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 مق�مة
في ال�ارز دورها لها كان ث� األولى، أ�امها م�� ال�ل��ة ال��ر�ة ال��رة غ�ار في إدل� م�اف�ة                  ان����
في اس��ات��ة ج�� أه��ة إدل� إع�اء في م��لفة ع�امل وساه�� الع����، ال��اع م�حلة إلى                االن�قال
في ال��اف�ات ی��� ال�� س�ر�ة، غ��ي ش�ال أق�ى في ال�غ�افي ل��قعها لل��اع؛ الع����ة               ال��حلة
م�اف�ة ال��قي وال���ب ال���ب وم� الالذق�ة، م�اف�ة الغ�ب م� ت��ها ح�� والغ�ب، وال�س�               ال��ال
�ارًزا دوًرا أك��ها ما وه� ال����ة، األراضي ل��اذاتها �اإلضافة حل�، ال��قي وال��ال ال��ق وم�                ح�اة،
ال��اف�ات م� وال�ازح�� لل����ات وم��ً�ا ال�عارضة، والع����ة ال��ن�ة الق�ات ل���ع نق�ة أص���              ح��
ن�� عل�ه� وزاد ن��ة، مل��ن ون�ف مل��ن ن�� 2010 عام إدل� م�اف�ة س�ان ع�د بلغ وق�                  األخ��.
م�ا�� كافة م� ال��ام ق�ات خ�وج ع�� وخاصة ال��اف�ات، �اقي م� ال�ازح�� م� مل��ن ون�ف                 مل��ن

.  ال��اف�ة م�لع العام 2015 1

وم�ل���اته، ال��ر� ال��ام ق�ات س���ة ع� م�ا�قها أغل� وخ�وج إلدل� االس��ات���ة األه��ة تل�               ن���ة
الق�ف وسائل ���ى ال�اض�ة س��ات ال��ع م�ار على ال��اف�ة واسُ�ه�ف� لها، أساسً�ا ه�ًفا               أص���
ال��ا�ات ل��ف�ة وال�ف�غ اإلی�ان�ة، وال��ل���ات وال�وس ال��ام ب�� حل� سق�� س�ًءا األم� وزاد               وال��م��،
ش�ل� ال�ي ال���ة ال�وس�ة الع����ة الع�ل�ات هي الع�ل�ات تل� أع�ف ف�ان� م�ها. واالن�قام إدل�                مع
الع���� ال��خل ب�أ ف��ف .2018 ی�ای� شه� في ذروتها بلغ� م�ق�عة ف��ات على ال��اف�ة                م�ا��
إ�ار في إدل� تع��ه ال�� ال�اقع وما �ال���ی�؟ ال�ق� ه�ا في إدل� على ال����� ول�اذا س�ر�ة؟ في                   ال�وسي
الع�ل�ات تل� وأ�عاد رهانات وما واإلن�ان�ة؟ وال�ع���ة األم��ة ال�اح�ة م� ال�وس�ة الع����ة              العل��ات
ما وأخ�ً�ا: إدل�؟ في ال�وس�ة األع�ال على ال����ة ال����ن" "غ�� ع�ل�ة تأث�� وما األخ��ة؟                ال�وس�ة
في رؤاها �ف�ض لالس�ف�اد األم���ي ال�وسي ال��اف� س�اق في إدل� م�اف�ة في ال�وسي ال�ف�ذ                م��ق�ل

 االن�قال ال��اسي ���ر�ة؟

 

  

  

را��:1 ،2018 ف��ای� 15 شام، ش��ة ش�ً�ا، آالف 309 إلى وصل� و�دل� ح�اة ر�في م� ال�ازح�� إح�ائ�ات اإلس��ا�ة، م��ق�                     
http://bit.ly/2mIoVdH 
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 أوًال: ب�ا�ات االن��ا� الع���� ال�وسي في األزمة ال��ر�ة
ان��ا� إلى ت��ل ح�ى م�ع�دة ���احل َم�َّ بل س�ر�ة، في م�اش�ة ���رة ال�وسي الع���� ال��خل �أِت                  ل�

 كلّي في ال��اع ال�ائ�، وأه� تل� ال��احل:

 ج�ور ال��خل ال�وسي في س�ر�ة

الق�� أوائل م� ال��ف���ي االت�اد كان ح�� ال��ف�اتي، االت�اد ف��ة إلى وروس�ا س�ر�ة ب�� العالقة                 ت�جع
العالقات وتع�زت معها. دبل�ماس�ة عالقات وأقام� ،1944 عام س�ر�ة �اس�قالل اع��ف� ال�ي              ال����
لل�ل�ة ال�ع� ح�ب ن�ام وص�ل مع االس��ات��ي ال��الف م���� إلى ل��تقي أك�� ���ل ال�وس�ة                ال��ر�ة

 عام 1963، وزادت مع ارتقاء ال�ئ�� حاف� األس� س�ة ال��� عام 1970م.

����س م��اء في ال��ف���ي" ال���� لألس��ل ال�ق�ي ال�اد� ال�ع� "م��� ال��ف��� أقام 1963م عام                وم��
ال��ی�ن�ة راك� ال�� األم� س�ر�ة، إلى ك���ة ����ات وسلًعا أسل�ًة ُی�رد ال��ف���ي االت�اد و�ان                ال��ر�.
وقع� ،2005 عام وفي أم���ي). دوالر مل�ار 13 ی��اوز ل�وس�ا س�ر�ة دی� كان 1992 ك���(عام                 ���ل
2.11 وق�ره ال���قي، ال��لغ أن �ال���ان آخً�ة ال��ر�ة ال�ی�ن م� %73 إسقا� اتفاق�ة وروس�ا س�ر�ة                 ب��

 مل�ار دوالر، س��� ص�فه ل��ف�� العق�د ال�وس�ة ال�اصة، وت� إب�ام ه�ه االتفاق�ة في ی�ن�� عام 2008.

في ال�ع� ت�قف ورغ� ل��ر�ة، ال��ق�ع غ�� الع���� ال�ع� ال��ف�اتي االت�اد أ�ام م�� م�س�� ق�م�                 إًذا،
عه� في ج�ی� م� عاد أنه إال یل����، و��ر�� غ�ر�ات��ف م��ائ�ل ال�ئ���� عه�� في ال��ع��ات                 ب�ا�ة
وعق� ����س، م��اء في ال�وس�ة ال����ة القاع�ة اف��اح �إعادة وذل� ب�ت��، فالد���� ال�وسي               ال�ئ��
ب�اء ال��ر� ال��� مع�ات وت��ی� ع������، وم���ار�� خ��اء تق��� م�ها س�ر�ة مع الع����ة               ال�فقات

.  على ال��اذج ال��ی�ة لل�الح وال�ق��ة الع����ة ال��ع�ة 2

 الق�اع� الع����ة ال�وس�ة في س�ر�ة

واف���� م. 1971 عام وقع� اتفاق�ة ح�� ����س، م��اء في ال����ة الع����ة القاع�ة ال��ف���                أن�أ
ال��� م�اه في ال��ف��ي األس��ل مه�ات ل�ع� 1983؛ عام ی�ن�� 2 في ال�اردة ال��ب أث�اء                 القاع�ة
تق��ة ث� وم� القاع�ة، تل� وت�س�ع ل����� وم�س�� دم�� ب�� م�ادثات دارت ك�ا ال���س�.                األب��
في ال�وسي الع���� ال���ضع م�احل إج�ال ���� ه�ا، وعلى . ال���س� م�اه في االس��ات��ي               وج�دها 3

 س�ر�ة �ال��احل اآلت�ة:

2 http://bit.ly/2EP1YQ8  :و�������ا، العالقات ال�وس�ة ال��ر�ة، آخ� م�اه�ة في 10 ف��ای� 2018، را��   
3 http://bit.ly/2BB0bwl  :م�قع ال�ع�فة، العالقات ال��ر�ة ال�وس�ة، ش�ه� ب�ار�خ 14 ف��ای� 2018، را��  
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 الف��ة األولى: 1971 – 2012 م

ح�� وص�ان�ها، ال��ف��ي األس��ل ق�ع إلصالح دع� نق�ة ع� ع�ارة الف��ة ه�ه في ال�وس�ة القاع�ة                 كان�
ال���س� األب�� ال��� في له� ت���� نق�ة ت��ل ك�نها أراض�ه�؛ خارج لل��ف��� الق�اع� أه� م�                 اع���ت
القاع�ة أه��ة ت�اوح� ول�� ه�اك. واألم���ي األورو�ي ال�ف�ذ خاللها م� ت�اف� األورو��ة، ال��ا�ئ               ق�ب

 ب�� ال�ه� جً�ا و��� �قائها م��د نق�ة لل��اج� ال�وسي في ال��ق األوس� في ت�ع���ات الق�ن ال�اضي.

ال�ف� اس�ق�ال ت����ع كي القاع�ة، ه�ه ت�س�ع إلى ال��ف��ي) االت�اد انه�ار (�ع� سع� روس�ا                ول��
م� 2008 عام ت�ّ��� ح�ى دم��، ع� ال�ی�ن �إسقا� قام� ذل� س��ل وفي ال���ة. وال��ار�ة                 ال����ة
ثاب�ٍة قاع�ٍة إلى ����س م��اء ت���ل على األس� ��ار ال��رّ� ال�ئ�� م� رس��ة م�افقة على                 ال���ل
ل��لغ القاع�ة وت���� ب��س�ع فعلً�ا م�س�� ب�أت ال�ار�خ ذل� وم�� . ال���س� في ال�وس�ة ال��و�ة                لل�ف� 4

 ال�روة مع ت��ر أح�اث ال��رة في س�ر�ة عام 2011 م.

 الف��ة ال�ان�ة: 2012 – 2015 م

روس�ا أدر�� فق� وال�خ��ة، �األسل�ة اإلم�اد ح�� م� م���ًما ن�اً�ا الف��ة ه�ه في ال�وس�ة القاع�ة                 شه�ت
ك�ا ال�هاو�، م� ال��ر� ال��ام وح�ا�ة م�اقعها ت���� م� لها ب� وال مف��حة، ح�ب على مق�لة س�ر�ة                   أن
األم��ة وأن���ها الق�م ج���ة وش�ه أو��ان�ا م��قة في إج�اءاتها ع� وواش��� األورو���� أن�ار إ�عاد                أردات
وتق��� ال�ق�لة واآلل�ات �ال��ار�خ ال��ر� ال��ام �إم�اد ال��حلة ه�ه في اك�ف� ل��ها أورو�ا، ش�ق                في

 ال���اء وال����ار�� الع������ واألم����.

 الف��ة ال�ال�ة: 2015 – 2017 م

ل���مة (ال�ا�عة ال��ر�ة ال�فاع ووزارة ال�وس�ة ال�فاع وزارة ب�� س�� اتفاق ت�ق�ع ت� ،2015 أغ���                 في
ال�وسي ال��ام�� ب�� االتفاق ه�ا ب��د إنها قال� ما ی�ای�2016 15 ی�م ب�س� واش��� ن��ت وق�                  دم��)،
وم� اس�ه. ت�رد ل� روسي ح��مي م�قع ع� األم����ة ال���فة نقل�ه ،2015 أغ��� 26 في                 وال��ر�

 أه� ذل� االتفاق:

ل����عة ال�احل�ة الالذق�ة م�ی�ة ق�ب األس� �اسل م�ار في ح����� قاع�ة ال��ر�ة ال�ل�ات ُت�ِف� -               
  ال���ان ال�وسي، ��ل ب���ها ال����ة، و��ل� ال��اقع ال�ي ی�� االتفاق ��أنها ب�� ال��ف��.

 -  اس�فادة ق�ات روس�ا الف�رال�ة م� قاع�ة ح����� ت�� ب�ون مقابل.

4 http://bit.ly/2ocYPzy  :رن�� سال�، ق�ار روس�ا في س�ر�ة ��لفها مل��ني دوالر ی�مً�ا، م�لة ص�ر، 15 ن�ف��� 2015، را��  
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.  -  الق�ات الع����ة ال�وس�ة ��� أن ت��ن م���ة م� الق�اء ال��ر� ال��ني واإلدار� 5

 الف��ة ال�ا�عة: 18 ی�ای� 2017 م

ال�ا�ع وال�ق�ي ال�اد� اإلم�اد م��� م�احة ب��س�ع خاصة وس�ر�ة روس�ا ب�� اتفاق�ة ت�ق�ع ال�ار�خ ه�ا                 شه�
لل��اه ال�وس�ة ال����ة ال�ف� دخ�ل ح��ة م� ب�ل� ی�عل� وما ����س، في ال�وسي ال���ي                لألس��ل
إلى وت���لها ����س قاع�ة ت�س�ع على س�ر�ة ُت�اف� االتفاق�ة ه�ه و���ج� ل��ر�ة. وال�اخل�ة               اإلقل���ة
و�ع� عاًما، 49 االتفاق�ة ه�ه س��ان م�ة وت�لغ ن�و�ة، سف� ض��ها م� سف��ة ع�� أح� ����لة                  قاع�ة

.  ان�هائها ی�� ت��ی� االتفاق�ة تلقائ�ا ل��د ت�لغ 25 عاًما إضافً�ا 6

ال�قاتالت أن ال���اغ�ن، في أم���ي م��ول ع� ب�س� واش��� ص��فة نقل� ،2015 عام أواخ�                وفي
��اق� م� ع�ًدا أن إلى وأشار ال�عارضة، أماك� على ه��اتها ل��ف�� س�ر�ة داخل ق�اع� 4 م� تقلع                   ال�وس�ة
أن إلى وأشار الق�اع�. خارج م����ة ال��� ���لة ال��فع�ة و��ار�ات ال��ار�خ إ�الق م��ات               ت�غ�ل
دم��، ر�� في وال�ع��ات ح�� في و��اس ح�اة وهي ال�احل، قاع�ة ع�ا األخ�� ال�الث                الق�اع�
س�ر�ة في العامل�� ال�وس ق�ات تع�اد األوس� ال��ق ص��فة وق�رت الق�ال�ة. ال��وح�ة لل�ائ�ات               ت����م
ول�ج����� و��ار�� خ��اء ب�� ی��زع�ن ج���، آالف 3 ب��� 2015 عام نها�ة في له� الفعلي ال��خل                  م��
ومه��ها ال���ة، ال���ة ق�ات م� وف�ج ����س، م��اء في ال��ارة إلى �اإلضافة ال�ص�، غ�ف في                 وم�ا�ع��

.  ح�ا�ة الق�اع� الع����ة ال�وس�ة وأن���ها في س�ر�ة 7

 ثانً�ا: ت��ر الع�ل�ات الع����ة ال�وس�ة في إدل� وس�اق ال�م�

 1. م�حلة ال��خل ال�وسي ال��اش�

وح�� دم�� ح�ود إلى الع����ة س���ته تقل�� ال��ر�، ال��ام لق�ات ال���ان�ة ال��اجعات              ن���ة
م� له اإلی�اني اإلنقاذ ورغ� ،2013 عام في ال��ر�ة ال�غ�اف�ة ر�ع �عادل ما أّ�: ال�احلي،                 وال����
ب�أت ،2015 س����� م� واب��اًء م�اش�، ت�خل دون م��ق�لها على ل����� ت�� ل� روس�ا ل��                 ال�ق��،
االت�اد م�ل� م� ب�ت�� فالد���� ال�ئ�� �ل� ،2015 س����� 30 ففي س�ر�ة. في الع���� دورها                 ب�ع���
إلى ت��ل� ال�ي لل��اق�ة ال�ي ال�� ال��ل� وق�ع س�ر�ة، في ال��ل�ة الق�ات ب��� ال��اح                الف��رالي

 جل�ة مغلقة، وق� أع�ي ال�ئ�� ال�وسي ال�ف��� �اس���ام الق�ات ال��ل�ة في ال�ارج �اإلج�اع.

5 http://bit.ly/2EyH2xE  :واش��� ب�س�، ب��د االتفاق�ة الع����ة ال�وس�ة ال��ر�ة، ال����ة ن�، 20 ی�ای� 2016، را��  
6،2017 ی�ای� 20 ����س، في ال�وسي وال�ق�ي ال�اد� اإلم�اد م��� ت�س�ع ح�ل ال��ر�ة ال�وس�ة االتفاق�ة ب��د ال��م، روس�ا م�قع                     

وس�ر�ة، روس�ا ب�� ����س قاع�ة اتفاق�ة تفاص�ل على تع�ف روس�ا، أن�اء م�قع بـ: وقارن ،  http://bit.ly/2HqfyIk                 را��:
http://bit.ly/2jWZPYl  

7 http://bit.ly/2EyrFp4  :ع�� بل��، ما هي الق�اع� ال�وس�ة في س�ر�ة و�� ی�لغ ع�د ج��دها؟، 5 د����� 2015، را��  
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ن�ع م� اع��اض�ة مقاتلة و12 "س�خ��-25"، ن�ع م� أرض�ة ه��م �ائ�ة 21 روس�ا ن��ت الف�ر،                 وعلى
األدوار، م�ع�دة "س�خ��-30" ن�ع م� و4 "س�خ��-34"، ن�ع م� م��س�ة قاذفات و6              "س�خ��-24"،
ق�ب ال�ولي األس� �اسل م�ار في اله��م�ة" های�� "مي-24 م�وح�ات م�ل م�وح�ة 15 إلى                �اإلضافة
و�ائ�ات إ�ه-22"، "إس ال��� ال�فاع أن��ة م� األقل على ثالثة أو اث��� ال�ائ�ات ه�ه وت��ي                 الالذق�ة.
األراضي ج��ع في اس��الع�ة �لعات ل��ف�� ت����م األم����ة" ب�دت�ر ك�� إم ��ائ�ة "ش��هة ��ار دون                 م�
ع��ة و35 م�فع�ة، ق�عة و15 "تي-90"، ��از م� د�ا�ات 6 أ�ً�ا ال�وس�ة الق�ات ت���� ك�ا                 ال��ر�ة.
�ع� رص� ج�� ك�ل� ف�د. 1500 ل��� ت��ع إس�ان م��آت مع ال����ة، م�اة م� و200 م�رعة،                  ج��

.  قاذفات "بي إم – 30 س��ش" �الق�ب م� الالذق�ة م�� وق� ق��� 8

 2.م�حلة ال��سع ال���اني ال�وسي

جان� إلى الغ���ة، حل� أح�اء على وج�ده اق��� ال��ر�، ال��ال م�ا�� غال��ة ال��ر� ال��ام خ�ارة                 إث�
اإلم�اد نق�ة اع��ارها على خ�اص�، ���� إلى وص�ًال ال�ف��ة م��قة في س��ا ال حل�، أر�اف في                  م�ا��
لل�عارضة كان ال��ام، س���ة خارج �ال�امل إدل� م�اف�ة كان� ح�� وفي ال��اف�ة. م��� ن�� له                 ال�ح��ة
و�ح�ام ال��ی�ة، م� ال��ق�ة األح�اء على س���تها جان� إلى حل�، أر�اف في أ�ً�ا األك�� ال�قل                 ال��ر�ة
مع ���ل ال�� وحل�، ت���ا ب�� ال�المة �اب مع�� وه� ت���ا، ن�� ال���ة ال�عاب� أه� ثاني على                   ق���ها

 "�اب اله��" ش��ان ال��اة ال�ئ��ي ل�ع�� م�ا�� ال��ال ال��ر�.

س�ر�ة، ش�ال في الع���� ال�وسي ال��� تار�خ في ال�ف�ل�ة ال��حلة 2016 عام م� األخ��ة األشه�                 كان�
�ع� حل�، في ال��ق�ة األح�اء على كامل ���ل ال����ة لها ال��ان�ة وال��ل���ات األس� ق�ات اس��اع�                 إذ
ب��� روس�ا ق�ام كان� ال����ة ل�� أشه�، م�� على وفً�ا كً�ا شه�ت ومعارك م��ف، وق�ف خان�                  ح�ار
ع�اص� ون��ت ال�ه�مة، األب��ة وت���� ال��ا��، وت���� األلغام ب�ف��� قام� حل�، في ع����ة               ش��ة
اله�ن ���� ع� إما معها �ال�فاه� ت�ف�د و��أت . ال�عارضة م�ا�� ل�اقي ل��ف�غ خاصة ع����ة                ش��ة 9

ت��ل �ال�امل ل�ل� ال�وس اس�عادة و�ع� لها. ال���ف وال��م�� الع���� ال�ق�م ع�� أو ال��ع��                وخف�
ل��قى ال�عارضة، ق�� غال��ة بها اس�ق�ت ال�ي إدل� م�اف�ة في وخاصة ال�عارضة ق�ة ك�� إلى                 ت����ه

 م�اف�ة إدل� في م�مى ن��ان ال�ائ�ات ال�وس�ة في ف��ات م�ق�عة ��ال ال��حلة الالحقة.

 

"أه�اف8 ق��د، �ال ب�نامج ال����ة، TRT ق�اة وفي: ،2018 ف��ای� 10 م�اه� آخ� س�ر�ة"، في ال�وسي الع���� "ال��خل و�������ا،                     
 http://bit.ly/2sC1hov  :وت�اع�ات ال��خل الع���� ال�وسي في س�ر�ة م� أجل دع� ن�ام ��ار األس�"، 13 س����� 2015،  را�� 

9 http://bit.ly/2EAKxng  :ال����ة ن�، "روس�ا ت��� ك���ة ش��ة ع����ة ش�ق حل�"، 25 د����� 2016، را��  
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 ثالً�ا: ت��ر الع�ل�ات الع����ة ال�وس�ة وتأث��اتها في إدل�
وت�اع�اتها آثارها ف���� ت��یً�ا، إدل� م�اف�ة في ال�وس�ة الع����ة الع�ل�ات ت�ای�ت ،2018 عام ب�ا�ة                مع

 على ال����� ال���اني األم�ي وال�ع��ي واإلن�ان.

 1.ال��ه� الع���� واألم�ي في إدل�

ال���ر على العاملة ال��ام ق�ات اس��اع� ح�� والع����، األم�ي ال�ع�� على ال���رات أه� تل��� ����               
م���ف م�اء ووصل� وال��ارع، ال�ل�ات م� ع�د على ال����ة ح�اة) م�اف�ة ��ف (م� إلدل�                ال����ي

  شه� ی�ای� 2018 داخل م�ار أب� ال�ه�ر الع����.

25 م�� ال�وسي، ال��� �الغ�اء م�ع�مة اإلی�ان�ة وال��ل���ات ال��ر� ال��ام ق�ات ت���� تف��لي،               و���ل
ال�ي وال��ارع الق�� م���ع بلغ ف��ا و�دل�، ح�اة ر�� في ق��ة 117 على ال����ة م� ،2017                  د�����
ل�ق�ق ال��ر� ال��ص� ح�� ق��ة، 160 ن�� 2018 ی�ای� 30 وح�ى 2017 أك���� م�� عل�ها                 اس��ل�
22 �ع�ض ج�هة على الق�ات تل� تق�م� ح�� الق�ال�ة، ال��هة ات�اع إلى ذل� م�اق��ن وُ��جع                 اإلن�ان.

.  ك�ل�م�ً�ا وع�� 28 ك�ل�م�ً�ا، ب���ا اس��� ال��اع ب�� ف�ائل ال�عارضة ال��ر�ة 10

وال���� ال��فعي والق�ف ال���ة الغارات �ع��ات ال��ام وق�ات روس�ا م� ال���ف اله��م ل�ل�               ون���ة
ال��ر�، ال��ال م�ا�� إلى العائالت وان�قل� ال��قي، ح�اة ور�� ال����ي إدل� ر�� م�ا�� ُه��ت                ال�ع��،
���ل ال��م��� الق�ف ح�الت وت���ت ال����ة. األراضي داخل و�لى ل����ا ال��اذ�ة ال��ود              وم���ات
ومع�ة إدل� وم�ن وال��انعة، وال�ح وج�ج�از وَق��ة وف�وان ال����فة ك�ل�ات االش��اكات، م�ا�� على               أساسي
أض�ار وح�ث� وال��حى، الق�لى م�ات سق� اله��ات تل� ون���ة وغ��ها. و�ف�ت�ار�� وس�اق� و�ف�ن�ل               ال�ع�ان
ال���ة ال��اك� رئ��ي ���ل ال�وس�ة اله��ة اس�ه�ف� ذل�، إلى �اإلضافة وال�اد�ة. ال����ة ال��ى في                �الغة
م�اك� �ال� ك�ا ت�اًما. ال��مة ع� خ�ج� إذ وحاس)، وس�اق� و�دل� كف�ن�ل وم�افي ال�ع�ان مع�ة                 (م�فى
ب���ا ال��ف�ة، ال����ة ال��ارع م� وع�ًدا ال�أه�لة، ال�ع��ة واألح�اء واألس�اق ال��ل�ة وال��ال� ال��ني               ال�فاع
واس�ه�افها ال���ة، الغارات لع��ات تع�ضها �ع� م����ة م�ی�ة �أنها س�اق� ل��ی�ة ال��لي ال��ل�               أعل�
وال�ارقة، ال�امة والغازات واالرت�اج�ة والف�سف�ر�ة والف�اغ�ة الع�ق�د�ة الق�ابل م�ل دول��ا، ال���مة             �األسل�ة

.  ���� تأك��ات ال��ل� ال��لي ل��اق� 11

ال��ع�� خف� ���� على ن�ع�ة نق�ة ش�ل� و�ی�ان، وت���ا روس�ا ب�� األخ��ة ال�فاوض�ة الع�ل�ات أن                 ومع
الع�ل�ات تل� ل�� ودرعا، وح�اة وح�� دم�� في س��ا ال ال��ر�، واألر�اف ال��ن م� الع�ی� في                  الع����

وج��10 الق�قاز، وأج�اد ال�ن�ي، ال�ی� ن�ر وح��ة األح�ار، وج�� ال�ام، وف�ل� ال�ام، أح�ار ح��ة م�: كًال ال�����ة الغ�فة                      ض��
ش�ال ال��ار ف�ائل ب�� م����ة ع�ل�ات غ�فة "ت���ل ال�ه�ي، صالح ان��: ال���ة، وج�� ال���، وج�� الع�ة، وج�� ال��، إدل� وج��                      ال�الح�،

 http://bit.ly/2EBmjFd  :س�ر�ة"، ع��ي 21، 2 ی�ای� 2018، را��  
11 http://bit.ly/2sll8Io  :ش��ة آرام اإلعالم�ة، "م�اه� الق�ف ال�وسي على م�ن و�ل�ات إدل�"، آخ� م�اه�ة 1 ف��ای� 2018، را��  
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ال�عارضة إسقا� �ع� وخاصة إدل�، م�اف�ة أر�اف في روس�ا حلفاء وتق�م الع��ف، الق�ف ل��قف ت��                 ل�
ال����ة وال��اني ال��افي أك�� دم�ت فق� ، 2018 ف��ای� 3 في ال�وسي ال��ار ومق�ل ال�وس�ة                لل�ائ�ة 12

م� إدل� وس� في ال��ل وخان ومع��ان وس�اق� و�ف�ن�ل ال�ع�ان مع�ة في ال��ن م�اك� وأف�غ�                 واألس�اق
.  ساك��ها 13

ف�ح خالل م� وأم�ً�ا، ع���ً�ا إدل� في لل�عارضة م���ة اس��ات���ة ب��ف�� روس�ا ب�أت ال���رات، تل�                 و���ازة
إلى وان��اشه ال�ور دی� ر�� في ال����� ق�ة ان��ار ف�ع� ال��اف�ة، إلى "داع�" ال�ولة ل�����                 ال����
ال��ام وق�ات جهة، م� واش��� �ق�ادة ال����ق�ا��ة س�ر�ة وق�ات ال�ولي ال��الف ع�ل�ات ت�سع إث�                ال�اد�ة،
ب��� ال�ه�ان م��قة ب�خ�له ال����� ع�ل�ات م�ار في تغ�� ح�ث أخ��؛ جهة م� روس�ا �ق�ادة                 وم�ل��اته
وفي ه�اك. نق�ة ث�ان�� م� أك�� على تق��ً�ا أشه� ثالثة خالل ال����� وس��� إدل�، وج��ب ال��قي                  ح�اة
ال��ر�ة) ال����ة م� ان���� (ال�ي ال����� ع�اص� ت���ف إلى ال��ر� ال��ام وق�ات روس�ا سع�                ال�ق�قة،
إنهاك ش�ة أن إال و�دل�. ح�اة أر�اف في ال�� وال��� ال�عارضة ق�ات مع لالش��اك آم� م�� ع��                   ودفعها
الع��ات أوقع ق� أخ��، جهة م� ال�غ�ان رد ع�ل�ات غ�فة م� ال��� واإلع�اد جهة، م� ق�ته وتف��                   ال�����
ف��ای� 13 في ال���� بل�ة في آخ�ها كان وأس�� ق�لى ك�ائ� في ال����ي إدل� ر�� في ال����� ق�ات                    م�

. 2018  14

"pyd" ال����ق�ا��ة س�ر�ة ق�ات م�ا�� على ت��ها ال�ي ال����ن" "غ�� �ع�ل�ات ت���ا ب�ء م� ال�غ�                 وعلى
تل و�ل�ة حل� ج��ب الع�� (بل�ة إدل� م�اف�ة في م�اق�ة نقا� ب��� وم�اش�تها ح�لها، وما عف��� م��قة                   في
ال��� الق�ف ی��قف ل� إدل�)، م�اف�ة في ال�ع�ان مع�ة ش�ق ال��مان و�ل�ة س�اق� بل�ة ش�ق                 ال��قان
م�س��، ت��ح ك�ا ال��اف�ة، في ال�قاتلة اإلرهاب�ة ال�����ات على للق�اء إدل�؛ وأر�اف م�ن على                ال�وسي
م� وحلفائها ل�وس�ا ال��� الع���� ال�حف ت�قف ه� إدل�، في ال���ي ال��خل إث� ح�ث ال�� ال��ی�                  ل��
س��ار س�ة م��قة س���ن ال���ي، ال��خل و���ج� األرض. على له ال��ال�ة وال��ل���ات ال��ر� ال��ام                ق�ات
ال��ق، جهة م� إدل� م�اف�ة في وروس�ا ال��ر� ال��ام ق�ات ل�ق�م نق�ة آخ� الع���� ال�ه�ر أب�                  وم�ار
وت���� ال�الح، م��وعة تق��ً�ا ك� 20 �ع�� حل�) – (دم�� ال�ولي األوت���اد خ� ش�ق ال���قة                 وس���ن
م�ا�� في م�اق�ة نقا� س���� ك�ا وروس، أت�اك وم���ار�� م�اق��� مع لل�عارضة تا�عة م�ن�ة ش��ة                 ف�ها
مع أس�انا اتفاق وف� ال��ا�� ل�ه�ئة ال�ق�لة األ�ام في إدل� في ال�غ�ر وج�� ال�او�ة وج�ل ش���ن                  خان

 روس�ا و�ی�ان، وه�ا ه� ال���ل ال���اني ال��ی� في إدل�.

12 http://bit.ly/2og4qVB  :روس�ا ال��م، "إسقا� �ائ�ة س� 25 روس�ة في ر�� إدل�"، 3 ف��ای� 2018، را��  
13 http://bit.ly/2sA9edT  :أده� أب� ال��ام، "ق�ف م��ف على ر�� إدل� وم�ی�ة س�اق�"، ق�اة ال����ة، 4 ف��ای� 2018، را��  
را��:14 ،2018 ف��ای� 13 ال��ر�"، �ال��ال ال�عارضة لف�ائل أنف�ه� ��ل��ن ال�ولة ت���� م� "ع�اص� ن��ز، قاس��ن                  

http://bit.ly/2BBjiWS 
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 2. ت�اع�ات ال��ه� اإلن�اني �ع� الع�ل�ات ال�وس�ة األخ��ة في إدل�

ال���ة ال��اك� مع�� تع�ض� فق� ال�ل�ة، مع�ى ��ل كارث�ة حالة إلى إدل� في اإلن�اني ال�ضع                 ت��ل
م�ات ل�فق� الع�ل ع� مع��ها وخ�ج كامل، ش�ه ل��م�� إدل� م�اف�ة في ال��ني ال�فاع وم�اك�                 واإلغاث�ة
م�ا�� �أن م�ل�ة، وم�ال� حق�ق�ة م���ات ق�رت وق� واإلی�اء. واإلغاث�ة ال���ة ال�عا�ة ال��ن��� م�                اآلالف
أك�� األخ��ة ال�وس�ة الع����ة اله��ة مع شه�ت ال��قي، وال����ي ال����ي إدل� ور�� ال��قي ح�اة                ر��
ح�ى أنه ال��ق�ة ال��ر�ة ال���مة في م�ادر وذ��ت .2011 عام س�ر�ة في األح�اث ب�ا�ات م� ن�وج                  م�جة
م�ل كامل ���ل ن�ح �ع�ها ال����ي، و�دل� ال��قي ح�اة ر�� في نق�ة 242 ن�� ن�ح� 2018 ی�ای� 5                  
في �فًال و62095 ام�أة، 28293 م�ها عائلة، 22612 ن�� ال�ازح�� ع�د و�لغ وج�ج�از، س��ار                بل�ات

.  نها�ة شه� ی�ای� 2018 15

ال��ا�ا ع�د ووصل ال�ج�ه، م�ع�دة إن�ان�ة مأساة ور�فها إدل� على روس�ا ش��ها ال�ي ال��سة اله��ة                 خلف�
8 ح�الي ارت�� ال�وسي ال���ان أن اإلن�ان ل�ق�ق ال��ر�ة ال���ة وق�رت وال��حى، الق�لى ع��ات                إلى
ته��� ذل� إلى و��اف . فق� أ�ام ث�ان�ة خالل ج��ة غارة 714 م� أك�� في إدل� م�اف�ة في                   م�ازر 16

األوضاع ت�ه�ر عل�ه ت�ت� ما وه� حل�، وغ�ب إدل� ش�ال في أمً�ا أك�� م�ا�� إلى ال��ن���                  آالف
 اإلن�ان�ة ���ل ك���.

ك�م ال���ي األح�� الهالل رئ�� وأفاد نازٍح، ألف 800 ت�اوز إدل� في ال�ازح�� ع�د فإن ال��ادر،                  و����
الع�اء. في م�ق�ة م���ات في �ع���ن ش�� ألف و800 م���، 400 م� أك�� ت���� إدل� �أن                  ق����

.  و��ل� ���ل ال�ازح�ن في إدل� ل�ح�ها ق�ا�ة 40% م� م���ع س�انها ال�الغ تع�اده� 3 مالی�� ن��ة 17

م� ال�وس�ة، الع�ل�ات ب�ا�ة م� ال�ازح�� أع�اد بلغ� ال��ر�، ال��ال في اإلن�ان�ة االس��ا�ة م��ق�                و����
ح�اة ر�� في و�ل�ة م�ی�ة 379 م� ش�ً�ا، 309565 ق�ا�ة إدل�، وج��ب ح�اة ش�ق في ال��اع                  م�ا��
و67292 رجًال، 56845 إلى ی�ق���ن م�ازلها، م� ه��ت عائلة 55465 العائالت تع�اد ی����               و�دل�،
ال�ق�قي الع�د تع�� ال ال�ا�قة اإلح�ائ�ات فإن ،��� ومه�ا ، تق��ً�ا �فلة و94608 �فل، و90820                ام�أة، 18

 لل�ازح�� م� إدل�.

األوضاع س�ء في �ارز دور لها كان سا�ًقا) ال���ة (ج�هة ال�ام ت���� ه��ة سل��ّ�ات فإن ذل�، إلى                   �اإلضافة
ال��ّ��ات ت�اه "األم�ي" سل��ها خالل ف�� �ال��اف�ة. وال�عل���ة واألم��ة اإلن�ان�ة ال�الة وت�د�              ال�ع���ة
ال���مة ��ان� اإلنقاذ" "ح��مة ثان�ة ح��مة وت���لها إدل�، في ال�عل�� ومعاه� وال����ات ال��ّلّ�ة               وال��ال�

15 http://bit.ly/2Ctg1pp  :ع�ب ال��، ع��ات آالف ال�ازح�� �ال مأو� ش�ال غ�ب س�ر�ة، 7 ی�ای� 2018، را��  
را��:16 ، 2017 س����� 29 أ�ام"، ث�ان�ة في إدل� على غارة 714 ���ان وال��ام روس�ا اإلن�ان: ل�ق�ق ال��ر�ة "ال���ة ال��ر�ة،                      

%72 ن�� 2018 ی�ای� ال�اني/ كان�ن في س�ر�ة في م�یً�ا 774 "مق�ل اإلن�ان، ل�ق�ق ال��ر�ة ال���ة تق��� وان��: ، http://bit.ly/2sADQMl                    
 http://bit.ly/2ELcx75  :م�ه� على ی� ق�ات ال�لف ال�وسي – ال��ر�"، 1 ف��ای� 2018، را�� 

17 http://bit.ly/2FdcIG0  :ت�ار الغ� ال��ر�، "أوضاع إن�ان�ة صع�ة �ع��ها 800 ألف نازح في إدل�"، 19 أك���� 2017، را��  
18 http://bit.ly/2mIoVdH  :م��ق� اإلس��ا�ة، ال��جع ال�اب�، را��  
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م� الع�ی� أخ�ت ال��ّس�ات، تل� أداء على سل��ة ���رة وانع�� س�ًءا األوضاع زاد إدل� في ال��ق�ة                  ال��ر�ة
17 ن�� وقَّعْ� اإلن�ان�ة، ال�الة ت�ه�ر و���� . �اإلرهاب ت�س� ال ح�ى إدل� م� ت���� ال�ول�ة                 ال����ات 19

ال���ة ال���آت في ال��خل راف� ب�ان على ال���م�ة" غ�� ال��ر�ة ال����ات "ت�الف س�ر�ة م�ن�ة                م���ة
.  واإلن�ان�ة م� ق�ل اله��ة أو غ��ها م� الف�ائل الع����ة في إدل� 20

إلغاثة وال�ق�ق�ة ال�س��ة ال�ول�ة ال����ات أص�ات تعال� إدل�، في واإلن�ان�ة األم��ة األوضاع ض�ء               وعلى
وقال� اإلن�ان�ة، ال��ق وف�ح اإلغاثة جه�د ت���ف إلى ال����ة األم� دع� ح�� ونازح�ها، وح�اة إدل�                 أهالي
سالمة على ع��� �قل� ت�ع� ال�ول�ة ال����ة "إن دوجار��: س�فان العام أم��ها �اس� ال����ث ل�ان                 على
ت���� ح�� ال�اضي، ال�ه� م�لع م�� ن�وحه� ���� ح�اة، ور�� إدل� ج��ب في اآلالف ع��ات                 وح�ا�ة
1.73 ع� �قل ال ما وضع ت�ه�ر م� ال����ة األم� ح�رت ك�ا . ال��ن���" م�ات و�صا�ة ��ق�ل                  ال�عارك 21

اإلن�ان�ة لل��اع�ات ��اجة أنه� على وص�ف�ه� س�ر�ة، غ��ي ش�ال ال�اقعة ال���قة في �ع���ن س�ر�                مل��ن
.  العاجلة 22

أك� ح�� إدل�، في وش��ة إن�ان�ة كارثة م� ف�ع ن�اء ووت� رای�� ه��م� م���ة أ�لق� أخ��، جهة                   وم�
في م�ني مل��نا "ه�اك �ق�له: ح�ر� ن��� ووت� رای�� ه��م� في اإلرهاب وم�اف�ة اإلرهاب ب�نامج                 م�ی�
إغالق مع للق�ل، م��قة إلى إدل� م�ا�� �ع� ت��ل� آم�ة، م��قة جعلها م� ب�ًال ق�ة. وال ح�ل �ال                    إدل�

.  ��ق اله�ب نهائً�ا" 23

األراضي إلى ال�ازح�� م� ال���� ت�ف� م� وخ���ها اإلن�اني ال�ضع م� ص�م�ها ع� ع��ت فق� ت���ا،                  وأما
إلى س��د� ور�فها إدل� في ال�عارك اس���ار أن م� یل�رم علي ب� ال���ي ال�زراء رئ�� ح�ر إذ                   ال����ة،
ت���ًقا إدل� م�ا�� على الع����ة الع�ل�ات ب�قف ال���ي ال���ول و�ال� اآلالف، ���ات ج�ی�ة ن�وح                م�جة
– ت���ه ما وه� وتعق�ً�ا، س�ًءا إدل� م�اف�ة في اإلن�ان�ة األوضاع وت�داد . ف�ها ال��ع�� خف�                 التفاق 24

 ���ل ی�مي - م��لف ال�هات ال�ق�ق�ة ال���قلة واإلن�ان�ة واألم��ة ال�ع��ة ب�ل� األوضاع.

19GUZ م���ة هي ال��اف�ة، على ال���ة" "ج�هة ال�ام ت���� ه��ة س���ة �ع� إدل� م�اف�ة في الع�ل ع� ت�قف� ال�ي ال����ات                       أب�ز
�ع� ن�ا� تقل� و��ل� س�ر�ة، وش�ال إدل� م�اف�ة في ال�ف�ي ال�ع� وم�اك� وال��ر���ة ال�����ة ال��اك� م� ع�د نفقات تغ�ي كان� ال�ي                       األل�ان�ة،
���ل إدل� وم�اف�ة عام ���ل س�ر�ة م�اف�ات في وال�����ة اإلغاث�ة �ال��ار�ع ته�� ال�ي ،people of need م���ة م�ل اإلغاث�ة      ال����ات                
ج�ع�ة م�ار�ع وتقل�� ال�ع�د�ة، في العاملة األمل وم���ة ���ة ج�ع�ة م�ل الع���ة اإلن�ان�ة ال����ات م� ع�د ون�ا� دور اخ�فى و��ا                      خاص.
ال�ام ت���� ه��ة وس���ة األم��ة األوضاع س�ء أه�ها: م��لفة ألس�اب وغ��ها اإلن�ان�ة شام وم�س�ة ال����ي ال��ضى إعانة وص��وق ال����ة                     ق��
في اإلن�ان�ة االح��اجات تغ��ة في ال����ات "دور ع�ارة"، أب� "ح��� ج�ج�از ب�ل�ة ال��لي ال��ل� في ال��مي ال���� رئ�� مع ح�ار إدل�،                       على

 ر�� مع�ة ال�ع�ان ال��قي في ال��حلة ال�اه�ة"، 23 ف��ای� 2018.
ان��:20 ،2018 ف��ای� 12 ال��ی�، الع��ي �ع�لها"، ال��ل�ة ال��ل���ات ت�خل ت�ف� إدل� في م�ن�ة "م���ات م���، ر�ان                   

http://bit.ly/2Gn7XJg 
21 http://bit.ly/2CJUXMh  :ال����ة ن�، "األم� ال����ة قلقة على ال�ازح�� �إدل� وح�اة"، 8 ی�ای� 2018، را��  
ع��22 إدل�"، ب� في وم�لفة م�ل�ة ح�ب "ع� ال��ي، أك�م وراجع: ،  http://bit.ly/2mIoVdH را��: نف�ه، ال��جع اإلس��ا�ة،                   م��ق�

 http://bit.ly/2Hq1C0L  :بل��، 17 ی�ای�2018، را�� 
23 http://bit.ly/2o65sEo  :ن��� ح�ر�ة، "غارات ج��ة روس�ة – س�ر�ة ق�ل� م�ن��� م�اص���"، 31 أك���� 2017، را��  
24 http://bit.ly/2EBnhWf  :ال��� ب�� ل��ة وض�اها 24، "ت���ا: معارك إدل� س���� م�جة ن�وح ج�ی�ة"، 12 ی�ای� 2018، را��  
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 را�ًعا: أ�عاد الع�ل�ات الع����ة ال�وس�ة ومآالتها في إدل�

 1. إدل� في أروقة االج��اعات اإلقل���ة - ال�وس�ة

م�حلة ،2017 العام م�لع في ب�أت ال�ي و�ی�ان وت���ا روس�ا ب�� كازاخ��ان في أس�انا اج��اعات                 ش�ل�
ش��ة و�دخال وم�ال�ات ه�ن ت�ق�ع م� روس�ا ت���� ح�� وروس�ا، ال��ام ل�الح ن�عي م��اني                ت��ل
وافق� ت��ي �ل� على و��اء ور�فها، حل� وفي وح�اة ودرعا ح�� ب��� م�ا�� في روس�ة                 ع����ة

 روس�ا على أن ت��ن م�اف�ة إدل� ض�� م�ا�� خف� ال��ع�� ال�� ��ه� ل�ل س�اسي في س�ر�ة.

في ال��ع�� وخف� ال�ه�ئة م�ا�� ض�� إدل� م�اف�ة إدخال ال�بل�ماس�ة ��ه�دها ت���ا              واس��اع�

ال��ع�� خف� م��قة م��ى ت�� ال��اف�ة دخل� فق� 2017؛ س����� 15 في 6 أس�انا                اج��اعات

ال�ولة ت�صل� إذ ال�ام. ت���� ه��ة س���ة ت�� م�ا�قها غال��ة وق�ع م� ال�غ� على وذل�                 ال�ا�عة،

ت��لى وت���ة روس�ة ش��ة �إش�اف إدل� في ال��ع�� خف� م��قة ت��ن �ان تفاه� ص�غة إلى                 ال�ام�ة

.  م�اق�ة ال��ع�� في ج��ع م�ا�� ال��اف�ة 25

في الفاعلة اإلقل���ة ال�ولة مع اتفاقها إن�اح في ب�غ��ها م���م إدل� م�ألة في ال�وسي ال�هاون كان                  ر��ا
ج��ف1 م��جات وت�اوز ال��اسي، �ال�ل ال�أث�� ع� الغ�ب إق�اء به�ف وت���ا"؛ "إی�ان ال��ر�ة               األزمة
اإلج�اءات تل� م� روس�ا س�َّع� ذل�، على ب�اء ال�الد. في ال��اسي �االن�قال القاض�ة 2254                وال�ادة
في لها اج��اع آخ� في ال�الث ال�ول ب�� االتفاق وج�� أس�انا. وفي األرض على وال�فاوض�ة                 ال�بل�ماس�ة
األم� م�ع�ث أی�� ب�� ووضعه دس��ر، وص�اغة "ال�وسي" ال�ل ل��ح س�ت�ي م�ت�� عق� على                أس�انا
ع� ال�وس�ة الق�ادة وأعل�� ال��ر�. ال�لف ح�ل ال�هائي االتفاق ص�غة ل���ن د�����را، س��فان               ال����ة

 م�ت�� ���ع أ��اف ال��اع م� ال��ام وال�عارضة وال�ول ال�ام�ة في س�ت�ي نها�ة شه� ی�ای� 2018.

 2. أ�عاد ال��لة الع����ة ال�وس�ة األخ��ة على إدل� ومآالتها ال���ق�ل�ة

ال��ش� م���ار ف��ح إدل�، في الع����ة الع�ل�ات ع� واإلی�ان��� ال�وس ال���ول�� ت����ات              ت�ال�
ع����ة ���لة س���ؤون وحلفائها ال��ر�ة ال���م�ة ق�ات �أن والی�ي، أك�� علي اإلی�ان�ة لل��رة               األعلى
والق�ات ال��ر� ال��ام لق�ات الع����ة ال��لة ان�لق� وق� . إدل� م�اف�ة على ال����ة به�ف               واسعة؛ 26

م�اك�ه م� ك��ً�ا ودم�ت ال����ي إدل� ر�� غ�� وال�ي ،2017 س����� أواخ� في واإلی�ان�ة                ال�وس�ة

25،2017 س����� 5 اس�ان��ل، واالس��ارات، لل�راسات إدراك م��� ال���ق�ل�ة، ورهاناتها إدل� م�اف�ة في العامة ال�الة ال�غ��،                   �ال�
 http://bit.ly/2ELOhlb  :را�� 

  أب�ز الف�ائل ال�عارضة في م�اف�ة إدل� هي ه��ة ت���� ال�ام "ال���ة سا�ًقا"، وأح�ار ال�ام وف�ل� ال�ام وج�� إدل�.26
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على الق�اء عام س���ن 2018 عام بـأن الف�وف س��غي روس�ا خارج�ة وز�� ص�ح ذل�، و�ع�                 ال����ة.
.  ه��ة ت���� ال�ام ال�����ة على م�ا�� إدل�" 27

في س�ت�ي م�ت�� عق� م�ع� تق�ر ال��ع��، ل�ف� ال�ام�ة ال�ول ب�� ال��اسي للع�ل ال�����                وخالل
وال س�ر�ة داخل وال��ن�ة الع����ة الق�� م� ك��� ل�ف� ن�ً�ا 2018؛ عام م� (ی�ای�) األول ال�ه�                  نها�ة
تل� ف�ان� إدل�، على ه���ها ش�� عق�ه، روس�ا إعالن �ع� ال��ت�� ح��ر و�دل� دم�� ر�� في                  س��ا
األرض على لها ال��ال�ة الق�ات ل����ة ال��اف�ة إخ�اع أ� واقع؛ أم� لف�ض ال���فة "ال��م���ة"                اله��ة

 "ق�ات ال��ام ال��ر�ة و�ی�ان". و�ال�الي ���� تل��� األس�اب ال�ام�ة م� وراء ال��لة ال�وس�ة األخ��ة بـ:

ال��ر� - ال��ام وحل�فها �أنها إدل�، م�ا�� على ح�ل�ها خالل م� للعال� ت��� أن روس�ا                أرادت
على وزادت ن��ها. ح�� لإلرهاب، خ�ً�ا م�تًعا إدل� �أن م��رعة اإلرهاب، ��ار��ن م� ه�                و�ی�ان
اآلونة في ال����ي إدل� ر�� إلى �ال�ص�ل "داع�" ال�ولة ت���� م� لع�اص� ال��ال �إف�اح                ذل�

 األخ��ة.

ال�عارضة - ق�ات إلج�ار األس� ن�ام ل�الح ال���اني ال�اقع وتغ��� ال��اع، كفة قل� في روس�ا                رغ�ة
ال���ة الق�ات ضاعف� تق��ً�ا �أس��ع�� س�ت�ي وق�ل إنه ح�� س�ت�ي؛ م�ت�� في ال��ار�ة               على
وال�اروخي ال��فعي والق�ف ال��ام ��ائ�ات م�ع�مة إدل�، م�اف�ة على ال��م���ة ح�ل�ها             ال�وس�ة

 إلج�ار ال�عارضة على ال�ض�خ ل��ال�ها.

�ه - �ق�� و�ن�ا فق�، ال��ام ق�ات تق�م دع� إدل� م�ا�� على الع��ف ال�وسي الق�ف ه�ف ���                  ل�
م� ق�ر أك�� ت���� و�ال�الي واألم��ة، وال��ن�ة ال��م�ة ال����ة لل��ى ال��م�� م� ق�ر أك��                إح�اث

 ال�ازح�� س�اء إلى داخل ال��اف�ة أو خارجها.

  

27 http://bit.ly/2mJI4eg  :فای� ال�و���، مع��ة إدل� ب�� تع�د األس�اب وغ��ض ال�ها�ات، م�قع ال����ة ن�، 16 ی�ای� 2018، را��  
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 تعق�� وخالصة
ل� ح�� ال���ة، م�احلها ذروة خاص ���ل وس�ر�ة إدل� وم�اف�ة عامة، س�ر�ة في اإلن�ان�ة األزمة                 بلغ�
مع اإلسعاف�ة، ال����ة اإلغاثة ق�افل ع�ا االخ��ة ال�وس�ة اله��ات �ع� إغاث�ة أو إن�ان�ة م�اع�ات أ�                 ت�خل
الالزمة، والغ�ائ�ة ال���ة ال��اد وشح ال��ا�� وح�ار وال���هات واإلصا�ات ال��ن��� سق��             اس���ار
ال�ار�� "غاز ال����ائ�ة لألسل�ة ال����ر واالس���ام ال����ة، واألح�اء وال�عل���ة ال���ة ال���آت             وق�ف
إدل�، في الع��ائي الق�ف ت�قف إم�ان�ة في ال��ث��� أو ال�ول��� لل�س�اء واضح غ�اب و��ل�                وال�ل�ر"،
م�ار على ام��ت ال�ي ال��م���ة ال��لة تل� ح�� م� خفف ال��اق�ة نقا� ون�� ال���ي ال��خل أن                  غ��
ل�� ال��اذ�ة إدل� ج��ب م�ا�� إلى ت�قل� ال�وس�ة ال���ة ال���ات ب�أت ك�ل� ال�اض���.               ال�ه���
القى إدل� في ال���ي ال��خل أن �ال��� وال��ی� وال��انعة". ش���ن وخان واله��� "م�رك ح�اة مع                 ال��هة
ش���ن وخان ال�ع�ان مع�ة ر�� ق�� م� العائالت م�ات و��أت ال��اف�ة، أب�اء م� واسًعا شع�ً�ا                 ت�ح�ً�ا
نقا� ل��غل وش�قها وج���ها ال��اف�ة وس� �ات�اه ال��ق�مة ال���ي ال��� أرتال ب�فقة م�ازلها إلى                تع�د

.  ال��اق�ة ال��ف� عل�ها 28

م� ك��� إح�ام �ع� خاصة ال��ر�، لل�أن ال��اق��� ل���ع �ال���ة ���عً�ا أمً�ا س�ت�ي م�ت�� إخفاق                 كان
ض� ت���ا ت��ضها ال�ي ال����ن غ�� ع�ل�ة وات�اع �ه، ال��ار�ة ع� والع����ة ال��اس�ة ال�عارضة                ق�ة
(أ�ل� د�����را �ع�ة اع���تها ال�ي ال�ث�قة أن ك�ا "عف���"، حل� ش�ال في pyd ال����ق�ا��ة س�ر�ة                 ق�ات
وف�ن�ا (ب���ان�ا وحلفائها واش��� ب�� تفاه� م�ضع كان� ب��)، 12 م� وم�لفة "الالورقة" وث�قة                عل�ها
لل�الح ال��ر� ال��ام اس���ام ناق�� ال�ي �ار�� اج��اعات هام� على واألردن) وال�ع�د�ة              وأل�ان�ا
ال���ل�ات ج��ع ت��اوز ق�ارات االج��اعات، ع� ن�ج ح�� .2018 ی�ای� 24 في وذل�               ال����ائي،
إلى ت�مي أم����ة، رؤ�ة "الالورقة" أن ذ��ه ال��ی� وم� وال�عارضة. ال��ر� ال��ام ب�� ال�عق�ة                ال�الف�ة
وال����ة ال����ق�ا��ة ال��ارسة ع�ل�ة ُت�هل ج�ی�ة ق�اءة على وُت��د ال�����، ال��ام ح�� مفاع�ل               ان�هاء
ع�� وذل� ال��ر�ة، لل��ه�ر�ة ال�ال�ة ال�الدة ی��ح ما ال��ل�ان، في ال��اسي وت���لها لألقال��               ال��ا�ق�ة
ع� واإلف�اج ال��ار ورفع الق�ال�ة، األع�ال ووقف ج��ف، مفاوضات في ال�ق�ق�ة ال��ر�ة األ��اف               م�ار�ة

. فأی� م�قع روس�ا م� ه�ا االتفاق ال����؟  ال�ع�قل��، وان��اب ال��ل���ات األج���ة ون�ع ال�الح 29

ال�وسي ال���� إق�اء ب�ا�ة على واضً�ا م�شً�ا �ار�� في وحلفائها األم����ة ال����ة ال�ال�ات اج��اع                كان
ان��ا� و��ا�ة ال��ر�ة، ال��اس�ة والع�ل�ة ال�س��ر ��أن س�ت�ي ع� ن�ج ما كل و�نهاء ال��اع، إدارة                 في
و�ال�الي األرض، على ال���ان�ة ال�عادلة في مه� والع� رئ��ي، كفاعل األم����ة ال����ة لل�ال�ات               ج�ی�
إلى ال��ا�� تل� ل����ل وح�اة"، وح�� "الالذق�ة وال�س�ى ال�احل�ة ال��ا�� إلى روس�ا وج�د               تقل��
في ال����ة ال��ا�� على �ال����ة ت���ا ف�ه� ��� حلفائها مع واش��� ول��ف�د روس�ا، على م��ق�لي                 ع�ء
جعل واش��� أرادت وق� وال�ائ�ة، وال�راع�ة وال���ول�ة ال����ة �ال��ارد الغ��ة س��ا وال وج���ها، س�ر�ة                ش�ال

28 http://bit.ly/2C5Y0BV :ت���ا اآلن، "ل��ة دخ�ل ال��� ال���ي إلى بل�ة ج�ج�از في م�اف�ة إدل�"، 15 ف��ای� 2018، را��  
29 http://bit.ly/2EE4REk  :س��� ال��ال�ة، "الالورقة: هل ت�س� لل��ه�ر�ة ال��ر�ة ال�ال�ة"، ع�� بل��، 2 ف��ای� 2018، را��  
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األوس�، ال��ق إلى ت�ل�س�ن ر��� األم����ة ال�ارج�ة وز�� ز�ارة ت�ج��ه ال�� ال���وع، ه�ا م� ج�ًءا                 ت���ا
م� ع�د ت���ة وت�� أنق�ة، في ال����ة والق�ادة "ال�عارضة" ال��ر�ة لل�فاوضات العل�ا الل��ة مع                ولقائه
غ�� ع�ل�ة ت��ر ومال��ات وم��ج وت���ا س�ر�ة ب�� ال��ود ج�� م�ألة وخاصة ال�الف�ة               الق�ا�ا
وال�ول���، اإلقل����� الفاعل�� وأدوار الق�� م�از�� ف�ها ت�غ�� مف�ل�ة م�حلة س���أ وه��ا، .              ال����ن 30

 وس���ن خات�ة االنف�اد ال�وسي واإلی�اني �الع�ل�ات ال���ان�ة في إدل� بل وفي ج��ع األراضي ال��ر�ة.

 

  

را��:30 ،2018 ف��ای� 15 إ�الف، س�ر�ة"، في ال��اع خلف�ة على ت�ت� وس� أنق�ة ب��ارة �ق�م "ت�ل�س�ن أ.ف.ب،                   
 http://bit.ly/2sCOkLg  :وان�� ، http://bit.ly/2ExOe93 
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 م�اجع
ف��ای� 15 إ�الف، س�ر�ة"، في ال��اع خلف�ة على ت�ت� وس� أنق�ة ب��ارة �ق�م "ت�ل�س�ن                 1. أ.ف.ب،

 http://bit.ly/2ExOe93  :2018، را�� 

،2018 ف��ای� 4 ال����ة، ق�اة س�اق�"، وم�ی�ة إدل� ر�� على م��ف "ق�ف ال��ام، أب� أده� .2                

 http://bit.ly/2sA9edT  :را�� 

را��: ی�ای�2018، 17 بل��، ع�� إدل�"، ب� في وم�لفة م�ل�ة ح�ب "ع� ال��ي، أك�م .3               

http://bit.ly/2Hq1C0L 

2018 ف��ای� 15 إدل�"، م�اف�ة في ج�ج�از بل�ة إلى ال���ي ال��� دخ�ل "ل��ة اآلن، ت���ا .4               

 http://bit.ly/2C5Y0BV  :را�� ، 

ی�ای� ال�اني/ كان�ن في س�ر�ة في م�یً�ا 774 "مق�ل اإلن�ان، ل�ق�ق ال��ر�ة ال���ة تق��� .5               

را��: ،2018 ف��ای� 1 ال��ر�"، – ال�وسي ال�لف ق�ات ی� على م�ه� %72 ن�� 2018               

http://bit.ly/2ELcx75 

2017 أك���� 19 إدل�"، في نازح ألف 800 �ع��ها صع�ة إن�ان�ة "أوضاع ال��ر�، الغ� ت�ار .6               

 http://bit.ly/2FdcIG0  :را�� ، 

را��: ،2018 ی�ای� 8 وح�اة"، �إدل� ال�ازح�� على قلقة ال����ة "األم� ن�، ال����ة .7              

http://bit.ly/2CJUXMh 

را��: ،2016 د����� 25 حل�"، ش�ق ع����ة ش��ة ك���ة ت��� "روس�ا ن�، ال����ة .8              

http://bit.ly/2EAKxng 

مع�ة ر�� في اإلن�ان�ة االح��اجات تغ��ة في ال����ات "دور خاص، ح�ار ع�ارة، أب� ح��� .9               

 ال�ع�ان ال��قي في ال��حلة ال�اه�ة"، 23 ف��ای� 2018.
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12 ج�ی�ة"، ن�وح م�جة س���� إدل� معارك "ت���ا: ،24 وض�اها ل��ة ب�� ال��� .10              

http://bit.ly/2EBnhWf  :ی�ای� 2018، را�� 

،2015 ن�ف��� 15 ص�ر، م�لة ی�مً�ا، دوالر مل��ني ��لفها س�ر�ة في روس�ا ق�ار سال�، رن�� .11                

 http://bit.ly/2ocYPzy  :را�� 

را��: ،2018 ف��ای� 3 إدل�"، ر�� في روس�ة 25 س� �ائ�ة "إسقا� ال��م، روس�ا .12               

http://bit.ly/2og4qVB 

الع��ي �ع�لها"، ال��ل�ة ال��ل���ات ت�خل ت�ف� إدل� في م�ن�ة "م���ات م���، ر�ان .13             

 http://bit.ly/2Gn7XJg  :ال��ی�، 12 ف��ای� 2018، ان�� 

2018 ف��ای� 2 بل��، ع�� ال�ال�ة"، ال��ر�ة لل��ه�ر�ة ت�س� هل "الالورقة: ال��ال�ة، س��� .14             

 http://bit.ly/2EE4REk  :را�� ، 

في إدل� على غارة 714 ���ان وال��ام روس�ا اإلن�ان: ل�ق�ق ال��ر�ة "ال���ة ال��ر�ة، .15              

 http://bit.ly/2sADQMl  :ث�ان�ة أ�ام"، 29 س����� 2017 ، را�� 

ف��ای� 1 م�اه�ة آخ� إدل�"، و�ل�ات م�ن على ال�وسي الق�ف "م�اه� اإلعالم�ة، آرام ش��ة .16               

 http://bit.ly/2sll8Io  :2018، را�� 

،21 ع��ي س�ر�ة"، ش�ال ال��ار ف�ائل ب�� م����ة ع�ل�ات غ�فة "ت���ل ال�ه�ي، صالح .17              

 http://bit.ly/2EBmjFd  :2 ی�ای� 2018، را��  

لل�راسات إدراك م��� ال���ق�ل�ة، ورهاناتها إدل� م�اف�ة في العامة ال�الة ال�غ��، �ال� .18             

 http://bit.ly/2ELOhlb  :واالس��ارات، اس�ان��ل، 5 س����� 2017، را�� 

را��: ،2018 ی�ای� 7 س�ر�ة، غ�ب ش�ال مأو� �ال ال�ازح�� آالف ع��ات ال��، ع�ب .19               

http://bit.ly/2Ctg1pp 
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،2015 د����� 5 ج��دها؟، ع�د ی�لغ و�� س�ر�ة في ال�وس�ة الق�اع� هي ما بل��، ع�� .20                

 http://bit.ly/2EyrFp4  :را�� 

2018 ی�ای� 16 ن�، ال����ة م�قع ال�ها�ات، وغ��ض األس�اب تع�د ب�� إدل� مع��ة ال�و���، .فای� .21               

 http://bit.ly/2mJI4eg  :را�� ، 

ال��ر�"، �ال��ال ال�عارضة لف�ائل أنف�ه� ��ل��ن ال�ولة ت���� م� "ع�اص� ن��ز، قاس��ن .22             

 http://bit.ly/2BBjiWS  :13 ف��ای� 2018، را�� 

م� س�ر�ة في ال�وسي الع���� ال��خل "أه�اف وت�اع�ات ق��د، �ال ب�نامج ال����ة، TRT ق�اة .23               

 http://bit.ly/2sC1hov  :أجل دع� ن�ام ��ار األس�"، 13 س����� 2015،  را�� 

ش�ً�ا، آالف 309 إلى وصل� و�دل� ح�اة ر�في م� ال�ازح�� إح�ائ�ات االس��ا�ة، م��ق� .24              

 http://bit.ly/2mIoVdH  :ش��ة شام، 15 ف��ای� 2018، را�� 

را��: ،2018 ف��ای� 14 ب�ار�خ ش�ه� ال�وس�ة، ال��ر�ة العالقات ال�ع�فة، م�قع .25            

http://bit.ly/2BB0bwl 

وس�ر�ة، روس�ا ب�� ����س قاع�ة اتفاق�ة تفاص�ل على تع�ف روس�ا، أن�اء م�قع .26             

http://bit.ly/2jWZPYl 

وال�ق�ي ال�اد� اإلم�اد م��� ت�س�ع ح�ل ال��ر�ة ال�وس�ة االتفاق�ة ب��د ال��م، روس�ا م�قع .27              

 http://bit.ly/2HqfyIk  :ال�وسي في ����س، 20 ی�ای� 2017، را�� 

،2017 أك���� 31 م�اص���"، م�ن��� ق�ل� س�ر�ة – روس�ة ج��ة "غارات ح�ر�ة، ن��� .28              

 http://bit.ly/2o65sEo  :را�� 

،2016 ی�ای� 20 ن�، ال����ة ال��ر�ة، ال�وس�ة الع����ة االتفاق�ة ب��د ب�س�، واش��� .29             

 http://bit.ly/2EyH2xE  :را�� 
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 30. و�������ا، "ال��خل الع���� ال�وسي في س�ر�ة"، آخ� م�اه� 10 ف��ای� 2018.

را��: ،2018 ف��ای� 10 في م�اه�ة آخ� ال��ر�ة، ال�وس�ة العالقات و�������ا، .31            

http://bit.ly/2EP1YQ8 
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