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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

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
األفعــال  ردود  لتواصــل  فيــه  نعــرض 
الرئيــس  إلعــالن  والرافضــة  املنــددة 
األميرـكـي دونالــد ترامــب بشــأن الجــوالن 
ثــم  ومــن  املحتــل،  الســوري  العربــي 
فتــح  ملــف  تطــورات  علــى  التعريــج  تــم 
املعابــر بيــن ســورية والعــراق ومــا يتصــل 
بعمليــة إعــادة إعمــار البــالد بشــكل عــام، 
باإلضافــة إلــى املســتجدات علــى صعيــد 

املهجريــن. ملــف 

ملف الشمال
نتتبع فيه أخبار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ضد التنظيمات اإلرهابية 

شــمال البــالد، باإلضافــة إلــى مســتجدات الحديــث حــول التفاهمــات الروســية التركيــة فــي 

تلــك املنطقــة، ونعــرض للحديــث بيــن بوتيــن وأردوغــان حــول إدلب.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

قــوات  بقــاء  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

احتالليــة أميركيــة – غربيــة فــي املنطقــة 

رغم اإلعالن عن »هزيمة« تنظيم داعش 

لالنفراجــة  التطــرق  تــم  كمــا  اإلرهابــي، 

الركبــان«،  »مخيــم  إخــالء  بشــأن 

واألوضــاع املأســاوية فــي »مخيــم الهــول«، 

والكباش التركي األميركي بشــأن ما تســمى 

»املنطقــة اآلمنــة« والعمليــة العســكرية 

الفــرات. التركيــة شــرق 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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     جــددت دول عديــدة تأكيدهــا أنَّ الجــوالن املحتــل جــزء ال يتجــزأ مــن 
 مع تواصل االحتجاجات املحلية املنددة 

ً
األرا�ضي السورية، ذلك تزامنا

باإلعــالن األميركــي والرافضــة لــه.
     هذا، وفي مؤتمر صحافّي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
املهــدي، قــال الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي: »أكدنــا خــالل املباحثــات 
علــى أن الجــوالن جــزء ال يتجــزأ مــن األرا�ضــي الســورية، كمــا أن القــدس 
فــي اليمــن  عاصمــة الدولــة الفلســطينية، وأن الحــل الوحيــد لألزمــة 

سيا�ضــي. )ســانا، 2019-4-6(
     وفــي ســياق متصــل بحــث امللــك األردنــّي عبــد هللا الثانــي، فــي معــرض 
لقائــه مــع األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، علــى هامــش 
أعمال املنتدى االقتصادّي العالمّي بالبحر امليت، التطورات اإلقليمية 

الراهنــة وجهــود تحقيــق الســالم واالســتقرار فــي 
املنطقــة.

     وقــال بيــان للديــوان امللكــي األردنــي: إنَّ 
التطــورات  إلــى  اللقــاء  فــي  تطّرقــا  الجانبيــن 
املرتبطــة باألزمــة الســورية، إذ شــّدد عبــد هللا 
علــى ضــرورة إيجــاد حــّلٍ سيا�ضــّيٍ يحفــظ وحــدة 
أرض  الجــوالن  وأن   ،

ً
وشــعبا  

ً
أرضــا ســورية 

 لجميع قرارات الشــرعية 
ً
ســورية محتلة، وفقا

)2019-4-6 )األناضــول،  الدوليــة. 
     وقال عبد هللا الثاني، في كلمة له في افتتاح 
أعمــال املنتــدى االقتصــادي العالمــي: إن بــالده 
 لقاء قيامها بالعمل الصحيح 

ً
 كبيرا

ً
دفعت ثمنا

وأضــاف:  إليهــا،  الوافديــن  الالجئيــن  تجــاه 
دولييــن  شــركاء  »مــع  اآلن  يعمــل  األردن  أنَّ 
وللمجتمعــات  لالجئيــن  املســاعدات  لزيــادة 
املستضيفة كذلك«. )األناضول، 2019-4-6(
     في غضون ذلك، أقر الرئيس األميركي دونالد 

ترامــب بأنــه اتخــذ القــرار بشــأن الجــوالن بشــكل ســريع، وقــال أمــام تجمــع 
»االئتــالف اليهــودي الجمهــوري« فــي مدينــة الس فيغــاس »نتخــذ قــرارات 
سريعة. ونتخذ قرارات سليمة«، ولفت إلى أنه اتخذ هذا القرار السريع 
في نقاٍش له  مع كبار مستشــاريه بشــأن الســالم في الشــرق األوســط ومن 
بينهــم ســفير الواليــات املتحــدة لــدى »إســرائيل« ديفيــد فريدمــان وصهــره 

جاريــد كوشــنر.
     وأضــاف ترامــب وســط ضحــك مــن الحاضريــن: »قلــت أيهــا الزمــالء 
 عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي 

ً
. حدثوني قليال

ً
أسدوا لي معروفا

أمــور كثيــرة أعمــل بشــأنها: الصيــن وكوريــا الشــمالية«. )رويتــرز، 4-6-
)2019

     مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة اليابانــي تــارو كونــو: إنَّ »بــالده لــن 
حكومــة  بإبــالغ  وقامــت  الجــوالن،  علــى  »إســرائيل«  بســيادة  تعتــرف 

الواليــات املتحــدة األميركيــة بموقفهــا فــي هــذا الشــأن«.
     وأضــاف كونــو فــي معــرض كلمــة لــه أمــام لجنــة الشــئون الخارجيــة 

فــي مجلــس النــواب: أن »اعتــراف الواليــات املتحــدة األميركيــة بســيادة 
»إســرائيل« علــى الهضبــة يتعــارض مــع قــرارات مجلــس األمــن الدولــي«، 
وأشار إلى أنه أبلغ موقف اليابان بشأن الجوالن إلى نائب وزير الخارجية 
األميركــي جــون ســوليفان خــالل اجتمــاع وزراء خارجيــة مجموعــة الــدول 
الصناعيــة الســبع الــذي عقــد فــي فرنســا األســبوع املا�ضــي. )ســانا، 4-10-

)2019
     يأتــي ذلــك، فــي وقــت قــال فيــه وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، 
 علــى طلــب إبــداء 

ً
فــي جلســة اســتماع فــي مجلــس الشــيوخ األميرـكـي ردا

الــرأي بشــأن وجــود أوجــه تشــابه بيــن مزاعــم »إســرائيل« بشــأن الجــوالن 
 
ً
وانضمــام شــبه جزيــرة القــرم إلــى روســيا: »ال يوجــد موقــف أكثــر اختالفــا

مــن ذلــك«.
عــى بومبيــو، أن »إســرائيل اســتولت       وادَّ
علــى الجــوالن مــن أجــل الدفــاع عــن نفســها مــن 
»إنَّ روســيا، علــى   :

ً
قائــال ســورية«، وأضــاف 

العكــس لــم تكــن تدافــع عــن نفســها، وقــررت 
مــن  الفرصــة لالســتيالء علــى األرا�ضــي  انتهــاز 

شــعب لــم يكــن يشــكل أي تهديــد لهــا«.
     وُســئل بعد ذلك عّما إذا كان هذا التصريح 
يعنــي أن إدارة ترامــب تعتــرف مــن حيــث املبــدأ، 
بإمكانيــة االســتيالء علــى أرا�ضــي الــدول التــي 
 :

ً
تعّدهــا واشــنطن معتديــة، وردَّ بومبيــو، قائــال

إن »هــذه مجــرد مســألة سياســية عمليــة«.
     لكــن جــاء الــرد علــى بومبيــو مــن الســيناتور 
الديمقراطي، ديك دوربين الذي وجه السؤال 
 لــه »أن األرا�ضــي 

ً
بهــذا الخصــوص إليــه، مؤكــدا

األعمــال  نتيجــة  عليهــا  االســتيالء  تــم  التــي 
الحربيــة، تعــد وفــق القانــون الدولــي محتلــة«. 

)2019-4-10 اليــوم،  )روســيا 
     مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ضــي ســيرغي الفــروف فــي مؤتمــٍر 
صحافــّيٍ مشــترك مــع نظيــره األردنــّي أيمــن الصفــدي عقــب محادثاتهمــا 
فــي عمــان: »بحثنــا كذلــك موضــوع التســوية السياســية فــي ســورية علــى 
 القرار 2254 وعلى أساس مخرجات 

ً
أساس القرارات الدولية خصوصا

املسارات املختلفة، ونحن نأمل أن زمالءنا من األمم املتحدة سيتخذون 
الخطــوات مــن أجــل إعــادة إطــالق الحــوار حــول املوضــوع الســوري فــي 

جنيــف.
     وتابع: »أكدنا اهتمامنا بتكثيف الجهود الرامية إلى عودة سورية إلى 
العائلة العربية وكذلك تناولنا موضوع ضرورة تكثيف الجهود الرامية 
إلــى عــودة الالجئيــن الســوريين«، وأشــار، إلــى أن بــالده تؤيــد األردن بشــأن 
عــودة الالجئيــن إلــى ســورية وضــرورة إرســال مســاعدات إنســانية إلــى 
 النظــر إلــى مــا وصفــه معارضــة بعــض 

ً
ســورية وتثبيــت االســتقرار، الفتــا

الــدول لذلــك.
     وأكــد الصفــدي، أن حــل األزمــة الســورية ال يمكــن أن يتحقــق إال 

طوكيو: لن نعترف 
بـ«سيادة إسرائيل« 
على الجوالن وأبلغنا 
واشنطن بموقفنا في 

هذا الشأن

امللف السيا�سي
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، علــى أنــه ال 
ً
بتوافــق أميركــي رو�ضــي مدعــوم مــن املجتمــع الدولــّي، مشــددا

بديــل عــن الحــل السيا�ضــي فــي ســورية، بمــا يتســق مــع قــرار مجلــس األمــن 
الدولــي 2252 وقــرارات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري الــذي عقــد فــي 

كانــون الثانــي مــن العــام املا�ضــي فــي سوت�ضــي. )بتــرا، 2019-4-6(
     وفيمــا جــّدد الفــروف التأكيــد علــى رفــض بــالده إعــالن ترامــب بشــأن 
الجــوالن، جــدد الصفــدي بــدوره التأكيــد علــى موقــف بــالده الثابــت بــأن 
 لجميــع قــرارات الشــرعية الدوليــة. 

ً
الجــوالن أرض ســورية محتلــة وفقــا

)ســانا، 2019-4-6(
     بدوره، وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الرو�ضي ميخائيل 
بوغدانــوف  للصحافييــن علــى هامــش جلســة مجلــس األعمــال الرو�ضــّي 
العربــي: إنَّ العمــل علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية علــى وشــك االنتهــاء، 

 إلــى أنــه قــد تكــون هنــاك اتفاقــات معينــة 
ً
مشــيرا

قبــل الجولــة املقبلــة مــن محادثــات أســتانا فــي 
أواخــر نيســان الجــاري. 

     وأضــاف: »العمــل )علــى تشــكيل اللجنــة 
هنــاك  مناقشــته  ســتتم  جــار.  الدســتورية( 
 )فــي محادثــات أســتانا(، ربمــا قــد تكــون 

ً
أيضــا

هنــاك بعــض اتفاقــات قبــل ذلــك، حيــث أن 
اليــوم هنــا اجتمــاع مهــم«. )ســبوتنيك، 4-8-

)2019
     مــن جهــة أخــرى، قــال رئيــس هيئــة األركان 

العامــة للقــوات املســلحة اإليرانيــة اللــواء محمــد باقــري، عقــب اســتقبال 
رئيــس أركان الجيــش العراقــّي، الفريــق أول عثمــان الغانمــي: تحدثنــا عــن 
ضــرورة فتــح معبــر خســرو الحــدودي أمــام الــزوار حيــث تعهــد الجانــب 
العراقــي توفيــر األمــن لطــرق تــردد الــزوار فــي محافظــة ديالــى، ســيتم افتتــاح 
 ويمكــن للــزوار اإليرانييــن التوجــه إلــى ســورية عبــر العــراق 

ً
هــذا املعبــر قريبــا

 باســتعداد الجانبيــن العراقــي والســوري 
ً
هــا وزيــارة الســيدة زينــب، منّوِ

النجــاز هــذا العمــل. )تســنيم، 2019-4-6(
    على خط مواز، أجرى رئيس مجلس الشورى اإلسالمي علي الريجاني، 
مباحثــات مــع رئيــس البرملــان اللبنانــي نبيــه بــري فــي الدوحــة، علــى هامــش 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الـــ140 لالتحــاد البرملانــي الدولــي فــي الدوحــة، 
أدان فيهــا، إعــالن ترامــب بشــأن القــدس والجــوالن العربــي الســوري 
 إلــى قيــام الــدول العربية بخطوة 

ً
املحتــل، داعيــا

عمليــة تجــاه هــذه القضيــة.
    مــن جانبــه، أشــار بــري إلــى املؤتمــر البرملانــي 
 إلــى أن أحــد شــروط 

ً
العربــي فــي األردن، الفتــا

لبنــان للمشــاركة فــي هــذا املؤتمــر كان مشــاركة 
 مشاركة 16 رئيس برملان 

ً
سورية فيه، ومؤكدا

عربــّي فــي هــذا املؤتمــر ومــن بينهــم رئيــس مجلــس 
الشــعب، حمــودة صبــاغ، وأدان بــري إعــالن 
)تســنيم،  والجــوالن.  القــدس  بشــأن  ترامــب 

)2019-4-6

وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي ونظيره الرو�ضي سيرغي الفروف خالل مؤتمر صحفي مشترك في عمان 

ترامب يقر بأنه اتخذ 
القرار بشأن الجوالن 

بشكل سريع

امللف السيا�سي
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     هــذا، وعلــى صعيــد متصــل، فــي معــرض كلمــة ألقاهــا فــي الجلســة 
االفتتاحيــة لالجتمــاع الجمعيــة العامــة الـــ140 لالتحــاد البرملانــي الدولــي 
فــي الدوحــة قــال أميــر قطــر تميــم بــن حمــد: إنَّ »ثمــة قضايــا ســاخنة فــي 
منطقتنا لم تعد العوامل املحلية هي الحاسمة فيها، كما في حاالت مثل 
سورية وليبيا واليمن«، وأضاف: »أن التدخل الدولي أو اإلقليمي بغطاء 
دولي أصبح يفوقها أهمية في هذه املرحلة. ولو تصرفت الدول اإلقليمية 
والحلــول  الســلمي  التغييــر  نحــو  ودفعــت  بمســؤولية  الكبــرى  والــدول 

ــرت الكثيــر مــن األلــم واملعانــاة علــى هــذه الشــعوب«.
ّ
السياســية، لوف

: »على مستوى املنطقة والعالم يزداد خطر تراجع دور 
ً
     وأردف محذرا

القانون الدولي في العالقات بين الدول والتوجه إلى تغليب سيادة القوة 
عليــه، وتحــول القانــون والشــرعية الدوليــة إلــى 
 
ً
ســالح الضعفــاء فقــط. وهــو ال يســعفهم كثيــرا
أمــام فيتــو األقويــاء فــي مجلــس األمــن، أو منــح 
األقويــاء الغطــاء الدولــّي للمعتديــن علــى الغيــر 
يضمــون  ومــن  اإلنســان،  حقــوق  ومنتهكــي 

أرا�ضــَي الغيــر بالقــوة«.
 علــى ذلــك يكمــن فــي 

ً
     وأشــار إلــى أنَّ مثــال

 
ً
»اعتــراف القــوة األعظــم فــي هــذا العالــم عملّيــا
إلــى  الجــوالن  بضــم   

ً
ورســميا القــدس،  بضــم 

)2019-4-6 اليــوم،  )روســيا  إســرائيل«. 
    وفــي أحــدث دليــل علــى دعــم قطــر للتنظيمــات 
اإلرهابيــة فــي ســورية، قــال رئيــس هيئــة الطاقــة 
الذريــة اإليرانيــة، علــي أكبــر صالحــي: إنَّ »بــالده 
أبلغــت قطــر بــأن طهــران قــد تقطــع عالقاتهــا 
مــع الدوحــة فــي حــال لــم تســاعد فــي اإلفــراج 
عــن 48 مــن الــزوار اإليرانييــن تــم اختطافهــم 
بحافلة في سورية مطلع آب 2012«، في إشارة 
إلــى أن النظــام القطــري علــى عالقــة وطيــدة 
بالتنظيمــات اإلرهابيــة التــي اختطفتهــم حينهــا 

وأفرجــت عنهــم فــي وقــت الحــق. )ســبوتنيك، 2019-4-6(
    هــذا، وهــدد وزراء خارجيــة كل مــن أميــركا مايــك بومبيــو، والبريطانــي، 
جيرمــي هانــت، والفرن�ضــي، جــان إيــف لودريــان، فــي بيــان باســتعداد تلــك 
الــدول التخــاذ مــا أســمته إجــراءات »حازمــة وعاجلــة« ضــد ســورية، كمــا 
زعموا في البيان نفسه، أن تلك الدول ستتخذ تلك اإلجراءات »في حال 
عودة السلطات السورية إلى استخدام األسلحة الكيميائية في البالد«. 

)ســانا، 2019-4-6(
    قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية واملغتربين: يتابع وزراء خارجية 
أنظمة الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا وفرنسا دعايتهم الرخيصة 
وسياســاتهم الســاقطة، إلبعــاد الشــبهات عــن الدعــم الــذي تقدمــه هــذه 
الــدول ألدواتهــا اإلرهابيــة التــي امتهنــت القتــل والتدميــر فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، لتحقيــق أهدافهــا الدنيئــة املتمثلــة فــي الهيمنــة علــى 
املنطقــة العربيــة وإخضاعهــا لسياســاتها االســتعمارية، وممــا يؤســف لــه 

انضمــام أملانيــا االتحاديــة إلــى هــذه الحمــالت الكيديــة والتضليليــة.
     وأضــاف املصــدر: أن األســلحة واألمــوال الطائلــة التــي قدمتهــا هــذه 
الــدول للمجموعــات اإلرهابيــة بمــا فــي ذلــك مالييــن الــدوالرات التــي قدمتهــا 
 إلى ما تسمى منظمة »الخوذ البيضاء« الذراع الرئيسة املسؤولة 

ً
مؤخرا

عــن كّل جرائــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابيــة هــي أكبــر دليــل علــى الكــذب 
الفاضــح الــذي تمارســه هــذه الــدول ووزراء خارجيتهــا.

     وتابــع املصــدر: لــم يعــد يخفــى أن هــذه الــدول هــي التــي شــجعت 
التنظيمــات اإلرهابيــة علــى اســتخدام املــواد الكيميائيــة الســامة فــي خــان 
 فــي قريــة الرصيــف شــمال مدينــة حمــاة، 

ً
شــيخون ودومــا وحلــب وأخيــرا

وممــا ال شــك فيــه هــو أن هــذه البيانــات تأتــي اآلن للتغطيــة علــى جرائــم 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة القادمــة التــي 

تخطــط لهــا هــذه الدوائــر اإلجراميــة.
إلــى أنَّ ســورية قامــت       ولفــت املصــدر، 
بتقديــم  الســابقة،  والســنوات  األشــهر  طيلــة 
حظــر  ومنظمــة  األمــن  ملجلــس  معلومــات 
التــي  املؤامــرات  حــول  الكيميائيــة  األســلحة 
تقــوم بهــا اســتخبارات هــذه الــدول وعمالؤهــا 
فــي املنطقــة، إلدخــال األســلحة الكيميائيــة إلــى 
أدواتهــا اإلرهابيــة فــي ســورية الســتخدامها ضــد 
 بــأن الدولــة 

ً
املدنييــن األبريــاء واالّدعــاء الحقــا
تســتخدمها. التــي  هــي  الســورية 

     وأضــاف: لقــد كان انضمــام ســورية إلــى 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وتنفيذهــا 
حظــر  اتفاقيــة  بموجــب  التزاماتهــا  لجميــع 
األســلحة الكيميائية أكبر دليل على مصداقية 
التوجهــات الســورية التــي ترفــض بــال قيــد أو 
شــرط اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي أي 

مــكان وأي زمــان وتحــت أي ظــرف كان«.
     وختــم املصــدر بالقــول: تكــرر ســورية إدانتهــا 
لالعتــداءات والتهديــدات األميركيــة والفرنســية والبريطانيــة وسياســاتها 
األســلحة  أنشــأت منظمــة حظــر  التــي  األهــداف  مــن  للنيــل  الســاعية 

الكيميائيــة لتحقيقهــا وتســخيرها ملصالحهــا الدنيئــة بمزاعــم باطلــة.
     في غضون ذلك، بّين تقرير إعالمي أميركي، أن الصين من أكبر الدول 
املســتفيدة من انســحاب أميركا من ســورية، حيث تســعى لزيادة نفوذها 
االقتصــادي فــي الشــرق األوســط عــن طريــق تعزيــز البنيــة التحتيــة ملبــادرة 

»الحــزام والطريــق«.
     ونقــل التقريــر عــن املحللــة األمنيــة فــي »مجموعــة صوفــان« مولــي 
ســورية  فــي  قليلــة  منافســة  تواجــه  »الصيــن  إن  قولهــا:  سالتســكوغ، 
قواتهــا  بســحب  املتحــدة  الواليــات  بــدأت  بعدمــا  خططهــا،  لتحقيــق 
العســكرية )املحتلــة(، ومــع إظهــار االتحــاد األوروبــي وأميــركا القليــل مــن 

فــي جهــود إعــادة اإلعمــار«. االهتمــام 
دت سالتسكوغ، »أن تضاؤل نفوذ الواليات املتحدة األميركية في 

ّ
     وأك

امللف السيا�سي

الكونغرس يرد على 
بومبيو: األرا�سي 
التي تم االستيالء 

عليها نتيجة األعمال 
الحربية تعد وفق 

القانون الدولي محتلة
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املنطقة يمنح الصين فرصة لزيادة وجودها االقتصادي في سورية«.
ــورّية  ولــة السُّ ــه فــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه الدَّ

ّ
     وأوضــح التقريــر، أن

ــه مــن املرّجــح   بســبب العقوبــات املفروضــة عليهــا، فإنَّ
ً
 اقتصادّيــا

ً
حصــارا

هــا مســتعدة  أنَّ تبحــث عــن املزيــد مــن الدعــم مــن الصيــن التــي تبــدو أنَّ
لتقديــم يــد العــون، وذكــر أنَّ الصيــن التــي تشــكل ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي 
العالم، تسعى إلى تولي زمام املبادة في إعادة إعمار سورية بعد الحرب، 

وحتــى قبــل التوصــل ألي تســوية سياســية لألزمــة فيهــا.
     وقالت كبيرة املستشارين في الشؤون األسيوية لدى »مركز الدراسات 
الصيــن مصلحــة  »لــدى  إنــه  بونــي جالســر:  والدوليــة«  االســتراتيجية 
فــي االقتصــاد  ، وأن ُينظــر إليهــا كمســاهم 

ً
بدخــول ســورية اقتصاديــا

الكلــي«، ورأت أنَّ خطــوة كهــذه »مــن شــأنها خلــق تأثيــر إيجابــي كبيــر تجــاه 
الصيــن، ســيترجم ذلــك فــي نهايــة املطــاف إلــى املزيــد مــن القــوة الصينيــة في 
 عن محطة »�ضي إن بي �ضي« األميركية، 

ً
املنطقة«. )مواقع معارضة نقال

)2019-4-8
     في سياق متصل، بحث وزير النقل السوري، علي حمود، مع السفير 
الصينــي فــي دمشــق فنــغ بيــاو ســبل تطويــر عالقــات التعــاون بيــن البلديــن 
واالرتقــاء بهــا عبــر االســتثمار فــي مشــاريع النقــل الســورية الحيويــة، وقــدم 
 حــول أهميــة موقــع ســورية الجغرافــي كحلقــة ربــط بيــن 

ً
حمــود عرضــا

، واألهميــة التــي يمكــن أن تجنيهــا 
ً
 وجــوا

ً
 وبحــرا

ً
قــارات العالــم الثــالث بــرا

 مــن أن 
ً
الصيــن وشــعوب العالــم بمــرور طريــق الحريــر عبــر ســورية، بــدال

يســلك طــرق دول مجــاورة، ومــا ســيوفره مــن وقــت وكلفــة وراحــة وأمــان 
ملســتخدميه.

     وأكــد الوزيــر ضــرورة تشــجيع وتحفيــز الشــركات ورجــال األعمــال 
واملســتثمرين الصينيين لدراســة مشــاريع النقل في ســورية، ومنها إنشــاء 

مدينــة صناعيــة بحريــة فــي موقــع عــرب امللــك بيــن طرطــوس والالذقيــة، 
ومشــاريع تنفيــذ طــرق ســيارات دوليــة.

    من جانبه قّدم السفير الصيني رؤية لالستثمارات املمكنة في قطاعات 
النقــل، وأشــار إلــى ضــرورة العمــل علــى زيــادة التبــادل التجــاري بين ســوريا 
والصيــن ومشــاركة بكيــن فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار، وأعــرب عــن عزمــه 
دعــوة الشــركات الصينيــة لالســتثمار فــي ســورية. )روســيا اليــوم، 4-10-

)2019
 لتطويــر 

ً
     فــي غضــون ذلــك، قّدمــت شــركات إماراتيــة وأردنيــة عروضــا

ــكن العشــوائي فــي ريــف  بعــض املناطــق الســورية، وبخاّصــة مناطــق السَّ
دمشــق، إضافــة إلــى تأميــن الســكن البديــل للذيــن تضــررت منازلهــم.

     وأوضــح محافــظ ريــف دمشــق عــالء منيــر إبراهيــم، أنَّ تأميــن املســاكن 
ســيكون علــى حســاب املطــور العقــاري، فبعــض املناطــق العقاريــة تحــوي 
أبنية مؤلفة من طابقين، وســيتم منح املطور العقاري دراســة تنظيمية 
للمنطقــة بنحــو ســتة أو ســبعة طوابــق، وبالتالــي هــو يســتفيد مــن فــرق 

الطوابــق مــع تأميــن الســكن البديــل لألهالــي.
     وبين، أن التكلفة التقديرية إلعادة إعمار محافظة ريف دمشق تبلغ 
نحــو 15 مليــار ليــرة، وأنــه تــم إعــداد مقترحــات ورفعهــا إلــى لجنــة إعــادة 
اإلعمــار، لتحديــد األولويــات التــي تحتاجهــا املحافظــة، وحــول عــودة 
السكان إلى مناطقهم، قال إبراهيم: »إن معظم املناطق عاد إليها أهلها 

باســتثناء املناطــق التــي فيهــا منــازل مدمــرة بالكامــل«.
     وأضــاف أن »70 فــي املئــة مــن مهجــري ريــف دمشــق فــي الخــارج عــادوا 
إلى بلداتهم والسيما من لبنان«، وأن »نسبة عودة األهالي إلى املحافظة 
ســترتفع إلــى نحــو 90 فــي املئــة الصيــف القــادم« مــع انتهــاء العــام الدرا�ضــي. 

)الوطــن، 2019-4-10(

امللف السيا�سي

وزير النقل  علي حمود يعقد جلسة مباحثات مع السفير الصيني في دمشق فنغ بياو سبل
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     فــي االتجــاه نفســه، قــال رئيــس اللجنــة األمنّيــة فــي مجلــس محافظــة 
 عقــد بيــن مجلــس محافظــة 

ً
األنبــار العراقيــة، نعيــم الكعــود: إنَّ اجتماعــا

األســبوع  نهايــة  العراقيــة،  الحدوديــة  املنافــذ  هيئــة  ورئيــس  األنبــار، 
املا�ضــي، إلعــادة فتــح منفــذ »الوليــد« الحــدودّي مــع األرا�ضــي الســورية، 

فــي غــرب املحافظــة، غــرب العــراق.
     وذكــر الكعــود، أن االجتمــاع، خــرج بتوصيــة هــي: إعــادة بنــاء املنفــذ 
 إلــى أنَّ التنســيق لفتــح املنفــذ يتــم 

ً
هــا الحــدودي، الفتتاحــه مــن جديــد، منّبِ

بيــن الحكومتيــن العراقيــة املركزيــة والحكومــة الســورية.
بــأن تعمــل حكومــة األنبــار علــى       وأوضــح، أنَّ االجتمــاع، أو�ضــى 
إعــادة بنــاء املنفــذ، ومــن ثــم تتــم االتفاقــات بيــن الحكومتيــن العراقيــة، 

والســورية، لغــرض إجــراءات فتــح هــذا املنفــذ 
البــري بيــن البلديــن، ورجــح، أن تكــون هنــاك 
زيــارات لوفــود متبادلــة بيــن العــراق، وســورية، 
منهــا  الحدوديــة،  املنافــذ  فتــح  إعــادة  حــول 
»الوليــد«، ومــن جهــة القائــم، غربــي املحافظــة 

)2019-4-8 )ســبوتنيك،   .
ً
أيضــا

     مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم الخارجيــة 
العراقيــة أحمــد الصحــاف: »نعمــل جاهديــن 
الجامعــة  فــي  مقعدهــا  إلــى  ســورية  لعــودة 
 أن »الوقت قد حان لذلك«.

ً
العربية«، مؤكدا

     ولفــت الصّحــاف إلــى أنَّ »العــراق بــات اليــوم 
 التقاٍء للجيران واألشقاء واإلخوة ومركز 

َ
نقطة

وأوضــح  املنطقــة«،  فــي  جديــد  سيا�ضــي  ثقــل 
العــراق  جــوار  دول  مــع  متينــة  »عالقتنــا  أن 
وتركيــا«.  والكويــت  واألردن  الســعودية  ومنهــا 

)2019-4-9 نيــوز،  )الســومرية 
مجلــس  عضــو  قــال  مــواز،  خــط  علــى       
إن  الراشــد:  فهــد  العراقيــة  األنبــار  محافظــة 
»القــوات األميركيــة فــي محافظــة األنبــار لــم تقــم 
مــع  الحــدودي  الوليــد  افتتــاح منفــذ  بعرقلــة 
ســورية، ولــم تعتــرض علــى إعــادة إعمــاره مــن 

 أن »الوضــع فــي الجانــب الســوري قــد اســتقر خــالل الفتــرة 
ً
جديــد«، مبينــا

املاضية وأصبحت األجواء مناســبة إلعادة افتتاح املنفذ، ونحن ســوف 
نتولــى عمليــة اإلعمــار فيمــا تتولــى الحكومــة املركزيــة االتفــاق مــع الجانــب 

الســوري الفتتــاح املنفــذ الخــاص بهــم«. )باســنيوز، 2019-4-10(
للشــؤون  املســاعد  العــام  األميــن  قــال  ذلــك،  مــع   

ً
وتوازيــا هــذا،       

االقتصاديــة فــي جامعــة الــدول العربيــة، كمــال حســن عليــد: إن جامعــة 
الــدول العربيــة تقــوم »بإعــداد دراســات ملرحلــة مــا بعــد النزاعــات فــي 
الــدول العربيــة، وماهيــة احتياجــات اإلعمــار ومــا هــي املجــاالت والتكلفــة 
املحتاجة، ونحن نعمل اآلن على خطة ملا بعد النزاع، أي مرحلة اإلعمار 

)2019-4-9 )ســبوتنيك،  االقتصــاد.  إلنعــاش 
     وفــي شــأن متصــل باإلعمــار، كشــف نائــب مديــر عــام شــركة »أورال 

فاغــون زافــود« الروســية دميتــري كالينتشــينكو، عــن مفاوضــات تجريهــا 
الشركة، املتخصصة في تصنيع عربات القطار، مع الحكومة السورية 

للمشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار. 
     ويشــار إلــى أن »أورال فاغــون زافــود« تعــد مــن أبــرز شــركات تصنيــع 
تابعــة  شــركة  وهــي  روســيا،  فــي  الحديــد  ســكك  وعربــات  الشــاحنات 

»روســتيخ«. الحكوميــة  للمجموعــة 
 علــى ســؤال عــن إتمــام إبــرام عقــد مــع دمشــق 

ً
     وقــال كالينتشــينكو ردا

بشــأن املشــاركة فــي إعــادة اإلعمــار: »حتــى اآلن لــم يتــم توقيــع عقــود، 
لكــن املفاوضــات جاريــة، وقــد زار مصنعنــا فــي تشيالبينســك )فــي روســيا( 

.»
ً
مســؤولون ســوريون رفيعــو املســتوى، مــا يعــد مؤشــرا مهمــا

     وكشــف كالينتشــينكو بأنــه جــرت مناقشــة 
توريــد صهاريــج لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال 
بواســطة الســكك الحديديــة، إضافــة لعربــات 
-4-9 اليــوم،  )روســيا  الحديديــة.  الســكك 

)2019
     مــن جهــة أخــرى، وفــي كلمــة لــه فــي احتفــاٍل 
بمناســبة اليــوم الوطنــي للتكنولوجيــا النوويــة، 
إلــى  روحانــي،  حســن  اإليرانــي  الرئيــس  أشــار 
الحــرس  قدمهــا  التــي  الجســام  التضحيــات 
الثــوري منــذ انطــالق الثــورة اإلســالمية ولغايــة 

اآلن فــي مختلــف الســاحات.
     وأضــاف: إن االســتكبار العالمــّي يريــد اليــوم 
صفــة  بإطــالق  هزائمــه  كل  عــن  التعويــض 
اإلرهــاب علــى الحــرس الثــوري الــذي كل هدفــه 
ــد روحانــي، أنَّ »أميــركا 

ّ
مكافحــة اإلرهــاب، وأك

العالــم  فــي  اإلرهــاب  حمــاة  مقدمــة  فــي  تأتــي 
ومازالت تدعم بقايا تنظيم داعش اإلرهابي في 
املنطقة«، وأضاف: أن »األميركيين ال يمتلكون 
أهليــة إبــداء الــرأي حــول مكافحــة اإلرهــاب«.

     وأشــار روحانــي إلــى أن العنصــر األســاس 
فــي دحــر اإلرهــاب هــو شــعوب العــراق وســورية 
ولبنــان، إال أن الشــعب اإليرانــي وعلــى رأســه الحــرس الثــوري كان امللبــي 
لنــداء »هــل مــن ناصــر ينصرنــي«، ونّبــه إلــى أن أميــركا هــي التــي تشــجع 
اإلرهاب، وتوفر املالذ لقادة تنظيم داعش، وتريد استخدام الجماعات 
اإلرهابية ضد شعوب املنطقة، وأضاف: أن الشعب اإليراني هو ضحية 

اإلرهــاب الــذي صنعــه االســتكبار ومــازال يقــوم بتمويلــه ودعمــه.
     وتطــّرق روحانــي إلــى القــرارات األميركيــة الخاطئــة فــي العاميــن األخيريــن 
التــي القــت الرفــض العالمــّي، ومنهــا خــروج اإلدارة األميركيــة مــن العديــد 
مــن االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا االتفــاق النــووي مــع إيــران، واالعتــراف 
بســيادة كيــان االحتــالل الصهيونــي علــى الجــوالن، واالعتــراف بالقــدس 
 علــى أن القــدس ســتبقى عاصمــة 

ً
عاصمــة لكيــان االحتــالل، مشــددا

أبديــة لفلســطين. )فــارس، 2019-4-9(

امللف السيا�سي

تقرير أجنبي: الصين 
تسعى إلى تولي زمام 

املبادة في إعادة 
إعمار سورية بعد 
الحرب وحتى قبل 

التوصل ألي تسوية 
سياسية لألزمة
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    وفــي خطــوة عدائيــة جديــدة ضــد دول محــور املقاومــة، أدرج الرئيــس 
األميرـكـي دونالــد ترامــب االثنيــن املا�ضــي، الحــرس الثــوري اإليرانــّي علــى 

»الئحــة اإلرهــاب«.
     وفي وقت الحق، عاد روحاني، ليؤكد في كلمة له في اجتماع الحكومة 
اإليرانية، أن إعالني ترامب بخصوص الجوالن والحرس الثوري يأتيان 

في سياق الدعم املستمر لكيان االحتالل الصهيوني.
     وقــال روحانــي: إنَّ »الــدول الكبــرى فــي أوروبــا وآســيا وإقيانوســيا وباقــي 
الــدول والشــعوب أعلنــت دعمهــا إليــران فــي قضيــة االتفــاق النــووي، 
ودعمهــا لســورية فــي قضيــة الجــوالن، ولفلســطين فــي قضيــة القــدس«.
ــه ينبغــي علــى األميركييــن أن يدركــوا أنهــم مصــدر 

ّ
     كمــا أوضــح روحانــي أن

 أن الحــرس الثــوري اإليرانــي يقــوم 
ً
الظلــم واإلرهــاب فــي املنطقــة، مؤكــدا

 أي كارثــة 
ً
بمكافحــة هــذا اإلرهــاب وأن الواليــات املتحــدة »تعــرف جيــدا

ستواجهها إن تخطت حدود الدعاية اإلعالمية بشأن الحرس الثوري«. 
)ســانا، 2019-4-10(

     بــدوره، أكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي 
مجلــس الشــورى اإلســالمي اإليرانــي حشــمت هللا فالحــت بيشــه، أن 
الحــرس الثــوري ســيرد بشــكل قــوي ومماثــل علــى أي هجمــات تســتهدفه.
 
ً
     وقال فالحت بيشه: أينما وقع هجوم على قواتنا سيكون ردنا مماثال
 إلــى أن إيــران ال ترغــب فــي التصعيــد، وتســعى لتحقيــق 

ً
، مشــيرا

ً
ومناســبا

االســتقرار فــي املنطقــة.
     هــذا، وحــول حديــث كيــان االحتــالل اإلســرائيلي املزعــوم باســتهداف 
مواقــع إيرانيــة فــي ســورية، قــال فالحــت بيشــه: »ذكــر رئيــس الــوزراء 
، أنَّ بالده تقصف مواقعنا في ســورية، 

ً
 وتكرارا

ً
اإلســرائيلّي نتنياهو مرارا

وينحصــر أحــد األســباب التــي نغــض النظــر عنهــا فــي أننــا ال نريــد أن تتحــول 
األرا�ضــي الســورية إلــى ســاحة حــرب، ألننــا نبحــث عــن االســتقرار فــي هــذه 

الدولــة«.
 علــى ســؤال حــول احتمــال مشــاركة إيــران فــي عمليــة عســكرية 

ً
     ورّدا

تركية ضد األكراد قال بيشه: »نحن نعتقد أن مشكلة األكراد ليس لها 
حل عســكرّي، والحملة العســكرية على األكراد مضرة، بجميع األحوال 
جميــع الــدول تنتظــر، ونتوقــع أن يتــم حــل هــذه القضيــة باســتراتيجية 
سياســية، لذلــك يجــب معالجــة هــذا امللــف بطــرق أفضــل«. )ســبوتنيك، 

)2019-4-10
     مــن جانبــه، أكــد عضــو لجنــة األمــن القومــي والسياســات الخارجيــة فــي 
املجلس عالء الدين بروجردي، أن حقد الواليات املتحدة على الحرس 
الثــوري يأتــي مــن الــدور الــذي قــام بــه فــي القضــاء علــى تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي، وأشــار بروجــردي إلــى الدعــم الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة 
لتنظيــم داعــش أثنــاء الحــرب علــى ســورية وقــال: إنَّ »أميــركا أرادت عبــر 
تصنيــف الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى قائمــة اإلرهــاب الــرد علــى دوره فــي 
القضــاء علــى تنظيــم داعــش فــي ســورية والعــراق«. )ســانا، 2019-4-10(
د األمين العام لـ«حزب هللا«، السيد حسن نصر 

ّ
     عالوة على ذلك، أك

هللا، أن الواليــات املتحــدة تصنــف املدافعيــن عــن األرض واالســتقرار 
بأنهــم إرهابيــون؛ بينمــا األميرـكـي هــو أصــل اإلرهــاب، واإلدارة األميركيــة 

إرهابّيــة فــي عقلهــا وثقافتهــا.
     وقال في كلمة له بمناسبة يوم الجريح املقاوم: ندين ونستنكر إعالن 
ترامــب ضــد الحــرس الثــوري اإليرانــّي، وهــو رد فعــل طبيعــي علــى هزيمــة 
وخيبــة األميركــي وحلفائــه فــي املنطقــة، وأوضــح أن خــط املقاومــة يمتلــك 
الكثيــر مــن أوراق القــوة وقــال: »خياراتنــا مفتوحــة وســنرد فــي الوقــت 

املناســب«. )ســانا، 2019-4-10(
     إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: أن نائب وزير 
الخارجيــة الرو�ضــي ســيرغي فيرشــينين، بحــث مــع نائــب وزيــر الخارجيــة 

التركــي ســيدات أونــال، الوضــع فــي ســورية. 
     وقال البيان: »تمت بالتفصيل مناقشة تطور الوضع في سورية، بما 
في ذلك في إدلب وفي منطقة شمال شرق الجمهورية العربية السورية، 
وتم التأكيد على التزام روسيا وتركيا بسيادة سورية ووحدة أراضيها«، 

في خطوة عدائية جديدة ضد دول محور املقاومة أدرج الرئيس األميركي دونالد ترامب الحرس الثوري اإليرانّي على »الئحة اإلرهاب«

امللف السيا�سي
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 إلــى تطــور الوضــع اإلنســاني فــي 
ً
وأشــار، إلــى أن الطرفيــن تطّرقــا أيضــا

ســورية، مــع التركيــز علــى مشــكلة عــودة املهجريــن الســوريين، وإعــادة 
اإلعمــار، بعــد انتهــاء األزمــة فــي البــالد. 

     وأوضــح البيــان أنــه باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تبــادل وجهــات النظــر حــول 
تعزيز تعاون الدول الضامنة ملسار أستانا لحل األزمة السورية )روسيا- 
تركيــا -إيــران( مــع املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة، غيــر 
بيدرسن، من أجل إنشاء وإطالق عمل اللجنة الدستورية بشكل مبكر 

فــي جنيــف. )املنــار، 2019-4-9(
     على صعيد العالقة السورية اللبنانية وعودة املهجرين، قال النائب 

اللبناني طوني فرنجية: إن مصلحة لبنان على 
املســتويات املتعــددة تتمثــل بتمتيــن العالقــات 
 إلــى التنســيق مــع ســورية 

ً
مــع ســورية، داعيــا

بســبب  الســوريين  املهجريــن  عــودة  لتأميــن 
اإلرهــاب إلــى مناطقهــم. )ســانا، 2019-4-6(

     فــي املنحــى نفســه أكــد وزيــر الدولــة اللبنانــي 
لشــؤون التجــارة الخارجيــة حســن مــراد، فــي 
مؤتمــر صحافــّي أقيــم فــي بيــروت مــع رئيــس غرفــة 
الدبــس  ســامر  وريفهــا  دمشــق  فــي  الصناعــة 
بعنــوان   2019 بردوكــس  معــرض  إلطــالق 
»ســوا نعيدهــا أجمــل ممــا كانــت«، إلــى الروابــط 
بيــن ســورية ولبنــان،  الجغرافيــة والتاريخيــة 
 أن ســورية تشــكل البوابــة البريــة والرئــة 

ً
مبينــا

الوحيــدة للبنــان باتجــاه عمقــه العربــّي، وأن 
تقت�ضــي  اللبنانيــة  االقتصاديــة  املصلحــة 

معهــا. التعــاون 
     ودعــا مــراد بعــض اللبنانييــن إلــى التوقــف 
عــن الخطابــات املتشــنجة التــي تضــر بمصلحــة 
 فــي الوقــت ذاتــه أن املصلحــة 

ً
البلديــن، مؤكــدا

العربيــة تقت�ضــي مــن الجميــع الوحــدة فــي رفــض اإلمــالءات والتواصــل 
ملواجهــة التحديــات املاثلــة.

     مــن جهتــه، أكــد أميــن املجلــس األعلــى الســوري اللبنانــي نصــري 
خــوري، أن ســورية حاربــت اإلرهــاب نيابــة عــن لبنــان وكل دول املشــرق 
 الحكومــة اللبنانيــة التخــاذ القــرار 

ً
، داعيــا

ً
 غاليــا

ً
العربــي ودفعــت ثمنــا

املناسب في املؤسسات الرسمية بإعادة تفعيل العالقات معها على كل 
الصعد، وشدد على ضرورة إقامة أفضل العالقات بين لبنان وسورية 
 إلــى أن هنــاك دورة 

ً
وتنظيمهــا بموجــب االتفاقيــات بيــن البلديــن، مشــيرا

حيــاة اقتصاديــة سياســية واجتماعيــة واحــدة تربــط البلديــن.
     بــدوره أكــد املديــر العــام لشــركة »ســيفن غيتــس« طــارق مســاح، أن 
الهــدف مــن املؤتمــر الصحافــّي إطــالق معــرض »برودكــس« في عامه الثاني 
ليكــون السلســلة األولــى ملعــارض عــدة فــي الســنوات املقبلــة غايتهــا إعــادة 

إعمــار مــا تهــدم بســبب األزمــة فــي ســورية.
     كمــا أوضــح املديــر العــام لشــركة »فقيــه غــروب«، ربيــع فقيــه، أن 

سورية التي انتصرت بجيشها وشعبها ومؤسساتها وحلفائها تنهض اآلن 
 أن الدولة الســورية فتحت املجال للمســتثمرين غير 

ً
من جديد، مؤكدا

الســوريين لدخــول هــذا املجــال وأن معــرض »برودكــس« ســيكون فرصــة 
للتعــاون املثمــر بيــن الصناعييــن فــي ســورية ولبنــان. )ســانا، 2019-4-6(

     وفــي االتجــاه نفســه قــال الرئيــس اللبنانــي ميشــيال عــون فــي مؤتمــر 
صحافــّي مشــترك مــع نظيــره البلغــاري روميــن راديــف عقــب مباحثاتهمــا فــي 
بيروت: إنَّ »مواجهة أعباء النزوح السوري مسؤولية دولية مشتركة«، 
 على وضع حد ملعاناة النازحين، وتأمين 

ً
ولفت إلى »وجوب العمل سريعا

عــودة آمنــة لهــم إلــى بالدهــم«. 
     وأبدى عون خشيته من أنه »إذا بقي الحال 
علــى مــا هــو عليــه لجهــة بقــاء النازحيــن وفــي ظــل 
الوضع الضاغط الذي يعيشه اللبنانيون، أن 
ينتقلــوا باتجــاه أوروبــا«، وقــال: »لذلــك، فــإن 
مســاعدتنا تســهم فــي حــل الكثيــر مــن املشــاكل 
 
ً
وضعــا يعيــش  ولبنــان  أوروبــا،  إلــى  بالنســبة 

 قد يؤدي إلى صدامات محلية، 
ً
 سيئا

ً
اقتصاديا

فكلمــا ضاقــت وســائل العيــش زادت املشــاكل«.
     مــن جهتــه، أشــار الرئيــس البلغــاري إلــى أن 
»نــداء بلغاريــا علــى صعيــد االتحــاد األوروبــي هو 
إيجــاد حــل ســريع لألزمــة الســورية الداخليــة 
ـكـي يتمكــن املالييــن مــن النــاس الذيــن غــادروا 
ديارهــم إلــى أنحــاء العالــم مــن العــودة إليهــا، 
السياســية  الحالــة  بضمــان  معنيــون  ونحــن 
التــي تســمح بذلــك«. )الوكالــة الوطنيــة لإلعالم، 

)2019-4-9
     بمــوازاة ذلــك، التقــى عــون وزيــر الشــؤون 
الخارجية في قبرص نيكوس كريستودوليديس 
والــذي أكــد أن بــالده »تدعــو خــالل اجتماعــات 
االتحــاد األوروبــي إلــى مســاعدة لبنــان لتمكينــه مــن مواجهــة التحديــات 

الراهنــة، وال ســيما مــا يتعلــق بأزمــة النازحيــن الســوريين فيــه«.
     ولفــت عــون إلــى وجــود »مصلحــة مشــتركة« للتعــاون، »وال ســيما فــي 
مجــال دعــم لبنــان فــي ســعيه إلــى إعــادة النازحيــن الســوريين إلــى املناطــق 
اآلمنــة فــي ســورية، واإلســراع فــي إيجــاد حــل للوضــع هنــاك«، وركــز علــى 
»دور االتحــاد األوروبــي فــي هــذا املجــال«. )الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 10-

)2019-4
     كمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن اللبنانــي جبــران باســيل، بعــد 
الــذي ضمــه مــع وزيــري خارجيــة اليونــان نيكــوس  االجتمــاع الثالثــي 
يجــوز  أنــه »ال  كاتروغالــوس،  كريســتودوليدس وقبــرص جورجيــوس 
أن يبقــى لبنــان وجاريــه فــي الجغرافيــا مــن دون تنســيق مميــز سيا�ضــي 
واقتصــادي، وعلــى رأس جــدول األعمــال السيا�ضــي كانــت عــودة النازحيــن 
السوريين، وأنه ال يجوز للبنان أن يتحمل تبعات الحّل، وعلى املجتمع 
 مــن 

ً
 جــدا

ً
 متقدمــا

ً
الدولــي أن يتحمــل مســؤولياته، وقــد ســمعنا موقفــا

امللف السيا�سي

مصدر أمني عراقي: 
إعادة بناء منفذ الوليد 
الحدودي الفتتاحه من 
جديد بالتنسيق بين 
الحكومتين العراقية 

والسورية
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قبــرص واليونــان بشــأن موضــوع النازحيــن«.
     وقــال باســيل: »إن عــودة النازحيــن الكريمــة واآلمنــة أصبحــت حتميــة 
والزمــة، ونحــن فــي مرحلــة جديــدة وعلــى الجميــع أن يتعامــل معهــا«. 

)الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 2019-4-10(
     وكانت نائبة األمين العام لألمم املتحدة أمينة محمد قالت في مؤتمر 
صحافــّي فــي بيــروت: »ســنتمكن مــن إيجــاد حــل ألزمــة الالجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان، ال ســيما أننــا نتعــاون مــع الحكومــة الســورية فــي هــذا الصــدد 
)...( أظنكم تريدون عودتهم إلى بيئة آمنة، هذا مهم للغاية )...( وهذا ما 

نعمــل عليــه فــي األمــم املتحــدة«. )األناضــول، 2019-4-10(
 علــى مــا ســبق، أجــرت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

ً
     وعطفــا

 شــمل أكثــر مــن 100 ألــف ســوري فــي مصــر، 
ً
لشــؤون الالجئيــن مســحا

أكــد أن أكثــر مــن 77 باملئــة مــن األســر الســورية فــي مصــر كانــت تعانــي مــن 
 من 73 باملئة في العام السابق له، وكذلك كان 

ً
الديون في 2017 ارتفاعا

ما يقرب من 93 باملئة من األسر عاجزة عن سداد الديون، موضحة أن 
عــدد الالجئيــن فــي مصــر وطالبــي اللجــوء املســجلين لديهــا نحــو 250 ألــف 

شــخص، وأكثــر مــن نصفهــم ســوريون. )رويتــرز، 2019-4-10(
     وفــي تركيــا قــال مرشــح الحــزب الجمهــوري الفائــز برئاســة بلديــة 
»بولو« شــمال غرب تركيا تانجو أوزكان بعد تســلم منصبه: »لن أعطي 
الســوريين تراخيــص عمــل، وليذهبــوا إلــى املحاكــم إن أرادوا«، وأكــد أنــه 
 إلــى أنهــم »يأخــذون 

ً
»لــن يعطــي أي قــرش كمســاعدة ألي ســوري«، مشــيرا
مســاعدات مــن املنظمــات الخيريــة والهــالل األحمــر«.

    علــى صعيــد آخــر، وصــف النائــب األردنــي طــارق خــوري بيــان وزارة 
خارجيــة بــالده، حــول مطالبتهــا دمشــق اإلفــراج الفــوري عــن معتقليــن 

أردنييــن لديهــا، بـ«غيــر الدبلوما�ضــي« و«املســموم«.
لــدى الســلطات   

ً
 معتقــال

ً
     وكشــف خــوري عــن وجــود 50 أردنيــا

الســورية، يوجــد بينهــم متهمــون بقضايــا االنتســاب إلــى تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي وتهريــب مســلحين إلــى ســورية طيلــة ســنوات الحــرب، وأضــاف: 
أنــه تــم توجيــه تهمــة تصويــر مناطــق فــي ســورية لصالــح قنــاة »الجزيــرة« 
 إلــى أن أردنييــن آخريــن 

ً
، مشــيرا

ً
القطريــة قــام املســلحون بقصفهــا الحقــا

تــم حبســهم علــى قضايــا تجاريــة وتهريــب.
، »أن البيان 

ً
     وأكد النائب األردني الذي قام بزيارات إلى سورية مؤخرا

 لدى 
ً
 أردنيا

ً
الصادر عن الخارجية األردنية، أعاق اإلفراج عن 28 سجينا

دمشــق، كانــت تنــوي إطــالق ســراحهم«، وهاجــم خــوري البيــان بشــدة، 
وقــال: »إنــه يقــع ضمــن ســياقات إرضــاء أعــداء ســورية أو تأخيــر التقــارب 
األردنــي الســوري األخيــر بعــد االنفــراج النيابــي والنقابــي والشــعبي، الــذي 

بــدأه الطرفــان«.
     وأضاف: »لم نســمع نفس اللهجة املتشــددة من قبل الخارجية تجاه 
الكيان الصهيوني أو دول عربية أخرى، قامت بحبس واعتقال أردنيين، 

بل سلكت دبلوماسية ناعمة!«. )عمون، 2019-4-8(
     وقــال الناطــق الرســمي باســم وزارة الخارجيــة وشــؤون املغتربيــن 
األردنيــة، ســفيان القضــاة: إنَّ مذكــرة الســفارة الســورية قــد تضمنــت 
ثمانية أسماء من بين املوقوفين األردنيين الذين تم توقيفهم، ٣0 منهم 

منــذ إعــادة فتــح الحــدود البريــة بيــن البلديــن أواخــر العــام املا�ضــي. 
     وأوضــح القضــاة، أن الســفارة األردنيــة فــي دمشــق تتابــع إجــراءات 
عــودة املوقوفيــن املفــرج عنهــم إلــى األردن مــع إدارة الهجــرة والجــوازات فــي 
دمشــق، وأعــرب، عــن شــكر وزارة الخارجيــة األردنيــة للحكومــة الســورية 

لقرارهــا اإلفــراج عــن املوقوفيــن الثمانيــة. 
     وأشــار القضــاة إلــى أن قــرار الســلطات الســورية جــاء بعــد أيــام مــن 
بحــث الــوزارة قضيــة املوقوفيــن األردنييــن فــي ســورية مــع القائــم بأعمــال 

الســفارة الســورية فــي عمــان أيمــن علــوش. )خبرنــي، 2019-4-9(

امللف السيا�سي

نائبة األمين العام لألمم املتحدة أمينة محمد في بيروت ملناقشة حل أزمة الالجئين السوريين
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امللف السيا�سي

التعليق

د الباحث في الشؤون »اإلسرائيلية«، األستاذ تحسين الحلبي، أنَّ املواقف »اإلسرائيلية« والتحليل 
ّ
      أك

السيا�ضــّي »اإلســرائيلّي« لعــدد مــن املحلليــن العســكريين، تظهــر أنهــم يلقــون بالالئمــة علــى رئيــس وزراء كيــان 
االحتالل بنيامين نتنياهو، بســبب طلبه من الرئيس األميركي دونالد ترامب باتخاذ قرار باالعتراف بـ»ســيادة« 
كيــان االحتــالل علــى الجــوالن العربــّي الســورّي املحتــل، إذ إنَّ هــذه الشــرعنة األميركيــة للعــدّو »اإلســرائيلّي« 
 مع نتنياهو في مواجهة 

ً
 إزاء العالم كله، ووضعت ترامب أيضا

ً
بشأن الجوالن، جعلت كيان االحتالل وحيدا

العالــم كلــه.    

      وأوضــح الحلبــي، أنَّ أكثريــة دول العالــم -وفــي مقدمتهــا األمــم املتحــدة- أكــدت للرئيــس بشــار األســد 
وللجمهورية العربية السورية، أنَّ الجوالن هو عربّي سورّي، وأنها ال تعترف بهذا القرار األميركي الذي شرعن 
احتــالل الجــوالن العربــي الســوري، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، قــال أحــد املحلليــن العســكريين فــي 
صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« اإلســرائيلية: لقــد خلــق نتنياهــو لنفســه جبهــة عامليــة تقــف إلــى جانــب جبهــة 
الشمال املمتدة من حدود الجوالن إلى جنوب لبنان التي تطالب باستعادة األرا�ضي املحتلة منذ عام 7691.    

      وتســاءل الحلبــي: مــا الــذي كســبه نتنياهــو؟ وأجــاب: ليــس ســوى عــدة مقاعــد برملانيــة ســيحصل عليهــا 
ــه حصــل مــن ترامــب علــى هــذا املوقــف، لكــن هــذه املقاعــد لــن تنفعــه عندمــا سيكتشــف أنــه أصبــح 

ّ
بتلميحــه أن

 فــي موضــوع الجــوالن إزاء العالــم واألمــم املتحــدة. وأضــاف، إذا كان نتنياهــو ال يعتــرف باألمــم املتحــدة، 
ً
معــزوال

 بــأنَّ الجــوالن هــو عربــّي ســورّي محتــل.
ً
فــإنَّ كل دول االتحــاد األوروبــي أعطــت للقيــادة الســورية اعترافــا

      وعليه، لم يفكر نتنياهو سوى بطريقة ضيقة األفق للحصول على عدد من األصوات االنتخابية بفعل 
ها حتى في موضوع الجوالن.

ّ
هذا القرار؛ بينما هو خسر، وجعل إسرائيل تخسر دول العالم كل

لــون »اإلســرائيليون« بعــد هــذا القــرار، أنَّ العالقــة التــي ســتقوم 
ّ
     لكــن فــي نهايــة املطــاف، لــن يتوقــع املحل

 بين كيان االحتالل ودول العالم لن تكون على جدول أعمال كل دولة منها قضية الجوالن، بصفته 
ً
مستقبال

 ســورية محتلــة. وبــذا ســتدخل »إســرائيل« فــي عالقــات دوليــة شــائكة، ولــن ينفعهــا املوقــف األميرـكـّي 
ً
أرضــا

األحــادّي الجانــب.   

 تصاعــد الحديــث عــن افتتــاح 
ً
مــن جانبــه، أشــار  معــد التقريــر، إلــى أنــه خــالل األســبوع الفائــت كان الفتــا

املعابر الحدودية بين ســورية والعراق، بالترافق مع تصاعد الحديث عن بدء مشــاريع اقتصادية ضمن شــق 
إعــادة اإلعمــار مــن امللــف الســوري،وبهذا الخصــوص يمكــن التركيــز علــى عــدة نقــاط:

أن اإلعــالن عــن إعــادة بنــاء معبــر الوليــد الحــدودي املقابــل ملعبــر التنــف مــن الجهــة الســورية إلعــادة  	-1
افتتاحــه، جــاء مــن قبــل العــراق، علــى الرغــم مــن أن هنــاك معبــر »البوكمــال – القائــم« الحــدودي بيــن ســورية 
والعــراق وهــو تحــت ســيطرة عراقيــة ســورية كاملــة، ومــن املعــروف أن منطقــة مثلــث التنــف علــى الحــدود 
السورية العراقية األردينة تتواجد فيها قوات احتاللية أميركية ومليشيات مسلحة تابعة لها، وهذا يعني أن 
إعادة فتح املعبر ال بد أن تتم بموافقة أميركية، وهذه املوافقة قد تكون مرهونة بأن يبقى املعبر تحت رقابة 
واشــنطن، وهــو مــا يثيــر هواجــس كثيــرة مــن أيتــم التحكــم فيــه وبتجــار العــراق كمــا حــدث بالنســبة ملعبــر »نصيب 
– جابــر« علــى الحــدود الســورية األردنيــة بعــد إعــادة فتحــه منتصــف تشــرين الثانــي املا�ضــي، إذ أن امللحــق 
التجاري األميركي تحول إلى شرطي املعبر بالنسبة للتجار األردنيين، وبات يحدد طبيعة عالقاتهم التجارية مع 

نظرائهــم الســوريين، تحــت وابــل مــن التهديــد والوعيــد.

كمــا أن تصاعــد الحديــث عــن إعــادة افتتــاح معبــر »الوليــد – التنــف« أتــى بالترافــق مــع بــدء االنفــراج  	-2
بمســألة إخــالء مخيــم الركبــان، وبالترافــق مــع عــدوة التنســيق األميركــي الرو�ضــي فــي ســورية، والدليــل علــى ذلــك 

األنبــاء التــي تــرددت حــول إعــادة تفعيــل »مذكــرة منــع االحتــكاك«.

كذلك فإن اإلعالن عن إعادة افتتاح املعبر الحدودي أتى بالترافق مع تقارير إعالمية تؤكد دخول  	-٣
صيني قوي إلى امللف السوري عبر البوابة االقتصادية وهو األمر الذي دفع واشنطن الى إبداء نوع من الليونة 
بخصوص املعابر وبخصوص الركبان، وذلك خشية من توافقات روسية صينية على درجة عالية املستوى 

فــي امللــف الســوري، وهــو مــا سيســبب املتاعــب لواشــنطن، ويحاصرهــا فــي امللــف الســوري.



14

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

ملف 
الشرق



15

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

     قــال الرئيــس الرو�ضــي فالديميــر بوتيــن  فــي مؤتمــر صحافــّي مشــترك مشــترك 
مــع أردوغــان فــي موســكو عقــب لقــاء هــو الثالــث مــن نوعــه بينهمــا منــذ مطلــع 
العام الجاري: إنَّ »من غير املقبول تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ، واملهم 
ســالمة أرا�ضــي البــالد«، وأكــد بوتيــن، أن البلديــن يســعيان إليجــاد حلــول 
 فــي إدلــب، 

ً
 كبيــرا

ً
جذريــة لجميــع التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تشــكل خطــرا

وأضــاف: درســنا بشــكل كامــل أن تقــوم جميــع الــدول بتحقيــق الســالم فــي 
ســورية وإعــادة الالجئيــن إلــى دولتهــم.

     بدوره قال أردوغان: نحن مصرون على القضاء على جميع التنظيمات 
 فــي ســورية، وركزنــا علــى إنهــاء 

ً
 كبيــرا

ً
 وخطــرا

ً
اإلرهابيــة التــي تشــكل تهديــدا

 فــإن 
ً
 كبيــرا

ً
التنظيمــات اإلرهابيــة، وأضــاف: كمــا كان داعــش يشــكل خطــرا

تنظيمــي »ypg” » )وحــدات حمايــة الشــعب( و »pyd« )حــزب االتحــاد 
الديمقراطــي الكردييــن( ال يختلفــان عــن داعــش فــي اإلرهــاب، ويشــكالن 

.
ً
 وشــعبا

ً
 علــى ســورية أرضــا

ً
 كبيــرا

ً
خطــرا

 علــى أســئلة الصحافييــن ربــط بوتيــن 
ً
     وردا

موضــوع إلغــاء »تأشــيرات الدخــول« بيــن بــالده 
وتركيــا باألمــن فــي املنطقــة »بمــا فــي ذلــك األزمــة 

الســورية«.
 أن » أفــراد 

ً
     وقــال أردوغــان »نــدرك تمامــا

وحــدات الحمايــة« منظمــة إرهابيــة، كافحناهــم 
اإلرهــاب،  مكافحــة  وســنواصل  عفريــن،  فــي 
وســنواصل مكافحة حزب العمال الكردســتانّي، 

املنظمــات«. هــذه  حقائــق  وكشــفنا 
     مــن جانبــه شــدد بوتيــن علــى أن »العمليــة 
السياســية الشــاملة فــي ســورية ال يمكــن أن تبــدأ 
إال عنــد تشــكيل »اللجنــة الدســتورية« )التــي( 
 عنــد ممثــل األمــم املتحــدة«. 

ً
يتــم إقرارهــا حاليــا

)2019-4-8 اليــوم،  )روســيا 
     هــذا، وقبيــل توجهــه إلــى موســكو كان أردوغــان 
قــد قــال فــي مؤتمــر صحافــّي: إن »امللــف الســوري 

ســيكون على رأس مباحثاته« مع نظيره الرو�ضــي، وأشــار إلى أن تركيا »أنهت 
التحضيــرات للعملّيــة العســكرّية فــي ســورية، وســتكون هــذه العمليــة علــى 

طاولــة املباحثــات فــي موســكو«.
 األسبوع الفائت حدوث انفراجة بشأن إخالء مخيم الركبان، 

ً
    وكان الفتا

إذ بــدأت دفعــات املدنييــن تخــرج مــن املخيــم إلــى معبــر جليغــم، الذي افتتحه 
 لنقلهــم إلــى مناطقهــم وبلداتهــم التــي 

ً
الحكومــة الســورية، وذلــك تمهيــدا

طهرهــا الجيــش العربــي الســوري مــن اإلرهــاب. )الوطــن، 2019-4-7(
    وفــي الســياق نفســه، أكــد وزيــر الخارجيــة الرو�ضــي ســيرغي الفــروف، أنَّ 
روســيا واألردن متفقتــان علــى أن الســبيل الوحيــد لحــل قضيــة »مخيــم 
الركبــان« هــو تأميــن العــودة اآلمنــة لقاطنــي املخيــم إلــى املــدن والقــرى التــي 

جــاءوا منهــا.
    وقــال الفــروف: »تناولنــا املوضــوع علــى الحــدود الســورية األردنيــة، ونحــن 
ندعــو إلــى إخــالء والتخلــص مــن هــذا املخيــم، وحســب معلومــات املراقبيــن 

األممييــن الذيــن زاروا هــذا املخيــم )أكــدوا( أن أغلبيــة الســكان مــن هــذا 
املخيــم يرغبــون فــي العــودة إلــى بيوتهــم، ونحــن ندعــو إلــى وقــف محــاوالت منــع 

خــروج النازحيــن الســوريين مــن هــذا املخيــم«.
    وأوضح أن »األوضاع اإلنسانية في داخل هذا املخيم غير مقبولة، ونحن 
علــى اســتعداد لبحــث الخطــوات الراميــة إلــى خــروج الالجئيــن مــن املخيــم، 
ولكــن أفضــل �ضــيء فــي الوقــت الراهــن التخلــص مــن االحتــالل األميرـكـي فــي 

منطقــة التنــف«.
    مــن جهتــه قــال الصفــدي: واضــح أن الحــل الجــذري لـ«الركبــان« هــو عــودة 
قاطنيــه إلــى مناطقهــم، ونحــن فــي حــوار مــع روســيا والواليــات املتحــدة حــول 
هــذا املوضــوع، وهنالــك اجتماعــات ثالثيــة تمــت، ونتطلــع إلــى اجتمــاع ثالثــي 

قــادم مــن أجــل توافــق علــى حــل هــذه القضيــة اإلنســانية. 
    وأضــاف: كلنــا نــدرك حجــم الصعوبــات اإلنســانية التــي يواجههــا ســكان 
»الركبــان«، لكــن 95 باملئــة مــن قاطنــي الركبــان 
وفــق اســتطالعات لألمــم املتحــدة يقولــون إنهــم 
نحــل  وهكــذا   Kمناطقهــم الــى  العــودة  يريــدون 

املشــكلة بشــكل عــام. )بتــرا، 2019-4-6(
    فــي غضــون ذلــك، جــددت تقاريــر إعالميــة 
التأكيــد علــى األوضــاع املأســاوية التــي يعيشــها 
قاطنو »مخيم الهول« في ريف الحســكة والواقع 
تحــت »قــوات ســورية الديمقراطيــة –قســد«، 
فــي االحتياجــات الطبيــة والغذائيــة  مــن نقــص 
خاصــة لألطفــال، رغــم املســاعدات الدوليــة التــي 

تقــدم للمخيــم. )رويتــرز، 2019-4-7(
    من جهته، قال مدير مركز حميميم للمصالحة 
في سورية والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء 
فيكتــور كوبتشيشــين، فــي بيــان صحافــّي: »يشــهد 
عليهــا  تســيطر  بمنطقــة  الواقــع  الهــول  مخيــم 
الواليــات املتحــدة، حســب معلومــات مــن نازحــة 
إنســانية   

ً
أوضاعــا منــه،  الخــروج  مــن  تمكنــت 

، بينهــم أطفــال«، وأضــاف: 
ً
 مــن 10 إلــى 20 شــخصا

ً
كارثيــة فــي املخيــم يوميــا

»وخالل األســبوع املا�ضي توفي هناك بســبب نقص األدوية واألغذية وســوء 
الظــروف املعيشــية غيــر اإلنســانية 7 أطفــال«.

    وشــدد علــى أنَّ العــدد العــام لألطفــال الذيــن لقــوا مصرعهــم فــي مخيــم 
، ودعــا 

ً
الهــول، بســبب الكارثــة اإلنســانية هنــاك ارتفــع إلــى 235 شــخصا

املنظمــات الدوليــة إلــى اتخــاذ إجــراءات ملســاعدة النــاس فــي املخيــم، الــذي 
 مــن أكبــر املخيمــات فــي شــرق الفــرات بــل فــي ســورية كلهــا، 

ً
أصبــح واحــدا

والتخفيــف مــن معاناتهــم. )روســيا اليــوم، 2019-4-11(
 األســبوع الفائــت، الخــالف األميركــي التركــي، إذ أنــه وعقــب لقــاء 

ً
    وكان الفتــا

بومبيــو وجاويــش أوغلــو فــي واشــنطن األربعــاء املا�ضــي علــى هامــش الذكــرى 
الســبعين لتأســيس حلــف شــمال األطل�ضــي »الناتــو« الــذي يضــّم البلديــن، 
ر نظيره التركي من 

ّ
 ورد فيه: أّن بومبيو حذ

ً
أصدرت الخارجية األميركية بيانا

»التداعيــات املدّمــرة املحتملــة ألّي عمــل عســكري تركــي أحــادي الجانــب« فــي 

بوتين ألردوغان: من 
غير املقبول تقسيم 
سورية إلى مناطق 

نفوذ، واملهم سالمة 
أرا�سي البالد
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سورية، في إشارة إلى تهديدات النظام التركي ضد »قسد« في شرق الفرات.
    فــي املقابــل، قــال املتحــّدث باســم الخارجيــة التركيــة حامــي أكســوي: إّن 
»البيان الذي نشرته الخارجية األميركية الذي من الواضح أنه حّضر قبل 
لقــاء وزيــر الخارجيــة مولــود تشــاوش أوغلــو ووزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيــو، ال يقّصــر فقــط فــي عكــس حقيقــة مضمــون اللقــاء، بــل يتضّمــن 

 مواضيــع لــم يجــر التطــّرق إليهــا«.
ً
أيضــا

ب بطبيعة 
ّ
    وأضاف في بيان: أّن »تحالفنا يتطل

الحــال أن يتــّم تحضيــر البيانــات املماثلــة بعنايــة 
أكبــر«.

    غيــر أّن بومبيــو ســارع إلــى تأكيــد تمّســكه بــكل 
كلمــة وردت فــي بيــان وزارتــه، وقــال فــي مؤتمــر 
صحافي في واشنطن »لقد قرأت نّص البيان وأنا 
متمّســك بــكّل كلمــة وردت فيــه«. )أ ف ب، 4-6-

)2019
     وأكــدت، تقاريــر إعالميــة أميركيــة أنَّ عــدد 
الضحايــا املدنييــن الــذي قتلــوا فــي مدينــة الرقــة 
الــذي  الدولــي«  »التحالــف  قصــف  جــراء  مــن 
تقــوده أميــركا أكثــر بكثيــر مــن األرقــام التــي أعلــن 

»التحالــف«. هــذا  عنهــا 
    جــاء ذلــك فــي تقريــر حــول املقابــر الجماعيــة التــي 
خلفتهــا املعــارك بيــن قــوات »التحالــف« و«قــوات 
سورية الديمقراطية – قسد« من جهة وتنظيم 
داعــش اإلرهابــي فــي الرقــة مــن جهــة ثانيــة التــي 
انتهت باتفاق بين الطرفين، أســفر عن انســحاب 

كر فيه أن الغارات الجوية للتحالف قتلت ما 
ُ
آمن للتنظيم من املدينة، وذ

ال يقــل عــن 1200 مدنــي، وذلــك بحســب تقديــرات الجيــش األميركــي. 

     لكن التقرير نقل عن سكان الرقة، قولهم: إنَّ أرقام القتلى املدنيين التي 
 أمــام أرض الواقــع، ورأى العديــد مــن 

ً
أعلــن عنهــا »التحالــف« ال تمثــل شــيئا

هــؤالء الســكان أن القصــف الجــوي الجائــر ســيؤدي إلــى املزيــد مــن التطــرف 
فــي الســنوات القادمــة. 

 بإيجــاد أحبائهــم ليتمكنــوا 
ً
     ولفــت التقريــر إلــى »انشــغال النــاس حاليــا

مــن دفنهــم بالشــكل الصحيــح، علــى أمــل أن يقومــوا بإعــادة إعمــار مدينتهــم 
املدّمــرة بعــد ذلــك«، وأشــار إلــى تلــك الجثــث تــم 
دفنهــا علــى عجــل، مشــيرة إلــى أن بعــض املقابــر 
يوجــد فيهــا جثــة واحــدة، وفــي مقابــر أخــرى توجــد 
1500 جثــة، ولــم يتســن للســكان دفنهــم بشــكل 
الئــق بســبب حــدة املعــارك. )وايــرد، 2019-4-7(
     شهد ريف دير الزور، خروج مظاهرات كبيرة 
ضــد »قســد«، مــن جهــة ثانيــة، هنــاك املزيــد مــن 
االنفــالت األمنــي ضمــن مناطــق ســيطرة »قســد«. 

)الخابــور، 2019-4-7(
     إلــى ذلــك كبــد الجيــش العربــّي الســورّي أمــس 
تنظيــم داعــش اإلرهابــّي خســائر جديــدة بــاألرواح 
والعتــاد فــي باديتــي الســخنة والشــرقية، وســط 
املدنييــن  مــن  جديــدة  دفعــات  أن  معلومــات 
املحتجزين في »مخيم الركبان« تتحضر للخروج 
منــه، بعــد ضغطهــم علــى اإلرهابييــن املدعوميــن 

مــن االحتــالل األميرـكـي. )الوطــن، 2019-4-9(
    وفــي تطــور الفــت، تحّدثــت تقاريــر إعالميــة، 
عــن مشــاهدة مدرعتيــن تابعتيــن لحلــف »الناتــو« 
فــي قاعــدة عيــن عــرب )األميركيــة( بريــف حلــب الشــمالي فــي منطقــة شــرق نهــر 
 إلى أنَّ املدرعتين دخلتا مساء األحد عبر معبر سيملكا شمال 

ً
الفرات، الفتا

»قوات سورية الديمقراطية –قسد« سلمت 200 مسلح من تنظيم داعش اإلرهابي إلى السلطات العراقية

انفراجة بشأن إخالء 
مخيك الركبان ودفعات 
املدنيين بدأت تخرج إلى 
مناطق سيطرة الدولة 

السورية

ملف الشرق
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العــراق باتجــاه منطقــة شــرق الفــرات، ووصلتــا إلــى مطــار عيــن عــرب.
     وأكدت التقارير دخول نحو 100 شاحنة منتصف ليل األحد – االثنين 
من إقليم كردستان العراق حملت على متنها مساعدات لوجستية وأخرى 
عســكرية وآليــات وعربــات، وتوزعــت علــى منطقــة عيــن العــرب ومحيطهــا، 
وقســم أخــرى نحــو تــل تمــر والشــدادي فــي الحســكة، وأخــرى نحــو ديــر الــزور، 
ليرتفــع تعــداد الدفعــات الخمــس التــي دخلــت ملنطقــة شــرق الفــرات، منــذ 
اإلعــالن عــن ســيطرة »التحالــف الدولــي« و«قســد« علــى شــرق الفــرات إلــى 

نحــو 660 شــاحنة. )املرصــد، 2019-4-8(
    مــن جهــة ثانيــة، دخلــت نحــو 60 شــاحنة تحمــل علــى متنهــا آليــات وعربــات 
همــر ومســاعدات عســكرية ولوجســتية، دخلــت إلــى منطقــة شــرق الفــرات 
قادمــة مــن إقليــم كردســتان العــراق، وبرفقتهــا 10 صهاريــج تحمــل مــادة 
الوقــود، ليرتفــع ألكثــر مــن 560 شــاحنة تعــداد الدفعــات األربــع التــي دخلــت 
ملنطقــة شــرق الفــرات، منــذ اإلعــالن »قســد« و«التحالــف الدولــي« عــن 

»هزيمــة« تنظيــم داعــش، فــي 23 مــن شــهر آذار 
الفائــت. )املرصــد، 2019-4-6(

     علــى صعيــد آخــر، قــال مصــدر أمنــي عراقــي: إنَّ 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة –قســد« ســلمت 
إلــى  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  مــن  مســلح   200
 أن »جميع العناصر 

ً
السلطات العراقية، مؤكدا

هــم مــن الجنســية العراقيــة«. )باســنيوز، 4-7-
)2019

     فــي ســياق متصــل، أعلــن الكــرد التوصــل إلــى 
اتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة، إلعــادة نحــو 31 
ألــف عراقــّي مــن مخيمــات شــمال شــرق ســورية، 
مــن  عوائــل  بينهــم  أن  مؤكديــن  بلدهــم،  إلــى 
مســلحي داعــش، وأوضــح املســؤول عــن مخيمــات 
النازحيــن فــي شــمال شــرق ســورية، محمــود كــرو، 
 من مجلس الوزراء العراقي، زار اإلدارة 

ً
أن »وفدا

إلــى  الذاتيــة لبحــث عــودة الالجئيــن العراقييــن 
بلدهــم، وجــرى االتفــاق علــى عودتهــم«.

     وقــال: »فتحنــا بــاب التســجيل.. ولحــّد اآلن 
ســجلت أســماء أربعــة آالف شــخص.. ننتظــر أن 

تفتــح الحكومــة العراقيــة الحــدود لنبــدأ بتســيير الرحــالت«.
     وتواجــه »اإلدارة الذاتيــة«، وفــق كــرو، مشــكلة عــدم حيــازة »الكثيــر مــن 
 ثبوتيــة وهويــات شــخصية، عــدا عــن وجــود أطفــال ولــدوا 

ً
العراقييــن أوراقــا

 بغداد بالعمل على إعادة »جميع العراقيين وأن ال يتم 
ً
في سورية«، مطالبا

ذلك بشكل انتقائي، وكذلك »محاكمة املتهمين باالنضمام إلى داعش على 
األرا�ضــي العراقيــة«.

    مــن جهتــه، أكــد أحــد مســؤولي وزارة الهجــرة واملهجريــن فــي العــراق، علــي 
عبــاس، أن الــوزارة تتولــى متابعــة ملــف النازحيــن العراقييــن فــي ســورية، 
وأنها قريبة من إنهاء جميع االستعدادات الستقبال هذه العوائل في مخيم 
يشــيد قــرب ســنجار فــي شــمال غــرب العــراق، ومــن املتوقــع أن يكتمــل خــالل 

مهلــة شــهرين.
     وقــال: »تعتــزم الحكومــة العراقيــة، إخضــاع العائــالت لتدقيــق أمنــي مــع 
 منها من عوائل الدواعش، وهذا األمر مشخص 

ً
وجود مؤشرات بأن قسما

مــن قبــل التحالــف الدولــي، وبالتالــي لــن يكــون مــن الســهل تركهــم يندمجــون 
فــي املجتمــع، ألن هنــاك التزامــات قانونيــة ســتفرض عليهــم وعلــى ذويهــم«، 
وأضــاف: أنهــم »ســيخضعون لبرنامــج ثقافــي ودينــي بعدمــا تعرضــوا لغســل 

أدمغــة«، فــي عمليــة قــد تتطلــب »ســنوات«. )أ ف ب، 2019-4-11(
     فــي غضــون ذلــك، حــث عضــو املجلــس الرئا�ضــي فــي »مســد« ســيهانوك 
ديبو أنقرة على االنفتاح على ما تسّمى »اإلدارة الذاتية« الكردية في شمال 
وشرق سورية التابعة لـ«مسد«، ألنها على حد قوله: »جوهر معادلة الحل 
الســوري فــي إنهــاء اإلرهــاب، وتحقيــق التغييــر الديمقراطــي الســوري املؤكــد 

علــى وحــدة الســيادة الســورية«.
     ووصف ديبو حديث أردوغان عن وحدة األرا�ضي السورية باالزدواجية 
فــي  البحــث  تتعــد  لــم  الزيــارة  أن  »يبــدو  وقــال: 
الكيفيــة التــي يحافــظ مــن خاللهــا الطرفــان علــى 
مــا جــاء فــي اتفاقيــة سوت�ضــي 17 أيلــول 2018 
املتعلقــة بإدلــب )إتفــاق إدلــب(«، وتابــع: »أنقــرة 
وصلــت إلــى مرحلــة االنســداد، ألنهــا فــي الحقيقــة 
هــي مــن تدعــم اإلرهــاب، ســواء أكان داعــش أو 
جبهــة النصــرة، فيمــا تحتــل أنقــرة اليــوم مســاحة 
تضاهــي مســاحة لبنــان مــن األرا�ضــي الســورية«.
     وأشــار ديبــو إلــى أنَّ الوقــت قــد حــان كــي تختــار 
تركيــا إلــى جانــب أي الجهتيــن ســتكون، الروســية 
أم األميركية، وهذا سينجم عنه تكاليف باهظة 
لتركيــا بطبيعــة الحــال، فــإذا اختــارت أميــركا فإنهــا 
ستخســر كّل وجودهــا وكامــل املناطــق الســورّية 
التــي تحتلهــا وفــي مقدمتهــا عفريــن، وإن اختــارت 
ســوف  التركيــة  األزمــة  فــإن  الرو�ضــّي،  الجانــب 
تركيــا  كل  أردوغــان  يخســر  وبالتالــي  تشــتد، 

.
ً
واملناطــق التــي تحتلهــا فــي ســورية كافــة

     وصــّرح أردوغــان قبيــل مغادرتــه إلــى موســكو 
فــي  املســؤولين  مــع  أنــه ســيبحث  بوتيــن،  للقــاء 
موسكو القيام بعملية عسكرية شرق الفرات، لكن ديبو قال بهذا الصدد: 
»هــذا ال�ضــيء بطبيعــة الحــال ال يمكــن تحقيقــه وال توجــد ظــروف مســاعدة 

لذلــك«.
     وأضاف: »في شرق الفرات توجد »قسد«، وتوجد مقاومة شعبية ترفض 
أي هجوم تركي، باإلضافة إلى أن مهمة التحالف الدولي ضد اإلرهاب تأخذ 

مناٍح جديدة تشير بأنها باقية في الوقت الحالي«. )هاوار، 2019-4-9(
    وفــي ســياق النوايــا األميركيــة لإلبقــاء علــى احتاللهــا، أعلــن وزيــر الخارجيــة 
يشــكل  أن  إلــى  تســعى  املتحــدة  الواليــات  أن  بومبيــو،  مايــك  األميرـكـي، 

األوروبيــون الجــزء األكبــر فــي القــوات الغربيــة التــي ســتبقى فــي ســورية.
    هــذا، وفــي معــرض مشــاركته فــي جلســة اســتماع بلجنــة مجلــس الشــيوخ 

الخارجية األميركية في 
ر جاويش 

ّ
بيان: بومبيو حذ

أوغلو من التداعيات 
املدّمرة املحتملة ألّي 
عمل عسكري تركي 

أحادي الجانب في سورية
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الســيناتور  مــن   
ً
ســؤاال بومبيــو  تلقــى   ،2020 العــام  مليزانيــة  األميرـكـي 

الجمهــوري، ليند�ضــي غراهــام، حــول مــا إذا كان مــن املخطــط لــه أن تكــون 
األغلبيــة فــي القــوات الغربيــة املتبقيــة للعســكريين األوروبييــن؟ ورّد وزيــر 
الخارجية بالقول: »أكيد، هذا هو بالضبط ما نناقشه في الوقت الراهن«.
     وشــدد بومبيــو علــى أن الواليــات املتحــدة لــم تغيــر موقفهــا، وزعــم أن بقــاء 
قــوات مســلحة فــي شــمال شــرق ســورية أمــر ضــروري ملنــع انتشــار مــا أســماه 
 مــن اســتراتيجيتنا 

ً
 مهمــا

ً
»نفــوذ إيــران« فــي املنطقــة، وقــال: »هــذا يمثــل جــزءا

في الشرق األوسط التي تشمل إجراءات خاصة بالتصدي إليران«. )روسيا 
اليــوم، 2019-4-10(  

     علــى صعيــد متصــل، طلبــت »قــوات ســورية الديمقراطيــة- قســد« مــن 
»التحالــف الدولــي« الداعــم أن تقيــم قــوات االحتــالل األميرـكـي قاعــدة 

جديــدة لهــا للمســاعدة فــي احتجــاز مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
     وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع األميركيــة »البنتاغــون«، شــون 
روبيرتســون: »التحالــف يســاعد بإصــالح وترميــم بعــض الســجون… هــذه 
«، وأضــاف: »إعــادة املقاتليــن اإلرهابييــن 

ً
 عاملّيــا

ً
مشــكلة عامليــة تتطلــب حــال

األجانب إلى بالدهم األصلية يبقى أفضل حل ملنعهم من العودة إلى ساحة 
القتــال«.

     إلــى ذلــك، وبذريعــة منــع اســتهداف أماكــن احتجــاز الدواعــش، نقــل 
 
ً
املوقــع األميركــي، عــن مســؤولي »قســد« طلبهــم مــن »التحالــف الدولــّي« نوعــا
 مــن الّدعــم، يتضمــن إبقــاء املزيــد مــن القــوات األميركيــة علــى األرض 

ً
خاّصــا

فــي ســورية، واملزيــد مــن املســاعدات االســتخبارية، مــع اقتراحهــم إنشــاء 
الواليــات املتحــدة لقاعــدة قــرب أحــد الســجون علــى األقــل. )فويــس أوف 

)2019-4-10 أميــركا، 
     ووضــع حــزب االتحــاد الديمقراطــي قائمــة ســرية لقــادة فــي ميليشــيا 
فــي مناطــق  »الجيــش الحــر« وشــخصيات اجتماعيــة وعشــائرية، توجــد 
ســيطرته فــي ديــر الــزور، بهــدف اعتقالهــم والتخلــص منهــم، وقــام بإعــداد 
القائمــة مــا يســمى بجهــاز االســتخبارات العســكرية التابــع لـــ »بــا يــا دا«، التــي 

تتضمــن أســماء قــادة مــن ميليشــيا »الحــّر« عــادوا إلــى ديــر الــزور، إضافــة إلــى 
أســماء شــخصيات اجتماعيــة وعشــائرية فاعلــة فــي ديــر الــزور، وجميــع مــن 
فــي القائمــة يرفضــون ســيطرة »بــا يــا دا« علــى ديــر الــزور ولــم يقبلــوا بالتعامــل 

معــه. )خبرنــي، 2019-4-10(
     إلــى ذلــك، كشــف مــا يســّمى وزيــر نفــط داعــش املدعــو أســامة عويــد 
، أن التنظيــم هــّرب نحــو 40 

ً
الصالــح، املعتقــل لــدى »قســد« منــذ 11 شــهرا

 من الذهب من املوصل إلى سورية وأماكن أخرى، وحول أماكن وجود 
ً
طنا

متزعــم داعــش أبــي بكــر البغــدادي، أفــاد وزيــر نفــط داعــش بأنــه موجــود 
باملناطــق الســورية التــي تســيطر عليهــا تركيــا )فــي إشــارة إلــى إدلــب وجوارهــا( 
 أن الصــالت بيــن التنظيــم والقــوات املســيطرة فــي 

ً
أو املتاخمــة لهــا، مؤكــدا

هــذه املناطــق خلقــت عالقــة معقــدة قدمــت تســهيالت كثيــرة للتنظيــم لبيــع 
مســروقاته وتجديــد ترســانته مــن األســلحة.

    هــذا، ووفــق املتحــدث باســم »قســد« مصطفــى بالــي، فــإن داعــش مــول 
عملياتــه مــن خــالل تهريــب هــذه املســروقات العراقيــة، وأوضــح، أنــه ســمع 
تفاصيــل هــذه املعلومــات مــن مصــادر موثوقــة ومطلعــة علــى التحقيقــات 
 إلــى أن هــذا األخيــر اعتــرف ببعــض 

ً
التــي تجــري مــع وزيــر نفــط داعــش، مشــيرا

الحقائــق غيــر املعروفــة عــن التنظيــم بمــا فــي ذلــك كيفيــة إدارة العالقــات 
االقتصاديــة مــع الحكومــات. )روســيا اليــوم، 2019-4-11(

     وحــول املنطقــة العازلــة التــي يخطــط إلنشــائها فــي شــمال ســورية، قــال 
أردوغــان: إن »تركيــا مصــرة علــى أن تكــون الســيطرة لهــا فــي تلــك املنطقــة .. 
، أن عبــرت لواشــنطن عــن ضــرورة إنشــاء منطقــة 

ً
وقــد ســبق ألنقــرة مــرارا

آمنــة علــى طــول الحــدود التركيــة الجنوبيــة تكــون خاليــة مــن اإلرهابييــن«، 
وأشــار إلــى أن تركيــا تولــي أهميــة كبيــرة لوحــدة األرا�ضــي الســورية، وأنهــا 

مســتمرة فــي العمــل علــى ذلــك.
     ولــدى ســؤاله إن كان ثمــة خــالف مــع الجانــب الرو�ضــي حــول اللجنــة 
الدســتورية، أوضــح أردوغــان أنــه كان يوجــد خــالف حــول 6 أســماء، لكنهــم 

توصلــوا إلــى حــل ذلــك. )الدايلــي صبــاح، 2019-4-11(

عربات عسكرية أميركية تقدم دعما ملقاتلين أكراد
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ــه بينمــا ســورية جــّراء الحصــار تتوّضــع ملكــة علــى خريطــة 
ّ
ــدت الباحثــة الدكتــورة نهلــة عي�ضــى، أن

ّ
 أك

 مــن الســوريين يعانــون انعــدام األمــن الغذائي(،كمــا أنَّ الباقيــن 
ً
الجــوع فــي العالــم، إذ إنَّ )41% تقريبــا

منهــم مقّيــدون علــى هوامــش الكفــاف، وطوابيــر محطــات البنزيــن، حيــث عامــل البنزيــن »بابــا نويــل« 
السورّي في 2019!! تتوالى األخبار: رفض رو�ضّي ملخطط تركّي يمهد ملناطق نفوذ على أراٍض سورية، 
وخــالف أمريكــّي ترـكـّي بشــأن عمليــة عســكرية تركيــة محتملــة فــي منطقــة شــرق الفرات،مــا يشــير إلــى 
أنَّ الهاجــس الكــردّي مــا زال مصــدر القلــق الرئيــس لــدى القيــادة التركيــة برغــم األزمــات االقتصاديــة 
واملاليــة املتفاقمــة )20% تضخــم، 11% بطالــة، 40% تناقــص مــن قيمــة الليــرة التركيــة(، وبرغــم نتائــج 
االنتخابــات البلديــة التــي تشــير إلــى تراجــع كبيــر فــي شــعبية »حــزب العدالــة والتنميــة« فــي املــدن الكبــرى 
 وبالدرجــة األولــى السياســة الخارجيــة 

ً
علــى خلفيــة ليــس فقــط االنكمــاش االقتصــادي، وإنمــا أيضــا

 فــي مــا 
ً
للرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان التــي أصبحــت محــط غضــب الناخبيــن األتراك،تحديــدا

يتعلــق بامللــف الســورّي!؟

 علــى عاتــق القيــادة التركّيــة أمــام مواطنيهابعاّمــة 
ً
 ثقيــال

ً
وأضافــت، هــذا امللــف الــذي أصبــَح عبئــا

 
ً
إهــدارا الســورية  األرا�ضــي  علــى  التركيــة  العســكرية  العمليــات  يــرون  الذيــن  بخاّصــة  ومعارضيهــا 
لدمــاء الجنــود األتــراك بــال طائــل، ومقدمــة للمزيــد مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن ســيلتهمون املزيــد 
مــن حصــص املواطــن التركــي فــي العمــل والعيــش الكريــم، كمــا يرونقولــة الرئيــس أردوغــان فــي خطابــه 
 علــى القضــاء علــى اإلرهــاب املســلح، ونتابــع 

ً
عشــية إعــالن نتائــج االنتخابــات البلديــة: »نبــدي تصميمــا

 مــن الهــروب مــن ال�ضــيء الداخلــّي 
ً
تحضيراتنــا للعمليــة العســكرية فــي ســورية«،-أقول: يــرون فيهــا نوعــا

إلى األسوأ الخارجّي، على حساب أمن وسالم ورفاه املواطنين األتراك، وعالقات تركيا االستراتيجية 
بحلفائهــا الدولييــن!؟

 لتداعيــات األحــداث، يمكــن القــول: إنَّ رؤيــة معار�ضــي سياســات أردوغــان الخارجيــة 
ً
هــذا، ووفقــا

صائبــة، ألنَّ أجنــدات حلفــاء تركيــا مــن الالعبيــن املتنفذيــن علــى األرض الســورية تفتــرق هــذه املــرة عــن 
أجنــدة أردوغــان، فروســيا تريــد إطــالق عمليــة التســوية السياســية الشــاملة بانتظــار إقــرار املبعــوث 
الخــاّص لألمــم املتحــدة إلــى ســورية، غيــر بيدرســون، التشــكيل النهائــي لـ»اللجنــة الدســتورية«،وكان 
بيدرســون قــد وصــل إلــى دمشــق أمــس إلجــراء املباحثــات شــبه النهائّيــة، أو ربمــا النهائيــة مــع الدولــة 
 إلطــالق العمليــة الســلمية 

ً
الســورية؛ ذلــك حــول قائمــة األســماء التــي ستتشــكل منهــا اللجنــة، تمهيــدا

لحــّل األزمــة الســورّية، وأميــركا مــا تــزال تجــد فــي »قــوات ســورية الديمقراطيــة -قســد«، أداة أساســية 
لتنفيــذ مخططاتهــا فــي شــرق الفــرات،وأداة للســيطرة علــى منابــع النفــط والغــاز، وســيولة )ميوعــة( 
 
ً
، وحصارا

ً
ع األوصال، ومرجعيات متنافرة

ّ
 مقط

ً
جغرافية تبقي الحال السورّي على ما هو عليه: وطنا

م الُهوّية، ويجعل البقاء على قيد العيش، أو قيد الخرائط التي سترسم غاية الغايات!!
ّ

 يهش
ً
اقتصادّيا

وأكيٌد ال يتفق هذا األمر مع طموحاتأردوغان، وال حتى مع همومه الداخلية، ويجعله أمام خيارات 
صعبــة، إمــا االنخــراط كجــزء رئيــس فــي عمليــة التســوية الشــاملة للحصــول علــى ضمانــات فيمــا يتعلــق 
 في تنفيذ مخططاته،ما يعني الخوض 

ً
بالوجود الكردّي على الحدود السورّية التركّية،أو السير قدما

فــي مغامــرة ال تحمــد عقباهــا علــى املســتويين الداخلــي والخارجي،ويمكن-وهــذا املرجــح- الحفــاظ علــى 
الحضور التركّيِ الحالّي في الشأن السورّيِ بانتظار أن تتغير الوقائع التي يبدو أّنها عسيرة على التغير، 

بســبب ازدحــام األجنــدات، وازدحــام الســوريين علــى محطــات البنزيــن بانتظــار خرائــط الكفاف!!

التعليق
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     أكــد الرئيــس الرو�ضــي فالديميــر بوتيــن، أن »مشــكلة إدلــب حــادة، 
ولــم نســتطع حتــى اآلن التوصــل إلــى تلــك املســتويات التــي اتفقنــا عليهــا، 
ولكــن أعتقــد أنهــا قابلــة للحــل، ومنــذ مــدة التقــى وزيــرا الدفــاع إلنشــاء 
دوريات مراقبة مشتركة، ولم نستطيع بعد إنشاء مركز للرصد«، وتابع 
»التقــدم موجــود، ولكــن جميــع املراكــز اإلرهابيــة يجــب القضــاء عليهــا«.

     وشــدد الرئيــس الرو�ضــي علــى أنــه »ولخلــق عمليــة الســالم فــي ســورية 
يجــب حــل مشــكلة إدلــب«. )ســبوتنيك، 2019-4-8(

 ال بــدَّ منــه لتهيئــة الظــروف 
ً
     وقــال: إنَّ حــلَّ مشــكلة إدلــب يمثــل شــرطا

املواتيــة للعمليــة السياســية فــي ســورية، وأن حلهــا ممكــن فقــط عــن 
طريــق الجهــود املشــتركة بيــن موســكو وأنقــرة. 

     أما أردوغان، فقد أوضح أنه بســبب بعض 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب »يكــون عملنــا 
غير سهل«، وأكد أن التعاون بين وزارتي دفاع 
البلدين »ليس عن إدلب فقط، فهناك مسألة 
منبــج )..( وعلينــا الحفــاظ علــى هــذا التعــاون 
خطــر  وهنــاك  الفــرات،  شــرق  فــي  وبخاصــة 
«، ورأى، أن صيغــة 

ً
واقعــي ال يــزال موجــودا

»أســتانا« نعتمــد عليهــا ونحــن كتركيــا نتعــاون 
الحلــف  فــي  والرو�ضــي  االيرانــي  الطرفيــن  مــع 
فرصــة  وهنــاك  أســتانا(،  )لرعايــة  الثالثــي 
للــدول األخــرى لالنضمــام إليــه ولتحقيــق هــذه 

العمليــة«.

     وأضــاف: »نرتكــب خطــأ إذا تحدثنــا عــن 
عــدم وجــود اإلقــدام علــى تطبــق هــذه الخطــط 
هــذه  »ربمــا  وتابــع:  إدلــب،  حــول  واألعمــال« 
يمكــن  وتابــع:   ،»

ً
تمامــا كافيــة  غيــر  األعمــال 

تحويــل إدلــب إلــى نــوع مــن جرابلــس أو عفريــن حيــث عــاد املواطنــون إلــى 
ديارهــم، وهنــاك مباريــات لكــرة القــدم أجربــت فــي هــذه املنطقــة، بينمــا 
نبــذل جهودنــا ونواصــل عملنــا وقبــل كل �ضــيء علينــا أن نطهــر هــذه 
املنطقــة مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، وســنواصل التزامنــا بهــذا املوقــف، 
وغرضنــا الرئيــس الحفــاظ علــى وحــدة األرا�ضــي الســورية ومــن جهــة 

أخــرى مواجهــة محــاوالت األعمــال اإلرهابيــة«.

     وفي وقت الحق، ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، 
أن بــالده وروســيا اتفقتــا علــى العمــل ســوية ضــد املســلحين األجانــب فــي 
 مواصلــة عملهمــا علــى تنفيــذ اتفــاق إدلــب، وقــال: إن 

ً
ســورية، مؤكــدا

بــالده وروســيا ملتزمتــان بتنفيــذ االتفــاق بينهمــا بشــأن محافظــة إدلــب 
الســورية، وأضــاف أن هــذه القضيــة طرحــت فــي موســكو خــالل الزيــارة 
الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقى االثنين نظيره 

الرو�ضــّي فالديميــر بوتيــن.

     وأوضــح تشــاووش أوغلــو أن بــالده تــدرك أن اســتمرار االشــتباكات 

فــي ســورية يعــرض العمليــة السياســية للخطــر، وشــدد علــى أن روســيا 
 علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات مشــتركة ضــد 

ً
وتركيــا »متفقتــان أيضــا

مقاتليــن إرهابييــن أجانــب، ومجموعــات متطرفــة فــي املنطقــة«، وأشــار 
إلــى أن روســيا تحــاول »التمييــز بيــن املنظمــات اإلرهابيــة والشــعب«، 
 هــذا املوقــف بـ«الســليم«، وتابــع: »هــذا هــو همنــا فــي األســاس، 

ً
واصفــا

هنالــك إرهابيــون يظلمــون جميــع األقليــات، بمــا فــي ذلك األكراد، ويجب 
الوقــوف ضــد هــذا الظلــم«. 

 فــي 
ً
    وأضــاف تشــاووش أوغلــو: »نعلــم أن روســيا تبــدي موقفــا حساســا

ما يتعلق بمنظمة بي كا كا )حزب العمال الكردستاني( اإلرهابية، ولكن 
ليــس هنــاك �ضــيء ملمــوس، فالعناصــر موجــودة علــى األرض«.

 »إخراج املنظمات اإلرهابية« 
ً
د أن من مصلحة موســكو أيضا

ّ
    كما أك

وضمــان عــودة األكــراد املوجوديــن فــي ســورية 
إلــى أراضيهــم، وتحقيــق االســتقرار فــي املنطقــة، 

»ألن روســيا تريــد البقــاء فــي ســورية«.

    كمــا شــدد علــى أن البلديــن حريصــان علــى 
وحــدة األرا�ضــي الســورية، وبالتالــي مــن املهــم 
فــي هــذا الصــدد عــدم التعــاون مــع املنظمــات 
اإلرهابيــة التــي تريــد تقســيمها.  )األناضــول، 

)2019-4-11

رجــب  الترـكـي  الرئيــس  قــال  مــن جانبــه،      
الرئيــس  مــع  املباحثــات  إن  أردوغــان،  طيــب 
الرو�ضــي فالديميــر بوتيــن فــي موســكو قــد دارت 
فــي معظمهــا حــول الوضــع فــي إدلــب، وأضــاف 
في حديث للصحافيين الذين رافقوه في زيارته 
فــي  دارت  املباحثــات  »أن  ملوســكو:  األخيــرة 
معظمهــا مــع الجانــب الرو�ضــي حــول الوضــع فــي 
إدلــب، فمشــكلة روســيا األساســية هــي وجــود بعــض املنظمــات اإلرهابيــة 

املنطقــة«. فــي 

ران الجانب الرو�ضّي في 
ّ
     وتابع: »الجيش التركي وأجهزة املخابرات يحذ

املنطقــة عنــد الضــرورة .. كمــا أننــا نواصــل حربنــا ضــد اإلرهــاب هنــاك«. 
)الدايلي صباح، 2019-4-11(

     فــي غضــون ذلــك، تواصــل املشــهد علــى حالــه فــي شــمال غــرب البــالد، 
لناحية مواصلة اإلرهابيين خرقهم لـ»اتفاق إدلب«  واستهدافهم للقرى 
اآلمنــة بريــف حمــاة، والقيــام بمحــاوالت تســلل لنقــاط الجيــش العربــي 

الســوري، الــذي رد عليهــم وكبدهــم خســائر فادحــة بــاألرواح والعتــاد.

     ومــع تصاعــد الرفــض الشــعبي لتنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي 
فــي إدلــب، أطلقــت ميليشــيات مســلحة مدعومــة مــن النظــام الترـكـي 

)2019-4-6 )الوطــن،  الدولــة.  مــع  مــن »املصالحــة«  تحذيــرات 

    علــى صعيــد متصــل، شــهدت مدينــة قلعــة املضيــق فــي الريــف الغربــي 

بوتين: لخلق عملية 
سالم في سورية 

يجب حل مشكلة 
إدلب
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الشرطة العسكرية الروسية على أطراف تل رفعت

 بيــن ميليشــيا »حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية« 
ً
لحمــاة األربعــاء توتــرا

و«النصــرة« بعــد اعتقــال األخيــرة مســلحين مــن »األحــرار« كانــوا علــى 
حاجــز فــي قلعــة املضيــق، تعرضــت مناطــق ســيطرة »النصــرة« فــي إدلــب 
 خــالل أقــل مــن 48 ســاعة، 

ً
واألريــاف املحيطــة بهــا ألكثــر مــن 11 تفجيــرا

وأســفرت تفجيــرات األمــس عــن استشــهاد طفــل وجــرح عــدة مســلحين 
ومدنييــن. )املرصــد، 2019-4-10(

 مــع ذلــك انســحبت الشــرطة العســكرية الروســية 
ً
    هــذا، وتوازيــا

التــي كانــت تتمركــز فــي تــل رفعــت بشــكل مفاجــئ مــن مواقعهــا، فيمــا 
قامــت »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة برفــع علــم الدولــة الســورية 
»والترويج لدخول وحدات من الجيش السوري« على حد زعم املواقع 
التــي نفــت دخــول أي قــوات أو وحــدات تابعــة لـــلجيش إلــى داخــل مدينــة 

تــل رفعــت. )مواقــع معارضــة، 2019-4-10(

     كمــا عقــد رئيــس »االئتــالف« عبــد الرحمــن مصطفــى، وعــدد مــن 

 مع نائب مساعد وزير الخارجية 
ً
أعضاء »الهيئة السياسية«، اجتماعا

جويــل  لســورية،  الخــاص  واملبعــوث  الشــام  بــالد  لشــؤون  األميرـكـي 
ريبورن، والفريق املرافق له، تم فيه استعراض »التقدم بشأن الحوار 
بغيــة »إنشــاء املنطقــة اآلمنــة« فــي شــرق الفــرات، وتجنيــب املنطقــة أي 

عمــل عســكري«.

     وأكد مصطفى على أهمية التوافق األميركي التركي في شرق الفرات، 
 بــأن »االئتــالف« يعمــل علــى إعــادة هيكلــة »الحكومــة املؤقتــة« 

ً
ــرا

ّ
مذك

التابعــة لــه، وأشــار إلــى »أهميــة دعــم الــدول الصديقــة للشــعب الســوري 
إلنجــاح هــذا املشــروع«.

     مــن جانبــه أكــد جويــل علــى أهميــة ضمــان مشــاركة جميــع مكونــات 
املنطقة الشمالية الشرقية في ما تسّمى »املجالس املحلية«، واستمرار 
الحــوار إلقامــة »اآلمنــة«، واســتبعاد حــدوث أي خيــار عســكري. )مواقــع 

معارضــة، 2019-4-10(
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 الرو�ضّي التركّي بشأن إدلب يطفو على سطح لقاءات القمة بين الرئيس الرو�ضّي فالديمير 
ُ

بدأ الخالف
بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ إنَّ األخير سمع ما كان ال يودُّ سماعه من بوتين في لقائهما 
 علــى حــّلِ ملــف إدلــب، وكمــا أن بوتيــن قــد أعطــى أردوغــان مهلــة حتــى 

ً
األخيــر، وبــدت روســيا أكثــر إصــرارا

جولة أســتانا القادمة للمحادثات حول حّل األزمة الســورية املزمع عقدها نهاية الشــهر الحالي.

إنَّ املوقــف الرو�ضــي الــذي عبــر عنــه بوتيــن ألردوغــان حــول إدلــب، هــو مــن ضمــن ســياق موقفــه حــول 
شــرق الفــرات وعمــوم ســورية، إذ أكــد لــه أن ال مناطــق نفــوذ محليــة فــي ســورية، كمــا أكــد لــه علــى ضــرورة 
الحفاظ على وحدة أرا�ضي البالد، أقوال بوتين هذه يبدو أنها جاءت كرد بالرفض على مقترحات تركية 
قدمهــا أردوغــان مــن قبيــل أن يكــون هنــاك مناطــق نفــوذ محليــة فــي شــمال البــالد تحــت رعايــة تركيــة، وأن 
تتوســع رقعــة هــذه املناطــق نحــو الشــمال الشــرقي ومنبــج مقابــل انزيــاح ترـكـّي مــن الضفــة األميركيــة إلــى 

الضفــة الروســية.

ولعــلَّ نبــرة الرفــض املرتفعــة مــن قبــل بوتيــن دفعــت أردوغــان للــزج بكلمــات مــن قبيــل أن هنــاك 
 للقاءات روسية تركية 

ً
تنظيمات إرهابية تعيق تنفيذ اتفاق إدلب دون أن يحددها، وهو ما ساق الحقا

علــى مســتويات أقــل للحديــث عــن امللــف الســورّي، ضمــن ســعي تركــي لتخفيــف حــدة الخــالف بيــن أنقــرة 
وموســكو.

وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إلــى أنَّ املوقــف الرو�ضــّي، يرتبــط بمــا أكــده نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم، األســبوع الفائــت، حيــن تحــدث عــن أن تركيــا كضامــن التفــاق إدلــب 

، وأنــه يجــب أن يتــم تحريــر هــذه األرض.
ً
تتلــكأ فــي تنفيــذه، وشــدد علــى أنَّ لصبــر دمشــق حــدودا

التعليق
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