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 تمهيد

مستويين ، ويقوم على 6102فبراير  08و 01الفترة بين خالل عرض ألهم التحوالت اإلقليمية يتناول هذا التقرير 

 وذلك على النحو التالي: أهم ما تضمنته من تحوالت،  وتعليق على ،أساسيين، عرض عناوين أهم القضايا

 

 :أواًل: تطورات المشهد التركي

"دعمها لتركيا مسألة ال تقبل الجدل، رغم االختالف حول قضية دعم الواليات المتحدة،  تؤكد أنواشنطن ـ 0

 ."لديمقراطي(، لمنظمة بي كاكا الكردية، واللذين تصنفهما تركيا في قائمة اإلرهابللذراع السوري )حزب االتحاد ا

في االجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول األعضاء  أوغلوامشاركة وزير الخارجية التركية مولود تشاووش ـ 6

في أمستردام،  6102شباط/فبراير  2-5والدول المرشحة لنيل العضوية في االتحاد األوربي الذي عقد يومي 

وذلك تلبية لدعوة موجهة إليه من قبل فريدريكا موغيريني الممثلة العليا لالتحاد األوربي لشؤون العالقات 

وزير خارجية هولندا التي تتولى الرئاسة  رت كوينديرسوبيالخارجية واألمن ونائب رئيس المفوضية األوربية، 

 .الدورية لالتحاد األوربي
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باسم المفوض السامي لشؤون الالجئين باألمم المتحدة، "وليام سبيندلر"، يثني على الجهود المتحدث ـ 3

 .التركية المبذولة إليواء الالجئين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته ومساندة أنقرة في هذا الصدد

في المجمع الرئاسي بأنقرة،  ، رئيس الجمهورية التركية، اجتماعا أمنيا مغلقا،"رجب طيب أردوغان"ترأس ـ 4

، ووزير ”خلوصي أكار“، ورئيس األركان العامة، الفريق أول ”أوغلواأحمد داود “وحضر االجتماع، رئيس الوزراء، 

 ".هاكان فيدان“، ورئيس جهاز االستخبارات، "أفكان آال"الداخلية، 

إلى عملية تهجير وإبادة  سوريا، تحّولت، إن األحداث التي تعيشها ”رجب طّيب أردوغان“الرئيس التركي، ـ 5

  جماعية.

نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش،" إن النظام العالمي بات اليوم عاجزًا عن حل المشاكل التي ـ 2

تحدث حول العالم، مضيًفا "أننا أمام منظمة األمم المتحدة التي ال تستطيع حل أية أزمة، فهي غير قادة على 

 ".ت، األوكرانية أو اليمنية أو الليبية أو السوريةحل األزما

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن روسيا تقصف المدنيين في سوريا، بهدف دفعهم لترك ـ 7

 .منازلهم وتشكيل موجة لجوء جديدة، ساعية بذلك معاقبة كل من تركيا واالتحاد األوروبي

م المتحدة "خالد جفيك" أعرب عن استيائه من انتقادات مندوب روسيا لدى مندوب تركيا الدائم لدى األمـ 8

األمم المتحدة، لقصف القوات التركية أهدافاً تابعة لمنظمة "حزب االتحاد الديمقراطي" )الذراع السوري لمنظمة 

ا ن الدولي في سوريبي كا كا اإلرهابية( في سوريا، قائاًل " إن البلد المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانو

 ".ليست في موقع يمكنها من تقديم الدروس لآلخرين

، أن النظام السوري، وروسيا التي تدعمه، ودول أخرى، ومنظمات أوغلواأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود ـ 9

نهم بسوريا قائال "إ اإلنسانيةإرهابية في مقدمتها "حزب االتحاد الديمقراطي" إرتكبوا جرائم كبيرة ضد 

 ".ينتهكون القانون الدولي بشكل واضح، من أجل السيطرة على مناطق واسعة، قبل التوصل لحل

)شمالي حلب( السورية، موضًحا أن منظمة "بي  إعزاز، أن بالده لن تسمح بسقوط مدينة أوغلواأحمد داود ـ 01

سيا، وأنهما بيادق السياسات كا كا" اإلرهابية في تركيا، و"وحدات "حماية الشعب" في سوريا، أداتان بيد رو

 .الروسية التوسعية
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 تعليق:

، لذا فهي تأمل أن يصبح ممر أعزاز قاعدة لألتراك الذين ا إلعادة ترتيب األوضاع في الملف السوريتركي تسعي

نه "في حال سقوط ممر أعزاز في أيدي األكراد، فننهم سيصبحون في أليساندون عناصر المعارضة في حلب، 

 ،لن تقبل به تركيا بأي حال من األحوال و ماوباستطاعتهم إنشاء دولة على الحدود التركية، وهموقف قوي 

ومن أجل منع حدوث ذلك، فنن األتراك قد يرسلون جنودًا للقتال على أرض المعركة والمجازفة بحدوث صدام 

 .بين حلف شمال األطلسي وروسيا

الحصول على دعم دولي : ، من بينهاحقيق عدد من األهدافوفي سعيها إلدارة األزمة السورية تسعي تركيا لت

 ،األوروبيمحاولة الحصول على عضوية اإلتحاد ، ومادي ومعنوي تحت عنوان مساندة الالجئين السوريين

 .لتدخل العسكري في سوريالالحصول على شرعية ، والسعودية اإليرانية الصراعاالستفادة من حالة و

 

 وريتطورات المشهد السثانيًا: 

 لعسكري في سوريا بات واقعيًا.الفروف: سيناريو المراهنة على الحل اـ 0

 .إرسال قوات برية إلى سورياكيري يؤكد قبول واشنطن باقتراح السعودية واإلمارات العربية المتحدة ـ 6

 أشكال الحربجيمس كالبر يعلن أنه من الممكن العودة إلى شكل من  األميركيةمدير االستخبارات الوطنية ـ 3

 الباردة بين بالده وروسيا.

 يذ أجندة أميركية في المنطقة.اتهم وزير الدفاع اإليراني حسين دهقان المملكة العربية السعودية بتنفـ 4

 في حال فشل اتفاق ميونيخ.ماكين: الحرب بسوريا ستتأجج أكثر ـ 5

 

 :تعليق

تمر لفترات طويلة، وذلك نتيجة لعدم سأن الملف السوري سي بدوي ،في ظل حاالت التخبط الدولي واإلقليمي

 ،إسرائيلاستمرار الصراع في سوريا يصب في مصلحة فوجود موقف عالمي واضح ومحدد حول الملف السوري؛ 

حسم الصراع السوري لصالح األجندة التركية فهذا في نه في حال نجاح تركيا أل ،على أن ينتهي بأفضلية لروسيا

رقم واحد في المنطقة وهذا ما ال يتمناه الصهاينة الطامحين بأن  اإلقليميةكيا سوف تصبح الدولة يعني أن تر

مستقباًل؛ خصوصاً وأن مصر أصبحت حليفاً إلسرائيل منذ قدوم  اإلقليميةهي من تقود المنطقة  إسرائيلتكون 

 السيسي.
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 تطورات المشهد السعوديثالثًا: 

 .التحالف اإلسالمي الشهر المقبلالسعودية تستضيف اجتماع ـ 0

 .الجبير: سنبحث المشاركة بريًا بسوريا مع الدول المختصةـ 6

 .السعودية: ال حاجة للوساطة وإيران تدرك ما عليها فعلهـ 3

 .إلى السعودية القوات المشاركة في رعد الشمال وصولـ 4

 .ت جوية بين السعودية وتركيامناوراـ 5

 

 :تعليق

التحالف و أدول التحالف اإلسالمي  قفعلى موا، لدخول في حرب برية في سوريامن االموقف السعودي يتوقف 

كون بمثابة حرب عالمية بالوكالة في سوريا البقعة األخطر في العالم اآلن، فتركيا يسهذا التدخل  نأل، الدولي

ك الحرب، وجل ما تقوم به هو الحليف المهم للسعودية في هذا التوقيت الزلت مترددة في الدخول في تل

السورية القريبة من الحدود التركية، لتعزز قوة المعارضة السورية التي  إعزازالقصف المدفعي على مدينة 

 نهاألتخشى الدخول البري بمفردها  أيضامنيت بخسائر كبيرة حتى األن بسبب الدعم الروسي لألسد، والسعودية 

 .لشراسة هذه المعركة ستتعرض لخسائر كبيرة بال شك نظرًا

الخيارات السعودية وجعل الموقف من مصر للمشاركة في تلك الحرب قلص النظام الحاكم في رفض كما أن 

ومن ثم سيدفع في اتجاه الدخول العسكري في سوريا تحت غطاء دولي تحت ذريعة محاربة  ،كثر حرجاً أالسعودي 

ي الوقت الراهن رغم موافقتها على الفكرة، لكنها بال شك ال ف األميركية اإلدارةداعش األمر الذي ال تهتم به 

الدخول في تلك المعركة  وصعوبة تشارك بقوات على األرض نظرًا لالنشغال باالنتخابات الرئاسية أنيمكنها 

 .فى هذا التوقيت

 ةمباشرتوجيه رسائل طار إتي في أت على أنهامناورات رعد الشمال وفي إطار هذه االعتبارات يمكن النظر إلى 

، للقبول بتسوية سياسية 3قبل مفاوضات جنيف ،يران وروسياإفي الصراع في سوريا مثل  األساسيةطراف لأل

دولة في هذه  66كثر من أرغم مشاركة ، إال أنه في سوريا الجديدة موطئ قدمللسعودية معينة تضمن 

 العملية العسكرية في سوريا. دولة رسميًا المشاركة في ةيألم تعلن ، إال أنه اتالمناور
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 تطورات المشهد اليمني:رابعًا: 

 اقتراب معركة تحرير العاصمة صنعاء. اليمن. -0

 الثانية.نجاة محافظ ومدير أمن عدن من محاولة اغتيال للمرة  -6

 لهم.عدة صواريخ سكود على مدن سعودية والدفاع الجوي يتصدى  إطالق -3

 

 :تعليق

والحديث يتكرر عن قرب انتهاء المعركة وتحرير العاصمة اليمنية من الحوثيين، منذ بدء عملية عاصفة الحزم 

ر على عدة محافظات، كما أنها يوميًا طيت مليشيات الحوثي تسلولكن األمر واقعيًا غير ذلك فعلى األرض الزا

قوية، كما  ن قواتها الصاروخية الزلتأالسعودية، ما يعني  هتجااتطلق صواريخ من المحافظات الحدودية في 

 .كبر على حساب اليمنأصبحت األن منشغلة بالملف السورية بشكل أأن الرياض 

ل هشًا فكل يوم يتم ايضًا الوضع األمني في المحافظات التي تم استعادتها من الحوثيين الزأكذلك نجد أن 

ما يعني أن األمر لم يحسم بعد، كما أن سقوط صنعاء ال يعني ماستهداف عددا من المسئولين اليمنيين 

لديهم حاضنة شعبية وخرى مثل صعدة والجوف أبالضرورة هزيمة الحوثيين، فلهم تواجد كبير في محافظات 

 .كبيرة في تلك المحافظات

 

 تطورات المشهد اإليراني:خامسًا: 

 وكذلك سوريا، حول ةيالسعودستعدة للتعاون مع م بالده إن ،يفظر جواد محمد ،اإليرانيزيرة الخارجية و -

 حول السعودي اإلعالن عقب اإليراني الخطاب في تغيير على مؤشر في المنطقة، ومشاكل قضايا لتسوية

 .سوريا في الوشيك التدخل

 زيارة مرتقبة للرئيس اإليراني إلى أنقرة. -

 ية ومجلس خبراء القيادة.االستعدادات متواصلة في إيران إلجراء االنتخابات البرلمان -

 

 

 



 

 

 تطورات المشهد اإلقليمي 6  29 فبراير 1026

 

 :تعليق

 : عدم رغبةاألول تفسيرينوجود ب ،بالده في حل الملف وديا مع السعودية برغبة يمكن قراءة تصريحات ظريف

في الدخول مع السعودية بحالة صراعات طويلة لن تنتهي إال بعد تدمير قدراتهم اإلقتصادية  اإليرانيةالدولة 

كما حدث معها بعد الثورة اإلسالمية عندما وي الواليات المتحدة وإسرائيل ولن يستفيد منها س ،والعسكرية

رغبة إيران في التوصل إلى هدنة تستجمع بها أوراقها  فهوالثاني:  تفسيراع مع العراق. أما الدخلت في حالة صر

 .محاولة مناورة ال أكثربمعني هي  ،مجلس القيادة( – )البرلمانيةلحين اإلنتهاء من اإلنتخابات الداخلية في إيران 

 

 :تطورات المشهد اإلماراتيسادسًا: 

 .األمم المتحدة تطالب اإلمارات باإلفراج عن ليبيين محتجزين "تعسفيا 

 .اإلعالن عن حكومة جديدة تضم وزيرين للسعادة والتسامح اإلمارات. 

 مقتل جندي إماراتي باليمن 

 

 :تعليق

سياسيين، وهذا يعد تطورًا في المشهد حيال  معتقلينعن  باإلفراج األماراتمرة تطالب األمم المتحدة  ألول

كثر أتشهد الفترة المقبلة مطالبات  أنمن المتوقع ، والتي باتت محل انتقاد من المنظمات الحقوقية األمارات

تجاه الرأي العام الغربي،  إحراجاتجاه اإلمارات وهو ما سيضعها في موقف اكثر  وإقليميةحدة من منظمات دولية 

 الشعب  أنالترويج لفكرة وحفاظًا على حقوق اإلنسان في العالم العربي،  األكثرلكونها تروج لفكرة الدولة 

كم دبي ورئيس الوزراء محمد بن راشد الستحداث منصب سعادة في العالم وهو ما دفع حا ثراألكيعد  اإلماراتي

 .وصورتها الذهنية لإلماراتطار الدعاية إفي  جاءوزير السعادة، ضمن التشكيل الحكومي األخير الذي 
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 تطورات المشهد األردني:سابعًا: 

 ءإجرا“هو الئحتهم الداخلية  ،األردنتعديل إخوان  مصر إنمصدر مسؤول بجماعة اإلخوان المسلمين في 

 ."طبيعي

 

 تعليق:

 ،وموقف اإلخوان المسلمين الحركة األم بمصر منها ،قامت بها جماعة اإلخوان المسلين في األردن التيالخطوة 

ويعد هذا التراجع في  ،قد يدفع فروع أخري وتحديدًا حركة حماس في فلسطين إلى إنتهاج نفس الطريق

وفشل الجماعة في لم  ،كنتيجة طبيعة لما حدث في مصر بعد انقالب السيسي ،حركة اإلخوان المسلمين

بعض المشكالت  بعد طفو واضحةشملها، إضافة إلى عدم إمتالك قيادة حركة اإلخوان المسلمين الحالية رؤية 

 على السطح.

 


