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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
نعــرض فيــه لــكالم الســيد الرئيــس بشــار 
مــن   

ً
وفــدا لقائــه  معــرض  فــي  األســد، 

املشــاركين فــي »امللتقــى النقابــي العمالــي 
عمــال  مــع  للتضامــن  الثالــث  الدولــي 
وشــعب ســورية« بدمشــق، كمــا نتطــرق 
الجامعــة  إلــى  ســورية  عــودة  ملــف  إلــى 
العربيــة، مــع عــرض لتطــورات ملفــات 

اإليرانيــة. النفــط  وناقلــة  املهجريــن 

ملف الشمال
نتتبع فيه سريان وقف إطالق النار الذي أعلن عنه الجيش العربي السوري، كما 

نعــرض لدعــم تركيــا املســتمر لإلرهــاب، ونتطــرق للقمــة الثالثيــة املرتقبــة لضامنــي 

أســتانا فــي أنقــرة، بالترافــق مــع ترنــح وقــف إطــالق النــار.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا امللــف حــول األخــذ والــرد 

بيــن الواليــات املتحــدة األميركيــة والنظــام 

تســمى  مــا  إقامــة  بخصــوص  الترـكـي 

وموقــف  املزعومــة،  اآلمنــة«  »املنطقــة 

الدولــة الســورية مــن هــذه املخططــات 

للحديــث  نتطــرق  كمــا  العدوانيــة، 

امليليشــيات  انتهــاكات  عــن  املتصاعــد 

الفــرات. شــرق  أهالــي  بحــق  الكرديــة 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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 من املشاركين 
ً
       أكد السيد الرئيس بشار األسد، في معرض لقائه وفدا

فــي »امللتقــى النقابــي العمالــي الدولــي الثالــث للتضامــن مــع عمــال وشــعب 
سوريا« بدمشق، وجود خلل كبير في التوازن العالمّي.

      وقــال الســيد الرئيــس: إنَّ الخلــل يرجــع إلــى أن القــوى املنتجــة وعلــى 
الرغــم مــن أنهــا تمثــل الشــريحة األكبــر، إال أنهــا ليســت شــريكة فــي صنــع 
القــرار أو حتــى فــي األربــاح، وأضــاف: أن ذلــك كلــه بفعــل القــوى املاليــة 
الكبــرى التــي تريــد أن تتحكــم بالعالــم لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة علــى 

حســاب شــريحة العمــال التــي تعبــر عــن املصالــح الحقيقيــة للشــعوب.
      ونوه الرئيس األسد، بأهمية اللقاء مع النقابات واملنظمات العمالية 
 أهميــة هــذه الشــريحة فــي أي مجتمــع، 

ً
املمثلــة لشــريحة العمــال، مؤكــدا

كونهــا تعبــر عــن الهويــة الوطنيــة والقوميــة فــي أي بلــد، ولذلــك فعندمــا 
تكــون بخيــر فهــذا يعنــي أن املجتمــع بخيــر.

      وأشــار إلــى الــدور الكبيــر الــذي لعبــه عمــال ســوريا عبــر تاريخهــا والــذي 
البــالد  عــن  الدفــاع  فــي  جلــي  بشــكل  تكــرس 
فــي مواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة، إمــا عبــر 
مواصلتهــم عملهــم بالرغــم مــن املخاطــر، أو فــي 
الــذود عــن أماكــن عملهــم وقراهــم ومدنهــم، 
 مــن 

ً
وبيــن أن الرؤيــة الســورية تنطلــق دائمــا

أن دور العامــل هــو جــزء مهــم فــي املجتمــع وهــو 
أسا�ســي لالســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي، 
وأن بنــاء الوطــن ينطلــق مــن مشــاركة جميــع 
الشــرائح فــي املجتمــع والعمــال هــم الشــريحة 

)2019-9-9 )ســانا،  األوســع. 
      ومــع التقــدم األخيــر الــذي أحــرزه الجيــش 
العربــي الســوري، فــي حربــه ضــد التنظيمــات 
اإلرهابيــة، قــال املبعــوث الصينــي الخــاص إلــى 
الحكومــة  إن  ســيكي،  أو  األوســط،  الشــرق 
الســورية اســتعادت قوتهــا، والوضــع فــي إدلــب 
شــرارة  تمثــل  قــد  خطــورة  يشــكل  يعــد  لــم 

النــدالع نــزاع مســلح فــي ســوريا.
      وأوضــح املبعــوث الصينــي أن »الصــراع 

الســورية  الحكومــة  أن  وأعتقــد  ســنوات،   8 منــذ  مســتمر  الســوري 
بدعــم رو�ســي تمكنــت مــن حــل املشــكالت الكبيــرة... وال يــزال الوضــع فــي 
 فــي ظــل وجــود جماعــات مســلحة«، 

ً
إدلــب علــى الحــدود مــع تركيــا معقــدا

، بعــد اســتعادة 
ً
واســتبعد أن تشــهد األوضــاع فــي ســوريا نكســة وتأزمــا

الحكومــة الســورية لقوتهــا.
      وقال: »بالطبع، ال تزال مجموعات معينة من اإلرهابيين وجماعات 
املعارضــة بعــد الهزيمــة مختبئــة، وقــد تلجــأ للقيــام بأنشــطة إرهابيــة فــي 
املســتقبل، لكننــي أكــرر أن انــدالع صــراع عســكري كبيــر مســتبعد«، 
وأضــاف أن »ســورية دخلــت بالفعــل فتــرة مــن االنتعــاش، لكــن مــن 
الواضــح أنــه مــا زال مــن الضــروري حــل جميــع القضايــا«. )نوفوســتي، 

)2019-9-9

      علــى خــط مــواز، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي الفــروف: إن 
الوضع في سوريا أخذ يعود إلى املسار السلمي، وبقيت هناك فقط بؤر 

توتــر معينــة.
 الحــرب فــي ســوريا. وأخــذت هــذه 

ً
      وأضــاف الفــروف: »لقــد انتهــت فعــال

الدولــة تعــود بشــكل تدريجــي إلــى الحيــاة الطبيعيــة الســلمية. لقــد بقيــت 
هناك بؤر توتر في األرا�سي التي ال تسيطر عليها الحكومة السورية، على 

ســبيل املثال في إدلب وشــرق الفرات«.
 للوزيــر الرو�ســي، تبــرز فــي املقــام األول، مهــام 

ً
    وفــي هــذه الظــروف، وفقــا

»تقديــم مســاعدات إنســانية شــاملة لســوريا ودفــع العمليــة السياســية 
لحــل األزمــة لتحقيــق اســتقرار موثــوق وطويــل األجــل فــي هــذا البلــد، 

وكذلــك فــي منطقــة الشــرق األوســط ككل«.
      وقــال الفــروف: »نعتقــد أن تشــكيل وإطــالق لجنــة تهــدف إلــى 
تطويــر اإلصــالح الدســتوري ســيكون خطــوة مهمــة فــي دفــع العمليــة 
السياســية التــي يقودهــا الســوريون أنفســهم 
وتنفــذ بمســاعدة األمــم املتحــدة. فــي األســاس، 
لألطــراف  الجلســة  هــذه  عقــد  ســيعطي 
الســورية )الحكومــة واملعارضــة( للمــرة األولــى 
فرصــة البــدء فــي حــوار مباشــر حــول مســتقبل 

البــالد«.
       ولفــت الوزيــر االنتبــاه إلــى أن موســكو 
»تولــي أهميــة كبيــرة للحفــاظ علــى االتصــاالت 
بمــا  الســورية،  األطــراف  كل  مــع  املنتظمــة 
 إلــى أوســع 

ً
فــي ذلــك املعارضــة«، وتدعــو أيضــا

تمثيــل ممكــن لجميــع فئــات املجتمــع الســوري 
السياســية. العمليــة  فــي 

      وقــال الفــروف: »ننطلــق مــن أن املعارضــة 
، فهــي تشــارك فــي االتصــاالت 

ً
 هامــا

ً
تلعــب دورا

الســورية املشــتركة فــي جنيــف وفــي اللقــاءات 
يدخــل  أن  ويجــب  أســتانا.  مباحثــات  ضمــن 
اللجنــة  قــوام  فــي  كذلــك  املعارضــة  ممثلــو 
املعارضيــن  أن  نعتقــد  لذلــك،  الدســتورية. 
يمكنهم، ويجب عليهم، تقديم مساهمة بناءة في عملية تسوية سياسية 

شــاملة وفقــا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254«.
      وأضاف الفروف: »بشكل عام، تؤيد روسيا عودة سوريا كدولة ذات 
سيادة إقليمية كاملة، والتغلب بسرعة على عواقب اإلرهاب املتف�سي، 
وعودة جميع السوريين إلى وطنهم، والدولة نفسها إلى األسرة العربية، 
 عن 

ً
وهو ما سيضمن األمن واالستقرار في الشرق األوسط«. )تاس نقال

صحيفة »ترود« الروسية، 2019-9-12(
       ومــن جديــد عــاد إلــى واجهــة املباحثــات العربيــة ملــف عــودة ســورية 
إلــى الجامعــة العربيــة، حيــث دعــا ســفير العــراق لــدى الجامعــة العربيــة، 
أحمــد نايــف الدليمــي، إلعــادة عضويــة ســورية بالجامعــة العربيــة، 
فيمــا طالــب الســوريين واليمنييــن والليبييــن بتجــاوز الخالفــات والحــوار 

الرئيس األسد: 
عندما تكون 

لشريحة العمال 
بخير فهذا يعني أن 

املجتمع بخير

امللف السيا�سي



6

W W W . D C R S . S Y

إلحــالل األمــن واالســتقرار ببالدهــم.
       جــاء ذلــك خــالل كلمــة افتتاحيــة للدليمــي ألعمــال الــدورة الـــ)152( 
العاديــة ملجلــس الجامعــة العربيــة فــي مقرهــا بالقاهــرة، حيــث يتــرأس 
العراق أعمال هذه الدورة التي تعقد على مستوى املندوبين الدائمين.
      ومــن املقــرر أن يرفــع املندوبــون الدائمــون مشــروع جــدول األعمــال 
ومشــاريع القــرارات إلــى اجتماعــات الــدورة 152 علــى مســتوى وزراء 
الخارجيــة العــرب، املقــرر عقدهــا الثالثــاء، برئاســة محمــد علــي الحكيــم 

وزيــر خارجيــة جمهوريــة العــراق.
     وأضــاف الدليمــي، أن املنطقــة العربيــة تواجــه اليــوم تحديــات 
متســارعة تتطلــب إعــادة النظــر فــي طريقــة التعاطــي مــع هــذه التحديــات 
 
ً
ملواجهــة األخطــار واألزمــات التــي تشــهدها بعــض الــدول العربيــة، مشــددا

علــى ضــرورة تجنــب سياســات التصعيــد والتدخــالت الخارجيــة والعمــل 
علــى تحقيــق التطلعــات املشــروعة لشــعوب املنطقــة. )روســيا اليــوم، 

)2019-9-8
      بــدوره، قــال القائــم باألعمــال الســوري بمصــر، باســم درويــش: إن 
 أن بــالده تطمــح 

ً
دمشــق تثمــن كل موقــف واع وداعــم لســورية، مؤكــدا

إلــى أن تســتعيد دورهــا العربــي املعهــود، وأضــاف: »فــي الحقيقــة، كانــت 
هنــاك العديــد مــن املطالبــات فــي هــذا االتجــاه ونحــن نــرى أن موقــع 
ســوريا ودورهــا املحــوري فــي إطــار العمــل العربــي املشــترك كان يشــكل 
: »ولذلك نرى اليوم أن العودة إلى الصواب 

ً
محوَر أساٍس«، وتابع قائال

متوقفــة علــى مــن ارتكــب األخطــاء بحــق ســورية وشــعبها«، وأضــاف: 
»ننتظــر مــا ســتؤول إليــه األمــور«.

    وأفاد القائم باألعمال السوري بمصر بأن دمشق »ليس لديها أي هلع 

أو انســياق وراء أي �ســيء ســوى متابعــة الجيــش ومســاندته فــي محاربتــه 
لإلرهــاب واســترداد أرا�ســي الوطــن إلــى حضــن الدولــة الســورية«،   وبيــن 
أن »انتصــارات الجيــش علــى األرض هــي التــي يعمــل عليهــا الشــعب الــذي 
قدم تضحيات للحفاظ على الكرامة والســيادة«. )روســيا اليوم، 9-8-

)2019
       والثالثــاء، عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى وزراء 
 
ً
الخارجيــة العــرب، أعمــال الــدورة العاديــة الـــ 152 برئاســة العــراق خلفا

للصومــال، بمقــر األمانــة العامــة للجامعــة فــي القاهــرة.
القضيــة  مقدمتهــا  فــي  رئيســة،  بنــود  ثمانيــة  الــوزراء  وناقــش        
الفلســطينية، وبحــث وزراء الخارجيــة كذلــك تطــورات األوضــاع فــي كل 
مــن ســورية، وليبيــا، واليمــن، وقضيــة جــزر طنــب الصغــرى، وطنــب 
الكبــرى، وأبــو مو�ســى، وإمكانيــات اتخــاذ موقــف عربــي موحــد إزاء انتهــاك 
القــوات التركيــة للســيادة العراقيــة، ودعــم الســالم والتنميــة فــي كل مــن 
الســودان، والصومــال، وموضــوع اإلرهــاب الدولــي وســبل مكافحتــه، 
وصيانــة األمــن القومــي العربــي ومكافحــة اإلرهــاب، وتطويــر املنظومــة 

العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب. )واس، 2019-9-10(
        وفــي نهايــة االجتمــاع، اعتمــدت الجامعــة العربيــة مشــروع قــرار 
باإلجمــاع يديــن »اعتــداءات الكيــان الصهيونــي« بطائــرات مســيرة علــى 
بعــض الــدول العربيــة، مــن بينهــا غــارات اســتهدفت »حــزب هللا« اللبنانــي 

و«الحشــد الشــعبي« بالعــراق.
       وأكد القرار الذي صدر خالل اجتماعات مجلس الجامعة العربية 
علــى املســتوى الــوزاري، أن »املجلــس يدعــم جميــع خطــوات الــدول 

املســتهدفة وإجراءاتهــا للحفــاظ علــى ســيادتها الوطنيــة«.

 نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد خالل لقائه مدير عام الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي
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       ويطلب القرار املعتمد والذي تقدم بمشروعه العراق »من العضو 
العربــي فــي مجلــس األمــن واملجموعــة العربيــة فــي األمــم املتحــدة التحــرك 

لدعــم وتنفيــذ القــرار«. )روســيا اليــوم، 2019-9-10(
بــدوره، أكــد وزيــر الخارجيــة املصــري، ســامح شــكري، وجــود مشــاورات 

بيــن الــدول العربيــة حــول عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة.
الخارجيــة  وزراء  اجتمــاع  عقــب  تصريــح صحافــّي  فــي  شــكري،  وقــال 
العــرب: إن ســوريا دولــة عربيــة مهمــة وهنــاك مشــاورات بيــن الــدول 
العربيــة للتوافــق حــول التوقيــت املالئــم واملناســب لعودتهــا إلــى الجامعــة 
العربية، وأشــار إلى أن موضوع عودة ســوريا إلى املنظمة لم يتم تداوله 

فــي االجتمــاع بشــكل واســع.
      وأضــاف: أنــه بعــد تجــاوز محنــة ســوريا 
والعمــل علــى تنفيــذ املســار السيا�ســي، ســتكون 
بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار 
فيمــا بيــن الــوزراء العــرب لتحديــد التوقيــت 
املالئــم لهــذه العــودة. )روســيا اليــوم، 9-10-

)2019
      فيمــا جــدد وزيــر الخارجيــة العراقــي، علــي 
إعــادة  إلــى  بــالده  دعــوة  الحكيــم،  محمــد 
عضويــة ســوريا فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
 اإلجــراءات التــي يجــب علــى الحكومــة 

ً
كاشــفا

املنظمــة. إلــى  للعــودة  اتخاذهــا  الســورية 
     وأكــد الحكيــم، فــي كلمــة ألقاهــا الثالثــاء 
للمجلــس  األولــى  الجلســة  ترؤســه  خــالل 
الــوزاري فــي الجامعــة، أن موقــف العــراق مــن 
القضايــا العربيــة هــو »اعتمــاد مبــدأ الحوار بين 
أبنــاء البلــد الواحــد، ودعــم الجهــود الدوليــة 
الســالم  الــى تحقيــق  تهــدف  التــي  واإلقليميــة 
ووحــدة  ســيادة  علــى  والحفــاظ  واالســتقرار 
النازحيــن  وعــودة  العربيــة،  الــدول  أرا�ســي 
 إلــى ضــرورة 

ً
واملهجريــن إلــى ديارهــم«، مشــيرا

»اســتعادة ســوريا لعضويتهــا فــي جامعــة الــدول 
العربيــة«.

 قــال الحكيــم، خــالل مؤتمــر صحافــّي عقــده مــع األميــن 
ً
       والحقــا

مــن الحكومــة  العربيــة: »التحفــظ بســيط، ونتوقــع  العــام للجامعــة 
الســورية أن تعلــن عــن بعــض اإلجــراءات للشــعب الســوري، ونعتقــد 
أن اإلخــوة املتحفظيــن عليهــا ينتظــرون هــذه اإلجــراءات«، وقــال: إن 
»تلــك اإلجــراءات تتعلــق بعــودة النازحيــن إلــى ديارهــم، وإعفــاء املطلوبيــن 
تســّمى  مــا  تشــمل  أخــرى،  بســيطة  وإجــراءات  العســكرية،  للخدمــة 

الدســتورية«. باللجنــة 
 علــى تعليــق عضويــة ســوريا 

ً
      وشــدد علــى أن العــراق لــم يكــن موافقــا

 إلــى أنهــا ليســت فقــط دولــة مؤسســة للجامعــة 
ً
منــذ البدايــة، مشــيرا

العربيــة بــل هــي »محــور مــن محــاور العالــم العربــي وقــوة أساســية فيــه«، 

وتابــع الحكيــم: »نؤمــن بوحــدة ســوريا ووحــدة أراضيهــا وخــروج جميــع 
القــوات األجنبيــة مــن ســوريا وأن يحكــم الســوريون أنفســهم«. )روســيا 

اليــوم، 2019-9-10(
    يأتي ذلك في وقت، مثلت امللفات الدولية وعلى رأسها إعادة العالقات 
مــع ســوريا ومســألة تجريــم التطبيــع مــع »إســرائيل« أهــم امللفــات التــي 
كانت حاضرة في مناظرات املترشــحين لالنتخابات الرئاســية التونســية.
      وفــي إطــار رؤيــة املرشــحين ملنصــب رئيــس الجمهوريــة للسياســة 
الخارجيــة شــدد بعضهــم، وأهمهــم املرشــح املســتقل والبــارز، واملعــروف 
بتبنيــه للفكــر القومــي، الصافــي ســعيد علــى أهميــة عــودة ســوريا إلــى 
 إلــى أن ســوريا مؤسســة للجامعــة العربيــة 

ً
الجامعــة العربيــة، مشــيرا

ودولة ليســت معادية لتونس، وهامة في شــرق 
املتوســط.

      وأكــد أن أول مــا ســيفعله فــي حــال فــوزه 
 
ً
مؤكــدا ســوريا،  مــع  العالقــات  ســيعيد  أنــه 
علــى ضــرورة أن »تعــود لدورهــا فــي املقاومــة 
وفــي املشــرق وفــي الجامعــة العربيــة«، وأوضــح 
الصافــي ســعيد أن »ســوريا تورطــت فــي حــرب 
إيديولوجّيــة  وصراعــات  ودوليــة..  إقليميــة 
ومصالــح أخــرى أطرافهــا إســرائيل والواليــات 
الخليــج«،  فــي  عربيــة  ودول  وتركيــا  املتحــدة 
 علــى ضــرورة دعــم ســوريا، ألنهــا جــزء 

ً
مؤكــدا

مــن مجــال األمــن القومــي.
مــع  التطبيــع  تجريــم  مســألة  وحــول        
القانــون  وأســتاذ  املرشــح  قــال  »إســرائيل«، 
مصطلــح  إن  ســعيد:  قيــس  الدســتوري، 
 وظهــر فقــط ســنة 

ً
التطبيــع لــم يكــن موجــودا

العظمــى. الخيانــة  هــي  الحقيقــة  ألن   1977
: »لهــا 

ً
      وانتقــد جامعــة الــدول العربيــة قائــال

التقــدم«،  مــن  ومناعــة  املــوت  مــن  حصانــة 
 أنه كان يفترض أن تكون جامعة األمة 

ً
مضيفا

وليســت جامعــة الــدول العربيــة، وأشــار إلــى أن 
 كثيــرة تــم وضعهــا بمــا فــي 

ً
مبــادرات ونصوصــا

ذلــك معاهــدة الدفــاع املشــترك التــي يعــود تاريخهــا إلــى ســنة 1952، ولــم 
تــأت بنتائــج.

       بــدوره دعــا مرشــح الجبهــة الشــعبية حمــة الهمامــي إلــى ســن قانــون 
 أنه في حال فوزه في االنتخابات، 

ً
يجرم التطبيع مع »إسرائيل«، مؤكدا

 ســيقدم مبــادرة تشــريعية لتجريــم التطبيــع. )روســيا 
ً
وأصبــح رئيســا

اليــوم، 2019-9-10(
      علــى صعيــد متصــل، أعــرب القائــم بأعمــال الســفارة الســورية فــي 
عمــان، شــفيق ديــوب، عــن اســتعداد دمشــق إلعــادة العالقــات بيــن 

األردن وســوريا مثلمــا كانــت ســنة 2011.
   وأوضــح ديــوب خــالل لقائــه بلجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس 
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أو سيكي: الحكومة 
السورية استعادت 
قوتها والوضع في 

إدلب لم يعد يشكل 
خطورة قد تمثل 

شرارة الندالع نزاع 
مسلح في سورية
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النــواب األردنــي، أن بــالده حريصــة علــى تطويــر العالقــات مــع األردن علــى 
جميــع الصعــد. )روســيا اليــوم، 2019-9-9(

      وفــي ســياق متصــل، أفــادت مصــادر دبلوماســية عــدة بــأن هنغاريــا 
تعمــل علــى وضــع خطــط لتعديــل عالقاتهــا الدبلوماســية مــع الحكومــة 
الســورية فــي خطــوة قــد تثيــر »غضــب« بعــض األعضــاء املحورييــن فــي 

األوروبــي. االتحــاد 
      ونقلت تقارير صحافية بريطانية، األربعاء، عن مصادر دبلوماســية 
فــي بروكســل وبيــروت، أن الحكومــة الهنغاريــة تــدرس منــذ عــدة أشــهر 
 إلرســال قائــم بأعمــال ســفيرها إلــى دمشــق، فــي إجــراء مــن شــأنه 

ً
مقترحــا

أن يمهد الطريق إلعادة فتح سفارة بودابست في البالد بشكل تدريجي. 
)2019-9-11 ،»Financial Times« 

ً
)روســيا اليــوم نقــال

      وبعــد االنتقــادات لهــا، عــادت هنغاريــا لتؤكــد عزمهــا رفــع مســتوى 
تمثيلهــا الدبلوما�ســي فــي ســوريا، ورفضــت االنتقــادات الغربيــة لهــا علــى 
اتخاذهــا أول خطــوة أوروبيــة بهــذا االتجــاه منــذ بــدء الحــرب قبــل ثمانــي 

ســنوات.
       ورفــض وزيــر الخارجيــة الهنغــاري، بيتــر ســيارتو، انتقــادات عــدد مــن 
املراقبين والسياســيين الغربيين فيما يتعلق بخطط بودابســت إلرســال 

دبلوما�سي رفيع إلى سوريا في عام 2020.
 هنغاريــا 

ً
      وقــال الوزيــر: »إذا كانــت هنــاك مشــكلة فــي أن دبلوماســيا

 ســوف يتوجــه إلــى هنــاك عــدة مــرات فــي الســنة، فمــاذا ســيقول 
ً
رفيعــا

)منتقدونا( عن أصدقائنا من أوروبا الوسطى الذين ما زالت سفاراتهم 
قائمــة وعاملــة هنــاك؟ دعونــا ال نلجــأ إلــى املعاييــر املزدوجــة«.

     وهــذه الخطــوة، إذا تــم تنفيذهــا، ســتكون األولــى مــن نوعهــا بيــن 

دول االتحــاد األوروبــي منــذ بــدء الحــرب علــى ســوريا فــي عــام 2011. 
)2019-9-13 )إنترفاكــس، 

       إلى ذلك، أكد النائب األردني، طارق خوري، أن السلطات السورية 
أفرجــت بقــرار مــن الســيد الرئيــس بشــار األســد عــن 5 مواطنيــن أردنييــن 

كانــوا موقوفيــن في ســورية.
      وقــال خــوري: إن إطــالق ســراح كل مــن فــراس ســميح نايــف صــالح، 
وعبد هللا رياض محمود املغربي، وعمير مراد زاعور الشرفات، ومحمد 
فــوزي يوســف جمعــة، ونجيــب عبــد املجيــد عي�ســى ســويطي، جــاء 

»بمكرمــة مــن الرئيــس الســوري بشــار األســد«.
     مــن جهتــه، طالــب النائــب األردنــي خالــد أبــو حســان، حكومــة بــالده 
بتجــاوز القــرار الرســمي القا�ســي بوقــف التجــارة بيــن األردن وســورية، 
 إياهــا لتســريع وتيــرة تنفيــذ االتفــاق الــذي وعــدت بــه وجهــاء مدينــة 

ً
داعيــا

الرمثــا والبحــارة والحكومــة، وذلــك بإقــرار نظــام جمركــي خــاص للتجــارة 
مــع ســورية مــن خــالل معبــر »نصيــب - جابــر« الحــدودي. )روســيا اليــوم، 

)2019-9-8
     وفي تطورات ملف ناقة النفط اإليرانية، قال مستشار األمن القومي 
األمريكــي، جــون بولتــون: إن ناقلــة النفــط اإليرانيــة »أدريــان داريــا-1« 

توجهــت إلــى ســوريا.
       وذكــر فــي تغريــدة نشــرها عبــر حســابه فــي »تويتــر«: »واهــم مــن يعتقــد 
أن، أدريــان داريــا-1، لــم تتجــه إلــى ســورية«، وأرفــق بولتــون تغريدتــه 
بصــورة ملتقطــة مــن األقمــار الصناعيــة بتاريــخ 6 أيلــول 2019، تظهــر 
ناقلــة النفــط اإليرانيــة »أدريــان داريــا-1« قبالــة القاعــدة البحريــة فــي 

طرطــوس. )روســيا اليــوم، 2019-9-7(

وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو يرفض انتقادات السياسيين الغربيين فيما يتعلق بخطط إرسال دبلوما�سي رفيع إلى سوريا في 2020

امللف السيا�سي
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، قالت 
ً
      ونشرت شركة األقمار الصناعية »ماكسار تكنولوجي« صورا

إنهــا لناقلــة النفــط اإليرانيــة »أدريــان داريــا-1« قبالــة مينــاء طرطــوس، 
وأظهــرت الصــور، الناقلــة »أدريــان داريــا-1« تبحــر بالقــرب مــن مينــاء 

طرطــوس بتاريــخ 6 أيلــول. )رويتــرز، 2019-9-7(
 Adrian Darya« بمقابل ذلك، أعلنت طهران أن الناقلة اإليرانية        
1« وصلــت إلــى وجهتهــا وباعــت حمولتهــا النفطيــة، مشــيرة إلــى احتمــال 

  .»Stena Impero«  قــرب اإلفــراج عــن الســفينة البريطانيــة
      وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، عباس موسوي: »نحن من 
يحدد وجهة الناقلة، والســفينة قد وصلت إليها، وتم بيع النفط الذي 
كان علــى متنهــا وهــي اآلن فــي البحــر«، وأضــاف: أن ناقلــة النفــط اإليرانيــة 

 فــي أحــد موانــئ البحــر األبيــض 
ً
راســية حاليــا

املتوســط، دون تحديد اســمه. )روســيا اليوم، 
)2019-9-8

بريطانيــا  اتهمــت  ذاتــه،  الســياق  فــي         
حــول  ضماناتهــا  بخــرق  اإليرانيــة  الســلطات 
إنهــا  وقالــت:   ،  »1  Adrian Darya»ســفينة
 للقانــون الدولــّي، 

ً
 إلــى ســوريا خرقــا

ً
نقلــت نفطــا

عقــب  طهــران  ســفير  اســتدعاء  عــن  معلنــة 
الحــادث.

      وذكــرت الخارجيــة البريطانيــة فــي بيــان 
قدمــت  »إيــران  أن  الصــدد،  بهــذا  أصدرتــه 
أن  طــارق  جبــل  لحكومــة  متكــررة  ضمانــات 
لــن    1  Adrian Darya/1 Grace الســفينة 
تنقــل النفــط إلــى ســوريا أو أي جهــة خاضعــة 
بــات  ولكــن  األوروبــي،  االتحــاد  لعقوبــات 
 أن إيــران نقضــت تلــك التطمينــات، 

ً
واضحــا

لســوريا«. نقلــه  تــم  النفــط  وأن 
      وأفــاد البيــان بــأن وزيــر الخارجيــة البريطانــي، دومينيــك راب، 
»استدعى السفير اإليراني إلدانة تصرفات إيران«، وأضافت الخارجية 
 غيــر مقبــول لألعــراف 

ً
البريطانيــة: أن »التصرفــات اإليرانيــة تمثــل خرقــا

الدوليــة، وســتثير اململكــة املتحــدة القضيــة أمــام األمــم املتحــدة فــي وقــت 
الحــق مــن الشــهر الجــاري«.

 للضمانــات التــي 
ً
 تامــا

ً
       مــن جانبــه، قــال راب: إن »إيــران أبــدت تجاهــال

قدمتهــا حــول »Adrian Darya 1«. )روســيا اليــوم، 2019-9-10(
      مــن جانبهــا، اتهمــت الواليــات املتحــدة الخميــس إيــران بـ«الكــذب« 
على األوروبيين واملجتمع الدولي من خالل تســليمها النفط إلى ســوريا، 

بعدمــا كانــت تعهــدت بعــدم فعــل ذلــك.
مورغــان  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحدثــة  وقالــت       
أورتاغــوس: »رأينــا للتــو بشــكل مباشــر كيــف أن النظــام اإليرانــي نكــث 
بوعــده الــذي أعطــاه لالتحــاد األوروبــي بــأن الســفينة لــن تســلم نفطهــا« 
إلــى ســورية، وأضافــت أمــام صحافييــن فــي واشــنطن: »النظــام اإليرانــي 
سلم النفط إلى سوريا« و«كذب في هذا الشأن على االتحاد األوروبي... 

وعلــى املجتمــع الدولــي«.
 علــى ســؤال عمــا إذا كانــت الواليــات املتحــدة تملــك أدلــة تدعــم 

ً
      وردا

هــذا االتهــام، قالــت أورتاغــوس: »لــن أقــول هــذا أمــام الكاميــرات إذا كان 
األمــر كذلــك«. )أ ف ب، 2019-9-13(

       فــي حيــن نقلــت عنهــا إعالميــة أخــرى عنهــا قولهــا: »أجــل... لــم نكــن 
لنقــول لــو لــم يكــن هــذا هــو الحــال«. )رويتــرز، 2019-9-13(

      في هذه األثناء، قال نائب وزير الخارجية واملغتربين، فيصل املقداد: 
إن »صفقــة القــرن« ستفشــل »بســبب إصــرار الشــعب الفلســطيني 
الدائــرة  عــام  مديــر  اســتقبال  خــالل  وأكــد  رفضهــا«،  علــى  وقيادتــه 
السياســية ملنظمــة التحريــر الفلســطينية الســفير أنــور عبــد الهــادي أن 
، مــن 

ً
 وروحــا

ً
»ســوريا تقــف مــع فلســطين قلبــا

أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف العــودة، 
وتقريــر املصيــر وبنــاء الدولــة املســتقلة«.

      وأشــار بيــان صــدر عقــب لقــاء مقــداد وعبــد 
 »التصــدي 

ً
الهــادي إلــى أن املســؤولين نقاشــا

القــرن«،  صفقــة  تمريــر  ملحــاوالت  املشــترك 
أن  علــى  البيــان،  بحســب  املقــداد،  وشــدد 
»ســوريا تقــف ضــد أي طــرف يضعــف نضــال 

الفلســطيني«. الشــعب 
      من جهته، أكد عبد الهادي على العالقات 
املتينــة التــي تربــط فلســطين بســوريا، وقــال: 
»نحــن ســعداء بانتصــارات ســوريا، خاصــة فــي 
إدلــب، ونعبــر عــن ارتياحنــا ملســتوى العالقــات 

والتعــاون بيننــا«. )الوطــن، 2019-9-8(
      علــى صعيــد آخــر، اتفقــت روســيا وفرنســا، 
خــالل اجتمــاع بصيغــة 2+2 لــوزراء الدفــاع 
والخارجيــة للبلديــن، »علــى تنســيق الجهــود 
ملحاربة اإلرهابيين املتبقين في سوريا ومنع تسللهم إلى شمال إفريقيا«، 
وقال وزير الخارجية الرو�ســي، ســيرغي الفروف، في مؤتمر صحفي عقد 
عقــب االجتمــاع: »اتفقنــا علــى مواصلــة العمــل علــى التصــدي املنســق 
لإلرهابيين الذين ال يزالون موجودين في أرا�سي سوريا، إضافة إلى حل 
القضايــا اإلنســانية، مثــل اإلســهام فــي عــودة الالجئيــن، وكذلــك إطــالق 

العمليــة السياســية علــى أســاس تشــكيل اللجنــة الدســتورية«.
      من جانبه، قال وزير الدفاع الرو�سي، سيرغي شويغو، خالل املؤتمر 
نفســه: »بحثنــا بشــكل مفصــل األوضــاع فــي ســوريا وشــمال إفريقيــا 
 لإلرهابيين، 

ً
ومنطقة الساحل، ألن هذه األرا�سي قد تكون ملجأ جديدا
بمــا فــي ذلــك هــؤالء الذيــن يجــري طردهــم اآلن مــن ســوريا«.

       وأفــاد شــويغو: »أكدنــا تقــارب مواقــف وزاراتنــا املعنيــة فيمــا يخــص 
ســبل القضــاء علــى مثــل هــذه التهديــدات، وحددنــا إجــراءات دقيقــة 
خاصة بتنسيق الجهود املشتركة في هذا املجال«. )روسيا اليوم، 9-9-

)2019
       يأتــي ذلــك فــي وقــت، أعلــن ميخائيــل بوغدانــوف، املبعــوث الخــاص 

الفروف: الوضع في 
سورية أخذ يعود 
إلى املسار السلمي 
وبقيت هناك فقط 

بؤر توتر معينة

امللف السيا�سي
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للرئيــس الرو�ســي إلــى الشــرق األوســط وإفريقيــا، نائــب وزيــر الخارجيــة، 
أن إتمــام تشــكيل اللجنــة الدســتورية يجــب أن يكــون فــي أيلــول الجــاري.
        وقــال بوغدانــوف: »ننطلــق مــن أن تشــكيل اللجنــة الدســتورية 
يجــب أن ينجــز هــذا الشــهر، ويجــب تحديــد موعــد إطــالق عملهــا«، 
وأشــار إلــى أن موســكو أجــرت اتصاليــن هاتفييــن مــع وزيــري الخارجيــة 
السعودي والتركي، وكانت هذه املسألة من بين املواضيع التي تم بحثها. 

)2019-9-9 )نوفوســتي، 
      هذا، وبحث، بحث وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف، ونظيره 
الســعودي، إبراهيــم العســاف، فــي اتصــال هاتفــي جــرى بينهمــا االثنيــن، 

 مــن قضايــا األجنــدة الدوليــة وســبل تعزيــز العالقات الثنائية.
ً
عــددا

      وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن الفروف والعساف 
الســعودي،  الطــرف  مــن  بمبــادرة  أجريــت  التــي  املكاملــة،  فــي  ناقشــا 
»الجوانــب الحيويــة للتعزيــز الالحــق للتعــاون الرو�ســي الســعودي متعــدد 
بالتركيــز علــى الزيــارة املرتقبــة للرئيــس الرو�ســي، فالديميــر  الجوانــب 

بوتيــن، إلــى الريــاض فــي تشــرين األول العــام الحالــي. 
       كمــا تبــادل الوزيــران، حســب الخارجيــة الروســية، »اآلراء بشــأن 
عدد من القضايا املحورية في األجندة اإلقليمية، بما في ذلك تطورات 
األوضــاع فــي ســوريا واليمــن ومنطقــة الخليــج«، وســبق أن أكــد وزيــر 
الطاقــة الســعودي آنــذاك، خالــد الفالــح، أن زيــارة بوتيــن إلــى اململكــة 

مقــررة فــي تشــرين األول املقبــل.
      وبــدأ اإلعــداد لهــذه الزيــارة بعــد أن تلقــى الرئيــس الرو�ســي دعــوة مــن 
قبل العاهل الســعودي، امللك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، الذي 
استقبله بوتين في الكرملين يوم 5 تشرين األول 2018. )روسيا اليوم، 

)2019-9-9
     مــن جهــة أخــرى، نفــى املبعــوث الخــاص للرئيــس الرو�ســي إلــى الشــرق 
األوســط وإفريقيــا، نائــب وزيــر الخارجيــة، ميخائيــل بوغدانــوف، صحــة 
التقاريــر اإلعالميــة التــي تتحــدث عــن أن ســوريا مدينــة لروســيا بـــ 3 

دوالر. مليــارات 
 علــى هــذه 

ً
      وفــي تصريــح صحافــي، االثنيــن، قــال بوغدانــوف، معلقــا

التقاريــر: »إنــه كالم فــارغ وهــراء فــي هــراء«، وفــي وقــت ســابق مــن االثنيــن، 
 مفــاده أن الرئيــس الرو�ســي، 

ً
نشــرت صحيفــة »Times« البريطانيــة خبــرا

فالديميــر بوتيــن، يطلــب مــن نظيــره الرئيــس بشــار األســد، دفــع مبلــغ قــدره 
3 مليــارات دوالر لتســديد ديــن مــا.

       وأكد بوغدانوف أن دمشق مدينة ملوسكو، لكنه أشار إلى أن املبلغ 
املذكور ال عالقة له بحجم الدين الحقيقي. )نوفوستي، 2019-9-9(

       وعلــى صعيــد آخــر، قــال رئيــس وزراء كيــان االحتــالل اإلســرائيلي، 
بنياميــن نتنياهــو: إنــه ســيفرض الســيادة اإلســرائيلية علــى غــور األردن 
بعــد االنتخابــات، وأضــاف: أن  امليــت واملســتوطنات  البحــر  وشــمال 
فــرض الســيادة علــى كل املســتوطنات واملناطــق االســتراتيجية ســيكون 

باالتفــاق مــع الواليــات املتحــدة.
      وشــدد علــى أنــه ينبغــي علــى جيــش االحتــالل الوجــود فــي كل غــور 
األردن، وأن الحكومــة املقبلــة ســتقوم بخطــة لتقويــة املســتوطنات فــي 
 لنشر 

ً
 كامال

ً
املنطقة، وأفاد بأنه سيقدم لـ »الكنيست« املقبل مشروعا

مســتوطنات فــي منطقــة غــور األردن، وأكــد أن »مناطــق غــور األردن 
وشــمال البحــر امليــت وهضبــة الجــوالن هــي الحــزام األمنــي الهــام« لكيــان 

االحتــالل فــي الشــرق األوســط.

املبعوث الخاص للرئيس الرو�سي إلى الشرق األوسط وإفريقيا أعلن أن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن يكون في أيلول الجاري

امللف السيا�سي
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      وبين نتنياهو أن عملية ضم غور األردن لـ«إسرائيل« ستكون خطوة 
 إلى أنه سيضم مستوطنات أخرى 

ً
أولى له إذا فاز في االنتخابات، مشيرا

بعــد نشــر خطــة الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، وصــرح نتنياهــو بأنــه 
يجــب علــى كيانــه أن يصــل إلــى حــدود ثابتــة لضمــان عــدم تحــول الضفــة 

الغربيــة إلــى منطقــة كقطــاع غــزة.
كمــا عــرض خرائــط لغــور األردن، حيــث قــال: إن الخارطــة التــي يعرضهــا 
 أنهــا تعطــي 

ً
تابعــة لألجهــزة األمنيــة منــذ عــام 2013 - 2014، مؤكــدا

كيانــه الســيطرة حتــى الجهــة الشــرقية التــي تمتــد مــن طريــق ألــون حتــى 
وادي أور، وتســتمر حتى عين جدي، وتضم كل الوحدات االســتيطانية 

املوجــودة هنــاك. )روســيا اليــوم، 2019-9-10(
بمقابــل ذلــك، أكــد األميــن العــام لحــزب اللـــه الســيد حســن نصــر اللـــه، 
أن العقوبات األميركية على ســورية وإيران ومحور املقاومة هي عدوان 
تمارسه واشنطن للضغط املالي واالقتصادي بعد إخفاق حروبها ضد 
 علــى أن أي حــرب علــى دول األخيــر ســتكون نهايــة 

ً
هــذا املحــور، مشــددا

كيــان االحتــالل »اإلســرائيلي« والوجــود األميركــي فــي املنطقــة.
وقــال نصــر اللـــه فــي كلمــة لــه بذكــرى عاشــوراء: 
»نرفــض أي حــرب علــى إيــران ألن هــذه الحــرب 
 وستكون 

ً
 وشعوبا

ً
ستشعل املنطقة وتدمر دوال

 أن هذه 
ً
 على كل محور املقاومة«، مؤكدا

ً
حربا

الحــرب إن وقعــت فستشــكل نهايــة »إســرائيل« 
والهيمنــة والوجــود األميركــي فــي املنطقــة.

وشدد نصر اللـــه، على أن العقوبات األميركية 
املدانــة واملســتنكرة علــى ســورية وإيــران وعلــى 
حــركات املقاومــة فــي فلســطين ولبنــان والعــراق 
هــي عــدوان تمارســه اإلدارة األميركيــة للضغــط 
املالــي واالقتصــادي بعــد إخفــاق حروبهــا ضــد 
املقاومة في لبنان وفلســطين وفشــل سياســاتها 
وســورية  لبنــان  فــي  الوســاطة  حــروب  فــي 

والعــراق.
وأوضــح نصــر اللـــه، أن املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ردت علــى العــدوان 
»اإلسرائيلي« األخير على الضاحية الجنوبية لبيروت بتدمير آلية للعدو 
داخل فلســطين املحتلة وإســقاط طائرة مســيرة له في أحراج بلدة راميا 
 التأكيــد علــى أنــه إذا اعتــدى العــدو »اإلســرائيلي« 

ً
جنــوب لبنــان، مجــددا

على لبنان بأي شكل من أشكال العدوان فإنه سيتم الرد عليه بالشكل 
املناســب واملتناســب فــال خطــوط حمــراء علــى اإلطــالق بعــد اليــوم.

وقــال: »ال خيــار أمــام أمتنــا ســوى املقاومــة كســبيل لتحريرهــا ونؤكــد 
املوقــف  أن  إلــى   

ً
مشــيرا فلســطين«،  قضيــة  بدعــم  األبــدي  التزامنــا 

الفلســطيني هــو الركيــزة األساســية ملواجهــة كل املخططــات األميركيــة 
»اإلسرائيلية« التي تستهدف قضية الشعب الفلسطيني وأنه قادر على 
إســقاط مؤامــرة »صفقــة القــرن« بمقاومتــه وصمــوده وتشــبثه بأرضــه. 

)2019-9-10 )ســانا، 
وأضــاف نصــر اللـــه: »العقوبــات األميركيــة بعــد إخفــاق حــروب كيانهــا 

الصهيوني ضد املقاومة في لبنان وفلسطين وفشل السياسة األميركية 
فــي حــروب الواســطة عبــر الجماعــات التكفيريــة اإلرهابيــة، لكــن أن 

.»
ً
 مختلفــا

ً
يتوســع هــذا العــدوان ليطــول آخريــن يفــرض تعاطيــا

وأشــار إلــى أن »اللبنانييــن أســقطوا املحاولــة الصهيونيــة األخيــرة لتغييــر 
قواعــد االشــتباك ونحــن نعــزز قــوة الــردع التــي تحمــي بلدنــا والجيــش 
.»

ً
 وجبانــا

ً
الــذي كان ال يقهــر تحــول إلــى جيــش هوليــوودي ألنــه بــات خائفــا

: »أيهــا الجيــش الهوليــوودي سنســتفيد مــن هــذه التجربــة 
ً
وتابــع قائــال

لنقــول لكــم إنكــم تقولــون لنــا فــي املــرة املقبلــة اضربــوا أكثــر مــن آليــة 
وأكثــر مــن مــكان«، واعتبــر أن »أحــد مظاهــر قــوة املقاومــة أن العــدو 
 داخــل فلســطين مــن الحــدود 

ً
 أمنيــا

ً
»اإلســرائيلي« ألول مــرة ين�ســئ حزامــا

بعمــق 7 كــم ويخلــي مواقعــه«.
: »إذا اعتــدي علــى لبنــان بــأي شــكل مــن أشــكال االعتــداء 

ً
وأردف قائــال

 إلــى أنــه »مــن 
ً
هــذا العــدوان ســيرد عليــه بالــرد املناســب املتناســب«، الفتــا

أجــل الدفــاع عــن لبنــان وســيادته وأمنــه وكرامتــه ال خطــوط حمــراء علــى 
صلت 

ّ
اإلطالق وهذا انتهى«، وكشف نصر اللـه، أن »الكثير من الدول ات

قبــل رد وبعــد رد املقاومــة وعلــى اللبنانييــن أن 
يعرفــوا أنهــم اليــوم أقويــاء«. )املنــار، 9-10-

)2019
      في هذه األثناء، أدانت دمشق بشدة إعالن 
رئيــس وزراء كيــان االحتــالل، عزمــه علــى ضــم 
أراض فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
واملغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  بيــان  فــي  وجــاء 
ســياق  فــي  يأتــي  نتنياهــو  »إعــالن  األربعــاء، 
الطبيعــة التوســعية لكيــان االحتــالل وخطــوة 
الشــعب  حقــوق  علــى  االعتــداء  فــي  جديــدة 
القضيــة  تصفيــة  ومحــاوالت  الفلســطيني 
القــرن،  صفقــة  تشــكل  والتــي  الفلســطينية 
أحــدث تجلياتهــا بالتواطــؤ واملشــاركة الفاعلــة 

)2019-9-11 )ســانا،  األمريكيــة«.  لــإلدارة 
      وبالترافــق مــع تلــك التطــورات، أعلــن مكتــب نتنياهــو، أنــه يعتــزم 
مناقشــة الوضــع فــي ســوريا وتعزيــز التنســيق مــع موســكو مــع الرئيــس 

الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، خــالل اللقــاء املقــرر بينهمــا فــي سوت�ســي.
      وأوضــح بيــان صــادر عــن مكتــب نتنياهــو، األربعــاء، أنــه يخطــط 
ملناقشــة »تعزيــز آليــات التنســيق العســكري بيــن البلديــن«، ومــن املقــرر 

أن يلتقــي نتنياهــو بوزيــر الدفــاع الرو�ســي ســيرغي شــويغو. 
      وكان الناطــق الصحافــّي باســم الكرمليــن، دميتــري بيســكوف، قــد 
ذكــر فــي وقــت ســابق أن الرئيــس، فالديميــر بوتيــن، ســيبحث مــع نتنياهــو 
فــي سوت�ســي الخميــس »تطويــر العالقــات الثنائيــة وتبــادل اآلراء حــول 

الوضــع فــي الشــرق األوســط«.
       وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ينوي إبالغ روسيا بقلقه إزاء 

»تعزيز مواقع إيران في سوريا«. )إنترفاكس، 2019-9-11(
وفــي ذلــك الســياق، اعتبــر نتنياهــو، أن تواصلــه املباشــر مــع بوتيــن أتــاح 

ملف عودة سورية 
الى الجامعة العربية 

ً
بالواجهة مجددا

امللف السيا�سي
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درء الصــدام »شــبه الحتمــي« بيــن »إســرائيل« وروســيا فــي ســوريا.
       وقال نتنياهو عشية زيارته إلى روسيا: ال شك أنه التواصل املباشر 
مــع الرئيــس فالديميــر بوتيــن، فهــي عالقــة ذات قيمــة كبيــرة بالنســبة لــي، 
. هذا ما أتاح درء الصدام، 

ً
وتحدث عن ذلك الرئيس بوتين نفسه أيضا

 بســبب التناقــض بيــن مهــام القــوات الجويــة 
ً
الــذي كاد أن يكــون حتميــا

الروســية وتحركاتنــا العســكرية فــي ســوريا.
 لسبب واحد فقط، وهو االحترام 

ً
      وأضاف: »هذا التنسيق بات ممكنا

، بانفتــاح ودون 
ً
ّيــة فعــال املتبــادل بينــي وبيــن الرئيــس بوتيــن. نتحــادث بنِدّ

أي اســتهتار، وبصراحــة، ونســمي األشــياء بأســمائها«، وذكــر نتنياهــو أنــه 
 املخاطر الناجمة ألمن إسرائيل عن تمدد اإليرانيين 

ً
»شرح لبوتين مرارا

 أنهــم »يســعون لنشــر جيشــهم فــي حديقتنــا الخلفيــة، 
ً
فــي ســوريا«، زاعمــا

وتقريــب الصواريــخ والدرونــات واملقاتليــن )مــن حدودنــا(«، وأضــاف: 
»ســألت الرئيــس بوتيــن: مــاذا كنتــم ســتفعلون لــو كنتــم محلنــا. أعلــم 
 ال أســمح بذلــك. 

ً
بالضبــط أنكــم مــا كنتــم ستســمحون بذلــك، وأنــا أيضــا

وطاملــا يعمــل كل منــا هنــاك )فــي ســوريا(، ليــس أمامنــا ســوي خياريــن، إمــا 
أن نتصــادم، أو أن ننســق تحركاتنــا«.

      وتابــع: »أعتبــر قــرار تنســيق النشــاط العســكري أحــد أهــم اإلنجــازات. 
أقصــد فــي املقــام األول، إنشــاء جبهــة دوليــة ضــد محــاوالت إيــران للتســلح 
ســوريا،  فــي  وخاصــة  منطقتنــا،  فــي  نفوذهــا  انتشــار  وضــد  النــووي، 
والتنسيق مع روسيا، والذي يسمح لنا بمكافحة التوسع اإليراني. هذه 
، وفــي هــذا الســياق أقــدر عالقتنــا 

ً
 عاليــا

ً
هــي األشــياء التــي أقدرهــا تقديــرا

بالرئيــس بوتيــن«. )شــبكة »أر بــي كا« الروســية، 2019-9-12(

    وفــي وقــت الحــق، أعلــن وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي الفــروف، أن 
الرئيس فالديمير بوتين اتفق مع نتنياهو، على مواصلة وتكثيف الحوار 

بينهــم بشــأن ســوريا.
     وقــال الفــروف فــي ختــام املباحثــات بيــن بوتيــن ونتنياهــو فــي سوت�ســي، 
الخميــس: »أمــا القضايــا الدوليــة، فأعرنــا االهتمــام الرئيــس للوضــع فــي 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــع التركيــز علــى التســوية الســورية«، 
وأضــاف أنــه خــالل اللقــاء، »اتفقنــا علــى مواصلــة وتكثيــف الحــوار عبــر 

.»
ً
 أن هــذا الحــوار »يتطــور جيــدا

ً
القنــوات العســكرية«، مؤكــدا

     وأشــار الفــروف إلــى أن نتنياهــو تحــدث بالتفصيــل عــن »األخطــار 
التــي تهــدد أمــن إســرائيل«، وأضــاف  الفــروف: »أكدنــا بشــكل خــاص 
علــى ضــرورة ضمــان احتــرام حقيقــي... لســيادة ووحــدة أرا�ســي ســوريا، 
: إن 

ً
واإلســرائيليون متفقــون بالكامــل معنــا بهــذا الشــأن«، وتابــع قائــال

»الرئيس بوتين أشار خالل اللقاء إلى أن العقوبات األمريكية واألوروبية 
املفروضــة علــى الحكومــة الشــرعية الســورية غيــر بنــاءة«. )روســيا اليــوم، 

)2019-9-12
       إلــى ذلــك، وألول مــرة منــذ بــدء األزمــة فــإن هنــاك نيــة لحضــور عــدد 
مــن الشــخصيات الســورية مؤتمــر بمدينــة إســطنبول، يبحــث »املســألة 
الســورية«، بعــد تلقيهــم دعــوات مــن »حــزب الشــعب الجمهــوري« التركــي 

املعــارض.
       وأكد مدير مدرســة اإلعداد الحزبي املركزية التابعة لـ«حزب البعث 
العربــي االشــتراكي« بســام أبــو عبــد هللا، تلقــي الحــزب دعــوة لحضــور 
: »ســتكون أول فرصــة يتــاح فيهــا للســوريين ألن يكونــوا فــي 

ً
املؤتمــر، قائــال

من لقاء الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين مع رئيس وزراء كيان االحتالل بنيامين نتنياهو في روسيا

امللف السيا�سي
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إســطنبول، ويقدمــوا مقاربتهــم فيمــا يجــري«.
 تلقيــه 

ً
      مــن جهتــه أكــد الكاتــب الصحافــي ســركيس قصارجيــان، أيضــا

دعــوة لحضــور املؤتمــر، »الدعــوة جاءتنــي مــن قيادييــن فــي حــزب الشــعب 
الدوليــة« خلــف  القــدس  قــال مديــر »مؤسســة  بــدوره  الجمهــوري«، 
: »إنــه فــي حــال كان هــذا املؤتمــر يشــكل 

ً
املفتــاح، الــذي تلقــى الدعــوة أيضــا

مصلحــة ســورية فــإن حضــوره ســيحصل«. )الوطــن، 2019-9-8(
      فــي ســياق آخــر، ألقــت أجهــزة األمــن اإليطاليــة، القبــض علــى 10 

أشــخاص، بينهــم إمــام مســجد، بتهمــة تمويــل اإلرهــاب.
       وجــاء فــي بيــان صــدر عــن »الحــرس املالــي«، وهــو عبــارة عــن قــوة 
عســكرية تابعــة لــوزارة االقتصــاد واملاليــة اإليطاليــة، أن املعتقليــن هــم 

8 أشــخاص مــن أصــول تونســية وشــخصان 
يحمــالن الجنســية اإليطاليــة، وأضــاف أن مــن 
بيــن املعتقليــن إمــام أحــد املســاجد فــي إقليــم 

أبروتســو )شــرق العاصمــة رومــا(.
يجــرون  كانــوا  املتهميــن  إلــى أن  البيــان  وأشــار 
معامــالت زائفــة عبــر عــدد مــن شــركاتهم، مــن 
أجل سحب مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن 
طريــق التهــرب مــن الضرائــب، وتابــع »الحــرس 
املبالــغ  هــذه  خصصــوا  املتهميــن  أن  املالــي« 
النصــرة«  »جبهــة  تنظيــم  نشــاطات  لتمويــل 
أئمــة  مــن  عــدد  نشــاطات  وكذلــك  اإلرهابــي، 
املســاجد الذيــن كان أحدهــم أديــن فــي إيطاليــا 
 بتهمــة االنخــراط فــي أنشــطة إرهابيــة.

ً
ســابقا

      وأورد أن املتهمين استخدموا أملانيا وبلجيكا 
للتدفقــات  »ترانزيــت«  كمحطــات  وبريطانيــا 
إلــى كل مــن تركيــا وســورية،  املاليــة املوجهــة 
 أن أجهــزة األمــن صــادرت 

ً
وذكــر البيــان أيضــا

 مصرفيــة وممتلــكات تابعــة للمعتقليــن 
ً
أصــوال

تتجــاوز قيمتهــا 1.1 مليــون يــورو. )نوفوســتي، 
)2019-9-7

فــي ســياق متصــل، رأت تقاريــر إعالميــة، أن 
حــدة الخالفــات بيــن الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب ومستشــاره لألمــن 
الوطنــي جــون بولتــون الــذي أقيــل األســبوع الفائــت مــن منصبــه، لــم 
تنحصــر بملــف واحــد بــل بعــدة ملفــات وفــي مقدمتهــا املوقــف مــن امللفيــن 

واإليرانــي. الســوري 
وذكر التقرير، أن املستشار الرئا�سي املقال بولتون لم ينسجم مع أركان 
 إلــى اســتقاالت كثيــرة شــهدتها 

ً
اإلدارة األميركيــة ورئيســها ترامــب، الفتــا

 عمــا تخفيــه األســطر عــن هــذا الخــروج الالفــت؟
ً
إدارة ترامــب، ومتســائال

ووفــق التقريــر فــإن الخالفــات بيــن ثالــث مستشــار لترامــب لشــؤون األمــن 
القومــي قــد طفحــت بشــكل يصعــب احتواؤهــا، مــا أدى إلــى إقالتــه، حيــث 
: إنــه »كان املبــادر إليهــا، وإنــه دفــع باســتقالته 

ً
قــال بولتــون املتجهــم دائمــا

قبــل اإلجــراء الرئا�ســي«.

حــدة هــذه الخالفــات، حســب التقريــر، لــم تنحصــر علــى ملــف واحــد، 
ومقترحــات بولتــون التــي أعلــن ترامــب أنهــا ال تعجبــه علــى األغلــب تســري 
على معظم القضايا الشــائكة الكبرى التي تواجهها السياســة الخارجية 
األميركية، وفي مقدمتها املوقف من إيران وسورية وفنزويال واملفاوضات 

مــع حركــة »طالبــان« األفغانيــة.
وقال التقرير: »إن ترامب جرب بـ»مرارة« التعامل مع بولتون، املعروف 
بشكل دائم بمواقفه املتشددة واملتطرفة«، فقد دعا إلى شن اعتداءات 
علــى إيــران وســورية بعــد الحــرب فــي العــراق، وحــث علــى »إنهــاء« كوريــا 
الشــمالية، ودفــع باتجــاه اتخــاذ واشــنطن مواقــف أكثــر عدوانيــة مــن 

فنزويــال.
وذكــر، أن مستشــار األمــن القومــي املقــال، كان 
قــد كشــف فــي »تغريــدة« أخيــرة لــه أن التعامــل 
مــع ناقلــة النفــط اإليرانيــة »إدريانــا داريــا 1« 
القضايــا  أحــد  كان  األميركيــة  اإلدارة  داخــل 
املتفجــرة، إذ نشــر صــورة جويــة للســفينة وهــي 
قبالــة ســواحل طرطــوس مــع تعليــق يتهــم فيــه 
مــن كان يعتقــد أنهــا لــن تتوجــه إلــى ســورية بأنــه 
يعيــش حالــة مــن »اإلنــكار«. )روســيا اليــوم، 

)2019-9-11
واألســبوع الفائــت، تواصلــت عــودة املهجريــن 
الســوريين إلــى الوطــن مــن الخــراج، فــي وقــت 
دعــا الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون الواليــات 
علــى  بــالده  مســاعدة  إلــى  األميركيــة  املتحــدة 
تقديــم  ضــرورة  وأكــد  عودتهــم،  تســهيل 
املنظمــات األمميــة املســاعدات إلــى املهجريــن 

ســورية. داخــل 
وأكــد الرئيــس اللبنانــي خــالل لقائــه مســاعد 
الشــرق  لشــؤون  األميركيــة  الخارجيــة  وزيــر 
األدنــى ديفيــد شــنكر فــي قصــر بعبــدا، أن لبنــان 
ماض في تســهيل عودة املهجرين الســوريين إلى 
 بلــغ حتــى 

ً
بالدهــم، وأن عــدد العائديــن إراديــا

اآلن 352 ألــف نــازح لــم يواجهــوا أي مشــاكل.
ودعــا عــون الواليــات املتحــدة إلــى أن تســاعد لبنــان علــى تســهيل عــودة 
 علــى تحمــل املزيــد بعــد 

ً
املهجريــن إلــى أرضهــم، ألن لبنــان لــم يعــد قــادرا

التداعيــات الســلبية التــي طاولــت كل القطاعــات اللبنانيــة نتيجــة تزايــد 
أعدادهــم.

وأكــد الرئيــس اللبنانــي ضــرورة تقديــم منظمــات األمــم املتحــدة والهيئــات 
اإلنســانية األخــرى، مســاعداتها إلــى املهجريــن داخــل ســورية، ألن ذلــك 
 عــن خشــيته مــن تحــول 

ً
يســاعد فــي عودتهــم إلــى قراهــم وأرضهــم، معربــا

 
ً
موضوع املهجرين الســوريين إلى مســألة سياســية يجري اســتغاللها بدال
من التعاطي معها من زاوية إنســانية. )الوكالة الوطنية لإلعالم، 9-11-

)2019

القائم بأعمال 
السفارة السورية في 
عمان يؤكد استعداد 

دمشق إلعادة 
العالقات بين األردن 
وسورية مثلما كانت 

سنة 2011

امللف السيا�سي
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امللف السيا�سي

التعليق

ــد الباحــث فــي الشــؤون »اإلســرائيلية«، األســتاذ تحســين الحلبــي، أن أكثــر مــا تتصــف بــه سياســة رئيــس 
ّ
أك

َفــس قصيــر، مؤقتــة 
َ
وزراء كيــان االحتــالل بنياميــن نتنياهــو منــذ توليــه الحكــم فــي آذار عــام 2009 هــو: أنهــا ذات ن

الغايات، ينفذها على شكل عملية خاطفة سريعة منفصلة عن السياق العام الجاري، برغم زعمه أنها دائمة، 

 علــى إنهــاء أي 
ً
وهــي فــي النهايــة تصبــح مجــرد عــرض يــرى فيــه مصلحتــه فــي االســتمرار بالحكــم دون أن يكــون قــادرا

موضــوع فــي جــدول عملــه لصالــح الكيــان، وبالتالــي ال يتمكــن مــن تحقيــق أي مــن األهــداف التــي يصــرح بهــا.

وإذا اســتعرضنا ســجل لقاءاتــه مــع الرئيــس الرو�ســي بوتيــن حــول ســورية واســتغالل الغــارات التكتيكيــة علــى 

أهــداف داخــل األرا�ســي الســورية بذريعــة منــع تزايــد الدعــم اإليرانــي للقــدرات الســورية واملزاعــم التــي يطلقهــا 

 لتحميله املسؤولية عنها، نجد أنها لم تحقق أدنى األهداف 
ً
 أخرى تجنبا

ً
 وتطلقها أدواته اإلعالمية أحيانا

ً
أحيانا

التي توخاها منها،فســورية ازدادت قدرة عســكرية وصاروخية وتكنولوجية في العام املا�سي برغم كل انتهاكاته 

لألجــواء الســورية.

ففــي النهايــة تدعمــت قدرتهــا الدفاعيــة الجويــة أكثــر فأكثــر فــي الــرد علــى تحليــق ســالحه الجــوي واعتداءاتــه، 

وربما لهذا السبب أراد بواسطة زيارته الخاطفة إلى سوت�سي واجتماعه بالرئيس الرو�سي فالديمير  بوتين إيهام 

الجمهــور »اإلســرائيلي« قبــل االنتخابــات، أنــه قــادر علــى التحــرك فــي كل االتجهــات بمــا فــي ذلــك روســيا، دون أن 

يتوقــع أن هــذه الزيــارة ســتكون فــي أغلــب االحتمــاالت آخــر لقــاء لــه مــع الرئيــس بوتيــن،  وأنهــا أكــدت للناخبيــن 

»اإلســرائيليين« أن كل األوراق التــي ابتكرهــا فــي الســنتين املاضيتيــن لــدق إســفين فــي العالقــات بيــن موســكو 

ودمشــق احترقــت فــوق ســماء دمشــق وفــي آخــر زيــارة لــه إلــى سوت�ســي الروســية.

وحتــى لــو تمكــن نتنياهــو بعــد االنتخابــات املقبلــة فــي 17 أيلــول الجــاري مــن تأميــن أغلبيــة لرئاســة حكومــة 

االحتالل املقبلة، فإن قواعد اللعبة التي كان يمارسها في السياسة الخارجية والحربية في املنطقة ستكون قد 

انتهــت مــدة صالحيتهــا لالســتخدام، وتزايــد خطــر مضاعفاتهــا علــى »الكيــان«.

وربمــا أدرك نتنياهــو نفســه هــذه النتيجــة، ولذلــك أعلــن أنــه ســيعمل علــى إقنــاع إدارة ترامــب بالتوقيــع علــى 

اتفاقية دفاع مشترك بين الواليات املتحدة األميركية وكيان االحتالل اإلسرائيلي، لعله يغطي ثغرات تآكل قدرة 

الــردع التــي فرضتهــا مواجهــة الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه فــي محــور املقاومــة، لجيــش االحتــالل اإلســرائيلي 

ومناوراتــه العدوانيــة.

مة مباحثات  من جانبه، رأى معد التقرير، أن تصدر ملف إعادة سورية إلى البيت العربي الذي جاء في مقدَّ

الجامعــة العربيــة، لــم يكــن مــن قبيــل املصادفــة، وهــو مرتبــط بشــكل أو بآخــر بعــدة تحــوالت جديــدة علــى صعيــد 

:
ً
 وملــف األزمــة الســورية خصوصا

ً
أزمــات املنطقــة عمومــا

 فــي الشــمال، أن انتصــار 
ً
 مــع التقــدم الــذي أحــرزه الجيــش العربــي الســوري مؤخــرا

ً
 وجليــا

ً
: بــات واضحــا

ً
أوال

، وهــذا األمــر ظهــر وبشــكل علنــي علــى لســان ممثلــي دول كبــرى فــي 
ً
ســورية النهائــي علــى اإلرهــاب وداعميــه بــات قريبــا

العالــم وحليفــة لســورية، ممثلــة بالصيــن وروســيا، بحســب مــا ورد فــي التقريــر مــن تصريحــات لوزيــر الخارجيــة 

الرو�ســي، وللمبعــوث الصينــي الخــاص إلــى ســورية.

: وفــق األنبــاء الــواردة فــإن هنــاك شــبه اقتنــاع ســعودي بضــرورة عــودة العالقــات مــع ســورية، واتصــال 
ً
ثانيــا

الفــروف بنظيــره الســعودي، واألنبــاء عــن قيــام الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن بزيــارة الــى الريــاض، مؤشــر مهــم 

 إذا عدنــا بالذاكــرة إلــى مــا ورد فــي تقاريــر ســابقة عــن قــرب إعــادة 
ً
علــى هــذا التوجــه الســعودي الجديــد، خصوصــا

افتتــاح الســفارة الســعودية بدمشــق.

 مــن الهزيمــة 
ً
: أيقنــت الــدول العربيــة التــي قطعــت عالقاتهــا بســورية التحــول الجــاري فــي املنطقــة بــدءا

ً
ثالثــا

  لتثبيت محور املقاومة لقواعد اشتباك جديدة لصالحه مع العدو االسرائيلّي،وانتهاًء 
ً
الغربية أمام إيران، وصوال

بالتراجــع التركــي فــي امللــف الســوري مــع األزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي بــات يواجههــا النظــام التركــي الحالــي.
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مظاهرات في ريف دير الزور ضد انتهاكات ميليشيا »قسد«

ملف 
الشرق

ملف الشرق
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 بتطهير 
ً
     واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديداته، متعهدا

منطقة شرق الفرات قرب الحدود التركية من »التنظيمات اإلرهابية« في 
غضــون بضعــة أســابيع، وقــال، فــي كلمــة ألقاهــا الســبت أمــام أعضــاء فــرع 
حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم فــي تركيــا بواليــة أســكي شــهير: »تطهيــر 
، وبــإذن هللا 

ً
شــرق الفــرات مــن التنظيمــات اإلرهابيــة علــى أجندتنــا حاليــا
ســنحل هــذا املوضــوع بشــكل أو بآخــر خــالل بضعــة أســابيع«.

      وأكــد أردوغــان أنــه ينــوي مناقشــة هــذه القضيــة ومســألة إقامــة 
»املنطقــة اآلمنــة« علــى الحــدود التركيــة مــع شــرق الفــرات الســوري مــع 
نظيــره األميرـكـي، دونالــد ترامــب، علــى هامــش االجتماعــات املقبلــة باألمــم 
املتحــدة، وأضــاف: »مضطــرون إلــى اتخــاذ خطــوة إنشــاء املنطقــة اآلمنــة فــي 

ســوريا«. )روســيا اليــوم، 2019-9-7(
       كمــا جــدد الرئيــس الترـكـي، تهديــده لالتحــاد 
األوروبــي بفتــح أبــواب بــالده أمــام الالجئيــن إلــى 
أوروبــا فــي حــال عــدم تقديمهــا الدعــم الضــروري 
ألنقــرة للتعامــل مــع هــذه القضيــة، وقــال: إن 
علــى  الالجئيــن  أعبــاء  لوحدهــا  تتحمــل  تركيــا 

أراضيهــا.
: »ليــس لدينــا 

ً
       وأضــاف أردوغــان مشــددا

حــل ســوى فتــح األبــواب أمــام الالجئيــن حــال 
عدم إيفاء االتحاد األوروبي بوعد الدعم الذي 
قطعــه لنــا«، وتابــع الرئيــس الترـكـي: »لســنا مــن 
 فــي هــذا الخصــوص، 

ً
يقــع علينــا التفكيــر دائمــا

األوروبــي(  االتحــاد  فــي  )املســؤولون  دعهــم 
«. )األناضول، 2019-9-7(

ً
 أيضا

ً
يفكرون قليال

      وفــي اليــوم التالــي، أقامــت قــوات احتالليــة 
فــي  املشــتركة،  دورياتهــا  أولــى  وتركيــة  أمريكيــة 
قريتــي  بيــن  تســييرها  وتــم  اآلمنــة«،  »املنطقــة 
الحشيشــية ونــص تــل شــرق مدينــة تــل أبيــض، 
وحلقت مروحتان تابعتان لـ«التحالف الدولي« 
فــوق املنطقــة املذكــورة. )روســيا اليــوم، 9-8-

)2019
       وأدانت سوريا بأشد العبارات قيام جي�سي االحتالل األمريكي والتركي 
بتســيير الدوريــات املشــتركة فــي منطقــة الجزيــرة الســورية، مؤكــدة أن هــذه 

.»
ً
 موصوفا

ً
 للقانون الدولي و«عدوانا

ً
 ســافرا

ً
الخطوة تشــكل انتهاكا

      وقــال مصــدر رســمي فــي وزارة الخارجيــة واملغتربيــن: »تديــن الجمهوريــة 
العربيــة الســورية بأشــد العبــارات قيــام اإلدارة األمريكيــة والنظــام التركــي 
بتســيير دوريــات مشــتركة فــي منطقــة الجزيــرة الســورية فــي انتهــاك ســافر 
للقانــون الدولــي ولســيادة ووحــدة أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة الســورية«.
       وأكــد املصــدر علــى موقــف ســوريا الرافــض لهــذا األمــر الــذي يمثــل 
 بــكل معنــى الكلمــة، ويهــدف إلــى تعقيــد وإطالــة أمــد األزمــة 

ً
 موصوفــا

ً
عدوانــا

فــي ســوريا، بعــد اإلنجــازات امليدانيــة التــي حققهــا الجيــش الســوري فــي 

مطــاردة املجموعــات اإلرهابيــة.
      وشــدد املصدر على رفض ســوريا املطلق ملا تســّمى بـ«املنطقة اآلمنة«، 
 التــي تســتهدف وحــدة وســالمة أرا�ســي 

ً
وعزمهــا علــى إســقاط املشــاريع كافــة

الجمهورية الســورية. )ســانا، 2019-9-8(
 
ً
      مــن جانبهــا، أكــدت مــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة علمهــا مســبقا

مــن  جــزء  وأنهــا  جــرت،  التــي  املشــتركة  التركيــة  األمريكيــة  بالدوريــات 
لتأميــن اســتقرار املناطــق الحدوديــة. التفاهمــات 

      وجاء في بيان لها »أنها على اطالع مسبق بالدوريات األمريكية التركية 
املشــتركة التــي عملــت عليهــا قــوات التحالــف الدولــي لنــزع فتيــل الحــرب 
وتأميــن االســتقرار فــي املناطــق الحدوديــة، وهــي جــزء مــن خارطــة طريــق 
للوصول إلى تفاهمات مســتدامة تؤمن االســتقرار بما يســهم بشــكل فعال 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  جهــود  دعــم  فــي 

ملالحقــة داعــش واجتثاثــه مــن جــذوره«.
      وأشار البيان، إلى أن الدوريات املشتركة التي 
قــام بهــا الجيشــان الترـكـي واألمريكــي، اســتمرت 
ســاعتين فــي املنطقــة املمتــدة بيــن قريتــي نــص تــل 
وقريــة الحشيشــة شــرق مدينــة تــل أبيــض، ومــن 
ثــم عــادت أدراجهــا للتمركــز فــي قواعدهــا داخــل 

األرا�ســي التركيــة حســب التفاهمــات املســبقة.
      وشــكرت »اإلدارة الذاتيــة« مــا وصفتهــم 
والجيــش  الدولــي«  »التحالــف  فــي  بـ«الشــركاء« 
للتوصــل  جهــود  مــن  »بذلــوه  ملــا  األمريكــي 
والســالم«،  االســتقرار  تؤمــن  تفاهمــات  إلــى 
واملجالــس  الحــدود  أمــن  قــوات  شــكرت  كمــا 
 فــي 

ً
 هامــا

ً
العســكرية املحليــة التــي لعبــت دورا

تهيئــة األرضيــة إلنجــاح مهمــة هــذه الدوريــات 
وفــق التفاهمــات والتنســيق املتفــق عليــه علــى 

)2019-9-8 اليــوم،  )روســيا  تعبيرهــا.  حــد 
      وبعــد ذلــك كلــه، وفــي اليــوم ذاتــه، عــاد 
فــي  بتنفيــذ »خطــط خاصــة«  أردوغــان وهــدد 
 الواليــات املتحــدة 

ً
ســوريا حــال عــدم بــدء إنشــاء »املنطقــة اآلمنــة«، متهمــا

أكــراد. »إرهابييــن«  لحمايــة  بالســعي 
       وأشار أردوغان، إلى وجود خالفات كبيرة بين تركيا والواليات املتحدة 
حول هذا املوضوع، وقال في هذا السياق: »نجري مباحثات من واشنطن 
حــول املنطقــة اآلمنــة، لكــن فــي كل خطــوة نخطوهــا نشــاهد أن مــا نريــده 

ليــس ال�ســيء نفســه الــذي يــدور فــي عقولهــم«.
         واتهم الرئيس التركي الواليات املتحدة بالعمل على تغطية »وحدات 
 :

ً
، معتبــرا

ً
 إرهابيــا

ً
حمايــة الشــعب« الكرديــة، التــي تعتبرهــا أنقــرة تنظيمــا

»يبــدو أن حليفتنــا )الواليــات املتحــدة( تســعى إلــى إنشــاء »منطقــة آمنــة« 
ملصلحــة منظمــة بــي كا كا/ ي ب ك  )وحــدات حمايــة الشــعب/حزب 
العمــال الكردســتاني( اإلرهابيــة وليــس ملصلحــة تركيــا وهــو مــا نرفضــه«.

قوات احتاللية 
أمريكية وتركية 

تنفذ أولى دورياتها 
املشتركة في 

»املنطقة اآلمنة« 
املزعومة

ملف الشرق
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     وتابــع: »بينمــا نهــدف إلــى القضــاء علــى التنظيــم اإلرهابــي الــذي يعشــش 
فــي املنطقــة، تحــاول واشــنطن وضعنــا فــي ذات الكفــة مــن حيــث التعامــل 
: »إذا لــم نبــدأ بإنشــاء املنطقــة اآلمنــة مــع 

ً
معــه«، وأضــاف أردوغــان مهــددا

جنودنــا فــي شــرق الفــرات قبــل نهايــة ســبتمبر، لــن يكــون لدينــا خيــار ســوى 
تنفيــذ خططنــا الخاصــة«.

       وشــدد أردوغــان علــى أنــه »ال يمكــن إنجــاز املنطقــة اآلمنــة عبــر تحليــق 
3 - 5 مروحيات أو تسيير 5 - 10 دوريات أو نشر بضعة مئات من الجنود 
: »يجــب جعــل املنطقــة برمتهــا آمنــة 

ً
فــي املنطقــة بشــكل صــوري«، مبينــا

بشــكل فعلــي بمدنهــا وريفهــا حتــى يتســنى إســكان مليــون شــخص هنــاك«. 
)األناضــول، 2019-9-8(

      من جهته، أعلن »التحالف الدولي«، أن الدورية املشتركة األولى التي 
نفذتهــا الواليــات املتحــدة وتركيــا فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، كان مــن 

شــأنها تبديــد مخــاوف أنقــرة علــى أمنهــا.
       وجاء في بيان صدر عن املكتب اإلعالمي لعملية »العزم الصلب«، أن 
العســكريين األمريكييــن واألتــراك ســيروا، األحــد، أول دوريــة مشــتركة فــي 
»املنطقــة اآلمنــة«، وأورد املكتــب، أن عســكريي البلديــن تفقــدوا املناطــق 
التــي غادرهــا املقاتلــون األكــراد، وتابعــوا ســير األعمــال الخاصــة بإزالــة 

الحواجــز التــي أقامتهــا »وحــدات الحمايــة« الكرديــة هنــاك.
     وأشــار البيــان، إلــى أن الدوريــة تــم تســييرها مــن أجــل »ضمــان األمــن« فــي 
املنطقــة املذكــورة، إضافــة إلــى »تبديــد مخــاوف تركيــا األمنية املشــروعة«، 
ســوريا  »قــوات  دعــم  إلــى   

ً
أيضــا تهــدف  كانــت  العمليــة  أن  وأضــاف 

الديمقراطيــة« فــي جهودهــا الراميــة إلــى إيقــاع الهزيمــة النهائيــة بتنظيــم 
)تــاس، 2019-9-8( داعــش. 

      بمقابــل ذلــك، قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو: إن 
واشــنطن تحــاول تعطيــل تنفيــذ اتفــاق إنشــاء »منطقــة آمنــة«، ولــم تتخــذ 

إلــى اآلن ســوى إجــراءات شــكلية بخصــوص ذلــك.
      وأضــاف: فــي حديثــه للصحافييــن فــي مؤتمــر صحافــّي مشــترك مــع وزيــر 
خارجيــة الجبــل األســود، ســرديان دارمانوفيتــش، فــي العاصمــة أنقــرة، 
الثالثــاء: أن نهــج الواليــات املتحــدة بخصــوص تنفيــذ اتفــاق »املنطقــة 
، وأن الخطــوات التــي اتخذتهــا إلــى اآلن كانــت 

ً
اآلمنــة« لــم يكــن مرضيــا

فقــط. »شــكلية« 
      وتابــع أوغلــو: أن تركيــا لديهــا خطــة جاهــزة، وبمقدورهــا تطهيــر تلــك 
 » أنــه فــي حــال لــم نحصــل علــى نتائــج مــن التعــاون مــع 

ً
املناطــق، مؤكــدا

واشــنطن، فإننــا ســندخل لهــذه املناطــق )شــرق الفــرات(«، كمــا لفــت 
أوغلــو، إلــى أن الواليــات املتحــدة لــم تلتــزم بتعهداتهــا وفــي مقدمتهــا خارطــة 
طريق منبج بسبب انخراطها في عالقات مع تنظيمي »ي ب ك، بي كا كا«. 

)روســيا اليــوم، 2019-9-10(
 
ً
 عســكريا

ً
       بدورهــا، قالــت وزارة الدفــاع التركيــة، الثالثــاء: إن وفــدا

، يعتــزم زيــارة مقــر رئاســة األركان التركيــة، بهــدف تنســيق الجهــود 
ً
أمريكيــا

الوفــد  أن  بيــان،  فــي  الــوزارة  وأوضحــت  اآلمنــة«،  »املنطقــة  لتأســيس 
األمريكــي الزائــر، يرأســه نائــب قائــد القــوات األمريكيــة فــي أوروبــا ســتيفن 

تويتــي، ونائــب قائــد القــوات املركزيــة األمريكيــة تومــاس بيرغســون.
       وأضاف البيان: أن فعاليات تأسيس املنطقة اآلمنة في شرق الفرات، 
مــا زالــت مســتمرة، ولــم تحــدد وزارة الدفــاع التركيــة فــي بيانهــا، موعــد 

الزيــارة. )األناضــول، 2019-9-10(
       بمــوازاة ذلــك، قــال أردوغــان الثالثــاء: إنــه مــن غيــر املمكــن أن تتحمــل 
 الرئيــس األمريكــي دونالــد 

ً
تركيــا موجــة نــزوح أخــرى مــن ســوريا، واصفــا

ترامــب بـ«الصديــق«، وشــدد علــى أن أنقــرة وواشــنطن بحاجــة إلــى إقامــة 
»املنطقــة اآلمنــة« فــي أقــرب وقــت ممكــن.

      كما شدد أردوغان، خالل استقبال وفد أمريكي برئاسة وزير التجارة 

الخارجية السورية أدانت بأشد العبارات قيام اإلدارة األمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية
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ويلبــر روس بالعاصمــة التركيــة أنقــرة، علــى أن »وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة تقــوم بتطهيــر عرقــي وتهجيــر الســكان وتهديــد أرواح وممتلــكات 

املواطنيــن األتــراك، لــذا يجــب إزالتهــا مــن قائمــة التهديــدات«.
 مــن إرســال الواليــات املتحــدة مــا يقــارب 

ً
      وأكــد أن »تركيــا منزعجــة جــدا

50 ألــف شــاحنة محملــة باألســلحة والذخائــر إلــى املجموعــات اإلرهابيــة 
بشمال شرق سوريا«، وأضاف: »ما نتوقعه من الواليات املتحدة وقوفها 
إلى جانب جهودنا في مكافحة اإلرهاب، وتشــكيل مناطق آمنة تتيح عودة 

الالجئيــن الســوريين إلــى ديارهــم«.
 
ً
      ودعــا أردوغــان إلــى إنشــاء »املنطقــة اآلمنــة« بأســرع مــا يمكــن، مضيفــا

»كمــا قــال صديقــي الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إن تنظيــم »داعــش« 
منــي بالهزيمــة، ولــم يعــد هنــاك أي عائــق أمــام 
عــودة الســوريين ســوى تنظيــم وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة وحــزب العمــال الكردســتاني. 

)رويتــرز، 2019-9-10(
، تعهــدت تركيــا 

ً
       وفــي اليــوم ذاتــه، أيضــا

بأنهــا لــن تســمح باملماطلــة فــي إقامــة »املنطقــة 
 
ً
اآلمنة«، مؤكدة عزمها تنفيذ هذه الخطة فعال
حــال وجــود شــكوك لديهــا حــول نوايــا الواليــات 

املتحــدة.
      وقــال املتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، 
عقــده  صحافــي  مؤتمــر  فــي  قالــن،  إبراهيــم 
برئاســة  الحكومــي  االجتمــاع  عقــب  الثالثــاء، 
الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، فــي أنقــرة: 
»ال يمكننــا التأكــد مــن تحــول هــذه املنطقــة إلــى 
 بنــاء علــى معلومــات األمريكييــن 

ً
مــكان آمــن تمامــا

ويتعين علينا التأكد عبر مصادرنا«، وتابع: »لن 
نســمح بحــدوث أمــور علــى غــرار املماطلــة التــي 
حصلت في منبج مع وتشــتيت االنتباه واالبتعاد 

عــن الهــدف الرئيــس«.
وأكــد أن الخطــوات املتعلقــة بإنشــاء »املنطقــة 
اآلمنــة« فــي إطــار التفاهــم الــذي تــم التوصــل إليــه 

 أن هــدف تركيــا يتمثــل 
ً
مــع الواليــات املتحــدة تســير بشــكل ســريع، مبينــا

فــي ضمــان األمــن فــي املنطقــة املمتــدة مــن شــرق الفــرات وحتــى الحــدود 
العراقيــة وليــس منطقــة محــددة، وتطهيرهــا بشــكل كامــل من »التنظيمات 
اإلرهابيــة كداعــش ووحــدات حمايــة الشــعب/ حــزب العمــال الكردســتاني 

ومثيالتهمــا«.
      واعتبــر أن أي عمليــة تأخيــر بهــذا الصــدد تتحــول إلــى تكتيــك للمماطلــة، 
: »إذا تحولــت مســألة املنطقــة اآلمنــة إلــى تشــكيل منطقــة آمنــة 

ً
مضيفــا

أخــرى للمنظمــة اإلرهابيــة أســفل الحــدود بـــ 10 أو 20 أو 30 كــم، وإذا 
ســاورتنا أي شــكوك بهــذا الخصــوص، فــإن الجمهوريــة التركيــة لديهــا 
«. )األناضــول، 9-10-

ً
اإلمــكان والقــدرة علــى تشــكيل املنطقــة اآلمنــة فعليــا

)2019

      أعلنــت األمــم املتحــدة، عــن إرســال مســاعدات إنســانية إلــى مخيــم 
الركبــان قــرب الحــدود مــع األردن، وذلــك للمــرة ألولــى منــذ شــهر شــباط 

.2019
     وتقــدر األمــم املتحــدة أن نحــو 15 ألــف شــخص ال يزالــون فــي املخيــم، 
الواقع قرب قاعدة التنف الالشرعية التابعة لـ«التحالف الدولي«، الذي 
تقــوده الواليــات املتحــدة، وذكــر املتحــدث باســم األمــم املتحــدة، هيــدن 
هالدرســون، أن األمــم املتحــدة ســتوزع مســاعدات غذائيــة علــى 15 ألــف 
شــخص خــالل 5 أيــام، وأوضــح أن »الوضــع اإلنســاني فــي الركبــان ال يــزال 
 إلــى أن املســاعدات مــن شــأنها 

ً
 والغــذاء هــو أولويــة ضروريــة«، مشــيرا

ً
حرجــا

.
ً
توفيــر احتياجــات النازحيــن ملــدة 30 يومــا

    هــذا، وســتلي عمليــة نقــل املــواد الغذائيــة 
وتوزيعها »عمليات املغادرة بمساعدة« في وقت 
 مع الخطة 

ً
الحق من شــهر أيلول، وذلك تماشــيا

أعلنــت  والتــي  املتحــدة،  األمــم  وضعتهــا  التــي 
بموجبهــا أنهــا ستســهل إجــالء املدنييــن الذيــن ال 
يزالــون فــي املخيــم، حيــث صــرح املتحــدث باســم 
األمم املتحدة، هيدن هالدرسون، بأن عمليات 
املغــادرة ستشــمل مــا بيــن 4 إلــى 6 آالف شــخص 
يرغبون في الرحيل. )روسيا اليوم، 2019-9-7(
      فــي غضــون ذلــك، دعــا مركــز املصالحــة 
فــي  التأثيــر  إلــى  واشــنطن  ســوريا  فــي  الرو�ســي 
املســلحين الواقعيــن تحــت نفوذهــا فــي منطقــة 
التنــف، لوقــف تعســفهم تجــاه الجئــي مخيــم 
الركبان، الذي أدى إلى تفاقم األزمة اإلنســانية 

هنــاك.
       وقــال رئيــس املركــز، اللــواء أليك�ســي باكيــن: 
»نحث القيادة األمريكية في منطقة التنف على 
ممارسة الضغط على الجماعات املسلحة التي 
تقــع تحــت نفوذهــا لضمــان ســالمة الالجئيــن فــي 
الركبان، وتنظيم التوزيع العادل للمســاعدات 
اإلنســانية واإلجــالء الســريع للمهجريــن الذيــن 

بقــوا فــي املخيــم«.
 لــه، فــإن األمــم املتحــدة وروســيا، بالتعــاون مــع الســلطات 

ً
       ووفقــا

الســورية وغيرهــا مــن األطــراف املعنيــة، يواصلــون بــذل كل جهــد ممكــن 
 :

ً
لحــل األزمــة اإلنســانية فــي مخيــم الركبــان فــي منطقــة التنــف، مضيفــا

»الوضــع معقــد بشــكل كبيــر بســبب التعســف الــذي يلقــاه ســكان املخيــم 
مــن قبــل الجماعــات املســلحة غيــر الشــرعية الواقعــة تحــت نفــوذ الواليــات 

املتحــدة«.
وقال إنه بناء على املعلومات الواردة من الالجئين، فإن مسلحين صادروا 
 مــن املســاعدات اإلنســانية التــي تــم تســليمها إلــى الركبــان فــي 

ً
 كبيــرا

ً
جــزءا

األيــام الســابقة مــن قبــل ممثلــي األمــم املتحــدة والهــالل األحمــر العربــي 
الســوري، وتــم نقلهــم إلــى منطقــة »قــوات الشــهيد أحمــد العبــدو«، التــي 

دمشق تؤكد عزمها 
إسقاط املشاريع 

 التي تستهدف 
ً
كافة

وحدة وسالمة 
أرا�سي الجمهورية 
العربية السورية
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ملف الشرق

تقــع علــى بعــد 2.5 كــم شــمال مخيــم الالجئيــن.
       وأضــاف أن املســلحين فتحــوا النــار، فــي 11 أيلــول، فــي أحــد األســواق 
فــي الركبــان لتفريــق املدنييــن املطالبيــن بتوزيــع الغــذاء. )نوفوســتي، 9-12-

)2019
     فــي هــذه األثنــاء، رفضــت الواليــات املتحــدة اتهامــات املحققيــن األممييــن 
لـ«التحالــف الدولــي« الــذي تقــوده، بــأن ضرباتــه الجويــة فــي ســورية قــد 

تكــون أدت إلــى وقــوع »جرائــم حــرب«.
      وقــال املبعــوث األمريكــي الخــاص لشــؤون ســوريا، جيمــس جيفــري، 
 علــى أســئلة الصحافييــن، الخميــس: »نلتــزم بالحــذر الشــديد فــي كل 

ً
ردا

العمليات العسكرية«، وأضاف: »ال نوافق على خالصات« املحققين، في 
إشــارة إلــى تقريــر لجنــة التحقيــق األمميــة حــول ســوريا الــذي نشــر األربعــاء.
     وجاء في تقرير املحققين أنه في حاالت معينة، لم يتخذ التحالف الدولي 
»االحتياطــات الضروريــة للتمييــز بيــن املدنييــن واألهــداف العســكرية«، 
وأشــارت اللجنــة التــي شــكلها مجلــس حقــوق اإلنســان لألمــم املتحــدة فــي 
عــام 2011، إلــى سلســلة ضربــات جويــة شــنها »التحالــف« فــي كانــون الثانــي 
املا�ســي بمحافظــة ديــر الــزور الســورية، أســفرت إحداهــا عــن مقتــل 16 

.
ً
مدنيــا

 منطقيــة لالعتقــاد أن قــوات التحالــف 
ً
      وخلصــت إلــى أن »ثمــة أســبابا

، أو أنهــا لــم تقــم 
ً
 محــددا

ً
 عســكريا

ً
الدولــي يمكــن أال تكــون قــد ضربــت هدفــا

بذلــك مــع اتخاذهــا االحتياطــات الضروريــة«، وأكــدت اللجنــة أن »شــن 
هجمــات مــن دون تمييــز، تقتــل أو تصيــب مدنييــن، يشــكل جريمــة حــرب 

حيــن يحصــل ذلــك بشــكل غيــر مســؤول«. )أ ف ب، 2019-9-12(
األميركيــة  الدفــاع  فــي وزارة  رفــض مســؤول  فــي ســياق متصــل،        
 
ً
 إضافيــا

ً
 أمريكيــا

ً
»البنتاغــون« التعليــق علــى إمكانيــة إرســال 150 عســكريا

 إلــى أن الــوزارة تتبــع بشــكل عــام اســتراتيجية تقليــص 
ً
إلــى ســوريا، مشــيرا

عــدد القــوات األمريكيــة هنــاك.

 علــى طلــب مــن وكالــة »نوفوســتي« التعقيــب علــى تقريــر 
ً
     جــاء ذلــك ردا

نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« وتحدث عن استعدادات »البنتاغون« 
 إلى شمال شرق سوريا للمشاركة في تسيير دوريات 

ً
إلرسال 150 عسكريا

مشــتركة مــع تركيــا هنــاك.
      وقــال املســؤول للوكالــة: »اســتراتيجية قواتنــا فــي ســوريا لــم تتغيــر. 
ومــع أننــا نعمــل علــى تطبيــق مرســوم الرئيــس بشــأن انســحاب قواتنــا مــن 
ســوريا بشــكل مســتهدف ومنســق، فإن عديد القوات ســتحدده الظروف 
علــى األرض. وللدواعــي األمنيــة، لــن نناقــش األعــداد الدقيقــة للقــوات أو 

املواعيــد )الخاصــة بتغييرهــا(«.
       وحســب »نيويــورك تايمــز«، فــإن قرابــة 1000 عســكري أمريكــي 
، في إطار دعم جهود القضاء على فلول داعش 

ً
موجودون في سوريا حاليا

فــي املنطقــة. )نوفوســتي، 2019-9-13(
      واالثنيــن، كشــف مصــدر أمنــي عراقــي فــي قــوات حــرس الحــدود، عــن 
تعــرض فصائــل عراقيــة مســلحة للقصــف داخــل الحــدود الســورية مــن 

قبــل طيــران لــم يحــدد بعــد.
     وقــال املصــدر: إن »ليلــة االثنيــن شــهدت تعــرض فصائــل شــيعية 
مســلحة ال يعــرف إن كانــت منضويــة تحــت لــواء الحشــد الشــعبي أم ال 
 مــن القتلــى والجرحــى، لكن 

ً
للقصــف«، وأضــاف: أن »القصــف أوقــع عــددا

لــم يتــم التأكــد مــن األعــداد حتــى اآلن«.
     وأشار املصدر، إلى أن »الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، 
 أن 

ً
والوقــت بيــن ضربــة وأخــرى لــم يتجــاوز الدقيقــة الواحــدة«، مضيفــا

»القصــف كان داخــل منطقــة البوكمــال الســورية«. 
      وأكد املصدر، تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا 
بســبب القصــف، وقــال املصــدر: إن »القصــف الجــوي الــذي تعرضــت لــه 
فصائل عراقية مسلحة داخل منطقة البوكمال ليلة االثنين، قد يؤجل 
 
ً
فتــح معبــر القائــم البــو كمــال الــذي كان مــن املقــرر أن يفتتــح اليــوم أو غــدا

األمم املتحدة تعلن عن إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان وذلك للمرة ألولى منذ شهر شباط 2019.
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الثالثــاء«، وأضــاف: »لــم يتــم تحديــد موعــد رســمي حتــى اآلن لالفتتــاح 
الجديــد، وبقــي األمــر حتــى إشــعار آخــر«. )روســيا اليــوم، 2019-9-9(

       بمــوازاة ذلــك، أكــد مصــدر أمنــي ســوري أن »إســرائيل« اســتخدمت 
أجــواء األردن بمســاعدة األمريكييــن مــن قاعدتهــم العســكرية فــي منطقــة 
منطقــة   فــي  االثنيــن،  ليلــة  العســكرية،  القاعــدة  قصــف  فــي  التنــف، 

البوكمــال.
     وحمــل املصــدر األمنــي، واشــنطن وتــل أبيــب مســؤولية هــذه األعمــال 
 للخطوط الحمر«، وقال: إن »إسرائيل 

ً
 إياها »تجاوزا

ً
العدوانية«، معتبرا

 قيــد اإلنشــاء للجيــش الســوري وحلفائــه إليــواء 
ً
 معســكرا

ً
اســتهدفت فجــرا

 وقــت 
ً
 عــن بيــوت املدنييــن«، وأوضــح أن املبنــى »كان خاليــا

ً
الجنــود بعيــدا

االســتهداف وال توجــد إصابــات كمــا يــروج إعــالم 
العــدو«، وتوعــد املصــدر األمنــي بتلقين املعتدين 
اعتــداء.  أي  تكــرار  عنــد  ينســوه  لــن   

ً
درســا

)2019-9-9 )املياديــن، 
       بالترافــق مــع مــا ســبق، ذكــر مصــدر عراقــي 
رفيع املستوى، الثالثاء، أن انفجار مخزن عتاد 
لـ«الحشد العشائري« في قضاء هيت بمحافظة 
األنبــار االثنيــن، ناتــج عــن قصــف بطائــرة مســيرة.
       وقــال املصــدر: إن »األنبــاء التــي تحدثــت عــن 
أن ســبب احتــراق مخــزن للحشــد العشــائري فــي 
منطقــة املعمــورة بقضــاء هيــت غــرب األنبــار هــو 
تمــاس كهربائــي، كالم غيــر دقيــق«، وأضــاف: أن 
»االنفجار ناجم عن قيام طائرة مســيرة أطلقت 
 إلــى أن »ســيارة 

ً
 باتجــاه املركــز«، مشــيرا

ً
صاروخــا

أفرغــت  متنوعــة  أســلحة  تحمــل  كانــت  كبيــرة 
حمولتهــا داخــل املركــز قبــل عمليــة اســتهدافه«، 
 علــى أن »كل مخــازن أســلحة الحشــد 

ً
مشــددا

العشــائري ال تحتــوي علــى أســلحة ثقيلــة وإنمــا 
فقط متوســطة وخفيفة«، ولم يحدد املصدر األمني، مصدر القصف أو 

الجهــة التابعــة لهــا الطائــرة املســيرة.
       وكان انفجار وقع االثنين في مخزن للعتاد تابع لـ«الحشــد العشــائري« 
ألســباب مجهولة، تاله ســقوط عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة 

هيــت فــي محافظــة األنبــار.
       يأتــي ذلــك، غــداة اإلعــالن عــن تعــرض فصائــل مــن »الحشــد الشــعبي« 
توجــد داخــل األرا�ســي الســورية إلــى قصــف إســرائيلي.  )الســومرية، 10-

)2019-9
وبعــد تأجيــل افتتاحــه أكثــر مــن مــرة، بحــث ســفير ســورية لــدى العــراق 
صطام جدعان الدندح مع رئيس هيئة املنافذ الحدودية العراقية كاظم 
العقابي، في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة باإلسراع في إعادة 

فتــح معبــر »البوكمــال– القائــم« الحــدودي بيــن البلديــن.
املتطلبــات  كل  ســورية  إنجــاز  اللقــاء،  خــالل  الدنــدح  الســفير  وأكــد 
اللوجســتية لفتــح املعبــر وإعــادة الحيــاة إلــى هــذا الشــريان االقتصــادي 

البلديــن. بيــن  املهــم  والتجــاري 
بــدوره اســتعرض العقابــي عمليــات تهيئــة املعبــر مــن الناحيــة العراقيــة، 
 علــى اهتمــام الحكومــة العراقيــة باإلســراع فــي فتــح املعبــر بوقــت 

ً
مشــددا

 لحركــة نقــل األشــخاص والبضائــع بيــن البلديــن 
ً
 تنشــيطا

ً
قريــب جــدا

)2019-9-10 )ســانا،  الشــقيقين. 
وتواصلــت األســبوع الفائــت حالــة الغليــان الشــعبي، وارتفــاع األصــوات 
الرافضــة ملمارســات ميليشــيات »قســد«، وقالــت مصــادر إعالميــة: إن 
األهالــي فــي منطقتــي معيزيلــة والعزبــة بريــف ديــر الــزور الشــمالي، تظاهــروا 
ضــد انتهــاكات »قســد« باملنطقــة وطالبوهــا باإلفــراج عــن املعتقليــن، كمــا 
طالبوا برحيل املتزعمين األكراد، وتسليم مناطقهم إلى أهلها الحقيقيين.
وجــاءت تظاهــرات األهالــي، بعــد أن قامــت قوات 
مــن »التحالــف الدولــي« الــذي تقــوده الواليــات 
املتحــدة مــن خــارج مجلــس األمــن، باقتحامهــا 
التابعــة  الكســار  قريــة  املصفحــة  بالعربــات 
الشــمالي،  الــزور  ديــر  بريــف  البصيــرة  لناحيــة 
واختطــاف أربعــة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة مــن 

القريــة. أهالــي 
قــوات  اقتحــام  أن  إلــى  املصــادر،  ولفتــت 
لترهيــب  كثيــف  نــار  بإطــالق  بــدأ  »التحالــف« 
األهالــي، قبــل اقتحــام أحــد املنــازل واختطــاف 
املدنييــن األربعــة واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

)2019-9-10 )ســانا، 
علــى صعيــد مــواز، قــررت الحكومــة الدنماركيــة 
ســيطرة  مناطــق  إلــى  عســكرية  قــوة  إرســال 
»قســد«، وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
األميركيــة »البنتاغــون«، جوناثــان هوفمــان: إن 
»الدنمــارك إحــدى مؤس�ســي التحالــف الدولــي 
ضــد داعــش، وهــذه الخطــوة دليــل علــى االلتــزام 
املتواصــل مــن الدنمــارك بالعمــل مــع شــركائنا، ومنهــم »قــوات ســورية 

.»
ً
الديمقراطيــة«، للتأكــد مــن أن داعــش لــن يعــاود الظهــور مجــددا

وتابــع: »شــركاؤنا الدنماركيــون يعملــون مــع القــوات العســكرية األميركيــة 
في شــمال شــرقي ســورية لدعم األمن، واالســتقرار »وأشــار املتحدث إلى أن 
»الواليــات املتحــدة، ترحــب بالخطــوة الدنماركيــة لدعــم مهــام التحالــف 
الدولــي وتقاســم املســؤولية عــن هــذا الواجــب املهــم«. )روداوو، 9-11-

)2019
مســد«   – الديمقراطيــة  ســورية  »مجلــس  أعلــن  ذلــك،  غضــون  فــي 
اســتعداده للحــوار مــع الحكومــة الســورية، بالترافــق مــع ظهــور مؤشــرات 
علــى تصاعــد الخالفــات بيــن القــوى الكرديــة وذكــر مــا يســمى »نائــب رئيــس 
الهيئة التنفيذية في مسد«، املدعو حكمت حبيب، أنه »ليست هناك أي 

.
ً
تحضيــرات« مــن أجــل التفــاوض مــع الحكومــة الســورية حاليــا

وأقر حبيب بأن سبب إخفاق الحوار بين »مسد« والحكومة السورية هو 
نيات املجلس االنفصالية، إذ ذكر أن موقف الدولة السورية »ال يتوافق 

مصدر أمني سوري: 
»إسرائيل« استخدمت 
أجواء األردن بمساعدة 

أميركا للقصف في 
منطقة البوكمال

ملف الشرق
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مع تطلعاتهم في بناء إدارة ذاتية في شمال شرق سورية«.
وفــي محاولــة لقلــب الحقائــق، وتبريــر انســحابات »مســد« املتكــررة مــن 
 إلمــالءات االحتــالل األميرـكـي، زعــم حبيــب اســتعدادهم 

ً
الحــوار تنفيــذا

 
ً
للتفــاوض مــع جميــع القــوى الســورية بمــا فيهــا الحكومــة الســورية، مشــيرا

إلــى »إمكانيــة ذهابهــم فــي أي لحظــة أن اســتدعت الضــرورة للحــوار فــي 
دمشــق أو أي مــكان آخــر«. )مواقــع معارضــة، 2019-9-11(

إعــالن »مســد« ترافقــت مــع بيــان ملــا تســمى »الهيئــة التنفيذيــة« لـ»حــزب 
االتحــاد الديمقراطــي – بــا يــا دا« الكــردي، قــال فيــه: إن »تصريحــات 
بعــض األطــراف ال تخــدم ســوى سياســات ُمبّيتــه بغيــة خلــق الصراعــات 
«، مؤكــدة علــى »ضــرورة أن تكــون هنــاك وقفــة 

ً
 وكرديــا

ً
غيــر املجديــة وطنيــا

جديــة إزاء هــذه التحديــات«.
وأشــار »بــا يــا دا« فــي البيــان إلــى أن املرحلــة الحاليــة »أظهــرت تحديــات 
متعــددة علــى مختلــف األصعــدة«، وأضــاف: »إننــا فــي الهيئــة التنفيذيــة 
لحزب االتحاد الديمقراطي نرى بأن هذه التحديات تتطلب من مختلف 
 
ً
 مســؤوال

ً
القــوى واألحــزاب السياســية ومختلــف فئــات الشــعب تعامــال

ووقفــة جديــة إزائهــا؛ لينــّم عنهــا تحصيــن مكتســب اإلدارة الذاتيــة لشــمال 
وشــرق ســورية«.

واعتبــر »بــا يــا دا«، أن »أولــى الخطــوات الالزمــة فــي طريــق صــون هــذا 
املكتســب يتمثــل باتخــاذ خطــوات واقعيــة مــن مختلــف األطــراف، ســواء 
كانت ضمن اإلدارة الذاتية أو خارجها، والسعي الحثيث بداية إلى ترتيب 
األمــور بيــن األحــزاب الكرديــة فــي ســورية بهــدف حــّل الخالفــات بشــكل 
عّبــر قبــل 

ُ
بّنــاء«، ورأى، أن »بعــض التصريحــات التــي تصــدر مــن البعــض ت

كل �ســيء عــن املســاحة الضيقــة فــي التفكيــر وتقديــم املصلحــة الفئويــة 
علــى املصلحــة الوطنيــة العامــة ســورية كانــت أم كرديــة«. )هــاوار، 9-11-

)2019
       فــي غضــون ذلــك، قالــت املتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، 

ماريــا زاخاروفــا: إن اشــتباكات بيــن املســلحين األكــراد والســكان العــرب 
مستمرة في شمال سوريا وأدت إلى مقتل عشرات األكراد في آب املا�سي.
       وأضافــت: أن »اشــتباكات مســتمرة بيــن الفصائــل الكرديــة والعــرب 
الذين يحتجون على تسلط اإلدارات الكردية، وعلى وجه الخصوص على 
الخدمــة العســكرية اإللزاميــة فــي صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، 
وأشــارت زاخاروفا إلى أن شــمال ســوريا شــهد، في آب املا�سي وحده، أكثر 
 
ً
مــن 60 حالــة اشــتباك بيــن األكــراد والعــرب، أســفرت عــن مقتــل 60 كرديــا

وإصابــة 70 آخريــن. )روســيا اليــوم، 2019-9-12(
فــي األثنــاء، واصــل الجيــش العربــي الســوري، مالحقتــه لفلــول مســلحي 
بدهم خســائر كبيرة، 

ّ
تنظيم داعش اإلرهابي في بادية حمص الشــرقية وك

فــي وقــت تصاعــد فيــه الفلتــان األمنــي فــي مناطــق ســيطرة ميليشــيا »قــوات 
ســورية الديمقراطيــة– قســد«، وكثــف »التحالــف الدولــي« مــن إرســال 

املعــدات العســكرية إلــى قواعــده فــي املنطقــة.
وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات الريف الشرقي، أن وحدة مشتركة 
مــن الجيــش والقــوات الرديفــة، اشــتبكت، مــع مســلحين مــن داعــش علــى 
 مع قصف 

ً
اتجاه محيط منطقة حميمة في بادية حمص الشرقية، تزامنا

مدفعــي نفــذه الجيــش علــى نقــاط انتشــار مســلحي التنظيــم علــى طــول خــط 
االشــتباك، ما أســفر عن إيقاع عدد من املســلحين قتلى ومصابين.

كمــا دارت اشــتباكات متقطعــة بيــن قــوة عســكرية أخــرى تابعــة للجيــش 
ومســلحين مــن داعــش بمحيــط منطقــة ســد وادي عويــرض فــي باديــة 

لســخنة. ا
بدوره، واصل الطيران الحربي في سالح الجو غاراته الجوية على تجمعات 
 
ً
وتحــركات لتنظيــم داعــش علــى امتــداد محيــط باديــة الســخنة وتحديــدا
علــى اتجــاه محيــط املحطــة الثانيــة ومنطقــة حميمــة فــي أق�ســى ريــف 
حمــص الشــرقي، مــا أدى إليقــاع إصابــات مباشــرة فــي صفــوف التنظيــم 

وتكبيــده خســائر بــاألرواح والعتــاد. )الوطــن، 2019-9-12(

سفير سورية لدى العراق بحث مع رئيس هيئة املنافذ الحدودية العراقية السبل الكفيلة باإلسراع في إعادة فتح معبر »البوكمال– القائم«
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التعليق

أكــد الكاتــب الصحافــّي، األســتاذ موفــق محمــد، أنــه رغــم إعــالن االحتالليــن األميرـكـي والترـكـي فــي آب 

املاضياالتفاق على ما يسمى »إنشاء مركز عمليات إلدارة املنطقة اآلمنة شمال سورية«، وبدئهما بتسيير 

دوريــات مشــتركة فــي املنطقــة، وتواصــل اجتماعاتهمــا بهــذا الخصــوص، إال أن تصريحــات الطرفيــن تؤكــد 

« حتــى اآلن، بانتظــار مــا سُيســفر عنــه 
ً
وجــود خالفــات كبيــرة بينهمــا، خالفــات جعلــت مــن إعالنهمــا »إعالمّيــا

لقــاء الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب ورئيــس النظــام الترـكـي رجــب طيــب اردوغــان املرتقــب علــى هامــش 

اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة أواخــر الشــهر الجــاري، وكذلــك مــا ســتتمخض عنــه القمــة 

الثالثيــة لرؤســاء الــدول الضامنــة ملســار أســتانا )روســيا، إيــران وتركيــا(.

تصريحــات الطرفيــن األميركــي والتركــي، تشــير إلــى أن جوهــر الخــالف بينهمــا يكمــن فــي مســألة مــا يطمــح 

إلــى تحقيقــه االحتــالل الترـكـي، واملتمثــل فــي إنهــاء وجــود امليليشــيات الكرديــة املتحالفــة مــع االحتــالل 

األميركــي فــي كامــل املنطقــة املحاذيــة للحــدود التركّيــة، وإنشــاء مــا يســّميها نظــام أردوغــان »منطقــة آمنــة«، 
 كبيرة من الالجئين، ونشر قواته مع ميليشيات مسلحة سورية موالية له، في حين يقول 

ً
تستوعبأعدادا

االحتــالل االميركــّي: إنَّ حلفــاءه باشــروا بتنفيــذ االتفــاق وانســحبوا مــن مناطــق فــي الشــريط الحــدودي إلــى 

العمــق الســوري وســلموها إلــى مــا يســّميها »مجالــس عســكرية« تــم تشــكيلها، ويرفــض الوجــود الدائــم 

لجيــش االحتــالل الترـكـي فــي املنطقــة أي إنشــاء »منطقــة أمنيــة«، وهــي وجهــة نظــر تتبناهــا وزارة الدفــاع 

»البنتاغــون«. األميركيــة 

خالفات االحتاللين، أكثر ما دللت عليها، املباحثات املتواصلة بين وفدين عســكريين أميركي وتركي في 

تركيــا منــذ عــدة أيــام، مــن دون  إعــالن أّيٍ منهمــا عــن نتائــج توصــال إليهــا مــن جــراء هــذه املباحثــات وترافقهــا 

مع هجوم عنيف غير مســبوق شــنه رئيس النظام التركي ضد واشــنطن،  بقوله: »حليفتنا تســعى إلنشــاء 

منطقــة آمنــة مــن أجــل املنظمــة اإلرهابيــة وليــس مــن أجلنــا، ونحــن نرفــض هــذا املوقــف«، فــي إشــارة 

لـ»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة التــي تصنفهــا أنقــرة كإرهابيــة، وتهديــده واشــنطن  بــأنَّ »تركيــا لــن 

تســمح باملماطلــة فــي إقامــة املنطقــة اآلمنــة شــمال ســورية ونســتطيع إنشــاءها بقدراتنــا فقــط«، وأضــاف 

»املنطقــة اآلمنــة ال يمكــن تشــكيلها مــن خــالل تســيير الدوريــات، ونحــن مســتعدون الســتخدام القــوة 

الالزمــة إلنشــائها«. 

ــع مــا يجــري مــن تطــورات علــى األرض فــي الشــمال الســوري فيمــا يتعلــق ومــا يريــده االحتــالل االميركــي  تتبُّ

مــن إنشــاء  »منطقــة أمنيــة« فــي حيــن يطمــح االحتــالل الترـكـي إلــى »منطقــة آمنــة«، وظهــور خالفاتهمــا إلــى 

العلــن، كل ذلــك يوحــي بــأن كل طــرف يعمــل علــى ضبــط تحــركات اآلخــر مــن دون الوصــول إلــى حــّد الصــدام 

العسكري، فتركيا يستبعد أن  تقدم على شّن عملية عسكرية ضد امليليشيات الكردية، ألن ذلك يعني 

مواجهة عسكرية مع أميركا حليفها في حلف شمال األطل�سي »ناتو«، وكذلك أميركا تعمل على استعادة 

 خــارج ســربه، بانضمامهــا إلــى »تحالــف أســتانا«، وشــرائها منظومــة  
ً
تركيــا إلــى »ناتــو« بعــد تغريدهــا بعيــدا

صواريــخ »إس 400« مــن روســيا، إثــر رفــض »الناتــو« تزويدهــا بطائــرات »إف 35« األميركيــة.

 باإلقدام على أي خطوة خارج 
ً
بناء عليه، في ظل الوضع الحالي في الشمال، وعدم رغبة الطرفين حاليا

التموضعــات القائمــة، يعتقــد أن لقــاء ترامب-أردوغــان علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لألمــم 
املتحــدة أواخــر الشــهر الجــاري، وكذلــك القمــة الثالثيــة لرؤســاء الــدول الضامنــة ملســار أســتانا، ســتكون 

محطات مفصلية، فقد يتفق ترامب وأردوغان على تفاصيل املنطقة املزعومة أو يصال إلى حّد االفتراق، 

مــع محافظــة االحتالليــن علــى تموضعاتهمــا الحاليــة، وكذلــك القمــة الثالثيــة  فــي أنقــرة، يتوقــع أن تضــع  

 علــى املحــك، فــي ظــل مواقــف نظيــره الرو�ســي فالديميــر بوتيــن واإليرانــي 
ً
 وخارجيــا

ً
أردوغــان املــأزوم داخليــا

حســن روحانــي املتمثلــة بالتشــديد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة وســالمة وســيادة األرا�ســي الســورية.
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        أعلــن الجيــش الســوري أن الدفاعــات الجويــة تصــدت لهجمــات 
بطائرات مسيرة محملة بالقنابل أطلقها املسلحون على مواقع عسكرية 

فــي ســهل الغــاب فــي محافظــة حمــاة.
      وقــال مصــدر عســكري، الســبت: أن الدفــاع الجــوي تمكــن مــن تدميــر 
اثنتيــن مــن الطائــرات املســيرة وإســقاط الثالثــة وتفكيــك ذخيرتهــا دون 

وقــوع أي خســائر فــي صفــوف الجيــش. )ســانا، 2019-9-7(
واألسبوع الفائت، واصل اإلرهابيون في الشمال خروقاتهم لوقف إطالق 
النــار وتصعيدهــم مــن هــذه الخروقــات، رد الجيــش العربــي الســوري بقــوة 
عليهــم ودك مواقعهــم، بالترافــق مــع اســتهداف ســالح الجــو الرو�ســي لهــم 

للمــرة األولــى منــذ بــدء التهدئــة.
وذكــر مصــدر ميدانــي، أن الجيــش دك بمدفعيتــه الثقيلــة مواقــع تنظيــم 

معــرة  محيــط  فــي  اإلرهابــي  النصــرة«  »جبهــة 
حرمــة وحزاريــن ومعــرة الصيــن والفطيــرة وأم 
 علــى اعتــداء 

ً
الصيــر بريــف إدلــب الجنوبــي، ردا

عســكرية  نقــاط  علــى  بالصواريــخ  اإلرهابييــن 
بأريــاف حمــاة الشــمالي الغربــي وإدلــب الجنوبــي 
إلــى مقتــل وإصابــة  الشــرقي، الفتــا  والجنوبــي 

العديــد مــن اإلرهابييــن بمدفعيــة الجيــش.
اســتهدف  الجيــش  أن  املصــدر،  وأوضــح 
 تحــركات لإلرهابييــن 

ً
براجمــات صواريخــه أيضــا

في معرة حرمة ومعرة الصين وحزارين وأطراف 
الفطيرة الشــيخ مصطفى وركايا والنقير وهو ما 
أســفر عــن مقتــل العديــد مــن اإلرهابييــن وجــرح 

.
ً
آخريــن وتدميــر عتادهــم الحربــي أيضــا

ولفت املصدر، إلى أن الطيران الحربي الرو�سي 
بــدوره شــن فجــر أمــس عــدة غــارات مركــزة علــى 
مواقع لـ»النصرة« قرب دركوش املتاخمة للواء 
تخاريــم  كفــر  وأطــراف  الســليب  اســكندرون 
وقرية كفر مارس بريف إدلب الشمالي الغربي، 
وهــو مــا أدى إلــى تدميرهــا بالكامــل علــى رؤوس 

اإلرهابييــن الذيــن كانــوا مختبئيــن فيهــا.
وقــال املصــدر: هــذه هــي املــرة األولــى التــي يغيــر فيهــا الحربــي الرو�ســي علــى 
مواقــع اإلرهابييــن فــي منطقــة خفــض التصعيــد منــذ بــدء ســريان وقــف 
إطــالق النــار الــذي أقــر بتاريــخ 31 الشــهر املا�ســي والــذي التــزم بــه الجيــش 
العربــي الســوري وخرقــه اإلرهابيــون غيــر مــرة خــالل األيــام الثانيــة عشــرة 

املاضيــة.
ــا يــزْل قــرار وقــف إطــالق النــار بمنطقــة 

َّ
ـ ـ وأكــد املصــدر، أنــه مــع كل ذلــك ملـ

 حتى اللحظة – ساعة إعداد هذه املادة – وأن الجيش 
ً
التصعيد صامدا

ملتزم به مع احتفاظه بحق الرد على اعتداءات »النصرة« وحلفائها على 
أي نقطــة مــن نقاطــه باألســلحة الناريــة املناســبة لدفــع أذاهــا عــن جنــوده. 

)الوطــن، 2019-9-8(

وفــي اليــوم العاشــر مــن ســريان مفعــول وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب، صعــد 
إرهابيــو إدلــب بقيــادة »جبهــة النصــرة«، خروقاتهــم علــى طــول خطــوط 
التمــاس باتجــاه نقــاط تمركــز الجيــش الســوري الــذي رد عبــر مدفعيتــه 

وكبدهــم خســائر بشــرية وماديــة.
وأوضــح مصــدر ميدانــي أن الجيــش رد علــى مصــادر إطــالق النــار، دون 
اللجــوء إلــى اســتخدام ســالح الجــو، فــي مناطــق متفرقــة تســيطر عليهــا 
»النصــرة« والتنظيمــات اإلرهابيــة املرتبطــة بهــا فــي ريفــي إدلــب الجنوبــي 
والجنوبــي الشــرقي، وريفــي حمــاة الشــمالي الغربــي والالذقيــة الشــمالي 

الشــرقي.
وأشــار املصــدر إلــى أن اإلرهابييــن، وعبــر تكثيــف خروقاتهــم، يســعون إلــى 
 والعــودة إلــى االحتــكام للميــدان، بعــد أن ســمحت 

ً
نســف الهدنــة نهائيــا

التهدئة لهم بالتقاط أنفاســهم وإنشــاء خطوط 
الصمــود  بإمكانهــا  أن  توهمــوا  جديــدة  دفــاع 

أمــام انطالقــة جديــدة للجيــش الســوري.
تغييــر  علــى  قــادر  الجيــش  أن  تأكيــده  وجــدد 
الخريطــة امليدانيــة ملصلحتــه فــي جميــع مناطــق 
اســتعادة  بوســعه  وأن  التمــاس  خطــوط 
الســيطرة علــى طريــق عــام حمــاة حلــب، وعلــى 
معــرة  مثــل  عليــه  الواقعــة  واملــدن  البلــدات 
النعمان وخان السبل وسراقب والزربة، حاملا 
تصــدر أوامــر قيادتــه العســكرية، وفــق مــا نــص 
عليــه اتفــاق »سوت�ســي« ببــن الرئيســين الرو�ســي 

والترـكـي.
وفســرت مصــادر إعالميــة معارضــة مقربــة مــن 
ميليشــيا  أكبــر  للتحريــر«،  الوطنيــة  »الجبهــة 
تركية في إدلب، التصعيد األخير من »النصرة« 
بمقاتليهــا  زجــت  التــي  اإلرهابيــة  والتنظيمــات 
فــي خطــوط التمــاس، بأنهــا محاولــة منهــا لخلــق 
انتصــار »وهمــي« بعــد االنتكاســات األخيــرة التــي 

منيــت بهــا قبــل وقــف إطــالق النــار.
ولــم تســتبعد املصــادر أن يبــادر الفــرع الســوري 
لتنظيم القاعدة، إلى شن هجوم في أحد محاور القتال إلحداث خرق فيه 
يعيــد لــه هيبتــه املفقــودة، أمــام بقيــة امليليشــيات املواليــة لتركيا، وإلرضاء 
مــا تبقــى مــن حاضنتــه املتآكلــة، لكــن املصــادر أكــدت أن »النصــرة« تعيــش 
 مــن العزلــة فرضهــا تفردهــا بالقــرار العســكري فــي غــرف العمليــات، 

ً
حــاال

وهو ما أدى إلى نفور امليليشيات منها على الرغم من تصريحات قياداتها 
املنافيــة لذلــك.

إلــى ذلــك، كشــف مصــدر معــارض مقــرب مــن »أحــرار الشــرقية«، أحــد 
ميليشــيات مــا يســمى »الجيــش الوطنــي« املمــول مــن النظــام الترـكـي، أن 
 برتبــة عاليــة أبلغهــم خــالل اجتمــاع عقــد فــي بلــدة الراعــي 

ً
 تركيــا

ً
ضابطــا

الحدوديــة املحتلــة مــن تركيــا، بــأن األولويــة فــي أجنــدة الجيــش الترـكـي 

 
ً
 تركيا

ً
ضابطا

برتبة عالية يخبر 
ميليشيات أنقرة أن 
أولوية نظامه الآلن 
هي منطقة شرق 

الفرات وليس إدلب!

ملف الشمال
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ملف الشمال

الطيران الحربي الرو�سي يغير على مواقع اإلرهابيين في منطقة خفض التصعيد

وميليشــيات »درع الفــرات« و»غصــن الزيتــون« هــي عملياتــه فــي منطقــة 
 علــى ســؤال حــول إمكانيــة إرســال 

ً
شــرق الفــرات وليــس إدلــب، وذلــك ردا

تعزيــزات جديــدة مــن امليليشــيات إلــى جبهــات جنــوب إدلــب وســهل الغــاب. 
)2019-9-9 )الوطــن، 

      هذا، وبحث وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف، ونظيره التركي، 
مولــود تشــاووش أوغلــو، فــي اتصــال هاتفــي جــرى بينهمــا االثنيــن، تطورات 

القضية الســورية.
      وأفــادت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان، بــأن الجانبيــن ناقشــا، خــالل 
املكاملة التي جرت بمبادرة من الطرف التركي، »حالة عملية تسوية األزمة 
فــي ســوريا فــي ســياق بنــود القــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس األمــن لألمــم 
املتحــدة، واالتفاقــات التــي توصــل إليهــا رئيســا روســيا وتركيــا )فالديميــر 
بوتيــن ورجــب طيــب أردوغــان( خــالل محادثاتهمــا فــي مدينــة جوكوفســكي 

يــوم 27 أغســطس مــن العــام الحالــي«.
        وأضاف البيان: أن »الفروف وتشاووش أوغلو أكدا اهتمام الطرفين 
املشــترك بإنهــاء عمليــة تشــكيل اللجنــة الدســتورية وإطــالق عملهــا فــي 
أســرع وقــت ممكــن«، كمــا تطــرق االتصــال إلــى مســائل التحضيــر للقمــة 
املرتقبــة بيــن الــدول الضامنــة لعمليــة أســتانا، أي روســيا وتركيــا وإيــران، 
فــي اســطنبول، إضافــة إلــى بحــث عــدد مــن املواضيــع الخاصــة بالتعــاون 

الرو�ســي الترـكـي الثنائــي. )روســيا اليــوم، 2019-9-9(
     يأتي ذلك في وقت نفت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثالثاء، صحة 
تقرير لوكالة »رويترز« يزعم قيام القوات الجوية الروســية بشــن غارات 

علــى منطقــة خفــض التصعيد بإدلب.
       ووصفــت وزارة الدفــاع مــا نشــرته »رويتــرز« حــول هــذا املوضــوع 
بـ«املزيــف«، وأكــدت أن القــوات الجويــة الروســية والســورية لــم تنفــذ أي 
غــارات منــذ بــدء نظــام وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب يــوم 31 آب املا�ســي. 

)2019-9-10 )نوفوســتي، 
     فــي غضــون ذلــك، أرســل جيــش االحتــالل الترـكـي تعزيــزات عســكرية 
كبيــرة إلــى نقــاط املراقبــة التــي يقيمهــا بمنطقــة »خفــض التصعيــد« فــي 

إدلــب شــمال غــرب ســوريا.
     وقالت مصادر عسكرية تابعة لالحتالل التركي، األربعاء: إن التعزيزات 
العســكرية تضــم العديــد مــن املدرعــات وناقــالت الجنــود وآليــات البنــاء. 

)األناضــول، 2019-9-12(
فــي األثنــاء، قالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا أن 
مســلحين مــن تنظيــم »هيئــة تحريــر الشــام« ناشــطين فــي إدلــب يواصلــون 
قصف مواقع للقوات الحكومية من املنطقة، ومهاجمة قاعدة حميميم 
الجوية الروسية في ريف الالذقية بواسطة طائرات مسيرة هجومية، في 
خــرق لنظــام وقــف إطــالق النــار الــذي أعلنــه الجيــش الســوري اعتبــارا مــن 

31 آب. 
       وشن إرهابيون من »هيئة تحرير الشام« أكثر من 300 هجوم خالل 
 
ً
 عــن أنهــم حاولــوا مجــددا

ً
األيــام العشــرة األولــى مــن أيلــول الجــاري، فضــال

االعتــداء علــى قاعــدة حميميــم باســتخدام طائرتيــن مســيرتين فــي الثالــث 
مــن أيلــول، حســب املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية.

      وشــددت زاخاروفــا علــى أن هجمــات إرهابيــة كهــذه تتســبب بســقوط 
ضحايــا بيــن املدنييــن فــي القــرى والبلــدات فــي محيــط منطقــة إدلــب وبيــن 
أفراد من الجيش الســوري، وقالت: إن هجمات إرهابيي »تحرير الشــام« 
 من الجيش السوري وأكثر من 470 

ً
أسفرت عن استشهاد 150 عنصرا

، إضافــة إلــى إصابــة أكثــر مــن 100 شــخص.  
ً
مدنيــا

      ولفتــت زاخاروفــا إلــى أن ضربــات جويــة مثــل تلــك التــي شــنها طيــران 
التحالــف الدولــي فــي 31 آب، بالتزامــن مــع بــدء ســريان وقــف إطــالق النــار 
فــي إدلــب، ال يمكــن أن تحــل »مشــكلة الوجــود اإلرهابــي واســع النطــاق« 
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هنــاك، بــل قــد تــؤدي إلــى تقويــض الجهــود الراميــة إلــى إحــالل االســتقرار 
فــي املنطقــة، التــي يســيطر عليهــا »نحــو 50 ألــف إرهابــي مدجــج بالســالح 

ولديهــم الخبــرة القتاليــة«.
      وأعربت زاخاروفا عن قناعة الجانب الرو�سي بأن »تحقيق االستقرار 
واألمــن علــى املــدى الطويــل فــي إدلــب يمكــن فقــط مــن خــالل العــودة إلــى 
التنفيذ الكامل ملذكرة سوت�سي املوقعة في 17 أيلول 2018، والتي تنص 
علــى إنشــاء منطقــة منزوعــة الســالح حــول منطقــة خفــض التصعيــد، 

والتصــدي للخطــر اإلرهابــي«. )روســيا اليــوم، 2019-9-12(
       كذلــك، كشــف الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، الجمعــة، أن 
اجتماع القمة الثالثي املقرر في 16 أيلول الجاري مع قادة روسيا وإيران 

فــي أنقــرة، ســيناقش بشــكل أسا�ســي الوضــع فــي إدلــب الســورية.
      وقــال: »ســيتم التركيــز بشــكل رئيــس خــالل اجتمــاع القمــة الثالثــي فــي 
أنقــرة علــى العمليــات الجاريــة فــي إدلــب والوضــع املحيــط بهــا، كمــا ســيتم 
تبــادل اآلراء بشــأن نقــاط املراقبــة فــي املنطقــة منزوعــة الســالح، وقضيــة 

مكافحــة اإلرهــاب«. 
 حثيثــة مــع 

ً
      وقــال أردوغــان، فــي خطــاب بواليــة ماالطيــا: »نبــذل جهــودا

: »سنقوم 
ً
روسيا ملنع حدوث مجازر في إدلب«، على حد وصفه، مضيفا

 خــالل القمــة الثالثيــة التركيــة الروســية 
ً
ببحــث هــذه املواضيــع مجــددا

اإليرانيــة املزمــع عقدهــا خــالل األســابيع القادمــة«.
       وفــي ســياق القمــة الثالثيــة املنتظــرة، أعلــن املتحــدث الصحافــي 
باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، أن الرئيــس بوتيــن ســيعقد 
اجتماعيــن مــع الرئيســين التركــي واإليرانــي، فــي إطــار القمــة الثالثيــة حــول 

ســوريا.
      وقال بيسكوف للصحافيين: »تعلمون أنه من املقرر عقد لقاء ثالثي 
حــول ســوريا، يــوم االثنيــن، مــع ضامنــي عمليــة أســتانا للتســوية بســوريا«. 

)روسيا اليوم، 2019-9-13(

      هــذا، وأعلــن الكرمليــن املواضيــع الرئيســة للقمــة الثالثيــة الخامســة 
حــول ســوريا، والتــي ســتجمع الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن ونظيريــه 

الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان واإليرانــي حســن روحانــي، فــي أنقــرة.
       وقــال يــوري أوشــاكوف، مســاعد الرئيــس الرو�ســي، للصحافييــن 
الجمعــة: إن »الزعمــاء الثالثــة للــدول الضامنــة ملســار »أســتانا« للتســوية 
الســورية، ســيبحثون فــي إطــار القمــة املقــررة عقدهــا االثنيــن القــادم 16 
ســبتمبر فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة، بصــورة مفصلــة الوضــع فــي إدلــب 
 إلــى أن األوضــاع فــي هــذه املناطــق التــي ال 

ً
وشــمال شــرق ســوريا«، الفتــا

تخضــع لســيطرة الحكومــة الســورية املركزيــة »ال تــزال متوتــرة وهنــاك 
وجــود كبيــر لإلرهابييــن«.

      كمــا ســيبحث بوتيــن وأردوغــان وروحانــي »مســائل متعلقــة بدفــع 
العمليــة السياســية إلــى األمــام بجهــود الســوريين أنفســهم وبمســاعدة 
األمــم املتحــدة علــى نحــو يتما�ســى مــع بنــود قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 

أوشــاكوف. حســب   ،»2254
      وأضــاف مســاعد الرئيــس الرو�ســي: »وســيصبح إتمــام عمليــة تشــكيل 
 مــع قــرارات مؤتمــر الحــوار 

ً
اللجنــة الدســتورية وإطــالق عملهــا توافقــا

الســوري املنعقــد فــي ينايــر 2018 فــي مدينــة سوت�ســي، مرحلــة هامــة ضمــن 
جهــود تفعيــل العمليــة السياســية. ونعتبــر تشــكيل اللجنــة الدســتورية 
فرصــة فريــدة إلطــالق حــوار مباشــر بيــن الســوريين، ســيكون األول حــول 

مســتقبل بالدهــم«.
      واملواضيــع األخــرى التــي ســتطرحها القمــة هــي الوضــع اإلنســاني فــي 
ســوريا ومســاعدة الالجئيــن وإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة وإزالــة األلغــام.
       وعلــى هامــش االجتمــاع وقبــل بــدء أعمالــه، ســيعقد الرئيــس الرو�ســي 
لقــاءات ثنائيــة مــع نظيريــه الترـكـي واإليرانــي، ســتتناول املواضيــع ذات 
االهتمــام املشــترك، عــالوة علــى »ضبــط الســاعة« فيمــا يتعلــق بامللــف 

الســوري. )روســيا اليــوم، 2019-9-13(.

سيبحث بوتين وأردوغان وروحاني مسائل متعلقة بدفع العملية السياسية إلى األمام بجهود السوريين أنفسهم وبمساعدة األمم املتحدة

ملف الشمال
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التعليق

مهمــا حــاول اإلرهابيــون أن يظهــروا بموقــف القــوّي مــن خــالل خروقاتهــم املتكــررة 

لوقــف إطــالق النــار املعلــن عنــه مــن جانــب واحــد، جانــب الجيــش العربــّي الســورّي، إال 

أنــه يجــب االنتبــاه إلــى أنَّ هــذه الخروقــات محــدودة وغايتهــا رفــع املعنويــات والتأكيــد علــى 

وجــود هــؤالء اإلرهابييــن، إال أن محدوديتهــا تؤكــد فــي الوقــت ذاتــه، محدوديــة قدرتهــم 

وقــدرة داعميهــم علــى الدخــول بمواجهــة مــع ســورية وحلفائهــا، وهــو مــا يظهــر بوضوح من 

خــالل األنبــاء املســربة عــن تأكيــد ضابــط ترـكـي رفيــع املســتوى ملرتزقــة تركيــا فــي شــمال 

البــالد أن أولويــة نظامــه فــي الوقــت الراهــن هــي ملنطقــة شــرق الفــرات، ويعنيذلــك، أن 

اإلرهابيين في إدلب أمام خيارين، إما السعي وراء أولويات مشغلهم التركّي، أو الذهاب 

لحتفهــم فــي مواجهــة الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه.

ويبــدو أنَّ النظــام الترـكـّي الــذي لــم يجــرؤ علــى دفــع ميليشــياته لخــرق اتفــاق وقــف 

إطــالق النــار، ولــم يســتطع فــي الوقــت ذاتــه تنفيــذ التزاماتــه التــي وعــد بتنفيذهــا عندمــا 

اســتجدى الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن نهايــة الشــهر املا�ســي لتأميــن الحمايــة لقواتــه 

االحتالليــة فــي نقطــة املراقبــة التاســعة فــي مــورك، يبدوأنــه ينتظــر انعقــاد القمــة الثالثيــة 

بيــن رؤســاء الــدول الضامنــة ملســار أســتانا )روســيا، إيــران وتركيــا( فــي أنقــرة، كــي يتمكــن 

نظيــراه الرو�ســي واإليرانــي مــن إنزالــه عــن شــجرة أزماتــه الداخليــة والخارجيــة التــي تنمــو 

.
ً
ســريعا

، مع ترجيحات بأن تأتي 
ً
ما سبق يجعل القمة الثالثية مفتوحة على االحتماالتكافة

 أن التطورات على الساحة السورية تفرض على رئيس النظام 
ً
بحل إلدلب، خصوصا

الترـكـي الرضــوخ ملطالــب نظيريــه بوتيــن وروحانــي املتكــررة بتنفيــذ االلتزامــات املترتبــة 

عليــه فيمــا يخــص امللــف الســوري بعدتلكــؤه املتواصــل بتنفيذهــا، ومــن هنــا فــإن مصيــر 

النقطة التركية في مورك بريف حماة الشمالي والتي يحاصرها الجيش العربي السورّي 

 علــى طاولــة الحــوار، إذ إنَّ وجودهــا مــع تواصــل 
ً
والنقــاط التركيــة األخــرى ســيكون أيضــا

ســيطرة الجيش العربي الســوري على املنطقة بات ال معنى له، ولن يطول صبر دمشــق 

علــى وجودهاداخــل أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

وبالتالــي فــإن هــذه القمــة التــي تأتــي بعــد إخفــاق تطبيــق اتفــاق سوت�ســي حــول إدلــب 

ــع قبــل عــام، قــد ينتــج عنهــا بأقــل التقديــرات االتفــاق علــى فتــح الطريقيــن الدولييــن 
ّ
املوق

دمشق – حلب، وحلب – الالذقية، وأن يكون تحت سيطرة الحكومة السورية، وهذا 

مــا قــد يوفــر الهــدوء إلدلــب طــوال األمــد القريــب القــادم.

ملف الشمال
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