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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 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
بشــار  الرئيــس  لتأكيــدات  فيــه  نعــرض 
العربــي  الجيــش  مواصلــة  علــى  األســد 
السوري محاربة اإلرهاب حتى تطهير كل 
شــبر مــن األرا�ضــي الســورية، كمــا نتطــرق 
فيــه للموقــف الرو�ضــي الثابــت واملســتمر 
عــرض  مــع  الســورية،  األزمــة  حــول 
وناقلــة  املهجريــن  ملفــات  لتطــورات 
النفــط اإليرانيــة، مــع التركيــز على العودة 

الســوري. امللــف  إلــى  القويــة  الصينيــة 

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، كمــا نعــرض لدعــم تركيــا املســتمر لإلرهــاب وإيقافهــا عــن ذلــك 

مــن قبــل الدولــة الســورية.

ملف الشرق
بيــن  والــرد  األخــذ  العــدد  هــذا  فــي  نقــرأ 

والنظــام  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات 

مــا  إقامــة  ترتيبــات  بخصــوص  الترـكـي 

املزعومــة،  اآلمنــة«  »املنطقــة  تســمى 

هــذه  مــن  الســورية  الدولــة  وموقــف 

موقــف  وكذلــك  العدوانيــة  املخططــات 

منهــا. إيــران 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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مــن حــزب   
ً
اســتقباله وفــدا بشــار األســد خــالل  الرئيــس  الســيد  أكــد       

روســيا املوحدة برئاســة ديمتري ســابلين عضو مجلس الدوما الرو�ضــي، أن 
»االنتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على االستمرار 
بضــرب اإلرهابييــن حتــى تحريــر آخــر شــبر مــن األرا�ضــي الســورية علــى الرغــم 
مــن الدعــم املســتمر الــذي تتلقــاه التنظيمــات اإلرهابيــة مــن قبــل العديــد 
كشــفت  حيــث  تركيــا،  مقدمتهــا  وفــي  واإلقليميــة،  الغربيــة  األطــراف  مــن 
املعارك األخيرة في إدلب، ملن كان لديه شك، عن دعم أنقرة الواضح وغير 
املحــدود لإلرهابييــن« )رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية، 2019-8-20(

    فــي غضــون ذلــك، أعــرب املبعــوث الصينــي الخــاص إلــى ســورية، شــيه 
شياو يان، عن حرص بالده على تطوير عالقاتها مع سورية، ودعم جهود 

الحكومــة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار و«دعــم حــق 
فــي مكافحــة املجموعــات اإلرهابيــة علــى  ســورية 

أراضيهــا«.
     وشــدد خالل لقائه في دمشــق وزير الخارجية 
واملغتربيــن، وليــد املعلــم، علــى »رفــض التدخــل 
الخارجــي فــي الشــؤون الداخليــة الســورية، وعلــى 
أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية والتزام 
بــالده بلعــب دور بنــاء فــي هــذه العمليــة التــي يجــب 
إلــى الحفــاظ علــى ســيادة واســتقالل  تهــدف  أن 
كامــل  عــودة  وإلــى  أراضيهــا،  ووحــدة  ســورية 
األرا�ضــي الســورية إلــى ســيادة الدولــة، وإلــى إعــادة 
إعمــار مــا دمرتــه الحــرب اإلرهابيــة علــى ســورية«.

    وأعرب املبعوث الصيني الخاّص عن »حرص 
الصيــن علــى االســتمرار فــي تطويــر عالقاتهــا مــع 
فــي  واالســتمرار  املجــاالت،  مختلــف  فــي  ســورية 
التــي  الجهــود  ودعمهــا  البلديــن  بيــن  التنســيق 
عمليــة  ســبيل  فــي  الســورية  الحكومــة  تبذلهــا 
إعادة اإلعمار وتأمين مستلزمات عودة الالجئين 
إلــى بالدهــم وتقديــم كل املســاعدات  الســوريين 
املمكنــة فــي هــذا الشــأن«. )ســانا، 2019-8-22(

باســم  الرســمي  املتحــدث  األثنــاء،  هــذه  فــي      
إن  قاليــن:  إبراهيــم  قــال  التركيــة،  الرئاســة 
واإليرانــي  بوتيــن،  فالديميــر  الرو�ضــي  الرؤســاء 
حســن روحانــي، والترـكـي رجــب طيــب أردوغــان، 

سيعقدون اجتماعهم في 16 أيلول في أنقرة، وقال: »تحت رئاسة رئيسنا، 
سنعقد قمة ثالثية في 16 أيلول في أنقرة بمشاركة روسيا وإيران«. )روسيا 

)2019-8-21 اليــوم، 
      من جانبه، أكد الكرملين أن التحضيرات جارية للقمة الثالثية لروسيا 
باســم  الصحافــّي  الناطــق  وقــال  أنقــرة،  فــي  ســورية  حــول  وإيــران  وتركيــا 
الكرمليــن، دميتــري بيســكوف، للصحافييــن، الخميــس: إن »التحضيــرات 
الوقــت  فــي  الدقيــق  موعدهــا  عــن  اإلعــالن  وســيتم  جاريــة.  القمــة  لهــذه 

)2019-8-22 )تــاس،  املناســب«. 

        هذا، ووصل الرئيس الرو�ضــي فالديمير بوتين إلى مرســيليا الفرنســية، 
حيث سيلتقي نظيره الفرن�ضي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في 
»حصــن بريغانســون«، وذلــك قبــل أيــام علــى اســتضافة فرنســا قمــة قــادة 

.G7
ســيعقد  حيــث   ،

ً
واحــدا  

ً
يومــا الزيــارة  هــذه  تســتمر  أن  املقــرر  ومــن         

الرئيســان جلســة عمــل وعشــاء، يتنــاوالن خاللهمــا أهــم القضايــا الدوليــة، 
ال سيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع املقبلة 
وعلــى رأســها أزمــة أوكرانيــا، وامللــف النــووي اإليرانــي، واألزمــة الســورية، إلــى 
جانــب األوضــاع فــي ليبيــا ومنطقــة الخليــج. )روســيا اليــوم، 2019-8-19(

       في سياق متصل، بحث العاهل األردني، امللك عبد هللا الثاني مع وزيرة 
كارنبــاور،  كرامــب  أنغريــت  األملانيــة،  الدفــاع 
 مــن امللفــات املهمــة ومــن بينهــا الحــرب علــى 

ً
عــددا

اإلرهــاب.
امللكــي  الديــوان  عــن  بيــان صــدر        وبحســب 
»التطــورات  إلــى  اللقــاء  تطــرق  فقــد  األردنــي، 
اإلقليميــة ومســاعي تحقيــق الســالم واالســتقرار 
في املنطقة«، وتناول الجانبان »الجهود الدولية 
فــي الحــرب علــى اإلرهــاب، ضمــن نهــج شــمولي«، 
الشــراكة  عالقــات  تعزيــز  »ســبل  إلــى  إضافــة 
فــي   

ً
بيــن عمــان وبرليــن، خصوصــا االســتراتيجية 

الدفاعيــة«. املجــاالت 
      ووصلــت كارنبــاور إلــى األردن فــي جولتهــا األولــى 
علــى  لالطــالع  منصبهــا،  توليهــا  منــذ  للمنطقــة 
املنطقــة  فــي  املنتشــرين  األملــان  الجنــود  جهــود 
فــي الحــرب ضــد تنظيــم  ضمــن مشــاركة بالدهــا 

والعــراق. ســورية  فــي  داعــش 
      ويتمركز املئات من الجنود األملان ومقاتالت 
شــمال  الجويــة  »األزرق«  قاعــدة  فــي  »تورنــادو« 
الدولــي«  »التحالــف  ضمــن  الــألردن،  شــرق 
الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة. )الديــوان امللكــي 

)2019-8-20 ب،  ف  أ   + األردنــي 
      فــي هــذه األثنــاء، أكــد رئيــس مجلــس النــواب 
األردنــي، عاطــف الطراونــة، دعــم األردن للحــل 
السيا�ضــي فــي ســورية بمــا يضمــن وحــدة أراضيهــا 
فــي  الفرديــة  املمارســات  تؤثــر  أال  أهميــة  علــى   

ً
مشــددا الالجئيــن،  وعــودة 

البلديــن. العالقــات 
      وشدد الطراونة خالل لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، 
أهميــة تطويــر  الخميــس، علــى  تســلمه مهامــه،  بمناســبة  ديــوب،  شــفيق 
الشــعبين،  ومصالــح  تطلعــات  يحقــق  بمــا  األردنية-الســورية،  العالقــات 
 طيلة ســنوات األزمة الســورية على وحدة 

ً
 إلى أن األردن بقي حريصا

ً
مشــيرا

.
ً
ســورية، ولــم يقبــل بمحــاوالت الــزج بــه فــي الحــرب التــي خلفــت دمــاء ودمــارا

       وأشار الطراونة إلى أن امللك عبد هللا الثاني أعرب عن املوقف األردني 

الرئيس األسد: 
االنتصارات التي 

تحققت تثبت تصميم 
الشعب والجيش على 

االستمرار بضرب 
اإلرهابيين حتى تحرير 
آخر شبر من األرا�سي 

السورية

امللف السيا�سي



6

W W W . D C R S . S Y

 بالدعــوة للحــل السيا�ضــي، بمــا يحافــظ علــى وحــدة ســورية ويضمــن 
ً
باكــرا

 بعــد اســتقباله نحــو 
ً
 إلــى أن األردن لــم يجــد حرجــا

ً
عــودة الالجئيــن، الفتــا

مليــون و300 ألــف الجــئ ســوري. 
      وقال الطراونة: إنه من املهم أال تؤثر املمارســات الفردية التي تشــهدها 
 علــى أن 

ً
منصــات التواصــل االجتماعــي فــي العالقــات بيــن البلديــن، مشــددا

فــي طياتهــا رســائل  تحمــل  الســفارات،  تمثلهــا  التــي  الدبلوماســية  األعــراف 
لتحســين العالقــات وليــس لتوســيع الفجــوات.

      بدوره، أكد القائم باألعمال السوري أن مواقف سورية الرسمية تجاه 
 إلــى أن الحكومــة 

ً
األردن مصدرهــا فقــط دمشــق والســفارة فــي عمــان، الفتــا

الســورية تدفــع إلــى تعميــق العالقــات مــع األردن فــي مختلــف املجــاالت بمــا 
يحقــق مصالــح الشــعبين.

، وهــذا مــا يحفــز 
ً
       وأضــاف أن األوضــاع فــي ســورية باتــت أكثــر اســتقرارا

 ترحيــب الحكومــة الســورية بعــودة الســوريين 
ً
علــى عــودة الالجئيــن، مؤكــدا

فــي األردن إلــى وطنهــم. )بتــرا، 2019-8-22(
الرو�ضــي،  الرئيــس  أن  الجمعــة،  الكرمليــن،  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن        
فالديمير بوتين، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصال خالل 
اتصــال هاتفــي »تبــادل اآلراء حــول األجنــدة اإلقليميــة«، وأوردت الرئاســة 
الروســية، فــي بيــان، أن الطرفيــن أعربــا عــن »االهتمــام املتبــادل بالحفــاظ 
علــى العمــل املشــترك بيــن روســيا وإســرائيل علــى املســار الســوري، وجمــع 

الجهــود فــي مكافحــة اإلرهــاب«.
      وذكــر البيــان أن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية أخبــر الرئيــس الرو�ضــّي 
 »القضايــا 

ً
بنتائــج زيارتــه األخيــرة إلــى أوكرانيــا، وأن الزعيميــن تنــاوال أيضــا

مواصلــة  علــى  واتفقــا  االقتصــادي«،  التجــاري  التعــاون  بتعزيــز  املتعلقــة 

الثنائيــة. االتصــاالت 
       مــن جهتــه، أورد مكتــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي أن نتنياهــو وبوتيــن 
تناوال موضوع تفعيل التنسيق بين العسكريين الروس واإلسرائيليين على 

خلفيــة تطــورات الوضــع فــي ســورية.
      وقــال املكتــب فــي بيــان: إن بوتيــن ونتنياهــو »بحثــا تطــورات األوضــاع فــي 
املنطقــة، مــع التركيــز علــى تعزيــز آليــات التنســيق بيــن العســكريين«. )موقــع 

إنترفاكــس، 2019-8-23( الروســية +  الرئاســة 
       على صعيد آخر، صرح وزير الدفاع الرو�ضي سيرغي شويغو بأن خبراء 
مركــز نــزع األلغــام التابــع للجيــش الرو�ضــي، طهــروا مــن األلغــام أكثــر مــن 6.5 
ألــف هكتــار مــن أرا�ضــي ســورية، كمــا فككــوا نحــو 105 آالف عبــوة متفجــرة 

وقذيفــة.
      وخــالل اجتمــاع فــي وزارة الدفــاع الروســية األربعــاء تطــرق شــويغو إلــى 
عمــل املركــز، الــذي احتفــل فــي 1 آب بالذكــرى الـــ5 لتأسيســه وقــال: »أود 
أن أشــير إشــارة خاصــة إلــى إنجــازات مركــز املهــام الخاصــة فــي ســورية، والتــي 
تجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من األلغام، حيث نزعت 
فــي ســورية األلغــام مــن أراض مســاحتها تزيــد عــن 6.5 ألــف هكتــار، وألــف 
 مــن الســكك الحديديــة، إضافــة 

ً
و400 كيلومتــر مــن الطــرق و12 كيلومتــرا

إلــى أكثــر مــن 17 ألــف مبنــى ومنشــأة«.
      وتابــع شــويغو: »اكتشــف الخبــراء الــروس وأتلفــوا فــي ســورية أكثــر مــن 
105 آالف عبوة وقذيفة متفجرة، منها حوالي 31 ألف عبوة ناسفة يدوية 
الصنــع«، ولفــت إلــى أن عمليــات نــزع األلغــام جــرت فــي ظــروف القتــال فــي 
 بمعالــم التــراث الثقافــي والبنيــة التحتيــة. )روســيا 

ً
املــدن دون أن تلحــق ضــررا

اليــوم، 2019-8-21(

القائم بأعمال السفارة السورية في األردن شفيق ديوب خالل لقائه مع رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة 

امللف السيا�سي
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       وفي تصريح مثير والفت، قال مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين - القيــادة العامــة، إن »إســرائيل لــم تســتلم كامــل رفــات الجنــدي 

 فــي مخيــم اليرمــوك بســورية«.
ً
اإلســرائيلي الــذي كان مدفونــا

       وشدد جبريل في هذا السياق على أن موضوع رفات الجندي اإلسرائيلي 
أمنــي بامتيــاز، لكنــه أعلــن أن »إســرائيل« تســلمت »نصــف رفــات« الجنــدي 
 أن ما تم تسليمه هو عبارة عن »الجزء العلوي من 

ً
زخريا باومل، موضحا

الصــدر إلــى الجمجمــة باســتثناء الفــك الســفلي فيمــا بقــي الجــزء الســفلي فــي 
وضــع جيــد فــي مــكان آخــر في ســورية«.

    ولتأكيــد مــا ذهــب إليــه، تحــدى جبريــل القيــادة اإلســرائيلية أن تنفيــه أو 
 إلــى أن انكشــاف مثــل هــذه املســألة »سيشــكل أزمــة 

ً
تأتــي بمــا يخالفــه، الفتــا

داخــل إســرائيل وسيتســاءل الــرأي العــام كيــف يمكــن أن يحــدث مثــل هــذا 
األمــر«.

األمنــي  املســؤول  رأى  أخــرى،  جهــة  مــن        
والعسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
- القيادة العامة أن ما وصفه بـ«خروج الجثامين 
اإلســرائيلية مــن ســورية يجــب أن يتــم فــي مقابــل 
الفلســطينيين  األســرى  مــن  أبطــال  خــروج 
االحتــالل  ســجون  فــي  املوجوديــن  والســوريين 

)2019-8-21 )املياديــن،  اإلســرائيلي«. 
املهجريــن  ملــف  تطــورات  صعيــد  وعلــى        
الســوريين، ذكــر وزيــر الداخليــة التركــي، ســليمان 
للمهجريــن  املمنوحــة  املهلــة  أن  صويلــو، 
ملغــادرة  بإســطنبول  املســجلين  غيــر  الســوريين 
فيهــا،  املســجلين  الواليــات  إلــى  والعــودة  املدينــة 

آب.  30 إلــى  ُمــددت 
       وأكد الوزير التركي، الثالثاء، أنه سيتم إعفاء 
الطــالب وعائالتهــم وكذلــك الذيــن  لديهم وظائف 
العمــل  أن  وذكــر  القــرار،  مــن   ،

ً
رســميا مســجلة 

الســوريين  علــى  محظــور  قانونــي  غيــر  بشــكل 
 إلى 

ً
شــأنهم في ذلك شــأن أي شــخص آخر، مشــيرا

أنهم أعطوا مهلة ملن يعملون بشــكل غير قانوني 
حتــى 31 آب املقبــل، وســيبدؤون بعدهــا باتخــاذ 

التدابيــر الالزمــة بحقهــم إن اســتمروا فــي ذلــك.    
و«إيــي«  الجمهــوري«  »الشــعب  حزبــي  بــأن  صويلــو  ســليمان  وأفــاد         
املعارضيــن، يســعيان إلــى تســييس الجهــود املتعلقــة باملهاجريــن الســوريين، 
األخيــرة  املحليــة  االنتخابــات  طيلــة  القضيــة  هــذه  اســتغلوا  »لقــد   :

ً
قائــال

العدالــة  )حــزب  ضــد  دعائيــة  حملــة  لتشــكيل  مــارس،   31 فــي  جــرت  التــي 
والتنميــة(«.

مــن األكاذيــب  العديــد  إثــارة  بــأن املعارضــة دأبــت علــى   
ً
أيضــا       وصــرح 

لتخويــف األتــراك مــن الســوريين، وذلــك مــن قبيــل أن »الســوريين بعــد 10 
 ســيمثلون 10% مــن إجمالــي ســكان تركيــا، وســيغيرون التركيبــة 

ً
أو 15 عامــا

اليــوم، 2019-8-21( للبــالد«. )روســيا  الســكانية 

أعــداد  ازديــاد  العــراق  إقليــم كردســتان  أعلنــت حكومــة  مــن جانبهــا،       
النازحيــن العراقييــن وانخفــاض أعــداد املهجريــن الســوريين، خــالل شــهر 

لــه. حزيــران، مقارنــة بالشــهر الســابق 
        وقالــت الحكومــة فــي بيــان: إن »عــدد النازحيــن العراقييــن فــي الشــهر 
، ليرتفــع املعــدل عــن شــهر حزيــران الــذي 

ً
 و792 نازحــا

ً
املا�ضــي بلــغ 915 ألفــا

«، وأضافــت: أن »عــدد الالجئيــن الســوريين 
ً
 و277 نازحــا

ً
ســجل 763 ألفــا

 بعــد أن ســجلت 
ً
 طفيفــا

ً
 انخفاضــا

ً
 فــي شــهر تمــوز، مســجال

ً
بلــغ 247 ألفــا

 فــي حزيــران املا�ضــي«.
ً
 و848 الجئــا

ً
الســلطات 249 ألفــا

 إلحصائيــة مركــز تنســيق األزمــات، إلــى 
ً
       وأشــارت حكومــة اإلقليــم، وفقــا

 داخــل 
ً
 مــن النازحيــن والالجئيــن يعيشــون فــي 29 مخيمــا

ً
أن »نحــو 212 ألفــا

اإلقليــم، ويقطــن الباقــون فــي املناطــق الحضريــة باملحافظــات«، وتابعت أن 
مســتمرة،  العكســية  والهجــرة  النــزوح  »حركــة 
 1300 مــن  أكثــر  فيــه  عــاد  الــذي  الوقــت  ففــي 
 
ً
شــخص إلــى ديارهــم املحــررة، نــزح 748 شــخصا

املخيمــات«. إلــى 
       وبينت حكومة كردستان العراق أن »اإلنفاق 
اليومي للنازحين والالجئين وصل إلى 3.8 مليون 
دوالر، األمــر الــذي يثقــل كاهــل اقتصــاد اإلقليــم 

الذي خرج لتوه من أزمة مالية خانقة«.
املشــترك،  التنســيق  مركــز  لبيانــات   

ً
ووفقــا       

فــإن »40% مــن النازحيــن هــم مــن العــرب الســنة، 
نــال  بينمــا   ،%30 نحــو  اإليزيديــون  شــكل  فيمــا 
الكرد النازحون من املناطق املتنازع نسبة عليها 
 ،%7 نســبة  فســجلوا  املســيحيون،  أمــا   ،»%13
املتبقيــة.  األعــداد  األقليــات  باقــي  شــكلت  فيمــا 

)2019-8-20 اليــوم،  )روســيا 
األملانــي  الداخليــة  وزيــر  يعتــزم  بــدوره،        
املهجريــن  لزيــارة  حــد  وضــع  زيهوفــر  هورســت 
اللجــوء  صفــة  ســحب  عبــر  لبالدهــم  الســوريين 

أملانيــا. خــارج  إلــى  وترحيلهــم  منهــم 
       وقال زيهوفر األحد: »من يزور بلده بانتظام 
بعــد هروبــه منــه ال يمكــن أن يدعــي أنــه تعــرض 
لالضطهــاد وعلينــا حرمــان مثــل هــذا الشــخص 
مــن صفــة اللجــوء«، واقتــرح ترحيــل طالبــي اللجــوء الســوريين إذا تبيــن أنهــم 

عــادوا إلــى بالدهــم فــي زيــارات خاصــة منتظمــة بعــد فرارهــم منهــا.
      وأكد السيا�ضي املحافظ أنه إذا كان املكتب االتحادي للهجرة والالجئين 
علــى علــم بســفر طالــب اللجــوء إلــى البلــد األصلــي، ســتدرس الســلطات علــى 

الفور إلغاء وضعه كالجئ، وإطالق إجراءات سحب اللجوء منه.
 أن 

ً
     وأضــاف أن الســلطات تراقــب الوضــع فــي ســورية عــن كثــب، مبينــا

بــالده ســتعيد طالبــي اللجــوء إلــى بالدهــم إذا ســمح الوضــع بذلــك، حيــث 
إنَّ حوالــي 780 ألــف ســوري فــروا إلــى أملانيــا فــي الســنوات األخيــرة. )بيلــد آم 

)2019-8-18 زونتــاغ، 

امللف السيا�سي

املبعوث الصيني 
الخاص إلى سورية 
يؤكد حرص بالده 

على تطوير عالقاتها 
مع سورية ودعم 

جهود الحكومة في 
عملية إعادة اإلعمار 
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      في سياق متصل، قال رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية لحراسة األرا�ضي 
املقدسة، فرانشيسكو باتون: إن سكان األرض املقدسة يعانون اليوم من 

التعب، ال سيما املواطنين الفلسطينيين.
      وفــي رد علــى ســؤال بشــأن مشــكلة النــزوح داخــل ســورية وأزمــة الالجئيــن 
فــي كل مــن األردن ولبنــان، قــال باتــون: إن أكثــر مــن نصــف ســكان ســورية ال 

يعيشــون اليــوم فــي املناطــق التــي كانــوا يقيمــون فيهــا مــع بدايــة الصــراع.
      وأضــاف: أن »النســبة األكبــر مــن املســيحيين غــادرت البــالد، إذ بلــغ 
، فيما كان هذا العدد يقدر بمليونين 

ً
عدد هؤالء 700 ألف شخص تقريبا

 إلى أن بعض العائالت عادت إلى ديارها لكن في 
ً
ومئتي ألف نسمة«، مشيرا

الوقــت نفســه تغــادر عائــالت أخــرى البــالد.
 كبيرة من الالجئين السوريين، بعد 

ً
      وأفاد بأن األردن يستضيف أعدادا

أن كان قــد آوى الالجئيــن العراقييــن، ويقــدر عــدد هــؤالء النازحيــن بمليونــي 
.. باإلضافــة إلــى 

ً
، وتابــع: »أمــا فــي لبنــان فالعــدد مماثــل تقريبــا

ً
شــخص تقريبــا

وجــود الجئيــن فــي تركيــا، وبعــض آخــر فــي جزيــرة رودوس اليونانيــة«.
، وهــذا 

ً
      وأكــد فرانشيســكو باتــون، أن أوضــاع الالجئيــن مأســاوية فعــال

 أن »الالجئ يقتلع من أرضه 
ً
يدركه من يشاهد األمر بأم عينه فقط، مبينا

ويحــرم مــن إمكانيــة العمــل، ويفقــد أي تصــور للمســتقبل مــن أجلــه ومــن 
أجــل أســرته«.

      كما صرح بأن الالجئين أشخاص يعيشون في وضع انتقالي، ال يعرفون 
إذا كان يتعين عليهم الصمود أو فقدان األمل واالستسالم.

      وفي ختام حديثه، سئل حارس األرض املقدسة عن أوضاع املسيحيين 
اليــوم فــي الشــرق األوســط، فقــال: إنهــا »جيــدة فــي لبنــان واألردن، حيــث ال 
توجــد مشــاكل مرتبطــة باالضطهــاد والتمييــز ومــا شــابه ذلــك.. أمــا فــي ســورية 
بالتناغــم  ينعــم  كان  بلــد  فــي  الدائــرة  للحــرب   

ً
نظــرا كبيــرة  مشــكلة  فثمــة 

الفاتيــكان، 2019-8-22( والتعايــش الســلمي«. )إذاعــة 
      فــي غضــون ذلــك، تقــدم وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود تشــاووش أغلــو، 
خــالل زيــارة إلــى بيــروت، بمبــادرة لتنظيــم منتــدى بمشــاركة بــالده ولبنــان 
الالجئيــن  ملــف  لحــل  الدولــي  املجتمــع  عــن  كممثليــن  واألردن،  والعــراق 
فــي مؤتمــر صحافــّي عقــده مــع نظيــره اللبنانــي، جبــران  الســوريين، وأشــار، 
إلــى  العــودة  مــن  الســوريين  قلــق  إلــى  الجمعــة،  بينهمــا  لقــاء  باســيل، عقــب 

بالدهــم.
      وقال وزير الخارجية التركي في هذا الســياق: »على املجتمع الدولي إيالء 
اهتمام أكبر ألوضاع الالجئين السوريين، وينبغي أن نحدد اإلجراءات التي 

يجــب اتخاذهــا مــن أجــل دعــم الســوريين العائديــن إلــى وطنهــم«.
إلــى ذلــك، اقتــرح تشــاووش أغلــو »تنظيــم منتــدى مشــترك مــع لبنــان واألردن 
والعراق حول عودة الســوريين، ودعوة املجتمع الدولي إلى املشــاركة فيه«.

         مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة اللبنانــي: إن بــالده وتركيــا تعيشــان 
 إلــى أن 

ً
»تحديــات مشــتركة أبرزهــا األزمــة الســورية ومســألة النــزوح«، الفتــا

بيروت تتطلع إلى »مزيد من التنسيق« مع أنقرة، وأضاف باسيل: »نحن مع 
الحــل السيا�ضــي فــي ســورية وحــق الشــعب الســوري بتقريــر مصيــره، وندعــم 

مســار أســتانا ومؤتمــر جنيــف وكل القــرارات الدوليــة املتعلقــة بســورية«.
      وقــال: إن »لبنــان يســتقبل العــدد األكبــر )مــن الالجئيــن الســوريين( فــي 
 إلى أن هذا واجب لبالده 

ً
العالم« من حيث مساحته وعدد سكانه، مشيرا

: »نعتبــر أن الحاجــة تتال�ضــى ونــرى أن هنــاك حاجــة 
ً
وهــي قامــت بــه، مردفــا

لعــودة النــازح الســوري إلــى بلــده عــودة آمنــة، وعلينــا تنســيق العــودة مــع 
وتركيــا«. األردن 

     وتابــع باســيل: »هنــاك نظــرة مختلفــة للنــزوح بيــن لبنــان وتركيــا، ولذلــك 
النازحيــن  املناســب إلعــادة  الطريــق  يــرى  بلــد  وننســق، وكل  نتعــاون  نحــن 

وزير الخارجية اللبناني  جبران باسيل ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو خالل مؤتمر صحفي في بيروت

امللف السيا�سي
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لوطنهم«، ودعا إلى »التفريق بين الحل السيا�ضي من جهة، وضرورة السير 
)روســيا  إعمــار ســورية«.  وإعــادة  الســوريين  الالجئيــن  إعــادة  بالعمــل علــى 

)2019-8-23 اليــوم، 
       قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي األســبق، هوشــيار زيبــاري، إن إيــران أثبتــت 
ذكاءها خالل االحتالل األمريكي للعراق، حيث كان هدفها إرغام واشنطن 

علــى الخــروج مــن هنــاك، وعــدم نقــل املعركــة لبلــد آخــر.
»الديمقراطــي  الحــزب  فــي  قيــادي  اآلن  وهــو  زيبــاري،  وأضــاف         
أنــه »فــي أول ســنتين الحتــالل العــراق، كان هنــاك هــدف  الكوردســتاني«، 
إقليمــي يتضمــن إرغــام األمريكييــن علــى الخــروج مــن العــراق، ـكـي ال ينتقــل 

آخــر«. بلــد  إلــى  االحتــالل 
      وأوضــح أن »اإليرانييــن كانــوا أذكيــاء، بعكــس 
زارت  التــي  الــدول  أول  كانــت  إيــران  الســوريين... 
إنهــا  وقالــت  الحكــم،  مجلــس  وهنــأت  العــراق 
تدعمــه، وفــي املقابــل كانــوا يلتقــون مــع الســوريين 
األمــر  ويعتبــرون  العــراق،  فــي  املوقــف  قــراءة  فــي 

.»
ً
مشــتركا  

ً
خطــرا

       وأشار إلى أن »سورية لم تكن تعترف بنا، كنا 
نقــول لهــم إننــا أصدقاؤكــم، وعشــنا فــي دمشــق، 
وأغلــب قيــادات مجلــس الحكــم يملكــون منــازل 
هنــاك، ملــاذا كل هــذا العنــاد والتكبــر؟ هــل نحــن 

غيــر مؤهليــن، أم لســنا بمســتواكم؟«.
      وأشــار زيبــاري إلــى أن األمريكييــن ذهبــوا فيمــا 
بــاول،  كولــن  »ذهــب  وقــال:  دمشــق،  إلــى  بعــد 
ـكـي  تشــجعوا للفكــرة، املســؤول األمريكــي ذهــب 
يطمئنهــم، ويؤكــد لهــم أنهــم غيــر مســتهدفين، كان 
بإمــكان الواليــات املتحــدة أن تردعهــم«. )شــفق 
 عــن إنديبندنــت عربيــة، 2019-8-21(

ً
نيــوز نقــال

التــي  اإليرانيــة  النفــط  ناقلــة  بــدأت  وبينمــا،       
 ،

ً
مؤخــرا طــارق  جبــل  ســلطات  عنهــا  أفرجــت 

بمغــادرة امليــاه اإلقليميــة ملنطقــة جبــل طــارق املتمتعــة بحكــم ذاتــي وتابعــة 
البريطانــي. للتــاج 

احتجازهــا،  عنــد  البنمــي  العلــم  ترفــع  الســفينة »غريــس 1«  وكانــت         
ولتمكينهــا مــن مواصلــة إبحارهــا تمــت تســميتها بـــ »أدريــان دريــا« ورفــع عليهــا 
العلــم اإليرانــي الــذي شــوهد األحــد يرفــرف علــى متنهــا. )روســيا اليــوم، 18-

)2019-8
        توعد وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل 
مــا فــي وســعها ملنــع ناقلــة النفــط اإليرانيــة »أدريــان دريــا« مــن تســليم النفــط 

إلــى ســورية ألن ذلــك انتهــاك للعقوبــات األمريكيــة.
وقال بومبيو للصحافيين الثالثاء: »أوضحنا أن أي جهة تتعامل مع )هذه 
الناقلة( أو تســاعدها أو تســمح لها بالرســو، معرضة لخطر العقوبات من 
الواليات املتحدة«، وأضاف: »إذا توجهت السفينة مرة أخرى إلى سورية، 
 مع تلك العقوبات ملنعها من ذلك«.

ً
سنتخذ كل اإلجراءات املمكنة تماشيا

       وبعد ورود تقارير مفادها بأن الناقلة اإليرانية قد اتجهت بعد مغادرتها 
حــذرت  اليونانــي،  كاالماتــا  مينــاء  إلــى  املا�ضــي  األحــد  مســاء  طــارق  جبــل 
تقديــم  مغبــة  مــن  املتوســط  البحــر  فــي  املوانــئ  اليونــان وجميــع  واشــنطن 
التســهيالت للســفينة، مشــددة علــى أن أي جهــود ملســاعدتها قــد ينظــر لهــا 
علــى أنهــا دعــم للحــرس الثــوري اإليرانــي الــذي تدرجــه الواليــات املتحــدة علــى 

)2019-8-21 )رويتــرز،  اإلرهابيــة.  للمنظمــات  قائمتهــا 
        هذا، وارتفعت نسبة تهريب األموال من البالد خالل سنوات الحرب، 
وســجلت معــدالت لــم تشــهدها ســورية، وتقديــرات مــا تــم التصريــح عنــه فــي 

أربع دول فقط تعادل 35 مليار دوالر.
أمــوال  تــم تســجيل 96 قضيــة تهريــب  أنــه         وبينــت مصــادر قضائيــة 
بينمــا  املا�ضــي،  العــام  القضــاء  أمــام  منظــورة 
 15 الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف  ســجل 

قضائيــة. دعــوى 
       وذكــر القا�ضــي املالــي فــي دمشــق أحمــد بللــوق 
القضايــا  بعــض  فــي  املهربــة  األمــوال  قيمــة  أن 
تتــراوح بيــن 200 و300 مليــون ليــرة، بينمــا قــال 
رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة محمد برق 
إنــه تــم إصــدار 12 قــرار حجــز احتياطــي خــالل 
النصــف األول مــن العــام الجــاري. )تشــرين، 17-

)2019-8
     فــي ســياق آخــر، أعلــن مديــر متحــف أرميتــاج 
فــي  بيوتروفســكي،  ميخائيــل  بطرســبورغ،  فــي 
حديث أدلى به للصحافيين الخميس أن الخبراء 
متحــف  ترميــم  فــي  للمشــاركة  جاهــزون  الــروس 
تدمــر، وقــال إن الحديــث ال يــدور حــول ترميــم 
آثــار تدمــر، إذ إنَّ تلــك املســألة ســيحلها املجتمــع 
 فــي ســورية. جــاء 

ً
الدولــي بعــد انتهــاء الحــرب تمامــا

التــي  املحادثــات  أعقــاب  فــي  لســانه  علــى  ذلــك 
أجراهــا يــوم 20 آب مــع املديــر العــام للمديريــة 

فــي ســورية محمــود حمــود. العامــة لآلثــار واملتاحــف 
       وقال: إن املقصود باألمر هو التصوير الجيودي�ضي ثالثي األبعاد وإعداد 
متحــف  فــي  الســوريين  املرمميــن  لعمــل   

ً
أساســا التــي ستشــكل  املخططــات 

مــع  التعــاون  اتفاقيــة  إلــى أن  بيوتروفســكي،  األرميتــاج، وأشــار، ميخائيــل 
الجانب السوري في هذا املجال يخطط لتوقيعها في تشرين الثاني القادم.

      وحســب تقييــم بيوتروفســكي، فــإن ترميــم متحــف تدمــر قــد يســتغرق 
مــدة عــام أو عاميــن. وقــال: إن موظفــي املتحــف اســتطاعوا الحفــاظ علــى 
املقتنيــات الكثيــرة. لكــن غالبيتهــا بحاجــة إلــى ترميــم. وأضــاف أن مجســمات 

رقميــة لآلثــار أعدهــا الخبــراء الــروس ســتحل محــل اآلثــار املدمــرة.
 فــي الوقــت ذاتــه، وذلــك 

ً
 ومعاصــرا

ً
       وأوضــح أن املتحــف ســيكون تقليديــا

فــي  مبنــاه وتجديــد معروضاتــه. وسيشــارك متحــف األرميتــاج  ترميــم  بعــد 
عمليــة تكويــن متحــف تدمــر واســتعادة تألقــه لتبــدأ هنــاك الحيــاة الثقافيــة 

)تــاس، 2019-8-23( والســياحية. 

امللف السيا�سي

الكرملين: 
التحضيرات جارية 

للقمة الثالثية 
لروسيا وتركيا 

وإيران حول سورية 
في أنقرة
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امللف السيا�سي

التعليق

 ويفيــض ثقــة باملقــدرة علــى التنفيــذ، بالترافــق 
ً
 وصريحــا

ً
جــاء كالم الرئيــس بشــار األســد واضحــا

 من تقدم بخطى ثابتة نحو النصر النهائي، وتأكيدات 
ً
مع ما يحرزه الجيش العربي السوري يوميا

الرئيس األسد بأن املعارك األخيرة في إدلب، كشفت ملن كان لديه شك، عن دعم أنقرة الواضح 

 إلظهار الدور التركي في 
ً
وغير املحدود لإلرهابيين، تحمل مؤشرات منها أننا لسنا مضطرين مجددا

، أن الدولــة الســورية باتــت فــي حــل مــن أمرهــا مــن أيــة توافقــات دخلــت 
ً
دعــم اإلرهــاب، ومنهــا أيضــا

بهــا بوســاطة الحليــف الرو�ضــي.

يبــدو أن التوقيــت الــذي اختــاره الرئيــس الفرن�ضــي إيمانويــل ماكــرون لدعــوة الرئيــس الرو�ضــي 

فالديمير بوتين لزيارته تّم بعناية فائقة، فهو توقيت مناسب، إذ أنه من جهة يسبق انعقاد قمة 

الدول السبع الكبرى )G7( التي يحاول ماكرون أن يلعب فيها دور الوسيط بين الرئيس الرو�ضي 

والقــادة األوروبييــن، فــي محاولــة لنقــل مواقــف بوتيــن مــن مختلــف األزمــات التــي تلعــب روســيا فيهــا 

 عــن محاولــة دفــع روســيا للعــودة إلــى قمــة الــدول الصناعيــة الكبــرى بعــد أن 
ً
، فضــال

ً
 فاعــال

ً
دورا

تركتهــا عــام 2014 فــي أعقــاب انــدالع األزمــة األوكرانيــة وعــودة شــبه جزيــرة القــرم إلــى روســيا، والتــي 

تحولــت بخــروج روســيا منهــا مــن »مجموعــة الثمانــي« إلــى »مجموعــة الســبع« الصناعيــة الكبــرى.

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن امللــف الســوري ســيكون إحــدى البوابــات الرئيســة للدخــول إلــى 

األجنــدة السياســية للقيصــر الرو�ضــي.

 آخــر، إذ أنهــا تتزامــن مــع احتــدام املنافســة األميركيــة – الصينيــة 
ً
كمــا أن الدعــوة تأخــذ ُبعــدا

وقرب تحولها إلى صراع، فواشنطن أكثر ما ترغب به اآلن هو إبعاد موسكو عن بكين بما يضمن 

لهــا انفــراد مباشــر فــي املواجهــة فــي جنــوب شــرق أســيا، ومــن هنــا يمكننــا فهــم التحــرك الصينــي 

 مــن خــالل الدخــول علــى خــط 
ً
الســريع واملهــم علــى صعيــد ملــف األزمــة الســورية بشــكل عــام، أوال

الحــل السيا�ضــي بلقــاء املبعــوث الصينــي الخــاص إلــى ســورية، شــيه شــياو يــان، مــع املبعــوث األممــي 

الخــاص إلــى ســورية، غيــر بيدرســون، ومناقشــتهما فــي الحــل السيا�ضــي لألزمــة الســورية.

: الزيــارة التــي قــام بهــا املبعــوث الصينــي إلــى ســورية، وتأكيــدات بكيــن القويــة والواضحــة 
ً
وثانيــا

 ودعمهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب، إذ 
ً
 وسياســيا

ً
والجديــة علــى الوقــوف إلــى جانــب ســورية اقتصاديــا

تحــدث بلغــة تحمــل تأكيــدات عــن االســتعداد الصينــي للبــدء بإعــادة إعمــار ســورية.

ممــا ســبق يجــب االســتفادة مــن تعاظــم حــدة الصــراع األميرـكـي الصينــي، وهــو يؤكــد صحــة 

االســتعداد  يســتلزم  وهــو   ،
ً
شــرقا التوجــه  لفكــرة  األســد  بشــار  الرئيــس  الســيد  طــرح  وصوابيــة 

الصينــي. الجانــب  علــى  وطرحهــا  األولويــات،  وفــق  واملتطلبــات  املشــروعات  لتصنيــف 

فــي الوقــت ذاتــه فــإن التحــركات الدبلوماســية الروســية ســواء زيــارة بوتيــن إلــى باريــس أو اتصــال 

رئيس وزراء كيان االحتالل به أو اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان به، تؤكد كذلك على 

صوابية املوقف الرو�ضي، كما تؤكد على أن موسكو هي البوصلة بالنسبة لجميع الدول الراغبة 

بتحقيق توافقات مع الدولة السورية العازمة على تحرير أراضيها من اإلرهاب.
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أطفال في مخيم الهول للنازحين في الحسكة

ملف 
الشرق

ملف الشرق
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    انتقــدت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة بشــدة االتفــاق األمريكــي التركــي علــى 
إعــالن مــا تســّمى بـ»املنطقــة اآلمنــة«، معتبــرة أنــه »اســتفزازي ومقلــق«، 
وأعــرب املتحــدث باســمها عبــاس موســوي األحــد عــن قلــق طهــران ملــا جــاء 
علــى لســان املســؤولين األمريكييــن فــي اآلونــة األخيــرة مــن تصريحــات عــن 
 مــن أن هــذه الخطــوة لــن 

ً
»املنطقــة اآلمنــة« فــي الشــمال الســوري، محــذرا

 فــي شــؤون ســورية فحســب، بــل ســتضر بأمــن املنطقــة.
ً
تشــكل تدخــال

     وشــدد الدبلوما�ضــي اإليرانــي علــى أن ممارســات األمريكييــن فــي شــمال 
أرا�ضــي  ووحــدة  القانــون  لســيادة   

ً
صارخــا  

ً
انتهــاكا تمثــل  ســورية  شــرق 

األمــم  وميثــاق  الدولــي  القانــون  يخالــف  ذلــك  أن  إلــى   
ً
مشــيرا ســورية، 

املتحــدة.
      وأشــار موســوي إلــى ضــرورة تســوية املشــاكل األمنيــة علــى الحــدود 

بيــن  ثنائيــة  تفاهمــات  عبــر  التركيــة  الســورية 
أنقــرة ودمشــق، دون التدخــل مــن دول أخــرى.

التصريحــات علــى خلفيــة  هــذه         وجــاءت 
إعــالن مســؤولين فــي تركيــا والواليــات املتحــدة 
إعــالن  علــى  مبدئــي  اتفــاق  إلــى  توصلهــم  عــن 
»منطقــة آمنــة« فــي املناطــق الســورية املتاخمــة 
للحــدود التركيــة، وذلــك بعــد أن هــددت أنقــرة 
بشــن عمليــة عســكرية جديــدة ضــد الوحــدات 
فــي  املتحــدة  الواليــات  مــن  املدعومــة  الكرديــة 

)2019-8-18 )فــارس،  املنطقــة. 
      فــي هــذه األثنــاء، انضمــت أملانيــا إلــى قائمــة 
ســورية  مــن  اســتعادت  التــي  الغربيــة  الــدول 
 ملواطنيــن لهــا حاربــوا فــي صفــوف تنظيــم 

ً
أطفــاال

اإلرهابــي. داعــش 
مــرة،  ألول  األملانيــة،  الحكومــة  وأكــدت        
وتتــراوح  أيتــام  منهــم  ثالثــة  أطفــال،  أربعــة  أن 
أعــوام،  وســبعة  أشــهر  عشــرة  بيــن  أعمارهــم 

أخِرجــوا االثنيــن املا�ضــي مــن مخيــم الهــول املــدار مــن قبل »قوات ســورية 
إلــى وطنهــم عقــب  الكرديــة، وســيعودون  الغالبيــة  ذات  الديمقراطيــة« 

املطلوبــة. الطبيــة  املســاعدات  تلقيهــم 
      وأعلن وزير الخارجية األملاني، هايكو ماس، أن حكومة برلين تتطلع 
: »هــم أطفــال صغــار 

ً
إلــى اســتعادة مزيــد مــن األطفــال مــن ســورية، قائــال

وال يمكن إلقاء اللوم عليهم في تصرفات آبائهم«. )تايمز، 2019-8-18(
       فــي ســياق متصــل، اعتبــر املبعــوث الصينــي الخــاص إلــى ســورية شــيه 
ال  ســورية  فــي  نشــاطه  إلــى  داعــش  تنظيــم  عــودة  خطــر  أن  يــان،  شــياو 
، ودعــا إلــى إحــراز تقــدم فــي العمليــة السياســية بيــن الحكومــة 

ً
يــزال قائمــا

واملعارضــة.
      وقــال شــيه للصحافييــن بعــد محادثاتــه مــع املبعــوث الخــاص لألمــم 
املتحــدة إلــى ســورية غيــر بيدرســن فــي جنيــف الثالثــاء: »هنــاك اآلن خطــر 
عــودة املنظمــات اإلرهابيــة مثــل داعــش، نــرى بعــض املؤشــرات إلى ذلك... 

يجــب اســتكمال الحــرب علــى اإلرهــاب«.
       جــاء هــذا التصريــح فــي الوقــت الــذي يشــّن فيــه الجيــش الســوري 
 علــى مواقــع للتنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب شــمالي البــالد، 

ً
 واســعا

ً
هجومــا

وقبــل ســاعات مــن انعقــاد مجلــس األمــن الدولــي علــى املســتوى الرفيــع 
)2019-8-20 )رويتــرز،  األوســط.  الشــرق  فــي  التطــورات  لبحــث 

الترـكـي، ســليمان صويلــو،  اتهــم وزيــر الداخليــة  فــي غضــون ذلــك،        
مسؤولين أمريكيين بلقاء أعضاء في منظمة »الحزب الشيوعي املارك�ضي 
اللينينــي«، التــي تصنفهــا أنقــرة منظمــة إرهابيــة، داخــل ســورية قبــل نحــو 

أســبوعين.
قنــاة  علــى  تلفزيونــي  لقــاء  فــي  مشــاركته  خــالل  صويلــو  وأضــاف        
»خبرتــورك« الثالثــاء، أنــه علــى درايــة بتفاصيــل اللقــاء الــذي جــرى قبــل 
مســؤولين  وجمــع  ســورية،  فــي   

ً
يومــا  14 نحــو 

أمريكييــن لــم يســمهم، مــع أعضــاء فــي منظمــة 
اللينينــي«. املارك�ضــي  الشــيوعي  »الحــزب 

        وأشار صويلو إلى أن تركيا تعرف املسؤولين 
األمريكييــن الذيــن شــاركوا فــي اللقــاء، وأســماء 
املشــاركين مــن طــرف املنظمــة املذكــورة، وهــي 
علــى درايــة بمضمــون اللقــاء، دون أن يكشــف 

مضمــون مــا جــرى خــالل ذلــك االجتمــاع.
      وتابع الوزير التركي أن بالده تعرف من يقف 
وراء منظمــة حــزب »العمــال الكردســتاني - بــي 
كا كا«، وأنهــا تــدرك ســبب وجــود واشــنطن فــي 
شــمال شــرقي ســورية، وملــاذا تهــرع دول العالــم 
لتوجــد لنفســها موطــئ قــدم فــي تلــك املنطقــة، 
أخــرى.  تفاصيــل  أي  يكشــف  أن  دون  مــن 

)2019-8-20 )األناضــول، 
       يأتــي مــا ســبق فــي وقــت، أعلنــت تركيــا فيــه 
بــدء تطبيــق املرحلــة األولــى مــن خطــة »املنطقــة 
 مــن يــوم األربعــاء، وذلــك عقــب محادثــة 

ً
اآلمنــة« شــمال ســورية، اعتبــارا

هاتفيــة بيــن وزيــري الدفــاع التركــي، خلو�ضــي أكار، واألمريكــي مــارك إســبر.
 لبيــان صــدر عــن وزارة الدفــاع التركيــة، فقــد أكــد أكار خــالل 

ً
      ووفقــا

محادثتــه مــع إســبر »ضــرورة تأســيس املنطقــة اآلمنــة فــي شــرق الفــرات 
بشمال سورية، وفق تطلعات أنقرة والجدول الزمني املحدد«، وأضاف 
 علــى عقــد اجتمــاع الوفــود العســكرية 

ً
البيــان أن الجانبيــن اتفقــا أيضــا

املراحــل  أنقــرة، ملناقشــة  فــي  زمــن ممكــن  أســرع  فــي  األمريكيــة والتركيــة 
التاليــة لخطــة »املنطقــة اآلمنــة«.

      وأشــار البيــان إلــى أن أكار »أكــد لنظيــره األمريكــي آراء وتطلعــات تركيــا 
املعروفــة حــول املنطقــة اآلمنــة املزمــع تأسيســها شــرق الفــرات«. )روســيا 

اليــوم، 2019-8-21(
      بــدوره، أعلــن املتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قالــن، أن 
 دوريــات مشــتركة شــرق 

ً
الجنــود األتــراك واألمريكييــن سيســيرون قريبــا

الخارجية اإليرانية 
تنتقد إعالن ما 

تسّمى بـ»املنطقة 
اآلمنة« معتبرة أنه 
»استفزازي ومقلق«

ملف الشرق
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الفــرات، وقــال قالــن فــي مؤتمــر صحافــّي، األربعــاء، عقــب اجتمــاع الفريــق 
الرئا�ضــي برئاســة رجــب طيــب أردوغــان، فــي املجمــع الرئا�ضــي بالعاصمــة 
 
ً
أنقرة، قال: »ســنرى خطوات ملموســة في األســابيع املقبلة. ســتبدأ قريبا

دوريــات مشــتركة للقــوات التركيــة واألمريكيــة شــرق الفــرات«.
     ووصــف قالــن اتفــاق أنقــرة وواشــنطن علــى إنشــاء »منطقــة آمنــة« 
: »اتفقنــا علــى 

ً
بـ«الخطــوة اإليجابيــة فــي االتجــاه الصحيــح«، وتابــع قائــال

اإلطار الرئيس بهذا الخصوص، واملباحثات جارية حول تنفيذه العملي 
اآلمنــة«  »املنطقــة  إلنشــاء  الجديــدة  الخطــوة  أن   

ً
مؤكــدا ونطاقــه«، 

مهمــة مــن ناحيــة توفيــر األمــن علــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا، وضمــان 
وحــدة األرا�ضــي الســورية، وتهيئــة الظــروف التــي تضمــن عــودة الالجئيــن 

منازلهــم.  إلــى  الســوريين 
       وأشار املتحدث التركي إلى أن تنفيذ االتفاق املذكور أمر مهم للغاية، 
 علــى عــدم قبــول سياســة املماطلــة فــي تطبيقــه. )األناضــول، 22-

ً
مشــددا

)2019-8
مــن جانــب آخــر، دعــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي، مايــك بومبيــو،         
الجمعــة، أوتــاوا إلعــادة »الجهادييــن« الكندييــن املعتقليــن لــدى »قســد«، 
وأعلــن بومبيــو خــالل زيــارة ألوتــاوا »كنــا فــي غايــة الوضــوح مــع الحكومــة 

نــود أن يســتعيدوا رعاياهــم«. الكنديــة. 
 فــي 

ً
       وأضــاف: »نريــد أن يســتعيد كل بلــد رعايــاه« املســجونين حاليــا

 أنه »من الضروري 
ً
سورية، بعد أن قاتلوا في صفوف »داعش«، معتبرا

القيــام بذلــك«.
       وتأتــي هــذه التصريحــات بعــد يوميــن علــى إعــالن وزيــر األمــن العــام 
الكنــدي، رالــف غوديــل، أن حكومتــه ال تنــوي مســاعدة »جــاك ليتــس« 
امللقــب بـ«الجهــادي جــاك« واملســجون فــي ســورية لــدى القــوات الكرديــة 
بعــد االنضمــام إلــى داعــش، للعــودة إلــى كنــدا ليحاكــم فيهــا، وأســقطت 

 الجنسية البريطانية 
ً
 مؤخرا

ً
لندن عن الجهادي البالغ من العمر 24 عاما

 بأيــدي الحكومــة الكنديــة. )أ ف ب، 2019-8-23(
ً
وبــات مصيــره حاليــا

     فــي هــذه األثنــاء، كشــف عضــو لجنــة العالقــات الخارجيــة بـ«املجلــس 
الوطنــي الكــردي«، إبراهيــم بــرو، عــن مضمــون لقــاء جمعــه مع مســؤولين 
املزعومــة،  اآلمنــة«  »املنطقــة  إنشــاء  لبحــث  األمريكيــة،  بالخارجيــة 

التــي ستشــملها وعمقهــا. واملناطــق 
       وقــال بــرو: إن »الجانــب األمريكــي أوضــح لنــا أن املنطقــة اآلمنــة التــي 
يتــم الحديــث عنهــا ســتكون منطقــة أمنيــة وعســكرية، وتــم االتفــاق علــى 
أن يتــراوح عمقهــا بيــن 5 إلــى 14 كلــم، ولكــن العمــق يختلــف مــن منطقــة 
ألخــرى، حيــث يبــدأ بـــ 5 كلــم فــي بعــض املناطــق ويصــل إلــى 14 كلــم فــي 

أخــرى«. مناطــق 
        وأضــاف أنــه »ســيتم تطبيقهــا علــى 3 مراحــل، األولــى بيــن تــل أبيــض 
ورأس العيــن، ومــن ثــم ســتكون املرحلتــان الثانيــة والثالثــة باتجــاه شــرق 
رأس العين أو غرب تل أبيض باتجاه عين العرب«، ولفت برو إلى أنه »تم 
االتفــاق علــى ســحب األســلحة الثقيلــة ملســافة 20 كلــم، مــع عــدم وجــود 
وحــدات الحمايــة الكرديــة وقــوات ســورية الديمقراطيــة ضمــن العمــق 
إلــى 14 كلــم، كمــا ســتكون هنــاك دوريــات أمريكيــة تركيــة  بـــ 5  املحــدد 
مشتركة في املنطقة، إلى جانب إنشاء مراكز لهم هناك، وستكون تركيا 
ضمــن القــوات الجويــة للتحالــف الدولــي التــي تحلــق فــي ســماء املنطقــة«.

: »لــن تدخــل أي قــوة غريبــة إلــى املنطقــة. فقــط ســتكون 
ً
     وتابــع قائــال

خصوصيــة  هنــاك  ســتكون  فهمنــا  مــا  بحســب  ولكــن  دوريــات،  هنــاك 
فيهــا،  الســورية  الحكومــة  مؤسســات  لوجــود   

ً
نظــرا القامشــلي  ملدينــة 

والشــروط التــي ُوضعــت لــم تكــن بيــن الواليــات املتحــدة وتركيــا فقــط، بــل 
إن قــوات ســورية الديمقراطيــة أو وحــدات الحمايــة الكرديــة أو حــزب 
االتحاد الديمقراطي، قبلوا بهذه الشروط، كما أن الطرفين اتفقا على 

املتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي
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أن تبقــى املناطــق التــي يوجــد فيهــا النظــام، علــى مــا هــي عليــه، ويبــدو أن 
الدوريــات«. تلــك  مــن  القامشــلي ستســتثنى 

 للمبــادرة الفرنســية التــي تســعى 
ً
 وقبــوال

ً
وأشــار بــرو إلــى أن »هنــاك دعمــا

إلنشــاء إدارة جديــدة واتفــاق كــردي – كــردي، واتفــاق بيــن الكــرد وباقــي 
مكونــات املنطقــة، وأن يكــون جميــع األطــراف شــركاء فــي إدارة املنطقــة، 
كمــا تــم التركيــز علــى خصوصيــة املجلــس الوطنــي الكــردي الــذي يجــب أن 

وفــي  األرض  علــى   
ً
موجــودا  

ً
رئيســا  

ً
طرفــا يكــون 

االتفــاق«. املنطقــة ضمــن شــروط  إدارة 
      وأوضح برو »أعربنا عن مخاوفنا من مجيء 
الالجئيــن الســوريين إلــى املنطقــة اآلمنــة املزمــع 
الالجئيــن  عــودة  ضــد  لســنا  ونحــن  إنشــاؤها، 
ولكــن  مناطقهــم،  إلــى  الســوريين  والنازحيــن 
الحرب لم تتوقف في عدد من املناطق، وعليه 
فــإن عودتهــم صعبــة، لــذا فإننــا متخوفــون مــن 
أن تقــدم تركيــا علــى توطيــن أكثــر مــن 3 مالييــن 
الجــئ ســوري موجوديــن علــى أراضيهــا، فــي تلــك 
املنطقة، علما أن واشنطن أكدت أنها اتفقت 
أحــد  بإعــادة  تركيــا  تقــوم  أال  علــى  أنقــرة  مــع 
بالقــوة، مــع الســماح ألهالــي املنطقــة بالعــودة، 
مناطــق  أهالــي  مــن  كبيــر  عــدد  يوجــد  حيــث 
تركيــا،  فــي  والعــرب،  الكــرد  مــن  الفــرات  شــرق 
وعليــه ســتكون عــودة أهالــي الرقــة وديــر الــزور 
، ولكن لن 

ً
 إيجابيا

ً
والحسكة إلى مناطقهم أمرا

 جلــب أهالــي مناطــق أخــرى بالقوة 
ً
يكــون مقبــوال

إلى هذه املنطقة، وهو ما وافقت عليه تركيا«. 

)2019-8-23 )روداو، 
     فــي ســياق متصــل، أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة أن »قســد«، بــدأت 
تفكيــك تحصيناتهــا فــي »املنطقــة اآلمنــة«، والتــي اتفقــت أنقــرة وواشــنطن 

علــى إنشــائها.
      وجــاء فــي بيــان نشــرته القيــادة املركزيــة األمريكيــة علــى حســابها فــي 
»تويتــر«، الجمعــة: »فــي غضــون 24 ســاعة مضــت علــى اتصــال هاتفــي 
بيــن وزيــر الدفــاع األمريكــي ونظيــره التركي، حول 
قــوات  قامــت  فــي شــمال شــرق ســورية،  األمــن 
تحصيناتهــا«.  بتفكيــك  الديمقراطيــة  ســورية 
بذلــك  »قســد«  أثبتــت  فقــد  البيــان  وبحســب 

األمنيــة«. اآلليــة  تطبيــق  بدعــم  تمســكها 
مــع  األمريكيــة  املركزيــة  القيــادة  وأرفقــت       
 فوتوغرافيــة تظهــر عمليــة نســف 

ً
البيــان صــورا

تحصينات تحت إشراف عسكريين أمريكيين.
 للبنتاغــون، فقــد أعلــن وزيــرا الدفــاع 

ً
     ووفقــا

األمريكي، مارك إســبر، والتركي، خلو�ضي أكار، 
أثنــاء مكاملتهمــا الهاتفيــة، الخميــس، أن اآلليــة 
بيــن تركيــا والواليــات  تــم التوافــق حولهــا  التــي 
املتحــدة، مــن شــأنها تأميــن الحــدود بيــن ســورية 
متفــق  غيــر  عمليــات  عــدد  و«تقليــص  وتركيــا 
عليهــا بيــن الطرفيــن تنافــي املصالــح املتبادلــة«.

     ورفضــت دمشــق االتفــاق الترـكـي األمريكــي 
بســيادة   

ً
مساســا بحســبانه   ،

ً
قاطعــا  

ً
رفضــا

للقانــون   
ً
وانتهــاكا أراضيهــا  ووحــدة  ســورية 

.)2019-8-23 )نوفوســتي،  الدولــي. 

الرئاسة التركية: 
الجنود األتراك 

واألمريكيين 
 
ً
سيسيرون قريبا
دوريات مشتركة 

شرق الفرات !

لقاء تركي–أمريكي في أنقرة ملناقشة إنشاء »منطقة آمنة« في سورية
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التعليق

 لجهــة مســافة وعمــق 
ً
أكــدت الصحافيــة، ســيلفا رزوق، أنــه رغــم التفاصيــل التــي بــدأت بالتكشــف تباعــا

يــزال يلــف العديــد مــن  »املنطقــة اآلمنــة« املزمــع إنشــاؤها مــن قبــل أميــركا وتركيــا، إال أن الغمــوض ال 
التفاصيــل األخــرى.

بالنظــر إلــى التطــورات التــي لحقــت إعــالن واشــنطن وأنقــرة عــن االتفــاق وبخاصــة لجهــة اإلعــالن الكــردي 
الواضــح عــن موافقتــه علــى املشــروع، بعــد محــاوالت مــن إبــداء العزيمــة علــى املواجهــة والقتــال إلســقاطه، 
فــوت الصــوت التركــي الــذي كان يلّمــح فــي فتــرة مــن الفتــرات إلــى أن أي تحــول باتجــاه موافقــة أميركا 

ُ
 خ

ً
وأيضــا

لــت كل هــذه التفاصيــل علــى أن مــا يجــري ال يعــدو 
ّ
 لــه، دل

ً
علــى خططــه فــي شــرق الفــرات سيشــكل انتصــارا

 لترتيــب املشــهد فــي مناطــق شــرق الفــرات وفــق مــا تقضيــه مصلحــة النظــام التركــي.
ً
 أميركيــا

ً
مخططــا

بـــ »منطقــة آمنــة« بعمــق 40  إلــى أن تركيــا طالبــت  ننــَس هنــا وفــي إطــار عــرض التفاصيــل، اإلشــارة  وال 
 علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة، لكــن مــا تمــت املوافقــة عليــه 

ً
، وطــول نحــو 460 كيلومتــرا

ً
كيلومتــرا

 فقــط، وطــول محــدود نحــو نصــف املســافة املقترحــة.
ً
هــو عمــق يتــراوح بيــن 5 - 14 كيلومتــرا

كمــا طلبــت أنقــرة، خــالل املحادثــات، أن تكــون الســيطرة فــي تلــك املنطقــة للجيــش التركــي وحــده، بهــدف 
تحويــل تلــك الرقعــة الجغرافيــة إلــى حكــم أو إدارة ذاتيــة، إال أن اإلدارة األميركيــة رفضــت هــذا الطــرح 

.
ً
جملــة وتفصيــال

 بــأن »أي عمــل 
ً
 التذكيــر بخطوطهــا الحمــراء بعــد تصريحــات مســؤوليها مؤخــرا

ً
أعــادت واشــنطن أيضــا

 ويضــر بجهــود اســتقرار املنطقــة«، وبالطبــع املقصــود بالعمــل 
ً
عســكري أحــادي الجانــب ســيكون مرفوضــا

العســكري أحــادي الجانــب هــي أنقــرة.
باملقابــل، بــرز الرضــوخ الكــردي فــي أق�ضــى تجلياتــه مــع إعــالن بــد عمليــات اإلخــالء ملواقــع »وحــدات حمايــة 
، وبــرزت معهــا تصريحــات العديــد مــن القــادة الكــرد املرحبــة بـــ 

ً
الشــعب« مــن الشــريط املحــدد لهــا أميركيــا

»املنطقــة االمنــة« كبديــل عــن التدخــل العســكري التركــي.
فــي ظاهرهــا إرضــاء لجميــع األطــراف ســواء التركيــة أو  تبــدو  التــي  ممــا ســبق، فــإن املحــاوالت األميركيــة 
الكرديــة، هــي خطــوة أولــى علــى طريــق اســتعادة مفاهيــم تكــرس أمــر واقــع »تقســيمي« جديــد، ير�ضــي كل 
 مــن إيجــاد حلــول تســتعيد بموجبهــا حقهــا 

ً
األطــراف املتحالفــة مــع واشــنطن، ويمنــع الدولــة الســورية الحقــا

 ،
ً
 مــع اتجــاه دمشــق نحــو إغــالق ملــف إدلــب، علــى األقــل ميدانيــا

ً
بســيادتها علــى كامــل أراضيهــا، وخصوصــا

فــي املرحلــة الحاليــة، وتكريــس معــادالت سياســية جديــدة تمّهــد الســتعادة كامــل املحافظــة فــي فتــرة الحقــة.
 فــي ابتــزاز كل 

ً
أمــا فــي مــا يخــص النقطــة األكثــر جدليــة والتــي شــكلت الذريعــة التركيــة األكثــر اســتخداما

األطــراف وهــي ذريعــة » الالجئيــن« فــال يبــدو أن » الالجئيــن » أنفســهم بصــدد املوافقــة علــى توطينهــم فــي 
فــي تكريــس تغييــر ديمغرافــي جديــد، بتلــك   والتــي ستســهم علــى حــد ســعي أنقــرة 

ً
املناطــق املنتقــاة تركيــا

املناطــق.
املعركــة  مــن  كجــزء   ،

ً
جليــا األميرـكـي  املخطــط  يظهــر  اللحظــة  حتــى  املكتملــة  غيــر  املعطيــات  هــذه  أمــام 

 التفــاق »املنطقــة اآلمنــة« لكــن 
ً
 والتــي تصــل حــدود طهــران، والتــي بدورهــا وجهــت انتقــادا

ً
املفتوحــة إقليميــا

 قطــع 
ً
ســهامها حــددت األميركــي علــى وجــه الخصــوص، باعتبــار أن واشــنطن تحــاول بهــذه الطريقــة أيضــا

طريــق جديــد أمــام محــاوالت اســتعادة الحــدود الســورية العراقيــة املشــتركة ومــا يعنيــه مــن فتــح طريــق 
.
ً
طهــران دمشــق الحقــا

 فــي إطــار ســرد تفاصيــل وتبعــات مــا يجــري محــاوالت واشــنطن فــي القبــض علــى 
ً
وعلينــا أن ال نن�ضــى أيضــا

ورقــة سياســية جديــدة تخولهــا اســتخدامها فــي محــاوالت الحــل السيا�ضــي باملرحلــة القادمــة.
 ،

ً
 أكثــر تعقيــدا

ً
م�ضــي واشــنطن فــي مخططهــا والــذي أرضــت بــه جميــع حلفائهــا مــن جهــة وأرســت موقفــا

 عــن دمشــق، وقــزم موقفــه لحــدود 
ً
كشــف علــى كل حــال هشاشــة املوقــف »الكــردي« الــذي ابتعــد أشــواطا

قيــد  الذاتيــة«  »اإلدارة  تكريــس  اســتمرار  أحــالم  لتذهــب  كبيــر،  مشــروع  فــي  أميركيــة  ورقــة  اســتخدامه 
الريــاح، وتتــرك منطقــة شــرق الفــرات أمــام خيــارات جديــدة، بحاجــة لكثيــر مــن الترتيــب الســوري الرو�ضــي 

ومعــه اإليرانــي، ملواجهــة املخطــط األميرـكـي املســتجد.



16

W W W . D C R S . S Y

قوات للجيش السوري في مدينة خان شيخون

ملف 
الشمال

ملف الشمال



17

W W W . D C R S . S Y

ملف الشمال

     بعد أسبوع من العمليات العسكرية املكثفة، أعلنت القيادة العامة 
للجيش العربي الســوري الجمعة، اســتعادة الســيطرة على مدينة خان 
فــي ريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب  شــيخون وعــدد مــن القــرى والبلــدات 

الجنوبــي.
       ومن بين املناطق التي استعادها الجيش السوري مورك، اللطامنة، 
املســتودعات، وادي العنــز، وادي العســل، لطميــن، لحايــا غربيــة، لحايــا 
فــاس،  تــل  تلــة الصيــاد، كفرزيتــا، معركبــة،  شــرقية، وادي حســمين، 

وادي قســمين، كعــب الفــرس.
 بوتيــرة 

ً
       وأكــدت القيــادة العامــة فــي بيــان، أن التقــدم ال زال مســتمرا

عاليــة، وأن العمــل جــار لنــزع العبــوات الناســفة التــي زرعهــا املســلحون.
       وأعلنــت القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة الســورية »هــذه 

املناطق وما حولها خالية من اإلرهاب املسلح، 
القــرى  هــذه  لتطهيــر  جــار  العمــل  أن  مؤكــدة 
وحقــول  الناســفة  العبــوات  مــن  والبلــدات 
األلغــام الكثيفــة التــي زرعهــا اإلرهابيــون خــالل 
تمركزهــم هنــاك، بمــا يتيــح للمواطنيــن العــودة 
محاصيلهــم  وجنــي  ومزارعهــم  مســاكنهم  إلــى 
الســنوية بأســرع وقــت ممكــن«. )ســانا، 8-23-

)2019
عــن  الخميــس،  أعــرب  الكرمليــن،  وكان        
الســوري  الجيــش  قــوات  ببســط  ترحيبــه 
فــي  شــيخون  خــان  مدينــة  علــى  الســيطرة 

الســورية. إدلــب  محافظــة 
باســم  املتحــدث  قــال  صحافــّي،  تصريــح  وفــي 
»لقــد  بيســكوف:  دميتــري  الروســية،  الرئاســة 
أن  عــن  البدايــة  منــذ  يــدور  الحديــث  كان 
فــي  ستســتمر  اإلرهابيــة  املجموعــات  مكافحــة 
جميــع املناطــق )الســورية( بــدون اســتثناء، ال 
يواصلــون  الذيــن  اإلرهابييــن  مكافحــة  ســيما 
الســورية«،  املســلحة  القــوات  ضــد  هجماتهــم 
حميميــم  قاعــدة  اســتهدافهم  جانــب  إلــى 
ال  الســبب،  »لهــذا  وتابــع:   .

ً
أيضــا الروســية 

 ســوى الترحيــب بــأي انتصــارات 
ً
يســعنا طبعــا

صغيرة من هذا النوع أو انتصارات أكثر أهمية على هذه املجموعات«. 
 )2019-8-22 )إنترفاكــس، 

      وأعلــن الكرمليــن أن الرئيســين الرو�ضــي، فالديميــر بوتيــن، والترـكـي، 
رجــب طيــب أردوغــان، بحثــا، خــالل اتصــال هاتفــي بــادر إليــه الجانــب 

فــي ســورية. اإلرهــاب  الترـكـي، مكافحــة 
       وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن املكاملة تناولت كذلك 
»جوانــب أخــرى مــن التســوية الســورية، بمــا فــي ذلــك العمــل الــذي تقــوم 
به روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب األمم املتحدة، على تشكيل وإطالق 

اللجنة الدستورية، وذلك في ضوء القمة الخامسة املرتقبة في سبتمبر 
للدول الضامنة ملسار أستانا«.

 التعاون في إرساء االستقرار في 
ً
      وذكر البيان أن الرئيسين بحثا أيضا

منطقــة خفــض التصعيــد بمحافظــة إدلــب الســورية. وأضــاف الكرمليــن 
أن بوتين وأردوغان اتفقا على »تفعيل الجهود الرامية إلى إزالة التهديد 
اإلرهابــي النابــع عــن هــذه املنطقــة، وضمــان تحقيــق مذكــرة سوت�ضــي مــن 

17 سبتمبر 2018 )بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب(«.
        من جهتها، أوردت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره 
الرو�ضــي فالديميــر بوتيــن فــي اتصــال هاتفــي الجمعــة أن »الهجمــات« فــي 
إدلــب التــي يقودهــا الجيــش الســوري تضــر بمســاعي الحــل فــي ســورية، 
وبحســب بيــان الرئاســة، أبلــغ أردوغــان نظيــره الرو�ضــي بــأن »الهجمــات« 
التي يقوم بها الجيش السوري في شمال غرب 
األمــن  وتهــدد  إنســانية  أزمــة  »تســبب  ســورية 

القومــي الترـكـي«.
     وأضاف أن ما أسماها »الهجمات« انتهكت 
 
ً
وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب و«ألحقــت أضــرارا

ســورية«.  فــي  حــل  إليجــاد  املبذولــة  بالجهــود 
)2019-8-23 اليــوم،  )روســيا 

       وفــي وقــت الحــق مــن اليــوم ذاتــه، أعلــن 
فالديميــر  الرو�ضــي،  الرئيــس  أن  الكرمليــن، 
طيــب  رجــب  الترـكـي،  نظيــره  ســيلتقي  بوتيــن 
أردوغــان، أثنــاء زيارتــه إلــى روســيا يــوم 27 آب.

      وفي تصريح صحافّي، أجاب املتحدث باسم 
بنعــم  بيســكوف،  دميتــري  الرو�ضــي،  الرئيــس 
علــى ســؤال عمــا إذا كان مــن املخطــط لعقــد 
وأوضــح  اليــوم،  هــذا  فــي  الرئيســين  بيــن  لقــاء 
بيــن  املتحــدث باســم الكرمليــن أن املحادثــات 
بوتيــن وأردوغــان ســتجري علــى هامــش معــرض 
»ماكــس« الدولــي للطيــران، وســيزور أردوغــان 
رســمية  زيــارة  فــي  املقبــل،  الثالثــاء  روســيا، 
. )روســيا اليــوم، 8-23-

ً
 واحــدا

ً
تســتغرق يومــا

)2019
       بمــوازاة ذلــك، أعلــن أردوغــان، أنــه يعتــزم 
بحــث تطــورات األوضــاع فــي إدلــب الســورية مــع نظيــره األمريكــي، دونالــد 
ترامــب، خــالل األيــام القادمــة، وفــي كلمــة ألقاهــا أثنــاء فعاليــات أقيمــت 
الحاكــم،  العدالــة والتنميــة«  لتأســيس »حــزب  الـــ 18  الذكــرى  إلحيــاء 
قــال: إن بــالده تســعى إلقامــة »منطقــة ســالم« علــى تخومهــا الجنوبيــة. 

)2019-8-23 )رويتــرز، 
       وكانــت وزارة الخارجيــة الروســية، قــد أعلنــت أن موســكو ســتواصل 
التعــاون مــع أنقــرة بخصــوص الوضــع فــي إدلــب، مؤكــدة ضــرورة احتــرام 

كل االتفاقيــات التــي تــم التوصــل إليهــا بشــأن إدلــب.

القيادة العامة للجيش 
العربي السوري تعلن 

استعادة السيطرة على 
مدينة خان شيخون 

وعدد من القرى 
والبلدات في ريفي حماة 
الشمالي وإدلب الجنوبي
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 في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي
ً
 إنسانيا

ً
الجيش السوري فتح معبرا

     وقالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة، ماريــا زاخاروفــا: »نعتبــر أنــه مــن 
الضــروري االلتــزام بــكل االتفاقيــات الخاصــة بإدلــب، والتــي تهــدف إلــى 
مواصلــة محاربــة اإلرهــاب، وفــي الوقــت نفســه ضمــان أمــن املدنييــن«، 
مضيفــة: »فــي هــذا الســياق ســنواصل التعــاون مــع تركيــا فــي إطــار مذكــرة 
سوت�ضي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018«. )نوفوستي، 

)2019-8-22
فتــح  الســوري  الجيــش  أن  الخميــس  الســورية  الخارجيــة       وأعلنــت 

فــي ريــف حمــاة الشــمالي. فــي منطقــة صــوران   
ً
إنســانيا  

ً
معبــرا

     وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: »في إطار االهتمام بأوضاع 
املجموعــات  ممارســات  جــراء  معاناتهــم  مــن  والتخفيــف  املواطنيــن 
اإلرهابيــة تعلــن الجمهوريــة العربيــة الســورية عــن فتــح معبــر إنســاني فــي 
منطقــة صــوران فــي ريــف حمــاة الشــمالي بحمايــة قــوات الجيــش العربــي 
الســورّي، وذلــك لتمكيــن املواطنيــن الراغبيــن فــي الخــروج مــن املناطــق 
الخاضعــة لســيطرة اإلرهابييــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي 
 من املأوى والغذاء 

ً
وسيصار إلى تأمين احتياجات هؤالء املواطنين كافة

والرعايــة الصحيــة«. )ســانا، 2019-8-22(
مــا ســيجري  أنقــرة مســؤولية  الســورية         هــذا، وحملــت الخارجيــة 
فــي إدلــب، متهمــة إياهــا بعــدم االلتــزام بــأي مــن اتفاقــات سوت�ضــي بشــأن 

إدلــب.
      وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان: إن املعبر الذي 
 مــن حــرص الدولــة الســورية 

ً
افتتحتــه ســورية فــي صــوران جــاء انطالقــا

علــى حيــاة مواطنيهــا وللتخفيــف مــن معاناتهــم جــراء وجــود اإلرهابييــن فــي 
تلــك املنطقــة، وأضــاف: أن »مــن يقــوم بإعاقــة الخــروج اآلمــن بــأي شــكل 
مــن األشــكال، ســواء مــن املجموعــات اإلرهابيــة أو مــن يقــف وراءهــم، 
عــن حيــاة  الكاملــة  املســؤولية  يتحمــل  فإنــه  الترـكـي،  النظــام   

ً
وتحديــدا

هــؤالء املدنييــن«.
      وأوضــح سوســان أن »أي وجــود أجنبــي علــى األرض الســورية دون 
موافقــة الدولــة الســورية هــو وجــود غيــر مشــروع، ويجــب أن ال يكــون 
لــدى أي كان مــن اإلرهابييــن وداعميهــم أي شــك حــول إصــرار ســورية 
 
ً
وجيشها على االستمرار فيما بدأناه قبل خان شيخون بكثير«، مؤكدا

أن »الجيــش الســوري مــاض بتحريــر كل شــبر مــن األرا�ضــي الســورية مــن 
اليــوم، 2019-8-22( )روســيا  اإلرهــاب«. 

         من جانب آخر، قال مسؤوالن تركيان، الخميس: إن قوات تابعة 
للجيش الســوري اســتهدفت موقع مراقبة تركي في شــمال غرب ســورية، 
دون وقــوع إصابــات، وأضــاف املســؤوالن: دون الكشــف عــن اســميهما: 
»القــوات الســورية أطلقــت النــار علــى موقــع مراقبــة ترـكـي شــمال غربــي 

ســورية«.
 
ً
 تركيا

ً
 عســكريا

ً
       وتأتي هذه الحادثة بعد ضربة جوية اســتهدفت رتال

االثنيــن املا�ضــي أثنــاء توجهــه لنجــدة اإلرهابييــن. )رويتــرز، 2019-8-22(
       وصــرح املتحــدث باســم الخارجيــة التركيــة، حامــي أقصــوي، بــأن 
تركيــا ســتحافظ علــى وجودهــا فــي نقطــة املراقبــة التاســعة بمــورك رغــم 
ســيطرة الجيــش الســوري علــى املنطقــة، وقــال: »نقطــة املراقبــة التركيــة 
التاســعة فــي مدينــة مــورك ســتبقى فــي مكانهــا رغــم ســقوط املدينــة. لقــد 
ســيطرت قــوات الجيــش الســوري علــى خــان شــيخون، واملتحــدث باســم 

الرئاســة التركيــة صــرح بذلــك أمــس«.
     ورفــض أقصــوي التعليــق علــى ســؤال يتعلــق بكيفيــة اســتمرار وجــود 

النقطــة بعــد ســقوط املدينــة. )روســيا اليــوم، 2019-8-22(
       والخميــس، أرســل الجيــش الترـكـي، تعزيــزات عســكرية جديــدة إلــى 
نقــاط املراقبــة التابعــة لــه فــي محافظــة إدلــب، وســط تصاعــد التوتــر 
فــي املنطقــة بيــن القــوات التركيــة والســورية، وتضــم التعزيــزات آليــات 
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ومدرعــات وذخائــر قادمــة مــن مختلــف مناطــق تركيــا. )األناضــول، 22-
)2019-8

       هــذا، وقتــل 3 مدنييــن وجــرح 12 آخــرون فــي غــارة جويــة ســورية 
 كان فــي طريقــه إلــى مركــز املراقبــة التاســع 

ً
 تركيــا

ً
 عســكريا

ً
اســتهدفت رتــال

شــمال غــرب ســورية، وفــق مــا أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، وقالــت: إن 
الهجــوم انتهــك اتفاقــات أنقــرة وتعاونهــا مــع روســيا، مشــيرة إلــى أن تركيــا 

 بشــأن القافلــة. )األناضــول، 2019-8-19(
ً
أبلغــت روســيا مســبقا

       ويأتــي ذلــك، بعــد أن أفــاد مصــدر رســمي بــوزارة الخارجيــة الســورية، 
بــأن آليــات تركيــة اجتــازت الحــدود باتجــاه بلــدة خــان شــيخون بريــف 

إدلــب، مــا يؤكــد دعــم تركيــا للمجموعــات اإلرهابيــة.
     وقــال املصــدر: إن »آليــات تركيــة محملــة بالذخائــر تجتــاز الحــدود 

بريــف  شــيخون  خــان  بلــدة  باتجــاه  وتدخــل 
النصــرة  »جبهــة  إرهابيــي  لنجــدة  إدلــب، 
الخطــوة  هــذه  أنَّ  علــى   

ً
مشــددا املهزوميــن«، 

تؤكــد الدعــم الترـكـي الالمحــدود للمجموعــات 
اإلرهابيــة«.

       وأضاف املصدر: أن ســورية »تدين بشــدة 
النظــام  وتحمــل  الســافر«،  الترـكـي  التدخــل 
الترـكـي املســؤولية الكاملــة عــن تداعيــات هــذا 
وســالمة  ووحــدة  لســيادة  الفاضــح  االنتهــاك 
أرا�ضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وألحــكام 

الدولــي. القانــون 
        وتابع املصدر في الخارجية: تأكيد دمشق 
الترـكـي  للنظــام  العدوانــي  الســلوك  هــذا  »أنَّ 
لــن يؤثــر بــأي شــكل فــي عزيمــة وإصــرار الجيــش 
مطــاردة  فــي  االســتمرار  علــى  الســوري  العربــي 
وغيرهــا،  شــيخون  خــان  فــي  اإلرهابييــن  فلــول 
حتــى تطهيــر كامــل التــراب الســوري مــن الوجــود 

)2019-8-19 )ســانا،  اإلرهابــي«. 
أن  التركيــة  الرئاســة  أعلنــت  قــد  وكانــت        
 
ً
قريبــا ينــوي  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرئيــس، 

فــي  بســورية  إدلــب  فــي  للقصــف  ترـكـي  عســكري  رتــل  تعــرض  مناقشــة 
بوتيــن. فالديميــر  الرو�ضــي،  الرئيــس  مــع  هاتفــي  اتصــال 

     وقال املتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، خالل مؤتمر 
 على ما حدث في إدلب: »لقد أبلغنا الجانب 

ً
صحافي له، األربعاء، تعليقا

الرو�ضــي بــرد فعلنــا«.
فــي وقــت ســابق علــى  إلــى أن أنقــرة وموســكو »اتفقتــا  وأشــار املتحــدث 
كهــذا«،  الوضــع  يكــون  أن  ونتوقــع  املراقبــة.  كافــة مراكــز  أمــن  ضمــان 
 
ً
اتصــاال رئيســنا  ســيجري  القادمــة  القريبــة  األيــام  »وخــالل  وأضــاف: 

 مــع الســيد بوتيــن«، وأكــد املتحــدث علــى ضــرورة ضمــان الهدنــة 
ً
هاتفيــا

انتهاكهــا. وتفــادي  إدلــب  فــي 

      وشدد قالين على أن جميع مراكز املراقبة التركية في سورية ستبقى 
قائمة، وسيستمر تقديم الدعم لها. )روسيا اليوم، 2019-8-21(

      وحــذر وزيــر الخارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو، الثالثــاء، دمشــق 
مــن »اللعــب بالنــار« بعــد تعــرض رتــل عســكري ترـكـي لهجــوم، االثنيــن، 
أثنــاء توجهــه إلــى نقطــة مراقبــة فــي محافظــة إدلــب، وقــال: خــالل مؤتمــر 
يلعــب  النظــام الســوري أال  أنقــرة: »علــى  فــي العاصمــة  صحافــّي عقــده 

بالنــار وســنفعل كل مــا يلــزم مــن أجــل ســالمة جنودنــا«.
      وأكد وزير الخارجية أن تركيا »ال تنوي نقل نقطة املراقبة التاسعة 
فــي إدلــب الســورية إلــى مــكان آخــر«، وأضــاف: أن بــالده تجــري اتصــاالت 
الرتــل  علــى  الهجــوم  خلفيــة  علــى  روســيا  مــع  املســتويات  كافــة  علــى 

)2019-8-20 )األناضــول،  العســكري. 
الرو�ضــي  الرئيــس  أعلــن  آخــر،  مــن جانــب       
فالديمير بوتين أن روسيا تدعم جهود الجيش 
الســوري الحتواء الخطر اإلرهابي في محافظة 
إدلــب، وقــال بوتيــن قبــل انطــالق مباحثاتــه مــع 
الرئيس الفرن�ضي، إيمانويل ماكرون، االثنين: 
»بال شك سنتحدث عن سورية، وأود اإلشارة 
هنــا إلــى أنــه بعــد توقيــع االتفاقــات فــي سوت�ضــي 
إلقامــة منطقــة منزوعــة الســالح فــي إدلــب، كان 
مــن  آنــذاك يســيطرون علــى %50  اإلرهابيــون 
األرا�ضــي هنــاك، واآلن يســيطرون علــى %90، 

ونحــن نــرى هجمــات مســتمرة مــن قبلهــم«.
»واألكثــر   :

ً
قائــال الرو�ضــي  الرئيــس  وتابــع         

هــذه  مــن  املســلحين  نقــل  نــرى  أننــا  خطــورة، 
املنطقة إلى مناطق أخرى في العالم، وهذا أمر 
خطيــر للغايــة«، وأضــاف: »وكانــت هنــاك أيضــا 
محــاوالت اســتهداف قاعدتنــا فــي حميميــم أكثــر 
مــن مــرة، ومــن منطقــة إدلــب بالــذات. ولذلــك، 
مــا يخــص  فــي  الســوري  الجيــش  ندعــم جهــود 
تلــك  الحتــواء  املحلــي  النطــاق  علــى  العمليــات 
-8-19 اليــوم،  )روســيا  اإلرهابيــة«.  املخاطــر 

)2019
      في غضون ذلك، جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، 
التأكيــد علــى مواصلــة بــالده تقديــم الدعــم لـ«االئتالف« املعارض، وجاء 
تأكيــد الوزيــر الترـكـي خــالل اســتقباله، الثالثــاء، لوفــد مــن »االئتــالف« 
برئاســة أنــس العبــدة، فــي مقــر وزارة الخارجيــة التركيــة بالعاصمــة أنقــرة.

      ونشر مولود تشاووش أوغلو تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل 
االجتماعــي »تويتــر«، أكــد فيهــا أن تركيــا »تعمــل علــى حمايــة وضــع إدلــب 
وشــدد  التصعيــد«،  خفــض  منطقــة  تســتهدف  التــي  الهجمــات  وإنهــاء 
الوزيــر التركــي علــى أن الوصــول إلــى الحــل السيا�ضــي فــي ســورية يعتبــر علــى 

رأس أولويــات الدبلوماســية التركيــة. )روســيا اليــوم، 2019-8-20(.

الكرملين يرحب 
باستعادة خان شيخون: 
ال يسعنا سوى الترحيب 
بأي انتصارات صغيرة 

أو أكثر أهمية على 
املجموعات اإلرهابية
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أكــد الباحــث، الدكتــور أحمــد درزي، أنــه ال يمكــن فصــل املشــهد الســوري اآلن إلــى أجــزاء ومــا يجــري مــن تطــورات شــمال البــالد 
فــي محافظــة إدلــب ومحيطهــا ســينعكس مباشــرة علــى الوضــع الراهــن شــمال شــرقها حيــث مناطــق ســيطرة الكــرد.

 بعــد رفــع ســوية التوتــر العســكري فــي مضيــق 
ً
واعتبــر أنــه تركــت تغيــرات املشــهد الدولــي واإلقليمــي املتالحقــة، وخاصــة

هرمــز، وإســقاط طائــرة االســتطالع األمريكيــة املتطــورة، واحتجــاز ناقلــة النفــط اإليرانيــة مــن قبــل بريطانيــا 
فــي مضيــق جبــل طــارق والــرد اإليرانــي، بظاللهــا علــى املشــهد العــام فــي غــرب آســيا بشــكل متســارع، ودفــع 
 ممــا ســبق، وكان 

ً
 أكثــر حــدة

ً
باتجــاه تغييــر بطبيعــة االصطفافــات واالســتقطابات، ولتأخــذ شــكال

لتوقيــع االتفــاق األميرـكـي - الترـكـي علــى »منطقــة آمنــة« فــي شــمال شــرق ســورية أثــره الكبيــر علــى 
التصــورات الروســية واإليرانيــة بمــا يتعلــق بإمكانيــة اســتقطاب تركيــا ملشــروع الحــل السيا�ضــي 
فــي ســورية كمعبــر إلقامــة تحالــف دولــي وإقليمــي فــي مواجهــة مشــاريع الواليــات املتحــدة، ممــا دفــع 
بروســيا للضغــط العســكري علــى تركيــا فــي مناطــق ريــف حمــاه الشــمالي وجنــوب ادلــب، والدفــع باتجــاه 

تبنــي وجهــة نظــر قيادتــي دمشــق وطهــران. 
والعســكرية  السياســية  القيــادات  مــع  املــوارب  األميرـكـي  للســلوك  باإلضافــة  املتالحقــة  املتغيــرات  هــذه  كل 
ــم يدركــوا بعــض السياســات األميركيــة 

َ
الكرديــة، والــذي تحــول لفــرض أجندتــه الخاصــة بـ«املنطقــة اآلمنــة«، ول

املجالــس  املناطــق علــى شــاكلة  مــن  فــي كل منطقــة  العســكرية  املجالــس  بتشــكيل  ، وخاصــة فرضهــم 
ً
إال مؤخــرا

العســكرية فــي كل مــن منبــج وعيــن العــرب ورأس العيــن، والــذي تبيــن فيمــا بعــد بــأن هــذه املجالــس ســتحل محــل »قــوات 
ســورية الديمقراطيــة – قســد« وعمودهــا الفقــري »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة فــي االتفــاق الــذي تــم مــع تركيــا.

لهــم الغطــاء ملشــروعهم  فــي بقــاع األرض لتأميــن عمــق دولــي يؤمــن  بالقــادة السياســيين للكــرد للتوجــه  كل مــا ســبق دفــع 
 لهــا بمعــزل عــن الواليــات 

ً
 سياســيا

ً
السيا�ضــي املتأمــل لســورية، ووجــدوا ضالتهــم فــي فرنســا التــي ال تســتطيع أن تؤمــن عمقــا

د بنفوذها  َحّيِ
ُ
 ملواجهــة تركيــا، وت

ً
املتحــدة وأملانيــا وبريطانيــا، باإلضافــة لرهانهــم علــى اململكــة العربيــة الســعودية التــي تدعمهــم ماليــا

، باإلضافــة للرهــان علــى مصــر كعنصــر مــوازن لتركيــا، وقــد زاد مــن حــدة التوجــه 
ً
 وعصبيــة

ً
ومالهــا العشــائر العربيــة األكثــر عــددا

للقــوى والدوليــة واإلقليميــة بعــد أن يئســوا مــن الحــوار مــع دمشــق التــي لــم تســتجب لطلبهــم بمشــروع »اإلدارة الذاتيــة«، وأق�ضــى مــا 
قبلــت بــه هــو الحقــوق الثقافيــة القوميــة واإلدارة املحليــة املوســعة.

فــإن  إدلــب،  فــي  التكفيريــة  القــوى اإلســالمية  وبيــن  لتركيــا  املعاديــة  الَعلمانيــة  الكرديــة  القــوى  بيــن  الشــديد  التعــارض  مــن  الرغــم  علــى 
 منهــم بــأن الظــروف التــي توفــرت لهــم عــام 2015 بعــد الدخــول 

ً
القيــادات السياســية الكرديــة تتابــع معــارك ادلــب بترقــب شــديد، إدراكا

األميركــي إلــى مناطــق شــمال وشــرق الفــرات قــد تغيــرت، حيــث ذهــب األمريكيــون إلــى خــوض السياســات التــي تخــدم مصالحهــم فقــط، كمــا 
أن روســيا التــي حاولــت التقــرب منهــم مــن قبــل بطــرح الدســتور الفيدرالــي لســورية ثــم تخلــت عــن ذلــك، وعــادت لتبنــي وجهــة نظــر دمشــق 
بشــكل كبيــر، وذهبــت للتصريــح والعمــل علــى بســط دمشــق لســيادتها علــى كامــل األرا�ضــي الخارجــة عــن ســيطرتها، ومــن هنــا يأتــي القلــق، 
فبعــد تحريــر إدلــب فــإن القــوات الســورية ســوف تتوجــه إلــى املناطــق الشــرقية، وســيترافق األمــر مــع تحــرك القــوى العراقيــة املناهضــة 
ألمريــكا داخــل العــراق، ممــا ســيضاعف الضغــوط علــى الواليــات املتحــدة للخــروج مــن العــراق، وإن كانــت ســتحاول البقــاء فــي إقليــم أربيــل.

 فيهــا، 
ً
 صعبــا

ً
لقــد ضاقــت الخيــارات أمــام القــادة السياســيين للكــرد وتحولــوا للطــرف األضعــف باملعادلــة الســورية بعــد أن كانــوا رقمــا

 بضــم املناطــق التــي يتواجــدون بهــا بكثافــة، ومعهــا 
ً
فحيــث توجهــوا يصطدمــون بخصومهــم، ففــي الشــمال منهــم تتربــص تركيــا بهــم طمعــا

، وهــذا 
ً
الواليــات املتحــدة التــي فرضــت البــدء بســحب األســلحة الثقيلــة وقــوات »قســد« مــن الحــدود وإلــى عمــق خمســة عشــر كــم جنوبــا

فــي العــراق  الــدور اإليرانــي  مؤشــر جديــد للتخلــي األميرـكـي عنهــم بعــد أن ســمحوا لتركيــا باحتــالل عفريــن، وإلــى الشــرق منهــم يتصاعــد 
بــدور ونفــوذ إيــران، وإلــى الغــرب منهــم تتحــرك دمشــق وحلفائهــا بقــوات عســكرية  والخليــج الــذي يترافــق بمؤشــرات للتســليم األميرـكـي 
كبيــرة لتختــرق منطقــة ادلــب وتحــرر ريــف حمــاه الشــمالي وخــان شــيخون، وتضــع نصــب أعينهــا للوصــول إلــى حلــب بالســيطرة علــى الطريــق 
ى ذلــك للمواجهــة   بتحالــف رو�ضــي إيرانــي يدعــم رؤيتهــا، حتــى لــو أدَّ

ً
الدولــي، وهــي ســتتوجه بعــد إدلــب إلــى شــمال وشــرق ســورية مدعومــة

مــع تركيــا أو الواليــات املتحــدة، وهــي تتســلح بشــرعيتها القانونيــة والدوليــة، وقلقهــا مــن مشــروع »اإلدارة الذاتيــة«، وشــرعنته فــي الشــمال 
 للقــوى اإلقليميــة والدوليــة للتدخــل الواســع والعميــق بالشــأن الداخلــي الســوري.

ً
وبقيــة املناطــق، ممــا يتيــح دورا

التــي  لهــم، وهــو خيــار دمشــق  بالنســبة   
ً
يبقــى أمامهــم ســوى الخيــار األقــل ســوءا كل هــذه املخاطــر ترســم صــورة ســيئة للمصيــر، وال 

عفريــن. تغريبــة  بعــد  جديــدة  لتغريبــة  تعرضهــم  وتمنــع  األدنــى،  بالحــد  وجودهــم  ســتحفظ 
 إذا مــا تــم إعــادة بنــاء رؤيــة جديــدة لســورية القادمــة، يكــون لهــم 

ً
، ولكنــه الخيــار األســلم، وخاصــة

ً
 وقاســيا

ً
ربمــا يكــون هــذا الخيــار صعبــا

دور أسا�ضــي فــي ذلــك.
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