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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. 

دار
اإلص

داد
م
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     خرج املئاُت من أبناء محافظة الرقة ودير الزور في تجمعات شعبية 

نــددوا خاللهــا باالحتــالل األميرـكـّي واالعتــداءات التــي يشــنها التحالــف 

األميركيــة  األعــالم  بحــرق  وقامــوا  األهالــي،  بحــّق  الفرن�شــّي  األميرـكـّي 

التركيــة مطالبيــن بدخــول الجيــش  بالتهديــدات  والفرنســية، ونــددوا 

العربي السورّي إلى مناطق الرقة ودير الزور كافة وتحريرها من اإلرهاب 

واالحتــالل، وأكــدوا عزمهــم علــى مقاومــة االحتــالل األميرـكـي وجميــع 

القوات األجنبية املتواجدة في سورية بطريقة غير شرعّية والعمل على 

دحرهم منها بكل السبل املتاحة بالتعاون مع الجيش العربّي السورّي، 

ودعــوا الحكومــة الســورية إلــى وصــل الجســور، التــي دمرهــا الجيــش 

األميرـكـي،  وإزالــة املعابــر، التــي أقامتهــا »قســد«. )ســانا، 2019-2-9(

     فــي الســياق، ذكــر مديــر مركــز حميميــم الرو�شــي للمصالحــة، الفريــق 

سيرغي سولوماتين، في بيان صدر عنه، أن سكان املحافظتين احتجوا 

ضــد الظــروف املعيشــية القاســية التــي يعــود 

املتحالفــة  »قســد«  فصائــل  منــع  إلــى  ســببها 

املســاعدة  تمريــر  مــن  املتحــدة  الواليــات  مــع 

الســورية  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  اإلنســانية 

لهــم وســرقة الحمــوالت اإلنســانية الواصلــة 

مــن منظمــات دوليــة علــى يــد جماعات مســلحة 

تحــت إشــراف العســكريين األميركييــن، و«تــم 

التواجــد  علــى  االحتجاجــات  فيديــو  توثيــق 

األميرـكـي فــي قريــة الشــنان بمنطقــة الصبخــة 

بريــف الرقــة، وقــام املحتجــون بحــرق العلــم 

األميرـكـّي فــي حركــة احتجاجيــة علــى التواجــد 

تحيــي  بشــعارات  هتفــوا  كمــا  األجنبــي، 

الحكومــة الســورية والرئيــس بشــار األســد«، 

بعــد احتجاجــات مماثلــة فــي بلــدات أبــو حمــاد 

وصفصافــة.  وســحلبية  شــنان  وحويجــة 

)2019-2-9 اليــوم،  )روســيا 

اســتعداده  األميرـكـّي،  الجيــش  وأبــدى  هــذا، 

لســحب كل قواتــه مــن ســورية بحلــول نهايــة 

شــهر نيســان املقبــل فــي حــال لــم يغيــر البيــت 

األبيــض مســاره وحتــى إن لــم تتوصــل إدارة ترامــب إلــى اتفــاق لحمايــة 

 عــن »وول ســتريت 
ً
تلــك املنطقــة. )املياديــن نقــال فــي  شــركائها الكــرد 

)2019-2-9 جورنــال« 

   بالترافــق مــع ذلــك، انســحَب رتــل أميرـكـي مؤلــف مــن نحــو 30 ســيارة 

بعضهــا محمــل علــى ناقــالت، مــن مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة 

باتجــاه مركــز املحافظــة، مشــيرة إلــى أن الرتــل يحــوي عــدة أنــواع مــن 

اآلليــات الثقيلــة واملدرعــات املتنوعــة وعربــات »الهمــر« وعربــات »بيــك 

)2019-2-11 )ســبوتنيك،  آب«. 

     علــى خــط مــواز، قــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة 

ــه »ال ينبغــي أن تكــون هنــاك عمليــات عســكرية 
ّ
روبــرت باالدينــو، إن

تســتهدف »قســد« بعــد انســحاب قــوات بــالده مــن ســورية«.

     فــي ســياق متصــل، ومــن جانبــه، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�شــي، 

سيرغي ريابكوف: »نحن نصر على ضرورة أن تنفذ الواليات املتحدة ما 

وعــدت بــه، وبالتحديــد االنســحاب الكامــل مــن ســورية، وإنهــاء وجودهــا 

العســكري هنــاك«. )ســبوتنيك، 2019-2-11(.

    فــي وقــت قالــت املستشــارة األملانيــة أنجيــال ميــركل: »إن تنظيــم داعــش 

لــم ُيهــزم بعــد، وإنمــا يتحــّول إلــى قــّوة قتاليــة غيــر منظمــة بعدمــا خســر 

معظــم األرا�شــي التــي كان يســيطر عليهــا فــي ســورية«.

     وفــي املقابــل، وبعــد 4 أيــام مــن تصريحــات لــه، قــال فيهــا إن اإلعــالن 

الرسمي عن تحرير   كامل األرا�شي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش 

في سورية والعراق، ربما يكون األسبوع املقبل 

)الجــاري(، بّيــَن ترامــب أنَّ »الواليــات املتحــدة 

 على نسبة 100 باملئة من 
ً
سوف تسيطر قريبا

أرا�شــي تنظيــم داعــش فــي ســورية«.

      مــن جهتــه، قــال قائــد القيــادة العســكرّية 

املركزّيــة األميركّيــة الجنــرال جوزيــف فوتيــل 

حــول إذا كان ســحب القــوات األميركيــة التــي 

يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خالل أيام 

أو أسابيع: »ربما أسابيع، ولكن مرة أخرى هذا 

كلــه يحــدده الوضــع علــى األرض«، وأضــاف: 

»فيمــا يتعلــق باالنســحاب... أعتقــد أننــا علــى 

نكــون«،  أن  نريــد  حيثمــا  الصحيــح  املســار 

 أن »نقــل األفــراد أســهل مــن نقــل العتــاد 
ً
معتبــرا

ولــذا مــا نحــاول فعلــه اآلن هــو مــن جديــد نقــل 

هــذه املــواد، هــذا العتــاد، الــذي ال نحتاجــه«. 

)2019-2-12 )رويتــرز، 

     الالفــت، كان مــا قالــه وزيــر الدولــة للشــؤون 

الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر فــي مقابلــة 

لــه: »نجــري مناقشــات مــع الواليــات املتحــدة 

حــول ضمــان عــدم عــودة داعــش إلــى ســورية ودعــم اإلنجــازات التــي 

حققناهــا فــي شــمال شــرق ســورية«، وأضــاف: »إننــا ســنضمن عــدم 

عودتهــم )مســلحو داعــش( إلــى ســورية«. )قنــاة »CBS« األميركيــة، 12-

)2019-2

     وفي اليوم ذاته ذكر عضو املكتب السيا�شّي في »تيار الغد« املعارض، 

أحمــد جقــل، أن محادثــات تشــكيل مــا تســّمى »املنطقــة اآلمنــة« وصلــت 

إلــى مراحــل متقدمــة، وأن بعــض التفاصيــل »فــي طريقهــا للتبلــور بيــن 

تركيــا وأميــركا«.

 من أبناء الرقة 
ُ

املئات

ودير الزور خرجوا 

في تجمعات شعبية 
مطالبين بدخول 

الجيش إلى مناطقهم 

كافة وتحريرها من 

اإلرهاب واالحتالل

ملف الشرق
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ملف الشرق

 أن قواتهــا بــدأت بالفعــل 
ً
      هــذا، وبالترافــق مــع إعــالن أميــركا رســميا

ســحب معداتهــا مــن ســورية مــن دون األفــراد، ســارت فرنســا علــى خطــى 

 ســحب قواتهــا مــن ســورية، وأعلــن 
ً
حليفتهــا، وأعلنــت أنهــا تناقــش حاليــا

ــه تجــري مناقشــة 
ّ
الســفيُر الفرن�شــيُّ لــدى روســيا، ســيلفي بيرمــان، أن

مســألة ســحب القــوات الفرنســّية مــن ســورية.

     فــي املقابــل، قــال نائــب الرئيــس التركــي، فــؤاد أوقطــاي: إنَّ »اإلرهابييــن 

 علــى حــدود تركيــا الجنوبيــة، لــن يســتطيعوا 
ً
الذيــن يشــكلون تهديــدا

مكافحــة  ســتواصل  »بــالده  وإنَّ  املحتــوم«،  مصيرهــم  مــن  الهــرب 

التنظيمــات اإلرهابيــة وداعميهــا بــكل قــوة وإصــرار وإيمــان«.

ــد معــاون وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن 
ّ
      علــى الجانــب الســوري، أك

أيمــن سوســان، أن أي وجــود أجنبــي فــي األرا�شــي الســورية، هــو عــدوان 

 إلــى أن اتفــاق »أضنــة« يســتوجب توافــر مجموعــة مــن 
ً
واحتــالل، الفتــا

املعطيــات، وهــي انســحاب القــوات التركيــة مــن األرا�شــي الســورية، 

والتوقــف الكامــل عــن دعــم كافــة أشــكال اإلرهــاب فــي ســورية، ومــن ثــم 

وكمــا يشــير »البروتوكــول«، بــأن أمــن وســالمة الحــدود بيــن البلديــن هــو 

مســؤولية مشــتركة. )الوطــن، 2019-2-10(.

     فــي أثنــاء ذلــك، أعلــن املســؤول فــي مــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة«، بــدران 

جيــا كــردي، أنهــم يتوجهــون إلــى الحــل السيا�شــي وهــو مــا يتطلــب االتفــاق 

مــع دمشــق. )»أ ف ب«، 2019-2-10(

ســورية  »مجلــس  فــي  الرئا�شــّي«  »املجلــس  عضــو  كشــف  كمــا      

الديمقراطيــة- مســد«، آزاد بــرازي، عــن وجــود موقــف إيجابــّي لــدى 

الحكومــة الســورية حــول مــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« الكردّيــة لشــمال 

، وقال برازي: »إن األخبار 
ً
وشرق سورية، وأن املفاوضات ستبدأ قريبا

الواردة عن انســحاب القوات األميركية، إعالمية، وليس هناك وضوح 

 
ً
حول مسألة االنسحاب أو جدول زمني واضح وما إذا تم سيكون جزئيا

«. )موقع العهد، 11-
ً
، لكن باعتقادي سيكون االنسحاُب جزئّيا

ً
أو كليا

)2019-2

     والخميس ُعقدت قمة رؤساء ضامني أستانا، التي أكد فيها الرئيس 

الرو�شــي فالديميــر بوتيــن علــى ضــرورة مناقشــة تطــورات الوضــع فــي 

شــمال شــرقي ســورية فــي ظــل إعــالن الواليــات املتحــدة عــن نيتهــا ســحب 

انسحاب رتل عسكري اميركي من الطبقة
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ملف الشرق

ــر بأنــه هــو ونظيــره التركــي ســبق أن 
ّ
القــوات األمريكيــة مــن املنطقــة، وذك

اتفقا خالل محادثاتهما في موسكو في كانون الثاني املا�شي على ضرورة 

حــل القضايــا األمنيــة فــي ســورية مــع االحتــرام الصــارم لســيادتها ووحــدة 

أراضيهــا. )روســيا اليــوم، 2019-2-14(

    هــذا، ومــن جانبــه حّمــل الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي الواليــات 

املتحدة املسؤولية عن دعم اإلرهابيين في سورية والعراق واستغاللهم 

 علــى ضــرورة ســحب الواليــات 
ً
لتحقيــق مصالــح واشــنطن، مشــددا

املتحــدة قواتهــا مــن ســورية، كــي يتمكــن الجيــش الســورّي مــن االنتشــار 

بأسرع وقت ممكن على ضفتي الفرات بما يراعي مصالح سكان املنطقة 

بمــن فيهــم األكــراد، وقــال: إن طهــران تتفهــم قلــق أنقــرة بشــأن تطــورات 

الوضــع فــي الشــمال الســورّي، وأن نشــر قــوات ســورية فــي املنطقــة يمثــل 

« للحــّد مــن املخــاوف التركيــة. )روســيا اليــوم، 2019-2-14(
ً
 جيــدا

ً
»حــال

ــد الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب 
ّ
    بــدوره أك

أردوغــان أن قــرار واشــنطن االنســحاب مــن 

« لهــا، وأشــار 
ً
 جــدا

ً
 هاّمــا

ً
ســورية ُيَعــدُّ »امتحانــا

إلــى أن الغمــوض ال يــزال يكتنــف تطبيــق هــذا 

 على ضرورة العمل املشترك مع 
ً
القرار، مؤكدا

روسيا في معالجة تداعياته، وأعرب أردوغان، 

عــن ترحيــب بــالده بموقــف روســيا اإليجابــي 

مــن فكــرة »املنطقــة اآلمنــة« فــي ســورية، وقــال: 

»ندعــم فكــرة املنطقــة اآلمنــة بمــا يخــدم إزالــة 

مخاوفنــا بشــأن األمــن القومــي«، وبّيــن، أنــه ال 
التــراب الســوري دون  يمكــن تحقيــق وحــدة 

تطهيــر منطقــة »منبــج« وشــرق الفــرات ممــن 

)روســيا  اإلرهابيــة.  بالتنظيمــات  وصفهــم 

)2019-2-14 اليــوم، 

     وشدد البيان الختامي للقمة الثالثية على ضرورة أن تخضع املناطق 

الســورية بعد انســحاب واشــنطن إلى ســيطرة الحكومة. )روســيا اليوم، 

)2019-2-14

     هــذا، وأعلــن الرئيــس الرو�شــّي فالديميــر بوتيــن، فــي مؤتمــر صحافــي 

مشــترك، أن موســكو تتفهــم اهتمــام تركيــا بتأميــن حدودهــا مــع ســورية، 

وتنطلــق فــي هــذه املســألة مــن »وجــود اتفاقيــة مناســبة« بيــن أنقــرة 

ودمشــق، وقــال بوتيــن: »ننطلــق مــن وجــود اتفاقيــة مناســبة بيــن تركيــا 

وســورية، وهــي تنــصُّ علــى مبــادئ التعــاون فــي محاربــة اإلرهــاب، ويمكــن 
اســتخدامها أرضية للعمل اليوم«، وأكد وجود اتصال مســتمر وتعاون 

نشــط فــي هــذا االتجــاه بيــن موســكو وأنقــرة علــى مســتوى االســتخبارات 

 قناعتــه فــي أنــه »إذا اســتمر هــذا التنســيق فــإن 
ً
والعســكريين، ُمظهــرا

ذلــك ســيضمن النجــاح«، وتابــع: »لكــن فــي نهايــة املطــاف، نعتقد، ويؤكد 

ذلــك الرئيــس الترـكـي، أنــه ســيتم ضمــان وحــدة األرا�شــي الســورية، مــع 

اندحار خطر اإلرهاب الذي تحدث عنه الرئيس التركي«، وتطرق بوتين 

فــي تصريحاتــه إلــى اتفاقيــة أضنــة املبرمــة بيــن ســورية وتركيــا عــام 1998. 

)روســيا اليــوم، 2019-2-14(

ه وعلى خط مواٍز، قال وزير الدفاع الرو�شّي سيرغي شويغو: 
ّ
      كما أن

»نحــن لــم نــر بعــد انســحاب القــوات، بــل نــرى دعمهــم الفعــال بالســالح 

الفــرات«.  لنهــر  واملعــدات للوحــدات الكرديــة علــى الضفــة الشــرقية 

)روســيا اليــوم، 2019-2-14(

     فــي ختــام القمــة الثالثيــة، اتفــق رؤســاء روســيا وتركيــا وإيــران علــى 

مواصلــة العمــل للوصــول للتســوية السياســية فــي ســورية، مــع احتــرام 

سيادتها واستقاللها ووحدة أراضيها، وأكدوا رفضهم القاطع ملحاوالت 

فــرض حقائــق جديــدة علــى األرض فــي ســورية تحــت غطــاء محاربــة 

اإلرهــاب، وأكــد الزعمــاء الثالثــة عزمهــم علــى »التصــدي للمخططــات 

ســيادة  نســف  إلــى  تهــدف  التــي  االنفصاليــة 
ســوريا ووحدتهــا الترابيــة، وكذلــك أمــن الــدول 

املجــاورة لهــا«.

     واتفقــت الــدول الثــالث علــى عقــد اجتمــاع 

أوائــل   - آذار  أواخــر  أســتانا  بصيغــة  جديــد 

املقبــل. نيســان 

ك زعماء هذه الدول في مؤتمر صحافّي 
ّ
     وشك

مشــترك بنيــة الواليــات املتحــدة ســحب قواتهــا 

مــن ســورية، وأوضــح بوتيــن أن ترامــب يلتــزم 

بوعــوده االنتخابيــة، لكــن الظــروف الداخليــة 

مــن   
ً
أحيانــا تمنعــه  املتحــدة  الواليــات  فــي 

: »ال نعلــم مــاذا ســيحدث 
ً
تطبيقهــا، مضيفــا

، لكــن اليــوم نؤكــد أنــه لــم يحصــل أي 
ً
الحقــا

تغيــر ملحــوظ علــى األرض«، وتابــع أنــه إذا ســحبت الواليــات املتحــدة فــي 

الواقع قواتها من ســورية، فإن القوات الســورية يجب أن تســيطر على 

هــذه املناطــق.

     ذلك، ومن جانبه، أشار الرئيس أردوغان إلى أن قرار سحب القوات 

األمريكية يعود إلى ترامب وهو يواجه معارضة من قبل كبار املسؤولين 

اآلخرين في الواليات املتحدة، ومن غير الواضح متى سيطبق هذا القرار 

وما إذا كان سيحصل فعال.

     وذكر الرئيس التركّي، أن أنقرة تعول على التنسيق مع روسيا وإيران 

 إلــى ضــرورة 
ً
فــي عمليــة ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســورية، مشــيرا

احتــرام وحــدة األرا�شــي الســورية مــن جانــب، وضمــان عــدم ســيطرة 

اإلرهابييــن علــى املناطــق اآلمنــة الجديــدة.

ه، وبدوره، أبدى روحاني قلق طهران إزاء ما وصفه بـ »املؤامرة 
ّ
     كما أن

 إلــى أنَّ الواليــات املتحــدة 
ً
طويلــة األمــد« األمريكيــة ضــد ســورية، مشــيرا

لــن تتوقــف عــن التدخــل فــي شــؤون ســورية و«قــد تواصــل عدوانهــا مــن 

مسؤول كردي: نتوجه 

إلى الحل السيا�سي 

وهو ما يتطلب 

االتفاق مع دمشق
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الجــّو« حتــى إذا انســحبت قواتهــا البريــة مــن البــالد.

 في الوقت 
ً
     وشدد روحاني على ضرورة »تطهير شرق الفرات«، مشيرا

نفســه إلــى ضــرورة أن يكــون لــدى األكــراد دور 

فــي مســتقبل ســورية.
      وقــال الرئيــس اإليرانــّي: إنَّ موقــف الــدول 

يق�شــي  بأكملــه  الدولــّي  واملجتمــع  الثــالث 

الشــرعية  الحكومــة  اســتعادة  بضــرورة 

ســورية. أرا�شــي  كامــل  علــى  الســيطرة 

    في غضون ذلك، أكد نائب الرئيس األمريكي 

مايــك بينــس، مــن مؤتمــر وارســو، أن واشــنطن 
الشــرق  فــي  لهــا  قــوي  بحضــور  ســتحتفظ 

 إلى أن االنسحاب من سورية 
ً
األوسط، مشيرا

 .
ً
 اســتراتيجّيا

ً
خطــوة تكتيكيــة وليســت تحــوال

)روســيا اليــوم 2019-2-14(

 
ُّ

    إلــى ذلــك، ظهــر األســبوع الفائــت وبقــوة ملــف

إعادة عشــرات املواطنين الفرنســيين إلى بالدهم من أماكن احتجازهم 

فــي شــمال ســورية، ومــن بينهــم مســلحون مــع تنظيــم داعــش اإلرهابــّي مــع 

عوائلهــم مــن نســاء وأطفــال.

     وذكــرت الجهــات الكرديــة أنهــا تحتجــز مئــات 

املواطنيــن األجانــب، إال أنهــا لــم تكشــف عــن 

أيــة أعــداد محــددة لهــؤالء، ويدعــو الكــرد منــذ 

أشهر الدول املعنّية إلى استعادة مواطنيها من 

الســجناء الذيــن تحتجزهــم »قســد«.

     ونقلــت تقاريــر إعالمّيــة عــن مســؤول أميركــي 

»الوقــت  إن  اســمه، قولــه:  عــن  لــم تكشــف 

الــذي يمكــن فيــه أن تقــدم الواليــات املتحــدة 
: »ندعــو كل الــدول 

ً
املســاعدة يضيــق«، مضيفــا

 إلــى تحمــل مســؤولية 
ً
 جــدا

ً
إلــى العمــل ســريعا

مواطنيهــا الذيــن توّجهــوا إلــى ســورية للقتــال إلــى 

جانب تنظيم داعش«. )أ ف ب، 2019-2-11(

اجتماع لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

أكد رؤساء روسيا وتركيا 

وإيران رفضهم القاطع 

ملحاوالت فرض حقائق 

جديدة على األرض في سورية 

تحت غطاء محاربة اإلرهاب

ملف الشرق
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    كذلــك تصاعــد أعــداد األشــخاص الذيــن فارقــوا الحيــاة بشــكل كبيــر، 

فــي الرعايــة الطبيــة واإلشــراف الصحــي علــى  نتيجــة التقصيــر الكبيــر 

الحــاالت املرضيــة، باإلضافــة لتــردي األحــوال الجويــة، ونقــص العــالج 

الالزم وقلة الغذاء في مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرت »قسد«.

     فــي هــذه األثنــاء، ســرت أنبــاء عــن اتفــاق بيــن »قســد«، و«التحالــف 

الدولــّي« مــن جهــة وداعــش مــن جهــة ثانيــة، يق�شــي بخــروج التنظيــم مــن 
آخر مناطقه في شرق الفرات، وسط ترجيحات أن مسلحيه سينقلون 

إلــى صحــراء األنبــار أو باديــة التنــف. )املياديــن، 2019-2-9( 

 على آخر 
ً
 عســكرّيا

ً
    أعلنت »قســد« األســبوع الفائت عن بدئها هجوما

جيوب تنظيم داعش اإلرهابي شــرق الفرات. )رويتزر- 2019-2-10(

     وفي وقت الحق، ترّددت أنباء عن أنَّ »قيادات من الصف األول من 

نت من الفرار  مّما تبقى للتنظيم عند الضفاف الشرقية 
ّ
التنظيم تمك

لنهــر الفــرات«، كمــا تــرددت أنبــاء عــن امتــالك قيــادات ومســلحي تنظيــم 

 
ً
داعــش اإلرهابــّي املتبقيــن فــي جيبــه األخيــر بشــرق الفــرات نحــو 40 طنــا

مــن الذهــب وعشــرات مالييــن الــدوالرات، وأنَّ  »تحالــف واشــنطن« ال 

 علــى الذهــب واألمــوال بغيــة الحصــول عليهــا.
ً
يســتهدف املنطقــة حفاظــا

     وبينمــا ارتكــب »التحالــف الدولــّي« املزعــوم العديــد مــن الجــازر راح 

ضحيتها عشــرات الشــهداء والجرحى بريف دير الزور الشــرقّي. )»ســانا«، 

)2019-2-11

    وفــي وقــت جــددت فيــه ســورية، مطالبتهــا مجلــس األمــن الدولــّي 

بالوقــوف ضــد الجرائــم واالعتــداءات التــي يرتكبهــا »التحالــف الدولــّي«، 

والعمــل علــى التحــرك الفــوري لوقفهــا ومنــع تكرارهــا، وإجــراء تحقيــق 

دولــّي فــوري بهــذه الجرائــم وإدانتهــا.

ــه ســورية للحصــول علــى تنديــد       أكــد الفــروف أن بــالده ســتدعم توجُّ

مجلــس األمــن الدولــي ضــد قصــف »التحالــف الدولــي« علــى ديــر الــزور 

والــذي يخلــف ضحايــا فــي صفــوف املدنييــن. )ســانا، 2019-2-13(

     وفــي اليــوم التالــي لقمــة رؤســاء الضامنــة، اعتبــر وزيــر الدفــاع التركــي، 

خلو�شــي أكار، أن قــوات بــالده هــي الطــرف الوحيــد الــذي يجــب أن 

ينتشــر فــي مــا تســمى »املنطقــة اآلمنــة« التــي يخطــط إلقامتهــا شــمالي 

ســورية، واعتبر أن إخراج مســلحي »وحدات حماية الشــعب« الكردية، 

مــن شــمال ســورية يشــكل القضيــة األكثــر أهميــة بالنســبة ألمــن »حــدود 

تركيــا وشــعبها«، وشــدد علــى ضــرورة »أال يتحــول الفــراغ الــذي ســيحدث 

عقــب االنســحاب األمريكــي إلــى منطقــة آمنــة لإلرهابييــن«. )األناضــول، 

)2019-2-15

»التحالف الدولّي« بقيادة واشنطن مستمر بارتكاب الجرائم واالعتداءات ضد املدنيين
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اعتبــر عضــو الهيئــة العلميــة فــي »مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات – مــداد«، الدكتــور عقيــل 
محفــوض، أنــه ممــا يلفــت الناظــر او املتابــع لقمــة سوت�شــي االخيــرة أنهــا أخرجــت للمتابعيــن أكثــر 
من مســتوى من التوافق واالختالف في املوقف من الحرب الســورية، ما كان في البيان الختامي 
مــن كالم عــن محاربــة اإلرهــاب وضــرورة الحفــاظ علــى الجغرافيــة الســورية وعــودة ســلطة الدولــة 
وتفهــم روســيا وإيــران لهواجــس تركيــا األمنيــة، والترحيــب باالنســحاب األمريكــي وضــرورة عــودة 
ســورية إلــى جامعــة الــدول العربيــة والبــدء بإعــادة اإلعمــار وتهيئــة الظــروف لعــودة الالجئيــن الــخ ، 
، إذ ركــز كل طــرف علــى مــا يعــده أولويــة 

ً
وأشــار، إلــى أن مــا ظهــر مــن املؤتمــر الصحفــي كان مختلفــا

لديــه. 

ولفــت محفــوض، إلــى أنــه كان ثمــة تأكيــد علــى بــذل جهــود جديــة ملعــاودة التواصــل والحــوار 
واالتصــال بيــن دمشــق وأنقــرة، علــى أســاس االتفاقــات بيــن الدولتيــن، باإلشــارة إلــى بروتوكــول 
أضنة لعام 1998، وهذا يرفع سقف التوقعات والتخمينات بشأن الخطوات التالية على هذا 

الصعيــد، بانتظــار ردة فعــل أو تعليــق الحكومــة الســورية علــى ذلــك. 

مــن جانبــه أشــار الباحــث املســاعد فــي مــداد مــازن جبــور، معــد التقريــر، أنــه مــن أســبوع إلــى آخــر 
يالحــظ تزايــد الســخط الشــعبي فــي مناطــق تواجــد القــوات االحتالليــة األميركيــة ومــن فــي عدادهــا 
علــى األرض الســورية، األمــر الــذي يعطــي مؤشــرات باتجاهيــن، األول باتجــاه واشــنطن وحلفاءهــا 
 بعــد يــوم وهــو مــا ال طاقــة لهــم علــى تحملــه 

ً
الكــرد بــأن التحديــات التــي ســيواجهونها ســتزداد يومــا

 فــي ظــل مجموعــة ضغــوط أخــرى خارجيــة مــن قبيــل ضــرورة االنســحاب األمريكــي هربــا 
ً
خصوصــا

مــن مخاطــر جثــام ســتحدق بالعســكريين االمريــكان فــي املنطقــة، والثانــي باتجــاه الدولــة الســورية 
إذ ان شــرق وشــمال شــرق البــالد بــات بحاجــة الســتراتيجيات مختلفــة فــي التعاطــي مــع التكوينــات 
االثنية والعرقية واملحلية )قبائلية وعشائرية( بحيث يمكن تحويل تنظيم هذه القوى الشعبية 
وتحويلها ال فيه خدمة الهدف األسا�شي أال وهو الحفاظ على وحدة واستقالل وسيادة سورية، 

وتحريــر كل شــبر مــن أرضهــا مــن التنظيمــات املســلحة ومــن القــوات االحتالليــة.

واعتبــر جبــور، أنــه فيمــا يتصــل بمــا ســبق ال بــد مــن التأكيــد علــى أن ارســال اإلشــارات فقــط مــن 
، بــل بــات مــن الضــروري تلقــف اإلشــارات 

ً
منطقــة شــرق وشــمال شــرق ســورية لــم يعــد كافيــا

القادمــة مــن تلــك املناطــق والتناغــم معهــا، فعــودة الحديــث لــدى القيــادات الكرديــة عــن ضــرورة 
الحــوار مــع دمشــق إشــارة كرديــة يجــب تلقفهــا والتمحيــص فــي أســبابها فــي الوقــت ذاتــه، بمــا يمكــن 

مــن إرســال الــردود املناســبة عليهــا.

كذلــك ومــع اقتــراب انتهــاء ملــف تنظيــم داعــش اإلرهابــي شــرق الفــرات ومــع تزايــد التأكيــدات 
األميركيــة علــى االنســحاب مــن املنطقــة، فــإن ملفــات جديــدة بــدأت تتكشــف وتتطلــب متابعــة، 
مــن قبيــل الدواعــش األجانــب املوقوفيــن لــدى »قــوات ســورية الديمقراطيــة- قســد«، مــا هــو 
مصيرهــم؟، امللــف اآلخــر يرتبــط بســوء األوضــاع اإلنســانية فــي املخيمــات الواقعــة فــي مناطــق 
ســيطرت »قســد«، والتــي يجــب أن تبــدأ الدولــة الســورية وروســيا بالعمــل علــى الوصــول إليهــا.

إن الحديــث الســوري الرو�شــي املتزامــن عــن مجــازر »التحالــف الدولــي« املتواصلــة بحــق املدنييــن 
في شــرق وشــمال شــرق البالد، والتي تصاعدت األســبوع الفائت يوحي بتحرك ما يخطط له على 
املســتوى الدولــي فــي هــذا اإلطــار مــن قبيــل شــكوى قــد تقدمهــا ســورية فــي مجلــس األمــن الدولــي ضــد 

»التحالــف« املشــكل مــن خــارج املجلــس.

التعليق

ملف الشرق
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ملف 
الشمال
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      دفــع الجيــُش العربــّي الســورّي بتعزيــزات جديــدة إلــى جبهــات أريــاف 

حلــب وحمــاة وإدلــب، فــي وقــت أكــد فيــه القائــم بأعمــال ســفير ســورية 

فــي األردن، أيمــن علــوش، أن الدولــة الســورية لــن تتخلــى عــن شــبر مــن 

أراضيهــا، وأن معركــة إدلــب خاضعــة لحســابات كثيــرة أهمهــا وجــود 

مليونــي إنســان مدنــي مقابــل 50 ألــف مســلح، وهــذا يجعــل الضحايــا مــن 

املدنييــن أكثــر فــي حــال وقــوع أي معركــة. )عمــون، 2019-2-9( 

     تأتــي تعزيــزات الجيــش، بينمــا كشــف مصــدر فــي »هيئــة التفــاوض« 

املعارضــة: عــن مخطــط ترـكـي، يتضمــن دمــج مســلحي جبهــة النصــرة، 

 
ً
ضمن ما يسّمى »الجيش الوطني« التابع لتركيا في شمال البالد، ووفقا

 بيــن ممثليــن عــن »التحالــف 
ً
للمصــدر، فــإن تركيــا ترتــب لقــاءات حاليــا

الدولــي«، و«النصــرة« لالتفــاق علــى التحضيــرات الخاصــة بدمــج األخيــرة 

 عــن وســائل إعــالم 
ً
مــع »الجيــش الوطنــي«. )ســكاي نيــوز عربيــة نقــال

)2019-2-10 روســية، 

     وفــي االتجــاه نفســه، أكــد معــاون وزيــر 

الخارجيــة واملغتربيــن أيمــن سوســان، أن إدلــب 

هي جزء ال يتجزأ من التراب الوطنّي السورّي، 

والحســم فيهــا يخضــع للظــروف املوضوعيــة، 

التــي تســاهم فــي إنهــاء هــذا الوضــع »الشــاذ«، 

لكــن قــرار عودتهــا ال مســاومة فيــه. )الوطــن، 

)2019-2-10

الدفــاع  وزيــر  أجــرى  ذلــك،  غضــون  فــي      

الرو�شــّي، ســيرغي شــويغو، مباحثــات فــي أنقــرة 

فــي  وجــاء  أكار،  خلو�شــي  الترـكـّي  نظيــره  مــع 

بيــان مشــترك نشــر فــي ختــام املحادثــات: أنــه 

»رغــم االســتفزازات، تــم التشــديد علــى أهميــة 

مواصلــة التعــاون بيــن االســتخبارات والقــوات املســلحة التابعــة للبلديــن 

مــن أجــل إحــالل الســالم والحفــاظ علــى االســتقرار فــي إدلــب«، كمــا 

شــدد الطرفــان بحســب البيــان، علــى »ضــرورة اتخــاذ إجــراءات حاســمة 

لضمــان األمــن فــي منطقــة إدلــب املنزوعــة الســالح«. )روســيا اليــوم، 11-

 )2019 -2

     وجاءت محادثات شــويغو وأكار قبل يومين من انعقاد قمة سوت�شــي 

لرؤســاء الدول الضامنة ملســار اســتانا )روســيا، إيران، تركيا(.

 ضــد 
ً
ت »النصــرة« هجومــا

ّ
 مــع زيــارة شــويغو، شــن

ً
    هــذا، وتزامنــا

الجيــش العربــّي الســورّي اســتخدم فيــه قذائــف كيميائيــة، إذ أطلقــت 

مجموعــات إرهابّيــة تتبــع لـ«النصــرة« 5 قذائــف محملــة بالكلــور علــى 

نقــاط عســكرية مــن محــور الخويــن أم زرزور فــي محيــط ريــف إدلــب، مــا 

أدى إلــى إصابــة 6 عناصــر مــن الجيــش.

    ذلــك، وعشــية »قمــة سوت�شــي«، قــال الفــروف: إنَّ »تنظيــم جبهــة 

صــرة اإلرهابــّي يســيطر علــى 90 باملئــة مــن محافظــة إدلــب واالتفــاق  النُّ

الــذي تــم التوصــل إليــه فــي أيلــول املا�شــي حــول إدلــب مؤقــت، وتــم تأكيــد 

ذلك مرات عدة في االجتماعات بين الجانبين الرو�شي والتركي«، وشدد 

 لـ«اتفــاق 
ً
علــى أن إنشــاء منطقــة »خفــض التصعيــد« فــي إدلــب وفقــا

إدلــب«، ال يعنــي الســماح ببقــاء جيــوب إرهابيــة فيهــا؛ بــل يجــب القضــاء 

على تلك الجيوب، وأكد »استمرار دعم بالده للدولة السورية والجيش 

العربــي الســوري حتــى تحريــر جميــع األرا�شــي الســورية مــن التنظيمــات 

اإلرهابيــة«. )ســانا، 2019-2-13(

     بمــوازاة ذلــك، ركــزت قمــة رؤســاء ضامنــي أســتانا علــى الوضــع فــي 

محافظــة إدلــب شــرق البــالد، وقــال بوتيــن فــي 

كلمتــه: إنَّ »بــؤرة اإلرهــاب فــي إدلــب ال يمكــن 

التسامح معها ويجب اتخاذ إجراءات للقضاء 

عليهــا«. )روســيا اليــوم، 2019-2-14(

    مــن جانبــه، أشــار الرئيــس اإليرانــّي إلــى أن 

يشــكل  التــي  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  ســيطرة 

تنظيــم »جبهــة النصــرة« عمودهــا الفقــري علــى 
%99 مــن منطقــة وقــف إطــالق النــار فــي كانــون 

اتفــاق  تطبيــق  دون  حالــت  املا�شــي،  األول 

 إلــى ضــرورة أن تضاعــف 
ً
إدلــب بالكامــل، الفتــا

طهــران وموســكو وأنقــرة جهودهــا لتطبيــق هــذا 

االتفــاق. )روســيا اليــوم، 2019-2-14(

فــي  أردوغــان  قــال  ذلــك،  مــع  بالترافــق       

تصريحــات أدلــى بهــا قبيــل االجتمــاع املغلــق مــع نظيــره الرو�شــي: »نبــذل 

قصــارى جهدنــا مــن أجــل منــع هجمــات علــى قاعــدة حميميــم العســكرية 

الشــأن«،  هــذا  فــي  بينهــا  العســكرية فيمــا  الروســية. وتنســق هيئاتنــا 

، أن طائــرات بــال طيــار تركيــة لــم تكتشــف أي معــدات ثقيلــة فــي 
ً
مضيفــا

)2019-2-14 اليــوم،  )روســيا  املنطقــة.  تلــك 

     وأكــد البيــان الختامــي لقمــة ضامنــي أســتانا فــي سوت�شــي أن اتفــاق 

إدلــب مؤقــت وال يلغــي مكافحــة اإلرهابييــن، وتــم التوافــق علــى اتخــاذ 

إجــراءات مــن أجــل تطبيــق االتفاقــات بشــأن منطقــة وقــف إطــالق النــار 

فــي إدلــب بالكامــل، مؤكديــن رفضهــم ملحــاوالت »هيئــة تحريــر الشــام« 
زيــادة نفوذهــا فــي املنطقــة. )روســيا اليــوم، 2019-2-14(

دمشق: إدلب جزء 

ال يتجزأ من التراب 

الوطنّي السورّي وقرار 

عودتها ال مساومة فيه

ملف الشمال
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التعليق

ملف الشمال

علــى خــط التفاعــل الرو�شــي الترـكـي اإليرانــي فــي قمــة سوت�شــي، بخصــوص منطقــة »خفــض 
التصعيــد« فــي شــمال البــالد، رأى الدكتــور عقيــل محفــوض، أن أردوغــان تحــدث فــي أمــور 
تناقــض بالتمــام لرهانــات وأولويــات روســيا وإيــران فــي ســورية، وأشــار إلــى أن الرئيــس التركــي 
تحدث عن أن سياسة بالده عطلت إعادة تنفيذ سيناريو حلب في إدلب، واعتبر محفوض 
أن هذا مؤشر خطير على نوايا أردوغان ورهاناته العميقة حيال إدلب واملناطق األخرى التي 
تســيطر عليهــا قواتــه أو ميليشــيات مواليــة لــه فــي ريــف حلــب، وأكــد أن هــذا مــا يجــب التدقيــق 

فيــه. إذ مــا معنــى أن يقــول ذلــك فــي مؤتمــر صحفــي يجمعــه بالرئيســين بوتيــن وروحانــي؟

ولفت الباحث املساعد في مداد مازن جبور أنه من الالفت خالل األسبوع الفائت الحديث 
الذي تردد من قبل »هيئة التفاوض« املعارضة عن مساعي تركية إلجراء تحويل في »جبهة 
النصرة« باتجاه أن تصبح حركة سياسية فيما يعتبر استمرار تركي في املراوغة بشأن ملف 
»النصرة« التي باتت تسيطر على معظم املناطق التي يشملها اتفاق إدلب الذي أعلن عنه 

كل من الرئيس الرو�شي الديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في أيلول الفائت.

وأشــار جبــور إلــى أنــه فــي مقابــل املراوغــة التركيــة تواصلــت الجديــة الروســية فــي الحديــث عــن 
أن ال مــكان لالرهــاب فــي شــمال البــالد وهــو مــا أكــدت عليــه زيــارة وزيــر الدفــاع الرو�شــي ســيرغي 
شــويغو الــى أنقــرة ومباحثاتــه بهــذا الخصــوص مــع نظيــره التركــي خلو�شــي آكار، بمــوازة ذلــك 
أكدت دمشق أن إدلب جزء ال يتجزأ من األرض السورية وال مساومة في استعادتها كاملة، 
كما واصلت إرسال التعزيزات العسكرية الى محيط »املنطقة املنزوعة السالح« التي نص 

عليهــا اتفــاق إدلــب. 
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الملف 
السياسي
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ــط بشــأن عــودة ســورية إلــى   زيــادة التخبُّ
ً
     األســبوع الفائــت كان الفتــا

البيــِت العربــّي، إذ إنــه عقــد مؤتمــر البرملــان العربــّي للقيــادات العربيــة 
رفيعــة املســتوى فــي مقــّر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة دون 

دعــوة ســورية. )اليــوم الســابع، 2019-2-9(

    في غضون ذلك، أكد امللك األردني، عبد هللا الثاني، ضرورة التوصل 

 .
ً
 وشــعبا

ً
إلــى حــل سيا�شــي لألزمــة الســورية يحفــظ وحــدة البــالد أرضــا

)بتــرا، 2019-2-12(

      هذا، وبالترافق مع تصريحات امللك االردنّي، وصل وفد نيابي أردنّي 

إلــى دمشــق لعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات السياســية. )عمــون، 2-12-

)2019

     في هذه األثناء، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في 
رّده على ســؤال للصحافيين بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشــال 

عون في بيروت عن عودة سورية إلى الجامعة 

العربيــة: إنــه »بعــد التفكيــر، أقــول إننــي أتابــع 

بدقة شديدة هذا املوضوع، ولكنني لم أرصد 

بعــد أن هنــاك خالصــات تقــود إلــى التوافــق 

الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى 
اجتمــاع لــوزراء الخارجيــة )العــرب(، يعلنــون 

فيه انتهاء الخالف، ودعوة ســورية إلى العودة 

إلــى الجامعــة«. )األناضــول، 2019-2-12(.

     وتابــع: »ال مؤشــرات حــول نضــوج الوضــع 

عودتهــا  حــول  والحديــث  لســورية،  بالنســبة 

هــو بالكواليــس، ويجــب أن يكــون هنــاك توافــق 

حــول عودتهــا ومســألة العــودة إلــى الجامعــة 

السيا�شــي«. بالتوافــق  العربيــة مرتبطــة 

     فــي غضــون ذلــك، كشــف القائــم بأعمــال 

سفير سورية في األردن، أيمن علوش عن رغبة 

أردنيــة حقيقيــة لعــودة العالقــات بيــن البلديــن 

علــى طبيعتهــا، إضافــة الــى إرادة شــعبية كبيــرة 

لذلــك، وأكــد أن قــوة ســورية تمنــح القــوة لــألردن، وقــوة األردن تمنــح 

القــوة لســورية، كمــا كشــف عــن حــرص ســورية علــى العالقــات الجيــدة 

 إلــى أنَّ »املنــاخ ليــس ســهال، واألردن ليــس مــن الســهل 
ً
مــع األردن، مشــيرا

أن تكون عناوينه واضحة مثل ما يريده املتابعون أو تريده سورية، ألّن 

 تحكــم ذلــك«. )عمــون، 2019-2-9(
ً
هنــاك ظروفــا

     إلــى ذلــك، وفــي مــا يتصــل باللجنــة الدســتورية، دعــا الرئيــس الرو�شــّي 

فالديميــر بوتيــن قبــل أيــام مــن اســتضافته قمــة »سوت�شــي« لرؤســاء 

ضامني »أستانا«، إلى مزيد من العمل من أجل دفع العملية السياسية 

فــي ســورية، وخاطــب بوتيــن الدبلوماســيين الــروس بمناســبة عيدهــم، 

بحســب بيــان للمكتــب الصحافــّي للرئاســة الروســية وقــال: »ال يــزال 

ينبغي بذل املزيد من العمل من أجل مواصلة دفع العملية السياسية 

فــي ســورية وكذلــك مــن أجــل التســوية السياســية الدبلوماســية لألزمــات 

األخــرى«.

     علــى خــط مــواز، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�شــي ســيرغي ريابكــوف: 

نحــن واثقــون مــن أننــا ســننجح بالجهــود املشــتركة للــدول الضامنــة 

 أســفه، إذ 
ً
بتأميــن الوصــول إلــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية، ُمبديــا

يقــول: »نحــن نلحــظ محــاوالت ال تتوقــف مــن قبــل شــركائنا األميركييــن 

وغيرهم من املشتركين فيما تسّمى بـ«املجموعة املصغرة« إلفشال هذا 

العمــل«. )املنــار، 2019-2-13(

ــه وفــي معــرض قمــة رؤســاء ضامنــي أســتانا، شــدد بوتيــن علــى 
ّ
     كمــا أن

 إلــى 
ً
أهميــة أن تبــدأ اللجنــة الدســتورية عملهــا فــي القريــب العاجــل، الفتــا

أنَّ الدبلوماسيين الروس بذلوا بالتنسيق مع األطراف السورية واألمم 

 ملحوظة في هذا االتجاه، وأكد 
ً
املتحدة جهودا

أن عــدد الالجئيــن والنازحيــن الســوريين الذيــن 

يعانــون مــن غيــاب املســاعدات اإلنســانية قــد 

تقلــص إلــى الثلــث، لكــن نحــو مليــون شــخص 

أمــل  وبّيــن  املســاعدة،  يحتاجــون  يزالــون  ال 

قمــة سوت�شــي فــي أن يلعــب املجتمــع الدولــي 

 
ً
وبالدرجــة األولــى األمــم املتحــدة ووكاالتهــا دورا

أنشط في دعم جميع السوريين دون تسييس 

وشــروط مســبقة.

     وقــال: »روســيا وإيــران وتركيــا تبــذل مســاعي 

منسقة الستعادة الحياة الطبيعية في سورية 

ومساعدة السوريين على إعادة اإلعمار، وقد 

أحرزنــا نتائــج تجســدت فــي عــودة أكثــر مــن 130 

ألــف الجــئ ســورّي إلــى مناطقهــم طــوال األشــهر 

الســتة املاضيــة.

علــى  اإليرانــّي  الرئيــس   
ّ

حــث مــن جانبــه      

بمــا  وأنقــرة  دمشــق  حكومتــي  بيــن  التنســيق 

يصــب فــي مصلحــة ســورية، وأدان الغــارات اإلســرائيلية علــى ســورية، 

)2019-2-14 اليــوم،  )روســيا   .»
ً
»متهــورا  

ً
نهجــا وعّدهــا 

ــه يجــب »تجــاوز الجمــود« 
ّ
     هــذا، وبــدوره أشــار أردوغــان، أشــار إلــى أن

ــه: 
ّ
أن  

ً
مضيفــا ســورية،  فــي  الدســتورية  اللجنــة  بخصــوص  الحاصــل 

»يمكننا خالل فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة إلعالن اللجنة من خالل 

أخــذ تحفظــات األمــم املتحــدة باالعتبــار«.

     ذلــك، وعقــب انتهــاء قمــة سوت�شــي، غــّرد رئيــس دائــرة االتصــاالت 

: إنَّ تركيــا بقيــادة الرئيــس 
ً
بالرئاســة التركيــة فخــر الديــن ألتــون قائــال

رجــب طيــب أردوغــان، ســتواصل اإلســهام فــي حــّلِ األزمــة الســورية.

     وشــدد رؤســاء روســيا وإيــران وتركيــا، فــي البيــان الختامــي للقمــة، 

البيان الختامي 
لقمة سوت�سي يؤكد 
على ضرورة تكثيف 
الجهود إلطالق عمل 
اللجنة الدستورية 

في أقرب وقت

امللف السيا�سي
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علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود إلطــالق عمــل اللجنــة الدســتورية فــي 

ــدوا أهميــة تهيئــة الظــروف املالئمــة لعــودة الالجئيــن 
ّ
أقــرب وقــت، وأك

الســوريين إلــى منازلهــم، مناشــدين املجتمــع الدولــّي بتنشــيط دوره فــي 

تســييس  دون  الســوري  الشــعب  مســاعدة 

املوضــوع.

     وفــي اليــوم التالــي النعقــاد مؤتمــر سوت�شــي 

ســورية،  إلــى  الخــاص  األممــي  املبعــوث  عبــر 

غيــر بيدرســن، عــن أملــه بــأن تجتمــع اللجنــة 

 
ً
الدســتورية فــي جنيــف بأقــرب وقــت، مبديــا

تفاؤلــه بشــأن املباحثــات املنتظــرة، وأضــاف 

معيــن  زمنــي  إطــار  تحديــد  يســتطيع  ال  أنــه 

الجتمــاع اللجنــة، لكنــه أكــد أن املناقشــات 

مــع األطــراف املعنيــة بهــذا الخصــوص تم�شــي 

علــى نحــو جيــد، وأضــاف: »أعتقــد أننــا وضعنــا 

أيدينــا علــى التحديــات واتفقنــا بشــأن كيفيــة 

.. وأرى أن هــذا مؤشــر إيجابــي 
ً
امل�شــي قدمــا

)2019-2-15 )رويتــرز،   .»
ً
جــدا  

ً
جــدا

      مــن جهــة أخــرى، ظهــر األســبوع الفائــت 

املتحــدة  الواليــات  مــن سياســة  الدوليــة  املواقــف  مؤشــر مهــم علــى 

األميركيــة فــي الشــرق األوســط، إذ تّدنــى مســتوى املشــاركة فــي مؤتمــر 

وارســو، مــا دفــع أميــركا إلــى التراجــع عــن أهدافهــا مــن ورائــه، إذ تســعى 

الواليــات املتحــدة فــي »مؤتمــر وارســو« لحشــد 

العالــم حــول رؤيتهــا للشــرق األوســط، التــي 

تتلخــص بممارســة أق�شــى درجــات الضغــط 

على إيران وتعزيز الدعم لـ«إســرائيل«، إال أنها 

لــم تنجــح علــى مــا يبــدو فــي كســب تأييــد أطــراف 

جديــدة. )أ ف ب، 2019-2-12(

ــدَع إلــى وارســو 
ُ
      والالفــت كان أن إيــران لــم ت

علــى حيــن أنَّ روســيا رفضــت حضــور املؤتمــر.

     فــي ســياق متصــل، عــّرت اللحظــات التــي 
سبقت عقد مؤتمر »األمن والسالم في الشرق 

األوسط« في وارسو املواقف العربية الساعية 

لـ«التطبيــع« مــع االحتــالل اإلســرائيلي أكثــر مــن 

ذي قبــل، وأكــدت مــا كشــفه بنياميــن نتنياهــو 

عــن »عالقــات جيــدة« مــع كل الــدول العربيــة 

»باســتثناء ســورية«. )أ ف ب، 2019-2-13(.

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر وارسو

عّرت اللحظات التي سبقت 

عقد مؤتمر »األمن والسالم 

في الشرق األوسط « في 

وارسو املواقف العربية 

الساعية لـ»التطبيع « مع 

االحتال اإلسرائيلي

امللف السيا�سي
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التعليق

امللف السيا�سي

اعتبــرت الدكتــورة أشــواق عبــاس، األســتاذة فــي جامعــة دمشــق وعضــو مجلــس الشــعب 
 فــي ســورية مــا يــزال 

ً
الســوري، أنــه مــن الواضــح أن إطــالق عمليــة سياســية مدعومــة دوليــا

 مــن 
ً
ُيجابــه بتحديــات كبيــرة، ليــس أولهــا التطــورات املعقــدة واملتســارعة علــى األرض بــدءا

ملــف الشــمال بثقلــه الترـكـي العدوانــي وحجــم الصــراع مع-وبيــن املجموعــات اإلرهابيــة 
 إلــى ملــف شــرقي الفــرات وحجــم اإلربــاك فــي مشــهد 

ً
 فــي إدلــب، وانتقــاال

ً
املتعــددة، خاصــة

الحــل املحتمــل أو املمكــن خاصــة بعــد إعــالن األمريكــي عــن نيتــه باالنســحاب، والبدائــل 
 
ً
املتاحــة أمــام األكــراد بــكل مــا يظهــر مــن خــوف كــردي ولعــاب تركــي ازداد ســيالنه، مــرورا
بحجم  ونوعية التدخالت الدولية املختلفة والتي تتصارع على ما يبدو في الحصول على 
مصالحها والتعطيل على مصالح الفاعلين الدوليين اآلخرين، وليس ختامها في املوقف 
 لفشــل سياســات 

ً
 رســميا

ً
األمريكــي املعرقــل إلطــالق عمليــة سياســية قــد تشــكل إعالنــا

أميــركا فــي إدارة ملفــات األزمــة الســورية املتعــددة، وهــي التــي فشــلت فــي إطالــة أمــد الحــرب 
إلــى مــا ال نهايــة. باختصــار إن تصــارع املصالــح حتــى اآلن ال ي�شــي باهتمــام األطــراف الفاعلــة 
بحــل سيا�شــي ينهــي األزمــة أو يمهــد إلنهائهــا، أو هــو بتقديــر أقــل، ي�شــي بعــدم اســتعجالها 

علــى ذلــك.

ورأت عبــاس، أن كثــرة التصريحــات حــول ضــرورة بــدء عمــل اللجنــة الدســتورية بأســرع 
وقت ممكن، يشــير وبوضوح إلى حجم التحديات التي تنتظر هذه اللجنة، والبعض وإن 
كان يحصــر تلــك التحديــات بأســماء أعضــاء اللجنــة، إال أن األمــر يتجــاوز ذلــك بكثيــر، 
فعلــى مــا يبــدو أن بعــض القــوى اإلقليميــة مــا تــزال مســكونة باللحظــة التــي تعــود بهــا إلــى 
ثمان سنوات خلت، عندما تدخلت في امللف السوري وهي تعتقد أن مسألة »إسقاط« 
الدولــة الســورية لــن يعــدو عــن كونــه أيــام، وبأســوأ تقديــر ليــس أزيــد مــن شــهر واحــد. 
لذلــك هــي تعــود ملقاربــة هــذا »الحلــم« الــذي تحــول إلــى كابــوس عليهــا، مــن مدخــل اللجنــة 
 علــى دمشــق 

ً
 مــن أنهــا قــادرة علــى فــرض مــا فشــلت فــي فرضــه عســكريا

ً
الدســتورية انطالقــا
.
ً
عبــر فرضــه سياســيا

وأكــدت علــى أن التحديــات األكبــر التــي تعتــرض عمــل اللجنــة الدســتورية هــو مــا تخبئــه 
 ال تســوية سياســية بدون 

ً
واشــنطن لها، فتحت شــعار »ال انتصار حاســم لواشــنطن، إذا

واشنطن«، كان السر وراء قرار إطالق أمريكا تصريحاتها حول االنسحاب األمريكي، وما 
يعنــي ذلــك مــن إطــالق فو�شــى جديــدة فــي شــرقي الفــرات، فو�شــى فــي التحالفــات، وفو�شــى 
فــي مســؤولية األطــراف، وفو�شــى فــي الخيــارات التــي باتــت جديــدة بعــد اســتقرار اعتقــد 
. وبالتالــي ذر التــراب فــي العيــون مــن جديــد بحيــث تغيــب عــن 

ً
 واقعــا

ً
أصحابــه بأنــه بــات أمــرا

األطــراف املتعــددة الرؤيــة الدقيقــة، وريثمــا تســتعيد كل األطــراف توازنهــاـ يكــون املســار 
السيا�شي قد ُعطل على حين )على األقل حتى تكون واشنطن أنهت انتخاباتها الرئاسية 
املقبلة(، وفي أحسن األحوال، وإذا تمكنت كل األطراف الفاعلة من تجاوز تلك الفو�شى 
، وإطــالق املســار السيا�شــي، بعــد تفاهمــات جديــة فــي امليــدان، 

ً
واســتعادة التــوازن مجــددا

فــإن جســم اللجنــة الدســتورية وآليــة عملهــا والتصويــت فيــه سيشــكل التحــدي األكثــر 
خطــورة.
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