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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م
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امللف السيا�سي
نعرض فيه الستقبال السيد الرئيس بشار األسد 
أرياســا،  الفنزويلــي خورخيــه  الخارجيــة  لوزيــر 
وللقاءاتــه فــي دمشــق، كمــا تــم التطــرق لتواصــل 
ردود األفعــال املنــددة والرافضــة إلعــالن الرئيــس 
األميرـكـي دونالــد ترامــب بشــأن الجــوالن العربــي 
السوري املحتل، ومن ثم تم التعريج على أجواء 
القمــة العربيــة فــي تونــس، فيمــا يتعلــق بالشــأن 
الســوري منهــا، باإلضافــة إلــى املســتجدات علــى 
واســتجداء »حمــاس«  املهجريــن  ملفــي  صعيــد 

لعــودة العالقــات مــع دمشــق.

ملف الشمال
ملــف الشــمال: نتتبــع فيــه أخبــار العمليــات العســكرية للجيــش العربــي الســوري ضــد 

التنظيمات اإلرهابية شمال البالد، باإلضافة إلى مستجدات الحديث حول التفاهمات 

الروســية التركيــة فــي تلــك املنطقــة.

ملف الشرق
الــواردة  األخبــار  العــدد  هــذا  فــي  نقــرأ 

بقــاء  بشــأن  املســتجدات  آخــر  حــول 

فــي  أميركيــة – غربيــة  احتالليــة  قــوات 

»هزيمــة«  عــن  اإلعــالن  رغــم  املنطقــة 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي، كمــا تــم التطــرق 

إلخــالء  املتواصلــة  األميركيــة  للعرقلــة 

»مخيــم الركبــان«، واألوضــاع املأســاوية  

الترـكـي  والكبــاش  الهــول«،  »مخيــم  فــي 

»املنطقــة  تســمى  مــا  بشــأن  األميرـكـي 

اآلمنــة«.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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     اســتقبل الرئيــس بشــار األســد، األســبوع الفائــت، وزيــر الســلطة 
الشــعبية للعالقــات الخارجيــة الفنزويلــّي خورخيــه أرياســا، والوفــد 
املرافــق لــه، وقــال الرئيــس األســد: إنَّ »سياســة بعــض الــدول الغربيــة، 
وعلــى رأســها الواليــات املتحــدة، تجــاه مــا يحصــل فــي فنزويــال، وتدخلهــا 
الســافر فــي شــؤونها الداخليــة وفــرض الحصــار والعقوبــات عليهــا، أصبــح 
 تعتمــده هــذه الــدول ضــد كل مــن يتخــذ مواقــف ال تتوافــق مــع 

ً
نهجــا

سياســاتها..«. وأضــاف الرئيــس األســد: مــا يحصــل فــي فنزويــال مشــابه 
ملــا حصــل فــي ســورية وهدفــه الهيمنــة علــى الــدول ومصــادرة قرارهــا 
املســتقل، وهــذا يقــوض القانــون الدولــي ويتنافــى مــع أهــم مبــادىء ميثــاق 
األمــم املتحــدة املتمثــل فــي احتــرام ســيادة الــدول وحــق شــعوبها فــي تقريــر 

مصيرهــا..«.
     هذا، وعلى خط مواز، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

صحافــّي  مؤتمــر  فــي  املعلــم،  وليــد  واملغتربيــن 
اليــوم مــع أرياســا: حقنــا فــي الجــوالن املحتــل 
ال يســقط بالتقــادم وهــو حــق ثابــت، فــاألرض 
مقدســة، وســيتم تحريــر كل شــبر مــن األرا�ضــي 
الســورية املحتلــة، ســواء كانــت فــي الجنــوب أو 
 أن العــدو اإلســرائيلي 

ً
فــي الشــمال«، موضحــا

يتــذرع بذرائــع مختلفــة لشــن اعتــداءات علــى 
صــاروخ  انطلــق  عندمــا  وشــهدنا  ســورية، 
مــاذا  املحتلــة  الفلســطينية  األرا�ضــي  باتجــاه 
جــرى.. وأنــا أقــول يجــب علــى »إســرائيل« أال 
والتصميــم  اإلرادة  ســورية  فلــدى  تتمــادى 
وحربها على اإلرهاب منذ عام 2011 حتى اآلن 
هــي لحمايــة ســيادتها واســتقاللها، وتحريــر كل 

شــبر مــن أراضيهــا«.
     ولفــت املعلــم إلــى أنــه بحــث مــع أرياســا 
األوضــاع فــي فنزويــال وســورية وحجــم املؤامــرة 
 أن 

ً
األمريكيــة التــي تســتهدف البلديــن، مبينــا

أوجــه املؤامــرة علــى البلديــن فيهــا الكثيــر مــن 
التشــابه ومــا يمــارس علــى فنزويــال خبرنــاه فــي 
ســورية منــذ ثمانــي ســنوات مــرت علــى نضالنــا 

اإلرهــاب. ضــد 
     وشــدد املعلــم علــى أن قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بشــأن 
الجــوالن الســورّي املحتــل ال يوجــد تأثيــر لــه ســوى أنــه زاد مــن عزلــة 
الواليــات املتحــدة حتــى عــن أقــرب حلفائهــا، وهــو مــا تــم البرهــان عليــه فــي 
مناقشــات مجلــس األمــن وفــي منظمــة التعــاون اإلســالمي وفــي الجامعــة 
 التأكيــد علــى أن حــق ســورية الســيادّي علــى الجــوالن 

ً
العربيــة، مجــددا

ال يســقط بالتقــادم، ولــن تســتطيع »إســرائيل« ضمــه بفضــل صمــود 
قيادتــه،-  وأولويــات  الباســل  جيشــه  وتضحيــات  الســورّي  الشــعب 
وســنحرره، وكل الخيــارات مطروحــة لتحقيــق ذلــك، وال نســتثني الخيــار 

العســكري.
     وأوضح املعلم أن الحرب على اإلرهاب في سورية لم تنته وهي مستمرة 
في حربها عليه، وثبت أن هذا اإلرهاب يتعامل مع »إسرائيل« والواليات 

 أن لكل معركة أولوياتها والتحضير لها.. واليوم معركتنا 
ً
املتحدة، مبينا

بأولوياتها هي تحرير األرا�ضي السورية من هذا اإلرهاب.
 هــو 

ً
 جديــدا

ً
 قديمــا

ً
     وأشــار املعلــم، إلــى أن ســورية تواجــه اليــوم وجهــا

الحــرب االقتصاديــة ضمــن املؤامــرة املســتمرة عليهــا فبعــد العــدوان 
العســكرّي يأتــي اآلن موضــوع الحصــار االقتصــادّي بهــدف إطالــة أمــد 
لكــن صمــود شــعبنا  فــي ســورية خدمــة ملصلحــة »إســرائيل«  األزمــة 

ســيتغلب علــى ذلــك.
     وأضــاف: نحــن فــي ســورية برهّنــا علــى صمــود شــعبنا وشــجاعة قواتنــا 
املســلحة، ولذلــك صمدنــا طيلــة الســنوات الثمانــي املاضيــة ونتطلــع إلــى 
 يحتــذى بــه فــي كل الــدول التــي 

ً
نصــر قريــب، وصمودنــا أصبــح أنموذجــا

تواجــه مؤامــرة الهيمنــة األمريكيــة.
     هــذا، وحــول الوجــود األمريكــي غيــر الشــرعي فــي ســورية، لفــت املعلــم، 
إلــى أن اإلدارة األمريكيــة تكــذب بشــأن ســحب 
قواتها املوجودة بشــكل غير شــرعي في ســورية.. 

وليــس مــن واجبنــا تعليمهــم الصــدق.
     وبخصــوص الوضــع فــي مدينــة إدلــب، أكــد 
املعلــم أن هــذا الوضــع يحكمــه اتفــاق سوت�ضــي 
االتفــاق،  تنفيــذ  فــي  تلــكأ  الترـكـي  والجانــب 
تركيــا  أن  الــروس  األصدقــاء  مــن  ونســمع 
مصممــة علــى تنفيــذ االتفــاق، ونحــن مــا زلنــا 
، ويجب 

ً
 للصبــر حــدودا

ً
ننتظــر ذلــك، لكــن أيضــا

الــروس  واألصدقــاء  األرض..  هــذه  نحــرر  أن 
بدؤوا يشعرون بنفاد صبرنا، وهم يتواصلون 
مــع الجانــب الترـكـي الــذي نعتقــد أنــه يفتقــد 

والحكمــة. العقالنيــة 
     وأشــار املعلــم إلــى أنــه فــي كل اجتمــاع يعقــد 
ال تتــرك ســورية فرصــة إال وتســلط الضــوء 
العدوانيــة  الترـكـي والسياســة  علــى االحتــالل 
 أنَّ أخطــاَء سياســات 

ً
التركيــة تجاههــا، مبينــا

أردوغــان  الترـكـي رجــب طيــب  النظــام  رئيــس 
ودعمه اإلرهاب في سورية كانت بارزة في نتائج 
 
ً
االنتخابــات التركيــة األخيــرة التــي أعطت تقدما

 ألحــزاب املعارضــة.
ً
واضحــا

     هــذا، وبشــأن الوضــع فــي الجزيــرة الســورية قــال املعلــم: يوجــد فــي 
شــمال شــرق ســورية والجزيــرة عشــائر عربيــة ومجموعــة مــن املواطنيــن 
الســوريين األكــراد، نأمــل أن يعــودوا إلــى رشــدهم ويتعلمــوا مــن دروس 

التاريــخ، وأال يثقــوا إال بالوطــن الســوري.
     بدوره قال أرياسا: أتفق مع الوزير املعلم بأن هناك الكثير من نقاط 
التشــابه بيــن فنزويــال وســورية وأن املؤامــرة األمريكيــة التــي تســتهدف 
البلديــن واحــدة.. والشــعبان الفنزويلــي والســورّي يقاومــان االمبرياليــة 
فــي الحــرب علــى   أن تجربــة ســورية 

ً
وســيخرجان منتصريــن، مؤكــدا

اإلرهاب ستفيد فنزويال في مواجهة املؤامرة األمريكية التي تتعرض لها.
     وأضــاف أرياســا: نشــعر بالفخــر لوجودنــا فــي ســورية فــي هــذه املرحلــة 
التاريخية املهمة من تاريخ الشــعوب، وســنحتفل معها بتحقيق النصر 

الرئيس األسد: ما 
يحصل في فنزويال 
مشابه ملا حصل في 

سورية وهدفه الهيمنة 
على الدول ومصادرة 

قرارها املستقل

امللف السيا�سي
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 إلــى أنــه علــى جميــع شــعوب العالــم أن تتعلــم 
ً
النهائــي علــى اإلرهــاب، الفتــا

مــن ســورية التــي تحقــق االنتصــارات علــى اإلرهــاب. )ســانا، 2019-4-4(
     مــن جهــة أخــرى، وبالتزامــن مــع الذكــرى 43 ليــوم األرض، تواصــل 
وتصاعــد الرفــُض والتنديــُد الدوليــان بإعــالن الرئيــس األميرـكـي دونالــد 
ترامــب االعتــراف بـ«ـــسيادة« اإلحتــالل اإلســرائيلي علــى الجــوالن العربــي 

خيــار  علــى  التأكيــد  مــع  املحتــل،  الســوري 
االحتــالل. ملواجهــة  املقاومــة 

     فــي هــذه األثنــاء، أكــد الرئيــس العراقــي برهــم 
محتلــة  ســورية  أرض  الجــوالن  أن  صالــح، 
منــذ العــام 1967. )اسوشــيتد بــرس، 3-30-

)2019
     وفــي باريــس، قــال اإلليزيــه فــي بيــان تــال اللقــاء 
بيــن رئيــس فرنســا إيمانويــل ماكــرون، وملــك 
جــدد  ماكــرون  أّن  الثانــي:  هللا  عبــد  األردن 
موقفــه بــأن »االعتــراف بالّســيادة اإلســرائيلّية 
والقانــون  يتعــارض  املحتــّل  الجــوالن  علــى 
ــرات 

ّ
الدولــي، ولــن يــؤّدي ســوى إلــى تأجيــج التوت

)2019-3-30 )ســانا،  اإلقليمّيــة«. 
     وقــال نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي فــي 
حــزب هللا علــي دعمــوش فــي نــدوة بمناســبة 
 بعــد يــوم مــن خــالل 

ً
يــوم األرض: »يتضــح يومــا

املتالحقــة،  األميركيــة  واإلجــراءات  القــرارات 

 مــن إعــالن القــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل الســفارة األميركيــة 
ً
بــدءا

اإلســرائيلي  الكنيســت  قانــون  األميركيــة  اإلدارة  بتبنــي   
ً
مــرورا إليهــا، 

 إلــى االعتــراف بســيادة الكيــان 
ً
حــول يهوديــة دولــة »إســرائيل«، وصــوال

الصهيونــي علــى الجــوالن الســوري املحتــل، أن صفقــة القــرن ليســت 
 يجري اإلعداد له والبحث عن شركاء وآليات للبدء به، 

ً
 تفاوضيا

ً
مسارا

وإنمــا هــي إجــراءات يجــري العمــل علــى تنفيذهــا 
 ضمــن مســار يســتهدف فرضهــا كأمــر 

ً
تدريجيــا
واقــع«.

ــد دعمــوش، أن »مــا يشــجع ترامــب علــى 
ّ
     وأك

امل�ضي في سياساته تجاه القضية الفلسطينية 
مــن  واالنتقــال  املحتلــة  العربيــة  واألرا�ضــي 
خطــوة الــى خطــوة أخــرى، مــن دون أن يحســب 
حســاب النتائــج، هــو عجــز املجتمــع الدولــي عــن 
ردع ترامــب وإفشــال إجراءاتــه، وتواطــؤ بعــض 
العــرب مــع أميــركا وكيــان االحتــالل اإلســرائيلي 
لتنفيــذ وإنجــاز هــذه الصفقــة، وعــدم قيــام 
والتطبيــع  رادع،  عملــي  إجــراء  بــأي  العــرب 
مــع العــدو مــن قبــل بعــض األنظمــة العربيــة، 
وممارســة الضغــط علــى الفلســطينيين لطــي 

القضيــة«. صفحــة 
بالســيادة  ترامــب  اعتــراف  »إن  وقــال:       
اإلســرائيلية علــى الجــوالن هــو تشــريع لالحتــالل 

نائب رئيس املجلس التنفيذي في حزب هللا علي دعموش

املعلم: الوضع في إدلب 
يحكمه اتفاق سوت�سي 
والجانب التركي تلكأ 

في تنفيذ االتفاق لكن 
للصبر حدود ويجب أن 

نحرر هذه األرض

امللف السيا�سي
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والعدوان، وإذا لم تبادر الدول العربية في قمة تونس إلى اتخاذ مواقف 
 من القرارات العدوانية األميركية 

ً
وإجراءات رادعة سوف نشهد مزيدا

على الحقوق واألرا�ضي العربية كتشريع احتالل الضفة الغربية ومزارع 
شــبعا وتــالل كفرشــوبا«. )الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 2019-3-30(

     علــى خــط مــواز، صــّرح خبــراء قانونيــون إســرائيليون أنَّ الجــوالن تابــع 
لســورية، ومطالبة دمشــق به صحيحة.

     وقال الباحث في القانون الدولي واملستشار القانوني السابق لوزارة 
خارجيــة كيــان االحتــالل، روبــي ســابيل: إن »الجــوالن هــو أرض ســورية، 
وال يمكنــك الحصــول علــى أراٍض مــن دولــة أخــرى فــي حــرب »دفاعيــة«. 
 عــن النفــس تعطيــك الحــق فــي احتــالل أرا�ضــي 

ً
حقيقــة أنــك تعمــل دفاعــا

العــدو، لكــن ال تمنحــك األرض«.
     وشــدد ســابيل علــى أنــه مهمــا بلغــت قــوة 
الواليــات املتحــدة، فهــي »ال تملــك صالحيــة 
منح »إســرائيل« الســيادة على أرض ســورية«، 
وقــال: »هــذا الوضــع، مــن الناحيــة القانونيــة، 
 ســورية. هــذا 

ً
ال يــزال يشــير إلــى أننــا نحتــل أرضــا

 حتــى نتوصــل إلــى اتفــاق ســالم. 
ً
قانونــي تمامــا

وقــد يســتمر ذلــك لفتــرة طويلــة، لكــن ذلــك ال 
يمنحنا السيادة. نتنياهو لم يتشاور مع محام 

قبــل أن يقــول ذلــك«.
     وأضــاف ســابيل: »حقيقــة أن إســرائيل 
عــام  فــي  )الجــوالن(  املنطقــة  علــى  اســتولت 
 بتمديد قانونها ليشمل 

ً
1967، وقامت رسميا

املنطقــة فــي عــام 1980، ال يغيــر مــن مطالبــة 
بــه«. الصحيحــة  دمشــق 

     بــدوره، مديــر القانــون الدولــّي فــي معهــد 
للسياســات«  كوهيلــت  »منتــدى  األبحــاث 
إنَّ  قــال:  كونتوروفيتــش،  يوجيــن  اليمينــّي، 
فقــط  يحظــر  الصلــة  ذا  الدولــّي  »القانــون 
عدوانيــة«.   حــرب  فــي  أرض  علــى  االســتيالء 

)2019-3-30 )هــاوار، 
     جــاء ذلــك فــي وقــت، ذكــرت تقاريــر إعالمّيــة إســرائيلية، أنَّ »نتنياهــو 
معنــيٌّ بعقــد جلســة الحكومــة اإلســرائيلية املقبلــة فــي هضبــة الجــوالن 
الســورية، وهــي الجلســة التــي ســتوافق الســابع مــن الشــهر املقبــل«، 
وأوضحــت، أنَّ الســابع مــن الشــهر املقبــل، ســيوافق قبــل 48 ســاعة 
فقــط مــن إجــراء انتخابــات »الكنيســت« املقبلــة، املقــررة فــي التاســع 
مــن شــهر نيســان، وهــو مــا يزيــد مــن الصعوبــة األمنيــة لعقــد »الجلســة 
الحكومية اإلسرائيلية« املقبلة في الجوالن املحتل. )روسيا اليوم، 30-

)2019-3
ــابق إلــى الواليــات  ــد املبعــوث اإلســرائيلّي السَّ

ّ
     علــى صعيــد متصــل، أك

املتحدة، يورام إيتنغر، أن سبب االعتراف األميركي بـ«سيادة إسرائيل« 
علــى الجــوالن مصلحــة أميركيــة، هــو أن »الوجــود اإلســرائيلّي فــي الجــوالن 
أمــٌر حاســم بالنســبة ألميــركا كمــا هــو بالنســبة إلســرائيل«، وأوضــح أن 
واشنطن »تريد العودة بقوة لبوابة الشرق األوسط من خالل النافذة 

اإلســرائيلية«. )مواقــع معارضــة، 2019-3-30(
     هــذا، وبغيــاب ســورية، انطلقــت الثالثــاء املا�ضــي، أعمــال القمــة 
العربيــة بتونــس، إال أن ملــف الجــوالن حضــر فــي هــذه القمــة، وكتــب 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على موقع »تويتر«: »لبنان يقترح 
 
ً
والعــرب يوافقــون، رفــض القــرار األميركــي حــول الجــوالن واعتبــاره باطــال
 مليثاق األمم املتحدة باالستيالء على أرض الغير بالقوة«، وذلك 

ً
وانتهاكا

وفق املوقع اإللكتروني لقناة »روسيا اليوم«، وأضاف: »كذلك الدعم 
العربــي لحــق ســورية فــي اســتعادة الجــوالن املحتــل، وللبنانيــة مــزارع 
شــبعا وتــالل كفرشــوبا والجــزء الشــمالي مــن قريــة الغجــر وحــق لبنــان 

باســترجاعها«. )الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 2019-3-30(
     من جانبه، قال األمين العام املساعد رئيس 
املحتلــة  العربيــة  واألرا�ضــي  فلســطين  قطــاع 
فــي الجامعــة العربيــة، الســفير ســعيد أبــو علــي: 
موضوعــا القــدس والجــوالن يتصــدران أعمــال 
القمــة العربيــة الـــ)30( فــي تونــس، خاصــة فــي 
ظل القرارات األميركية األخيرة بشأن الجوالن 
العربــي الســوري املحتــل والقــدس الشــريف«. 

)روســيا اليــوم، 2019-3-30(
     بــدوره، قــال األميــن العــام للجامعــة، أحمــد 
أبــو الغيــط، إنَّ الظــروف »لــم تنضــج حتــى 
 إلــى 

ً
اآلن« لعــودة ســورية إلــى الجامعــة، مشــيرا

وجود تباين بشأن هذا األمر في مواقف الدول 
العربيــة. )ســكاي نيــوز عربيــة، 2019-3-30(

السيا�ضــي  املستشــار  قــال  جانبــه،  مــن       
تيشــة:  بــن  الديــن  نــور  التون�ضــي،  للرئيــس 
»موقــف تونــس واضــح، ســورية دولــة عربيــة 
مهمــة وتونــس تتمنــى عودتهــا فــي القريــب للعــب 
)2019-3-30 )األناضــول،  العربــي«.  دورهــا 
     وفــي اســتطالع آراء عــدد مــن املواطنيــن 
واملواطنــات فــي الشــارع التون�ضــي ملعرفــة وجهــة 
نظرهــم بشــأن الطلــب مــن ســورية العــودة الــى الجامعــة العربيــة، خلــص 
االســتطالع الــى أن »التوانســة موافقــون«. )ســكاي نيــوز عربيــة، 3-30-

)2019
     هــذا، وجــاء فــي البيــان الختامــي للقمــة العربيــة، الــذي تــاله وزيــر 
الخارجيــة خميــس الجهينــاوي: »نؤكــد أن أي قــرار أو إجــراء لتغييــر 
الوضــع القانونــي والديموغرافــي للجــوالن غيــر قانونــي وال يترتــب عليــه أي 
أثــر قانونــي«، وأضــاف البيــان: »نؤكــد علــى الدعــم العربــي الكامــل لحــق 
ســورية فــي اســتعادة هضبــة الجــوالن املحتــل«، وأكــد »أهميــة الــدور 
العربــي ملســاعدة ســورية فــي الخــروج مــن األزمــة الراهنــة«. )ســبوتنيك، 

)2019-3-31
 الرئيس الرو�ضّي ببرقية تحية للمشاركين، 

َ
 في القمة أن بعث

َ
     وحدث

كتــب فيهــا وفــق موقــع »روســيا اليــوم« اإللكترونــي: »تخــوض العديــد من 
 مــن نزاعــات 

ً
 صعبــا

ً
بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا امتحانــا

مسلحة وتفاقم التهديد اإلرهابي واملشاكل االجتماعية واالقتصادية«.

امللف السيا�سي

أرياسا: تجربة 
سورية في الحرب 

على اإلرهاب ستفيد 
فنزويال في مواجهة 
املؤامرة األمريكية 

التي تتعرض لها
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     وأضــاف: »روســيا تنطلــق مــن ضــرورة تســوية األزمــات فــي املنطقــة 
 للقانــون الدولــي ومبــادئ 

ً
بالطــرق السياســية الدبلوماســية، واســتنادا

احتــرام ســيادة الــدول وســالمة أراضيهــا«، وتابــع: »هــذا ينســحب بالكامــل 
علــى ســورية، حيــث تتعــرض قــوى اإلرهــاب لضربــات ســاحقة، ولحــّد 

كبيــر بفضــل الجهــود الروســية«.
     وشــدد الرئيــس الرو�ضــي علــى ضــرورة إطــالق العمليــة السياســية فــي 

ســورية واملباشــرة بحــّل املشــاكل اإلنســانية امللحــة فــي هــذا البلــد.
     ولفــت بوتيــن إلــى أن أهــم الشــروط الالزمــة الســتتباب الوضــع بشــكل 
 
ً
مستدام في املنطقة، تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، بما يكفل حال

 للقضيــة الفلســطينية.
ً
عــادال

     وجــدد التأكيــد علــى تمســك بــالده باملبــادرات التــي طرحتهــا للشــرق 
األوســط، وتهــدف إلــى تشــكيل تحالــف واســع ملكافحــة اإلرهــاب برعايــة 
 فــي هــذه 

ً
أمميــة، وصياغــة تدابيــر جماعيــة لألمــن فــي الخليــج، معربــا

الشــرق  مــع دول  الشــراكات  لتعزيــز  اســتعداد روســيا  عــن  املناســبة 
األوســط وشــمال إفريقيــا فــي جميــع املجــاالت. )روســيا اليــوم، 3-31-

)2019
     مــن جانبــه، قــال األميــن العــام لألمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 
فــي الكلمــة االفتتاحيــة للقمــة: »نؤكــد علــى أهميــة ووحــدة األرا�ضــي 
مســؤولة  قالــت  بينمــا  الســوري«،  الجــوالن  ذلــك  فــي  بمــا  الســورية 
السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي، فيدريــكا موغرينــي، فــي كلمتهــا 
»يجــب العــودة إلــى حــدود 67 والقــدس عاصمــة للدولتيــن«، وأكــدت 
 موقــف االتحــاد األوروبــي الرافــض لضــم الجــوالن املحتــل إلــى 

ً
مجــددا

 
ً
»إسرائيل«، الفتة إلى أن االتحاد يسعى إلى حل في سورية يكون سلميا

)2019-3-31 )ســبوتنيك،   .
ً
ومســتداما

     بــدوره، أكــد الرئيــس التون�ضــي الباجــي قايــد السب�ضــي، فــي الجلســة 

إجــراء  أي  ونرفــض  »الجــوالن أرض عربيــة محتلــة  أن  االفتتاحيــة، 
لتثبيــت األمــر الواقــع«، ولفــت إلــى ضــرورة تســريع وتيــرة مســار الحــل 
 أنه »يجب على أي حل في سورية أن يراعي 

ً
السيا�ضي في سورية، مؤكدا

وحــدة أراضيهــا«. )العالــم، 2019-3-31(
     من جانبه، أكد امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز رفض بالده 
»القاطــع« إلعــالن ترامــب بشــأن الجــوالن، وقــال: »نجــدد التأكيــد علــى 
رفضنــا القاطــع ألي إجــراءات مــن شــأنها املســاس بالســيادة الســورية 

علــى الجــوالن«. )رويتــرز، 2019-3-31(
     بينما أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن 
إعــالن ترامــب حــول الجــوالن مناقــض لــكل األعــراف الدوليــة، كمــا أكــد 
رفضه أي هيمنة »إسرائيلية« على حقوق الفلسطينيين ومكتسباتهم. 

)رويترز، 2019-3-31(
     بــدوره انتقــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الدعــم األميرـكـي 
قمعيــة  ممارســات  مــن  فلســطين  تشــهده  »مــا   :

ً
قائــال لـ«إســرائيل«، 

ومواصلــة  الفلســطيني  لالقتصــاد  وخنــق  اســتيطانية  ونشــاطات 
إســرائيل لسياســتها العنصريــة والتصــرف كدولــة فــوق القانــون مــا كان 
له أن يكون لوال دعم اإلدارة األميركية لالحتالل االسرائيلي«، وأضاف: 
»نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب األولى«. )روسيا اليوم، 

)2019-3-31
     وفــي هــذا الســياق، أشــار امللــك األردنــي عبــد هللا الثانــي فــي كلمتــه، إلــى 
أن األردن أكد أنه ال يوجد بديل عن حّلٍ سيا�ضي يحفظ وحدة سورية 
، ويضمــن عــودة آمنــة وطوعيــة للمهجريــن إلــى وطنهــم، 

ً
 وشــعبا

ً
أرضــا

بينمــا أكــد الرئيــس العراقــي برهــم صالــح رفــض العــراق القاطــع والصريــح 
 أنها أرض سورية محتلة. )روسيا 

ً
إلعالن ترامب بشأن الجوالن، مؤكدا

اليــوم، 2019-3-31(

امللف السيا�سي

األمين العام لألمم املتحدة بمؤتمر صحفي في القمة العربية بتونس
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     مــن جانبهــا، أكــدت »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين -القيــادة 
العامــة« فــي بيــان حــول »قمــة تونــس«، أن »هــذا النظــام الرســمي العربــي 
ال يمثل الحد األدنى لطموحات شعبنا وأمته، وأن أبسط ما يقال فيه 
ه عنوان مرحلة ساقطة تتناقض مع إرادة أمتنا وطموحاتها وما يليق 

ّ
إن

بهــا مــن دور حضــاري«.
     وأضافــت الجبهــة فــي البيــان »ومــع تقديرنــا لالســتثناءات فــي بعــض 
واإلســفاف  لالنحــدار   

ً
عنوانــا باتــت  الغالبــة  الصفــة  لكــن  املواقــف، 

السيا�ضــي الــذي ســمح لــإلدارة األميركيــة أن تعلــن ضــم القــدس للكيــان 
الصهيونّي، وضم الجوالن لسيطرة كيان قام على القتل واالغتصاب«، 
ورأت الجبهــة فــى البيــان، أنَّ القمــة التــي »تقفــز عــن دور ســورية وتــرى 

أن إيــران عــدوٌّ هــي قمــة مشــبوهة«، فــي إشــارة 
إلــى تغييــب ســورية عــن القمــة، وموقــف هــذه 

القمــة مــن إيــران. )الوطــن، 2019-4-1(
     وفــي فلســطين صّرحــت »الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين« فــي بيــاٍن لهــا، أّن إصــراَر قّمــة 
الرؤســاء العــرب علــى رفــض عــودة ســورّية إلــى 
لإلرهــاب  مكافــأٍة  بمثابــة  العربّيــة،  الجامعــة 
ليــن، بــل وتشــجيٍع لــه علــى  مّوِ

ُ
والداعميــن لــه وامل

أْن يســتمر فــي اســتباحة بلــدان وطننــا العربــّي، 
التطبيــع  »مســألة  غيــاب  الجبهــة  وانتقــدت 
األنظمــة  مــن  العديــد  قبــل  مــن  املتصاِعــد 
العربيــة مــع الكيــان الصهيونــّي« عــن البيــان 

الختامــي للقّمــة. )رأي اليــوم، 2019-4-1(
    علــى خــط مــواز، وصــف املتحــدث باســم 
دعــم  قاســمي،  بهــرام  اإليرانيــة  الخارجيــة 
الجامعــة العربیــة لوحــدة األرا�ضــي الســوریة 
بـ«اإلیجابــي  املحتــل  الجــوالن  یخــص  مــا  فــی 
والباعــث علــى األمــل«؛ لكنــه أكــد فــي الوقــت 
نفســه أن هــذا الدعــم »غيــر كاف فــي مواجهــة 
جشــع الرئیــس األميرـكـي والكیــان الصهیونــي«. 

)2019-4-1 )فــارس، 
     هــذا، وبعيــد أيــام مــن اإلعــالن األميركــي بشــأن الجــوالن، أعلــن القصــر 
الرئا�ضــي الرو�ضــي »الكرمليــن«، فــي بيــان، أنــه »بمبــادرة مــن الجانــب 
اإلســرائيلي، جــرت محادثــة هاتفيــة بيــن الرئيــس الرو�ضــي فالديميــر بوتين 
ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو. وتمــت مناقشــة قضايــا 
التعــاون الثنائــي امللحــة، بمــا فــي ذلــك االتصــاالت العســكرية، وكذلــك 

الوضــع فــي منطقــة الشــرق األوســط«. )روســيا اليــوم، 2019-4-1(
     علــى صعيــد آخــر، كشــفت تقاريــر إعالميــة إســرائيلية، عــن خطــة 
العربــي  الجــوالن  فــي  االســتيطان  بتكثيــف  تق�ضــي  االحتــالل  لكيــان 
الســوري املحتل عبر بناء عشــرات آالف الوحدات الســكنية الســتيعاب 

250 ألــف يهــودي بحلــول عــام 2048.
     ووفق  هذه التقارير، فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة اإلسكان 
في حكومة كيان االحتالل، مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة 

اســتيطانية فــي مســتوطنة »كتســرين«، وإنشــاء مســتوطنتين جديدتيــن 
في الجوالن، وكذلك توفير عشرات اآلالف من فرص العمل، إلى جانب 

االستثمار في البنية التحتية املتعلقة باملواصالت والسياحة.
    وتتضمــن الخطــة توفيــر 45 ألــف وظيفــة جديــدة للمســتوطنين فــي 
الجــوالن، وتطويــر قطاعــات العمــل املتقدمــة، وشــبكات املواصــالت 
وربطهــا بشــبكات طرقــات ومواصــالت أخــرى فــي شــمال البــالد، بمــا 
فــي ذلــك القطــارات واملطــارات، كمــا تهــدف الخطــة إلــى تنميــة املشــاريع 
الســياحية وتشــجيع الســياحة، والعمــل علــى إزالــة األلغــام مــن 80 ألــف 
دونــم، وتجهيــز مســطحات األرا�ضــي ملشــاريع التطويــر والبنــاء الســياحي 
 عــن موقــع كان اإلســرائيلي، 

ً
والتجــاري واإلســكاني. )روســيا اليــوم نقــال

)2019-4-1
العــام  األميــن  أعلــن  األثنــاء،  هــذه  فــي       
حســام  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  املســاعد 
زكي، أن »التوجه ملجلس األمن الدولّي في هذه 
 مــن العمــل 

ً
القضيــة )الجــوالن( ســيكون جــزءا

 
ً
العربــي إلبطــال القــرار األميركــي وتصنيفــه دوليــا
 للقوانيــن الدوليــة«، وأضــاف: إن »كل 

ً
مخالفــا

قــرار )للجامعــة( يتــم إرفاقــه بآليــات متابعــة 
الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  جانــب  مــن 
العربية واألمانة مسؤولة عن تنفيذ القرارات 
 بمــدى تطبيــق قــرارات كل قمــة 

ً
وتقــدم تقريــرا

للقمــة التــي تليهــا وكل ســنة يتــم إعــداد تقريــر 
بشــأن تطبيــق الــدول العربيــة لبنــود البيانــات 
الصــادرة عــن  القمــم العربيــة«. )ســبوتنيك، 

)2019-4-2
     علــى خــٍط مــواٍز، صــّرح مجلــس الــوزراء 
اجتماعــه  عقــب  بيــان صحافــّي،  فــي  الكويتــي 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برئاســة  األســبوعي 
أن  الصبــاح،  الحمــد  املبــارك  جابــر  الشــيخ 
 لعمليــة الســالم 

ً
إعــالن ترامــب يمثــل تقويضــا

 لألمــن واالســتقرار فيــه.  )اليــوم 
ً
الشــامل فــي الشــرق األوســط، وتهديــدا

)2019-4-2 الســابع، 
     كمــا حــذر مجلــس الشــورى فــي قطــر خــالل الجلســة األســبوعية لــه، 
برئاســة أحمــد آل محمــود، مــن »التداعيــات الخطيــرة التــي يمكــن أن 
تترتــب علــى هــذه الخطــوة األميركيــة غيــر املشــروعة، وخاصــة علــى عمليــة 
الســالم املتعثــرة وعلــى أمــن واســتقرار املنطقــة«. )اليــوم الســابع، 4-2-

)2019
     علــى صعيــد آخــر، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ضــي، ســيرغي الفــروف، 
فــي معــرض لقائــه مــع األميــن العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
األســلحة  حظــر  منظمــة  فــي  »الوضــع  غونزاليــس:  أريــاس  فرنانــدو 
 بســبب محــاوالت 

ً
، املنظمــة منقســمة تقريبــا

ً
الكيميائيــة ليــس مرضيــا

تســييس مختلــف جوانــب أنشــطتها«، وأضــاف: أن موســكو قلقــة حيــال 
 ملعاهــدة 

ً
إنشــاء آليــة توجيــه التهــم فــي املنظمــة، األمــر الــذي يعتبــر انتهــاكا

امللف السيا�سي

مستشار الرئيس 
التون�سي: موقفنا 

واضح سورية دولة 
عربية مهمة وتونس 

تتمنى عودتها في القريب 
للعب دورها العربي
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 علــى أن »روســيا مهتمــة فــي تخطــي 
ً
حظــر األســلحة الكيميائيــة، مشــددا

الحاليــة«. األزمــة 
     وتابــع: »نحــن مقتنعــون أنــه فقــط مــن خــالل تكثيــف جهــود جميــع 
الدول التي تدرك عمق املشكلة، من املمكن معالجة الوضع في منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية، وإعادة هذه املنظمة وعملها إلى قناة توافق 

طبيعيــة دون أي تســييس«. )ســبوتنيك، 2019-4-2(
     فــي إطــار متصــل، ذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية فــي بيــان لهــا، أن 
املمثــل الخــاص للرئيــس الرو�ضــّي لشــؤون الشــرق األوســط وبلــدان 
أفريقيــا نائــب وزيــر الخارجيــة ميخائيــل بوغدانــوف بحــث مــع ســفير 

ســورية لــدوى موســكو ريــاض حــداد، تطــور الوضــع فــي ســورية.
     وقالــت الــوزارة فــي البيــان: أن »الجانــب الرو�ضــي أكــد خــالل االجتمــاع 
دعمــه الثابــت للجهــود املبذولــة لتســريع إيجــاد تســوية عاجلــة لألزمــة فــي 
ســورية علــى أســاس قــرارات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري فــي سوت�ضــي 
وبنــود قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254«، وأشــار البيــان، إلــى أن 
الجانبيــن نّوهــا بأهميــة إعــادة إعمــار البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة 
فــي ســورية وتوفيــر الظــروف لعــودة املهجريــن الســوريين إلــى بالدهــم، 
 لبعــض املســائل املهمــة فــي العالقــات 

ً
ولفــت إلــى أنــه جــرى التطــرق أيضــا

الروســية الســورية متعــددة الجوانــب. )ســانا، 2019-4-2(
     في غضون ذلك، أكد بوغدانوف، أن العمل على إطالق لجنة مناقشة 
، وأنَّ موســكو ســتعقد لقــاء 

ً
الدســتور الســوري الحالــي مــا زال مســتمرا

مــع املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية غيــر بيدرســن، وممثلــي ســورية 
وإيــران وتركيــا فــي هــذا الشــأن، وقــال: »هنــاك اتصــاالت مــع بيدرســن، 
وســنعقد لقــاء فــي األيــام املقبلــة مــع الســوريين واإليرانييــن واألتــراك«، 

. )ســبوتنيك، 2019-4-3(
ً
 إلــى أن العمــل مــا زال مســتمرا

ً
مشــيرا

     فــي هــذه األثنــاء، أعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة الكازاخــي، مختــار 
تليوبيردي، أنه ال يستبعد مشاركة املبعوث األممي الجديد الخاص إلى 

ســورية، غيــر بيدرســن، فــي الجولــة املقبلــة مــن محادثــات أســتانا حــول 
 
ً
ســورية، وقــال: »هــذا يتوقــف علــى الــدول الضامنــة، لكننــي كنــت مؤخرا
فــي بروكســل فــي مؤتمــر حــول ســورية، نظمتــه األمــم املتحــدة مــع االتحــاد 
األوروبــي، وقــد أعــرب املبعــوث األممــي الجديــد إلــى ســورية عــن رغبتــه فــي 

، بالطبــع«.
ً
املشــاركة فــي عمليــة أســتانا، وهــو �ضــيء ليــس مســتبعدا

     وأفادت وزارة الخارجية الكازاخية في وقت سابق، بأنه من املخطط 
إجــراء الجولــة الجديــدة ملحادثــات أســتانا فــي العاصمــة الكازاخيــة نــور 
( في 25 و26 نيســان الجاري. )نوفوســيتي، 4-4-

ً
ســلطان )أســتانا ســابقا

)2019
     وبينمــا قــال الرئيــس العراقــي، برهــم صالــح: إن »العــراق يســهم اليــوم 
 
ً
 أن »هنــاك تنســيقا

ً
وبشــكل فعلــي وعملــي فــي مســاعدة ســورية«، مؤكــدا

اإلرهــاب واملجاميــع  فــي مواجهــة  الدولتيــن  بيــن  املســتوى   عالــي 
ً
أمنّيــا

املتطرفة«، وأكد، أنه »كلما اتجهت الدول والحكومات العربية باتجاه 
العراق خطوة.. كلما ســيقابل ذلك من العراق بخطوات أكثر وأســرع«، 
 إلــى أن »ذلــك ال يعنــي تنصــل العــراق عــن مســؤوليته تجــاه أهــم 

ً
مشــيرا

 في القمة العربية 
ً
القضايا العربية املصيرية، فقرار العراق كان واضحا

األخيرة في تونس تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته على ترابه الوطني، ورفضه القاطع لقرار إلحاق الجوالن 
السوري املحتل )بكيان االحتالل اإلسرائيلي(، وشعوره املسؤول تجاه 

أهــم تحديــات املنطقــة العربيــة«. )العــرب، 2019-4-3(
     دعــا الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي إلــى مقاومــة مؤامــرات األعــداء 
ضــد القــدس املحتلــة والجــوالن الســوري املحتــل، وذلــك فــي كلمــة لــه 
خالل لقاء قائد الثورة اإلسالمية في إيران اإلمام السيد علي الخامنئي 
 مــن املســؤولين اإليرانييــن والســفراء املعتمديــن لــدى إيــران ومــن 

ً
عــددا

بينهــم ســفير ســورية لــدى طهــران عدنــان محمــود.
 القــدس عاصمــة املحتليــن الغــزاة ولــن 

ً
     وقــال روحانــي: »لــن تكــون أبــدا

الرئيس العراقي برهم صالح في القمة العربية األخيرة في تونس

امللف السيا�سي
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.. ولــن يتمكــن االعــداء 
ً
يتــم فصــل الجــوالن عــن ســورية الحبيبــة أبــدا

مــن إجبــار الــدول اإلســالمية علــى االستســالم أمــام الكيــان الصهيونــي 
الغاصــب واملعتــدي«. )تســنيم، 2019-4-3(

     إلــى كوريــا الديمقراطيــة، حيــث أكــد رئيــس هيئــة الرئاســة ملجلــس 
الشــعب األعلــى فيهــا كيــم يونــغ نــام وقــوف الشــعب الكــوري إلــى جانــب 
 
ً
الشــعب الســوري فــي خنــدق واحــد فــي دفاعــه عــن ســيادة بــالده، منوهــا

باالنتصــارات التــي تحققهــا ســورية فــي مواجهــة اإلرهــاب، وذلــك خــالل 
استقباله وفد منظمة طالئع البعث برئاسة رئيس املنظمة عزت عربي 

كاتبــي.
     وبّيــن أن أي نجــاح تحققــه ســورية ضــد 
اإلرهــاب هــو نجــاح لكوريــا الديمقراطيــة وأنــه 
علــى يقيــن تــام بــأن ســورية بقيــادة الرئيــس 
علــى  النهائــي  النصــر  ســتحقق  األســد  بشــار 
 بالعالقــات 

ً
القــوى اإلمبرياليــة وأدواتهــا، منوهــا

التاريخيــة التــي تربــط البلديــن والتــي تتوطــد 
 بعــد يــوم.

ً
يومــا

     من جانبه أكد كاتبي عمق العالقات الثنائية 
يواجهــان  اللذيــن  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
 عن أمله بتطوير التعاون 

ً
، معربا

ً
 مشتركا

ً
عدوا

بين منظمة طالئع البعث ورابطة األحداث في 
كوريــا الديمقراطيــة. )ســانا، 2019-4-3(

     فــي الســياق ذاتــه، قــال ســفير أميــركا الســابق 
لــدى ســورية، روبــرت فــورد: إن »ترامــب يضــع 
عــام  الرئاســية  االنتخابــات  عينيــه  نصــب 
الشــعبية  قاعدتــه  تتســم  وقــت  فــي   ،2020
بالضآلة«، وأشار إلى أن »ترامب يحاول كسب 
االنتخابــات  فــي  اليهــود  األميركييــن  أصــوات 
الرئاســية، خاصــة وأن 24% منهــم صوتــوا لــه 
خالل االنتخابات السابقة في 2016، في حين 
صــوت 71% منهــم لصالــح منافســته هيــالري 

كلينتــون«.
ــد فــورد، أن الرئيــس األميرـكـي يــرى فــي 

ّ
     وأك

 لكســب 
ً
االعتــراف بـ«ســيادة اســرائيل« علــى الجــوالن املحتــل فرصــة

أصــوات األميركييــن اليهــود، ومحاولــة إلثبــات أنــه صديــق لرئيس حكومة 
كيــان االحتــالل و«إســرائيل«، وأشــار إلــى أن ترامــب يحــاول تحويــل دفــة 
تأييدهــم )اليهــود األميركيــون( نحــوه، إذ قــام بنقــل الســفارة األميركيــة 
إلــى القــدس املحتلــة وخفــض املســاعدات املوجهــة إلــى الفلســطينيين، 

وأغلــق مكتــب الســلطة الفلســطينية فــي واشــنطن.
      وأشار فورد إلى أن »نتنياهو يحاول اإلظهار للناخبين اإلسرائيليين أنه 
يتمتــع بعالقــات طيبــة مــع اإلدارة األميركيــة، وأن »إســرائيل« بمقدورهــا 

االحتفاظ بالجوالن إلى األبد«. )الشرق األوسط، 2019-4-2(
    وفــي تطــور جديــد علــى صعيــد املنطقــة، قــال نائــب رئيــس املكتــب 
العــاروري: إن حمــاس »تقــّدر أن  السيا�ضــي لحركــة حمــاس، صالــح 

ســورية بحجمهــا وثقلهــا وتاريخهــا وموقعهــا مــن القضيــة الفلســطينية، 
 يمكن تجاوز حضوره وتأثيره في القضية الفلسطينية، 

ً
هي ليست شيئا

ومواقــف دمشــق لــم تتغيــر مــن قضيــة فلســطين وهــي تقــف فــي مواجهــة 
املشروع الصهيوني«، وأضاف: أن »العالقة بين سورية وحماس مّرت 
 عــن أملــه أن »تعــود 

ً
فــي الســنوات األخيــرة بظــروف اســتثنائية«، معربــا

 ومــع كل املنظومــة العربيــة واإلســالمية بمــا 
ً
العالقــة مــع ســورية قريبــا

يخــدم القضيــة«. )املياديــن. نــت، 2019-3-31(
     في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول إيراني، أنَّ إيران تتوسط بين 
دمشــق و«حمــاس« منــذ مطلــع عــام 2017، وأشــار إلــى أن العديــد مــن 
االجتماعــات جمعــت قــادة إيــران و«حمــاس« 

لتحقيــق هــذا الهــدف.
الحكومــة  إنَّ  اإليرانــي:  املســؤول  وقــال       
السورية تواصل إدراك خروج قادة »حماس« 
واســتقرارهم   ،2012 عــام  فــي  دمشــق  مــن 
قــادة  بعــض  وتصريحــات  وتركيــا،  قطــر  فــي 
»حمــاس« املؤيــدة لإلرهابييــن، كانــت بمثابــة 

فــي الظهــر. طعنــة 
     هــذا، وبحســب املســؤول اإليرانــي، »فــإن 
هللا  حــزب  ووســاطة  اإليرانيــة  الوســاطة 
تجــاه  دمشــق  موقــف  مــن  خففــت  اللبنانــي 

. حمــاس«
ألوانــه  الســابق  »مــن  أضــاف:  لكنــه       
أن  وتوقــع  الجانبيــن«،  بيــن  اجتمــاع  عقــد 
دونالــد  األميرـكـي،  الرئيــس  إعــالن  يســاعد 
ترامــب االعتــراف بــ«ســيادة« كيــان االحتــالل 
املحتــل،  الســوري  الجــوالن  علــى  اإلســرائيلي 
واســتمرار االعتــداءات الجويــة »اإلســرائيلية« 
»حمــاس«  وقيــادة  الســورية  األرا�ضــي  علــى 
الجديدة على اســتعادة عالقاتهما. )املونيتور، 

)2019 -4 -3
     هــذا، وبينمــا تواصلــت العــودة الطوعيــة 
للمهجريــن مــن الخــارج، أكــد مستشــار الرئيــس 
اللبنانــي للشــؤون الســورية النائــب الســابق أمــل أبــو زيــد، فــي حديــث 
إذاعــي أن أكثــر مــن 80% مــن األرا�ضــي الســورية تعــّد آمنــة، وهنــاك 400 
 ويمكــن ألهلهــا العــودة إليهــا، ولفــت إلــى 

ً
بلــدة ســورية غيــر متضــررة كليــا

أن »الحكومــة الســورية تســهل عمليــة عــودة النازحيــن الذيــن نزحــوا فــي 
الداخل السورّي، إضافة إلى مفوضية الالجئين التي تقدم مساعدات 
عينية للذين تضررت منازلهم بشــكل جزئي«، وشــدد على أن الحكومة 
الســورية تريــد عــودة النازحيــن إلــى أرضهــم، و«علينــا كلبنانييــن تســهيل 
، والوزير 

ً
هذه العودة باالتفاق مع الرعاية الروسية املرحب بها سوريا

)جبران( باسيل شدد في موسكو أننا كلبنانيين لدينا خطط واقتراحات 
عمليــة لتســهيل العــودة«.

     وفــي غضــون ذلــك، أكــد الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون فــي معــرض 

امللف السيا�سي

»إعالن تونس«: 
نؤكد أن أي قرار 
أو إجراء لتغيير 
الوضع القانوني 

والديموغرافي للجوالن 
غير قانوني وال يترتب 
عليه أي أثر قانوني
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لقائــه باألميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس فــي تونــس، أن 
، هــي عــودة النازحيــن الســوريين إلــى 

ً
»األولويــة بالنســبة إلــى لبنــان حاليــا

بالدهم، والتخفيف من العبء الثقيل امللقى عليه، وتداعيات النزوح 
على القطاعات كافة«، وشدد على أن »لبنان سيواصل تنظيم قوافل 
العائدين الســوريين، إلى املناطق الســورية اآلمنة، وقد بلغ عدد هؤالء 

مــا يزيــد عــن 171 ألــف نــازح«.
     وأشــار عــون إلــى أن »املعطيــات التــي بــرزت 
خــالل محادثــات وزيــر الخارجيــة األميرـكـي مايــك 
بومبيو، أشارت إلى حصول تطورات إيجابية في 
هذا الصدد، وهو )أي بومبيو( عكس من خالل 
 في 

ً
شهادته أمام مجلس النواب األميركي، تطورا

املوقــف األميركــي، حيــال ضــرورة عــودة النازحيــن 
إلــى ســورية«. )روســيا اليــوم، 2019-3-31(

    على خط مواز، أكد السفير الرو�ضي في لبنان 
البطريــرك  لقائــه  خــالل  زاســبكين  ألكســندر 
املارونــي الكاردينــال مــار بشــارة بطــرس الراعــي، 
أن العمــل لتحقيــق عــودة املهجريــن الســوريين 
الحكومــة  مــع  بالتعــاون  مســتمر  وطنهــم  إلــى 
الســورية، وكل مــن يســاعد علــى تحقيــق هــذا 
األمــر، وأوضــح، أن هنــاك العديــد مــن العراقيــل 
التــي تواجــه ملــف عــودة املهجريــن الســوريين إلــى 
بلدهــم منهــا وجــود جهــات دوليــة تحــاول منع هذه 

)ســانا، 2019-4-2( العــودة. 

     مــن جهتــه، قــال البطريــرك الراعــي: »إن اإلنســان خــارج بلــده هــو 
أمــر غريــب، ال ســيما أنهــم فــي أغلبيتهــم )املهّجــرون الســوريون( يريــدون 
العــودة، وذلــك بحســب اإلحصــاءات وبمعرفــة مــن الجميــع«، وأضــاف: 
 علــى تأميــن الظــروف املناســبة 

ً
»علــى كل مــن يريــد املســاعدة، التركيــز أوال

القانونيــة،  اإلجــراءات  اتخــاذ  الثانــي  وال�ضــيء  واملرافــق،  والســكن 
ألنــه نتيجــة للحــرب دمــرت بعــض األحيــاء 
واملنشــآت واملمتلــكات، لذلــك يجــب اإلســراع 
ليكــون  اإلجــراءات  هــذه  كل  اتخــاذ  فــي 
 مــن كل النواحــي وهــذا مــا 

ً
الوضــع طبيعيــا

يجــري اليــوم فــي ســورية«. )الوكالــة الوطنيــة 
)2019-4-2 لإلعــالم، 

العــام لألمــن       مــن جهتــه، دعــا املديــر 
إبراهيــم،  عبــاس  اللــواء  لبنــان  فــي  العــام 
للتركيــز علــى الوقائــع واالبتعــاد عــن التضليــل 
لتحقيــق الهــدف األســاس لعــودة املهجريــن 
إلــى بلدهــم، األمــر الــذي يصــب  الســوريين 
فــي مصلحتهــم ومصلحــة الشــعب اللبنانــي، 
وقــال: إن »أغلبيــة املهجريــن يريــدون العــودة 
جــرت«،  التــي  اإلحصــاءات  بحســب  وذلــك 
 جميــع الجهــات إلــى املســاعدة وتأميــن 

ً
داعيــا

 علــى 
ً
الظــروف املناســبة لعودتهــم ومشــددا

أن ســورية تعمــل علــى تأميــن كل الظــروف 
لتحقيــق هــذا الهــدف. )ســانا، 2019-4-2(

»حماس«: ال يمكن 
تجاوز حضور وتأثير 
سورية في القضية 
الفلسطينية ونأمل 
أن تعود العالقة مع 

ً
دمشق قريبا

امللف السيا�سي

السفير الرو�ضي في لبنان ألكسندر زاسبكين خالل لقائه البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
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ــد رئيــس الــوزراء األردنــي عمــر الــرزاز لــدى لقائــه 
ّ
     وفــي هــذا الســياق، أك

 مــن مجلــس الشــيوخ الفرن�ضــي، برئاســة ســكرتير لجنــة الشــؤون 
ً
وفــدا

الخارجيــة والدفــاع والقــوات املســلحة أوليفييــه تشــيغولوتي، أن بــالده 
عانــت خــالل العقــود املاضيــة نتيجــة األزمــات الخارجيــة ســواء علــى 
شــكل تدفــق أعــداد كبيــرة مــن املهجريــن أو علــى صعيــد إغــالق الحــدود 
 عــن أملــه ببقــاء االهتمــام 

ً
وتذبــذب أســعار النفــط واالمــدادات«، معربــا

الدولي بدعم ومســاعدة املهجرين )الســوريين( لحين ما أســماها »توفر 
الظــروف املناســبة التــي تســمح بعودتهــم لبالدهــم«. )بتــرا، 2019-4-2(
     هذا، وقال »مركز املصالحة الرو�ضــي في ســورية«: أن عدد العائدين 
مــن الخــارج والداخــل مــن املهجريــن والنازحيــن الســوريين منــذ 30 أيلول 

2015 بلغ )1283806( أشخاص. )املنار، 2019-4-3(
     علــى صعيــد متصــل، ذكــر املتحــدث الرســمي باســم املفوضيــة 
الســامية لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة فــي األردن محمــد 

الحــواري، أن عــدد املهجريــن العائديــن مــن 
األردن إلــى ســورية منــذ افتتــاح معبــر نصيــب - 
جابــر الحــدودي مــع ســورية منتصــف تشــرين 
األول املا�ضــي وحتــى اآلن بلــغ أكثــر مــن 15 ألــف 
مهجــر«، وقــال الحــواري: إن »نســبة الالجئيــن 
الســوريين املســجلين لــدى املفوضيــة، بلغــت 
الالجئيــن  مجمــوع  مــن   %18 املخيمــات  فــي 
املوجودين على أرا�ضي اململكة البالغ عددهم 
670 ألــف الجــئ«، وبيــن، أّن 8% مــن املهجريــن 
الســوريين فــي األردن يرغبــون اآلن بالعــودة فــي 
 أن العــودة طوعيــة، 

ً
العــام 2019، موضحــا

وتوقع الحواري، احتمال ارتفاع نسبة العودة 
الطوعيــة للمهجريــن الســوريين فــي األردن إلــى 
66 % خالل 2019. )الدستور، 2019-3-30(
     من جهة أخرى، جددت الخارجية األردنية، 
الســورية  الحكومــة  مطالبتهــا  الخميــس، 
باإلفــراج الفــوري عــن املوقوفيــن كافــة لديهــا 
القوانيــن  وإنفــاذ  األردنييــن،  املواطنيــن  مــن 

الدوليــة فــي مثــل هــذه الحــاالت.
األردنيــة خــالل  الخارجيــة       وجــاء طلــب 
اســتدعاء القائــم بأعمــال الســفارة الســورية 
فــي عمــان أيمــن علــوش حســبما أوضــح الناطــق 

الرســمي باســم الــوزارة ســفيان القضــاة، وقــال: إن أميــن عــام وزارة 
اللــوزي طلــب مــن القائــم بأعمــال الســفارة  الخارجيــة األردنيــة زيــد 
الســورية بــأن ينقــل إلــى حكومــة بــالده قلــق واســتياء الحكومــة األردنيــة 
جــراء تكــرار عمليــات توقيــف مواطنيــن أردنييــن دون إبــداء األســباب، 
 عــن أملــه باســتجابة الجانــب الســوري ملطالبــة الحكومــة األردنيــة 

ً
معبــرا

وأهالــي املواطنيــن املوقوفيــن باإلفــراج الفــوري عــن ذويهــم، وأضــاف »أنه 
إذا كان هنــاك أي تحفــظ أو شــك بــأي مواطــن أردنــي مــن قبــل الجهــات 
األمنيــة الســورية فإنــه مــن األجــدى أن تتــم إعادتــه إلــى األردن وعــدم 
الســماح لــه بالدخــول، أمــا أن يســمح بدخولــه ومــن ثــم اعتقالــه فهــذا 

أمــر مرفــوض وغيــر مبــرر، الســيما وأن أعــداد املعتقليــن منــذ إعــادة فتــح 
الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما جاء على لسانه«.
     وأفــاد القضــاة بــأن اســتدعاء القائــم بأعمــال الســفارة الســورية قــد 
تــم اليــوم وللمــرة الرابعــة علــى التوالــي للمطالبــة باإلفــراج عــن املواطنيــن 
األردنييــن الذيــن يذهبــون إلــى ســورية بقصــد الســياحة أو الزيــارة، ويتــم 

توقيفهــم دون توضيــح األســباب.
     وأكــد أنــه ومنــذ إعــادة فتــح الحــدود البريــة بيــن البلديــن فــي منتصــف 
تشــرين األول 2018 قامــت الســلطات الســورية باعتقــال مــا يزيــد علــى 

.
ً
 أردنيــا

ً
ثالثيــن مواطنــا

     هــذا، وبّيــن الدبلوما�ضــي األردنــي، أنــه فــور إبــالغ الخارجيــة مــن قبــل 
الجانــب  مــع  القضايــا  هــذه  بمتابعــة  الــوزارة  املواطنيــن قامــت  ذوي 
الســوري، إال أن دمشــق لــم تجــب بشــكل واضــح علــى هــذه املخاطبــات، 
كمــا لــم تبــد أي نــوع مــن التعــاون لتوضيــح أســباب توقيــف املواطنيــن 
 إلــى أن 

ً
األردنييــن وظــروف اعتقالهــم، مشــيرا

مــن مقابلــة أي  لــم يتمكــن  الجانــب األردنــي 
معتقــل فــي الســجون الســورية وال يعلــم أي 

�ضــيء عــن ظــروف اعتقــال األردنييــن. 
     مــن جانبــه وعــد علــوش بمتابعــة هــذا األمــر 
الهام مع سلطات بالده والعودة بإجابة خالل 
تفهمــه  عــن   

ً
معبــرا القادمــة،  القليلــة  األيــام 

)روســيا  املحــّق.  األردنــي  للمطلــب  وتقديــره 
)2019-4-4 اليــوم، 

     إلــى ذلــك، أعلــن الرئيــس الرو�ضــي فالديميــر 
»إســرائيل«،  ســلمت  روســيا  أن  بوتيــن 
باومــل،  زخاريــا  الجنــدي،  جثــة  الخميــس، 
التــي عثــرت عليهــا القــوات الخاصــة الروســية 
أثنــاء عمليــة نوعيــة فــي ســورية، وقــال بوتيــن 
أثنــاء لقائــه نتنياهــو، فــي موســكو: »إنــه كان فــي 
عــداد املفقوديــن. وحــدد عســكريونا بالتعــاون 
دفنــه.  مــكان  الســوريين  العســكريين  مــع 
ويســرنا أنــه ســيكون بإمــكان إســرائيل تكريمــه 
، وسيكون بإمكان أقربائه أن يحملوا 

ً
عسكريا

الزهــور إلــى قبــره”.
     وأضاف: أن املعلومات املتوافرة لديه تشير 
إلــى أن كل الفحــوص الجينيــة الضروريــة قــد 
: »اليــوم وفــق التقليــد العســكري نرســل هــذه الرفــات 

ً
أجريــت«، مؤكــدا
)إلــى إســرائيل(«.

     وأعلــن الكرمليــن أن الرئيــس الرو�ضــي، بحــث تطــورات القضيــة 
السورية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وقال مساعد الرئيس الرو�ضي، 
يوري أوشاكوف، في تصريحات صحافّية أدلى بها عقب لقاء بين بوتين 
ونتنياهــو: إن قضيــة ســورية »تمــت مناقشــتها بشــكل مفصــل للغايــة 
 على سؤال حول ما إذا قام نتنياهو 

ً
وبجوانبها املختلفة«، وأضاف، ردا

بعــرض أي مبــادرة حــول القضيــة الســورية: »لــم يتــم طــرح أي خطــة 
ورقيــة”.

»مركز املصالحة 
الرو�سي في سورية«: 
عدد العائدين من 
املهجرين والنازحين 
السوريين منذ 30 
أيلول 2015 بلغ 

)1283806( أشخاص

امللف السيا�سي
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     وقــال نتنياهــو، قبيــل توجهــه إلــى موســكو: إنــه ينــوي أن يبحــث مــع 
الرئيــس الرو�ضــي »األحــداث املتراكمــة فــي ســورية والتنســيق املســتمر 
والخــاص الــذي يجــري بيــن الجيشــين، وقضايــا أخــرى تحظــى باألهميــة 

بالنســبة لدولــة إســرائيل«. )روســيا اليــوم، 2019-4-4(
     بــدوره، أجــرى أميــن مجلــس األمــن الرو�ضــي، نيقــوالي باتروشــيف، 
لقاء مع رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، مائير بن شبات، بحثا 
خاللــه تطــورات القضيــة الســورية، وذكــر مجلــس األمــن الرو�ضــي، فــي 
بيــان مقتضــب أصــدره بهــذا الصــدد، أن باتروشــيف وشــبات »تبــادال 
اآلراء حــول عــدد مــن املواضيــع املتعلقــة بالتعــاون الرو�ضــي اإلســرائيلي 
فــي مجــال األمــن، كمــا ناقشــا األوضــاع فــي ســورية«. )روســيا اليــوم، 4-4-

)2019
     هذا، وأكدت الخارجية الروســية أن مســتقبل الرئيس بشــار األســد، 
ال تجــري مناقشــته فــي املفاوضــات الخاصــة بتســوية األزمــة فــي ســورية، 
آخــذة بحســبانها أن هــذه القضيــة صفحــة مطويــة، وقالــت املتحدثــة 
 علــى هــذا املوضــوع: 

ً
باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، تعليقــا

 للتفــاوض، ومســألة رحيــل )الرئيــس( 
ً
»ال، هــذا األمــر ليــس موضوعــا

األســد بــاب مغلــق بــل ســبق وطــوى الجميــع هــذه الصفحــة”، وأضافــت: 
»إنه رئيس فعلي لدولة ذات ســيادة. والشــعب الســوري هو الذي يجب 
أن يقــرر مــن ســيدير بــالده وكيــف ينبغــي العمــل علــى وضــع الدســتور 

الجديــد مــن أجــل ذلــك”. )روســيا اليــوم، 2019-4-4(
     وأفــاد الناطــق باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، بــأن 
الرئيــس بوتيــن ناقــش مــع مجلــس األمــن الرو�ضــي الوضــع فــي ســورية، مــع 
األخــذ  بالحســبان محادثاتــه مــع نتنياهــو، وقــال بيســكوف للصحافييــن 

الجمعة: »تمت في االجتماع مناقشة الوضع في سورية، بما في ذلك مع 
األخــذ بعيــن االعتبــار املحادثــات مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن 

نتنياهــو التــي جــرت أمــس الخميــس”. )نوفوســتي، 2019-4-5(
     طالــب مجلــس النــواب األردنــي حكومــة بــالده بضــرورة فتــح معبــر بــري 
 ألهميتــه 

ً
جديــد مــع ســورية علــى حــدود الباديــة الشــمالية لــألردن نظــرا

االقتصاديــة، ووجــه نــواب أردنيــون الجمعــة مذكــرة لرئيــس الــوزراء 
عمــر الــرزاز مطالبيــن بفتــح املعبــر الحــدودي الثالــث الــذي يربــط ســورية 
بــاألردن مــن خــالل معبــر ديــر الكهــف، واملقــرر تنفيــذه منــذ عــدة ســنوات 

بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. )روســيا اليــوم، 2019-4-5(
     من جهته ذكر نتنياهو أنه دعا الرئيس بوتين منذ عامين للمساعدة 
 إلــى أن بوتيــن كلــف 

ً
فــي البحــث عــن رفــات الجنــود اإلســرائيليين، مشــيرا

 بــأن تشــييع جنــازة باومــل 
ً
الجيــش الرو�ضــي بهــذا العمــل، وأفــاد أيضــا

ســيجري في »إســرائيل« مســاء الخميس، وتم احتجاز دبابة مع 3 جنود 
إســرائيليين، بينهــم باومــل داخلهــا، مــن قبــل الجيــش الســوري أثنــاء 
معركــة الســلطان يعقــوب فــي ســهل البقــاع بلبنــان عــام 1982، ومنــذ 

ذلــك الوقــت ُعــدَّ باومــل فــي عــداد املفقوديــن.
     وأعلن كيان االحتالل األربعاء، استعادة جثة باومل، من قتلى معركة 
الســلطان يعقــوب فــي ســهل البقــاع بلبنــان عــام 1982. »إنترفاكــس، 

)2019-4-4
     مــن جانــب آخــر، أفــاد مصــدر عســكري فــي »الجيــش الوطنــي الليبــي« 
بوجــود معلومــات »مؤكــدة« حــول وصــول قيادييــن لتنظيــم »القاعــدة« 
متمركزيــن فــي ســورية إلــى غــرب ليبيــا، وهــذا أحــد أســباب إطــالق عمليــة 

»تحريــر« املنطقــة. )ســبوتنيك، 2019-4-5(

     مجلس النواب األردني طالب حكومة بالده بضرورة فتح معبر بري جديد مع سورية على حدود البادية الشمالية لألردن
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التعليق

ــد رئيــس تحريــر جريــدة الثــورة، األســتاذ علــي قاســم، أن املؤتمــر الصحافــّي املشــترك لنائــب رئيــس مجلــس 
ّ
أك

الــوزراء، وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، وليــد املعلــم، مــع وزيــر الخارجيــة الفنزويلــي، خورخيــه أرياســا، حمــل 
مجموعــة مــن الرســائل التــي وجــدت دمشــق أن الفرصــة ســانحة إليصالهــا بعــد جملــة مــن التطــورات املفصليــة 
 أنهــا تأتــي بعــد سلســلة مــن األحــداث التــي تحتــاج فيهــا دمشــق لتقــول كلمتهــا، 

ً
علــى جبهــات متعــددة، خصوصــا

وبشــكل علنــي، وخــارج األطــر الدبلوماســية التــي ال تكفــي وحدهــا لخــط الرســائل، وإن كانــت كافيــة لخطهــا فإنهــا 
ليســت كافيــة إليصالهــا.

الرسالة األولى كانت تتعلق بإعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب حول الجوالن العربّي السورّي املحتل، إذ 
إّن املعلم أعاد التركيز على أن التأثير الوحيد لهذا اإلعالن، أنه أظهر عزلة أميركا على املستوى الدولّي واإلقليمّي 
 بخصــوص موقــف الجامعــة العربيــة 

ً
 رســالة أكثــر عمقــا

ً
وحتــى العربــّي واإلســالمّي، كمــا جــاء كالم املعلــم متضمنــا

والدول العربية، إذ أشــار إلى أن قرارتها ومواقفها كانت أقل مما أظهرته بريطانيا التي تعادي ســورية.

، مــن دون إغفــال حقيقــة الحضــور الســوري فــي 
ً
الرســالة الثانيــة كانــت باتجــاه تركيــا بــأّن للصبــر حــدودا

االنتخابــات التركيــة أو علــى األقــل فــي نتائجهــا، بمعنــى أن العاقــل مــن يتعــظ، وذلــك إن وجــد عاقــل فــي النظــام 
التركي، وهي رسالة مزدوجة من ناحية العزم والحسم، وإن كانت تفتح الباب على مرونة سياسية، بمعنى أنها 

لــم تغلــق البــاب إن اتعــظ النظــام الترـكـّي مــن نتائــج االنتخابــات.

الرســالة الثالثــة التــي أظهرتهــا دمشــق، تتعلــق بالتجربــة الســورية فــي مواجهــة الحــرب علــى ســورية، التجربــة 
التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا فنزويــال والعالــم، فــي إشــارة واضحــة إلــى الخبــرات والــدروس التــي يمكــن أن تشــكل 

قاعــدة للعمــل السيا�ضــي بوحــدة الشــعب والجيــش والقيــادة.

الرســالة الرابعــة، كانــت تتعلــق برفــع منســوب الوضــوح فــي الــرد علــى »إســرائيل« وتحذيرهــا، والتأكيــد علــى 
االســتعداد للمواجهــة معهــا، حيــث أشــار إلــى وضــع كل الخيــارات علــى الطاولــة ولــم يســتبعد أي خيــار بمــا فيهــا 

الخيــار العســكري، وهــي مــن املــرات القالئــل التــي تتحــدث فيهــا ســورية بهــذا الوضــوح عــن خيــار القــوة.

يشير املشهُد اإلقليميُّ بوضوح إلى أّن الشّد وصل إلى ذروته في أدوات العمل السيا�ضي والدبلوما�ضي وإن كان 
 إلــى حــّدٍ بعيــد بتطــورات ميدانيــة تؤطرهــا مســاحة التبــدالت داخــل املنظومــة الغربيــة، إذ إن العالقــات 

ً
ممســوكا

البينية ال تبدو أنها في أحسن أحوالها بدليل بزوغ بعض التباينات في املقاربات الغربية.

 أكبــر  فــي ســياق املواجهــة التــي تشــير إليهــا غالبيــة  مجمــل 
ً
تتطلــب الضــرورات علــى الضفــة املقابلــة حجمــا

 بعدمــا أقــدم ترامــب علــى خطوتــه املشــؤومة حــول الجــوالن 
ً
التطــورات التــي تتصــف بكثيــر مــن الحــدة، خصوصــا

وقبلهــا القــدس ومــا ســيليها مــن خطــوات، حيــث تقت�ضــي الضــرورة السياســية رفــع منســوب التنســيق بيــن محــاور 
العمــل السيا�ضــي والدبلوما�ضــي بيــن منظومــة مقاومــة اإلرهــاب واملتعاطفيــن معهــا علــى النطــاق الدولــّي.

فيما يخص العالقة مع »حماس«، كما يقال املؤمن ال يلدغ من جحر مرتين، لكن يبقى للسياسة مقتضاها 
ومرادها وما يجوز فيها قد ال يجوز بســواها، حيث تبيح الضرورات املحظورات والعالقة مع حماس قد تكون 
فــي ســياق الضــرورات إذا مــا نظرنــا إلــى »حمــاس« كحركــة مقاومــة، وإذا مــا اســتطاعت أن تخــرج مــن عبــاءة 

 بعــد خــروج أهــم رموزهــا »اإلخوانيــة«.
ً
»اإلخــوان املســلمين«، خصوصــا

إنَّ الظــروف السياســية لــم تنضــج بعــد الســتعادة »حمــاس« عالقتهــا مــع دمشــق، وهــذه العالقــة تحتــاج إلــى 
 بالدور 

ً
املزيد من الوقت، والغزل الذي تعلنه »حماس« تجاه دمشق يبقى في إطار املحاولة ليس أكثر مشفوعا

اإليرانــّي وبــدور »حــزب هللا«، وهــو مــا يتطلــب مــا هــو أكثــر مــن اإلشــادة بــدور ســورية، يتطلــب مــن »حمــاس« أن 
تقــدم القرينــة علــى الخــروج مــن »العبــاءة اإلخوانيــة« بشــكل قطعــي، وإن كانــت الظــروف واملشــهد فــي املنطقــة 

والتصعيــد العدوانــّي األميركــّي اإلســرائيلّي تدفــع باتجــاه التعجيــل بهــذا الســيناريو وتنا�ضــي منغصــات املا�ضــي.
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ملف الشرق

ملف 
الشرق

من أجواء انتكاسة أردوغان في االنتخابات املحلية
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ملف الشرق

     قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عشــية االنتخابــات املحليــة 
التركيــة أمــام تجمــع جماهيــري لـــحزبه الحاكــم »العدالــة والتنميــة«، فــي 
 فــي املمــر 

ً
منطقــة ســلطان غــازي بمدينــة إســطنبول: »ألــم نلقنهــم درســا

اإلرهابــي، شــمال ســورية، بعفريــن؟ بلــى، لقــد فعلنــا، واآلن، إذا لــم يتــم 
ضبــط الوضــع فــي شــرق الفــرات، فإننــا ســنلقنهم الــدرس الــالزم، وقــد 

اســتكملنا جميــع اســتعداداتنا«.

     جــاء موقــف أردوغــان بعــد تصريحــات ســابقة قــال فيهــا: »بعــد 
االنتخابــات )املحليــة( أول مــا ســنقوم بــه هــو حــّل املســألة الســورية 
«. )األناضــول، 3-30-

ً
 ميدانيــا

ً
عبــر املفاوضــات، وإن تعــذر ذلــك فحتمــا

)2019

     فــي غضــون ذلــك، افتتــح وزيــر الدفــاع الترـكـي خلو�ضــي أكار »غرفــة 
متقدمة للعمليات املشتركة« على الحدود مع سورية، في والية »شانلي 

وأجــرى  بــالده،  جنــوب  الحدوديــة،  أورفــة« 
أكار مــع قــادة قــوات جيشــه زيــارة إلــى وحــدات 
عســكرية اطلع فيها على تفاصيل بشــأن غرفة 
العمليــات والوضــع األمنــي، وقــال: إن القــوات 
املســلحة )التركيــة( تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية 
كبيــرة، تتمثــل فــي حمايــة أمــن ووحــدة البــالد.

     وأكد أكار »وجود حالة من الغموض وعدم 
 
ً
مشــيرا الجنوبيــة«،  الحــدود  علــى  االســتقرار 

أســماه  مــا  محاربــة  علــى  تركيــا  تصميــم  إلــى 
ســورية  وشــمال  البــالد  داخــل  »اإلرهــاب« 
والعــراق، والقضــاء عليــه، علــى حــد زعمــه.

     وشدد أكار على أن تركيا أتمت استعداداتها 
وخططها التخاذ ما يلزم بشأن شرق الفرات، 
وأن التنفيــذ ينتظــر توجيهــات أردوغــان، لكنــه 
زعــم أن الهــدف الوحيــد للجيــش الترـكـي هــو 
محاربــة »اإلرهــاب« فقــط، وأضــاف: »فليعلــم 
الجميــع أن األكــراد هــم إخوتنــا حتــى املــوت، 

 فــي جنــاق قلعــة”، وتابــع: أن بــالده تقــوم بمــا يلــزم 
ً
ويرقــد شــهداؤنا معــا

واملعاهــدات  القوانيــن  بموجــب  والجــزر  البحــار  فــي  لحمايــة حقوقهــا 
الدوليــة، ولــن تتنــازل عنهــا بــأي شــكل مــن األشــكال، وم�ضــى أكار بالقــول: 
، والعيش معهم على 

ً
»نســعى جاهدين لحل مشــاكلنا مع جيراننا ســلميا

أســاس حســن الجــوار”. )األناضــول، 2019-3-30(

     فــي غضــون ذلــك، أكــد رئيــس املكتــب السيا�ضــي مليليشــيا »لــواء 
النظــام  الــذي شــكله  الوطنــي«  التابــع مليليشــيا »الجيــش  املعتصــم« 
التركــي مــن مرتزقتــه فــي شــمال البــالد، مصطفــى ســيجري، فــي تغريــدة لــه 
علــى »تويتــر«، أن »القضــاء« علــى مــا أســماها »املجموعــات اإلرهابيــة« 
املرتبطــة بـ«حــزب العمــال الكردســتاني« و«طردهــا« إلــى خــارج الحــدود 
الســورية »متخــذ« مــن قبــل النظــام الترـكـي و«الجيــش الوطنــي« و«ال 

رجعــة فيــه«. 

     وأضاف: »بتوافق بين قيادة الجيش الوطني وقوات الحلفاء التركية 

وبنــاء علــى املصالــح املشــتركة وتلبيــة للدعــوات الشــعبية املســتمرة، تــم 
اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة والتدابيــر العســكرية مــن أجــل انطــالق 

العمليــات«.

     وتابــع: »وصلــت األمــور ملرحلــة توزيــع املهــام واملحــاور وفــق الخطــط 
ونحــن  املشــتركة،  امليدانيــة  العســكرية  القيــادة  ِقبــل  مــن  املرســومة 
بانتظــار إشــارة البــدء فــي حــال وصلــت الجهــود التركيــة إلــى طريــق مســدود 
فــي املباحثــات الجاريــة مــع واشــنطن«. )مواقــع معارضــة، 2019-4-1(

    علــى خــط مــواز، ذكــر أحــد متزعمــي تنظيــم »الجيــش الحــر«، العقيــد 
الفار فاتح حسون، أنه »بعد التريث التركي في بدء عملية شرق الفرات 
الناتــج عــن االتصــاالت الدبلوماســية واألمنيــة مــع الواليــات املتحــدة، 
حدث تقدم في املباحثات بين تركيا وأميركا، بما يتعلق بإنشاء املنطقة 

اآلمنــة شــرق الفــرات«.

     وأضــاف حســون: »اســتطاعت تركيــا إقنــاع 
الواليــات املتحــدة بــأن ال تكــون وحــدات حمايــة 
الشعب اإلرهابية موجودة في املنطقة اآلمنة، 
لكــن فــي الوقــت نفســه فــإن الواليــات املتحــدة 
زالــت تصــّر علــى حمايــة »قــوات ســورية  مــا 
الديمقراطيــة – قســد« التــي تعتبــر »حمايــة 
ومســاندتها  الفقــري،  عمودهــا  الشــعب« 
 
ً
بالبقــاء واالســتمرار، وهــذا مــا يعطــي انطباعــا
تركيــا  بيــن  مــا  وســط  حلــول  ســتحدث  بأنــه 

وأميــركا حــول هــذه امليليشــيات«.

     وأشــار، إلــى أن الواليــات املتحــدة »تعهــدت 
بذلــك،  املتعلقــة  الخطــوات  بعــض  بتنفيــذ 
 لذلــك، وهــذا الوقــت ليــس 

ً
وأعطتهــا تركيــا وقتــا

. ومن 
ً
 بأيام، لكنه كذلك ليس مفتوحا

ً
محددا

بأنــه  الترـكـي  الرئيــس  هنــا جــاءت تصريحــات 
ســيكون هنــاك تحــرك باتجــاه شــرق الفــرات 
االنتخابــات،  بعــد  الترـكـي  الجيــش  ِقبــل  مــن 
وقــد أوضــح بــأن هــذا التحــرك متعلــق بإمكانيــة الواليــات املتحــدة ضبــط 

الوضــع شــرق الفــرات«.

     ورأى حســون، أن حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم فــي تركيــا، 
»يريــد أن ُيبقــي الواليــات املتحــدة حليفــة لتركيــا، ويحافــظ علــى عالقــات 
جيــدة معهــا، وهــو مــا تقابلــه أميــركا بالتنــازل املحــدود فــي ما يتعلق بإنشــاء 
 عــن اعتقــاده بــأن »األمــور تجــري بشــكل جيــد 

ً
املنطقــة اآلمنــة«، معربــا

بيــن الدولتيــن حتــى اآلن«.

     وأعــرب حســون عــن آمالــه، فــي »أال يحــدث أي اختــالف بيــن الدولتيــن 
 أن »الواليات املتحدة ال يمكنها أن 

ً
دا

ّ
في امللف السوري بمجمله«، مؤك

تضــع عالقتهــا مــع تركيــا فــي كفــة ميــزان مقابــل عالقتهــا مــع قســد«. )تــرك 
بــرس، 2019-4-1(

     في غضون ذلك، قال الرئيس املشترك لـ«حزب االتحاد الديمقراطي- 

أكار : تركيا أتمت 
استعداداتها 

وخططها التخاذ 
ما يلزم بشأن شرق 

الفرات



18

W W W . D C R S . S Y

بــا يــا دا« الكــردي، شــاهوز حســن: أنــه »دون حــل قضيــة عفريــن وعــودة 
أهلهــا إلــى منازلهــم، لــن يكــون هنــاك حلــول حقيقيــة علــى األرض فــي 

ســورية«.

     وأضــاف حســن: أن »بقــاء عفريــن تحــت 
االحتــالل الترـكـي، ُيبقــي املســألة مفتوحــة علــى 
كل االحتمــاالت، وإن لــم ينتــِه هــذا االحتــالل 
ســتبقى قضيتهــا باقيــة، ومــن حقنــا كشــعب أن 
نناضــل بالســبل والوســائل كافــة إلنهــاء هــذا 

األمــر وعــودة الســكان إلــى ديارهــم«.

     وزعــم حســن، أن »تجربــة اإلدارة الذاتيــة 
فريــدة فــي ســورية، وتمثــل حالــة مــن االســتقرار 
املبنــي علــى أســاس العيــش املشــترك«، وأضــاف 
»علينــا أال نن�ضــى أننــا تمكّنــا مــن تحقيــق هــذه 
وتطــورت  الذاتيــة،  بإمكانياتنــا  اإلنجــازات 
عالقاتنــا بعــد ذلــك مــع العديــد مــن القــوى 
الدولية، وسنعمل على تطويرها أكثر لتحقيق 
علــى   

ً
اعتمــادا ســورية،  فــي  السيا�ضــّي  الحــّل 

تجربتنــا الديمقراطيــة فــي اإلدارة الذاتيــة فــي 
شــمال وشــرق ســورّية«.

     ونفــى »وجــود تطــوراٍت« فــي مفاوضــات 
الحكومــة  مــع  الذاتيــة«  »اإلدارة  تســمى  مــا 

الحــوار  علــى  »منفتحــون  دا«،  يــا  »بــا  فــي  أنهــم   
ً
موضحــا الســورية، 

والتفــاوض لتحقيــق حــٍل سيا�ضــي فــي البــالد«، وذلــك بعــد أن أفشــل 

 وبضغــوط أميركيــة،  العديــد مــن جلســات الحــوار مــع 
ً
الكــرد مــرارا

الحكومــة الســورية، وأوضــَح أن »تحقيــق الحــل السيا�ضــّي الشــامل فــي 
سورية يتطلب عدم التأخير، ويجب أن يشارك فيه كل األطراف، وفي 
مقدمتها اإلدارة الذاتية بحكم أنها الطرف الذي حقق االنتصار األكبر 

علــى اإلرهــاب فــي البــالد«.

     واتهم حسن »االئتالف« املعارض بالتبعية 
للقرار التركّي، وربط مصيره به بشكٍل كبير.

     وأشــار إلــى أنَّ »النظــام الحاكــم فــي تركيــا 
يعانــي مــن فوبيــا كرديــة وكذلــك مــن فوبيــا مــن 
الديمقراطية، لكن بشكٍل عام فشل مشروع 
»اإلســالم السيا�ضــي« املتشــدد، لــذا لــم يحقــق 
أردوغــان النتائــج التــي يريدهــا فــي صراعــه مــع 
اإلدارة الذاتية السيما مع دحر داعش، لذلك 
ل املباشر من خالل جيشه خاصة 

ّ
بدأ بالتدخ

فــي عفريــن، واآلن يهــدد بقيــة املناطــق، لكننــا 
نســعى ملنــع حــدوث هــذا األمــر، وقــال: »كمــا 
تمكنــا مــن القضــاء علــى داعــش، ســنتمكن مــن 
 .»

ً
صــّد الهجمــات والتهديــدات التركيــة أيضــا

)الحــدث. نــت، 2019-4-1(

     بدورهــا، زعمــت رئيســة الهيئــة التنفيذيــة 
لـ«مجلــس ســورية الديمقراطية-مســد« إلهــام 
أحمــد، خــالل اجتمــاع فــي مدينــة الحســكة، أن املناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الجيــش العربــي الســوري »تعانــي مــن الفســاد والهجــرة والقتــل 

مجموعة من ميليشيات »قسد« برفقة عربات أميركية

»با يا دا«: دون حل قضية 
عفرين وعودة أهلها إلى 
منازلهم لن يكون هناك 

حلول حقيقية على األرض 
في سورية

ملف الشرق
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والدمــار«، كمــا زعمــت، أنَّ املناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش العربــي 
الســوري »تفتقــر ملشــروع ديمقراطــّي تشــاركّي ينقــذ الســوريين مــن حالــة 

التشــرذم والضيــاع«.

     وادعــت، أن مناطــق مــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة »انتهجــت 
مشــروع شــامل يحمــي الثقافــات ويدعمهــا ويســهم فــي تطويرهــا، ويعتــرف 
هــو  الديمقراطيــة  األمــة  كافــة، مشــروع  بمكوناتــه  الشــعب  بحقــوق 

الطريــق الوحيــد الــذي أنقــذ شــمال وشــرق ســورية«.

     وأشارت أحمد الى أن »قوات سورية الديمقراطية - قسد« التي تعّد 
 علــى املشــروع 

ً
الجنــاح املســلح لـ«مســد« تمكنــت مــن »القضــاء جغرافيــا

أراد االســتيالء علــى جميــع  الــذي  التركيــة  الدولــة  بقيــادة  الداع�ضــي 
األرا�ضــي الســورية«.

     وذكرت أن »املخاطر لم تنتِه بشكل كامل، حيث ما تزال التهديدات 
التركيــة مســتمرة، وتعمــل تركيــا علــى تحريــض 
مناطــق  باحتــالل  دعمتهــم  الذيــن  املرتزقــة 
إنَّ »الحــل  شــمال وشــرق ســورية«، وقالــت 
الوحيد لألزمة السورية هو الحوار. نحن ضد 
الحــرب، لكننــا ســنكون فــي الجبهــات للدفــاع 

عــن شــعبنا«. )هــاوار، 2019-4-2(

املشــتركة  الرئيســة  قالــت  جهتهــا،  مــن       
لـ«بــا يــا دا« عائشــة حســو: أن »املجموعــات 
املرتزقــة واإلرهابيــة كافــة التــي ظهــرت فــي شــمال 
التركيــة  وشــرق ســورية مرتبطــة بالســلطات 
فقــط«،  واملالبــس  األســماء  تغّيــر  وعناصرهــا 
حــل  تواجــه  التــي  العراقيــل  أكبــر  أن  ورأت، 
األزمــة الســورية هــي االحتــالل الترـكـي وتدخلــه 
أن  حســو،  وزعمــت  الســوري،  الشــأن  فــي 
الحكومــة الســورية لــم تظهــر أي بــادرة حســن 
نيــة حيــال »قســد«، ودعتهــا إلــى »تقبــل مشــروع 
ســورية الديمقراطيــة حتــى تخــرج البــالد مــن 

)2019-4-2 )هــاوار،  أزمتهــا«. 

     هــذا، وأكــد وزيــر الخارجيــة الترـكـي مولــود 
جاويــش أوغلــو، أنــه ســيلتقي وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو فــي 
إطــار زيارتــه إلــى واشــنطن »ويجــري تحديــد موعــد لقائــي مــع )مستشــار 

األمــن القومــي األميرـكـي جــون( بولتــون«. )األناضــول، 2019-4-2(

    علــى خــط مــواٍز، ذكــرت مصــادر دبلوماســية، أن »مباحثــات جاويــش 
أوغلــو وبومبيــو ســتركز فــي جانــب مهــم منهــا علــى امللــف الســوري وبخاصــة 
مــا يتعلــق باالنســحاب األميرـكـي مــن ســورية ومقتــرح إقامــة »منطقــة 

آمنــة« فــي شــرق الفــرات«.

     فــي ســياق متصــل، ذكــر مصــدر فــي »قســد«، إن الواليــات املتحــدة 
األميركيــة وتركيــا توصلتــا إلــى »تفاهمــات مشــتركة« بشــأن مــا تســمى 

اآلمنــة«. »املنطقــة 

     وزعــم املصــدر، أن هنــاك ثالثــة نقــاط مشــتركة بيــن واشــنطن 
وأنقــرة األولــى: تســمية املنطقــة بـ«اآلمنــة«، وليــس بـ««األمنيــة« وتمتــد 
مــن جرابلــس إلــى عيــن ديــوار علــى حــدود إقليــم كردســتان )العــراق(«، 
والثانيــة: »إقامــة حظــر جــوي مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
وحلفائها على تلك املنطقة«، والثالثة هي منع عودة الحكومة السورية 

وحلفائهــا إلــى شــرق الفــرات.

     فــي املقابــل تحــدث املصــدر عــن وجــود نقطتــي خــالف بيــن واشــنطن 
وأنقــرة تتمحــوران حــول »عمــق ومســاحة املنطقــة«، إلــى جانــب »دور 

قســد، فــي تلــك املنطقــة«. )مواقــع معارضــة، 2019-4-2(

     علــى صعيــد متصــل، كشــفت تقاريــر صحافّيــة عــن خطــة أميركيــة 
لتخفيــض قواتهــا املحتلــة فــي ســورية إلــى 400 بحلــول خريــف عــام 
2020، وقالت الصحيفة، وفق مواقع إلكترونية معارضة: إن القوات 
 لقــرار 

ً
األميركيــة بــدأت بســحب معداتهــا وجنودهــا مــن ســورية تنفيــذا

)الرئيــس دونالــد( ترامــب الــذي أعلــن عنــه فــي 
 »

ً
 ســريعا

ً
كانــون األول، وتضمــن حينهــا »ســحبا

للقوات من سورية، قبل أن يتراجع في شباط 
ويعلــن مســؤولون فــي إدارتــه عــن إبقــاء 400 
جنــدي )200 فــي شــمال شــرق البــالد و200 فــي 

.)
ً
قاعــدة التنــف شــرقا

     ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين أميركييــن: 
القتاليــة  قواتــه  تخفيــض  البنتاغــون  يعتــزم 
 
ً
فــي شــمال شــرق ســورية إلــى النصــف تقريبــا
بحلــول أيــار، أي إلــى نحــو 1,000 جنــدي، ومــن 
بتنفيــذ خطــة  األميرـكـي  الجيــش  ســيقوم  ثــم 
تقــوم  املتبقيــة،  القــوات  لســحب  جديــدة 
باالعتمــاد علــى تقييــم األوضــاع علــى األرض كل 
ســتة أشــهر إلــى أن يتبقــى 400 جنــدي، حينهــا 

االنســحاب.  ســتتوقف عمليــة 

     ولفتــت الصحيفــة إلــى أن القــادة فــي الجيــش 
األميركــي إلــى جانــب املســؤولين فــي »البنتاغــون« 
األميركيــة  القــوات  لخفــض  خططــوا 
بحلــول أواخــر نيســان أو أوائــل أيــار، إال أن 
، وذكــرت أنــه ووفــق الخطــة الجديــدة، ســتقوم 

ً
الخطــة تغيــرت الحقــا

 ،2020 عــام  خريــف  حلــول  حتــى  القــوات  بتخفيــض  »البنتاغــون« 
بحســب مســؤولين، رفضوا الكشــف عن أســمائهم لحساســية الخطة، 

الصحفيــة. قالــت  كمــا 

ــه »ســيمنح الجــدول الزمنــي الجديــد، إدارة ترامــب 
ّ
     وأشــارت إلــى أن

 أطــول للتفــاوض مــع الحلفــاء األوربييــن الــذي قالــوا إنهــم لــن يبقــوا 
ً
وقتــا

فــي ســورية فــي حــال ســحبت الواليــات املتحــدة جميــع قواتهــا مــن هنــاك، 
كمــا ســيتيح الوقــت الجديــد، التوصــل لتفاصيــل »املنطقــة اآلمنــة« التــي 
مــن املزمــع )أو تحلــم أميــركا ونظــام أردوغــان فــي تركيــا( إنشــاؤها جنــوب 

الحــدود التركيــة، داخــل األرا�ضــي الســورية«.

مصدر في »قسد«: 
واشنطن وأنقرة 

توصلتا إلى 
»تفاهمات مشتركة« 

بشأن »املنطقة 
اآلمنة«
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     ولفتــت الصحيفــة إلــى أن املســؤولين العســكريين قالــوا: إن جــدول 
.
ً
االنســحاب هــذا، ســيبقى مطاطــا

     ونقلــت عــن املتحــدث باســم هيئــة أركان الجيــش األميرـكـي باتريــك 
رايدر، رفضه التعليق على خطة االنسحاب الجديدة، وقوله: »العمل 
، وألســباب تتعلــق باألمــن العملياتــي، لــن نناقــش العــدد 

ً
ال يــزال مســتمرا

املحــدد للقــوات األميركيــة، أو الجــدول الزمنــي لســحب هــذه القــوات«. 
 عــن نيويــورك تايمــز، 2019-3-31(

ً
)مواقــع معارضــة نقــال

     يأتــي ذلــك، فــي وقــت تفاقمــت الحالــة اإلنســانية بشــكل كبيــر لقاطنــي 
»مخيــم الركبــان«، مــع مواصلــة قــوات االحتــالل األميركــي عرقلــة إخالئــه 
وإعاقــة وصــول املســاعدات اإلنســانية إليــه، بينمــا واصــل الطيــران 
الحربــي وقــوات الجيــش العربــي الســوري اســتهداف تحــركات لتنظيــم 
داعــش اإلرهابــي شــرق تدمــر، وكبــده خســائر فادحــة بــاألرواح والعتــاد. 

)2019-3-31 )الوطــن، 

     فــي هــذه األثنــاء، أوضحــت تقاريــر إعالميــة غربيــة أنــه فــي »مخيــم 

امــرأة وطفــل أجنبــي تحــت رقابــة  الهــول«، »عــزل أكثــر مــن 9 آالف 
صارمــة فــي مــكان مخصــص لهــم، يفصلهــم ســياج عــن باقــي النازحيــن«، 
وبيــن التقريــر أنــه »تقــرر فصــل األجانــب عــن الباقيــن الرتباطهــم الوثيــق 
 بينهــن كذلــك، فبعــض 

ً
بتنظيــم داعــش«، وكشــف عــن أن »هنــاك توتــرا

»األخــوات« منخرطــات فــي جــدال دينــي«، بحســب مــا أفــادت نازحــات. )أ 
ف ب، 2019-3-31(

     علــى صعيــد متصــل، قــال وزيــر الخارجيــة الفرن�ضــي جــاك إيــف 
لودريــان: »أالحــظ بانتبــاه نــوع التعاطــف الــذي يبديــه عــدد مــن محامــي 
يجــب  للجهــاد.  مناصــرات  مقاتــالت،  لكّنهــّن  )الداعشــيات(،  النســاء 
معاملتهــّن علــى هــذا األســاس«، وشــّدد لودريــان علــى أن موقــف فرنســا 

»واضــح منــذ البدايــة«، وهــو أن »ليــس هنــاك عــودة«.

     ولــدى ســؤاله عــن احتمــال التمييــز بيــن الدواعــش الرجــال والنســاء، 
أوضــح أن »هــؤالء الفرنســيين الذيــن قاتلــوا فــي صفــوف داعــش، قاتلــوا 
فرنســا. فهم بالتالي أعداء، ويجب التعامل معهم ومحاكمتهم في املكان 

عزل أكثر من 9 آالف امرأة وطفل أجنبي تحت رقابة صارمة في »مخيم الهول« بمكان مخصص لهم يفصلهم سياج عن باقي النازحين
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 في العراق وسورية«، وأضاف: 
ً
الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وخصوصا

»مــا قلتــه اآلن ينطبــق علــى الرجــال وكذلــك علــى النســاء. علــى النســاء 
وكذلــك علــى الرجــال. ألنهــم عندمــا يذهبــون إلــى العــراق وســورية فــي 

2014 و2015 و2016، فذلــك يكــون بشــكل عــام للقتــال«.

     ولفــت لودريــان إلــى أن »هنــاك مشــكلة األوالد. واألطفــال الصغــار 
الذين يمكن أن تتخلى أمهاتهم عن تأمين حضانتهم«، وأكد أنه »سيتّم 
النظــر فــي كل حالــة علــى حــدة، بالتعــاون مــع الصليــب األحمــر. وبكثيــر من 
اليقظــة، ألنــه يجــب أال نكــون مثالييــن فــي هــذه القضايــا«. )أ ف ب، 31-

)2019-3

     من جانب آخر، اندلعت اشتباكات بين »قوات سورية الديمقراطية 
–قســد« وتنظيــم داعــش اإلرهابــي قــرب بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور 
الشــرقي، بعــد أســبوع علــى إعالنهــا هزيمــة التنظيــم هنــاك، مــن جهــة 
ثانيــة، تواصــل الفلتــان األمنــي فــي مناطــق ســيطرة »قســد«، كمــا واصلــت 

)مواقــع  التعســفية.  االعتقــاالت  »قســد« 
)2019-4-1 معارضــة، 

     إلــى ذلــك، ارتفــع عــدد الذيــن قضــوا نتيحــة 
األلغــام مــن مخلفــات تنظيــم داعــش اإلرهابــي 
 خالل شــهر ونصف فقط 

ً
إلى نحو 65 شــخصا

)املرصــد،  ســورية.  مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي 
)2019-4-1

     فــي هــذه األثنــاء، واصلــت الواليــات املتحــدة 
األميركيــة عرقلــة تفكيــك »مخيــم الركبــان«، 
مع عدم حضورها لالجتماع التنسيقي الثاني 
لحــل املخيــم رغــم دعــوة دمشــق وموســكو لهــا 
اللتيــن وّجهتــا دعــوة أخــرى لهــا لالجتمــاع فــي 

عمــان. )الوطــن، 2019-4-2(

بتجــدد  مزاعمهــا  »قســد«  وواصلــت       
مــن  ومســلحين  مســلحيها  بيــن  االشــتباكات 
تنظيــم داعــش فــي بلــدة الباغــوز، بعــد أكثــر 
مــن 10 أيــام علــى إعالنهــا والواليــات املتحــدة 
»هزيمــة« التنظيــم فــي البلــدة التــي كانــت تعتبــر 

اخر جيوبه في شرق الفرات، من جانبها، واصلت طائرات »التحالف«، 
 )2019-4-2 )املرصــد،  الباغــوز.  ســماء  فــي  تحليقهــا 

    علــى خــط مــواز، زعــم املتحــدث باســم »قســد« مصطفــى بالــي، أن 
»القــوات تســتأصل مجموعــات مــن تنظيــم داعــش تختبــئ فــي كهــوف 

داخــل الباغــوز وبالقــرب منهــا«. )فوكــس نيــوز، 2019-4-2(

     فــي غضــون ذلــك، أرســلت الواليــات املتحــدة إلــى مناطــق ســيطرة 
»قســد«، نحــو 100 شــاحنة محملــة بعربــات مصفحــة وبيكابــات رباعيــة 
الدفــع إلــى جانــب شــاحنات مغلقــة وصهاريــج وقــود، دخلــت ســورية، 
مساء االثنين، عبر معبر »سيمالكا« الحدودي مع العراق، وتوجهت إلى 

قاعــدة »خــراب عشــك« األميركيــة. )األناضــول، 2019-4-2(

     تصاعــد الخــوف واالســتياء علــى مصيــر آالف املختطفيــن لــدى 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــن قبــل ذويهــم، مــن جــراء الغمــوض الــذي 
يلــف مصيرهــم ومــن عــدم تقديــم »قســد« و«التحالــف الدولــي« إجابــات 

واضحــة حــول مصيــر أبنائهــم. )املرصــد، 2019-4-3(

     أعلــن وزيــر الداخليــة الفرن�ضــي، كريســتوف كاســتانير، أن دول 
املتشــددين  مــع  التعامــل  فــي  بشــكل مختلــف  تنظــر   ”G7“ مجموعــة
 أن بــالده ال تــدرس عودتهــم 

ً
وعائالتهــم فــي ســورية والعــراق، مؤكــدا

الجماعيــة، وقــال كاســتانير، فــي مؤتمــر صحافــّي ختامــي الجتمــاع وزراء 
داخليــة دول مجموعــة “G7” فــي باريــس الجمعــة: إنــه »مــن املنطقــي أن 
 إلــى أن إعــادة الجهادييــن 

ً
تحضــر الســلطات كل الفرضيــات«، مشــيرا

»كانــت واحــدة مــن الفرضيــات التــي حضرتهــا”.

 فــي إعــادة جماعيــة«، 
ً
     غيــر أن الوزيــر أضــاف: أنــه »لــم يتــم النظــر أبــدا

 أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى أراضيها إال بدارسة 
ً
مؤكدا

»كل حالــة علــى حــدة”، وشــدد علــى أن وزراء 
داخليــة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع مــا 
زالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية 
التعامــل مــع املتشــددين وأســرهم فــي ســورية 

والعــراق.

     وفــي هــذا الســياق، كــررت وكيلــة وزارة 
ممثلــة  جريــدي،  كليــر  األميركيــة،  الداخليــة 
الواليــات املتحــدة فــي اجتمــاع باريــس، موقــف 
بالدهــا الداعــي إلــى إعــادة املقاتليــن األجانــب 
 إلى وطنهم األم )أ ف ب + رويترز، 4-5-

ً
جميعا

)2019

     مــن جانبــه، قــال الفــروف، إن بــؤرة شــرق 
الفــرات، »حيــث يوجــد نحــو ألــف إرهابــي فــي 
السجون تحت رقابة األكراد الذين يتعاونون 
هــؤالء  غالبيــة  إن  وقــال  األميركييــن«.  مــع 
عــن  األوروبيــة، وعبــر  الــدول  مــن  اإلرهابييــن 
قلقــه لرفــض بعــض الــدول اســتقبال مواطنيهــا 
مــن بيــن أولئــك اإلرهابييــن، واالكتفــاء بســحب 

منهــم. الجنســيات 

 مع الواليات املتحدة في مجال التصدي 
ً
     وأكد استئناف الحوار حاليا

 
ً
لإلرهــاب »بعــد تجنبهــم لفتــرة طويلــة اســتعادة ذلــك الحــوار«، فضــال
عــن ذلــك »نقــوم باســتئناف الحــوار فــي هــذا الشــأن مــع االتحــاد األوروبــي 
. وكفكــرة رئيســة نقتــرح عليهــم االنضمــام إلــى بنــك املعلومــات الــذي 

ً
أيضــا

أسســته هيئــة األمــن الفيدرالــي الرو�ضــي، وتتراكــم فيــه معلومــات حــول 
جميــع تحــركات اإلرهابييــن األجانــب )...( الذيــن فــروا مــن ســورية وقــد 
 فــي ماليزيــا أو إندونســيا. وتحميــل املعلومــات حــول هــؤالء 

ً
يظهــرون الحقــا

أمــر مهــم للغايــة، يســاعد علــى تحديــد وجهتهــم بســرعة، وأيــن اختفــوا. 
ومــن املهــم بالنســبة لنــا بالطبــع أن ال يعــودوا إلــى روسيا«.)روســيا اليــوم 

 عــن صحيفــة موسكوفســكي كومســوموليتس، 2019-4-3(
ً
نقــال

ملف الشرق

الفروف يؤكد 
استئناف روسيا 

الحوار مع الواليات 
املتحدة األميركية 
في مجال التصدي 

لإلرهاب



22

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

ــد الباحــث والخبيــر فــي الشــؤون التركيــة، دانيــال عبــد الفتــاح، أنــه بعــد االنتصــار املنقــوص لحــزب 
ّ
     أك

»العدالــة والتنميــة« وزعيمــه رجــب طيــب أردوغــان فــي االنتخابــات املحليــة التركيــة، وبعــد خســارته أهــم 
وأكبر عشرين مدينة في تركيا، سيتوّجه اهتمام نظام أردوغان إلى األعمال العسكرية واملواجهة املباشرة 
مــع أكــراد تركيــا فــي ثــالث جبهــات: الجبهــة األولــى فــي الداخــل الترـكـّي فــي جنــوب وجنــوب شــرق األناضــول؛ 

والجبهــة الثانيــة فــي شــمال العــراق وجبــال قنديــل؛ والجبهــة الثالثــة فــي شــمال وشــمال شــرق ســورية.

 مــن اآلن حتــى حزيــران 
ً
     قــال أردوغــان: إنَّ تركيــا لــن تشــهد انتخابــات طــوال األمــد املســتقبلّي، بــدءا

2023، وهذا يعني أن أمام تركيا مّدة أربعة أعوام ونصف العام تتفرغ فيها للتدخل العسكرّي املباشر 
فــي الجبهــات الثــالث وأهمهــا الجبهــة الســورية.

 فــي سياســته العدائيــة تجــاه 
ً
�ضــّي قدمــا

ُ
     إنَّ إعــالن أردوغــان هــذا، يؤكــد نوايــا النظــام الترـكـي علــى امل

ــل املباشــر فــي الشــأن الســوري، وهــذه املــّرة بدعــم أمريكــي، فالتســريبات التــي 
ّ
ســورية واالســتمرار فــي التدخ

نقلــت تفاصيــل االتفــاق الجديــد بيــن أنقــرة وواشــنطن حــول »املنطقــة اآلمنــة« ت�ضــي بتوافــق الطرفيــن 
على مبدأ االستمرار في التدخل املباشر، وعرقلة الحّل السورّي، وإطالة أمد األزمة، فالتأكيد املستمر 
الذي تحرص أنقرة على تكراره بأنها أنهت استعداداتها وخططها الجتياح الشمال اليعني بالضرورة أنها 
ســتعتدي على »وحدات حماية الشــعب« الكردية و«قوات ســورية الديمقراطية –قســد« دون موافقة 
واشنطن، كما اليعني أنها تنوي باألساس إغضاب أمريكا بعملية عسكرية ضد حلفائها األكراد، والواقع 

يــدل علــى أنَّ الحــل الوســط ربمــا يكــون فــي خلــق توافــق وتعــاون كــردّي -تركــّي برعايــة أمريكيــة.

     وربمــا يقــول قائــل باســتحالة التقــارب أو التعــاون بيــن األتــراك واألكــراد، فيكــون الــّرد عليهــم بالتذكيــر 
باملحــاوالت التركيــة للتعــاون مــع األكــراد مــن خــالل اللقــاءات الســتة التــي جمعــت مســؤولي الخارجيــة 
واملخابــرات األتــراك مــع صالــح مســلم الزعيــم األســبق لـ«حــزب االتحــاد الديمقراطــي« الكــردي فــي أنقــرة، 
وللتذكير كان شرط أنقرة حينها أن يعلن مسلم الحرب ضد الدولة السورية والجيش العربي السورّي، 

وأن يعمــل مــع تركيــا علــى إســقاط الحكومــة الســورية. 

 فــي حــال التوّصــل إلــى صيغــة مشــتركة ملنــع عــودة 
ً
     أي أّن التعــاون بيــن تركيــا واألكــراد ســيكون ممكنــا

 ألنقــرة وحتــى لــن يكــون عندهــا أي 
ً
الجيــش والدولــة إلــى املنطقــة الشــمالية، وهــذا الشــرط ســيكون كافيــا

مانــع مــن عــودة األكــراد إلــى عفريــن واملشــاركة الفاعلــة مــع األتــراك فــي احتــالل مناطــق مــا تســّمى »درع 
الفــرات« و«غصــن الزيتــون«.

     فــإذا نجــح األمريــكان فــي التقريــب بيــن تركيــا واألكــراد ســينعكس ذلــك علــى الوضــع القائــم فــي الباغــوز 
ومصيــر إرهابيــي تنظيــم داعــش اإلرهابــي هنــاك، كمــا ســينعكس بصيغــة تعــاون مباشــر ومفيــد فــي الركبــان 
ــة وديــر الــزور، حيــث تنــوي أنقــرة إحيــاء االتفــاق القديــم بيــن وزيــر الخارجيــة مولــود شــاويش أوغلــو 

ّ
والرق

ووزيــر الخارجيــة األمريكــي املســتقيل ريــك تيليرســون الــذي ينــّص علــى عــزل كامــل الشــمال الســورّي، 
ووضعــه تحــت ســيطرة األكــراد مــع األتــراك، وإدارة إعــادة البنــاء والتعميــر بضــخ أمــوال خليجيــة وأوروبّيــة 
وأمريكيــة؛ ذلــك لتحويــل الشــمال إلــى منطقــة جــذب اســتثمارات عامليــة، مــع العمــل علــى حرمــان املناطــق 
التــي تديرهــا دمشــق ويســيطر عليهــا الجيــش العربــّي الســورّي، لخلــق حالــة مــن االزدهــار واالنتعــاش 
االقتصادي في شمال سورية، مقابل اإلبقاء على مناطق الدولة السورية في حالة بائسة يرافقها الضخ 
ــي الوضــع الخدمــّي 

ّ
اإلعالمــي واإلســاءة املتعّمــدة وتحميــل الحكومــة الســورية ودمشــق املســؤولية عــن تدن

واالقتصــادّي، مــع إثــارة املؤّيديــن وتحريــك مشــاعرهم الســاخطة ضــد دمشــق فــي حالــة مــن املقارنــات 
واملقايســات بيــن وضــع مزدهــر فــي الشــمال ومتدهــور فــي الجنــوب، ومــا توصيــف إلهــام أحمــد للوضــع فــي 
مناطــق ســيطرة الجيــش العربــّي الســورّي، إال نقطــة انطــالق فعلّيــة لهــذا املخطــط املتفــق عليــه بيــن تركيــا 

وأميــركا .

التعليق
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     واصل الجيش العربي السوري تكبيد التنظيمات اإلرهابية في شمال 
غــرب البــالد خســائر فادحــة بــاألرواح والعتــاد، خــالل تصديــه ملحاوالتهــا 

خرق »اتفاق ادلب«. )الوطن، 2019-4-30(

     فــي هــذه األثنــاء، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ضــي ســيرغي الفــروف: إن 
»الحــرب فــي ســورية لــم تنتــه بعــد«، وأضــاف: »مــن املهــم بالنســبة لنــا 
 إلــى أن »إدلــب واحــدة 

ً
اســتئصال البــؤر اإلرهابيــة بصــورة نهائيــة«، الفتــا

مــن تلــك البــؤر، يوجــد فيهــا عــدة آالف مــن اإلرهابييــن، بمــا فــي ذلــك 
مــن أبنــاء الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة، ومــن ضمنهــا روســيا«، 
 هنــا مــع تركيــا و«بالطبــع مــع 

ً
وأشــار إلــى »عمــل جــدي« يجــري حاليــا

 أن »االتصــاالت الدوريــة بيــن 
ً
حكومــة )الرئيــس( بشــار األســد«، موضحــا

عســكريينا مكرســة لهــذا الغــرض«. 

     وتابــع: إن »جبهــة النصــرة شــكلت هنــاك 
مــن  تحــاول  جديــدة،  بأســماء  جديــدة  ُبنــى 
خاللهــا إخضــاع التشــكيالت املســلحة األخــرى 
لســيطرتها، بمــا فــي ذلــك تلــك املحســوبة علــى 
املعارضــة املعتدلــة، املنفتحــة علــى الحــوار مــع 
الحكومــة«، ووصــف هــذا الوضــع بأنــه »عمليــة 
عســكرية  »دوريــات  أن  إلــى   

ً
الفتــا ســيئة«، 

 في 
ً
روسية –تركية مشتركة بدأت عملها أخيرا

أجــزاء محــددة مــن املنطقــة منزوعــة الســالح«. 
 عن صحيفة موسكوفسكي 

ً
)روسيا اليوم نقال

)2019-4-3 كومســوموليتس، 

ــد عضــو املكتــب السيا�ضــي 
ّ
     إلــى ذلــك، أك

مــن  املدعومــة  املعتصــم«  »لــواء  مليشــيا  فــي 
أميــركا  أن  ســيجري،  مصطفــى  واشــنطن، 
 الــى 

ً
 للشــعب الســوري«، داعيــا

ً
»ليســت عــدوا

العمل على كســب ما أســماه »الظهير الدولي«، 
وبنــاء تحالــف قــوي بيــن واشــنطن واملعارضــة، 
»العمــق  يمثــل  الترـكـي،  النظــام  أن  وزعــم 
للشــعب  اإلقليمــي«  والظهيــر  االســتراتيجي 
»املشــروع  أســماه  مــا  مواجهــة  فــي  الســوري 

اإليرانــي«، وأن مواجهــة الــروس فــي ســورية تفــرض عليهــم بــذل الجهــود 
)املرصــد، 2019-3-30( أميــركا«.  مــع  قــوي  إلــى »تحالــف  للتوصــل 

     علــى صعيــد آخــر، فــإن مســلحين مــن مرتزقــة تركيــا فــي شــمال حلــب، 
وجهــوا رســالة إلــى رجــب طيــب أردوغــان اشــتكوا فيهــا الوضــع املــادي 
 عــن الفتــرة الســابقة. 

ً
املتدنــي والرواتــب القليلــة التــي يتقاضوهــا قياســا

)2019-4-30 )املرصــد، 

     مــن جهــة ثانيــة، قتــل جنــدي تابــع لالحتــالل التركــي، وســط معلومــات 
مؤكــدة عــن مقتــل جنــدي آخــر، وإصابــة آخريــن، جــراء انفجــار اســتهدف 
أحــد مراكــز قــوات االحتــالل الترـكـي فــي منطقــة مريميــن بريــف حلــب 
الشــمالي، وأن عــدد القتلــى مرشــح لالرتفــاع لوجــود جرحــى إصاباتهــم 

بليغــة.

     فــي املقابــل، نفــذ الجيــش الترـكـي اعتــداءات بأكثــر مــن 140 قذيفــة، 
علــى أماكــن فــي قــرى طاطمنــرش وشــوارغة ومحيطهــا، باإلضافــة ألماكــن 
بالقــرب مــن منطقــة مريميــن، والواقعــة فــي امتــداد ناحيــة شــران التابعــة 

لعفريــن فــي الريــف الشــمالي الغربــي لحلــب. )املرصــد، 2019-3-31( 

     وفي اليوم التالي، استهدف الجيش التركي بالرشاشات الثقيلة مواقع 
فــي قريــة زور مغــار شــرق مدينــة جرابلــس الخاضعــة لســيطرة »قســد« فــي 
شمال شرق حلب، وذلك بعد ساعات من عمليات قصف مكثفة من 
قبــل االحتــالل التركــي بعشــرات القذائــف املدفعيــة علــى مناطــق انتشــار 
فــي ريفــي حلــب الشــمالي والشــمالي الغربــي، ضمــن املناطــق  »قســد« 
املتاخمــة ملناطــق ســيطرة االحتــالل التركــي وامليليشــيات املدعومــة منــه.

ركيــان فــي قريــة مريميــن التابعــة لناحيــة شــرا، فــي 
ُ
تــل جنديــان ت

ُ
     بينمــا ق

عفريــن. )املرصــد، 2019-4-1(

     أعلنــت مــا تســمى »قــوات تحريــر عفريــن« 
نوعيــة  لـ«عمليــة  تبنيهــا  لـ«قســد«  التابعــة 
فــي  أتــراك  جنــود  لتمركــز  نقطــة  اســتهدفت 
مريميــن، وبنتيجــة العمليــة تــم تأكيــد مقتــل 
بجــروح  آخريــن  ثالثــة  وإصابــة  جنــود  ثالثــة 
وزارة  لكــن   ،)2019-4-1 )هــاوار،  بليغــة« 
الدفــاع التركيــة أقــرت بمقتــل جنــدي واحــد. 

)2019-4-1 )املرصــد، 

     فــي غضــون ذلــك، فــرض تنظيــم »جبهــة 
األســواق  علــى  ســيطرته  اإلرهابــي  النصــرة« 
إدلــب،  محافظــة  فــي  للمحروقــات  الرئيســة 
أســواق معــارة ومعصــران وترمانيــن  وأكبرهــا 
بحسبانها املصدر الرئيس للتداول بين التجار 
والناقليــن مــن محطــات التكريــر فــي ريــف الرقــة 
فــي  التجزئــة  وتجــار  الشــمالي  حلــب  وريــف 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا »قســد« فــي شــمال 

البــالد. شــرق  وشــمال 

     وأكــدت املصــادر، أن »النصــرة« وعقــب 
ســيطرتها علــى األســواق فــي إدلــب تعمــل علــى شــراء املحروقــات القادمــة 
بالقــوة  الناقليــن  مــن  الشــمالي  ريــف حلــب  مــن  النقــل  عبــر صهاريــج 
وباألســعار التــي تناســبها، مــا دفــع بالكثيــر مــن الناقليــن بتعليــق أعمالهــم 

نتيجــة الخســائر التــي ألحقتهــا سياســة الشــراء بالقــوة.

     ونقلــت املصــادر عــن مصــدر محلــي رفــض الكشــف عــن اســمه، »إن 
مــادة الديــزل نــوع »رميــالن قرحــة« التــي تصلــح للمركبــات واملحــركات 
بدأت إدارة األسواق بخلطها بباقي أنواع الديزل السيئة كديزل »قرحة 
رويــس« أو »مخلفــات رويــس« التــي تســتهلك فــي التدفئــة واألفــران، مــا 
 أمــام مالكــي الســيارات التــي تعمــل بالديــزل وأصحــاب 

ً
ال يتــرك مجــاال

املولــدات واملستشــفيات ومحطــات امليــاه وغيرهــا، ســوى اســتخدام 
الديــزل األوروبــي الــذي تســتورده شــركة وتــد التابعــة لـ«قســد«.

»جبهة النصرة« 
تفرض سيطرتها 
على األسواق 

الرئيسة 
للمحروقات في 
محافظة إدلب

ملف الشمال
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تقارير صحفية 
غربية: »النصرة« 

تشبه داعش إال أنها 
تعمل بطريقة أكثر 
ذكاًء إلنشاء »دولة 
إسالمية« خاصة بها

»النصرة« تسيطر على تجارة النفط في شمال البالد

     ولفتت إلى أن »وتد« سبق ورفعت سعر برميل الديزل األوروبي بعد 
ســيطرة »النصرة« على أســواق إدلب، من 75 ألف ليرة ســورية إلى 90 

ألف ليرة سورية للبرميل الواحد. )مواقع معارضة، 2019-4-2(

     من جهة ثانية، قامت ميليشيا »الفيلق األول« املنضوي في ما يسمى 
»الجيــش الوطنــي« الــذي شــكله النظــام الترـكـي مــن مرتزقتــه فــي شــمال 

البالد، بتنفيذ ضربة استباقية ضد مجموعة 
تابعة مليليشــيا »قوات أحمد العبدو« في ريف 

جرابلــس الجنوبــي.

     هــذا، وبحســب األنبــاء، فقــد »وصلــت 
األول،  الفيلــق  إلــى  اســتخباراتية  معلومــات 
العبــدو«  »قــوات  مــن  مجموعــة  أن  تؤكــد 
فــي قريــة الحلونجــي بريــف جرابلــس تخطــط 

منبــج«. فــي  قســد  بميليشــيات  لاللتحــاق 

     وتحدثــت األنبــاء، عــن أن »الفيلــق األول« 
م املســلحين مــن »قــوات العبــدو« إلــى مــا 

َّ
ســل

فــي جرابلــس،  العســكرية«  »الشــرطة  تســمى 
وأشــارت إلــى أنــه بعــد التحقيقــات اســتطاعت 
»الشــرطة العســكرية« القبــض علــى مجموعــة 
أخــرى كانــت تخطــط لالنضمــام إلــى »قســد« فــي 

منبــج.

     وبينــت، أن معظــم الذيــن قبــض عليهــم 
وقــد  دمشــق،  ريــف  منطقــة  مــن  ينحــدرون 

حاولوا الدخول إلى مناطق »قسد« بمساعدة أحد املهربين الذي ألقي 
.
ً
القبــض عليــه أيضــا

 
ً
     ووفق األنباء، فإن املجموعة التابعة لـ«قوات العبدو« قدمت مؤخرا
إلــى ريــف جرابلــس الجنوبــي مــن منطقــة التنــف، إال أنهــا لــم تنخــرط فــي 

صفــوف »الجيــش الوطنــي«. )مواقــع معارضــة، 2019-4-2(  

     على صعيد متصل، ذكرت تقارير صحافّية 
بريطانيــة، أن أهــداف »النصــرة« هــي األهداف 
نفســها لتنظيــم داعــش اإلرهابــي وهــو يســعى 
داخــل  إســالمية«  »دولــة  تســّمى  مــا  إلقامــة 

ســورية.

     وقالــت: إنَّ »هيئــة تحريــر الشــام« )الواجهــة 
إال  داعــش،  تشــبه  لـ«النصــرة«(  الحاليــة 
أنهــا تعمــل بطريقــة أكثــر ذكاًء إلنشــاء »دولــة 
إسالمية« خاصة بها، وأشارت إلى أن الطريقة 
»طويلــة  كانــت  »النصــرة«،  بهــا  عملــت  التــي 
ومدروسة«، على عكس التوسع السريع الذي 
 ضــده، 

ً
 واســعا

ً
قــام بــه داعــش وجــذب اهتمامــا

مجموعــات  مــع  عملــت  »النصــرة«  أن  كمــا 
مختلفــة مــن ميليشــيات مســلحة، واعتمــدت 
طريقة انتهازية سمحت لها بالتوسع التدريجي 
 عــن 

ً
وســحق منافســيها. )مواقــع معارضــة نقــال

)2019-4-3 اإلندبندنــت، 
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التعليق

     نّبــه الباحــث السيا�ضــّي والخبيــر فــي الشــأن الترـكـي، دانيــال عبــد الفتــاح، إلــى أنَّ عمليــات 
رَب »املنطقة معزولة الســالح«، تثير القلق لدى 

ُ
الجيش العربّي الســورّي في مناطق إدلب ق

ــق آآلف اإلرهابييــن مــع 
ّ
األتــراك وتدفعهــم للشــعور بقــرب انفجــار الوضــع علــى الحــدود وتدف

عائالتهــم إلــى األرا�ضــي التركيــة، وفــي ذلــك إعــالن نهايــة املشــروع التركــي الفاشــل فــي ســورية، 
وملنــع وقــع املصيبــة علــى رأســها تعمــل أنقــرة جاهــدة للمماطلــة، وكســب املزيــد مــن الوقــت 

لتأجيــل القــدر املحتــوم باالنفجــار، وتعــّرض املناطــق الحدوديــة ملوجــات اإلرهابييــن.

     وحتــى وإن بــدأت تركيــا تســعى لدعــم تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي والتنظيمــات 
ــص مــن 

ُّ
املرتبطــة بــه، إال أنهــا فــي الواقــع بــدأت منــذ أكثــر مــن عاميــن محــاوالٍت ومســاعَي للتخل

عبء اإلرهابيين والعمل على إبقائهم في حالة نطاح كباش مســتمر في ما بينهم ومع الجيش 
 خطرهــم علــى تركيــا، 

َّ
العربــي الســوري وحلفائــه، فكلمــا ضعفــوا تناقــص عددهــم، كمــا خــف

وتحّولــوا إلــى أداة أكثــر طواعيــة بيــد الجيــش واملخابــرات التركيــة، وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة، 
فكلمــا خّفضــت أنقــرة ميزانيــة الدعــم املالــّي والرواتــب والتقديمــات ألي تنظيــم إرهابــّي مــن 

املرتزقــة كلمــا زاد والءه وخّفــض مــن طلباتــه، وزاد فــي خطــب وّد أنقــرة ورضاهــا.

     تستشــعر املخابــرات التركّيــة خطــر ســيطرة تنظيــم »النصــرة« اإلرهابــّي علــى مفاصــل 
ر من 

ّ
االقتصاد في إدلب، وتعّد االنتفاخ املالّي والقّوة االقتصادية ناقوس الخطر الذي يحذ

تمكيــن تنظيــم »القاعــدة« اإلرهابــي مــن بنــاء قاعدتــه الشــعبية فــي صفــوف التركمــان وبعــض 
، كمــا تعــدُّ ســحب ملــف النفــط واملحروقــات 

ً
الشيشــان والشــركس املواليــن لتركيــا تقليديــا

 يجــب تحقيقــه، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تعتقــد 
ً
والقمــح والحبــوب مــن يــد »النصــرة« هدفــا

 لســحب املــوارد املاليــة، وســد الطرقــات علــى التنظيــم ملنعــه مــن 
ً
 جــدا

ً
أّن الوقــت بــات متأخــرا

الوصــول إليهــا، مــا يعنــي أن الحلــول باتــت شــبه معدومــة ليبقــى أمــام تركيــا خيــارات ضئيلــة 
أفضلهــا العــودة للعمــل املشــترك مــع الــروس واإليرانييــن لتطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي 

Dسوت�ضــي وأســتانا. a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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