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العناوين:
 روسٌا تمشط البادٌة بأكثر من  06ضربة جوٌة ,ودورٌاتها تعترض دورٌة أمرٌكٌة فً تل تمر.
 البٌت األبٌض ٌتوعد روسٌا بعقوبات جدٌدة ,وقراءة فً أبعاد قمة باٌدن وبوتٌن ,وما الهدف منها؟.
 بموجب اتفاق جوبا للسالم ..البرهان ٌمنح منطقتً النٌل األزرق وجنوب كردفان حكما ذاتٌا.
التفاصيل:
متابعات /بعد أٌام من صدور تقرٌر عن استخبارات البنتاغون ٌب ّشر الكونغرس األمرٌكً بأن :المنظومة
الفصائلٌة لم تعد قادرة على قتال نظام أسد ..وذلك بأثر من الدعم التركً .جددت األمم المتحدة ،فً بٌان األحد،
من تأزم الوضع الغذائً لمناطق الشمال السوري .وشددت المنظمة الدولٌة على أن الوضع ال ٌنذر بالخٌر،
داعٌة مجلس األمن لتجدٌد التفوٌض بدخول المساعدات اإلنسانٌة عبر الحدود التركٌة .إلى ذلك ،أكدت األمم
المتحدة على أنها تواصل العمل مع جمٌع األطراف المعنٌة للسماح أٌضا للقوافل العابرة للخطوط بالدخول إلى
الشمال الغربً ،مشٌرة إلى أن توسٌع نطاق االستجابة الشاملة هو أمر ضروري جدا ،ونبّهت من كارثة إنسانٌة
فً شمال غربً سورٌا ,إذا لم تستمر عملٌات األمم المتحدة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة  21شهرا
إضافٌة .هذه قراءة فٌما وراء الخبر من الناشط والمعلق السٌاسً أحمد أبو الزٌن الناشط( :تعلٌق).
 /Syriahrنفذت المقاتالت الحربٌة الروسٌة عشرات الغارات ،االثنٌن ،على البادٌة السورٌة ،حٌث استهدفت
بأكثر من  06ضربة جوٌة بادٌتً حماة وحمص ومنطقة جبل البشري ،تزامنا مع مواصلة قوات النظام عملٌات
البحث عن مخابئ عناصر تنظٌم “الدولة” فً المنطقة.
 /syria.tvقتل ضابط من قوات النظام فً ظروف غامضة الٌوم االثنٌن ،فً مدٌنة دٌر الزور الخاضعة لسٌطرة
المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة شرقً سورٌا .وقال ناشطون وشبكات محلٌة إن العقٌد حسان حٌدر قائد الشرطة العسكرٌة
التابعة لنظام األسد فً مدٌنة دٌر الزور توفً فً ظروف غامضة من دون ذكر تفاصٌل إضافٌة.
شفق نيوز /كشفت قٌادٌة فٌما ٌسمى المجلس الوطنً الكردي -أحد أبرز مكونات االئتالف العلمانً السوري
الموالً للغرب -عن استئناف المفاوضات الكردٌة فً وقت قرٌب بضمانة ورعاٌة أمرٌكٌة .وقالت فصلة ٌوسف
إن "ال شروط لدى المجلس لبدء المفاوضات واألجواء إٌجابٌة اآلن الستئناف المفاوضات بعد ضمان أمرٌكا
وقائد قسد بتوفٌر مناخ مناسب للبدء بالمرحلة الثالثة للمفاوضات" .وكان نائب المبعوث األمرٌكً دٌفٌد
براونشتاٌن قد أجرى اجتماعا عبر اإلنترنت قبل أٌام مع قٌادة المجلس أثناء تواجده فً جنٌف.
باس نيوز /اعترضت الشرطة العسكرٌة الروسٌة ،األحد ،دورٌة أمرٌكٌة فً محٌط بلدة تل تمر ،وقالت مصادر
محلٌة من المنطقة ،إن "الشرطة العسكرٌة الروسٌة منعت دخول دورٌة أمرٌكٌة إلى بلدة تل تمر على الطرٌق
الدولً  M4جنوب (رأس العٌن)" فً محافظة الحسكة .وأضافت أن "الدورٌة األمرٌكٌة عادت دون اإلصرار
على دخول البلدة".

 /i24news.tvصادقت حكومة احتالل ٌهود ,األحد ,على تمدٌد والٌة رئٌس هٌئة األركان لدى الكٌان أفٌف
كوخافً عاما إضافٌا ،وستكون السنة الرابعة له فً منصبه ،حٌث ستنتهً فترة والٌته فً كانون ثانً ٌ/ناٌر
.1612
الجزيرة /أعلن رئٌس الحكومة اللٌبٌة عبد الحمٌد الدبٌبة إعادة فتح الطرٌق الساحلً بٌن الشرق والغرب األحد،
فً وقت أعلن فٌه المجلس الرئاسً اللٌبً حظر التحركات العسكرٌة إال بموافقته ،وذلك بعد سٌطرة قوات اللواء
المتقاعد (المدعوم أمرٌكٌا) خلٌفة حفتر على منفذ حدودي مع الجزائر .ورحبت السفارة األمرٌكٌة فً لٌبٌا
بإعالن الدبٌبة ،وقالت إن افتتاح الطرٌق الساحلً مهم فً الوقت الذي ٌستعد فٌه المجتمع الدولً لالجتماع
ببرلٌن.
الجزيرة /أصدر رئٌس مجلس السٌادة االنتقالً فً السودان عبد الفتاح البرهان مرسوما ٌمنح منطقتً النٌل
األزرق وجنوب كردفان حكما ذاتٌا وفقا التفاق سالم جوبا الموقع فً تشرٌن األول/أكتوبر من العام الماضً.
وفً بداٌة أٌار/ماٌو الماضً أصدر رئٌس الوزراء السودانً عبد هللا حمدوك قرارا بتعٌٌن قائد حركة "تحرٌر
السودان" منً أركو مناوي حاكما إلقلٌم دارفور غربً البالد.
األناضول /قال مستشار األمن القومً بالبٌت األبٌض جٌك سولٌفان ،األحد ،لشبكة "سً إن إن" إن "اإلدارة
األمرٌكٌة تعد حزمة جدٌدة من العقوبات ضد روسٌا ،وذلك على خلفٌة تسمٌم زعٌم المعارضة الروسً ألٌكسً
نافالنً .وتأتً تصرٌحات المسؤول األمرٌكً بعد أٌام من انعقاد القمة الروسٌة  -األمرٌكٌة ،فً جنٌف بٌن
الرئٌسٌن الروسً فالدٌمٌر بوتٌن ،واألمرٌكً جو باٌدن .وفً تصرٌحات لوكالة "نوفوستً" األحد اعتبر السفٌر
الروسً لدى واشنطن أناتولً أنطونوف بعد عودته إلى العاصمة األمرٌكٌة أن األهم اآلن هو إعادة آلٌات
الحوار بٌن البلدٌن ،منتقدا نٌة واشنطن فرض عقوبات جدٌدة ضد موسكو .فً سٌاق متصل ,وفً جواب سؤال,
صدر مساء األحد ,حول أبعاد القمة األمرٌكٌة الروسٌة فً جنٌف ,وما الهدف منها؟ أكد أمٌر حزب التحرٌر
العالم الجلٌل عطاء أبو الرشتة :أن النتائج اإلٌجابٌة للقاء القمة كانت بسٌطة للغاٌة ,وتح ّسن العالقات رهن
بتنازالت روسٌا وأخطائها االستراتٌجٌة القادمة ,كمساعدتها أمرٌكا فً سورٌا ،حٌث باتت أمرٌكا تطمع بنقل هذه
المهمة إلى محٌط الصٌن .وأضاف الجواب :رغم أن األهداف األمرٌكٌة غٌر معلنة ,إال أن روسٌا تفهم جٌدا
ضغط أمرٌكا ،تطبٌقا لنظرٌة هنري كٌسنجر الحتواء الصٌن ،الفتا إلى :أن روسٌا ال تنافس أمرٌكا وال ٌوجد
فٌها من مقومات الدول الكبرى إال اآللة العسكرٌة ،وقد وضعتها المعاهدات فً انضباط بعٌد عن تهدٌد أمرٌكا،
وهكذا فإن قدرات روسٌا النووٌة لم تكن الدافع لتوتٌر أمرٌكا للعالقات معها ،وأشار الجواب إلى :أن إدارة باٌدن
قررت وضع أسلوب "الضغط" جانبا ،وإعطاء روسٌا "بارقة األمل" عبر لقاء القمة ،من حٌث إزالة التوتٌر
األمرٌكً وضغوط العقوبات تجاه روسٌا كوسٌلة لمساندة أمرٌكا تجاه الصٌن أو على األقل لمنع التقارب
الروسً مع الصٌن .أما غٌر ذلك من نقاط التوتر بٌن الدولتٌن فهً ال تستأهل كل تلك األهمٌة الكبٌرة ،فمثال ال
تعارض روسٌا حل األزمة السورٌة كما ترٌد أمرٌكا ما دام ٌحفظ لها ماء وجهها ،وخلص الجواب إلى القول:
غادر الرئٌس الروسً جنٌف وهو ٌعلم جٌدا بأن أمرٌكا بانتظار خطوات روسٌا القادمة ,لذلك كله فإن الشهور
القادمة ستشهد على األرجح انفراجا فً العالقات األمرٌكٌة مع روسٌا ،وأن تأخذ العالقات الروسٌة الصٌنٌة
طرٌقها نحو البرود ،وإذا ما تحقق ذلك فإن مبادرة باٌدن بعقد القمة مع بوتٌن تكون قد وضعت حدا للتقارب
الروسً مع الصٌن ،وإذا لم ٌتحقق ذلك فإن المتوقع أن تقوم إدارة باٌدن بمضاعفة ضغوطها على روسٌا
وتهدٌدها بحزام من النار حولها فً القوقاز ,حٌث النزاع األذري األرمنً ,ثم أوكرانٌا ودعم الغرب لها إلعادة
توحٌد أراضٌها.

