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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

التحليــل الخبــري، مــع التعليــق علــى األبــرز منهــا عبــر تحليلهــا، وتقديــم 

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
امللــف السيا�ســي: نعــرض فيــه للموقــف 
الرو�ســي الثابــت واملســتمر حــول مســألة 
تشــكيل اللجنــة الدســتورية، مــع عــرض 
وناقلــة  املهجريــن  ملفــات  لتطــورات 
قبــل  مــن  املحتجــزة  اإليرانيــة  النفــط 
ســلطات جبــل طــارق، مــع التطــرق إلــى 
تقاريــر إعالميــة أميركيــة حــول صعوبــات 
»إســرائيلي«  اختــراق  أي  فــي  كبيــرة 

الســورية. األر�ســي  علــى  لالعتــداء 

ملف الشمال
نتتبــع فيــه التقــدم الــذي أحــرزه الجيــش العربــي الســوري األســبوع الفائــت بريــف 

حمــاة، ضمــن عملياتــه الراميــة إلــى اســتعادة كامــل التــراب الســوري بعــد تطهيــره مــن 

اإلرهــاب وداعميــه.

ملف الشرق
بيــن  والــرد  األخــذ  العــدد  هــذا  فــي  نقــرأ 

والنظــام  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات 

مــا  إقامــة  ترتيبــات  بخصــوص  الترـكـي 

املزعومــة،  اآلمنــة«  »املنطقــة  تســمى 

وموقف روسيا من أية محاولة القتطاع 

الســورية. األرا�ســي  مــن  جــزء  أي 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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       األسبوع الفائت وفي تطورات اللجنة الدستورية، أعربت املتحدثة 
باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا عــن اعتقــاد موســكو بــأن كل 
 إلنجــاح عقــد اللجنــة الدســتورية، بمــا يعنيــه ذلــك 

ً
ــأة حاليــا الظــروف مهيَّ

مــن »إطــالق مفاوضــات مباشــرة بيــن الســوريين حــول مواصفــات نظــام 
مستقبلي لبالدهم، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس األمن الدولي 

رقــم 2254«.
     وجــددت زاخاروفــا اســتعداد روســيا ملواصلــة دعــم املبعــوث األممــي 
الخــاص إلــى ســورية، غيــر بيدرســن، فــي جهــوده إلتمــام تشــكيل اللجنــة 

الدســتورية.
      وأضافــت املســؤولة أن األزمــة الســورية، إضافــة إلــى الوضــع حــول 
إيــران والتطــورات فــي أوكرانيــا وقضايــا االســتقرار االســتراتيجي، ســتكون 
بيــن بنــود أجنــدة املباحثــات التــي ســيجريها وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، 
ســيرغي الفــروف، مــع نظيــره األملانــي، هايكــو مــاس، فــي موســكو األربعــاء 

املقبــل 21 آب. )روســيا اليــوم، 2019-8-15(
نائــب رئيــس وزراء  مــن جانبــه، كشــف       
جمهوريــة القــرم، غيورغــي مــرادوف، الثالثــاء، 
عن أن ســلطات الجمهورية الروســية ودمشــق 
تبحثــان مســألة إطــالق رحــالت طيــران بينهمــا، 
أي  عــن  الرو�ســي  املســؤول  يكشــف  ولــم 
تفاصيــل إضافيــة، إال أنــه أشــار إلــى أن رحــالت 
الطيــران قــد تنفــذ عبــر أرمينيــا كــون تركيــا ال 

تســمح بتنفيــذ رحــالت كهــذه عبــر أجوائهــا.
     وأضاف املسؤول أن سلطات القرم ودمشق 
التعــاون  لتعزيــز  اتفاقيــة  لتوقيــع  تخططــان 
التجــاري واالقتصــادي خــالل فعاليات معرض 
دمشــق الدولــي، املنعقــد هــذا العــام بنســخته الـــ 

61 مــا بيــن 28 آب و6 أيلــول.
الروســية  الحكومــة  أن  املســؤول  وأوضــح 

وافقــت فــي 6 آب علــى مقتــرح إلبــرام اتفــاق بيــن شــبه الجزيــرة ودمشــق، 
والــذي ســيعمل علــى تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن، ويأتــي هــذا االتفــاق 
منتــدى  هامــش  علــى  الطرفيــن  بيــن  وقعــت  تعــاون  ملذكــرة   

ً
اســتكماال

يالطــا االقتصــادي الدولــي، فــي نيســان املا�ســي، حــول التعــاون التجــاري 
واالقتصــادي.

      وتضمنت املذكرة خارطة طريق للتعاون بين القرم وسورية منها خطة 
لتأسيس شركة شحن مشتركة لتأمين حركة شحن بحرية منتظمة بين 

الالذقية وشبه الجزيرة، إضافة إلنشاء دار تجارة مشتركة.
     وأضــاف املســؤول أن القــرم ستســاعد ســورية فــي مســألة إعــادة 
 
ً
اإلعمار، حيث بدأت بتطوير برامج لتطوير تعاونها مع ســورية، مشــددا
علــى أن اللقــاء مــع املســؤولين الســوريين خــالل معــرض دمشــق الدولــي 
ســيركز علــى الصــادرات، وخاصــة شــحن املــواد الالزمــة إلعــادة اإلعمــار، 

أي إطــالق خــط شــحن بحــري.
     كذلــك ســتتم مناقشــة مســألة تنظيــم حركــة طيــران بيــن ســيمفيروبل 

ودمشــق، ولفــت املســؤول إلــى أن رحــالت الطيــران مــن املمكــن أن يتــم 
تنفيذهــا عبــر عاصمــة أرمينيــا يريفــان.

      يشــار إلــى أن الخطــوط الجويــة الســورية وشــركة »أجنحــة الشــام« 
 فقــط بتنفيــذ رحــالت طيــران مباشــرة بيــن العاصمتيــن 

ً
تقومــان حاليــا

موســكو ودمشــق. )تــاس، 2019-8-13(
 
ً
 غيابيــا

ً
      مــن جانــب آخــر، أصــدرت محكمــة فــي موســكو، االثنيــن، قــرارا

بحبس مسلحين ُجدٍد بتهمة الضلوع في قتل طيار رو�سي أسقطت تركيا 
طائرته في األجواء الســورية في العام 2015.

     وأوضح مكتب املحكمة اإلعالمي أن مدة الحبس بحق محمد نورس 
 مــن لحظــة 

ً
ســوخطة ويوســف شــرف بوزغــالن، تشــكل شــهرين »اعتبــارا

توقيفهمــا الفعلــي أو تســليمهما لروســيا االتحاديــة«. وأضــاف املكتــب أن 
.
ً
املتهميــن أعلنــا مطلوبيــن دوليــا

 فــي 
ً
     وجــاء قــرار املحكمــة ليرتفــع معــه عــدد املســلحين املعتقليــن غيابيــا

قضيــة قتــل الطيــار الرو�ســي، أوليــغ بيشــكوف، 
.
ً
، أعلنــوا جميعهــم مطلوبيــن دوليــا

ً
12 شــخصا

      وفــي 3 تشــرين الثانــي 2015، أســقطت 
القاذفــة »ســو-24 إم« التــي قادهــا الطيــاران، 
أوليــغ بيشــكوف ورومــان فيليبــوف، بصــاروخ 
ســورية  أجــواء  فــي  تركيــة  مقاتلــة  أطلقتــه 
بالقــرب مــن حدودهــا مــع تركيــا. وقفــز الطيــاران 
منها باملظلة، وقتل بيشــكوف وهو في الجو بنار 

مجموعــة مــن املســلحين مــن األرض.
     وأجــرى العســكريون الــروس عمليــة خاصــة 
إلجــالء الطيــار الثانــي، رومــان فيليبــوف، قتــل 
البحريــة،  مشــاة  قــوات  أفــراد  أحــد  خاللهــا 

بوزينيتــش. ألكســندر 
      وفــي 3 شــباط 2018، أســقط املســلحون 
منطقــة  فــوق  فيليبــوف  يقودهــا  كان  طائــرة 
خفض التصعيد في محافظة إدلب. وقفز فيليبوف من الطائرة باملظلة 
ودخــل معركــة أصيــب خاللهــا بجــروح بليغــة، ثــم فجــر نفســه بقنبلــة 

يدويــة لتفــادي أســره.
 بتوحيــد ملفــي مقتــل 

ً
      وقامــت لجنــة التحقيقــات الروســية ســابقا

الطياريــن بيشــكوف وفيليبــوف والجنــدي بوزينيتــش، فــي قضيــة واحــدة 
ال تــزال عمليــة جمــع األدلــة وتحديــد املذنبيــن فيهــا مســتمرة. )إنترفاكــس، 

)2019-8-12
      مــن جهــة أخــرى، زعمــت الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق، أن الواليــات 
املتحــدة ال تــزال أكبــر مقــدم للمســاعدات اإلنســانية فــي ســورية، مشــيرة 

إلــى أنهــا قّدمــت أكثــر مــن 9.6 مليــار دوالر مــن املســاعدات.
 على »تويتر«، أكدت فيه أن التمويل األمريكي 

ً
      ونشرت السفارة بيانا

يدعــم مختلــف القطاعــات فــي ســورية، بمــا فيهــا املســاعدات الغذائيــة 
الطارئــة واملــأوى وميــاه الشــرب والرعايــة الطبيــة والصــرف الصحــي.

      وأوضحت أن برامج املساعدات األمريكية تدعم إرساء االستقرار في 

زاخاروفا: كل 
الظروف مهيئة 

 إلنجاح عقد 
ً
حاليا

اللجنة الدستورية

امللف السيا�سي
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شــمال شــرق ســورية، بمــا فــي ذلــك تأهيــل الكهربــاء ألكثــر مــن 1.5 مليــون 
شخص، وإعادة البنية التحتية التي تخدم أكثر من 300 ألف شخص، 

وإعادة بناء 143 مدرسة توفر التعليم لـ 25 ألف طفل.
      وأشــارت إلــى أنهــا قدمــت، بالتنســيق مــع »التحالــف الدولــي«، أكثــر 
مــن 80 مليــون دوالر مــن الدعــم لتدميــر األســلحة التقليديــة فــي املناطــق 
املحــررة مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي شــمال شــرق ســورية، باإلضافــة 
إلــى أعمــال إزالــة األلغــام، كمــا دعمــت برامــج التوعيــة بمخاطــر األلغــام 

. )روســيا اليــوم، 2019-8-12(
ً
أيضــا

      إلــى ذلــك، طالبــت الواليــات املتحــدة، األربعــاء، بإطــالق ســراح 
الصحافــّي واملصــور األمريكــي،  أوســتن تايــس، »املختطــف« فــي ســورية 

منــذ 7 ســنوات، مرجحــة أن يكــون علــى قيــد الحيــاة.
       وقالــت الناطقــة باســم الخارجيــة األمريكيــة، مورغــان أورتاغــوس، 
فــي تغريــدة علــى »تويتــر« أرفقتهــا بمقطــع فيديــو: »نعتقــد أنــه مــا زال علــى 
قيــد الحيــاة... والواليــات املتحــدة تعمــل بجــد مــن أجــل إعــادة أوســتن إلــى 

 معافــى«.
ً
موطنــه ســاملا

      وأضافــت: »نطالــب بشــدة مختطفــي أوســتن بــأن يطلقــوا ســراحه 
األشــخاص  جميــع  داعيــة  األليمــة«،  التجربــة  لهــذه   

ً
حــدا ويضعــوا 

والحكومــات التــي تمتلــك معلومــات عــن مــكان احتجــازه بـــ »التعــاون« مــع 
واشــنطن. )أ ف ب، 2019-8-14(

      بــدوره، قــال »برنامــج األغذيــة العالمــي« التابــع لألمــم املتحــدة، 
الثالثــاء: إنــه اســتقبل مــن االتحــاد األوروبــي منحــة بقيمــة 9 مالييــن دوالر 

ملســاعدة األســر املتضــررة فــي ســورية.
     وقــال املديــر التنفيــذي للبرنامــج، ديفيــد بيزلــي، فــي تصريــح نقلــه 

ــن 
ّ
بيــان للمنظمــة: إن »الدعــم املســتمر مــن قبــل االتحــاد األوروبــي يمك

البرنامــج مــن الوصــول إلــى مالييــن املتضرريــن مــن األزمــة الســورية لتوفير 
املســاعدات الحيويــة لهــم«.

      وأضــاف: أن االتحــاد األوروبــي يعــد أحــد أكبــر خمــس جهــات مانحــة 
للبرنامــج، إذ بلــغ إجمالــي إســهاماته حتــى اآلن 227 مليــون دوالر منــذ أن 
 بالــدور الــذي تقــوم بــه الجهــات 

ً
بــدأ النــزاع فــي ســورية عــام 2011، منوهــا

املانحة في مساعدة األسر املتضررة وتعزيز األمن واالستقرار في سورية.
     وأفــاد بيزلــي بــأن البرنامــج يتمكــن كل شــهر مــن إيصــال مســاعداته 
الغذائية إلى نحو ثالثة ماليين شخص في جميع املحافظات السورية الـ 
14، حيث تحصل األسر املحتاجة التي يساعدها البرنامج على حصص 

غذائيــة مــن الدقيــق والزيــت والســكر.
      وأشــار إلــى أن النازحيــن الجــدد الذيــن ال يمكنهــم الوصــول إلــى مرافــق 
الطهــي، يحصلــون بدورهــم علــى مســاعدات غذائيــة تشــمل أطعمــة 

معلبــة جاهــزة لــألكل. )كونــا، 2019-8-13(
      فــي غضــون ذلــك، قــال القائــد العــام للحــرس الثــوري اإليرانــي اللــواء 
حســين ســالمي: إن »حــزب هللا« اكتســب قــدرات فــي ســورية تمكنــه مــن 
القضاء على »إسرائيل« وحده في أي حرب محتملة، وأضاف سالمي في 
تصريحــات صحفيــة اليــوم األربعــاء، أن التفــاوض مــع الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، منطــق نســيه الشــعب اإليرانــي وأزالــه مــن ذهنــه، منوهــا إلــى 

: »كل مــا يتفــوه بــه العــدو هــو وصفــة ألجــل أن يلحــق الهزيمــة بنــا«. أنَّ
      وأوضــح قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي أن: »التفــاوض خدعــة وليــس 
 للحل، والعدو يزيد من الضغوط واملطالب خالل الحوار ويسعى 

ً
طريقا

إلــى فــرض االستســالم علينــا«.

املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نفى أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا لإلفراج عن ناقلة النفط »غريس1«

امللف السيا�سي
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      وقال: »سياسة العدو في املنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل 
جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني«، وتابع: »العدو كان يريد الحد من 
نفوذ إيران اإلقليمي من خالل فرض مؤامرة التكفيريين على املنطقة«.

       وأكد اللواء حسين سالمي أن »إيران ستكون قبل أن يصل العدو إلى 
 يجــول فيــه كيفمــا يشــاء«، 

ً
أي مــكان، ولــن نســمح أن تكــون املنطقــة مكانــا

وقــال: إن تشــكل قــوات شــعبية فــي العــراق وهزيمــة السياســة األمريكيــة 
فــي اليمــن يــدل علــى خطــأ سياســة واشــنطن التــي تنتهجهــا مــع طهــران، 
: »بانتهاج الصمود سنق�سي على الفقر في إيران وسنطور قدراتنا 

ً
مضيفا

العســكرية والدفاعيــة«. )روســيا اليــوم، 2019-8-14(
      فــي أثنــاء ذلــك، أفــادت تقاريــر صحافّيــة أمريكيــة بــأنَّ روســيا نشــرت 

مــن  بالقــرب  اإللكترونيــة  للحــرب  محطاتهــا 
املحتلــة،  وفلســطين  ســورية  بيــن  الحــدود 
وقالــت: إن تلــك املحطــات تقــوم بإســكات أجهــزة 
 الطلعــات الجويــة 

ً
»جــي بــي إس«، مــا يعقــد كثيــرا

للطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية فــوق األرا�ســي 
الســورية بمــا فــي ذلــك مقاتــالت الجيــل الخامــس 

»إف – 35« العصيــة علــى االعتــراض.
      وأوضحــت أنَّ التشــويش الــذي يخــل بنظــام 
مــن  صــادر   »35  – »إف  طائــرات  فــي  املالحــة 

الروســية. الجويــة  »حميميــم«  قاعــدة 
     وافترضــت الصحيفــة، أن روســيا قــررت 
تشــغيل محطاتهــا للحــرب اإللكترونيــة بعــد أن 
نشــرت الواليــات املتحــدة مقاتالتهــا الشــبحية 
واإلمــارات  قطــر  فــي  »إف – 22« و«إف 35« 
العربيــة. وتحــاول روســيا بذلــك، عرقلــة الجهــود 
األمريكيــة الراميــة إلــى تعزيــز مجموعــة طائراتهــا 
الحربية التي قد تستخدم لشن هجوم محتمل 

علــى إيــران.
     ورأت التقاريــر أن الطائــرات اإلســرائيلية 
أصبحــت رهينــة للمواجهــة بيــن الــدول الكبــرى 
املحطــات  طواقــم  تتــدرب  حيــث  املنطقــة  فــي 
الروســية للحــرب اإللكترونيــة علــى التشــويش 
»إســرائيل«  تشــتريها  التــي  الطائــرات  علــى 
الحــرب  بــأن  التقاريــر  واعترفــت  أمريــكا،  مــن 
اإللكترونيــة الروســية تمنــع الدرونــات التابعــة 
لإلرهابييــن مــن شــن غــارات جويــة علــى القواعــد 

)2019-8-15 غازيتــا،  )روسيســكايا  ســورية.  فــي  الروســية 
      وفــي تطــورات احتجــاز ناقلــة النفــط اإليرانيــة، أعلــن رئيــس وزراء جبــل 
طــارق فابيــان بيــكاردو، أن بإمــكان الناقلــة اإليرانيــة »غريــس-1« التــي 
احتجــزت فــي تمــوز املا�ســي مغــادرة ســواحل البــالد عندمــا تكــون مســتعدة 

لذلــك بالفعــل بعــد قــرار اإلفــراج عنهــا.
        وأكد بيكاردو في تصريح له أن الناقلة قد تغادر جبل طارق الجمعة أو 

 أن ذلك يتوقف على التفاصيل اللوجيستية، وأشار إلى 
ً
السبت، موضحا

أن املحكمة العليا في جبل طارق ستدرس أي طلب أمريكي الحتجازها.
       وأعــرب رئيــس وزراء حكومــة جبــل طــارق عــن شــكوكه بشــأن إمكانيــة 
: إن بــالده تتوقــع مــن طهــران 

ً
توجــه الناقلــة املفــرج عنهــا إلــى ســورية، قائــال

الوفــاء بتعهداتهــا بهــذا الشــأن. )رويتــرز، 2019-8-16(
     فــي ســياق متصــل، قالــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة: إنــه يجــب علــى 
طهــران االلتــزام بتعهداتهــا الخاصــة بناقلــة النفــط »غريــس-1«، وعــدم 

الســماح لهــا بالتوجــه إلــى ســورية.
     وأكــد ناطــق باســم الخارجيــة البريطانيــة أن »حكومــة جبــل طــارق تلقــت 
مــن إيــران ضمانــات بــأن )غريــس-1( لــن تتوجــه إلــى ســورية، وعلــى إيــران 
وأوضــح  قدمتهــا«،  التــي  بالتعهــدات  تلتــزم  أن 
املتحدث أنه »ال توجد أي مقارنة أو عالقة بين 
هجمــات إيــران واحتجازهــا غيــر القانونــي وغيــر 
املقبــول لســفن الشــحن التجاريــة فــي مضيــق 
هرمــز، وبيــن إنفــاذ العقوبــات األوروبيــة علــى 
سورية من قبل حكومة جبل طارق«. )رويترز، 

)2019-8-15
املوانــئ  »منظمــة  فــي  مســؤول  أكــد  وقــت،  فــي 
واملالحــة« اإليرانيــة أنَّ ناقلــة النفــط »غريــس-
1« التــي كانــت محتجــزة فــي جبــل طــارق، ســتتجه 

نحــو موانــئ بلــدان حــوض املتوســط.
      وأفــاد نائــب رئيــس املنظمــة، جليــل إســالمي، 
 ملا صرحت به الجهة املالكة للناقلة، 

ً
بأنه »وفقا

فإن وجهة غريس-1 ستكون موانئ املتوسط«، 
دون أن يشــير إلــى اســم املالــك. )رويتــرز، 8-15-

)2019
       بمقابــل ذلــك، نفــى املتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة اإليرانيــة الجمعــة، أن تكــون طهــران 
قدمــت أي ضمانــات لبريطانيــا أو ســلطات جبــل 

طــارق لإلفــراج عــن ناقلــة النفــط »غريــس1«.
     وقــال املتحــدث عبــاس املوســوي: إن طهــران 
أعلنــت منــذ البدايــة أن وجهــة »غريــس1« لــم 
 فــي املقابــل علــى أنــه »إذا 

ً
تكــن ســورية، مشــددا

كانــت وجهــة الناقلــة ســورية.. فــال عالقــة ألحــد 
باألمــر«، وأضــاف املوســوي: أن َّ«طهــران تدعــم 
 بمــا فــي ذلــك النفــط 

ً
ســورية فــي املجــاالت كافــة

 إلى أن »طهران مستعدة لبيع النفط ألي زبائن جدد أو 
ً
والطاقة«، مشيرا

قدامــى«. )روســيا اليــوم، 2019-8-16(
      واألســبوع الفائــت، عــادت دفعــة جديــدة مــن املهجريــن الســوريين 
القادميــن مــن مخيمــات اللجــوء فــي األردن، الســبت، إلــى مدنهــم وبلداتهــم 
وقراهــم فــي ســورية عبــر معبــر نصيــب جابــر الحــدودي. )ســانا، 8-10-

.)2019

امللف السيا�سي

تقارير أمريكية: روسيا 
نشرت محطاتها 

للحرب اإللكترونية 
بالقرب من الحدود 

بين سورية وفلسطين 
املحتلة ما يعقد 
الطلعات الجوية 
اإلسرائيلية فوق 
األرا�سي السورية
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التعليق

تشــير تطــورات األحــداث حــول امللــف السيا�ســّي الســورّي فــي األســبوع الفائــت إلــى أنــه فــي 

الوقــت الــذي تراجــع الحديــث فــي أوســاط مــا تســمى املعارضــة والقــوى اإلقليميــة والدوليــة 

الداعمــة لهــا عــن تشــكيل لجنــة مناقشــة الدســتور الســورّي الحالــّي، كانــت األخيــرة حاضــرة 

أة لتشــكيلها، وإطالق عملية  في السياســة الخارجية الروســية التي أكدت أن الظروف مهيَّ

تفــاوض مباشــرة بيــن األطــراف الســورية بمــا يؤكــد جديــة وصدقّيــة روســيا وســورية فــي 

الوصول إلى حّلٍ سيا�سّيٍ لألزمة السورية، وعلى الطرف املقابل يؤكد عدم جدية وأداتية 

ملــف اللجنــة الدســتورية لــدى املعارضــة وداعميهــا، فهــم يلجــؤون الســتخدام هــذا امللــف 

كورقــة ضغــط أو مســاومة تحــت الطلــب عندمــا يكــون هنــاك حاجــة لذلــك.

وكان مــن الالفــت األســبوع الفائــت، الحديــث املتزامــن مــن قبــل كّل مــن الواليــات املتحــدة 

األميركيــة و«برنامــج األغذيــة العالمــي« عــن املســاعدات املقدمــة إلــى ســورية مــن كليهمــا، مــا 

يقت�ســي توضيــح أنَّ املســاعدات األميركيــة ليســت للشــعب الســوري والدولــة الســورية؛ بــل 

هــي عبــارة عــن مســاعدات تقــدم ألدوات أميــركا مــن امليليشــيات املســلحة فــي البــالد وأدواتهــا، 

ــه خــرج عــن الســفارة األميركيــة 
ّ
إال أن مــا يثيــر الجــدل فــي األمــر هــو شــكل البيــان األميركــّي، إذ إن

 تكــررت البيانــات والتصريحــات التــي تصــدر علــى حســابات الســفارة 
ً
بدمشــق ومؤخــرا

األميركية بدمشق املغلقة منذ سنوات، وهنا يبرز الجدل حول سبب ذلك، هل هو خطوة 

أميركيــة مــن ضمــن مســاعي إلعــادة افتتــاح ســفارتها بدمشــق، بطريقــة تدريجيــة، ال تظهــر 

واشــنطن بصــورة املهــزوم، أم أنــه مجــرد دور جديــد مغطــى باســم الســفارة ـكـي ال يتحمــل 

البيــت األبيــض كل أعبــاء البيانــات والتصريحــات األميركيــة الخاصــة بامللــف الســوري.

هــذا، وعلــى صعيــد االعتــداءات اإلســرائيلية املتكــررة علــى األرا�ســي الســورّية التــي كانــت 

تســتمر رغــم الحديــث املســتمر عــن مباحثــات روســية »إســرائيلية« للتنســيق فــي ســورية، 

وكان آخرهــا االجتمــاع الثالثــي فــي القــدس املحتلــة والــذي عقــد يومــي 24 و25 حزيــران 

العــام الجــاري، وضــم ُمستشــاري األمــن القومــّي: األميركــي جــون بولتــون والرو�ســي نيكــوالي 

باتروشــيف واإلســرائيلي مئيــر بــن شــبات، بهــدف مناقشــة قضايــا مختلــف نقــاط األمــن 

 
ً
االســتراتيجية فــي اإلقليــم، إذ إنَّ كيــان االحتــالل وبعــد أيــام مــن االجتمــاع اعتــدى مجــددا

علــى األرا�ســي الســورية، األمــر الــذي أثــار امتعــاض موســكو حينهــا.

وعليــه، يمكــن فهــم مــا أفــادت بــه التقاريــر الصحافّيــة األمريكيــة بــأن روســيا نشــرت 

محطاتها للحرب اإللكترونية بالقرب من الحدود بين سورية وفلسطين املحتلة، ما يعقد 

 الطلعــات الجويــة لطائــرات جيــش االحتــالل فــوق األرا�ســي الســورية، كــرد رو�ســي 
ً
كثيــرا

بالتنســيق مــن دمشــق علــى االعتــداءات »اإلســرائيلية« املتكــررة.
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      أرسل االحتالل التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء سوروج 
وبلدة أقجة قلعة بوالية شانلي أورفة جنوبي البالد، وضمت التعزيزات 
املرســلة آليــات عســكرية، ومدرعــات، وقاذفــات صواريــخ قادمــة مــن 

مختلــف املناطــق التركيــة.
    وهــذه التعزيــزات جــاءت لدعــم الوحــدات العســكرية التركيــة علــى 
الحدود مع سورية، وأفادت مصادر عسكرّية بأن التعزيزات العسكرية 
املكونــة مــن 15 مركبــة توجهــت إلــى قضــاء ســوروج بواليــة شــانلي أورفــة، 

برفقــة فــرق مــن الــدرك والشــرطة التركيــة. )األناضــول، 2019-8-10(
    فــي هــذه األثنــاء، قــال الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان: إن شــهر 
آب يعــرف بشــهر االنتصــارات فــي تاريــخ األمــة التركيــة، وأعــرب عــن أملــه في 

إضافــة نصــر جديــد لسلســلة انتصــارات هــذا الشــهر.
     وأضاف أردوغان في رســالة نشــرها الســبت، 
بمناســبة عيــد األضحــى، هنــأ فيهــا املواطنيــن: 
إلــى   

ً
جديــدا  

ً
نصــرا ســنضيف  هللا  شــاء  »إن 

سلســلة االنتصــارات فــي تاريخنــا، فــي أغســطس 
بــدء  إلــى  «، كمــا لفــت أردوغــان 

ً
الحالــي أيضــا

التــي   ،2016 آب  فــي  الفــرات«  »درع  عمليــة 
»كانــت الضربــة األولــى للممــر اإلرهابــي املــراد 

تشــكيله علــى حــدود تركيــا مــع ســورية«.
     وفي ختام رسالته أكد أردوغان: »سنواصل 
إلحــاق الهزيمــة بمــن يخططــون إليقــاف مســيرة 
 مــن 

ً
بالدنــا عبــر وســائل خبيثــة عديــدة، انطالقــا

هجمــات املنظمــات اإلرهابيــة وحتــى األفخــاخ 
االقتصاديــة«. )األناضــول، 2019-8-10(

الترـكـي،  الخارجيــة  بــدوره، جــدد وزيــر        
علــى  أنقــرة  عــزم  أوغلــو،  تشــاووش  مولــود 
»تطهيــر« منطقــة شــرق الفــرات فــي ســورية مــن 
»اإلرهابييــن« األكــراد، متهمــا الواليــات املتحــدة 
بعــدم اإليفــاء بوعدهــا بشــأن مدينــة منبــج.

       وفي تصريحات أدلى بها، األحد، بمقر حزب 
»العدالة والتنمية« الحاكم في مدينة أنطاليا، 
أكــد أن الحكومــة التركيــة اتخــذت كل التدابيــر 
الالزمــة ضــد التهديــدات الخارجيــة، وأعلــن أن 

تركيا »ستطهر شرق الفرات من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب 
العمال الكردستاني، كما طهرت عفرين وجرابلس من عناصر داعش«.
: »ســنطهر شــرق الفــرات مهمــا كلفنــا ذلــك، ال يوجــد أي 

ً
      وتابــع قائــال

تغييــر فــي عزيمتنــا ولــن نســمح ألمريــكا بإلهائنــا علــى غــرار اتفــاق منبــج«. 
ولفــت تشــاووش أوغلــو إلــى أن بــالده اتخــذت خطــوات مهمــة فــي عمليــة 
 بــأن الواليــات املتحــدة لــم تــف بوعدهــا املتعلــق 

ً
شــرق فــرات، مذكــرا

 الواليــات املتحدة: 
ً
بإخــراج املقاتليــن األكــراد مــن منبــج، وأضــاف مخاطبــا

، أو أن تدخــل تركيــا 
ً
»إمــا أن نقــوم بتنظيــف منطقــة شــرق الفــرات معــا

وحدهــا املنطقــة لتنظيفهــا مــن اإلرهابييــن«. )األناضــول، 2019-8-11(
      كذلــك، أعلــن وزيــر الدفــاع التركــي، خلو�ســي أكار، عــن قــرب افتتــاح 

مركــز العمليــات املشــتركة املقــرر إقامتــه بموجــب االتفــاق الــذي توصلــت 
 بخصــوص إنشــاء »منطقــة آمنــة« شــمال 

ً
إليــه أنقــرة وواشــنطن مؤخــرا

 لــروح التحالــف 
ً
ســورية، وأعــرب عــن رغبــة أنقــرة »فــي التقــدم وفقــا

والشــراكة االســتراتيجية والتحــرك مــع حلفائنــا األمريكييــن، بعــد إقامــة 
مركــز العمليــات املشــتركة املذكــور«.

     وأكــد أكار أن املحادثــات التــي جــرت مــع الوفــد العســكري األمريكــي فــي 
تركيــا بيــن 5 و7 الشــهر الحالــي، أســفرت عــن توصــل الطرفيــن »إلــى اتفــاق 
وتفاهــم علــى نقــاط محــددة« فــي قضايــا إخــراج مقاتلــي وحــدات الحمايــة 
الكرديــة مــن املنطقــة اآلمنــة وســحب األســلحة الثقيلــة منهــم، ومراقبــة 

املجــال الجــوي فيهــا، والتنســيق والتبــادل االســتخباراتي.
 إلــى تفاهــم »بشــكل كبيــر« 

ً
      ولفــت إلــى أن وفــدي الجانبيــن توصــال أيضــا

حــول موضــوع عــودة الســوريين املقيميــن فــي 
تركيــا إلــى املناطــق التــي ســيتم »تطهيرهــا مــن 
اإلرهــاب«، فــي إشــارة إلــى املقاتليــن األكــراد، وفــي 
رده علــى ســؤال حــول وضــع جــدول زمنــي خــاص 
أكار: »وضعنــا  قــال  اآلمنــة،  املنطقــة  بإقامــة 
تأخيــرات  حــدوث  بســبب  املواعيــد  بعــض 
، ونقلنا لهم أننا لن نقبل بحدوث ذلك، 

ً
سابقا

وضــرورة القيــام بمــا يجــب وفــق برنامــج«.
: »ســيتم تنفيــذ األنشــطة 

ً
      وأردف قائــال

األخرى مع افتتاح مركز العمليات املشتركة في 
األيــام املقبلــة، حيــث إننــا أبرزنــا بشــكل واضــح 
 بإنشــاء ممــر إرهابــي 

ً
وجلــي أننــا لــن نســمح أبــدا

جنــوب بالدنــا، وأكدنــا لنظرائنــا )األمريكييــن( 
أننــا عازمــون علــى اتخــاذ مــا يلــزم بهــذا الصــدد«.
      وجــدد آكار، عــزم بــالده علــى التحــرك 
وحدهــا فــي حــال عــدم إيفــاء الواليــات املتحــدة 
: »طاملــا اســتمر االلتــزام بهــذه 

ً
بالتزاماتهــا، قائــال

 
ً
األمــور فــإن تعاوننــا سيســتمر، وقلنــا لهــم مــرارا
 أننا ال نستطيع تحمل االنتظار في حالة 

ً
وتكرارا

الحــق  أنــه ســيكون   
ً
عــدم االلتــزام«، مضيفــا

لوحدهــا  التحــرك  مبــادرة  باســتخدام  لتركيــا 
دون أي تردد في حال عدم التزام الطرف اآلخر 

بمــا تــم التوصــل إليــه. )األناضــول، 2019-8-12(
 وصل 

ً
 أمريكيا

ً
       على خط مواز، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدا

إلــى البــالد مــن أجــل العمــل علــى إنشــاء مركــز عمليــات مشــترك، للتنســيق 
 مــن 6 مســؤولين 

ً
بشــأن إقامــة »املنطقــة اآلمنــة«، وقالــت: إن وفــدا

أمريكييــن وصــل إلــى مدينــة شــانلي أورفــا جنــوب تركيــا، االثنيــن، للشــروع 
في العمل على إنشاء مركز العمليات املشترك الذي من املتوقع افتتاحه 

»خــالل األيــام القادمــة«.
       وصــرح وزيــر الدفــاع التركــي، خلو�ســي أكار، بــأن أنقــرة تصــر علــى أن 
تكــون املنطقــة اآلمنــة علــى الجانــب الســوري مــن الحــدود مــع تركيــا بعمق 

مــا بيــن 30 و40 كلــم. )فرانــس بــرس، 2019-8-12(

أوغلو يؤكد عزم 
أنقرة على »تطهير« 

شرق الفرات من 
»اإلرهابيين« األكراد 
 واشنطن بعدم 

ً
متهما

اإليفاء بوعدها 
بشأن منبج

ملف الشرق
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       فــي أثنــاء ذلــك، رفضــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، االثنيــن، 
االنتقــادات املوجهــة لباريــس علــى خلفيــة تســليمها مــن ينطبــق عليهــم 
 من إعادتهم 

ً
وصف »الجهاديين الفرنسيين« إلى العراق ملحاكمتهم بدال

إلــى فرنســا.
       وقــال نائــب املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية، أوليفييــه 
غوفيــن، فــي بيــان: إن االدعــاءات التــي صاغتهــا أغنيــس كاالمــارد، املقــررة 
الخاصــة املعنيــة باإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء باملفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة، ال تســتند علــى أي تبــادل ســابق لــآراء مــع الســلطات 
الفرنســية، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اإلجــراءات الخاصــة ملجلــس 

حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة.
       وأضاف غوفين: أنَّ االدعاءات ليست واضحة وأنها »مجرد تكهنات« 
 أن كاالمارد تتحدث باسمها وليس باسم األمم املتحدة. وذكر أنها 

ً
مؤكدا

موظفــة مســتقلة فــي لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، وأن 
موقفهــا ال يعكــس موقــف تلــك الهيئــة، وأوضــح أن املحاكمــة »مســألة 
 إلــى أنَّ فرنســا تحتــرم ســيادة 

ً
عدالــة وأمــن فــي الوقــت نفســه«، مشــيرا

العــراق، بمــا فــي ذلــك املؤسســات القضائيــة التــي أعلنــت أنهــا متخصصــة 
بالقضــاء علــى املقاتليــن الفرنســيين وأعضــاء تنظيــم داعــش.

      وأكــد غوفيــن معارضــة حكومتــه لعقوبــة اإلعــدام فــي جميــع الظــروف 
بحــق  الصــادرة  اإلعــدام  أحــكام  لتخفيــف  العــراق   

ً
داعيــا واألماكــن، 

الفرنســيين. املقاتليــن 
      وفي رسالة مكونة من ست صفحات وجهتها إلى الحكومة الفرنسية، 
انتقــدت كاالمــارد فرنســا لعــدم تدخلهــا فــي إعــادة عشــرات املقاتليــن 
األجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية، والذين سلمت الجماعات 

الكرديــة فــي ســورية العديــد منهــم إلــى العــراق.
      واتهمــت املقــررة فرنســا بتســليم املشــتبه فيهــم مــن تنظيــم داعــش 
إلــى نظــام ال يحصلــون فيــه علــى محاكمــة عادلــة، أو العدالــة التــي يمكــن 

أن يتوقعوهــا بموجــب القانــون الدولــي، فيمــا تنفــي فرنســا ذلــك وتؤكــد 
 مناسبين، وحكم في العراق حتى اآلن 

ً
منحها لرعاياها محاكمات وتمثيال

 باإلعــدام، فيمــا ينتظــر املزيــد مــن املشــتبه 
ً
 فرنســيا

ً
علــى نحــو 13 مقاتــال

بانتســابهم إلــى التنظيــم محاكمتهــم. )كونــا، 2019-8-12(
       وذكرت وزارة الدفاع األمريكية في رد مكتوب تأكيدها الثالثاء، أنها 
»توصلــت إلــى اتفــاق بشــكل مبدئــي مــع تركيــا علــى آليــة أمنيــة علــى طــول 
الحدود التركية، والتي تعتقد واشــنطن أن من شــأنها تبديد قلق تركيا، 
كما ســتدفع »قســد« إلى التركيز على حماية املنطقة من تنظيم داعش، 
 مــن أن تنشــغل باحتمــال حــدوث هجــوم ترـكـي، وفــي الوقــت ذاتــه 

ً
بــدال

ستســهم فــي حمايــة أمــن شــمال شــرق ســورية«.
      ورفــض البنتاغــون التعليــق حــول األخبــار التــي تفيــد بتوجــه 90 
 إلــى تركيــا بهــدف تطبيــق االتفــاق األولــي الــذي توصــل 

ً
 أمريكيــا

ً
جنديــا

إليــه الطرفــان، لكنــه شــدد علــى أن »االتفــاق املبدئــي مــع تركيــا، ســيدفع 
حلفــاء واشــنطن وشــركاءها إلــى التركيــز علــى هدفهــم، والــذي يتلخــص فــي 

القضــاء علــى تنظيــم داعــش بشــكل كامــل«.
      وأكــدت وزارة الدفــاع األمريكيــة أن »االتفــاق املبدئــي يتضمــن إنشــاء 
مركــز أمريكــي - تركــي مشــترك فــي تركيــا«، الفتــة إلــى أن »الواليــات املتحــدة 
تنظــر بجديــة إلــى املخــاوف األمنيــة التركيــة املشــروعة، كمــا أنهــا ملتزمــة 
بالعمــل مــع تركيــا كحليــف فــي الناتــو وشــريك فــي التحالــف الدولــي ضــد 

تنظيــم داعــش«. )رووداو، 2019-8-13(
       والثالثــاء، أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، بــدء إنشــاء البنيــة التحتيــة 
ملركــز العمليــات املشــترك الخــاص بــإدارة مــا تســّمى بـــ »املنطقــة اآلمنــة«، 
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، أنَّ الوفــد األمريكــي بــدأ بنــاء املركــز فــي واليــة 
أورفا بشمال شرقي تركيا، مشيرة إلى أن »أعمال إنشاء مركز العمليات 
املشــترك تســتمر من أجل بدء األعمال من دون أي تأخير«. )ســبوتنيك، 

)2019-8-13
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12

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

       من جانبه، طالب الناطق باسم ما تسّمى »مجلس منبج العسكري«، 
شرفان درويش، بتكليف قوات محلية بمهمة حماية »املنطقة اآلمنة«، 
وقــال: »بخصــوص حمايــة املنطقــة اآلمنــة التــي يتحدثــون عنهــا، والتــي 
ســتكون بعمــق 5 كــم، مــن الضــروري حمايتهــا مــن قبــل قــوات محليــة 
 عن العنف ويمكن أن تتولى قوات أمن 

ً
تحافظ على أمن املنطقة بعيدا

داخلــي لهــذه املهمــة«.
       وأضاف: »بشكل عام هناك نموذج جيد لالستقرار من خالل هكذا 
اتفاقيــات وأخــذ نمــوذج منبــج حيــث دعــم االســتقرار وتخفيــف التوتــر مــن 
خالل تسيير دوريات مشتركة«، وشدد درويش على ضرورة أن »يواصل 
التحالــف الدولــي الحافــظ علــى اســتقرار مــا هــو موجــود فــي مــدن شــمالي 

شــرق ســورية الخاليــة مــن العناصــر املتطرفــة«.
        وأكــد أن »قــوات ســورية الديمقراطيــة 
كانــت  إن  اآلمنــة  املنطقــة  إلنجــاح  ســتتعاون 
تلك االتفاقيات تســاهم تســهم في الحل وتأخذ 
االســتقرار كهــدف لهــا«، وحــذر مــن أنَّ »التوتــر 
والتهديــد يخــدم تنظيــم داعــش الــذي يســترد 
معنوياتــه ويعطــي األمــل لخاليــاه مــن حالــة عــدم 
-8-13 اليــوم،  )روســيا  والتوتــر«.  االســتقرار 

)2019
فــي هــذه األثنــاء، أعلنــت وزارة الدفــاع        
التركيــة األربعــاء، بــدء تحليــق طائــرات بــدون 
طيــار شــمال ســورية فــي إطــار جهــود تأســيس مــا 
تســّمى بـ«املنطقــة اآلمنــة« فــي ضــوء التفاهــم مــع 

)2019-8-14 )األناضــول،  واشــنطن. 
      في غضون ذلك، اعتبر القائد العام لـ«قوات 
عبــدي،  مظلــوم  الديمقراطيــة«،  ســورية 
اآلمنــة«  »املنطقــة  بـــ  يســمى  مــا  أن  األربعــاء، 
يجــب أن يشــمل كل منطقــة مــا بيــن نهــري دجلــة 
 مــن أي هجــوم تركــي محتمــل، 

ً
والفــرات، تحســبا

غيــر  مباحثــات  تجــري  »تركيــا  أن  وأضــاف: 
مباشرة وأن املباحثات في هذا الصدد لم تعط 

نتيجــة بعــد«، وأضــاف: »نحــن نســتمر فــي املباحثــات للوصــول إلى صيغة«.
       وقــال عبــدي: إن »املنطقــة اآلمنــة، وفــق التصــور التركــي، ســتمتد مــا 
بيــن منطقتــي تــل أبيــض وعيــن العــرب، لكــن قــوات ســورية الديمقراطيــة 
طالبــت األطــراف بــأن تشــمل كل املنطقــة مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات«. 

)هــاوار، 2019-8-14(
      من جهة أخرى، نفت »قوات سورية الديمقراطية«، في بيان األربعاء، 
 مع الجيش العربي السوري لتسليم بعض القرى في ريف 

ً
توقيعها اتفاقا
مدينة الرقة.

 يدعي 
ً
      وقالت »قسد« في بيانها: إن »بعض وسائل اإلعالم تداولت خبرا

توقيــع اتفــاق بيــن قواتنــا وبيــن النظــام الســوري لتســليم بعــض القــرى فــي 
ريــف مدينــة الرقــة للســلطات الســورية »، وأضافــت: أن »وســائل اإلعــالم 
فســرت ذلــك بأنــه رد علــى االتفــاق التركــي األمريكــي حــول املنطقــة اآلمنــة«.

     واختتمــت بيانهــا بالقــول: »إننــا فــي قــوات ســورية الديمقراطيــة وفــي 
، نهيــب بوســائل اإلعــالم 

ً
الوقــت الــذي ننفــي هــذا الخبــر جملــة وتفصيــال

الدقــة فــي تــداول األخبــار والبحــث عــن املصــادر الحقيقيــة التــي تؤكــد أو 
تنفــي مضاميــن أخبارهــا«. )روســيا اليــوم، 2019-8-14(

 
ً
 تركيــا

ً
      هــذا، وأعلــن متحــدث باســم البنتاغــون األربعــاء أنَّ اتفاقــا

 أن 
ً
 إلقامة »منطقة آمنة« سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مضيفا

ً
أمريكيا

بعــض العمليــات املتعلقــة باالتفــاق ســتبدأ فــي وقــت قريــب.
      وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع األمريكيــة شــون روبرتســون: 
»نراجــع فــي الوقــت الحالــي الخيــارات حــول مركــز التنســيق املشــترك مــع 
نظرائنــا العســكريين األتــراك«، وأضــاف: أن »آليــة األمــن ســيتم تنفيذهــا 
علــى مراحــل«، وأن »الواليــات املتحــدة جاهــزة 
لبــدء تنفيــذ بعــض األنشــطة بســرعة فــي الوقــت 
الــذي نتابــع فيــه املحادثــات مــع األتــراك«. )أ ف 

)2019-8-15 ب، 
      وفــي ســياق متصــل، أكــد وزيــر الخارجيــة 
الترـكـي، مولــود تشــاووش أوغلــو، أن الرئيــس 
تمتــد  بــأن  »وعــد  ترامــب،  دونالــد  األمريكــي، 
املنطقــة اآلمنــة 20 ميــال مــع إخــراج املقاتليــن 

منهــا«. األكــراد 
       وأوضــح أوغلــو فــي مؤتمــر  صحافــّي مــع وزيــرة 
خارجيــة ســيراليون، أن تأســيس مركــز عمليــات 
مشتركة بين أنقرة وواشنطن، يعد خطوة أولى 
إلنشــاء »املنطقــة األمنــة«، وأضــاف أن شــرق 
 
ً
 »لإلرهابييــن«، مشــددا

ً
نهــر الفــرات بــات مقــرا

إخــراج عناصــر حــزب »العمــال  علــى ضــرورة 
الكردســتاني« مــن املنطقــة، وأكــد أن الواليــات 
املتحــدة تواصــل تزويــد عناصــر حــزب »العمــال 

بالســالح. الكردســتاني« 
      هــذا، وبخصــوص برنامــج تصنيــع مقاتــالت 
»إف- 35« قــال تشــاووش أوغلــو: »اســتبعاد 
تركيــا مــن برنامــج إنتــاج مقاتــالت إف-35 أمــر 

غيــر وارد«. )األناضــول، 2019-8-15(
     على صعيد متصل، بحث مبعوث الرئيس الرو�سي الخاص إلى الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، نائــب وزيــر الخارجيــة، ميخائيــل بوغدانــوف، 

مــع وفــد »املجلــس الوطنــي الكــردي«، تطــورات الوضــع فــي ســورية.
        وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن اللقاء بين نائب الوزير 
الرو�سي، والوفد املعارض السوري برئاسة كميران حاجو، تخلله تبادل 
صريــح لــآراء حــول تطــورات الوضــع فــي ســورية، وطــرق تســوية األزمــة 

الســورية علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254.
       وبحســب البيــان، فقــد أكــد ميخائيــل بوغدانــوف، تمســك موســكو 
بوحــدة الدولــة الســورية وســيادتها وســالمة أراضيهــا واحتــرام الحقــوق 
املشــروعة لجميــع مكونــات شــعبها العرقيــة والدينيــة. )نوفوســتي، 8-15-

)2019

بوغدانوف يؤكد 
لوفد كردي تمسك 

موسكو بوحدة 
الدولة السورية 

وسيادتها وسالمة 
أراضيها
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    بمــوازاة ذلــك، حــذرت الخارجيــة الروســية مــن محــاوالت لـــ »فصــل« 
شــمال شــرق ســورية، مؤكــدة ضــرورة حــل املشــاكل فــي تلــك املناطــق علــى 

أســاس ســيادة ســورية وبواســطة الحــوار بيــن دمشــق واألكــراد.
وقالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، خــالل 
مؤتمــر صحافــّي، الخميــس: »مــن دواعــي القلــق اســتمرار محــاوالت ملــا يبــدو 
أنــه فصــل شــمال شــرق ســورية. ال نــزال نقــف مــع تحقيــق االســتقرار 
واألمــن طويلــي األمــد فــي شــمال شــرق ســورية عبــر تأكيــد ســيادة ســورية 
 مــن الشــعب 

ً
وإجــراء حــوار مثمــر بيــن دمشــق واألكــراد، باعتبارهــم جــزءا

الســوري«.
      وأضافت زاخاروفا: أنه ال يمكن القبول باقتطاع أراض سورية تحت 
أي ذريعــة، بمــا فــي ذلــك حجــة مكافحــة اإلرهــاب، مشــيرة إلــى أن الحكومــة 
أثبتــت قدرتهــا علــى مكافحتــه، وشــددت علــى أن الشــرعية  الســورية 
الدوليــة تتطلــب موافقــة دمشــق علــى أي عمليــات تجــري علــى أراضيهــا، 
وذلــك علــى خلفيــة املســاعي التركيــة األمريكيــة إلقامــة »منطقــة آمنــة« 
شــرق الفــرات، واســتمرار الجهــود األمريكيــة لدعــم القــوات الكرديــة فــي 
شــمال شــرق ســورية ومنــع بســط الحكومــة الســورية ســيطرتها علــى تلــك 

املنطقــة. )روســيا اليــوم، 2019-8-15(
      إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي تغيير في وجهات النظر 
بشــأن »املنطقة اآلمنة« املزمع إنشــاؤها بالتنســيق مع الواليات املتحدة، 
وقالــت الــوزارة فــي بيــان نشــرته علــى حســابها عبــر »تويتــر«: إن »األنبــاء 
املزعومــة حــول املنطقــة اآلمنــة التــي تســندها بعــض وســائل اإلعــالم إلــى 

مســؤولين أتــراك وأمريكييــن، ال تعكــس الحقيقــة«.
      وأضاف البيان: أن »وزارة الدفاع ستعلن للرأي العام عن األنشطة 
املنفــذة بالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة، عندمــا يحيــن الوقــت واملــكان«، 
وتابعــت: أنــه »فــي هــذا الســياق، ال يوجــد أي تغييــر فــي وجهــات النظــر التــي 
 والتي ال تزال تحافظ على سريانها«. )األناضول، 

ً
أعلنت عنها تركيا سابقا

)2019-8-15

      والجمعــة، عــاد القائــد العــام لقــوات ســورية الديمقراطيــة، مظلــوم 
عبدي، وقال: إن »قسد« نفذت التزاماتها بموجب اتفاق منبج، مشددا 

علــى أن مــا يجــري شــرق الفــرات ال عالقــة لــه بملــف منبــج.
       وإذ لفــت عبــدي إلــى أن ملــف منبــج انتهــى وأغلــق، قــال: إن قــوات 
سورية الديمقراطية التزمت ببنود االتفاق املوقع بين الواليات املتحدة 
وتركيــا، وتابــع: »بعــد شــهرين مــن تحريــر منبــج، ســحبنا جميــع قواتنــا مــن 
 
ً
املدينــة، لكــن األمــر الــذي أربــك العــدو ولــم يكــن يتوقعــه، هــو أن أعــدادا

كبيــرة مــن املقاتليــن الــذي نشــأوا علــى مبــادئ )وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة(، بــادروا إلــى تقويــة مجلــس منبــج العســكري، وتمكنــوا مــن مــلء 
الفــراغ بعــد انســحاب )قســد(«، مشــددا فــي هــذا الســياق، علــى أن تركيــا 

هــي التــي لــم تلتــزم باالتفــاق حــول منبــج.
      وتابــع عبــدي أن »مــا يجــري شــرق الفــرات ال عالقــة لــه بملــف منبــج«، 
 أنهــا »تشــهد حالــة اســتقرار واألهالــي يديــرون شــؤونهم بأنفســهم«. 

ً
مؤكــدا

)هــاوار، 2019-8-16(
ليعــود وزيــر الدفــاع الترـكـي، خلو�ســي أكار، ويؤكــد أن مركــز العمليــات 
املشترك بين أنقرة وواشنطن، والخاص بـ »املنطقة اآلمنة« سيبدأ عمله 
بحلــول األســبوع املقبــل، وقــال: إن تركيــا والواليــات املتحــدة اتفقتــا علــى 

الشــروط العامــة الخاصــة باملراقبــة والتنســيق الجــوي.
       وأضــاف: أنــه »تــم االلتــزام إلــى اآلن بالجــدول الزمنــي املحــدد حــول 
مركــز العمليــات املشــترك مــع واشــنطن دون مشــاكل، وننتظــر االلتــزام بــه 

فــي املســتقبل«.
      ووصــل أكار، الجمعــة، إلــى واليــة شــانلي أورفــة الحدوديــة مــع ســورية، 

فــي زيــارة تفقديــة بخصــوص مركــز العمليــات املشــتركة.
      ورافــق وزيــر الدفــاع كل مــن رئيــس األركان، الفريــق أول يشــار غولــر، 
وقائــد القــوات البريــة الفريــق أول أوميــت دونــدار، وقائــد القــوات الجويــة 
الفريــق أول حســن كوجــوك آق يــوز، وقائــد القــوات البحريــة األميــرال 

عدنــان أوزبــال. )األناضــول، 2019-8-16(.

عناصر من الجيش الرو�سي في مدينة البوكمال
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التعليق

ــه بعــد أخــٍذ ورّدٍ وجملــٍة مــن الســجاالت التركيــة 
ّ
أكــد الكاتــب والصحافــّي، الدكتــور طــارق العبــد، أن

األمريكية شكل إعالن ما تسّمى »املنطقة اآلمنة« واالتفاق حولها محطة جديدة في الصراع الدولي 

اإلقليمــي حــول املنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن ســورية. مــا يضــع القــوى كافــة أمــام خيــارات صعبــة 

 عن خطر الحصار االقتصادي والتغيير االجتماعي والديمغرافي وتقاطع ما يجري مع 
ً
للغاية. وبعيدا

املعــارك فــي إدلــب يبــدو مشــهد القــوى الكرديــة وعالقاتهــا الخارجيــة فــي غايــة التعقيــد.

فاالتفاق التركي األمريكي والذي جاء بعد فترة جفاء  غداة تسلم أنقرة منظومة الصواريخ الروسية 

، جاء ليؤكد  أن تركيا لن تتحرك في الشمال السوري قبل ضوء أخضر أمريكي 
ً
»إس 400« مؤخرا

لوجــود قواعــد عســكرية لألخيــرة فــي مناطــق عــدة شــرق الفــرات مــع تحقيــق  رغبــة واشــنطن ومعهــا 

باريس والســعودية بخلق كيان عربي عشــائري يتمتع بالنفوذ  والســيطرة في املنطقة، ذلك بموازاة 

كيــان كــردي يحكــم بــدوره الســيطرة علــى مواقــع النفــط والثــروة املائيــة والزراعيــة مــا يعنــي تقســيم 

  لخلــق بيئــة جديــدة مثيــرة للتوتــر مــع جوارهــا  القريــب أي العــراق وســورية . 
ً
ــمة أصــال املســاحة املقسَّ

 بإرجاء افتتاح معبر حدودي بسبب رفض »قوات سورية 
ً
ولعلَّ املوقف األخير لبغداد قد كان الفتا

الديمقراطية – قسد« رفع علم الجمهورية العربية السورية عند املعبر.

كمــا بــات الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان بحاجــة إلتمــام  االتفــاق أكثــر مــن أّيِ وقــت م�ســى 

بحكم الضغوط الداخلية التي يتعرض لها ال سيما بعد خسارته انتخابات بلدية إسطنبول، وبدء 

تصاعــد غضــب شــعبي علــى سياســاته الداخليــة، وبــروز أســماء داخــل حــزب »العدالــة والتنميــة« 

تتحضــر لالنتخابــات املقبلــة، ولعــل الالفــت فيهــا ابتعادهــا عــن تخبطــات الرئيــس الترـكـي فــي امللــف 

 لدمشــق التي 
ً
 خيارا

ً
الســوري مثل »علي باباجان« أو »عبد هللا غول«، وهو ما يمكن حســبانه أيضا

 فــي إقنــاع الشــارع التركــي  
ً
لــم تقطــع خطــوط االتصــال مــع كيانــات املعارضــة التركيــة التــي تنجــح تباعــا

بإمكانيــة قلــب املعادلــة الداخليــة فــي أقــرب انتخابــات قادمــة .

َفس األمريكي من جهة وتاريخ واشنطن في التعامل مع األكراد يوحي بكونهم الخاسر  ولعل قصر النَّ

ــر هــذا األمــر إلــى حــّدٍ كبيــر خياراتهــم  األكبــر فــي أي معادلــة مســتقبلية إذا تخلــى األمريكيــون عنهــم، ويفّسِ

املفتوحــة فــي كل االتجاهــات.

 لالســتغراب تســتمر »قســد« بفتــح أبــواب 
ً
هــذا، وفيمــا يبــدو الصمــت الرو�ســي ومعــه اإليرانــي مثيــرا

االتصــاالت مــع دمشــق فــي الوقــت نفســه الــذي تتواصــل فيــه مــع كّل مــن باريــس وواشــنطن، وســط 

تصريحــات مــن بعــض قياداتهــا بــدأت تتناغــم مــع الهــوى التركــي فــي موقــف الفــت وغيــر مســبوق. وهــو 

مــا يمكــن تفســيره  بوجــود أجنحــة متضاربــة املواقــف داخــل  »قســد«  بعــض منهــا  يميــل  لقيــادات 

جبــل قنديــل ويتما�ســى مــع  تصريحــات  زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني )عبــد هللا أوجــالن( لجهــة  

عــدم واقعيــة فكــرة »الدولــة الكرديــة« أو  لحســم املســألة بالطــرق السياســية فيمــا تســيطر الرؤيــة 

األمريكية على جناح غير صغير منها، إذ تعّد أن أي تنازل من شأنه أن ينسف املشروع الذي لطاملا 
عملــوا عليــه لســنين طويلــة وقــد يعيدهــم إلــى الجبــال فيمــا لــو تقاطعــت الــرؤى اإلقليميــة للــدول 

املعنيــة بامللــف الكــردّي،  وهــي نفســها  تريــد ألوجــالن وكبــار قيــادات العمــال أن تبقــى ذات رمزيــة 

 علــى الســاحة الكرديــة. 
ً
وصاحبــة دور معنــوي أكثــر مــن كونــه فاعــال

والحــال أنَّ هــذا التضــاد فــي موقــف »قســد« يحمــل مــن اإليجابّيــة كمــا هــو مــن الســلبية بالنســبة 

 في 
ً
ب والذهاب بعيدا

ُّ
لخيارات دمشق، فسيطرة الرؤية األمريكية على جناح مهم منها تدفع للتصل

أي خيــار كان، فيمــا يصبــح اختــراق »قســد« والتواصــل مــع جــزء مــن أجنحتهــا أو علــى األقــل محاولــة 

.
ً
 أكثــر ترجيحــا

ً
تحييــد املكــون العربــي ذي القاعــدة الشــعبية والعشــائرية األكبــر خيــارا
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وزير الدفاع السوري يزور قرية الهبيط بعد تحريرها من اإلرهاب

ملف 
الشمال

ملف الشمال
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األســبوع الفائــت، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية أن املســلحين 
منطقــة  فــي  لســيطرتهم  الخاضعــة  الرقعــة  لتوســيع  جهودهــم  يواصلــون 

خفــض التصعيــد بمحافظــة إدلــب شــمال غــرب البــالد.
وفــي موجــز صحافــّي، الســبت، قــال رئيــس املركــز، الجنــرال أليك�ســي باكيــن: إن 
»املجموعــات اإلرهابيــة.. تقــوم بحشــد كتائبهــا فــي الجــزء الجنوبــي مــن منطقة 
خفــض التصعيــد بإدلــب«، وأوضــح أنــه تــم رصــد قيــام تنظيــم »هيئــة تحريــر 
 وثالث عربات مصفحة وأربع سيارات »بيك 

ً
الشام« بنقل نحو 120 مسلحا

أب« مــزودة برشاشــات ثقيلــة مــن بلــدة حيــش فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، إلــى 
خــط التمــاس مــع القــوات الحكوميــة الســورية.

وتابــع: أن جماعــة »أجنــاد القوقــاز« املتطرفــة نقلــت نحــو 200 مســلح و5 
عربــات مصفحــة و10 ســيارات »بيــك أب« مــزودة برشاشــات، وســيارتي 

شــحن ملغومتيــن إلــى خــط التمــاس.
     كمــا أشــار رئيــس املكتــب الــذي يتخــذ قاعــدة 
 
ً
حميميم الجوية الروسية )بريف الالذقية( مقرا

لــه، إلــى أن »اإلرهابييــن حشــدوا، فــي منطقــة قريــة 
 مــن عناصــر الحــزب 

ً
كنــدة، قرابــة 150 مســلحا

اإلســالمي التركســتاني، و13 ســيارات »بيــك أب« 
للصواريــخ  وراجمــات  هــاون  بمدافــع  املــزودة 

ورشاشــات ثقيلــة. )إنترفاكــس، 2019-8-10(
     هــذا، وتمكنــت وحــدات الجيــش الســوري 
مــن الســيطرة علــى أحيــاء ومــزارع بلــدة »الهبيــط« 
االستراتيجية، بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك 

عنيفــة مــع مســلحي »جبهــة النصــرة«.
مجموعــات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت       
الســوري  للجيــش  التابعــة  العاملــة  االقتحــام 
دخلــت البلــدة وبــدأت عمليــات التمشــيط علــى 
الفــور، مشــيرة إلــى اســتباق عمليــة التقــدم البريــة 
باتجاه املدينة، بتمهيد مدفعي وصاروخي وجوي 
كثيــف، مــا أســهم بقطــع جميــع خطــوط إمــداد 
املسلحين باتجاه البلدة بعد أن تمت محاصرتهم 
اليوميــن  خــالل  والجنــوب،  الغــرب  جتهــي  مــن 

)2019-8-11 اليــوم،  )روســيا  الفائتيــن. 
     ومساء األحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 

تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها اإلرهابيون باتجاه قاعدة »حميميم« 
الجوية الروسية في سورية.

     وقالــت الــوزارة، فــي بيــان: إن وســائط مراقبــة األجــواء التابعــة لقاعــدة 
»حميميــم« ضبطــت، فــي حوالــي الســاعة 20:10 )بتوقيــت موســكو(، ســت 

طائــرات مســيرة تقتــرب مــن القاعــدة مــن جهــة الشــمال الغربــي.
     وتابــع البيــان: أن »جميــع الطائــرات املســيرة تــم تدميرهــا بنــار املضــادات 
الجويــة النظاميــة التابعــة للقاعــدة الجويــة الروســية علــى مســافة آمنــة«، 
 أن الحــادث لــم يســفر عــن وقــوع إصابــات أو أضــرار ماديــة، وأن 

ً
مضيفــا

القاعــدة تواصــل نشــاطاتها االعتياديــة. )نوفوســتي، 2019-8-11(
     في  هذه األثناء، أعلن الجيش العربي السوري سيطرته على بلدتين وتل 
فــي ريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي، بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع مســلحي 

»جبهــة النصــرة« وامليليشــيات املســلحة املتحالفــة معهــا.
وذكــر مصــدر عســكري أن وحــدات الجيــش العاملــة فــي ريفــي حمــاة الشــمالي 
وإدلــب الجنوبــي أحكمــت ســيطرتها التامــة علــى كل مــن »تــل ســكيك وبلدتــي 
ســكيك والهبيــط«، لتقتــرب بذلــك مــن مدينــة خــان شــيخون االســتراتيجية 
بالنســبة للتنظيمات اإلرهابية في ريف إدلب الجنوبي، وأشــار املصدر إلى أن 
السيطرة جاءت بعد معارك عنيفة مع التنظيمات املتمركزة هناك. )سانا، 

)2019-8-11
       وفــي وقــت الحــق، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية، فــي بيــان، 
 استشــهدوا وأصيــب 7 آخــرون بجــروح، أثنــاء تصــدي 

ً
 ســوريا

ً
أن 23 جنديــا

الجيــش لهجمــات املســلحين علــى مواقعــه خــالل يومــي الســبت واألحــد.
      وقــال املركــز التابــع لــوزارة الدفــاع الروســية ومقــره قاعــدة »حميميــم« 
الجويــة بريــف الالذقيــة: إن املجموعــات املســلحة غيــر الشــرعية املتمركــزة فــي 
منطقــة خفــض التصعيــد بمحافظــة إدلــب، ال 
تتوقــف عــن محاوالتهــا لتوســيع رقعــة ســيطرتها 
القــوات  فــي هــذه املنطقــة علــى حســاب مواقــع 

الحكوميــة.
       وأكــد املركــز أن »القــوات الحكوميــة الســورية 
نجحــت فــي صــد جميــع هجمــات املســلحين الذيــن 
-8-11 )إنترفاكــس،  كبيــرة«.  خســائر  تكبــدوا 

)2019
     فــي ســياق متصــل، زار وزيــر الدفــاع الســوري 
العمــاد، علــي أيــوب، وبتوجيــه مــن الرئيــس بشــار 
األســد بلــدة الهبيــط االســتراتيجية بريــف إدلــب 
شــمال ســورية، بعــد ســاعات مــن تحريرهــا مــن 

املســلحة. املجموعــات 
والتقــى وزيــر الدفــاع الســوري، األحــد، الجنــود 
مــن  البلــدة  تحريــر  عمليــة  فــي  شــاركوا  الذيــن 
املجموعــات املســلحة بعــد أن ألحقــوا خســائر 
بعيــد  الجميــع   

ً
مهنئــا صفوفهــم،  فــي  كبيــرة 

األضحــى املبــارك وباالنتصــارات التــي تتحقــق علــى 
وداعميهــا. اإلرهابيــة  التنظيمــات 

       واســتمع العمــاد أيــوب مــن القــادة امليدانييــن 
وخطــوط  املعــارك  ســير  عــن  مفصــل  شــرح  إلــى 
التمركز الجديدة بعد تطهير الهبيط واطلع بشكل ميداني ومباشر على واقع 
البلــدة التــي حولتهــا املجموعــات املســلحة إلــى شــبكة مــن األنفــاق والدشــم 

)2019-8-12 )ســانا،  والتحصينــات. 
      واألربعــاء، أعلنــت وزارة الدفــاع الســورية عــن ســيطرة الجيــش علــى أربــع 
قرى جديدة في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البالد، في إطار تقدمه نحو 

بلــدة خــان شــيخون االســتراتيجية بريــف إدلــب لتحريرهــا مــن اإلرهابييــن.
      وقالت الوزارة، في بيان: إن »القوات املسلحة العاملة في محافظة حماة 
اســتعادت الســيطرة علــى كفرعيــن خربــة، مرشــد، املنطــار، تــل العــاس، فــي 

ريــف إدلــب الجنوبــي«.
      ويســتمر الجيــش فــي ســير عملياتــه العســكرية علــى محــور مدينــة الهبيــط، 
مقلصــا بذلــك املســافة التــي تفصلــه عــن مدينــة خــان شــيخون لنحــو 7 كــم، 

الجيش يتمكن 
األسبوع املا�سي من 
استعادة السيطرة 
على قرى وبلدات 

اقع بريف حماة  ومو
الغربي الشمالي

ملف الشمال
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ملف الشمال

قوات الجيش العربي السوري تواصل تقدمها في ريف إدلب الجنوبي

بعدمــا ســيطر علــى بلــدة كفرعيــن شــرق الهبيــط بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع 
املجموعــات املســلحة فــي املنطقــة. )روســيا اليــوم، 2019-8-14(

، أكد مصدر عسكري، إسقاط طائرة حربية تابعة 
ً
      ومساء األربعاء أيضا

للقــوات الحكوميــة بصــاروخ أطلقــه مســلحون بريــف إدلــب شــمال غــرب 
البــالد.

      وقــال: »تعرضــت إحــدى طائراتنــا الحربيــة، التــي كانــت مكلفــة، اليــوم 14 
أغسطس، بمهمة تدمير مقرات جبهة النصرة في منطقة التمانعة إلى إصابة 
بصاروخ مضاد للطيران أطلقته التنظيمات اإلرهابية املسلحة املنتشرة في 
تلــك املنطقــة، مــا أدى إلــى إســقاط الطائــرة«، وأضافــت الوكالــة أن مصيــر 

. )ســانا، 2019-8-14(
ً
الطيــار ال يــزال مجهــوال

     فــي غضــون ذلــك، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية عــن قيــام 
العسكريين الروس واألتراك بدورية مشتركة، في مدينة تل رفعت السورية 

بريــف حلــب شــمال ســورية.
وجــاء فــي بيــان لرئيــس مركــز املصالحــة الرو�ســي، اللــواء أليك�ســي باكيــن، أن 
»وحدات الشــرطة العســكرية للقوات املســلحة الروســية والقوات املســلحة 
التركية، قامت يوم 14 أغسطس من الساعة 12:00 وحتى الساعة 12:40 
بدورية مشتركة في منطقة خفض التصعيد بتل رفعت«، وأوضح أن مسار 
الدورية كان بين بلدتي حربل والشيخ عي�سى. )روسيا اليوم، 2019-8-14(
      والخميــس، أفــاد مصــدر عســكري بــأن الجيــش اســتعاد الســيطرة علــى 
بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي هما حرش عابدين ومغر الحنطة، 
ولفــت املصــدر إلــى أن قــوات الجيــش، تمكنــت مــن بســط ســيطرتها علــى 
البلدتيــن الواقعتيــن شــمال بلــدة الهبيــط االســتراتيجية فــي الريــف الجنوبــي 

إلدلــب. )روســيا اليــوم، 2019-8-15(
وفي وقت الحق، اســتعادت وحدات من الجيش الســيطرة على قرى في ريف 
إدلــب الجنوبــي، مــا أدى إلــى اقترابهــا مــن مدينــة خــان شــيخون االســتراتيجية، 
وانتزعــت القــوات الســورية قــرى كفــر عيــن وخربــة مرشــد واملنطــار وتــل عــاس 
بريــف إدلــب، مــن مســلحي تنظيــم »جبهــة النصــرة« بعــد القضــاء علــى آخــر 

تجمعاتــه واملجموعــات التابعــة لــه فيهــا.
حمــاة  محافظــة  فــي  العاملــة  املســلحة  »قواتنــا  عســكري:  مصــدر  وقــال 
اســتعادت الســيطرة علــى كفــر عيــن، خربــة مرشــد، املنطــار، تــل عــاس«، 
 أن العمليــات أســفرت عــن »تكبيــد التنظيمــات اإلرهابيــة التــي كانــت 

ً
مؤكــدا

متمركــزة هنــاك خســائر كبيــرة فــي املعــدات واألفــراد«.
 منــذ ثالثــة أيــام، وباتــت علــى مســافة ثالثــة 

ً
     وتتقــدم قــوات الجيــش ميدانيــا

كيلومتــرات مــن خــان شــيخون مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، وتكمــن أهميــة 
هــذه املدينــة اســتراتيجيا فــي موقعهــا علــى طريــق ســريع رئيــس، يمــر بإدلــب 

ويربــط بيــن دمشــق وحلــب. )أ ف ب، 2019-8-15(
     وفــي ضــم معــارك الشــمال، تصــدت دفاعــات الجيــش الجويــة لصــاروخ 
معــاد، مشــيرة إلــى أنهــا تمكنــت مــن تدميــره فــي ســماء مصيــاف فــي ريــف حمــاة.
      وقــال مصــدر عســكري: إن »وســائط دفاعنــا الجــوي كشــفت فــي تمــام 
 
ً
 معاديــا

ً
الســاعة 23:06 مــن ليــل الخميــس الواقــع فــي 15 أغســطس، هدفــا

 من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل 
ً
قادما

معــه وتدميــره قبــل الوصــول إلــى هدفــه«.
     وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له سورية من الجانب »اإلسرائيلي«، 
 بصاروخ على 

ً
في مطلع شهر آب الجاري، حيث شن جيش االحتالل هجوما

 مادية فقط. )سانا، 2019-8-16(
ً
ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضرارا

علــى صعيــد متصــل، واصــل الجيــش اســتعادة الســيطرة علــى املزيــد مــن 
القرى في ريف إدلب الجنوبي مع استمرار املعارك مع مسلحي تنظيم »جبهة 

النصــرة« اإلرهابــي.
واستعادت وحدات الجيش الجمعة السيطرة على بلدتي مدايا وتل األرجحي 
 عن قائد ميداني إلى أن »املساحة الكلية 

ً
في ريف إدلب الجنوبي، وأشار نقال

لألرا�سي املحررة بلغت حوالي سبعة كيلومترات مربعة« هناك.
ولفتت إلى أنه سبق تحرير القرى معارك شرسة مع مسلحي »جبهة النصرة« 
اإلرهابيــة، مــا أســفر عــن تصفيــة العديــد منهــم كمــا تــم االســتيالء علــى كميــة 

كبيــرة مــن املعــدات العســكرية لديهــم.  )ســبوتنيك، 2019-8-16(.
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التعليق

ــد الكاتــب الصحافــّي، ســامر ضاحــي، أنــه ال يمكــن بحــال مــن االحــوال فصــل تطــورات امليــدان فــي إدلــب 
ّ
أك

 أو األبعــاد االســتراتيجية للنظــام 
ً
عــن التطــورات التــي شــهدها امللــف السيا�ســّي لألزمــة الســورية مؤخــرا

التركــّي، باإلضافــة إلــى مــا أعلنتــه أنقــرة وواشــنطن حــول مــا تســّمى »املنطقــة اآلمنــة« فــي الشــمال. 
فقــد مهــدت االجتماعــات فــي العاصمــة الكازاخســتانية، نــور ســلطان، إلعــالن الجيــش العربــي الســوري 
عــن هدنــة مشــروطة فــي إدلــب أســهمت بتعريــة اإلرهــاب الترـكـي، إذ أدى خــرق االرهابييــن لهــا إلــى عــودة 
الجيــش عنهــا واســتئناف عملياتــه دون أن يقابــل ذلــك موقــف دولــي حــاّد مــن حلفــاء االرهابييــن علــى غــرار 
 قبل عمليتي تحرير الغوطة الشرقية أو درعا، فتتالت انتصارات الجيش، واقترب من 

ً
ما حصل سابقا

الســيطرة علــى مدينــة خــان شــيخون.
ويمكــن ببســاطة مالحظــة أنَّ تحــرك الجيــش وحلفائــه فــي إدلــب مرتبــط بالتفاهمــات الدوليــة، وبخاّصــة 
بنود اتفاق سوت�سي املتعلقة بانسحاب اإلرهابيين من املنطقة املنزوعة السالح بما يسمح بإعادة فتح 
الطريق الدولي »ام 5«، وهو ما تظهره خرائط امليدان، ال سيما أن تقدم الجيش ال يسهم بفتح الطريق 
، وبذلــك تتحقــق عوائــد عســكرية أخــرى، إذ تســهم 

ً
فحســب؛ بــل يتعــداه إلــى تأميــن هــذا الطريــق أيضــا

اســتعادة الجيــش لخــان شــيخون بإطبــاق حصــار  كبــرى بلــدات ريــف حمــاة الشــمالي، وأهمهــا: كفرزيتــا 
 إلــى 

ً
واللطامنــة ومــورك، ويســّرع مــن ســقوط هــذه البلــدات دون قتــال ليكمــل الجيــش عمليتــه، وصــوال

ريــف حلــب الجنوبــي وتوســيع رقعــة الســيطرة غربــي الشــهباء لتأميــن العاصمــة االقتصاديــة لســورية.
وفــي كّلِ مــا ســبق ال يبــدو أنَّ األجــواء مقبلــة علــى مواجهــة محــدودة بيــن الجيــش العربــّي الســورّي وجيــش 
 ال 

ً
االحتــالل التركــي، لكــن باملقابــل فــإنَّ حجــم العمليــات العســكرّية التــي يشــّنها الجيــش الســورّي شــماال

ــف عــن هــدف اســتعادة خــان شــيخون.
ّ
ي�ســي بــأّي نّيــة لتراجعــه أو التوق

هــذا، وفــي مــا يتعلــق بســيناريو إمكانيــة فتــح الطريــق »ام 5«، فهــو ال يتوقــف عنــد تحريــر كامــل املنطقــة 
منزوعــة الســالح فقــط، إنمــا يحتــاج لترتيبــات الحقــة قــد يتــم بحثهــا فــي اجتمــاع أســتانا املقبــل، مــن قبيــل 
تأميــن هــذا الطريــق وحمايتــه عبــر التــزام تركــي بابتعــاد اإلرهابييــن مســافة كافيــة إلــى الشــرق منــه وإمكانيــة 
نشــر نقــاط او دوريــات مراقبــة روســية تضمــن عــدم خــرق تركيــا ألمــان هــذا الطريــق ودفعهــا لإلرهابييــن 
لالعتــداء علــى مواقــع الجيــش علــى هــذا الطريــق، أو تهديــد أمــن وســالمة املــرور املدنــي عليــه.. وإذا أخذنــا 
بالحســبان أن للنظــام التركــي مصلحــة بعيــدة املــدى بفتــح هــذا الطريــق املوصــول بطريــق غــازي عنتــاب 

حلــب. 
الح« أن يزيد الضغط على النظام التركي بشأن  كما أنَّ من شأن استعادة الجيش لكامل »منزوعة السَّ
حماية األخير لـ«جبهة النصرة« إلى اليوم، ومحاولته تعويم »هيئة تحرير الشام« وتقديمها كفصيل غير 
، ولذلــك قامــت تركيــا بدفــع تنظيمــات عديــدة 

ً
إرهابــي قــادر علــى قيــادة التنظيمــات املؤتمــرة بأمــره شــماال

ممــا تســّميها أنقــرة »الجيــش الوطنــي« وكذلــك تأســيس غرفــة عمليــات »الفتــح املبيــن«، عــالوة علــى دفــع 
عناصــر مــن ميليشــيا »فيلــق الرحمــن« التــي خرجــت صاغــرة مــن الغوطــة الشــرقية، كل ذلــك فــي محاولــة 

إلظهــار قدرتهــا التحكميــة باإلرهابييــن لتهديــد أكثــر مــن طــرف، بمــا بمــا يشــمل األميركييــن واألوروبييــن.
كمــا أنَّ انتصــار الجيــش يزيــد الضغــط علــى النظــام الترـكـي إليجــاد حــل آلالف مــن االرهابييــن ســبق أن 
أدخلهــم إلــى ســورية وأســهل الحلــول أمامــه اليــوم هــو التخلــي عنهــم ليالقــوا مصيرهــم أمــام نيــران الجيــش.
، فهــو اآلن ال يريــد أن 

ً
 فــي إدلــب تقلــق أردوغــان كثيــرا

ً
والالفــت أن كل األجــواء املتوتــرة والســاخنة جــدا

يتراجــع عــن الخيــارات العســكرية كمــا حصــل فــي شــرق الفــرات، وال يريــد أن يخســر مواجهــة كبــرى كمــا 
 في حلب، فهو يسعى اليوم إلشغال الجيش التركي في معركة خارجية أو اإلعداد لها، 

ً
حصل معه سابقا

مــن أجــل إبعــاد األنظــار عــن الجبهــات الداخليــة التركيــة العديــدة التــي تواجهــه وحزبــه بعدمــا هوجمــت 
 الذيــن انشــقوا عنــه.

ً
سياســاته حتــى مــن قبــل صقــور حــزب »العدالــة والتنميــة« ســابقا

 لديها املصلحة نفسها بتعديل 
ً
 في إدلب، وثانيا

ً
 مصلحة بتقدم الجيش أوال

ً
وبالتالي، لدى األطراف كافة

أو تطوير اتفاق سوت�سي حول إدلب.
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