
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 ...............  .2 
...............  ..3 

  به
................  4

  دياد
..............  .6  

...............  7  
  ،جن

..............  .9

صيد األسماك
......... حتفظ به
انتخابيف حال 
........ تل أبيب

ازديف ضوء ج 
......................

......................
لعبة شطرجن -

......................

  باك

https://digita

سيع مساحة ص
إليرانية وستح

يف أنه صريحه
كية إىل تيرألم

فر إىل اخلارج
......................

  
......................

- ة على إدلب
......................

مؤتمر منطمة أيب
 هآرتس")

  سسة:
alprojects.pa

 

 

 

 

غزة وتوس طاع
قع النووية اإل

تص على خلفية
السفارة األ دة

السف النظر يف
......................

.................. ي
املعركة: شكات

......................

هو يخطب في م
رة مأخوذة من "ه

املؤس ى موقع
alestine-studi

عبرين إىل قط
املواق ر ضرب

عساندرز  إىل
إعاسيفكر يف

بإعادة ا نصح
........  كورونا

زب الديمقراطي
، وأوفيك موش
......................

بنيامن نتنيا ورة
(الصورة

متوفرة على
es.org/ar/dai

   يحات
عادة فتح املع

تمتلك خيار يل
تقادات حادة

س يات املتحدة
إلسرائيلية تن
صابة بفيروس

 يالت
يباك ضد احلز

نافيه، ي، نطع
............ سورية

صو

ly/mukhtarat

وتصريح خبار
سرائيل تعلن إع
انتس: إسرائي

يوجّه انتاتس
رئيساً للوالي  

ازارة الصحة
صاإلحاالت   

قاالت وحتلي
أيل باتير: ياع

رميت فالنسي
بالنسخة الس  

t-view 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

أخ
إس
غا
كا
  

وز
  

مق
يا
كر

  

 

2020 0-2-3271،27العدد



ر

ع 
 [
ى 

ه 
ىل 
، 

ة 
ل 

د 
ي 
ه 
و 
ل 
ي 

 يرجى ذكر املصدر

ة احلدود مع
م أبو سامل]
حل غزة على

احملتلة] إنه
ر العودة إىل
، (اخلميس)

لع التجارية
جال األعمال

 الفائت بعد
د اإلسالمي
وتركت هذه
سالح اجلو
غزة وداخل
اد اإلسالمي

 عند االقتباس 

  قطاع
[  

منطقةيف ي 
 شالوم [كرم

واحقبالة س

يف املناطق [ا
تقرر ،ألمني

صباح اليوم
  .الً بحرياً

للسلخمصصاً 
ستخدمه رج

 .طبي

يوم االثنين
ركة اجلهاد
قطاع غزة، و

 كما شنّ 
سالمي يف غ

اجلهاحركة 
 .ها اجلوية

عبرين إىل ق
يد األسماك]

هدوء النسبي
ون] وكيرم 

ين بالعمل ق

سرائيلية يف
االستقرار األ
تداء من ص

ميال 15عمق 

خميف القطاع 
للمشاة ويس
ن العالج الط

طقة الصيد ي
أطلقتها حر
 احمليطة بق

.ءواألربعا
اجلهاد اإلس
حد أن أعلنت 

غاراته يضاً

ادة فتح املع
 مساحة صي

2  

يف ضوء اله
 [بيت حانو
ن الفلسطينيي

احلكومة اإل
ض استمرار ا
 شالوم" ابت
الصيد إىل ع

الرئيسية يف
 خمصص ل
لذين يتلقون

مساحة منط
اون التي أ
اإلسرائيلية

 الثالثاء و
عة حلركة ا
 االثنين بعد
سرائيل هي أي

ئيل تعلن إعا
وتوسيعزة

/2/2020

ربعاء) أنه يف
معبري إيرز

اً للصيادين
  .لشاطئ

نسق شؤون ا
وبافتراض ،

ز" و"كيرم
عود منطقة ا

وم" احملطة ا
معبر "إيرز"

ألشخاص ال

ن وقلصت م
قذائف الها
ملستوطنات ا
عول يومي

 مواقع تابع
تصعيد ليلة

ذا أوقفت إسر

[إسرائ
غز

27رونوت"،

يل أمس (األر
سيتم فتح م
ً سماح جمدد
 بحرياً من ا

صادر عن من
جديد للوضع
معبري "إيرز

ستع ،ىل ذلك

 "كيرم شالو
 حين أن م

سطينيون واأل

ئيل املعبرين
صواريخ وق
يف اجتاه امل
سارية املفع

غارات ضد
هت جولة الت
لصواريخ إذ

 
2

يديعوت أحر

علنت إسرائي
س ،طاع غزة

الكامل والس
ميالً 15عد

قال بيان ص
عد تقييم جد
لعمل يف م

باإلضافة إىل

يُعتبر معبر
الوقود، يف

العمال الفلس

أغلقت إسرائ
ابل من الص
لفلسطينية يف
إلجراءات س
إلسرائيلي غ

وانته .سورية
قف إطالق ا

2 

  
  

  
"ي

  
أع

قط
با
بع

وق
بع
الع
وب

وي
وا
وا

وأ
وا

الف
اإل
اإل
س
وق



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
3 

قتلت إسرائيل عنصراً يف اجلهاد اإلسالمي قال واندلع القتال يوم األحد عندما 
اجليش إنه كان يحاول زرع عبوة ناسفة يف منطقة احلدود، وبعد ذلك بعثت 
بجرافة إىل داخل القطاع الستخراج جثمانه يف عملية تم تصويرها وأثارت 

وأفادت تقارير إعالمية أن استخراج  .غضب العديدين يف غزة وحول العامل
نفتايل بينت اإلسرائيلي من خطة وزير الدفاع  طقة كان جزءًااجلثمان من املن

الحتجاز جثامين املسلحين الفلسطينيين من أجل استخدامها كأوراق مساومة 
يف حماولة لضمان اإلفراج عن مواطنين إسرائيليين وجثتي جنديين إسرائيليين 

  .حتتجزهم حركة "حماس" يف قطاع غزة
 

  بتمتلك خيار ضر [غانتس: إسرائيل
  ]املواقع النووية اإليرانية وستحتفظ به

  
  27/2/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
أكد رئيس حتالف "أزرق أبيض" زعيم املعارضة عضو الكنيست بني غانتس أن 
إسرائيل تمتلك خيار ضرب املواقع النووية اإليرانية وستحتفظ به وستعمل 

  يف يوم من األيام.  استخدامهإىل يمكن أن تضطر  األنه ،باستمرار للحفاظ عليه

وأضاف غانتس يف سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اإلسرائيلية 
i24NEWS ّن اضطررناإ نضطر إىل ذلك، لكن الليلة قبل املاضية: "آمل أال، 

  فيسكون لدينا اخليار."

كي دونالد ترامب للسالم بين إسرائيل يرخطة الرئيس األموتطرّق غانتس إىل 
تعهد بعدم وبداية جيدة، فقال إنها والفلسطينيين املعروفة باسم "صفقة القرن"، 

، كما تعهد بعدم تقاسم مدينة القدس مع 1967إىل حدود  االنسحاب أبداً
للنقاش. ستبقى عاصمة إسرائيل  "القدس ليست موضوعاً  :وقال ،الفلسطينيين

   ابلة للتقسيم."املوحدة غير الق
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 وقائد املنطقة العسكرية اجلنوبيةاملوساد جهاز زيارة رئيس  عنعلى سؤال  ورداً
سببها، وأشار املشكلة ليست الزيارة لكن إن  غانتس الفائت، قالإىل قطر الشهر 

  ضد حتويل األموال إىل قطاع غزة.  إىل أنه

إعادة  ى إسرائيلفقال إن عل ،غزةقطاع  معالتصعيد األخير  وحتدث غانتس عن
بين الهدوء يف جنوب  "حماس"قوم به يف غزة. وخيّر حركة تتقييم كل ما 

أو  محتتجزه الذيناإلسرائيليين جثتي اجلنديين واملواطنين إسرائيل وإعادة 
الذهاب إىل حملة عسكرية حاسمة الستعادة الردع الذي تآكل يف السنوات القليلة 

    الفائتة.
  

  تصريحه على خلفيةساندرز يوجّه انتقادات حادة إىل كاتس [
  يف حال انتخابه رئيساً للواليات املتحدة أنه

  ]كية إىل تل أبيبيرالسفارة األم إعادةسيفكر يف 
  

  27/2/2020"معاريف"، 
  

برز املرشح األانتقادات حادة إىل وزير اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس  وجّه
على كي بيرين ساندرز يراألم يف احلزب الديمقراطية يف االنتخابات التمهيدي

يف حال انتخابه  أنه )الثالثاء( أول أمسمناظرة احلزب  خاللتصريحه  خلفية
كية من القدس إىل يرالسفارة األم إعادةسوف يفكر يف  رئيساً للواليات املتحدة

  ، ووصف كاتس هذا التصريح بأنه صادم.تل أبيب

سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة اجليش اإلسرائيلي يف  وزير اخلارجية وأشار
ساندرز الذي لديه خلفية يهودية  ["غايل تساهل"] أمس (األربعاء)، إىل أن تصريح

يف صميم العقيدة  تقفموضوعات  بشأنضد دولة إسرائيل  تصريح ثاين وه
  .اليهودية والتاريخ اليهودي وأمن إسرائيل

دون أن يفهم على من غزة  ساندرز عنيف املرة السابقة حتدث : "وقال كاتس
اإلطالق الواقع والتهديد والصواريخ وكل ما نواجهه بصفتنا الذين يتعرضون 
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اإلسالم الراديكايل وندافع عن أنفسنا. لقد أراد يف الواقع  جانبللهجوم من 
 الهودي القدس. ال يوجد ي حتدث عن واآلن .حرماننا من حق الدفاع عن النفس

وأعتقد أن الرئيس ترامب فعل وات. منذ آالف السن والعودة إليها يحلم بالقدس
أدرك ودون صلة باخلالفات الداخلية داخل الواليات املتحدة  من شيئاً مهماً 

  ."عاصمة دولة إسرائيلوحقيقة أن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي 

إىل إسرائيل وأشار إىل أنه يف وجّه يف تلك املناظرة انتقادات حادة ساندرز  وكان
يف كية يرالسفارة األم يف إعادة حال انتخابه رئيساً للواليات املتحدة سيفكر

يف  لقد عشت فعالًوأنا فخور جداً بكوين يهودياً. . وأضاف: "إىل تل أبيبإسرائيل 
ومن خالل بنيامين نتنياهو  لكن أعتقد أنه يف الوقت احلايل .إسرائيل عدة أشهر

  ."الدولة اآلن عنصري رجعي يدير هذهلدينا 

يف تغريدة نشرها يف حسابه اخلاص على موقع ساندرز  ويوم األحد الفائت أعلن
يف مؤتمر جلنة الشؤون العامة التواصل االجتماعي "تويتر"، أنه لن يشارك 

املنصة  حيالقلق  وأكد أنهاألسبوع املقبل،  "]يباك["أاإلسرائيلية  - كيةيراألم
رون عن التعصب ويعارضون احلقوق األساسية لقادة يعبّ "باك"أيالتي توفرها 
 .للفلسطينيين

" اليهودية األميركية جي ستريتمنظمة "يف مؤتمر  ولدى مشاركة ساندرز
قطع يجب التفكير يف  الفائت، قال إنه أكتوبرتشرين األول/يف  اليسارية

األموال بدالً من ذلك إلغاثة إنسانية يف  إسرائيل ومنحإىل كية يراملساعدات األم
يف املناطق  للحد من مشروع االستيطان إسرائيلغزة من أجل الضغط على 

والدخول يف حمادثات سالم مع الفلسطينيين وحتسين األزمة اإلنسانية  [احملتلة]
   .يف القطاع

تحدة إنه يف حال انتخابه رئيساً للواليات امل يف ذلك الوقت مما قاله ساندرزو
كوسيلة سنوياً مليار دوالر  3.8 هذه املساعدات التي تبلغ سيفكر يف استخدام

إنها أموال كثيرة، وال يمكننا أن نعطيها للحكومة اإلسرائيلية أو وأضاف: "ضغط. 
دون شروط. لدينا احلق يف املطالبة باحترام حقوق أُخرى من  ألي حكومة

 ."اإلنسان والديمقراطية
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أنا فخور جداً بأن أكون يهودياً وأتطلع إىل أن أكون أول رئيس وأضاف ساندرز: "
. قضيت عدة أشهر يف كيبوتس يف إسرائيل. ال أؤمن للواليات املتحدة يهودي

، يف الوجود بسالم وأمن بحقهابل أيضاً  ،مطلقاً بحق إسرائيل يف الوجود فحسب
عيش بسالم وأمن ن الشعب الفلسطيني لديه احلق يف الأهو  لكن ما أؤمن به كذلك

  ."أيضاً
  

  بإعادة النظر يف اإلسرائيلية تنصحوزارة الصحة [
  ]صابة بفيروس كورونااإلحاالت  ازدياديف ضوء السفر إىل اخلارج 

  
  27/2/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
املواطنين الراغبين يف  أمس (األربعاء)مساء اإلسرائيلية نصحت وزارة الصحة 

ازدياد عدد الدول التي سُجلت ، يف ضوء ظر يف ذلكالسفر إىل اخلارج بإعادة الن
  .فيها حاالت إصابة بفيروس كورونا

املركزية اإلسرائيلية قالت املديرة العامة للجنة االنتخابات  من ناحية أُخرى،
خالل ن يصل إىل مراكز االقتراع أتستعد إلمكان  أمس إن اللجنةس اأوريل عد

نهم مصابون أخشى شخاص يُ ملقبل أاالنتخابات التي ستجري يوم االثنين ا
اللجنة  وأشارت إىل أنناخب.  1400بفيروس الكورونا ويقدر عددهم بنحو 

نصب خارج مراكز وستُ ،خيم خاصة ليدلوا بأصواتهم فيها 10لهم ستجهز 
كما سيتم  وسيتم وضعها يف أماكن وقوف السيارات املفتوحة. ،االقتراع العادية

خرى أحادية قالم وكفوف ومعدات أُأبمظاريف وتزويد هؤالء الناخبين 
  االستعمال.

عليه أن يرتدي  من هؤالء األشخاصأن كل من سيأتي للتصويت  عداسوأضافت 
 وستتم  دون مرافقين.من يف سيارة خاصة  وأن يصل إىل مكان االقتراعقناعاً 

[منظمة  متطوعين من جنمة داود احلمراء طرفمن هذه  االقتراع صناديق إدارة
  اإلسعاف األويل].
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، واحلب الذي تشعر به حكومة إسرائيل احلالية له، هي  اجلمهور اليهودي
األكثر حتدياً. مع ذلك، عرفت أيباك يف املاضي أن تنأى بنفسها عن 

(مثالً يف  خالفاً ملواقفهمرؤساء سابقين، وأيدت موقف حكومة إسرائيل 
افة بينها حالة الرئيس أوباما)، وال يوجد سبب اآلن يمنعها من وضع مس
لعداء ا أن وبين الرئيس احلايل. مسافة بقدر املمكن بينها وبين معادلة

معناه العداء لدولة إسرائيل. بدالً من ذلك، هي  لنتنياهو أو العداء لترامب
"الدفاع عن  هو حتت غطاء كاذب ،يف هذه املمارسات شاركةتختار امل

وحتوّل التأييد ، سمعة احلزب الديمقراطيه تشوّوهي بذلك إسرائيل"، 
  إلسرائيل إىل شأن حزب واحد ال غير. 

  التصفيق احلار 2016ت يف مؤتمر املنظمة يف سنة ظهراإلشارة األوىل .
الذي حظي به ظهور ترامب أظهر الفجوة بين ما يحدث يف قاعة املؤتمر 

وفقاً الستطالع اليهودية يف الواليات املتحدة.  وما يجري وسط اجلالية
% من يهود 75ود األميركيين نُشر هذا األسبوع، فإن رأي يمثل اليه

% من الذين شاركوا يف 58الواليات املتحدة ال يؤيدون الرئيس ترامب، و
% إن 75االستطالع يعتبرون أن لديه نظرة معادية للسامية، بينما قال 

لديه آراء عنصرية. وهم يرون أن هناك عالقة مباشرة بين صعود السامية 
  يف البيت األبيض. الس الدولة وبين اجلالذي يشهدونه يف

  إعالنات نشرتها املنظمة قبل أسبوعين على وسائل التواصل يف
االجتماعي، اختارت مهاجمة " الراديكاليين يف احلزب الديمقراطي الذين 

 عقوليختارون دفع سياستهم املعادية للسامية واملعادية إلسرائيل إىل 
ونغرس من احلزب الديمقراطي اللواتي الكأعضاء  من األميركيين". ثالث

طرحن سرائيل، ويإلظهرن يف اإلعالنات، لديهن مواقف شديدة االنتقاد 
وجهة نظر تدعو إىل الربط بين العالقات الثنائية مع إسرائيل وبين 
سياسة حكومة إسرائيل حيال الفلسطينيين. اثنتان منهن مل يُسمح لهما 

، لكن يف BDSحركة املقاطعة الـ بالدخول إىل إسرائيل بسبب تأييدهما
  األساس تلبية لطلب ترامب، وبخالف توصية وزارة اخلارجية اإلسرائيلية. 

  انتهاج ممارسات شعبوية تضع يف سلة واحدة إرهابيين ومشرعين
مهما كانوا انتقاديين، هو خطأ يف أساسه، وله تأثير ارتدادي  ،أميركيين
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ي يمر به الديمقراطيون، وال هي ال يمكنها إخماد التغيير الذفخطير. 
استعدادهم التخاذ مواقف أكثر تقدمية، رداً على أجندة اليمين الشعبوي. 

 -ال تتضمن رداً على ما تفهمه أغلبية اجلالية اليهودية األميركيةهي و
  ،  يؤذي دائماً األقلية.يوجّه إليهن مالتحريض، بغض النظر ع

  حكومة نتنياهو ليست عالقات العالقات اجليدة بين إدارة ترامب وبين
بين دولتين بل بين حزبين وشخصيتين تريان يف جناح اآلخر حتقيقاً 
ملصلحة شخصية. لكن أميركا ليست فقط ترامب وليست فقط اجلهوريين. 
بينما يزداد التواصل بين الزعيمين ويتعزز، تنهار العالقة بين احلكومة 

ين اجليل اجلديد يف احلزب اإلسرائيلية وممثليها والناطقين باسمها، وب
ة الذين ال يؤمنون بتأييد الديمقراطي وأغلبية اليهود يف الواليات املتحد

  سياسة إسرائيلية. أعمى لكل
  عندما سيُفتتح مؤتمر أيباك بهتافات مدوية، من األفضل أن نتعامل بحذر

 -األميركي واإلسرائيلي  -اليمين واملتكلمين من مع التصفيق لترامب 
ابع، يف املقابل، نتائج التصويت يف يوم "الثالثاء العظيم"، اليوم وأن نت

األكثر أهمية يف االنتخابات التمهيدية الذي يصوت فيه سكان الواليات 
الكبرى، مثل كاليفورنيا وتكساس. هناك سيُحدد توجه احلزب 

  الديمقراطي، وربما أيضاً اإلدارة األميركية املقبلة. 
  

  نافيه، وأوفيك موشكات، كرميت فالنسي، نطع
  باحثون يف معهد دراسات األمن القومي

  16/2/2020 1264"مباط عال"، العدد 
  

  -  املعركة على إدلب
  بالنسخة السورية ،لعبة شطرجن

  
  النظام السوري

  سنوات من القتال الضاري، جنح نظام بشار األسد، بمساعدة  9بعد
األراضي السورية. بقيت حمافظة عظم مروسية وإيرانية، يف السيطرة على 
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إدلب اجليب املهم األخير للمتمردين الذي يجعل من الصعب على األسد، 
، مهما يكن نفسه ن انتهاء احلرب األهلية، وإعالنرسمياً على األقل، إعال

  . للدولة السورية السيد احلاكم ،اًهارنهشاً وم
 /بعد أشهر من املماطلة، استأنفت قوات اجليش السوري يف كانون األول 

-Mديسمبر القتال يف املنطقة، وجنحت ألول مرة يف السيطرة على حمور 

مناطق بين الساحل السوري لذي يربط دمشق بحلب، وكذلك على ا 5
احلكم املركزي  احليوية من أجل سيطرةوحمافظات يف شرق سورية، 

واقتصاده. يف األسابيع األخيرة كثف اجليش عملياته للسيطرة على بلدات 
  مركزية يف إدلب.

  على ما يبدو، كانت مسألة وقت حتى يصطدم تطلُّع النظام السوري إىل
احتالل إدلب من جديد بمصالح تركيا التي أرسلت قواتها، وفقاً التفاق 

، إىل نقاط مراقبة، وكحاجز فصل بين قوات األسد وقوات 2018سوتشي 
يف أعقاب شباط/فبراير،  3نشوب احلرب، يف  ألول مرة منذواملتمردين. 

ضرب اجليش السوري نقاط مراقبة تركية بالقرب من إدلب وتسببه بمقتل 
جنود أتراك، وقعت مواجهات عسكرية بين الطرفين. ردت القوات  7

ملدعومون منها بمهاجمة أهداف تابعة جليش األسد التركية واملتمردون ا
وتسببوا بمقتل عشرات اجلنود السوريين، وحتى بإسقاط طوافتين 

  تابعتين للجيش السوري. 
  على الرغم من إصرار األسد على استعادة سيطرته على املنطقة وترسيخ

ًا بيركخرقاً  مكانته، واعتباره وجود القوات التركية على األراضي السورية
للسيادة السورية، ثمة شك يف أن يستطيع السماح لنفسه بفتح جبهة 
جديدة يف مواجهة تركيا، وال يف مواجهة املزيد من امليليشيات احمللية 

  للمتمردين.

  تركيا
  ،باإلضافة إىل صراع تركيا املستمر ضد األكراد يف شمال شرق سورية

تنشط تركيا يف منطقة إدلب وتمنح دعمها للمتمردين من "اجليش الوطني 
"هيئة  - سابقاً إىل فرع القاعدة خرينآبين ، نوينتم نالسوري" الذي



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
11 

يف موقع مراقبة منتشرة  12حترير الشام". تسيطر القوات التركية على 
ها نزع سالح ل إليأوكتفاق سوتشي الذي، بحسب أنقرة، إدلب، كجزء من ا

، يتعين على روسيا وسورية االمتناع من إىل أن يحدث ذلكوامليليشيات، 
  التحرك عسكرياً ضدها.

  دخول اجليش السوري بدعم روسي إىل منطقة إدلب، جعل تركيا يف وضع
أصبحت حتت منطقة غير مريح، إذ يوجد عدد من نقاط مراقبتها حالياً يف 

موجة جديدة من تدفق سيطرة النظام السوري. احتالل احملافظة أدى إىل 
إقامة  تركيا الرامية إىلة أبواب تركيا. خط ىلإمئات آالف الالجئين 

منطقة آمنة وسعيها ألن تنقل إليها جزءاً من الالجئين املقيمين 
اسي، الناجم بأراضيها، يمكن أن تتضرر، وأيضاً تفوقها العسكري والسي

عن إرسال تركيا قوات من  نُشرت تقاريرعن عالقتها باملتمردين (مؤخراً، 
للمساهمة يف القتال يف ليبيا). املواجهات املتمردين السوريين 

جندياً تركياً يمكن أن تتدهور  17املتصاعدة بين الطرفين، وبينها مقتل 
 إىل تفاقم التوترإىل قتال مباشر بين اجليش التركي واجليش السوري، و

  بين تركيا وروسيا.
  ،الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد على التطورات بخطاب هجومي

إمّا االنسحاب من إدلب  - إىل اجليش السورينهائياً وحتى أنه وجّه إنذاراً 
حتى نهاية شباط/فبراير، أو اخملاطرة بالتعرض لعملية عسكرية تركية 

من الواضح أن تركيا غير معنية يف املنطقة، وزيادة قواتها. مع ذلك، 
بتصعيد عسكري، يمكن أن يقوّض مكانتها يف سورية، ويعرّض بالتاكيد 
عالقتها بروسيا للخطر. لذا، تسعى أنقرة حلل األزمة بوسائل دبلوماسية، 
ويمكن تفسير اللهجة الهجومية التركية  بأنها إشارة إىل روسيا كي تسعى 

  لوقف إطالق النار.

  إيران
 اقي جبهات القتال يف سورية، التي قامت إيران بدور فاعل بخالف ب

ومركزي فيها، حتى مؤخراً مل تتدخل مباشرة بالقتال يف إدلب؛  يجري 
ذكر طهران يف األساس بسبب تأييدها لنظام األسد، ليس أكثر من ذلك. 
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عن زيادة إيران قواتها  شرت تقاريرنُلكن بدءاً من كانون الثاين/يناير، 
ومن ضمنها وحدات تابعة حلزب الله وميليشيات شيعية  يف املنطقة،

أُخرى (أفغانية مثالً). هناك عدة أسباب لهذه التطورات: أوالً، على خلفية 
اغتيال قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري قاسم سليماين، قبل شهر 

ي هتقريباً، إيران معنية بتمرير رسالة بأن "األعمال تسير كاملعتاد" و
تكذيب التقديرات عن نيتها  لتأييدها لبشار األسد، وكذلك يف  ةمستمر

تقليص قواتها وتدخّلها يف سورية. ومن احملتمل أنه جرى دعوة إيران 
إىل التدخل بطلب سوري مباشر، يف ضوء صعوبة إنهاء القتال. ثانياً، من 

، جزئياً وبالتدريج، انتشار قواتها إىل ألن تنقلمعنية  إيراناحملتمل أن 
ورية، مثل إدلب، لتقليص احتمال إصابتها نتيجة مناطق يف شمال س

الهجمات اإلسرائيلية. ثالثاً، من احملتمل أن التدخل اإليراين يف إدلب 
يستند إىل افتراض أنه يف نهاية العملية يف املنطقة سيتوجه النظام 
السوري إىل تطهير املنطقة يف شرق  سورية، وبذلك سيسرع يف انسحاب 

كما يظهر من كالم علي أكبر واليتي،  - هناكالقوات األميركية من 
كانون  30 يف ،مستشار علي خامنئي، املرشد األعلى يف إيران

  الثاين/يناير.

  روسيا
  كما حدث يف ساحات أُخرى للقتال يف سورية، أيضاً مع جتدد القتال يف

احلليفة األساسية لنظام األسد، تمنح قوات اجليش السوري  ،إدلب، روسيا
مساعدة عسكرية ولوجستية واسعة، ويف الوقت عينه، تقود اتصاالت 

التي تعلم أن أنقرة ال تقدر أو ال تريد  ،دبلوماسية حلل األزمة. موسكو
التوصل إىل نزع سالح امليليشيات يف إدلب أو هجرة عناصرها إىل دول 
أُخرى، بدأت بممارسة ضغط عسكري مقصود. املصلحة الروسية هي 

يف سورية، وتقليص النفقات ونقل السيطرة الكاملة يف إنهاء احلرب 
الدولة إىل األسد. عالوة على ذلك، لروسيا مصلحة يف استعادة النظام 
السوري السيطرة على إدلب بسبب قربها من مدينة الالذقية، حيث توجد 
القاعدة اجلوية الروسية يف حميميم التي تعرضت أكثر من مرة لنيران 
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  املنطقة. قوات املتمردين يف
  حتى اآلن، احملادثات الدبلوماسية املتواصلة بين موسكو وأنقرة، كما

باإلضافة إىل ذلك، سُمع واتفاقات املاضي، فشلت يف الدفع قدماً بحل، 
تبادل غير عادي لالتهامات بين الطرفين. على الرغم من ذلك، يف نظر 

تي تهدف إىل روسيا، ال تزال تركيا حليفة مهمة ملواصلة عملية أستانة ال
التوصل إىل تسوية سياسية يف سورية، وإدلب هي اختبار مهم ملستقبل 
العالقات بين الدولتين. هذه الساحة مهمة أيضاً يف سياق املعركة التي 
تخوضها روسيا يف مواجهة الواليات املتحدة، لذلك موسكو مضطرة إىل 

  املناورة بحذر بين حلفائها.

  السكان السوريون
 ار القتال يف إدلب يوجد الضحايا احلقيقيون لصراع حتت سحاب غب

عددهم يف  انكإنهم سكان إدلب الذين  - املصالح اإلقليمية والدولية
ماليين نسمة. تقدّر املوجة  األخيرة  3بداية املعركة احلالية نحو 

، بحسب أرقام األمم املتحدة 2019للنازحين منذ كانون األول/ديسمبر 
هم نصف مليون طفل. هذا هو النزوح الثاين او ألف شخص، بين 900بنحو 

الثالث جلزء منهم، ألنهم فروا أو طُردوا من مناطق أُخرى يف سورية إىل 
معقل املتمردين األخير. نازحو إدلب مضطرون إىل االنتقال إىل خيم 
بالقرب من حدود تركيا، ويواجهون نقصاً يف املواد الغذائية، ومياه 

وأيضاً يعانون جرّاء أحوال الطقس القاسية يف  الشرب واخلدمات الصحية،
املنطقة، بينها عواصف ثلجية. إىل جانب األشرطة التي تصور سعادة 
السكان التي يحرص النظام على نشرها بعد حترير املناطق، سُمعت 

منازلهم قبل مغادرتها كي مؤخراً تقارير تتحدث عن إحراق سكان 
ن يف املستقبل، عاجالً أو آجالً، يف نفسهم عدم عودتهم إىل السكأليضمنوا 

  منطقة ستكون حتت سيطرة نظام األسد.

  دالالت
  كثرة  وءض"لعبة الشطرجن" يف إدلب تؤكد تعقيد احلرب يف سورية، يف

املتورطين فيها، وتكشف يف األساس املصالح التي تتغير الالعبين 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
14 

بحسب الظروف، وانتهازية إيران وتركيا وروسيا. حتى مؤخراً سورية 
وروسيا عاشا بسالم مع الغياب اإليراين من املعركة، على خلفية االهتمام 
بتقليص التدخل اإليراين واعتماد نظام األسد عليه. لكن اآلن، ومع 

فُتح الباب  –العسكرية وازدياد احلاجة إىل كبح تركيا  مراوحة املعركة
  أمام تدخل إيران.

 التي ال  ،العب مركزي غاب حتى اآلن عن املنطقة هو الواليات املتحدة
بصورة غير ومصلحة لها بالتدخل مباشرة فيما يحدث يف غرب سورية، 

ا ينطوي م. لكن واشنطن تدرك مساعدة تنظيمات جهادية سلفية مباشرة
التوتر الناشىء بين تركيا وروسيا، وانعكاساته السلبية احملتملة  عليه

على دينامية القتال يف منطقة إدلب، وعلى الواليات املتحدة، ويف 
األساس على قواتها التي ال تزال منتشرة وتعمل إىل جانب األكراد يف 

  شرق سورية.
  األهلية يف سورية، أعاد القتال يف إدلب تركيا إىل موقفها يف بداية احلرب

الذي يعتبر نظام األسد غير شرعي ويجب اإلطاحة به من منصب الرئاسة. 
مشترك بين تركيا والواليات املتحدة. من احملتمل أن على  دراكإوهذا 

إسرائيل أيضاً إعادة فحص سياستها التي تقبل نظام األسد املسؤول عن 
يراين يف الدولة. قتل نحو نصف مليون شخص، والذي يسمح بالتمركز اإل

تركيا أكثر يف التدخل العسكري يف سورية،  تورطيف الوقت عينه، كلما ت
إىل زيادة عمليات قواتها ووجودها يف اجملالين اجلوي  تضطرلما اك

والبحري يف شرقي البحر املتوسط. بناء على ذلك، يجب على إسرائيل أن 
ن القوات تفحص إمكانات إنشاء آلية تنسيق ملنع وقوع احتكاك بي

)Deconflictionالواليات املتحدة. مع لتشاركا) ب  
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  صدر حديثاً 
  

  نا والقدس: سيرة ذاتيةأ
  
  

  سكاكينيهالة  ف:تألي
  181عدد الصفحات: 
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يتناول هذا الكتاب مراحل حياة هالة السكاكيني يف 
. تشاركنا 1948حتى نكبة  1924القدس، منذ الطفولة سنة 

هالة، عبر االنتقال املتقن بين اخلاص والعام، عدة حمطات 
وأحداث اجتماعية وثقافية وسياسية عاشتها يف تلك الفترة 

عائلتها، مظهرةً بذلك احلضور امللحوظ لشخصية والدها مع 
خليل السكاكيني، وما كان لها من أثر واضح يف بنائها 
الذاتي واملعريف. ينتقل بنا السرد من ذكرى إىل أُخرى وسط 
تفصيالت صغيرة ودقيقة لألمكنة وأجواء احلياة يف 
املدينة، وأسماء عائالتها، ومسارحها، ومدارسها، 

وطقوسها يف االحتفاالت بمختلف املواسم يف  ومقاهيها،
الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي، وكأن الكتاب 
دعوة للقارئ كي يسير مع هالة يف شوارع القدس 
ويستحضرها شعورياً بسالسة. وتتضمن هذه النسخة 
العربية ملحقاً خاصاً بيوميات هالة يف القدس زمن احلرب 

)1940 -1942.(  
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