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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
والتصريحــات  لألنبــاء  فيــه  نعــرض 
املســؤولين  لســان  علــى  خرجــت  التــي 
اإلعالميــة  والتقاريــر  والدبلوماســيين 
العربيــة واألجنبيــة حــول ســورية، كمــا 
نعــرض لعــودة نشــاط ســورية الفاعــل فــي 
املحافــل الدوليــة، هــذا وتــم التطــرق الــى 
األنبــاء الــواردة عــن تحويــل األمــم املتحدة 

إلــى ســورية. مقــار عملياتهــا اإلغاثيــة 

ملف الشمال
نتتبــع فيــه أخبــار العمليــات العســكرية للجيــش العربــي الســوري ضــد التنظيمــات 

اإلرهابيــة شــمال البــالد، مــع انطــالق العمليــة العســكرية فــي أريــاف حمــاة وإدلــب، 

 للتباـكـي الغربــي األممــي 
ً
وســط تقــدم ســريع ومــدروس للجيــش، ونقــدم فيــه عرضــا

العربــي علــى »النصــرة« وحلفائهــا.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

آخر املســتجدات بشــأن الحراك الشــعبي 

»قســد«  ضــد  واملتمــدد  املتصاعــد 

و»التحالــف الدولــي« شــرق البــالد، مــع 

التركيــز علــى مواصلــة »التحالــف« إدخــال 

التجهيــزات العســكرية واللوجســتية الــى 

»هزيمــة«  عــن  اإلعــالن  رغــم  املنطقــة 

اإلرهابــي. داعــش  تنظيــم 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي

فـي النـدوة الدوليـة السادسـة مـن أجـل السـام فـي كوبـا
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أكــدت ســورية فــي النــدوة الدوليــة السادســة مــن أجــل الســالم وإلغــاء 
القواعــد العســكرية األجنبيــة فــي كوبــا، أن انتصارهــا هــو انتصــار لــكّلِ 
الشــعوب التــي تناضــل ضــد اإلمبرياليــة، وافتتحــت النــدوة فــي محافظــة 
.
ً
غوانتانامــو الكوبيــة، بمشــاركة ســورية ووفــود مــن أكثــر مــن 35 بلــدا

     وأشــار رئيــس الحركــة الكوبيــة مــن أجــل الســالم ســيلفيو بالتيــرو فــي 
كلمة االفتتاح إلى أن انعقاد هذه الندوة يجري في ظروف صعبة نتيجة 
تصعيــد العــدوان األميرـكـي ضــد كوبــا ودول أميــركا الالتينيــة وتشــديد 
العقوبــات األميركيــة علــى هافانــا التــي تهــدف إلــى التضييــق عليهــا والنيــل 

مــن الثــورة الكوبيــة.
      من جهتها، أشادت رئيسة مجلس السلم العالمي البرازيلية ماريا دي 
سوكورو في كلمتها بصمود سورية طوال سنوات الحرب عليها، مؤكدة 
 لــكل الــدول التــي ناضلــت 

ً
فــي هــذا الســياق أن ســورية باتــت تشــكل مثــاال

وصمــدت وقاومــت، والســيما أنهــا باتــت تقتــرب 
مــن إعــالن النصــر األخيــر علــى اإلرهــاب والقــوى 

الداعمــة لــه.
      بدوره أكد السكرتير العام التنفيذي ملجلس 
الســلم العالمــي إيراكلــس تســافداريديس، أن 
اإلمبرياليــة العامليــة اســتخدمت كل الوســائل 
غيــر الشــرعية لتحقيــق مآربهــا بمــا فيهــا تقديــم 
ملجموعــات  والتســليح  والتمويــل  التدريــب 
دولــة،   80 مــن  أكثــر  مــن  مرتزقــة  أصوليــة 
 
ً
لتحقيــق هدفهــا والنيــل مــن ســورية، منوهــا

بصمــود ومقاومــة الشــعب الســوري وجيشــه 
الباســل وباالنتصــارات التــي حققهــا فــي حربــه 

علــى اإلرهــاب.
إلــى أنَّ واشــنطن      وأشــار تســافداريديس 
فــي  العديــدة  إلــى قواعدهــا   

ً
اســتنادا تحــاول، 

منطقة الشــرق األوســط بســط ســيطرتها عليها 
وتحقيــق مخططهــا بإقامــة مــا يســمى »الشــرق 
األوســط الكبيــر« عبــر التدخــالت العســكرية 

رســم  وإعــادة  بالقــوة  األنظمــة  تغييــر  ومحــاوالت  املباشــر  واالحتــالل 
الحــدود.

     وفي كلمة سورية في الجلسة االفتتاحية، أكد امللحق الدبلوما�سي في 
الســفارة الســورية في كوبا ســامر ســعد، أن الدولة الســورية عازمة على 
 على أن انتصارها هو انتصار 

ً
 في محاربة اإلرهاب، مشددا

ً
امل�سي قدما

لكل الشــعوب التي تناضل ضد اإلمبريالية.
     وأشــار ســعد إلــى الرمزيــة الخاصــة التــي تكتســبها منطقــة غوانتانامــو 
التــي تجســد منطــق الحــرب وازدواجيــة املعاييــر التــي تعتمدهــا الواليــات 
املتحــدة األميركيــة، حيــث تدعــي محاربــة اإلرهــاب واعتقــال اإلرهابييــن فــي 
غوانتانامــو مــن جهــة، فــي الوقــت الــذي تقــوم بدعمهــم وتمويلهــم لتنفيــذ 
أعمال إجرامية إرهابية في سورية من جهة أخرى. )سانا، 2019-5-5(
      يأتــي ذلــك فــي وقــت، ذكــرت فيــه تقاريــر إعالميــة: أن األمــم املتحــدة 
تعمــل بســرية لتحويــل جميــع عملياتهــا اإلغاثيــة إلــى دمشــق، ونقلــت عــن 
بيان صادر عّما يسمى »املجلس السوري األميركي« املعارض، أنه »على 

الرغــم مــن عــدم وجــود إعــالن رســمّي، إال أن املعلومــات املتاحــة لدينــا 
تفيــد بنيــة نقــل مقــر »أوتشــا« مــن األردن ليتــم دمجــه مــع مقــر دمشــق، 

وإن هنــاك إجــراءات تؤكــد هــذا التحــرك الرســمي«.
ــد البيــان، أن هــذا يعنــي، »إمســاك« الحكومــة الســورية بــكل 

ّ
      وأك

املســاعدات املقدمــة لســورية عــن طريــق الــدول املانحــة، وزعــم البيــان 
أن »هــذا ال يقــوض فقــط مهمــة األمــم املتحــدة لتوصيــل املســاعدات إلــى 
جميــع مناطــق البــالد؛ بــل يمنــع الجهــود الراميــة إليصــال املســاعدات إلــى 

املناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام«.
      وزعــم »املجلــس الســوري األميرـكـي«، بــأن توحيــد األعمــال اإلغاثيــة 
في مكتب دمشــق ســيؤدي إلى دفع العديد من املنظمات غير الحكومية 

لقطــع عالقاتهــا مــع األمــم املتحــدة.
     وذكر »مصدر مطلع« رفض الكشــف عن اســمه أن التقارير املســربة 
عن نقل األعمال اإلغاثية في األمم املتحدة إلى 
دمشــق، »يثيــر مخــاوف العديــد مــن املنظمــات 
اإلغاثيــة، وكذلــك الهيئــات الحكوميــة بمــا فــي 

ذلــك وزارة الخارجيــة األميركيــة«.
     فــي املقابــل، قــال املتحــدث باســم األميــن 
العــام لألمــم املتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، إن 
االســتجابة اإلنســانية فــي ســورية مقســمة بيــن 
ثالثــة مكاتــب، مكتــب فــي دمشــق يدعــم تقديــم 
املســاعدة مــن داخــل ســورية، ومكتــب غــازي 
عينتــاب يدعــم الشــحنات الدوليــة عبــر تركيــا، 
العمليــات  لدعــم  فــي عمــان  إقليمــي  ومكتــب 
اإلنســانية فــي شــمال شــرق ســورية. ونفــى نيــة 
إغــالق  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
هــذه املكاتــب أو توحيدهــا مــع مكتــب دمشــق. 

)شــبكة فوكــس نيــوز، 2019-5-5(
     هذا، وقال وزير الخارجية الرو�سي في ختام 
محادثــات أجراهــا مــع نظيــره اإليرانــي، محمــد 
الــدول  »أنصــح  موســكو:  فــي  ظريــف،  جــواد 
 مــع الحكومــة 

ً
التــي تنتقــد صيغــة أســتانا بســبب عالقاتهــا الوثيقــة جــدا

الســورية، والتــي تطالــب ببــدء مفاوضــات جنيــف فــي أســرع وقــت ممكن، 
بعــدم عرقلــة إتمــام العمــل الجــاري علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية«.
      وأشــار إلــى أن »اللجنــة« كان »مــن املمكــن أن تبــدأ عملهــا فــي كانــون 
 مــن الــدول الغربيــة، وأســماؤها معروفــة 

ً
األول املا�ســي، لكــن عــددا

، طالبــت بعــدم حــدوث ذلــك وحاولــت إبطــاء العمــل«.
ً
جيــدا

     وأضــاف: »نحــن اآلن نعمــل مــع زمالئنــا فــي األمــم املتحــدة، علــى تجــاوز 
آثــار الحصــار املفــروض مــن بعــض الــدول الغربيــة«، وأعــرب عــن أملــه فــي 
أن تنجــح موســكو فــي مهمتهــا هــذه »ضمــن صيغــة أســتانا وعبــر اتصــاالت 
مــع قــادة األمــم املتحــدة، فــي املقــام األول«. )روســيا اليــوم، 2019-5-8(

     فــي غضــون ذلــك، أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية، أن وزيــر 
الخارجيــة األمريكــي، مايــك بومبيــو، ســيزور روســيا، يومــي 14 و15 أيــار 

الجــاري، لبحــث تطــورات األوضــاع فــي ســورية وفنزويــال وأوكرانيــا.
     وأشــارت الــوزارة، فــي بيــان لهــا، إلــى أن بومبيــو، ســيعقد فــي معــرض 

سورية: انتصارنا 
هو انتصار لكّلِ 
الشعوب التي 
تناضل ضد 
اإلمبريالية

امللف السيا�سي
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زيارتــه التــي تــم االتفــاق حولهــا بيــن البلديــن، لقــاء مــع نظيــره الرو�ســي، 
سيرغي الفروف، ليتبادل معه »اآلراء حول العالقات الثنائية والقضايا 
الدوليــة امللحــة، بمــا فيهــا األوضــاع فــي فنزويــال وســورية وأوكرانيــا«، فــي 
إشــارة إلى ثالث أزمات تختلف مواقف موســكو وواشــنطن من طبيعتها 

وســبل تســويتها.
، في بيان صحافّي، 

ً
     وأشارت الخارجية أيضا

إلــى أن الرئيــس الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، قــد 
يســتقبل بومبيــو فــي الزيــارة التــي تعــد األولــى لــه 
إلــى روســيا منــذ توليــه حقيبــة الدبلوماســية 
زيــارة  أن  علــى  الــوزارة  وشــددت  األمريكيــة، 
األمريكــّي،  الطلــب  علــى  بنــاء  تنظيمهــا  »جــاٍر 
وســتواصل سلســلة مــن االتصــاالت الرفيعــة 
املســتوى، التــي ضمــت لقــاء وزيــري الخارجيــة 
القطبيــة  املنطقــة  مجلــس  اجتمــاع  أثنــاء 

الشــمالية فــي فنلنــدا«.
      وأكــدت الخارجيــة الروســية، بمناســبة 
زيــارة بومبيــو املرتقبــة، أن تحســين العالقــات 
بيــن روســيا والواليــات املتحــدة ممكــن فقــط 
املتبــادل  واالحتــرام  التكافــؤ  أســاس  علــى 
ملصالــح اآلخــر، وذكــرت الــوزارة أن الرئيــس 
 عــن ســعيه إليجــاد نقــاط 

ً
ترامــب أعلــن مــرارا

التقاء مع روسيا في محاور التعاون املختلفة، 

فــي مــا أكــد نظيــره الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، اســتعداد موســكو للتجــاوب 
مــع الخطــوات األمريكيــة فــي هــذا االتجــاه. )إنترفاكــس، 2019-5-8(

      فــي غضــون ذلــك، تحــدث الســفير الصينــي فــي دمشــق فينــغ بيــاو 
 عــن 

ً
عــن عمــق وتاريــخ العالقــات التــي تجمــع بيــن دمشــق وبكيــن، معبــرا

دعــم بــالده للحــل السيا�ســي فــي ســورية، وعــن تفاؤلــه بحصــول تقــدم 
فــي موضــوع »اللجنــة الدســتورية« فــي األشــهر 

القادمــة. القليلــة 
      وجــدد الســفير، موقــف بــالده الداعــم 
ونــوه  الســوريين،  بقيــادة  الســلمية  للعمليــة 
بالنتائــج الجيــدة التــي حققتهــا جــوالت أســتانا 
مــن حيــث عــودة األمــن واألمــان إلــى عدة مناطق 
فــي ســورية، وتطلــع بــالده إلــى التطبيــق الكامــل 

سوت�ســي. التفــاق 
      كما تطرق السفير إلى تطلعات بالده لتنشيط 
ســورية  مــع  واالقتصــادي  التجــاري  التبــادل 
وتشــجيع رجــال األعمــال فــي البلديــن نحــو مزيــد 
 
ً
من االســتثمارات في مختلف املجاالت، مؤكدا
فــي الوقــت ذاتــه علــى تســهيالت يتــم تقديمهــا 
للحصــول علــى تأشــيرات دخــول الســوريين إلــى 

جمهوريــة الصيــن الشــعبية.
      وعــن الدعــم الــذي تقدمــه بكيــن لســورية، 
قــال بيــاو: إن بــالده مســتمرة فــي سياســة دعــم 

من لقاء سابق بين وزيري خارجية روسيا سيرغي الفروف واألميركي مايك بومبيو

امللف السيا�سي

تقارير إعالمية: 
األمم املتحدة تعمل 

بسرية لتحويل 
جميع عملياتها 

اإلغاثية إلى دمشق
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فــي  إنســانية  مــن مســاعدات  مــا تقدمــه  الســوري بوســاطة  الشــعب 
مختلــف املجــاالت، إضافــة إلــى الزيــارات الرســمية املتبادلــة لتنســيق 

املواقــف السياســية بيــن البلديــن. )الوطــن، 2019-5-7(
     فــي هــذه األثنــاء، أبلــغ الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، الكونغــرس 
بتمديد حالة الطوارئ بشأن سورية والعقوبات التي فرضتها واشنطن 

 ضــد هــذا البلــد. )روســيا اليــوم، 2019-5-8(
ً
ســابقا

      إلى ذلك، قال رئيس كازاخســتان قاســم جومارت توكاييف إن 231 
 أجلــوا مــن ســورية، فــي يومــي 7 و 9 أيــار الجــاري.

ً
 كازاخســتانيا

ً
مواطنــا

للرئاســة  للرئيــس نشــره املكتــب الصحافــّي  فــي تصريــح         وجــاء 
الكازاخستانية، على مواقع التواصل االجتماعي: » بتكليف مني، تم في 

 
ً
 كازاخســتانيا

ً
7 و 9 مايــو، إجــالء 231 مواطنــا

، معظمهم 
ً
من سورية، بما في ذلك 156 طفال

أيتــام.  منهــم  املدرســة، 18  قبــل  مــا  فــي ســن 
 
ً
وكان هــذا العمــل اإلنســاني الواســع، امتــدادا

لعمليــة »جوســان«، التــي تــم تنفيذهــا بنجــاح 
نــور  لبالدنــا،  األول  الرئيــس  مــن  بتوجيــه 
ســلطان نزارباييــف، فــي ينايــر مــن هــذا العــام«.
 لرئيس كازاخستان، تم توفير تدابير 

ً
      ووفقا

إعــادة التأهيــل لجميــع املواطنيــن العائديــن، 
العالقــة،  ذات  الدولــة  هيئــات  جانــب  مــن 
توفيــر  تــم  كمــا  الحكوميــة،  غيــر  واملنظمــات 
املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية لهم. 
وأشــار إلــى أن العمــل املذكــور، أعطــى نتائجــه 
العائــدات  النســاء  تخلــت  فلقــد  اإليجابيــة، 
عــن ماضيهــن الراديكالــي، وحصلــن علــى عمــل، 

وباتــت عالقاتهــن مــع األقــارب علــى مــا يــرام.
الدعايــة  أن  علــى  توكاييــف،  وشــدد        
املغرضــة والهدامــة، كانــت وراء توجــه الكثيــر 
مــن مواطنــي كازاخســتان إلــى مناطــق القتــال فــي 
ســورية والعــراق، ملســاعدة داعــش وغيــره مــن 

اإلرهابيــة. الجماعــات 
       وقــال: »اآلن عــادوا إلــى كازاخســتان طواعيــة، علــى أمــل البــدء بحيــاة 
جديــدة. ال يجــوز أن يعانــي األطفــال فــي األرا�ســي الغريبــة وال يجــوز أن 
يتحملــوا مســؤولية أخطــاء آبائهــم”، وأكــد علــى أن كازاخســتان، تبقــى 
متمســكة بالتزاماتهــا فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب، وســتواصل تقديــم 
هــذه  بتنفيــذ  وستســتمر  لذلــك،  املحتاجيــن  للمواطنيــن  املســاعدة 

)2019-5-10 )إنترفاكــس،  اإلنســانية.  الفعاليــة 
      فــي إطــار متصــل، كشــفت تقاريــر إعالميــة عــن مســاعي يقودهــا املمثــل 
البريطانــي كيــث أليــن إلنتــاج فلــم وثائقــي يكشــف فيــه تواطــؤ هيئــة 
اإلذاعــة والتلفزيــون البريطانيــة »بــي بــي �ســي« مــع وكاالت االســتخبارات 
واملنظمــات اإلرهابيــة لفبركــة مجــزرة فــي مدرســة أورم الكبــرى بريــف 

حلــب فــي عــام 2013 واتهــام الجيــش العربــي الســوري بهــا.
     وظهــر أليــن، فــي مقطــع فيديــو ترويجــي، يطالــب فيــه النــاس بالتبــرع 
لجمــع 70.000 جنيــه إســترليني )92.000 دوالر أميركــي(، لتمويــل فيلــم 

وثائقــي يتعــاون فيــه مــع صحافــّي تحقيقــات يدعــى روبــرت ســتيوارت، 
لكشــف زيــف »بــي بــي �ســي« التــي بثــت مقاطــع مصــورة زعمــت فيهــا أن 
الجيــش العربــي الســوري ارتكــب مجــزرة فــي مدرســة أورم الكبــرى بغــارة 

جويــة فــي العــام 2013.
     وأوضــح ســتيوارت أنــه أم�ســى مــا يقــارب مــن ســت ســنوات فــي جمــع 
جبــل مــن األدلــة تظهــر كيــف فبركــت »بــي بــي �ســي« لقطــات ُبثــت فــي أيلــول 
 شــنه الجيــش وألقــى فيــه قنبلــة 

ً
2013، فــي فيلــم وثائقــي أظهــر هجومــا

حارقــة علــى مدرســة فــي أورم الكبــرى بريــف حلــب، فــي آب مــن العــام 
نفســه، بحســب املواقــع.

      وقال ألين في الفيديو الترويجي الذي أطلقه الشهر املا�سي، أنه جمع 
نحــو 75.000 جنيــه إســترليني وتســاءل: »هــل 
تواطــأت بــي بــي �ســي مــع وكاالت االســتخبارات 
لفبركــة  املحظــورة  اإلرهابيــة  واملنظمــات 
املجــزرة بحيــث يتــم تصويرهــا وبثهــا للتأثيــر فــي 
الــرأي العــام وموقفــه مــن الحــرب فــي ســورية؟«
       وقــال أليــن فــي لقــاء إذاعــي، يــوم الجمعــة 
املا�ســي: إن »املصــدر الوحيــد للهجــوم املزمــع 

هــو »بــي بــي �ســي«.
       واعتمــد الصحافــّي ســتيوارت علــى لقطــات 
 علــى عــدد 

ً
مــن الفلــم الوثائقــي نفســه، مركــزا

لقطاتهــم  إن  وقــال:  املصابيــن،  الرجــال  مــن 
: »لســت وحــدي. يتفــق 

ً
تمــت فبركتهــا، مضيفــا

معــي املئــات علــى هــذا املوضــوع فــي تويتــر«.
       وفــي عــرض ســابق، قــدم ســتيوارت أدلــة 
فــي 2017، قــال فيهــا: إن لقطــة تظهــر أحــد 
 مــع لقطــة 

ً
املصابيــن فــي حلــب تتطابــق تمامــا

فــي  النابالــم  ضحايــا  مــن  لضحيــة  مشــابهة 
 أن هــذا التطابــق بيــن 

ً
حــرب فيتنــام. مؤكــدا

حلــب،  فــي  األخيــر،  أن  يعنــي  الضحيتيــن، 
تصــرف بحســب الصــورة امللتقطــة مــن فيتنــام 

الواقعــة. ليفبــرك 
      فــي املقابــل حاولــت منظمــات غربيــة التشــكيك بروايــة أليــن وزعــم 
كريســتيان بنديكــت، مــن منظمــة العفــو الدوليــة، أن منظمتــه وثقــت 
»ولسنوات عديدة« قيام »القوات الحكومية السورية، بشّنِ هجمات 
عشــوائية علــى املناطــق املدنيــة، وذلــك باســتخدام الطائــرات واملدفعيــة 

والهــاون والقنابــل العنقوديــة واألســلحة الحارقــة«.
      من جهته قال املصور الصحافّي بول كونروي الذي عمل في سورية 
بشــكل ال شــرعي، مع الصحافّية ماري كولفين: إنَّ العمل الذي يحضر 
لــه أليــن وســتيوارت »عمــل غبــي وخطيــر«، وأضــاف: »هــذه االدعــاءات، 

التــي ال أســاس لهــا مــن الصحــة، تؤثــر فــي النــاس فــي امليــدان«.
       وهــذه ليســت املــرة األولــى التــي يتــم الطعــن بهــا بمهنيــة »بــي بــي �ســي« 
ففــي شــباط املا�ســي أعــرب مراســل الهيئــة، ريــام داالتــي، بعــد تحقيــق 
 عــن قناعتــه بــأن املشــاهد التــي قيــل إّنهــا صــورت فــي 

ً
اســتغرق أشــهرا

مستشــفى مدينــة دومــا شــرقي دمشــق يــوم الهجــوم الكيميائــي املزعــوم 

امللف السيا�سي

ارتفع عدد املهجرين 
والنازحين الذين 
عادوا إلى بلداتهم 

وقراهم منذ 30 أيلول 
في العام 2015 إلى 
ً
)1740739( شخصا



8

W W W . D C R S . S Y

مجــرد مســرحية.
 علــى تقريــر نشــره 

ً
       وذكــر داالتــي، فــي سلســلة تغريــدات نشــرها تعليقــا

زميلــه جيمــس هاركيــن أن املدينــة الواقعــة فــي غوطــة دمشــق الشــرقية 
تعرضــت فــي الواقــع لهجــوم فــي الســابع مــن نيســان العــام املا�ســي، لكــن 

غــاز الســارين لــم يســتخدم فيهــا.
 ـكـي يكــون 

ً
      وتابــع: »لكــن عــدا ذلــك، كل مــا حــول الهجــوم كان مفبــركا

لديــه أكبــر قــدر ممكــن مــن التأثيــر.. بعــد نحــو ســتة أشــهر مــن التحقيقــات 
أســتطيع التأكيــد دون أدنــى شــك أن مشــاهد مستشــفى دومــا مســرحية 

ولــم تســقط هنــاك ضحايــا«. )هفتغــون بوســت، 2019-5-6(
      هــذا، وعلــى صعيــد عــودة املهجريــن، ارتفــع عــدد املهجريــن الذيــن 
عــادوا مــن الخــارج والنازحيــن الذيــن عــادوا مــن الداخــل إلــى بلداتهــم 

.
ً
وقراهــم منــذ 30 أيلــول فــي العــام 2015 إلــى )1740739( شــخصا

      وفــي لبنــان وقعــت ممثلــة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئيــن فــي لبنــان ميــراي جيــرار مــع ســفير إيطاليــا ماســيمو ماروتــي 
يــورو )1.9 مليــون دوالر أميرـكـي( لدعــم  اتفاقيــة بقيمــة 1.7 مليــون 
الرعايــة الصحيــة الثانويــة لالجئيــن الســوريين املســتضعفين فــي لبنــان.
 وفــق بيــان للســفارة اإليطاليــة 

ً
       ورحبــت جيــرار بهــذا اإلســهام مؤكــدة

نقلتــه الوكالــة اللبنانيــة، أن هنــاك فجــوة تمويــل حرجــة فــي لبنــان لتلبيــة 
الحاجــات األساســية للرعايــة االستشــفائية لالجئيــن، الذيــن هــم اآلن 
أكثر عرضة للخطر من أي وقت م�سى. )الوكالة الوطنية لإلعالم، 5-7-

)2019
       مــن جانــب آخــر، حصــر »الجيــش الوطنــي الليبــي« دخــول الســوريين 

إلــى البــالد بالقادميــن مــن مطــار دمشــق الدولــي فقــط، بعــد اكتشــافه 
دخــول بعــٍض منهــم مــن مطــارات اســطنبول وعمــان وتونــس ومصــر 

لغــرض تنفيــذ أعمــال إرهابيــة علــى األرا�ســي الليبيــة.
     جــاء ذلــك فــي كتــاب وجهــه رئيــس هيئــة االســتثمار العســكري التابعــة 
لـ»الجيش الوطني الليبي« اللواء طيار محمد املدنّي الفاخري إلى كّلٍ من 
مديــر مصلحــة الطيــران املدنــي فــي بــالده نصــر الديــن شــايب العيــن ومدير 

منفــذ أمــن مطــار بنينــا الواقــع شــرق مدينــة بنغــازي عبــد اللـــه الشــافعي.
     وقــال الفاخــري فــي الكتــاب: »لوحــظ.. دخــول العمالــة الســورية عــن 
طريــق مطــارات اســطنبول وعمــان وتونــس ومصــر وهــو يعــّد مخالفــة 
، حيث تم القبض على مجموعة من العمالة السورية من 

ً
 أمنيا

ً
وخرقا

قبــل األجهــزة األمنيــة وبعــد التحقيــق معهــم اتضــح دخولهــم عــن طريــق 
 ودخولهــم لغــرض تنفيــذ أعمــال إرهابيــة«.

ً
املنافــذ املذكــورة ســلفا

 دخــول الجنســّية الســورّية مــن 
ً
 باتــا

ً
      وأضــاف: »عليــه.. يمنــع منعــا

عمــال ومهندســين وأطبــاء وغيرهــا، إال عــن طريــق مطــار دمشــق الدولــّي، 
وكّل مــن يحمــل الجنســية الســورية، ويدخــل عــن طريــق أي مطــار غيــر 
مطــار دمشــق الدولــي يتــم ترحيلــه علــى أول رحلــة للخطــوط الســورية إلــى 
مطــار دمشــق الدولــّي، وال ينطبــق عليهــم دفــع الغرامــة وإنمــا الترحيــل«.
       وكانت هيئة االستثمار العسكري واألشغال العامة التابعة للقيادة 
العامــة للقــوات املســلحة الليبيــة قــررت فــي كانــون الثانــي مــن العــام 
املا�ســي اســتجالب عمالــة للقطاعيــن العــام والخــاص واألفــراد، وذلــك 
ملعالجة النقص في جميع القطاعات وتحريك عجلة االقتصاد وإعادة 

اإلعمــار. )الوطــن، 2019-5-7(.

امللف السيا�سي

عودة دفعة من املهجرين السوريين من لبنان
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امللف السيا�سي

التعليق

        أوضحت الكاتبة واإلعالمية، األستاذة ديانا جبور، أنَّ ما يلفت في تصريح وزير الخارجية 

الرو�سي سيرجي الفروف، ويجمعه مع تصريح سبقه للمبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون، 

هو الغيرية الواضحة على إنجاز اللجنة الدستورية، إذ ناشد األول الدول الغربية بعدم عرقلة 

تشــكيلها، وقبلــه أعلــن املبعــوث األممــي عــن اســتجابته للتحفظــات الرســمية الســورية تجــاه 

األسماء الستة املختلف عليها، ألن األهم هو إنجاز هذه املرحلة كخطوة أولى، وال يمكن للعملية 

السياســية أن تنطلــق مــن دونهــا .. 

     الطرفــان األممــي والرو�ســي حريصــان علــى »مــلء« ســلة الدســتور، إذ إنَّ ســلة مكافحــة 

اإلرهــاب التــي كانــت تضغــط علــى الغربــي إلنجــاز حــل سيا�ســي فــي ســورية قــد باتــت مجــرد تفاصيــل 

تقنيــة لضبــط عــودة اإلرهابييــن وأســرهم. 

 اإلقبــال الرو�ســي كمــا اإلحجــام الغربــي تجــاه تشــكيل اللجنــة الدســتورية، 
ً
       ويبــدو مفهومــا

 أبهظ من الرو�ســي إن اســتمر إيقاد النار الســورية، فباإلضافة 
ً
فليس من طرف آخر يدفع أثمانا

إلــى الدمــاء املراقــة واألمــوال املبذولــة علــى األرض الســورية، هنــاك املوقــع والصدقّيــة والــدور 

 
ً
الدولــي الــذي يتشــظى بفعــل تعــدد حلبــات الكبــاش مــن أمريــكا الالتينيــة إلــى األوراس، مــرورا

بالشــرق األوســط.. وتعــدد الســاحات يعنــي تشــتيت القــوة وبعثــرة األوراق.. أي أن اســتمرار حالــة 

املراوحة، يعني اســتمرار اســتنزاف وإضعاف روســيا كخصم ناهض للواليات املتحدة األميركية.

       من يعيق انطالقة الحل السيا�سي عبر بوابة اللجنة الدستورية أطراف متشددة، أو أنها 

محكومــة بحســابات املصلحــة الضيقــة، ســواء أكان الحديــث عــن اإلطــار اإلقليمــّي، أم املحلــي.. 

وإن اســتمرار الحصــار والعقوبــات علــى ســورية كمــا علــى غيرهــا، يخلــُق رابطــة بيــن املتنفعيــن عبــر 

الحــدود وضمنهــا.

      هــل يخســر الغــرب إن اســتمرت شــيطنة النظــام وعزلتــه ومعهمــا العقوبــات وتســريب 

املعونــات املقــدرة بمئــات املالييــن عبــر قنــوات ومنظمــات غيــر رســمية؟ 

       إن طفــح الكيــل بالرو�ســي ســنكون إزاء ســيناريوهات أحســنها- فــي حــال التخلــي الرو�ســي 

 لتحــل امليليشــيات الطائفيــة املرتبطــة 
ً
– عبــارة عــن إعــادة إنتــاج نمــوذج الدولــة الفاشــلة عراقيــا

 محل الجيش النظامي كإحدى أهم املؤسســات العضوية للدولة .. وربما تحدث حرب 
ً
خارجيا

جديــدة تنفلــت مــن كل عقــال وتخــرج عــن الســيطرة وحــدود اإلقليــم.

ــه ينبغــي األمــم املتحــدة 
ّ
     أمــا فــي االســتفراد فهــذا يعنــي - مــن ضمــن اســتحقاقات عديــدة- أن

 عن الّندية دون 
ً
البحث عن أدبيات جديدة تنظم عالقة األمم والدول وتصفها وتصنفها بعيدا

أن يصــل األمــر إلــى نســخ األدبيــات املاضيــة عــن االنتــداب أو ســواه..

صــادي األمــم املتحــدة هواجــس الوزيــر الرو�ســّي، وأن تتالقــى 
ُ
 أن ت

ً
      لهــذا وذاك يصبــح مفهومــا

معه في مســاعيه لتشــكيل اللجنة الدســتورية. 
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ملف الشرق

ملف 
الشرق

استمرار املظاهرات في دير الزور ضد ممارسات »قسد« 
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ملف الشرق

      دخلــت تظاهــرات أبنــاء ريــف ديــر الــزور ضــد ميليشــيا »قســد« أســبوعها 
الثالــث، واتســعت رقعتهــا لتشــمل قــرى وبلــدات جديــدة فــي تلــك املناطــق.

       وأكَد شــهود وأفراد من عشــائر عربّية، أنَّ الســكان العرب في دير الزور 
 مــن االحتجاجــات ضــد ســيطرة ميليشــيا »قســد«، فــي 

ً
 ثالثــا

ً
بــدؤوا أســبوعا

أكبــر موجــة مــن االضطرابــات التــي تجتــاح املنطقــة الغنيــة بالنفــط منــذ أن 
انتزعــت هــذه امليليشــيا املدعومــة مــن قــوات االحتــالل األميركــي تلك األرا�سي 

.
ً
مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــّي قبــل نحــو 18 شــهرا

     وامتــدت االحتجاجــات فــي العديــد مــن البلــدات والقــرى مــن البصيــرة إلــى 
الشحيل، إلى املناطق الباقية التي توجد بها معظم حقول النفط في الجزء 

الــذي تســيطر عليــه »قســد« مــن ديــر الــزور، شــرقي نهــر الفــرات.
      وتزايدت االحتجاجات في الشــهور األخيرة بين الســكان العرب الرازحين 
تحــت ســيطرة مليشــيا »قســد« فــي ظــل شــكواهم مــن نقــص الخدمــات 
األساســية والتمييــز ضدهــم فــي مــا تســّمى »اإلدارات املحليــة« التــي يديرهــا 

أكــراد. مســؤولون 
مــن  وشــخصيات  لســكان   

ً
ووفقــا هــذا،        

للشــباب  القســري  التجنيــد  فــإن  العشــائر، 
لحساب ميليشيا »قسد«، وكذلك مصير اآلالف 
مــن الســجناء فــي ســجون األخيــرة مــن أهــم نقــاط 

الخــالف.
      وقــال عبــد اللطيــف عكيــدات أحــد شــيوخ 
العشــائر: »حكمهم القمعي )قســد( جعل الكثير 

مــن النــاس تنقلــب ضدهــم«.
      وقــال أحــد املتظاهريــن ويدعــى عبــد اللـــه 
»نحــن محرومــون  الطيانــة:  بلــدة  مــن  عي�ســى، 
مــن كل �ســيء«، علــى حيــن أكــد مصــدران آخــران 
أن االحتجاجــات اســتمرت بعــد أن أخفــق قــادة 
ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب« فــي تقديــم 
تنــازالت كبيــرة لشــخصيات مــن العشــائر تجمعــت 
بدعــوة منهــم فــي مدينــة عيــن عي�ســى بالرقــة، ومــن 
القســري  التجنيــد  إنهــاء  العــرب  مطالــب  بيــن 
واإلفــراج عــن املحتجزيــن. )رويتــرز، 2019-5-8(

       وفــي الســياق، أكــدت تقاريــر إعالميــة أميركّيــة أنَّ مظاهــرات معارضــة لـــ 
»قســد« نظمــت فــي أكثــر مــن 12 مدينــة وبلــدة فــي محافظــة ديــر الــزور، حيــث 
تطالــب العشــائر العربيــة بتحســين الخدمــات االجتماعّيــة، وخلــق مزيــد مــن 
 أكبــر فــي عمليــة صنــع القــرار فــي املنطقــة 

ً
الوظائــف، باإلضافــة إلــى منحهــا دورا

 ملحافظتــي الرقــة والحســكة 
ً
الغنيــة بالنفــط ذات األغلبيــة العربيــة، خالفــا

.
ً
الخاضعتيــن لســيطرة »قســد« أيضــا

 
ً
     وأشــارت إلــى أن املظاهــرات ال تــزال محــدودة اآلن، غيــر أنهــا تشــكل تحديــا
 أمــام الواليــات املتحــدة وحلفائهــا اإلقليمييــن فــي وقــت يســتعد فيــه 

ً
متزايــدا

 فــي تطبيــق خطــة تقليــص الوجــود 
ً
الرئيــس دونالــد ترامــب للم�ســي قدمــا

العســكري األمريكــي فــي ســورية.
     وذكــرت أن »قســد« بعــد عاميــن مــن دخــول ديــر الــزور ضمــن إطــار حملتهــا 
ضــد داعــش فشــلت فــي كســب قلــوب وعقــول الســكان املحلييــن الذيــن 
يعانــون مــن نقــص الخدمــات وارتفــاع مســتوى الجريمــة وأزمــة الوقــود، 

ويتذمــرون مــن النفــوذ الكــردي املتزايــد فــي منطقتهــم والتجنيــد القســري 
للمواطنيــن العــرب، واحتجــاز العديــد مــن املواطنيــن تحــت ذريعــة التواطــؤ 

مــع تنظيــم داعــش.
     وتوســعت رقعــة املظاهــرات فــي نيســان املا�ســي، حيــن أفــاد نشــطاء 
 فــي 

ً
محليــون بــأن عناصــر لـ«التحالــف الدولــي« و«قســد« اقتحمــوا منــزال

منطقــة الضمــان وقتلــوا ســتة أشــخاص، بمــن فيهــم امرأتــان وطفــل، وذلــك 
 فيــه بالتواطــؤ مــع داعــش، التهمــة 

ً
جــراء عمليــة مداهمــة اســتهدفت مشــتبها

التــي يرفضهــا النشــطاء.
      وأغلــق املحتجــون الطــرق الرئيســة فــي مناطقهــم ملنــع الصهاريــج النفطيــة 

التابعة لـ«قسد« من نقل النفط إلى املناطق الكردية في شمال البالد.
       وأكد النشطاء أن سلسلة اجتماعات عقدت بين »قسد« واملسؤولين 
العــرب املحلييــن فــي األســابيع القليلــة املاضيــة فــي محاولــة للتوصــل إلــى 
التهدئــة، لكنهــا فشــلت فــي إحــراز أي تقــدم، مــا يثيــر مخــاوف مــن أن تتحــول 
املظاهــرات إلــى انتفاضــة واســعة النطــاق ضــد 

الكرديــة. القــوات 
      وطرح املسؤولون العرب في املباحثات سلسلة 
شــروط لوقــف التظاهــر، بمــا فيهــا اإلفــراج عــن 
املعتقليــن لــدى »قســد« ووقــف إخــراج النفــط 
 
ً
مــن املحافظــة ومنــح املقاتليــن مــن ديــر الــزور دورا

أكبــر داخــل »قســد« وإلغــاء التجنيــد القســرّي، 
باإلضافــة إلــى تحســين إمــداد الســكان بالكهربــاء 

والوقــود.
 شــارك فــي املفاوضــات 

ً
 عربيــا

ً
     غيــر أن مواطنــا

 مــن املالحقــة، 
ً
ورفــض الكشــف عــن اســمه خوفــا

تنــازالت،  أي  تقديــم  األكــراد رفضــوا  إن  قــال: 
املحافظــة  مــن  تخــرج  »قســد«  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

ألــف   60 نحــو  أي  املســتخرج،  النفــط  أغلــب 
 للسكان 

ً
 تقريبا

ً
، دون أن تترك شيئا

ً
برميل يوميا

ملحلييــن. ا
      وكشــف مســؤول فــي »قســد« طلــب عــدم 
الكشــف عــن اســمه لكونــه غيــر مخــول بالحديــث 
 فقــط« مــن 

ً
 صغيــرا

ً
إلــى وســائل اإلعــالم، أن املتظاهريــن يمثلــون »جــزءا

ســكان املحافظة، لكن االحتجاجات تصب في مصلحة الحكومة الســورية 
وحلفائهــا اإليرانييــن وكذلــك تركيــا، و«تنســف انتصارهــا علــى داعــش«. 

)2019-5-9 بــرس،  )أسوشــيتد 
     فــي ســياق متصــل، أكــدت مصــادر محليــة فــي بلــدة الشــحيل بريــف ديــر 
الــزور، أن »مجموعــة مــن ميليشــيا )قســد(، أقدمــت فجــر الخميــس علــى 
محاصــرة حــي الكتــف فــي بلــدة الشــحيل ألكثــر مــن ســاعتين بمــؤازرة مــن 

الطيــران املروحــي األمريكــي الــذي حلــق علــى ارتفاعــات منخفضــة”.
 بإطــالق نــار كثيــف 

ً
 مترافقــا

ً
     وأضافــت املصــادر، »نفــذت القــوات اقتحامــا

وعشــوائي علــى أهالــي الحــي، األمــر الــذي أدى إلــى مقتــل 6 مدنييــن وجــرح 4 
آخريــن، واعتقــال عــدد مــن األهالــي وترويــع البلــدة بالكامــل”.

 ســقط بنيــران مســلحي »قســد«، بســبب 
ً
     وأشــارت املصــادر، إلــى أن مدنيــا

بممارســاتها   
ً
تنديــدا متظاهريــن خرجــوا  علــى  الحــي  الرصــاص  إطالقهــم 

دخلت تظاهرات 
أبناء ريف دير الزور 

ضد ميليشيا »قسد« 
أسبوعها الثالث 
واتسعت رقعتها
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وجرائمهــا فــي البلــدة. 
 على »قسد«، 

ً
      وذكر شهود عيان أن مظاهرات جديدة خرجت احتجاجا

في قريتي البصيرة والضمان بريف دير الزور الشمالي. )سانا، 2019-5-9(
       بموازاة ذلك، فرقت »قسد« تظاهرات مناهضة لها ولقوات »التحالف 
الدولــي« فــي بلــدة ســويدان جزيــرة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وبــدأت بعدهــا 
حملــة دهــم واعتقــال، وتزامنــت التظاهــرات مــع خــروج تظاهــرات أخــرى فــي 
بلــدات غرانيــج ودرنــج بالريــف الشــرقي لديــر الــزور، إضافــة لبلدتــي املويلــح 

والحصيــن بالريــف الشــمالي.
     ولفتــت املواقــع إلــى أن حملــة االعتقــاالت حصلــت بعــد تظاهــر األهالــي فــي 

بلدتــي درنــج وســويدان جزيــرة وقطعهــم الطريــق 
الرئيســة فــي ســويدان ثــم إلقائهــم الحجــارة علــى 
مشــيرة  الدولــي«،  لـ»التحالــف  عســكري  رتــل 
إلــى أن الحملــة أســفرت عــن اعتقــال عشــرات 

األشــخاص.
     فــي املقابــل عبــر األهالــي عــن غضبهــم بعــد 
العثور على جثتي شابين من بلدة درنج، وعليهما 
مــن  شــهرين  نحــو  بعــد  ورصــاص  تعذيــب  آثــار 
اعتقالهمــا علــى يــد مســلحي »قســد«، فيمــا ق�ســى 
مدني برصاص مجهولين في بلدة الحصان بريف 
دير الزور الغربي، في حين أصيب مدني برصاص 
دورية لـــمسلحي »قسد« في البصيرة بعد تجاوزه 

ســيارتهم بالطريــق.
      مــن جهتهــم أغلــق املحتجــون فــي بلدتــي املويلــح 
والحصين بريف املحافظة الشــمالي الطرق نحو 
الحســكة قبــل فتحهــا بعــد تعهــد »قســد« بتنفيــذ 

جميــع مطالــب األهالــي.
      وفي الرقة، اعتقلت قوى ما تسّمى »مكافحة 
أشــخاص  ثالثــة  لـ»قســد«  التابعــة  اإلرهــاب« 

بمدينــة الرقــة قبالــة حديقــة جــواد أنــزور بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش 
اإلرهابــي، واســتدعت زوجــات وأطفــال املوقوفيــن الثالثــة لترحيلهــم إلــى 

مخيــم عيــن عي�ســى بريــف الرقــة الشــمالي.
     مــن جهــة ثانيــة، بيــن املتحــدث باســم »مجلــس ســورية الديمقراطــي- 
مسد« الذي يعّد الجناح السيا�سي لـ»قسد«، أمجد عثمان، بأن »عشرين 
ألــف مســلح أصيبــوا فــي حــرب داعــش، وعــالج بعضهــم صعــب وغيــر متوافــر 
في سورية«، وأشار إلى أن أحد عشر ألف مسلح قد قتلوا  في تلك املعارك.
     وأكــد عثمــان »أنهــم اتصلــوا بالــدول املشــاركة فــي »التحالــف الدولــي« 
فــي مســألة املســلحين الذيــن أصيبــوا بجــروح خطيــرة ويحتاجــون إلــى عــالج 
معقــد، ولكــن دول التحالــف لــم تقــدم لهــم أي 
إجابــة«، ومــن بيــن املطالــب التــي وجهوهــا لتلــك 
الــدول منــح تأشــيرات عالجيــة ألولئــك املســلحين.
للعالقــات  املشــترك  الرئيــس  أكــد  كمــا       
الخارجيــة ملــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« التابعــة 
لـ»بيــدا«، عبــد الكريــم عمــر فــي تصريــح صحافــّي، 
»طلبنا عدة مرات من شركائنا في التحالف ومن 
الــدول األوروبيــة منحنــا تأشــيرات عالجيــة، لكنهم 
 إلــى أن الجرحــى هــم جــزء مــن 

ً
لــم يجيبونــا، الفتــا

التحالــف املضــاد لداعــش. هــذا التنظيــم الــذي 
 لــكل العالــم. هنــاك عــدد كبيــر 

ً
كان يشــكل تهديــدا

مــن املســلحين الجرحــى الذيــن ال يمكــن عالجهــم 
هنــا، ونحــن ســنتولى نفقــات عالجهــم فــي الخــارج، 
لكنهــم ال يمنحوننــا تأشــيرات، وهــذا ال يصــح«. 

)مواقــع معارضــة، 2019-5-5(
    فــي أثنــاء ذلــك، واصــل »التحالــف الدولــي« 
إلــى  ولوجســتية،  عســكرية  مســاعدات  إدخــال 
الفــرات، رغــم  مناطــق ســيطرة »قســد« شــرق 

اإلرهابــي. داعــش  تنظيــم  »هزيمــة«  إعــالن 

»التحالف الدولي« يواصل إدخال مساعدات عسكرية ولوجستية، إلى مناطق سيطرة »قسد« شرق الفرات

ارتفع إلى 1010 
على األقل تعداد 
الشاحنات التي 

دخلت شرق الفرات 
منذ اإلعالن عن 
»هزيمة« داعش
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     فقــد دخلــت أكثــر مــن 65 شــاحنة تحمــل علــى متنهــا مســاعدات عســكرية 
ولوجستية قادمة من شمال العراق، إلى مناطق سيطرة »قسد« واتجهت 
نحو الحسكة، وبهذه الدفعة يرتفع إلى 1010 على األقل تعداد الشاحنات 
التــي دخلــت فــي 11 دفعــة إلــى منطقــة شــرق الفــرات، منــذ اإلعــالن مــن قبــل 
»التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن ومن ثم »قســد« عن »هزيمة« تنظيم 

داعــش اإلرهابــي فــي 23 مــن آذار املا�ســي. )املرصــد، 2019-5-6(
       وفــي كلمــة لــه، قــال الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان: أن بــالده لــن 
: »ســنواصل كفاحنــا حتــى 

ً
تســمح بوجــود أي تهديــد ضدهــا فــي ســورية، قائــال

نســلم جميــع األرا�ســي الســورية، بمــا فــي ذلــك منبــج ومنطقــة شــرق الفــرات، 
إلــى أصحابهــا الحقيقيــن”. )األناضــول، 2019-5-4(

      بمقابــل ذلــك، باشــرت وحــدات مــن الجيــش العربــي الســوري تمشــيط 
بادية تدمر الشرقية من اإلرهابيين، وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات 
الريف الشرقي، أن وحدات مشتركة من الجيش والقوات الرديفة باشرت 

تنفيذ عمليات تمشيط في بادية تدمر الشرقية، 
بهــدف البحــث عــن املواقــع والنقــاط والجيــوب 

التــي يحتمــل وجــود مســلحي تنظيــم داعــش فيهــا.
      وبين املصدر، أن القوات العسكرّية العاملة 
 مــن داعــش علــى 

ً
بالريــف الشــرقي الحقــت فلــوال

اتجــاه املنطقــة املمتــدة إلــى الشــرق مــن مدينــة 
تدمــر والطريــق الواصــل مــا بيــن منطقــة حميمــة 
واملحطة الثانية وقضت على عدد من أفرادهم، 
وســط تنفيــذ عــدة رمايــات مدفعيــة ثقيلــة طالــت 
محاور تحركات التنظيم ونقاط انتشار عناصره 
الباديــة  فــي  االشــتباك  محــاور  مختلــف  علــى 
الشــرقية موقعــة فــي صفوفهــم إصابــات مباشــرة.
      ولفــت املصــدر إلــى أن الطيــران الحربــي فــي 
ســالح الجــو الســوري نفــذ عــدة غــارات جويــة 
اســتهدف فيهــا تحــركات دواعــش علــى اتجــاه جبــل 
أبــو رجميــن الواقــع إلــى شــمال شــرق مدينــة تدمــر 
ومحيط منطقة ســد املعيزلة ومنطقة عويرض، 
 إلــى املنطقــة الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود 

ً
وصــوال

اإلداريــة املشــتركة مــع ريــف محافظــة ديــر الــزور 
فــي أق�ســى ريــف حمــص الشــرقي، مــا أســفر عــن 
تحقيــق إصابــات محققــة فــي صفــوف التنظيــم 
ومصابيــن.  قتلــى  اإلرهابييــن  مــن  عــدد  وإيقــاع 

)2019-8-7 )الوطــن، 
      وفــي تطــور الفــت، عمــدت قــوة أميركيــة تابعــة 

لـ»التحالف الدولّي« إلى تفجير العّبارات النهرية في بلدة الشحيل بريف دير 
الــزور الشــرقّي الخاضــع لســيطرة »قســد«، بزعــم أنهــا مخصصــة للتهريــب، 
وسط تحليق مكثف للطائرات األميركية في سماء املنطقة. )املرصد، 8-7-

 )2019
     علــى صعيــد آخــر، أعلنــت وزيــرة الجيــوش الفرن�ســي فلورنــس بارلــي، أن 
فرنســا ســتقوم علــى األرجــح بإعــادة أطفــال يتامــى أبنــاء مســلحين فرنســيين 

منضويــن فــي تنظيــم داعــش اإلرهابــي، مــن مناطــق شــمال شــرق ســورية.

 علــى ســؤال عــن احتمــال إعــادة مزيــد مــن األطفــال بعــد إعــادة 
ً
       وردا

خمسة أطفال »يتامى أو مفصولين« عن أسرهم في 15 آذار املا�سي، قالت 
.»

ً
بارلــي »هــذا مرجــح جــدا

يــن فرنســيين بعــودة حفيديهمــا        يأتــي ذلــك بعــد يــوم علــى مطالبــة جّدِ
املحتجزيــن فــي »مخيــم الهــول« الواقــع فــي مناطــق ســيطرت »قســد« فــي 
الحســكة، ورفعــا الطلــب إلــى املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان إلدانــة 
فرنســا، وذلــك بســبب رفــض األخيــرة عــودة أبنــاء مســلحي تنظيــم داعــش 

اإلرهابــي املعتقليــن فــي ســورية إلــى بلدانهــم.
 مختلفــة بحــق أكثــر 

ً
     علــى صعيــد متصــل، أصــدر القضــاء العراقــي أحكامــا

مــن 500 أجنبــي متهميــن باالنتمــاء إلــى داعــش منــذ بدايــة العــام 2018، 
بحســب بيــان ملجلــس القضــاء األعلــى فــي العــراق.

     وأوضح البيان، أنَّ العراق اتخذ »إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين 
أجانب من جنسيات مختلفة خالل عام ونصف العام«.

      وأكــد البيــان، صــدور »أحــكام مختلفــة بحــق 
، فيما ال تزال قضايا 202 

ً
 وإناثا

ً
514 منهم ذكورا

مــن املتهميــن مــن الذكــور واإلنــاث قيــد التحقيــق، 
 مــا زالــوا قيــد املحاكمــة«.

ً
 عــن 44 متهمــا

ً
فضــال

       وذكــر أن املــّدة التــي تســتغرقها التحقيقــات 
 
ً
 إذا كان املوقــوف متهمــا

ً
هــي ســتة أشــهر تقريبــا

بجريمة انتماء فقط، أما إذا كان االتهام ارتكاب 
مــن  عــام  إلــى  تصــل  قــد  املــدة  فــإن  عمليــات، 
 اســتعداده 

ً
التحقيقــات، وأعلــن العــراق مؤخــرا

قبــض  الذيــن  األجانــب  الدواعــش  ملحاكمــة 
 منهــم 

ً
عليهــم فــي العــراق أو فــي ســورية، وخصوصــا

»قســد«. لــدى  املوجوديــن 
       وأوضــح البيــان، أنَّ »القضــاة أكــدوا أن 
جميــع اإلرهابييــن األجانــب ممــن ارتكبــوا عمليــات 
ملجــرد  أو  العراقيــة  األرا�ســي  داخــل  إجراميــة 
 
ً
انتمائهــم للتنظيــم اإلرهابــي ســيحاكمون وفقــا
-5-8 ب،  ف  )أ  اإلرهــاب«.  مكافحــة  لقانــون 

)2019
     فــي غضــون ذلــك، تحدثــت تقاريــر صحافّيــة 
لألنبــاء عــن أفعــال مرعبــة تقــوم بهــا الداعشــيات 
ســورية،  داخــل  »الســبايا«  اإليزيديــات  بحــق 
الجن�ســي،  لالســتعباد  جاريــات  منهــن  ليجعلــن 

وورقــة رابحــة فــي أســواق النخاســة.
      وقــال الصحافــّي العراقــي اإليزيــدي، ســعد 
حمــو: »توجــد نحــو 300 امــرأة وفتــاة إيزيديــة، محتجــزات لــدى عائــالت 
داعــش اإلرهابــي، فــي مخيــم الهــول، وال يمكــن اإلفصــاح عــن أنفســهن«.
      وأرجــع، عــدم تمكــن املختطفــات اإليزيديــات مــن الظهــور والتعريــف عــن 

أنفســهن في املخيم، إلى الســيطرة التي يفرضها داعش في املخيم.
 يشــتبه فــي 

ً
     علــى خــط مــواٍز، أعلنــت شــرطة بنغــالدش، أنهــا أوقفــت رجــال

انتمائــه إلــى تنظيــم داعــش بعــد عودتــه إلــى البــالد مــن ســورية حيــث كان 
يقاتــل فــي صفــوف اإلرهابييــن. )ســبوتنيك، 2019-5-8(<

حمو: عدم تمكن 
املختطفات 

اإليزيديات من 
الظهور والتعريف عن 
أنفسهن في »الهول« 
بسبب سيطرة داعش 

في املخيم
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التعليق

      إن خطــر اتســاع نطــاق املواجهــة بيــن العشــائر والقبائــل فــي ريــف ديــر الــزور مــن جهــة وبيــن »قــوات 

ســورية الديمقراطيــة –قســد« مــن جهــة أخــرى يــزداد وبشــكل متســارع ويتصاعــد، وهــو مــا يبــدو أنــه ال 

حــل لــه، وهنــا يجــب إدراك أن تلــك املواجهــات ليســت فــي مجملهــا مواجهــات رافضــة لـ»قســد« كجهــة 

مسيطرة في تلك املناطق ومطالبة بعودة الدولة السورية، وإنما في غالبيتها مظاهرات هدفها الرئيس 

الحصــول علــى املزيــد مــن املكاســب املاديــة لصالــح زعامــات قبائليــة وعشــائرية تغــذي تلــك املظاهــرات 

وتوجههــا.

وهنا يجب االنتباه الى املدلوالت واملؤشرات اآلتية:

 إلــى مــا يشــبه 
ً
، وتتطــور تدريجيــا

ً
 ومطالبهــا أعلــى ســقفا

ً
 واتســاعا

ً
1. االحتجاجــات باتــت أكثــر تنظيمــا

انتفاضــة شــعبية يطالــب فيهــا األهالــي بــإدارة مناطقهــم وحكمهــم بأنفســهم ورفــض ســيطرة قيادييــن 

أكراد على مفاصل اإلدارة، وتستخدم شعارات تظهر التفرقة األثنية، بين العرب والكرد، وفي الوقت 

ذاتــه هــذه املظاهــرات ترفــع شــعارات ضــد الدولــة الســورية فــي الوقــت ذاتــه.

2. إن هــذه الحركــة االحتجاجيــة ال تنفصــل فــي جــزء منهــا عــن صــراع املحــاور الجديــد النا�ســئ فــي 

املنطقــة الشــرقية مــن ســورية، بيــن محــور إماراتــي –ســعودي – مصــري ومحــور ترـكـي - قطــري، وفــي 

الوقــت ذاتــه يرتبــط بمســاعي إماراتيــة ســعودية إلنشــاء كيانيــة سياســية جديــدة شــرق الفــرات، ولعــل 

ديــر الــزور تمثــل الخيــار الجغرافــي األفضــل فــي الوقــت الراهــن، بســبب احتوائهــا علــى املكــون العشــائري 

والقبائلــي بشــكل كبيــر، كمــا أن الســيطرة عليهــا متوزعــة بيــن الجيــش العربــي الســوري و»قســد« األمــر 

الــذي يتيــح املزيــد مــن املســاحة لخلــق الفو�ســى فــي املنطقــة.

 مــا زلنــا 
ً
3. مهمــا يكــن شــكل وطبيعــة وهــدف الحركــة االحتجاجيــة فــي شــرق البــالد، فإنهــا تبقــى تهديــدا

 للتعاطــي مــع تلــك املنطقــة وفــق طبيعتهــا الديموغرافيــة، وبالتالــي فــإن 
ً
ال نمتلــك اســتراتيجياٍت وخططــا

تحويــل التهديــد إلــى فرصــة يقت�ســي التعاطــي بجديــة مــع املجريــات علــى األرض، بتفعيــل دور املجتمــع 

األهلــي املتالحــم مــع الدولــة الســورية فــي تلــك املنطقــة، بالدخــول علــى خــط الحــل لألزمــة املتصاعــدة 

هنــاك.

4. إن رد فعــل »قســد« ومــدى اســتجابتها للمطالــب الشــعبية حتــى اآلن ســيقود إلــى مواجهــة أكثــر 

، وتأتــي هــذه األحــداث بعــد شــهر علــى إعــالن »قســد« مــا أســمته »هزيمــة« تنظيــم داعــش اإلرهابــي 
ً
عنفــا

ــه انتصــار عظيــم بعــد 
ّ
بمســرحية علــى غــرار مــا حــدث فــي الرقــة، وهــو مــا ســيفقد »قســد« مــا اعتقــدت أن

أن قدمتــه للعالــم.

       هذا، وعلى املشهد اآلخر، فإن التقارير الواردة التي تشير إلى مواصلة »التحالف الدولي« املزعوم 

بقيــادة الواليــات املتحــدة األميركيــة، إدخــال التجهيــزات العســكرية واللوجســتية إلــى املنطقــة الشــرقية 

وبكميــات كبيــرة، أمــر لــه مدلــوالت تــدق ناقــوس الخطــر، فهــذا الكــم الــذي يدخــل مــن القوافــل ليــس 

لالســتهالك الجاري وإنما قد يكون الهدف منه التأســيس ملرحلة قادمة، بإعادة هندســة املنطقة ببنى 

تحتيــة وبنــى عســكرية وإداريــة جديــدة، كخطــوة أولــى علــى »األقلمــة« لجــزء مــن جغرافيــة شــرق الفــرات 

علــى غــرار »إقليــم كردســتان العــراق«، وهــو مــا يتطلــب التركيــز عليــه وإظهــاره فــي املحافــل الدوليــة وعلــى 

رأســها فــي اجتماعــات مجلــس األمــن الدولــي.

ملف الشرق
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ملف 
الشمال

ملف الشمال
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     ذكرت وزارة الدفاع الروســية، أنَّ تشــكيالت مســلحة جنوب إدلب، 
حشــد قواتهــا وتتوحــد تحــت قيــادة »هيئــة تحريــر الشــام«، وال يســتبعد 

ُ
ت

أنهــا تســتعد لشــّنِ هجــوم واســع علــى حمــاة.
     وقــال مديــر مركــز حميميــم للمصالحــة فــي ســورية، والتابــع لــوزارة 
الدفــاع الروســية، اللــواء فيكتــور كوبتشيشــين، فــي بيــان صــدر عنــه 
الســبت: »يقصــف املســلحون مــن الجانــب الجنوبــي بمنطقــة إدلــب 
لخفــض التصعيــد بشــكل دوري مواقــع القــوات الحكوميــة املنتشــرة فــي 

منطقــة بلدتــي محــردة والســقيلبية )فــي محافظــة حمــاة(”.
      وأضــاف كوبتشيشــين: »ومــع ذلــك تفيــد املعلومــات املتوافــرة بأنــه 
الحــظ فــي األيــام األخيــرة فــي بلدتــي اللطامنــة وكفرزيتــا الواقعتيــن جنــوب 

ُ
ت

منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد، عمليــات حشــد لفصائــل املســلحين 
التابعــة ملختلــف التشــكيالت املســلحة غيــر الشــرعية والتــي تتوحــد تحــت 

قيــادة تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام”.
      وشــدد علــى أنــه »ال يمكــن االســتبعاد 
أنهــم يقومــون بتشــكيل مجموعــة ضاربــة مــن 
املحتمــل أنهــا قــد تهــدف إلــى التقــدم نحــو مدينة 

اليــوم، 2019-5-4( حمــاة”. )روســيا 
فــي ســياق متصــل، أعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة 
جلســة  أن  فيرشــينين،  ســيرغي  الرو�ســي، 
مجلــس األمــن الدولــي حــول الوضــع اإلنســاني 
فــي ســورية ســتعقد فــي نهايــة الشــهر الجــاري.

      وقــال فيرشــينيين للصحافييــن: »تجــري 
وتتــم  نظامــي،  بشــكل  املماثلــة  الجلســات 
مناقشــة األوضــاع فــي ســورية فــي مجلــس األمــن 
الدولــي مــن وجهــة النظــر السياســية والوضــع 
املخطــط  ومــن  ســواء.  حــد  علــى  اإلنســاني 
أن تعقــد الجلســة الجديــدة فــي نهايــة الشــهر 

الجــاري«.
 علــى ســؤال صحافــّي عــن وجــود خطــط 

ً
      وردا

فــي  إلجــراء عمليــة عســكرية واســعة النطــاق 
إدلــب أفــاد الدبلوما�ســي الرو�ســي بــأن روســيا 
ســتواصل بالتعــاون مــع القــوات الحكوميــة فــي 
 :

ً
سورية استهداف اإلرهابيين في إدلب، متابعا

 عــن الــرد علــى هجمــات اإلرهابييــن. ونــرد بالتعــاون 
ً
»يــدور الحديــث حاليــا

مع القوات الحكومية على الهجمات اإلرهابية”، وذكر أن هذه األعمال 
تجــري بالتنســيق مــع تركيــا. )روســيا اليــوم، 2019-5-5(

     في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ضابط تركّي 
وإصابــة آخــر، جــراء هجــوم شــنته »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة 
بمنطقــة تــل رفعــت شــمال ســورية، وبحســب الــوزارة، فقــد »تــم قصــف 
 على الهجمات التي جرت، وذلك في 

ً
مواقع لوحدات حماية الشعب ردا

إطــار حــق الدفــاع عــن النفــس«. )رويتــرز، 2019-5-4(
     وكان مصــدر محلــي مــن مدينــة أعــزاز قــد أشــار، إلــى وقــوع اشــتباكات 
 أن املدفعيــة 

ً
بيــن القــوات التركيــة و«وحــدات حمايــة الشــعب«، مضيفــا

التركيــة قصفــت قريــة مرعنــاز، وحــدود قــرى مدينــة تــل رفعــت، وأن 

االشــتباكات أســفرت عــن إصابــة 3 جنــود أتــراك، لقــي أحدهــم مصرعــه. 
)ســبوتنيك، 2019-5-4(

      فــي الســياق، أعلــن تنظيــم »الجيــش الوطنــي« املدعــوم مــن تركيــا أن 
قواتــه ســيطرت علــى قريتــي مرعنــاز واملالكيــة شــمال البــالد، وســط أنبــاء 

عــن عمليــة مشــتركة للجانبيــن ضــد املســلحين األكــراد بتــل رفعــت.
      وفي هذا السياق، ذكر مصدر مقرب من تنظيم »الجيش الحر« أن 
مليشــياته تســتعد وبالتعاون مع الجيش التركي »لشــّن عملية عســكرية 
في الساعات املقبلة في مدينة تل رفعت، عقب اجتماع طارئ عقدوه”، 
وأضــاف املصــدر أن قــوات »الجيــش الترـكـي وفصائــل الجيــش الحــر 
 للعمليــة العســكرية 

ً
بــدأت بقصــف مواقــع األكــراد فــي تــل رفعــت تمهيــدا

املرتقبــة”.
     كما أشار املصدر إلى أنه »تم البدء بإزالة السواتر الترابية التي تفصل 
قــوات الجيــش التركــي والجيــش الســورّي الحــر 
عــن املســلحين األكــراد”. )روســيا اليــوم، 5-4-

)2019
      علــى صعيــد متصــل، اتهمــت أنقــرة الجيــش 
اســتهدفت  ضربــة  بتنفيــذ  الســورّي  العربــي 
 قــرب نقطــة مراقبــة للجيــش الترـكـي فــي 

ً
موقعــا

إعالميــة  تقاريــر  وتحدثــت  إدلــب،  محافظــة 
طالــت  وجــه ضربــة  الجيــش  أن  عــن  تركيــة 
 قــرب نقطــة املراقبــة رقــم 10 للجيــش 

ً
موقعــا

إدلــب. الترـكـي، والواقعــة جنــوب محافظــة 
      وأشــارت التقاريــر إلــى أن الضربــة نفــذت 
عــن  وأســفرت  مدفعيــة،  ســالح  بواســطة 
تدميــر تحصينــات أمنيــة حــول نقطــة املراقبــة، 
واحــدة  ومقاتلــة  مروحيــات   3 أن  مضيفــة 
هبطــت فــي املوقــع إثــر الحــادث. )األناضــول، 

)2019-5-4
تركيــة  إعالميــة  تقاريــر  أشــارت  جانبهــا،  مــن 
إلــى أن الضربــة أســفرت عــن إصابــة  أخــرى 
مــن   

ً
جميعــا نقلهــم  تــم  أتــراك  عســكريين   4

مروحيــات.  بواســطة  مستشــفى  إلــى  املوقــع 
)2019-5-4 )دميروريــن، 

      فــي غضــون ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي الفــروف، 
ونظيــره التركــي، مولــود تشــاويش أوغلــو، أهميــة تطبيــق اتفــاق التســوية 

فــي إدلــب.
وذكــرت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان، أن الفــروف وتشــاووش أوغلــو 
أجريــا، األربعــاء، مكاملــة هاتفيــة بمبــادرة مــن الجانــب التركــي حيــث بحثــا 

»التطــورات الحاليــة فــي ســورية”.
      وأفاد البيان بأن »الوزيرين شددا على أهمية تنسيق جهود البلدين 
بهــدف تطبيــق املذكــرة الخاصــة بإرســاء االســتقرار لألوضــاع فــي منطقــة 
إدلب لخفض التصعيد، ومكافحة التهديد اإلرهابي على أساس مبادئ 

ســيادة الجمهورية العربية الســورية ووحدة أراضيها”.
     وأكــد الطرفــان، حســب بيــان الخارجيــة، »التصميــم املشــترك علــى 

الجيش يحقق 
 في 

ً
 مهما

ً
تقدما

معركة الشمال 
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مواصلــة العمــل فــي إطــار منصــة أســتانا فــي مصلحــة تكثيــف عمليــة 
التســوية السياســية، بالتوافــق مــع القــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم املتحــدة وقــرارات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري”. 

)روســيا اليــوم، 2019-5-8(
       علــى صعيــد متصــل، أفــادت مصــادر دبلوماســية بــأن مجلــس األمــن 
الدولــي ســيعقد، جلســة طارئــة ملناقشــة األوضــاع فــي إدلــب، وأوضحــت 
املصادر، أن الجلسة سيتم عقدها بطلب من بلجيكا وأملانيا والكويت، 
ومــن املخطــط أن تركــز علــى مناقشــة التصعيــد فــي منطقــة إدلــب شــمال 
غــرب ســورية واألوضــاع اإلنســانية فــي هــذه األرا�ســي. )أ ف ب، 5-8-

)2019
      وقد بّين مصدر دبلوما�سي آخر أن »الجلسة ستعقد صباح الجمعة 

وستكون مغلقة«. )نوفوستي، 2019-5-8(
      فــي هــذه األثنــاء، دخــل الجيــش إلــى مدينــة قلعــة املضيــق وبلدتــي 
الكــركات والتوينــة بريــف حمــاة، إثــر انســحاب مســلحي »جبهــة النصــرة« 
منهــا صبــاح الخميــس، وبــدأت وحــدات الهندســة بتمشــيط األحيــاء 

واملــزارع املحيطــة بتلــك املناطــق. )ســبوتنيك، 2019-5-9(
      وأكد مصدر إعالمي، أنَّ »الجيش أحكم طوق قبضته على »النصرة« 
َن،  وحلفائها في قطاعي حماة وإدلب من املنطقة »منزوعة السالح«، وبيَّ
أن »الجيــش علــى أهبــة االســتعداد لتنظيفهــا مــن اإلرهابييــن وإعالنهــا 

خالية منهم ومن سالحهم«. )الوطن، 2019-5-5(
       وبالترافــق، كشــف مصــدر أمنــي عــن أن »عناصــر مشــبوهة« مواليــة 
للنظام التركي أطلقت صواريخ وقذائف من محيط قرية مرعناز شمال 
حلــب علــى مواقــع للجيــش الترـكـي داخــل األرا�ســي الســورية، »لخلــق 

الذرائــع للجانــب الترـكـي للمبــادرة بمهاجمــة مواقــع الجيــش الســوري«.
وأضــاف املصــدر األمنــي: أنَّ »املســلحين تقدمــوا باتجــاه نقــاط الجيــش 
الســوري تحــت غطــاء مدفعــي تركــي كثيــف مــا مكنهــم مــن إحــداث خــرق 
فــي قريــة مرعنــاز، وتمــت محاصرتهــم مــن وحــدات الجيــش فســقطوا بيــن 
قتيــل وجريــح، قدمــت علــى إثرهــا قــوة تركيــة فــي محاولــة لســحب الجرحــى 
مــن أرض املعركــة، ووقعــت فــي حقــل ألغــام وســقط أفرادهــا جرحــى 

.»
ً
أيضــا

      ولفت املصدر، إلى أن »العملية التركية« التي جرت في شمال حلب 
كانــت للضغــط علــى الجيــش الســوري لتأجيــل عمليــة عســكرية باتجــاه 

إدلــب كان مــن املقــرر أن تبــدأ )اليــوم(.
       ونّبــه املصــدر، إلــى أنَّ مــا قــام بــه املســلحون املوالــون لتركيــا ال يمكــن 
أن يتحقــق مــن دون موافقــة رســمية تركيــة »وهــذا تجــاوز لالتفاقــات 

 مــع الجانــب الرو�ســي«.
ً
التــي جــرت تحديــدا

     وذكــر املصــدر، أن »األداء الترـكـي املشــبوه« أدى إلــى استشــهاد أكثــر 
مــن 200 عنصــر فــي صفــوف الجيــش علــى مــدى األشــهر األربعــة املاضيــة؛ 
بســبب الخروقــات والعمليــات اإلرهابيــة لـ»جبهــة النصــرة« ضــد مواقــع 

الجيــش.
      وكشــف عــن أن الــروس تدخلــوا فــي وســاطة لــدى الســوريين إلنقــاذ 
الجنــود األتــراك بطلــب مــن الجانــب التركــي، وتمــت الوســاطة عبــر رئيــس 

اللجنــة األمنيــة فــي مدينــة حلــب.
      وأضــاف: إن »الجانــب الســوري قبــل الوســاطة الروســية ضمــن 
 إلــى أن مــا قــام 

ً
بــادرة إنســانية ليقــوم األتــراك بســحب جرحاهــم«، مشــيرا

بــه املســلحون ال يمكــن أن يتحقــق مــن دون موافقــة رســمية تركيــة، مــا 

األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش يتباكى على الوضع في إدلب

ملف الشمال



18

W W W . D C R S . S Y

ملف الشمال

 علــى أن أي عمــل 
ً
 لالتفاقــات مــع الجانــب الرو�ســي، مشــددا

ً
يعــد تجــاوزا

سيقدم عليه الجيش السورّي، سيكون للحفاظ على األرض وتحريرها 
 فــي 

ً
 ومنطقيــا

ً
 ومبــررا

ً
مــن اإلرهابييــن وداعميهــم األتــراك، وســيكون شــرعيا

ظــل عــدم االلتــزام باالتفاقيــات املعقــودة. )املياديــن نــت، 2019-5-5(
     علــى صعيــد متصــل، قــال نائــب رئيــس النظــام التركــي فــؤاد أوقطــاي: 
أن مســؤولين مــن تركيــا وروســيا يراجعــون انتشــار قــوات البلديــن فــي 
منطقــة تــل رفعــت بريــف حلــب الشــمالي الحدوديــة الســورية، وأضــاف: 
»االتفــاق هــو أن نتوقــف هنــاك )فــي تــل رفعــت( لكــن إذا اســتمرت هــذه 
. ونناقــش هــذا مــع روســيا«. 

ً
 مختلفــا

ً
الهجمــات فــإن األمــر قــد يأخــذ شــكال

)رويتــرز، 2019-5-5(
       هــذا، وقــد بســط الجيــش ســيطرته فــي يــوم االثنيــن علــى قــرى تــل 

عثمــان والجنابــرة والبانــة ومزارعــه، وخاضــت 
»جبهــة  تنظيــم  مــع  ضاريــة  معــارك  وحداتــه 
مــا  كميليشــيا  وحلفائــه  اإلرهابــي  النصــرة« 
يســمى »جيــش العــزة«، أثنــاء تقدمهــا فــي محــاور 
ريــف حمــاة الشــمالي وكبدتهــا خســائر فادحــة 
باألفــراد والعتــاد، ولــم يســعف امليليشــيا أو 
 اســتقدام مجموعات إرهابية من 

ً
يجدها نفعا

الريف اإلدلبي كتعزيزات لنجدتها من ضربات 
بواســل الجيــش. )الوطــن، 2019-5-6(

      من جهة أخرى، قامت ميليشيا »العمشات« 
التابعــة للنظــام الترـكـي واملوجــودة فــي عفريــن 
التنظيمــات  مســلحي  مــن  للفاريــن  بالســماح 
وحمــاة  إدلــب  ريفــي  فــي  وعائالتهــم  اإلرهابيــة 
بالســكن فــي بيــوت مواطنيــن أكــراد بالقــوة فــي 
قرية »قرمتلق« بناحية »شية« بريف عفرين، 
حيــث ســكنوا فــي بيــوت ملواطنيــن أكــراد خاليــة 
من سكانها، وآخرون تشاركوا منازل مواطنين 

أكــراد. )املرصــد، 2019-5-5( 
      وفــي هــذه األثنــاء، تباكــى األميــن العــام لألمــم 
فــي  املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش علــى الوضــع 
إدلــب، وقــال فــي بيــان: إن األميــن العــام لألمــم 
 جميــع األطــراف علــى احتــرام 

ّ
املّتحــدة »يحــث

القانون الدولي وعلى حماية املدنيين« و»يطالب املتحاربين بأن يلتزموا 
عــة فــي 17 أيلــول« مــن 

ّ
 احتــرام ترتيبــات وقــف إطــالق النــار املوق

ً
مجــددا

 بذلــك إلــى »اتفــاق إدلــب« الــذي أعلــن عنــه فــي 
ً
العــام املا�ســي، مشــيرا

مدينــة سوت�ســي الروســية.
      وذكــر األميــن العــام فــي بيانــه، أنــه »فــي 5 أّيــار، أصيبــت ثالثــة مراكــز 
طبّيــة بغــارات جوّيــة مــا رفــع عــدد هــذه املنشــآت التــي تّمــت مهاجمتها منذ 

28 نيســان إلــى ســبعة مراكــز علــى األقــّل«.
      وناشــد غوتيريــش فــي بيانــه وبخاّصــة الجهــات »الضامنــة لعمليــة 
أســتانا )روســيا وإيران وتركيا( الســهر على حصول ذلك« )وقف إطالق 
النــار(، وأعــرب عــن شــجبه لـ»إصابــة تســع منشــآت تعليميــة بهجمــات 

منــذ 30 نيســان املا�ســي، وإغــالق مــدارس فــي العديــد مــن املناطــق«.

: إنَّ »األمين العاّم يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة 
ً
      وقال البيان أيضا

األعمال القتالية« في شمال غربي سورية بين »قوات الحكومة السورية 
وحلفائها من جهة« ومسلحي من سماهم »املعارضة املسلحة« و»هيئة 

تحرير الشام« من جهة ثانية.
      كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت 
فــت مئــات القتلــى 

ّ
مناطــق مأهولــة بالســكان وبنــى تحتيــة مدنيــة وخل

والجرحــى وأكثــر مــن 150 ألــف نــازح جديــد«. )أ ف ب، 2019-5-7(
      وقالــت مصــادر دبلوماســية تركيــة: إن تصعيــد الجيــش الســوري 
وحلفائــه الهجــوم علــى إدلــب )ضــد اإلرهابييــن( يهــدف إلــى تمكيــن الجيش 
مــن توســيع مناطــق ســيطرته، مدعيــة أن النظــام الترـكـي يتعامــل مــع 
هــذا التصعيــد فــي إطــار االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا مــع األطــراف 
وإيــران(  روســيا  الضامنــة  )الــدول  املختلفــة 
بشــأن منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب عبــر 
سوت�ســي  اتفــاق  وكذلــك  أســتانا،  محادثــات 
بشــأن املنطقــة »منزوعــة الســالح«، الــذي تــم 

التوصــل إليــه مــع روســيا.
الترـكـي  النظــام  أن  املصــادر،  وذكــرت        
مســتمر فــي اتصاالتــه مــع موســكو وطهــران مــن 
أجــل الحفــاظ علــى اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
وخفــض التصعيــد، وأن االتصــاالت الجاريــة 
 إلــى التنســيق القائــم 

ً
مــع موســكو مهمــة نظــرا

إدلــب. بشــأن 
       وأشــارت إلــى أن اتصــاالت تــدور علــى 
وجهــازي  والعســكريين  السياســيين  مســتوى 
املخابــرات مــع روســيا بهــدف وقــف الهجمــات 
وتســيير دوريــات مشــتركة فــي تــل رفعــت بعــد 
حمايــة  »وحــدات  نفذتــه  الــذي  الهجــوم 
الشــعب« الكرديــة الســبت املا�ســي وأدى إلــى 
مقتــل ضابــط ترـكـي وإصابــة آخــر، ومــن أجــل 
حماية االتفاقات في إدلب. )الشرق األوسط، 

)2019-5-7
      على خط مواز، لم يخِف الرئيس الفرن�سي 
إيمانويــل ماكــرون قلقــه مــن علميــة الجيــش 
ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تدعمهــا بــالده فــي إدلــب، وزعــم فــي 
»تغريدة« على »تويتر«، أن الجيش وحلفاءه قتلوا العديد من املدنيين 
 إلــى اتخــاذ قــرار سيا�ســي مدعــوم مــن األمــم 

ً
فــي األيــام األخيــرة، داعيــا

املتحــدة إليقــاف القتــال. )رويتــرز، 2019-5-7(
 أدانت العملية 

ً
      إلى ذلك، أصدرت »هيئة التفاوض« املعارضة، بيانا

العسكرية السورية والروسية الرامية إلى استئصال تنظيم »النصرة« 
اإلرهابــّي مــن شــمالي البــالد، وإيقــاف جرائــم تلــك التنظيمــات بحــق 
املدنيين اآلمنين في املنطقة التي تعد إحدى مناطق »خفض التصعيد« 

التــي نتجــت عــن محادثــات »مســار أســتانا« حــول ســورية.
      وفــي محاولــة لقلــب الحقائــق، زعمــت »هيئــة التفــاوض«، فــي البيــان، 
بــأن العمليــة العســكرية ضــد »النصــرة«، »تشــير إلــى توقــف روســيا عــن 

الفروف وتشاووش 
أوغلو يؤكدان 

التصميم املشترك 
على مواصلة العمل 
في إطار »أستانا« 

بالتوافق مع 2254 
وقرارات »سوت�سي«
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التزامهــا باتفاقيــة خفــض التصعيــد، وعــدم جديتهــا فــي الســعي إلــى الحــل 
السيا�ســي«.

      وسعت إلى تحريض املجتمع الدولّي، من أجل املزيد من التدخل في 
ســورية عبــر حديثهــا فــي البيــان عــن »تفاقــم الكارثــة اإلنســانية الجديــدة« 
املتكــرر  والتصعيــد  الخروقــات  وتناســت  إدلــب،  لهــا  تتعــرض  التــي 
واالســتفزازات الكيميائيــة التــي يحضــر لهــا فــي إدلــب مــن »النصــرة« 

وحلفائهــا الســتهداف املدنييــن اآلمنيــن.
عد   بالعمل على الصُّ

ً
      وناشدت مجلس األمن الدولّي إلى املبادرة فورا

كافــة لوقــف القصــف علــى مقــّرات »النصــرة« فــي شــمالي البــالد. )مواقــع 
معارضــة، 2019-5-7(

ــرة« وحلفائهــا، ودعــا الرئيــس        مــن جانبــه، تباكــى غراهــام، علــى »النصُّ
ــل وحمايــة« محافظــة إدلــب مــن 

ّ
األميرـكـّي، دونالــد ترامــب، إلــى »التدخ

العمليــة العســكرّية للجيــش، وغــرد عبــر حســابه فــي »تويتــر« أمــس، بأنــه 
« من 

ً
 جديدا

ً
على ترامب والعالم التحدث بخصوص ما أسماه »هجوما

الجيــش وحلفائــه علــى »مدينــة إدلــب«. )مواقــع معارضــة، 2019-5-7(
ــدت »منصــة موســكو« للمعارضــة أن »الهيئــة« 

ّ
 علــى ذلــك، أك

ً
     وردا

والغــرب يســعون إلــى حمايــة »النصــرة«، وتأبيــد وجودهــا فــي الشــمال.
       وقالــت املنصــة فــي تصريــح صحافــّي تحــت عنــوان »النصــرة تعتــدي 
والغــرب يتباـكـى!«: صــدر صبــاح اليــوم الثالثــاء 7 أيــار، بيــان عــن هيئــة 
التفــاوض الســورية بخصــوص التصعيــد الجــاري فــي محافظــة إدلــب 

الســورية وريفهــا والريــف الشــمالي ملحافظــة حمــاة.

      ولفتت املنصة إلى أن بيان »الهيئة« أغفل أي ذكر لسبب التصعيد 
»النصــرة«  تنظيــم  بهــا  يقــوم  التــي  املتكــررة  االعتــداءات  فــي  املتمثــل 
اإلرهابّي والتنظيمات املشابهة له، وليس آخرها قتل عشرات الضحايا 

فــي اليوميــن املاضييــن.
     وأشــارت إلــى أنَّ الجهــات الغربيــة، كانــت ومــا تــزال، تريــد مــن اتفــاق 
»سوت�ســي« أن يتحــول إلــى اتفــاق لحمايــة »النصــرة«، وتأبيــد وجودهــا فــي 

الشــمال الســوري، وهــو مــا يتناقــض مــع جوهــر هــذا االتفــاق وغاياتــه.
     وقالــت: إن »بيــان الهيئــة هــذا ليــس إال إحــدى أدوات الحملــة الغربيــة 
التــي بــدأت بالتصعيــد الــذي قامــت بــه »النصــرة«، وتحــاول اآلن أن ترفع 
درجــة التوتــر فــي ملــف إدلــب للحفــاظ علــى حالــة االســتعصاء وإلعاقــة 

جهــود أســتانا فــي تفكيــك هــذه املعضلــة«.
       وعــّدت منصــة موســكو أنَّ التهــرب املســتمر مــن اإلقــرار بالتصعيــد 
والجرائم التي يقوم بها تنظيم »النصرة«، هو جريمة كبرى بحق هؤالء 
املدنييــن بالــذات عبــر اســتخدامهم كــدرع سياســية لحمايــة »النصــرة«.

 وقبــل كّل �ســيء آخــر، 
ً
       وشــددت علــى أنَّ حمايــة املدنييــن، تكــون أوال

 عــن التبعيــة واالنبطــاح للغــرب وتنفيــذ طلبياتــه، وعلــى 
ً
بالتوقــف نهائيــا

العكــس مــن ذلــك فــإن حمايتهــم تكــون بتســريع العمــل علــى توحيــد 
البنــادق الســورية جميعهــا باتجــاه »النصــرة« وشــبيهاتها، وبالتعــاون 
عمليــة  وتســريع  العمليــة  هــذه  لتســريع  أســتانا  مســار  مــع  الحقيقــي 
الوصــول إلــى حــل سيا�ســي شــامل لألزمــة الســورية عبــر القــرار 2254. 

)2019-5-7 )الوطــن، 

وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف خالل استقباله نظيره اإليراني محمد جواد ظريف في موسكو
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أنطونيــو  للمنظمــة  العــام  مــا فعــل األميــن  هــذا، وعلــى غــرار         
غوتيريــش أول مــن أمــس بعــدم إشــارته إلــى وجــود اإلرهابييــن فــي إدلــب، 
زعمــت املتحدثــة باســم مكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان رافينــا 
شمداساني، أنَّ »الفارين من األعمال العدائية معرضون لخطر كبير، 
ويواجهــون مخــاوف خطيــرة تتعلــق بالحمايــة علــى طــول الطريــق«، وفــق 

مواقــع إلكترونيــة معارضــة.
     وأفادت املتحدثة باسم حقوق اإلنسان بتلقي املكتب تقارير موثوقة 
تشير إلى منع امليليشيات املدعومة من النظام التركي للمدنيين الفارين 
من األعمال العدائية في إدلب من دخول املناطق الخاضعة لسيطرتها 

في منطقة عفرين، وفي ريف حلب الغربي.
      وقالــت: إن »النظــام الســوري« بــدأ أمــس فــي التقــدم علــى األرض، 
واســتولى علــى قــرى مــن جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للدولــة فــي شــمال 
اإلرهابيــة  )التنظيمــات  املعارضــة  فصائــل  تنفــذ  وباملقابــل  حمــاة. 

فــي الالذقيــة. واملســلحة( هجمــات مضــادة 
        وعلــى خطــا املنظمــة األمميــة، زعــم وزيــر 
أن  هنــت،  جيرمــي  البريطانــي،  الخارجيــة 
»الوضــع اإلنســاني فــي املنطقــة )حمــاة وإدلــب( 
 بشكل مفزع« بعد عملية الجيش. 

ً
ازداد سوءا

)2019-5-8 معارضــة،  )مواقــع 
       فــي غضــون ذلــك، أشــار وزيــر الخارجيــة 
الرو�ســي، ســيرغي الفــروف، فــي ختــام محادثــات 
جــواد  محمــد  اإليرانــي،  نظيــره  مــع  أجراهــا 
إلــى أن تنظيــم »جبهــة  فــي موســكو،  ظريــف، 
فــي ســورية  الــذي ينشــط  النصــرة« اإلرهابــي 
 تحت اســم »هيئة تحرير الشــام« والذي 

ً
حاليا

 له، ال يسيطر على 
ً
اتخذ محافظة إدلب معقال

الوضــع هنــاك بالكامــل فحســب، بــل يقصــف 
مــن هنــاك مواقــع الجيــش الســوري والبلــدات 
 قصــف 

ً
الســكنية، وأضــاف: ومــن هنــاك أيضــا

 قاعــدة »حميميــم« 
ً
مســلحو التنظيــم مؤخــرا

الروســية.
       وتابــع الفــروف: »بالطبــع تلقــوا الــرد وســيتلقونه فــي املســتقبل«، 
 علــى ضــرورة »اســتئصال هــذا الوكــر اإلرهابــي مــن جــذوره«، 

ً
مشــددا

 أن »روســيا وتركيــا وقعتــا مذكــرة بهــذا الشــأن، وأن عســكريي 
ً
وموضحــا

 علــى تنفيــذ بنودهــا«.
ً
البلديــن يعملــون حاليــا

       وذكر، أن هناك من يعرب عن قلقه إزاء عمليات الجيش السوري 
وحلفائه في إدلب، لكنه لفت إلى أن الوثيقة الروسية التركية املذكورة 

»ال توجد فيها كلمة واحدة عن ضرورة حماية اإلرهابيين«.
      وأشــار إلــى أن »عمليــة أســتانا« التــي نجحــت روســيا وتركيــا وإيــران 
بإطالقهــا، حققــت »أكثــر ممــا حققتــه أي صيغــة أخــرى، ســواء فــي مجــال 
خفض التوتر في سورية أم في تقليص التهديد اإلرهابي هناك، أو، وهذا 
هو األهم في املرحلة الراهنة، في التحضير إلطالق العملية السياسية«. 

)روســيا اليــوم، 2019-5-8(
        وشــدد الفروف في معرض مؤتمر صحافّي مشــترك مع ظريف، على 

أن الوضــع فــي شــرق ســورية يثيــر القلــق وتصرفــات واشــنطن فــي ســورية 
تنتهــك قــرارات مجلــس األمــن التــي تؤكــد االلتــزام بوحــدة ســورية وســالمة 

أراضيهــا. 
      بــدوره، شــدد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود 
 إلى أهمية صيغة »أستانا« 

ً
إليجاد حل سيا�سي لألزمة في سورية، الفتا

فــي تحقيــق التقــدم علــى طريــق الحــل. )ســانا، 2019-5-8(
       عــالوة علــى ذلــك، حقــق الجيــش العربــي الســورّي فــي يــوم األربعــاء 
 في معركة الشمال، بسيطرته على عدة قرى ومعاقل كانت 

ً
 مهما

ً
تقدما

تحــت ســيطرة اإلرهابييــن لســنوات طويلــة أهمهــا كفرنبــودة بريــف حمــاة 
الشــمالي والجــرف الصخــري أعلــى مرتفعــات جبــل الزويقــات فــي ريــف 
الالذقيــة الشــمالي، وكذلــك القضــاء علــى العديــد مــن اإلرهابيين اإليغور 

الصينييــن.
       هــذا، وبعــد تحريــره الثالثــاء، قــرى البانــة وتلــة العثمــان واملغيــر وتــل 
الصخــر وقريــة الصخــر بريــف حمــاة الشــمالي بســط الجيــش حتــى ســاعة 
إعــداد هــذه املــادة أمــس ســيطرته الكاملــة علــى 
بلــدة كفرنبــودة لتصبــح قلعــة املضيق ســاقطة 
، ومــن ثــم كفرزيتــا ومــورك واللطامنــة. 

ً
حكمــا

)الوطــن، 2019-5-8(
      إلــى ذلــك، أعلــن نائــب منــدوب روســيا لــدى 
أن  ســافرونكوف،  فالديميــر  املتحــدة،  األمــم 
موســكو عرقلــت بيانــا فــي مجلــس األمــن الدولــي 
فــي  األوضــاع  تشــويه  حــاول  ســورية،  حــول 

إدلــب.
       وقــال ســافرونكوف للصحافييــن عقــب 
إجــراء مجلــس األمــن الدولــي مشــاورات مغلقــة 
حــول ســورية الجمعــة: »عرقلنــا ومنعنــا نشــر 
باســم  صــادر  ســورية  بشــأن  صحافــّي  بيــان 
مجلــس األمــن الدولــي أعدتــه بلجيــكا وأملانيــا 
والكويــت خلــص فحــواه إلــى تشــويه حقيقــة 

الوضــع فــي إدلــب”.
     وأضــاف أن علــى دول الغــرب االعتــراف بــأن مجموعــات مســلحة 
تابعة لتنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي تنشط في إدلب تحت تسميات 

مختلفــة، وهــي اآلمــر الناهــي فــي املنطقــة.
      وقــال: »لقــد فســرنا لزمالئنــا الغربييــن أن االتفــاق الرو�ســي-التركي 
فــي مــا يتعلــق بمحاربــة  فــي سوت�ســي يحتــوي علــى اســتثناءات  املوقــع 
اإلرهــاب. وينــص بصــورة مباشــرة علــى أن إجــراءات خفــض التصعيــد ال 
تشــمل محاربــة اإلرهــاب. ولــذا، قبــل البــدء بتحضيــر أي مواثيــق تصــدر 
باســم مجلس األمن الدولي يجب أن يعترف زمالؤنا الغربيون بأن جبهة 
النصــرة هــي اآلمــر الناهــي فــي إدلــب مهمــا كانــت املســميات التــي تتســتر بهــا”.
         وأكد سافرونكوف أن روسيا والواليات املتحدة تواصالن الحوار 
العملياتــي عبــر قنــوات عســكرية وسياســية مهنيــة، ذلــك بشــأن الوضــع 
 إلــى »عــدم خلــق واقــع افترا�ســي مــواز فــي 

ً
علــى األرض فــي إدلــب، داعيــا

مجلس األمن عبر نفي وجود هكذا حوار. وفي الحقيقة يتواصل العمل 
 عــن الكاميــرات والصحــف والصحافييــن«.

ً
بعيــدا

الفروف: لضرورة 
استئصال وكر 

»النصرة« اإلرهابي 
في إدلب من جذوره



21

W W W . D C R S . S Y

ملف الشمال

       وأضــاف: »ننطلــق مــن أن األســاس السيا�ســي للعمــل فــي املســار 
الســوري هــو احتــرام ســيادة ســورية ليــس باألقــوال وإنمــا باألفعــال. ال 
يزال أمام مجلس األمن الكثير للقيام به من أجل التغلب على الفجوات 

الجوهرية في فهم الحالة”. )تاس، 2019-5-10(
      علــى صعيــد متصــل، دعــا وزيــر الدفــاع التركــي 
خلو�ســي أكار، الجيــش العربــي الســوري لوقــف 
الهجــوم علــى جنــوب إدلــب، وقــال: إن الســلطات 
ســيطرتها  مناطــق  لتوســيع  تســعى  الســورية 
جنوبــي إدلــب علــى نحــو »ينتهــك اتفــاق أســتانا«.
       وأضــاف: أنــه يجــب إيقــاف هجمــات القــوات 
الســورية علــى جنــوب إدلــب، وضمــان انســحابها 
إلــى الحــدود املتفــق عليهــا فــي مســار أســتانا، وأكــد 
 
ً
أن بــالده ســتواصل بــذل الجهــود املمكنــة كافــة
منطقــة  فــي  وحمايتهــم  املدنييــن  أمــن  لضمــان 
لالتفاقيــات   

ً
وفقــا بإدلــب،  التصعيــد  خفــض 

املبرمــة مــع روســيا.
     وجــاءت تصريحــات وزيــر الدفــاع الترـكـي فــي 
معــرض زيــارة تفقديــة قــام بهــا الجمعــة للوحــدات 
الحــدودي  الشــريط  علــى  املنتشــرة  العســكرية 
مــع ســورية، وذلــك بالتــوازي مــع تقــدم الجيــش 
الســوري صــوب »منزوعــة الســالح«. )األناضــول، 

)2019-5-10

       وقال السفير محمود عفيفي، املتحدث الرسمي باسم األمين العام 
لجامعــة الــدول العربيــة: إن أبــا الغيــط يتابــع بقلــق التبعــات اإلنســانية 
للعمليــات العســكرية فــي شــمال غــرب ســورية منــذ نهايــة الشــهر املا�ســي، 
اليوميــن  فــي  كبيــرة  بصــورة  تكثفــت  والتــي 
املاضييــن، ومــا خلفتــه مــن ضحايــا مدنييــن، 
 عــن تدميــر عــدد مــن املنشــآت املدنيــة 

ً
فضــال

واملــدارس. كاملستشــفيات 

     وأكــد عفيفــي أن »أيــة جهــود ملكافحــة 
 مع القرارات 

ً
اإلرهاب تحظى بالتفهم اتســاقا

املتتاليــة الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة فــي 
هــذا الشــأن، غيــر أن اســتهداف املدنييــن أو 
خــرق القانــون الدولــي أمــر مرفــوض ومــدان، 
كمــا أنــه ال يخــدم هــدف االســتقرار وجلــب 
مواجهــة  أن   

ً
مضيفــا ســورية،  إلــى  الســالم 

وســط  املوجــودة  اإلرهابيــة  الجماعــات 
أعــداد كبيــرة مــن املدنييــن، كمــا هــو الحــال 
فــي شــمال حمــاة وفــي إدلــب، ينبغــي أن تؤخــذ 
فيهــا )املواجهــة( بالحســبان الكلفــة البشــرية 
وبخاّصــة  العســكرية،  للضربــات  العاليــة 
باســتخدام الطيــران. )روســيا اليــوم، 5-10-

.)2019

الطيران الحربي يستهدف مواقع اإلرهابيين في ريف إدلب

»منصة موسكو«: 
»هيئة التفاوض« 
والغرب يسعون إلى 
حماية »النصرة« 
وتأبيد وجودها في 

الشمال
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التعليق

      أكــد الباحــث الدكتــور مديــن علــي، أن عمليــة  تحريــر محافظــة إدلــب و مناطــق ريــف حمــاه الشــمالي 

  
ً
ومختلــف املناطــق  التــي ماتــزال خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة الســورية فــي الشــمال والشــرق، تعــد هدفــا

 مــن 
ً
 أساســا

ً
  تســعى نحــو تحقيقــه الدولــة الســورية،  ألن تلــك املناطــق  تعــد  فــي الواقــع مكونــا

ً
اســتراتيجيا

 مــن كل 
ً
مكونــات الجغرافيــة الســورية وتاريخهــا وهويتهــا، مــا يعنــي  أن النقــاش علــى مســتقبلها ُيعــد مرفوضــا

مكونات الشعب السوري هذا من جانب، إضافة ملا تنطوي عليه عملية التحرير  من جانٍب آخر من رمزية 

سياســية تتعلــق بالحقــوق الســيادية السياســية واالقتصاديــة للدولــة الســورية علــى كامــل أراضيهــا .

لكن السؤال األبرز في هذا السياق هو: هل هناك بالفعل توافق دولي على عملية تحرير إدلب؟

       ذلــك إن حصــل فهــو �ســيء مهــم، وينطــوي علــى داللــة مهمــة لجهــة مــا يتعلــق بمســار الخــالص بالنســبة 

حســم بصــورة نهائيــة 
ُ
للشــعب الســوري. لكــن القضيــة علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي، علــى مــا يبــدو لــم ت

بعــد، إذ يكتنفهــا الكثيــر مــن اللبــس والغمــوض، إذ ال توجــد مواقــف صريحــة وواضحــة وقويــة علــى األرض. 

وكل مــا يظهــر حتــى اللحظــة هــو رأس الجبــل الجليــدي.

      هذا، وباألحوال كافة، إن غياب التوافق اإلقليمي والدولي، سوف يعقد املعركة إلى حّدٍ كبير وسيجعل 

 واألعظــم نفــوذا فــي محافظــة إدلــب،  
ً
تكاليفهــا باهظــة ومرتفعــة. فالــكل يعلــم أن تركيــا هــي الدولــة األكثــر تأثيــرا

، بالنسبة ملعظم 
ً
 عميقا

ً
 وعسكريا

ً
 جغرافيا

ً
لطاملا أنها تمسك باألرض، وتشكل  من الناحية العملية ظهيرا

الفصائــل والقــوى االرهابيــة املســلحة العاملــة علــى األرض، فــي الوقــت الــذي تتمتــع فيــه بعالقــة اســتراتيجية 

مــع روســيا،  ال شــك بــأن تلــك  العالقــة مباركــة مــن »إســرائيل«، ألســباب عديــدة  ينــدرج فــي مقدمتهــا تحجيــم 

 
ً
 سياسّيا

ً
 إليران  وخصما

ً
 تاريخّيا

ً
 تقليدّيا

ً
دور إيران، والحد من نفوذها  في سورية، بحسبان تركيا منافسا

، وأن ارتفاع منسوب دورها  ونفوذها في  سورية، يعني انخفاض منسوب الدور أو النفوذ اإليراني  .
ً
قديما

        وعلى ما يبدو أن مجريات الوقائع واألحداث، تبين بوضوح، أنه ال يوجد حتى اللحظة الراهنة موقف 

تركــي واضــح املعالــم وصريــح لجهــة مــا يتعلــق بإعــادة النظــر بحــدود تورطهــا فــي الحــرب / املأســاة الســورية، 

وبالتالــي ملــدى إعاقتهــا ملســار الحــل والتســوية لألزمــة الســورية ، إذ إن تركيــا فــي الوقــت الــذي تعتمــد فيــه 

سياســة البــاب املفتــوح علــى روســيا، وتســعى بصــورة مســتمرة للتنســيق مــع الجانــب الرو�ســّي لجهــة مــا 

 مــع وكالئهــا علــى األرض مــن الفصائــل 
ً
يتعلــق بــإدارة األزمــة فــي ســورية، وفــي الوقــت الــذي تتحــدث فيــه أيضــا

والجماعات املسلحة وتهيئهم لسيناريوهات محتملة، فإنها لم تحسم موقفها بصورة كلية، لجهة ما يتعلق 

جَمعة من عموم الجغرافيا السورية بطولها 
ُ
، امل

ً
برفع الغطاء عن القوى والفصائل املسلحة األكثر تطرفا

وعرضها، وما زال اإلعالم التركي يتحدث عن عملية إعادة انتشار، بالتفاهم  مع الجانب الرو�سي ال أكثر وال 

، بأنه ال يمكن  لروسيا أن تسمح لإلرهاب أن يهدد 
ً
أقل، في الوقت الذي يصرح فيه الجانب الرو�سي أيضا

 لتجمــع القــوى اإلرهابيــة والجماعــات 
ً
ســورية مــن محافظــة إدلــب، وال يجــوز أن تكــون محافظــة إدلــب مركــزا

 للتطــرف.
ً
املســلحة  ومرتعــا

كل ذلــك يجــري  بالتزامــن مــع قيــام  الجيــش الســوري بتنفيــذ عمليــات عســكرية  راهنــة فــي ريــف حمــاه 

الشــمالي، والجنــوب الغربــي مــن إدلــب، انتهــت إلــى تحريــر بعــض املناطــق )كفــر نبــودة وطيبــة اإلمــام وقلعــة 

املضيــق وغيرهــا (

 عملّيــة إدلــب؟ أم أنهــا عمليــة ال تتجــاوز فــي الواقــع حــدود كونهــا عمليــة 
ً
       ويبقــى الســؤال: هــل ســتتم فعــال

إعــادة انتشــار وتموضــع، مرتبطــة بحيثيــات أو بمســار تفاو�ســي، وعمليــة خلــق توازنــات اســتراتيجية جديــدة، 

وتوجيــه رســائل ألطــراف مختلفــة، أو تســديد فواتيــر سياســية، مســتحقة الدفــع علــى األطــراف كافــة، 

كمقدمــات وخطــى نحــو الحــل النهائــي للمســألة الســورية؟ 
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