتد  لم شيء وهذا اآلن  عملنا

  غير  الجديد المهاجم هذا لمكافحة  المتطوعين تدريب بإعادة  البيضاء الخوذ 

  ومالجئ  المدارس  بتطهير  البيضاء  الخوذ  ذوي  من  المتطوعون  ويقوم . المرئي

  إنشاء   في   ساعدوا  كما .  الفيروس  انتشار  ضد   وقائي   كإجراء   والمخيمات  النازحين 

:  آخر  متطوع   النور،  أبو   أحمد   يقول.  المحدودة  الموارد   ضمن   الصحي   الحجر  مرافق 

  ومن  الفيروس هذا نواجه بينما قدرتنا تقسيم احتمالية بسبب اآلن  قلق إنني"

 ."الوقت نفس  في محتمال    هجوما    النظام يشن أن 
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  الوعي  مستوى رفع  في  إدلب  في الرئيسية اإلنسانية  الجهود إحدى  تتمثل 

 التركية اإلغاثة منظمة  تتنقل . الفيروس انتشار الحتواء ائيةالوق  اإلجراءات حول

IHH منظمات  وتقوم. كورونا فيروس احتواء تدابير لتوضيح خيمة إلى  خيمة  من  

  األساسية،  التحتية البنية بدون  ولكن. مماثل بعمل  أخرى محلية حكومية غير

 .بالكثير  تقوم أن  اليدين  غسل ألهمية تروج   التي للمنشورات يمكن  ال

  إلى  وتشير خيمتها  من  علي  أم فاطمة  تخرج المؤقت،  المخيم إلى بالعودة 

  أن   المفترض  من.  المياه  من   أسرتها   مخصصات   إنه .  فارغ  أزرق  بالستيكي   برميل

  ناقلة  لكن المياه، لتوزيع اليوم في مرة المخيم إلى المياه نقل  شاحنة تأتي

  بكل  ما  شخص  يمر  عندما ": علي أم تقول  فارغ، والبرميل  اليوم، تصل  لم  المياه 

 "كبيرا ؟  فارقا   سيشكل  الفيروس أن  تعتقد هل   وقصف،  نزوح من   به مررنا  ما 

  أنا : "أيضا علي أم تقول  بإيمانها، التشبث  وقررت لمصيرها  استسلمت لقد

 "العالم في  آخر  شخص  أي  مثل  نمرض  أن  أخشى

  تنسيق   وحدة  ترجمة ." )باهلل  أثق   ألنني  خائفة  لست  نفسه  الوقت   في  لكنني"

 (الدعم

 IDLIB-HTTPS://EDITION.CNN.COM/2020/03/26/MIDDLEEAST/SYRIA-الرابط:

INTL/INDEX.HTML-CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

 نتهى 

https://edition.cnn.com/2020/03/26/middleeast/syria-idlib-coronavirus-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/26/middleeast/syria-idlib-coronavirus-intl/index.html


األمانة العامة-ئتالف الوطني السوري اال  
 
 

260 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


