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السوري
الحدث
فــي املتــابع ــة

الجوالن سورية ..ومش ناقصها هوية

إعداد وتعليق :مازن جبور
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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 والتقدي ـرات املســتقبلية حولهــا.

ّ
ٌ
ٌ
ـتقلة ّ
تأسســت عــام ّ 2015
،مقرهــا مدينــة دمشــق،
مؤسســة بحثيــة مسـ
ُتعنى بالسياسات ّ
العامة والشؤون اإلقليمية والدولية ،وقضايا العلوم
السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية
ّ ّ
ّ
وتطبيقي( ،باإلضافة إلى
املعرفي الشامل )نظر ّي،
واألمنية ،وذلك باملعنى
عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشـرافية ،وتركيزها على السياســات
والقضايــا ّ
الراهنــة ،ومتابعــة فاعلــي السياســة املحليــة واإلقليميــة
والدولية ،على أساس ّ
النقد والتقييم ،واستقصاء التداعيات املحتملة
والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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ملف الشرق

نعــرض فيــه لــردود األفعــال املنــددة
والرافضــة لق ـرار الرئيــس األمير ـكـي دونالــد
ترامــب باالعت ـراف بـ«ســيادة» كيــان االحتــال
اإلس ـرائيلي علــى الجــوالن العربــي الســوري
املحتــل ،ومــن ثــم تــم التطــرق إلــى أجــواء القمة
العربيــة فــي تونــس ،فيمــا يتعلــق بالشــأن
الســوري منهــا ،باإلضافــة إلــى املســتجدات
علــى صعيــد ملفــي «اللجنــة الدســتورية»
واملهجريــن.

نقـرأ فــي هــذا العــدد األخبــارالــواردة حــول
آخــر املســتجدات بشــأن بقــاء قــوات
احتالليــة أميركيــة – غربيــة فــي شــرق
وشــمال شــرق البــاد رغــم اإلعــان عــن
«هزيمــة» تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي
تلــك املنطقــة ،كمــا تــم التطــرق للعرقلــة
األميركيــة املتواصلــة إلخــاء «مخيــم
الركبــان» ،واألوضــاع املأســاوية فــي
«مخيــم الهــول».

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 ،خصوصــا مــع تواصــل األنبــاء عــن أن تلــك التنظيمــات
تحضــرالســتفزازكيميائــي فــي املنقطــة.
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ّ
ّ
ّ
واملحليــة
والعربيــة
الدوليــة
تواصلــت األســبوع الفائــت اإلدانــات
لتصريحــات الرئيــس األمير ـكـي دونالــد ترامــب؛ ذلــك بخصــوص االعت ـراف
ائيلي علــى الجــوالن العربــي السـ ّ
بـ»ســيادة» كيــان االحتــال اإلس ـر ّ
ـوري
املحتــل ،إذ أعلنــت عـ ّـدة دول أجنبيــة وعربيــة ،عــاوة علــى عـ ّـدة أح ـزاب
وتيارات وتكتالت سياسية دعمها لسورية في مواجهة تصريحات ترامب.
وقامــت وحــدات مــن جيــش االحتــال اإلس ـرائيلي ،باإلج ـراء األول منــذ
تصريحات ترامب بخصوص الجوالن ،إذ نشرجيش االحتاللّ ،
القناصة
علــى طــول خــط فصــل القــوات مــع ســورية ،كجــزء مــن االســتعدادات
للتظاهرات املنددة باإلعالن األميركي ،كما نشرت قوات االحتالل وحدات
مكافحــة الشــغب ،مــع االســتعداد لنشــر قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع،
ً
والرصــاص املطاطــي( .روســيا اليــوم نقــا عــن القنــاة « »13اإلس ـرائيلية،
)2019-3-23
بمــوازاة ذلــك ،ذكــر وزيــر الخارجيــة األمير ـكـي
مايــك بومبيــو ،فــي مقابلــة تلفزيونيــة ،أن ق ـرار
ً
ترامــب بشــأن الجــوالن ،يختلــف تمامــا عــن
قضيــة القــرم ،وفــي املقابلــة نفســها أشــارت
املذيعــة إلــى أن أميــركا ســبق أن فرضــت عقوبــات
ضــد روســيا علــى خلفيــة «ضمهــا للقــرم»،
لكنهــا تنــوي االعت ـراف بســيادة «إس ـرائيل» علــى
الجــوالن ،وســألت املذيعــة بومبيــو أليــس هــذا
املوقــف عبــارة عــن ممارســة واشــنطن سياســة
املعاييــر املزدوجــة؟
ً
وقــال بومبيــو فــي رده« :ال ،إطالقــا .مــا يقــوم
به الرئيس األميركي دونالد ترامب تجاه الجوالن
هــو اعت ـراف بالواقــع علــى األرض ،وبالوضــع
األمنــي الضــروري لحمايــة دولــة (إس ـرائيل)،
ً
وكل �شــيء بســيط جــدا» ،وزعــم بومبيــو أن هــذا اإلجـراء لــن يخــرق قـرارات
مجلــس األمــن الدولــي ،وقــال« :ال ،هــذا يتناســب بشــكل عميــق مــع الوضــع
والواقــع علــى األرض»( .روســيا اليــوم)2019-3-23 ،

ً
للمنظمة األممية تجاه قضية االحتالل اإلسرائيلي للجوالن ،مشددا على
أن الشــعب الســوري مجمــع اليــوم وأكثــرمــن أي وقــت م�ضــى علــى رفــض
املوقــف األمير ـك ّـي ،وعلــى التصــدي لالحتــال اإلس ـرائيلي للجــوالن املحتــل
بــكل الوســائل املمكنــة التــي يقرهــا القانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة.
ً ً
وأكــد الجعفــري ،أنــه «كان واضحــا جــدا عــدم اتفــاق غوتيريــس مــع مــا
خــرج مــن واشــنطن بخصــوص الجــوالن» ،وأكــد األميــن العــام للجعفــري،
«أن الدبلوماســية ال تمــارس بالتغريــدات علــى تويتــر وال تــرد الــدول علــى
ذلــك بتغريــدات مضــادة».
ّ
وبيــن الجعفــري أن «مجلــس األمــن الدولــي لهــذا الشــهر ميــؤوس مــن
دوره ،بحكــم كــون رئاســته فرنســية ،وفرنســا تشــارك األميركييــن عدوانهــم
العســكر ّي والسيا�سـ ّـي واإلنسـ ّ
ـاني علــى ســورية،
ً
وكانــت طرفــا فــي العــدوان الثالثــي علــى ســورية
فــي  14نيســان  ،»2018وتابــع« :أرســلت رســالة
رســمية شــديدة اللهجــة باســم الحكومــة
ّ
السورية إلى رئيس مجلس األمن أبلغه بموقف
دمشــق ،وطالبــت املجلــس باتخــاذ اإلج ـراءات
بموجــب امليثــاق وأحــكام القانــون الدولــي».

بومبيو :قرارترامب
بشأن الجوالن
يتناسب مع الوضع
والواقع على األرض!

هــذا ،وقبيــل مغادرتــه األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة إلــى أميــركا،
قــال نتنياهــو فــي تصريــح صحافـ ّـي أدلــى بــه ليلــة الســبت أمــام طائرتــه :إن
ً
االجتماعــات مــع ترامــب فــي هــذه الزيــارة ســتكون «هامــة جــدا» ،وتابــع:
«ســأتحدث مــع الرئيــس ترامــب عــن الجــوالن وعــن تصريحاتــه التاريخيــة.
كمــا ســأبحث معــه امللــف السـ ّ
ـوري ،ومواصلــة ممارســة الضغــوط علــى
إي ـران وتشــديد العقوبــات التــي تــم وســيتم فرضهــا ،والتعــاون األمنــي
واالســتخباراتي غيــر املســبوق بيننــا»( .روســيا اليــوم)2019-3-24 ،
فــي هــذه األثنــاء ،التقــى منــدوب ســورية الدائــم لــدى األمــم املتحــدة
بشــار الجعفــري األميـ َـن العــام للمنظمــة األمميــة أنطونيــو غوتيريــس ،فــي
نيويــورك ،وأبلغــه بموقــف الجمهوريــة العربيــة الســورية الرافــض واملندد
بتصريحــات ترامــب ،وطلــب الجعفــري مــن األميــن العــام لألمــم املتحــدة،
«إصــدار موقــف رســمي ال لبــس فيــه» ،يؤكــد بــه علــى املوقــف الراســخ

هــذا ،وحــول حقيقــة الحديــث «اإلسـرائيلي»
عــن تثبيــت اعت ـراف ترامــب بـ»ســيادة» كيــان
االحتــال علــى الجــوالن فــي معــرض زيــارة نتنياهو
إلــى واشــنطن ،قــال الجعفــري« :نعــم ســيقومون
بذلــك» ،لكنــه أكــد أن قيمــة ق ـرارأمير ـكـي كهــذه
ً
ً
تســاوي «صف ـرا» ،وأضــاف« :ال أثــر قانونيــا
لالعت ـراف األمير ـكـي ،لكنــه تصعيــد خطيــر فهــو
أنهــى دور األميركييــن كوســيط ســام ،ولــم يعــد
ً
ًّ
ً
أميركيــا نهائيــا ،ومــا
هنــاك مــا يســمى وســيطا
ّ
ّ
القانوني على
الدولي
خرج عنهم هو إعالن حرب كونهم يسقطون اإلجماع
مفهــوم ســيادة الــدول» ،وأردف« :الهاجــس يكمــن فــي أن تشــجع واشــنطن
أتباعهــا الصغــار علــى الذهــاب فــي املوقــف نفســه مــن الجــوالن الســوري
ً
املحتــل ،وتضغــط عليهــم سياســيا فــي عمليــة التصويــت علــى مشــاريع
قـرارات الجــوالن فــي املحافــل الدوليــة ورغــم أي تغييــرإن حصــل لــن يؤثــرفــي
النتيجــة النهائيــة املؤيــدة لســورية الجــوالن».
ً
ً
وأشارإلى أن «توقيت القراراألميركي حاليا ،يأتي نظرا للمشاكل الكثيرة
التــي يواجههــا ترامــب فــي الداخــل األمير ـكـي ،األمــر الــذي يجعلــه بحاجــة
ملســاندة كاملــة مــن اللوبــي اليهــودي املالـ ّـي واإلعالمـ ّـي ،عــاوة علــى أن ترامــب
يدغــدغ مشــاعر املالييــن مــن مؤيديــه املتطرفيــن فــي صفــوف اإلنجيلييــن
ممــن يعتقــدون بــأن تلبيــة مطالــب إسـرائيل هــي واجــب دينــي».
ّ
وأكــد الجعفــري ،أن أهــم مــا فــي املشــهد الحالـ ّـي هــو الربــط بيــن موضــوع
الجــوالن والوضــع فــي شــمال شــرق البــاد ،فميليشــيات «قــوات ســورية
الديمقراطيــة –قســد» تطالــب دمشــق باالعتـراف بــ»اإلدارة الذاتيــة» قبــل
الشــروع فــي مفاوضــات ،أي إنهــم يريــدون مــع حلفائهــم األميركييــن فــرض
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ترامب يوقع في البيت األبيض على وثيقة تتضمن اعتراف الواليات املتحدة ب«سيادة» االحتالل اإلسرائيلي على الجوالن بحضور نتنياهو
سياســة «األمــر الواقــع» ،والبيــان األمير ـكـي بخصــوص الجــوالن تحــدث
ً
أيضــا عــن «األمــر الواقــع» ،وهنــاك �شــيء فــي الدبلوماســية اســمه «األمــر
الواقــع» أي االعت ـراف بواقــع مزيــف وليــس بالحــق أو القانــون»( .الوطــن،
)2019-3-24
ومســاء االثنيــن وقــع ترامــب ،فــي البيــت
األبيــض ،علــى وثيقــة تتضمــن اعتـراف الواليــات
املتحــدة بـ»ســيادة» االحتــال اإلس ـرائيلي علــى
الجــوالن بحضــور نتنياهــو.
وزعــم ترامــب ،قبــل لحظــات مــن التوقيــع
فــي مؤتمــر صحافـ ّـي مشــترك مــع نتنياهــو ،أن
«إسـرائيل» ســيطرت علــى الجــوالن عــام 1967
لحمايــة نفســها مــن التهديــدات املقبلــة» ،وتعهــد
ً
بــأن «الواليــات املتحــدة ســتقف إلــى األبــد جنبــا
إلــى الجنــب مــع إس ـرائيل»( .روســيا اليــوم-25 ،
)2019-3
هــذا ،وبعــد لحظــات علــى التوقيــع ،صـ ّـرح
مصــدررســمي فــي وزارة الخارجيــة واملغتربيــن فــي
بيــان ،بـ ّ
ـأن اعت ـراف ترامــب «اعتــداء صــارخ علــى
W W W. D C R S. S Y

ً
ســيادة ووحــدة أرا�ضــي ســورية ضاربــا عــرض الحائــط بــكل ردود الفعــل
الدوليــة املســتنكرة لهــذا الق ـرار».
ورأى املصــدرَّ ،أن ق ـرار ترامــب «يمثــل أعلــى

قرارترامب بشأن
الجوالن يواجه
ً
ً
استنكارا وتنديدا
ً
ً
ورفضا واسعا على
الساحات الدولية
والعربية واملحلية

درجــات االزدراء للشــرعية الدوليــة وصفعــة
مهينــة للمجتمــع الدولـ ّـي ،ويفقــد األمــم املتحــدة
مكانتهــا ومصداقيتهــا ،بســبب االنتهــاك األمير ـكـي
الســافر لقراراتهــا بخصــوص الجــوالن العربــي
ّ
وبخاصــة الق ـرار  497لعــام
الســوري املحتــل،
 1981الــذي يؤكــد الوضــع القانونــي للجــوالن
الســوري كأرض محتلــة ،ويرفــض ق ـرار الضــم
ً
لكيــان االحتــال اإلس ـر ّ
ائيلي ،ويعـ ّـده باطــا وال
ً
أثــر قانونيــا لــه».
وشــدد املصــدر علــى «أن الرئيــس األمير ـكـي
ال يملــك الحــق واألهليــة القانونيــة لتشــريع
االحتــال واغتصــاب أرا�ضــي الغيــر بالقــوةَّ ،
وأن
هــذه السياســة العدوانيــة األميركيــة تجعــل مــن
املنطقــة والعالــم عرضــة لــكل األخطــار ،وتكــرس
ً
نهجــا فــي العالقــات الدوليــة تجعــل الســلم
واالســتقرار واألمــن فــي العالــم فــي مهــب الريــح».
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ً
ّ
الدولي الذي ضاق ذرعا بالنهج االستعالئي
وأوضح املصدر ،أن «املجتمع
للرئيس األميركي وعقلية الهيمنة والغطرسة التي تحكم سياسة الواليات
املتحــدة يتحمــل مســؤولية أساســية فــي رفــض السياســات الالمســؤولة
ً
ً
والهوجــاء لــإدارة األميركيــة ،وذلــك دفاعــا عــن الشــرعية الدوليــة وصونــا
لألمــن والســلم الدولييــن».
وأشــار املصــدر إلــى َّأن «الق ـرار األمير ـكـي بخصــوص الجــوالن ،وقبلــه

االعت ـراف بالقــدس املحتلــة عاصمــة لكيــان االحتــال ،ونقــل الســفارة
األميركية إليها والجهود الحثيثة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية
عبــرمؤامــرة صفقــة القــرن ،والتآمــرعلــى الحقــوق واملصالــح العربيــةّ ،
كل
ذلــك يؤكــد أن ال أحــد فــي األمــة العربيــة بمأمــن مــن الشــروراألميركيــة األمــر
الــذي يســتوجب علــى العــرب وقفــة تاريخيــة
جادة لتجاوز الواقع العربي الرديء والذود عن
كرامــة األمــة ،والدفــاع عــن وجودهــا وحقوقهــا
ومصالحهــا».
وقــال املصــدر« :إن ســورية إذ تعلــن الرفــض
املطلــق والقاطــع للق ـرار األمير ـكـي ،تؤكــد وبــكل
قوة أن الكون بأسره ال يستطيع تغييرالحقيقة
التاريخيــة الخالــدة بــأن الجــوالن كان وســيبقى
ً
ً
عربيا سوريا ،وأن تحريره بكل الوسائل املتاحة
وعودتــه إلــى الوطــن األم ســورية هــو حــق غيــر
قابــل للصــرف ،وأن عزيمــة وتصميــم وإص ـرار
الســوريين علــى تحقيــق هــذا الهــدف هــي اليــوم
أكثــرصالبــة مــن أي وقــت م�ضــى ،وذلــك بــاإلرادة
واإلقــدام نفســيهما اللذيــن دحــربهمــا الســوريون
العــدوان اإلرهابـ ّـي ،وبالــروح ذاتهــا التــي حققــت
نصــر تشــرين العظيــم»( .ســانا)2019-3-25 ،

ً
ً
ً
والقــى ق ـرار ترامــب ،اســتنكارا وتنديــدا واســعا علــى الســاحات الدوليــة
والعربيــة واملحليــة ،فعلــى الصعيــد الدولــي ،أعلنــت األمــم املتحــدة ،أن
موقفهــا بشــأن الوضــع القانونــي للجــوالن الســوري املحتــل لــم يتغيــر.
(روســيا اليــوم)2019-3-25 ،
وأكد املتحدث باسم الحكومة اليابانية ،يوشيهيدي سوغا ،في مؤتمر
صحافـ ّـي ،عــدم اعت ـراف بــاده بق ـرار ترامــب ،وقــال« :ال تغييــر فــي موقفنــا
ً
وال نعتــرف بضــم مرتفعــات الجــوالن إلس ـرائيل» ،مشــددا علــى أن «بــاده
ســتواصل مراقبة املســاراملســتقبلي لهذه القضية باهتمام»( .األناضول،
)2019-3-26

بعد قرارترامب
املشؤوم خطة
«إسرائيلية»
لتغييرديموغرافية
الجوالن بغية خلق
أغلبية يهودية

مــن جهتهــا ،قالــت املتحدثــة باســم وزارة
الخارجيــة الروســية ،ماريــا زاخاروفــا ،عقــب
ً
توقيــع ترامــب علــى الوثيقــة« :لقــد ســبق أن تحدثنــا عــن ذلــك مـرارا بشــكل
مســتدام ،ولســوء الحــظ ،يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى جولــة جديــدة مــن
التوتــر فــي منطقــة الشــرق األوســط».
ّ
َّ ً
وعــادت زاخروفــا وأكــدت ،أن ق ـرار ترامــب قــد يكــون
مقدمــة إلعــان
«صفقــة القــرن» املزعومــة ،وقالــت« :لســنا ســوى فــي بدايــة حصولنــا علــى
ً
ردود االتحــاد األوروبــي الــذي يبــدو مصدومــا بعــض ال�شــيء ،بمــا يفعلــه
شركاؤه في الناتوبالقانون الدولي وتصرفاتهم في املنطقة مباشرة( .روسيا
اليــوم)2019-3-26 ،
وســبق توقيــع ترامــب بنحــو ســاعة اتصــال أجـراه وزيــرخارجيــة روســيا
ســيرغي الفــروف بنظيــره األمير ـكـي مايــك بومبيــو ،وقــال الفــروف :إن توجــه
واشــنطن إلــى االعت ـراف بـ»إس ـرائيلية» الجــوالن «يقــود إلــى انتهــاك ســافر
للقانون الدولي ويعرقل تســوية األزمة الســورية ،ويزيد الوضع في الشــرق
ً
األوســط تأزمــا»( .روســيا اليــوم)2019-3-25 ،

اليــوم)2019-3-26 ،

بدورها ،أعربت وزارة الخارجية األندونيسية
فــي بيــان عــن رفــض بالدهــا القاطــع العت ـراف
ترامب ،مؤكدة أنه «جزء ال يتجزأ من السيادة
الســورية»( .األناضــول)2019-3-26 ،
كمــا َّأن الــدول األوروبيــة األعضــاء فــي مجلــس

األمــن الدولــي ،بدورهــا أكــدت فــي بيــان مشــترك،
رفضهــا إعــان ترامــب حــول الجــوالن ،بعــد أن
أعلــن مكتــب املتحــدث باســم االتحــاد األوروبــي
فــي بيــان عــدم اعترافــه بــ»ســيادة» االحتــال
اإلس ـر ّ
ائيلي علــى األرا�ضــي املحتلــة منــذ عــام
 ،1967بمــا فــي ذلــك الجــوالن( .ســانا-3-25 ،
)2019
وأكــد املتحــدث باســم الكرمليــن ،دميتــري
بيســكوف ،أن اعت ـراف ترامــب «خطــوة
جديــدة تتخذهــا واشــنطن فــي مخالفــة واضحــة
للقانــون الدولــي» ،قائـ ًـا« :هــذا الق ـرار ســتكون
لــه تداعيــات ســلبية بالنســبة للتســوية
الفلســطينية اإلس ـرائيلية وبالنســبة للم ـزاج
العــام للتســوية السياســية فــي ســورية»( .روســيا

علــى خــط مــواز ،انتقــد الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي ،قـرارترامــب،
وقــال« :لــم يكــن يخطــرعلــى بــال أحــد أن يأتــي رئيــس للواليــات املتحــدة بمــا
يخالــف القوانيــن الدوليــة واملقــررات األمميــة بشــكل أحــادي الجانــب،
ً
ويمنــح أرضــا تمتلكهــا دولــة ثانيــة ملغتصــب» ،وأشــار إلــى أن زمــن ســيطرة
ً
االســتعمار علــى الــدول ،ومنــح املســتعمر جــزءا مــن بلــد لبلــد آخــر انتهــى،
ً
وأضــاف قائــا« :فــي القــرن الحاضــر لــم يســبق ألحــد القيــام بمثــل هــذا
العمــل»( .ســبوتنيك)2019-3-26 ،
وأكد املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية جين شــوانغ ،معارضة
بــاده تغييــر الوضــع الراهــن فــي الجــوالن عبــر ســلوك أحــادي الجانــب،
ودعوتها إلى تجنب تصعيد التوترات اإلقليمية ،وقال :إن املجتمع الدولي
يعتــرف بــأن الجــوالن محتــل ،وأن مجلــس األمــن الدولــي أصــدرعــدة قرارات
W W W. D C R S. S Y
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وزيرالخارجية املصري سامح شكري ،في محادثات مع نظيره األميركي مايك بومبيو
تحــث «إسـرائيل» علــى االنســحاب منــه.
هذا ،وبدوره أكد وزيرالخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك ،على
ً
الت ـزام بــاده بقـرارات مجلــس األمــن حــول الجــوالن ،مشــيرا إلــى أنهــا تدعــم
فــي الوقــت نفســه املوقــف املشــترك لالتحــاد األوروبــي الــذي يعـ ّـد الجــوالن
ً
أرضــا ســورية محتلــة.
وفي هذا السياق ،استنكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها إعالن
ترامــب مؤكــدة رفضهــا التــام لــه ،ودعــت األميــن العــام لألمــم املتحــدة إلــى
ً
التعامــل مــع هــذا الوضــع ،وفقــا مليثــاق املنظمــة الدوليــة.
علــى خــط مــواز ،أكــد متحــدث باســم وزارة خارجيــة جمهوريــة كوريــا
الديمقراطية الشــعبية أن «االعتراف بأن الجوالن أرض ســورية مقدســة
ً
غيــرقابلــة للمصــادرة أو التصــرف بهــا اعتـراف عالمــي» ،مشــددا علــى دعــم
بــاده الكامــل للحكومــة والشــعب الســوري فــي اســتعادة الجــوالن الســوري
املحتــل ،وحمايــة ســيادة ســورية ووحــدة أراضيهــا.
مــن جهتهــا ،جــددت املمثلــة العليــا لألمــن والسياســة الخارجيــة لالتحــاد
األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي ،فــي بيــان مقتضــب صــدر باســم االتحــاد،
موقف األخير«املتسق مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن رقم 242
و ،»497وقالــتَّ :إن «االتحــاد األوروبــي ال يعتــرف بالســيادة اإلس ـرائيلية
علــى مرتفعــات الجــوالن املحتلــة»( .روســيا اليــوم)2019-3-27 ،
وفــي تركيــا أكــد وزيــر الخارجيــة التر ـكـي ،مولــود تشــاووش أوغلــو ،فــي
ّ
صحافيــة ،أن «تركيــا ســتقوم بالــازم فــي املحافــل كافــة بمــا
تصريحــات
ً
فــي ذلــك األمــم املتحــدة» ضــد ق ـرار ترامــب املتعلــق بالجــوالن» ،مضيفــا:
«ســنعمل مــع املجتمــع الدولــي ألننــا ال ندعــم وال نقبــل الخطــوات أحاديــة
W W W. D C R S. S Y

الجانــب» ،وأشــار إلــى أن «هــذا الق ـرار ال يشــرعن االحتــال اإلس ـرائيلي»،
ً
واصفــا إج ـراء ترامــب بـ»الهديــة االنتخابيــة» لرئيــس الــوزراء اإلس ـرائيلي،
بنياميــن نتنياهــو.
وســبق أن قــال« :إن الواليــات املتحــدة تجاهلــت مــن جديــد مبــادئ
القانــون الدولــي .لكــن هــذا القـرارلــن يشــرعن أبــدا االحتــال اإلسـرائيلي»،
وأضــاف« :بالعكــس ،هــذا اإلجـراء ســيزيد مــرة أخــرى مــن التوتــرفــي املنطقــة
ً
بعرقلتــه جهــود الســام فــي الشــرق األوســط» ،كمــا انتقــد «دوال عربيــة
التزمــت الصمــت» بعــد قـرارترامــب بشــأن الجــوالن ،وقــال« :حتــى االتحــاد
األوروبــي دان ق ـرار البيــت األبيــض ،وذلــك فــي الوقــت الــذي فضلــت فيــه
بعــض البلــدان العربيــة الخائفــة مــن إس ـرائيل والواليــات املتحــدة عــدم
توجيــه أي انتقــادات لترامــب»( .األناضــول)2019-3-26 ،
ً
عربيا ،استنكراألمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،بأشد
ً
ً
ًّ
ً
ً
عادا إياه «قرارا باطال شكال وموضوعا» ،وشدد
العبارات اعتراف ترامب،
علــى أن إعــان ترامــب يعكــس «حالــة مــن الخــروج علــى القانــون الدولــيّ،
ً
ً
روحــا ونصــا ،تقلــل مــن مكانــة الواليــات املتحــدة األميركيــة فــي املنطقــة ،بــل
ً
وفــي العالــم ،مؤكــدا أن الجــوالن أرض ســورية محتلــة ال تعتــرف أيــة دولــة
بســيادة إسـرائيل عليهــا( .روســيا اليــوم)2019-3-25 ،
بدورهــا ،رأت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن اللبنانيــة ،فــي بيــان ،أن
«اإلعالن الرئا�سي األميركي بخصوص الجوالن ،هو أمرمدان ويخالف كل
قواعــد القانــون الدولـ ّـي ،ويقــوض أي جهــد للوصــول إلــى الســام العــادل،
فمبدأ األرض مقابل السالم يسقط ،إذ عندما ال تبقى من أرض لتعاد ال
يبقى من سالم ليعطى» ،وأضافت« :هضبة الجوالن أرض سورية عربية
وال يمكن ألي قرارأن يغيرهذه الواقعة ،وال ألي بلد أن يزورالتاريخ بنقل
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ملكيــة أرض مــن بلــد إلــى آخــر»( .الوكالــة الوطنيــة لإلعــام)2019-3-25 ،
مــن جانبهــا ،أكــدت الرئاســة الفلســطينية ،أن الســيادة ال تقررهــا
«إسـرائيل» أو الواليــات املتحــدة األميركيــة مهمــا طــال أمــد االحتــال( .وفــا،
)2019-3-25
وأكــدت ســلطنة عمــان أن الجــوالن ،هــي أرض ســورية محتلــة مــن قبــل
ً
«إسـرائيل» ،وأن قـرارترامــب ال يغيــرشــيئا مــن هــذه الحقيقــة( .العمانيــة،
)2019-3-26
ّ
بمــوازاة ذلــك أكــد كل مــن «الســعودية والبحريــن وقطــر والكويــت»
أن «الجــوالن أرض عربيــة محتلــة» ،وأعلنــت
اإلمــارات عــن أســفها واســتنكارها العت ـراف
ترامــب ،وأكــدت أن «الجــوالن أرض ســورية
عربية محتلة ،وأن قراراإلدارة األميركية ال يغير
هــذا الواقــع»( .رويتــرز)2019-3-26 ،
مــن جانبــه ،أكــد وزيــر الخارجيــة العراقــي
محمــد علــي الحكيــم ،أن الجــوالن املحتــل أرض
ســورية أصيلــة ،والبــد مــن إعادتهــا للســيادة
الســورية كاملــة ،بموجــب قـرارات مجلــس األمــن
الدولــي( .ســانا)2019-3-26 ،
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في معرض
زيارته إلى موسكو« :ال يحق لرئيس دولة أجنبية
التصــرف بأرا�ضــي الغيــر ،وهــذا األمــر يتعــارض
ً
ً
تمامــا والقانــون الدولــي ،محــذرا مــن أن ذلــك قــد
ينطــوي علــى تصعيــد خطيــرللتوتــرفــي املنطقــة،
وشــدد علــى أن الجــوالن أرض ســورية محتلــة.
(روســيا اليــوم)2019-3-26 ،
ّ
وبيــن األميــن العــام لـ»حــزب هللا» اللبنانــي،

فــي املنطقــة» ،وأضــافّ :أن صمــت العالــم العربــي علــى مصــادرة ترامــب
للقــدس جعلــه يتجـرأ علــى موقفــه بشــأن الجــوالن املحتــل» ،ولــم يســتبعد،
أن يعترف ترامب بـ»السيادة اإلسرائيلية» على الضفة الغربية بعد قراره
بشــأن الجــوالن املحتــل.
هــذا ،وحــول املوقــف العربــي بشــأن الجــوالن املحتــل ،قــال نصــر هللا:
ّ
إنــه كان يحتــاج لـ»شــجاعة ورجولــة» ،وأضــاف« :أبســط رد سيا�ســي علــى
ترامب سحب القمة العربية في تونس املبادرة العربية للسالم من طاولة
البحــث» ،وشــدد علــى ّأن الخيــار الوحيــد أمــام الســوريين واللبنانييــن
والفلســطينيين الســتعادة أرضهــم وحقوقهــم هــو املقاومــة( .املياديــن .نــت،
)2019-3-26

نصرهللا :املوقف
العربي بشأن الجوالن
كان يحتاج لـ«شجاعة
ورجولة» والخيار
الوحيد الستعادة األرض
والحقوق هو املقاومة

حســن نصــر هللا ،فــي كلمــة لــه حــول آخــر
التطــورات السياســيةّ ،أن اعتـراف ترامــب بـ»ســيادة» كيــان االحتــال علــى
ّ
ّ
واإلسالمي» ،وقالّ :إن ترامب
العربي
الجوالن «يدل على االستهتاربالعالم
اســتهان بمواقــف الــدول الحليفــة ألميــركا التــي لــم تكــن فــي حســاباته حيــن
ً
اتخــذ قـراره بشــأن الجــوالن ،مضيفــا« :قـرارترامــب يعبــرعــن اســتهانة بــكل
الق ـرارات الدوليــة واإلجمــاع الدولــي بــأن الجــوالن أرض ســورية محتلــة».
ولفت نصرهللا إلى ّأن اإلدارة األميركية تستخدم املؤسسات الدولية،
بقـ ّـدرمــا تخــدم سياســتها ومصالحهــا ،وذكــر ّأن قـرارترامــب يــدل علــى عــدم
قدرة املؤسسات الدولية على حماية أي حق من حقوق الشعوب ،وأشار
إلــى ّأن األولويــة املطلقــة ألميــركا وحكوماتهــا املتعاقبــة هــي «إس ـرائيل وال
ُ
مصالــح تحتــرم حيــن تتعــارض مــع مصالحهــا».
وأوضحّ ،أن «ترامب وجه اليوم ضربة قاضية ملا ّ
تسمى عملية السالم

في غضون ذلك ،قال وزيرالخارجية املصري
ســامح شــكري ،فــي محادثــات مــع نظيــره األمير ـكـي
مايــك بومبيــو ،بمقــر الخارجيــة األميركيــة :إن
ً
«الجــوالن الســوري أرض عربيــة محتلــة وفقــا
ملقــررات الشــرعية الدوليــة»( ،تســنيم-3-27 ،
.)2019
ً
لبنانيــا ،أصــدرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة
ً
واملغتربيــن فــي البرملــان اللبنانــي بيانــا ،أدان
«بأق�ســى العبــارات» ق ـرار ترامــب ودعــا «القمــة
العربيــة (املقبلــة فــي تونــس) إلــى اتخــاذ موقــف
حاســم مــن الق ـرار األمير ـك ّـي ،ألجــل العمــل علــى
إلغــاء مفاعليــه»( .الوكالــة الوطنيــة لإلعــام،
)2019-2-27

مــن جانبــه ،قــال مفــوض «اللجنــة الدوليــة
لحقــوق اإلنســان» للشــرق األوســط الســفير
هيثــم أبــو ســعيدَّ :إن مــن حــق الدولــة الســورية
القيــام بمقاضــاة الرئيــس األمير ـكـي أمــام القضــاء
الدولــي علــى هــذا القـرارغيــرالشــرعي ،بينمــا دعــا
نقيــب املحاميــن العراقييــن ضيــاء الســعدي مــن بغــداد «اتحــاد املحاميــن
العــرب» لعقــد اجتمــاع اســتثنائي عاجــل للتصــدي إلعــان ترامــب حــول
الجــوالن ،وذلــك فــي كتــاب رســمي موجــه إلــى األميــن العــام التحــاد املحاميــن
العــرب ناصــر حمــود الكريويــن.

كمــا أكــد مديــرعــام الدائــرة السياســية ملنظمــة التحريــرالفلســطينية
أنــور عبــد الهــادي ،أن األمــور ســتذهب إلــى مواجهــة شــاملة بــكل الوســائل،
عقــب اعت ـراف أميــركا الباطــل ب ــ»ســيادة» كيــان االحتــال اإلس ـرائيلي علــى
ً
الجوالن السوري املحتل ،مشددا على أنه بهذا االعتراف أصبحت أميركا
خارج الشرعية الدولية ،ومن حق الشعب السوري أن يقاومه( .الوطن،
)2019-3-27
هــذا ،وقــال وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض املالكــي ،فــي بيــان لــه:
إن فلســطين ســتطلب مــن قمــة جامعــة الــدول العربيــة املقــررة فــي تونــس
W W W. D C R S. S Y
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بشارالجعفري املندوب السوري الدائم في مجلس األمن
نهايــة الشــهرالجــاري ،تبنــي موقــف واضــح مــن «صفقــة القــرن» األميركيــة
لـ»الســام مــع إس ـرائيل» ،وحــذر مــن أن اعت ـراف اإلدارة األميركيــة
بـ»الســيادة اإلسـرائيلية» علــى الجــوالن العربــي الســوري املحتــل هــو بدايــة
تنفيــذ ملراحــل «صفقــة القــرن».
وتابــع :إنــه ســتتم املطالبــة بموقــف عربــي جــدي فــي ظــل املخــاوف مــن
اعتـراف أمير ـكـي بـ»الســيادة اإلسـرائيلية» علــى أجـزاء مــن الضفــة الغربيــة،
مــع تقبــل واشــنطن إلقامــة دويلــة فلســطينية فــي قطــاع غــزة ،وأكــد علــى
أهميــة تمســك القــادة العــرب فــي قمتهــم بمبــادرة الســام العربيــة وتطبيقهــا
بحذافيرهــا مــن األلــف إلــى اليــاء ،كمــا هــي «التطبيــع مــع إس ـرائيل عنــد
انســحابها مــن األرا�ضــي الفلســطينية والعربيــة املحتلــة منــذ عــام .»1967
(د ب أ)2019-3-27 ،
من جهتها ،أكدت املتحدثة باســم الخارجية القطرية ،لولوة الخاطر،
وجــود صلــة بيــن خطــة الســام األميركيــة بيــن الفلســطينيين واإلسـرائيليين
واعت ـراف ترامــب بســيادة إس ـرائيل علــى الجــوالن املحتــل ،وجــددت
الدبلوماســية القطريــة موقــف الدوحــة الرافــض لق ـرار ترامــب بشــأن
الجــوالن ،قائلــة« :املجتمــع الدولــي بأســره أعــرب عــن القلــق البالــغ إزاء
ً
هــذه الخطــوة داعيــا الواليــات املتحــدة إلــى االمتنــاع عــن اتخــاز مزيــد مــن
الخطــوات ،ولكــن يبــدو أنــه تــم اتخــاذ القـراروتوقيعــه”( .املونيتــور-3-27 ،
)2019
وفــي اليــوم التالــي لالعت ـراف األمير ـكـي ،قــال بومبيــو ،فــي مؤتمــر صحافـ ّـي
عقده في ّ
مقرالوزارة بالعاصمة واشنطن« :يحزنني رفض الدول اعترافنا
ً
بالجــوالن جــزءا مــن إسـرائيل» ،واســتدرك و»لكنــي لــم أتفاجــأ» مــن ردود
الفعــل تلــك ،وتابــع« :نأمــل أن تنضــم إلينــا هــذه الــدول لفهــم مــدى أهميــة
ً
ذلــك ومــدى صوابــه» ،كاشــفا أن لبــاده «محادثــات مســتمرة» مــع األمــم
W W W. D C R S. S Y

املتحــدة وتركيــا وكنــدا ودول الخليــج «حــول قرارنــا وأســباب اعتقادنــا أن
ً
الحديــث يــدور عــن قـرارصحيــح أصــا».
وأوضــح ،أن املجتمــع الدولــي يتعامــل فــي هــذه الحالــة مــع «وضــع فريــد
ً
مــن نوعــه تمامــا» ،وزعــم أن «إس ـرائيل كانــت تقاتــل فــي معركــة للدفــاع
عــن نفســها إلنقــاذ شــعبها .وال يجــب أن تتحــول قـرارات األمــم املتحــدة إلــى
معاهــدة انتحــار .وهــذا األمــرواقــع اعتــرف بــه الرئيــس ترامــب فــي املرســوم
الــذي أصــدره أمــس»( .روســيا اليــوم)2019-3-26 ،
ً
مــن جانبــه قــال نتنياهــو ،قبــل مغادرتــه واشــنطن عائــدا إلــى األرا�ضــي
الفلســطينية املحتلــة« :أعــود ً اآلن مــن زيــارة تاريخيــة إلــى واشــنطن»،
ً
وأضــاف :أن «هــذا يشــكل مبــدأ مهمــا فــي الحيــاة الدوليــة – عندمــا تشــن
ً
ً
حروبا عدوانية تخســرفيها أر َ
ا�ضي فال تأتي الحقا وتطالب بإعادتها لك»،
وتابــع« :هــذه األرا�ضــي تعــود لنــا ولدينــا جــذور تاريخيــة فــي هضبــة الجــوالن،
وعندمــا تحفــرهنــاك باملعــول تعثــرعلــى كنيــس يهــودي فاخــرنرممــه اآلن،
وعدنــا إلــى الجــوالن ،والجــوالن لنــا بحــق تاريخـ ّـي ،وبموجــب حقنــا فــي الدفاع
عــن النفــس ،والرئيــس ترامــب اعتــرف بذلــك»( .روســيا اليــوم-3-26 ،
)2019
تأتي مزاعم نتنياهو بعد يوم على تظاهرمئات اليهود األرثوذكس ،أمام
ً
البيت األبيض ،احتجاجا على توقيع ترامب ،وثيقة االعتراف بـ»سيادة»،
«إسرائيل» على الجوالن.
وفــي تطــورات الوضــع فــي الجــوالن بعــد ق ـرار ترامــب ،كشــف عمــدة
مستوطنة «كاتسرين» في الجوالن املحتل ،عن خطة تهدف إلى مضاعفة
عــدد املســتوطنين فــي الجــوالن املحتــل ثــاث م ـرات مــن ضمــن خطــط
ديموغرافية للجوالن ،تطبق خالل  15-10سنة قادمة ،وذلك بغية خلق
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أغلبيــة يهوديــة ،وذكــر ،أن تعــداد الســكان الكلــي فــي الجــوالن ســيرتفع ،إلــى
قرابــة  150ألــف نســمة ،مــا يعنــي أن عــدد اليهــود ســيصل علــى األغلــب إلــى
 100ألــف نســمة؛ بينمــا ســيصل عــدد الســكان األصلييــن الســوريين إلــى
ً
 50ألفــا.
ً
وأضــافَّ :أن «االعت ـراف بســيادة إس ـرائيل علــى الجــوالن ســيفتح آفاقــا

جديــدة لالســتثمار األجنبــي فيهــا» ،وأعــرب عــن أملــه فــي أن يســهم ق ـرار
الرئيــس األمير ـكـي ،فــي التصــدي لحمــات املقاطعــة الدوليــة التــي تحــض
املســتثمرين علــى عــدم االســتثمارفــي األرا�ضــي املحتلــة( .روســيا اليــوم-27 ،
)2019-3
وفــي وقــت الحــق ،قــال بومبيــو ،فــي جلســة
اســتماع فــي الكونغــرس األمريكــي« :نعتقــد أن
هــذا (االعتـراف بســيادة إسـرائيل علــى الجــوالن)
يزيــد مــن احتمــال تحقيــق تســوية الن ـزاع بيــن
إس ـرائيل والفلســطينيين” ،وأضــاف« :نظــن أن
هــذا الحديــث الواضــح يبعدنــا عــن الغمــوض
ً
بشــأن كيفيــة امل�ضــي قدمــا إلــى األمــام”( .رويترز،
)2019-3-27

بحــدود الرابــع مــن حزي ـران عــام  ،1967وكانــت النتيجــة أنــه تــم اغتيــال
رابيــن ،ألن كيــان االحتــال اإلسـرائيلي ال يريــد الســام ،ولــو كان يريــده لكنــا
توصلنــا إليــه خــال واليــة الرئيــس األمريكــي األســبق بيــل كلينتــون”.
وأكــد املنــدوب الســوري فــي ختــام بيانــه أن الجــوالن أرض ســورية
«شــاءت إس ـرائيل أم أبــت ،وســواء حمتهــا أمريــكا أم لــم تحمهــا ،وعندمــا
تتهــرب إس ـرائيل مــن الســام ،فــإن البديــل الوحيــد ســيكون اســتعادة
الجــوالن بالقــوة»( .ســانا)2019-3-28 ،
وكان قــد عقــد املجلــس فــي اليــوم نفســه جلســة بشــأن الوضــع العــام فــي
ســورية ،قــال فيهــا الجعفــري :إن ســورية أكــدت
منــذ اليــوم األول للحــرب اإلرهابيــة التــي شــنتها
بعــض الــدول عليهــا بــأن الهــدف األســاس مــن
هــذه الحــرب هــو تكريــس االحتــال اإلس ـرائيلي
لألرا�ضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة
ً
تقودهــا الواليــات املتحــدة ،مؤكــدا أن إعــان
ترامــب بشــأن الجــوالن الســوري املحتــل أثبــت
ً
مــا كانــت ســورية تقولــه دومــا ،وكشــف حقيقــة
ّ
بخاصــة وضــد املنطقــة
املخطــط املوجــه ضدهــا
كاملـ ًـة ّ
بعامــة.

الجعفري :أهم ما
ّ
الحالي هو
في املشهد
الربط بين موضوع
الجوالن والوضع في
شمال شرق البالد

هــذا ،وعقــد مجلــس األمــن الدولـ ّـي ،جلســة
طارئــة فــي ســاعة متأخــرة مــن ليــل األربعــاء بنـ ًـاء
علــى طلــب ســورية ،بشــأن ق ـرار ترامــب ،وقــال
الجعفــري« :الجــوالن ســوري وســيعود وينبغــي
علــى األمريكييــن واإلس ـرائيليين ،أال يظنــوا
ً
ً
واهميــن أن أرضــا ســورية يمكــن أن تصبــح يومــا
ً
جــزءا مــن صفقــة لعينــة وخبيثــة ..وإذا أرادت
اإلدارة األمريكيــة أن تظهــر الكــرم إلس ـرائيل،
فعليهــا أال تتطــاول علــى مــا ال تملــك فمســاحتها
واســعة ومتراميــة األط ـراف ،وبالتالــي فلتتنــازل عــن واليــة أو واليتيــن مــن
الواليــات األمريكيــة إلس ـرائيل مــا دامــت حريصــة علــى رضاهــا عنهــا».
وجــدد الجعفــري إدانــة ســورية «اإلعــان غيــر الشــرعي» لترامــب
ً
بخصــوص الوضــع القانونــي للجــوالن املحتــل ،مؤكــدا أنهــا تعـ ّـد مــا قــام بــه
ترامــب مجــرد تصــرف أحــادي الجانــب صــادرعــن طــرف ال يملــك الصفــة
وال األهليــة السياســية وال القانونيــة وال األخالقيــة ليقــرر مصائــرشــعوب
العالــم ،أو ليتصــرف بــأراض هــي جــزء ال يتج ـزأ مــن األرا�ضــي الســورية.
ً
وأشــار الجعفــري إلــى أن  14مندوبــا مــن أصــل  15فــي مجلــس األمــن
باســتثناء األمريكــي رفضــوا الخطــوة األمريكيــة ،ألنهــا تخالــف أحــكام
ق ـرارات مجلــس األمــن  242و 338و.497
وأضــاف« :إن ســورية كانــت منخرطــة فــي عمليــة الســام ،لكــن يبــدو أن
منــدوب الكيــان اإلسـرائيلي ال يعــرف أن رئيــس الــوزراء اإلسـرائيلي األســبق
اسحق رابين سلمنا عبروزيرالخارجية األمريكي األسبق وارن كريستوفر
رســالة خطيــة مكتوبــة «وديعــة رابيــن» يقــرفيهــا بــأن الجــوالن أرض ســورية

وأوضــح الجعفــري أن اإلدارة األميركيــة
وحلفاءهــا وأدواتهــا فــي املنطقــة لــم يتركــوا
أي وســيلة غيــر أخالقيــة وغيــر شــرعية إال
اســتخدموها ،لخدمــة أجنداتهــم الراميــة إلــى
نشــر الفو�ضــى والدمــار فــي منطقتنــا ،والعمــل
علــى تقســيمها لتكريــس واقــع جديــد علــى غ ـرار
ذاك الــذي فرضــه املســتعمرون الســابقون فــي
ســايكس-بيكو ووعــد بلفــور ،وكل ذلــك تحــت
ســتار أفــكار ونظريــات شــاذة روج لهــا بعــض سياســييهم حــول «الفو�ضــى
الخالقــة» و»الشــرق األوســط الجديــد»( .ســانا)2019-3-27 ،

ـواز ،أكــدت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن فــي رســالة وجهتهــا إلــى
علــى خـ ٍـط مـ ٍ
املفوض الســامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنســان ميشــيل باشــيليه ،حول
قـرارترامــب ،أن قـرارالرئيــس األمير ـكـي اعتــداء صــارخ علــى ســيادة ووحــدة
أرا�ضي الجمهورية العربية السورية ،وانتهاك سافرمليثاق األمم املتحدة
والقانــون الدولـ ّـي ،ولقـرارات األمــم املتحــدة بخصــوص الجــوالن الســوري
املحتــل ،بمــا فيهــا قـرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن الدولــي.
وأضافــت الخارجيــةَّ :إن هــذه املبــادئ تؤكدهــا كذلــك الق ـرارات التــي
ً
يتبناهــا مجلــس حقــوق اإلنســان ســنويا حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي
الجــوالن الســوري املحتــل وآخرهــا ق ـرارا املجلــس رقــم  40-24املــؤرخ فــي
 2019-3-22والق ـرار رقــم  40-21املــؤرخ فــي .2019-3-22
وشددت الوزارة على أن خطورة إعالن الرئيس األميركي تستوجب من
املفــوض الســامي إصــدارموقــف علنــي واضــح يؤكــد علــى مضمــون قـراري
W W W. D C R S. S Y
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نائب املندوب الرو�سي الدائم لدى األمم املتحدة فالديميرسافرونكوف
مجلــس حقــوق اإلنســان املشــار إليهمــا أعــاه ،ويحــذر مــن مخاطــر الق ـرار
األمريكي املرفوض على املنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين
مــن أبنــاء الجــوالن املحتــل حقوقهــم ،ويؤكــد مــن جديــد علــى مســؤولية
السلطة القائمة باالحتالل تجاه الوضع القانوني
ً
للجــوالن باعتبــاره أرضــا ســورية محتلــة( .ســانا،
)2019-3-27
مــن جهتــه ،قــال نائــب املنــدوب الرو�ســي الدائــم
لــدى األمــم املتحــدة ،فالديميــر ســافرونكوف،
فــي جلســة طارئــة ملجلــس األمــن الدولــي حــول
الجــوالن ،إن اعت ـراف الواليــات املتحــدة بســيادة
إس ـرائيل علــى الجــوالن انتهــاك للقانــون الدولـ ّـي،
ويتعــارض مــع مبــدأ الســام مقابــل األرا�ضــي،
وحــذرمــن أن القـراراألمريكــي ســيزعزع االســتقرار
ً
باملنطقــة ،مشــيرا إلــى أنــه مــن غيــر املقبــول أن
تقوض خطوات أحادية الجانب الجهود للتطبيع
بيــن إس ـرائيل والــدول العربيــة ،ودعــا الواليــات
املتحــدة إلــى التخلــي عــن نهجهــا الرامــي إلــى إعــادة
ً
النظــر فــي القانــون الدولـ ّـي ،مؤكــدا أن هــذا النهــج
محكــوم عليــه بالفشــل ،وال يغيــر الق ـرار األمريكــي
حــول الجــوالن الســوري املحتــل وضعــه القانونــي.
(روســيا اليــوم)2019-3-27 ،
من جانبه ،قال ممثل الواليات املتحدة رودني
ً
ً
هانتــرفــي هــذه الجلســة :إن هنــاك نشــاطا عســكريا
للجيــش الســوري فــي املنطقــة املنزوعــة الســاح،
W W W. D C R S. S Y

ودعــا روســيا إلــى «التأثيــر فــي النظــام الســوري» ل ـ «يلتــزم بتعهداتــه” ،كمــا
ادعى الدبلوما�سي األمريكي وجود عناصرمن «حزب هللا» داخل املنطقة
املنزوعــة الســاح ،وجــدد التأكيــد علــى «حــق إس ـرائيل فــي الدفــاع عــن
ً
نفســها» ،مشــيرا إلــى أن قـرارترامــب ال يؤثــرفــي
عمــل البعثــة األمميــة فــي املنطقــة ،وزعــم أن
الواليــات املتحــدة تؤيــد الســام بيــن إس ـرائيل
وجيرانهــا كافــة ،ولكــن «ال يوجــد هنــاك شــريك
للســام» فــي ســورية ،حســب قولــه( .رويتــرز،
)2019-3-27

دمشق ملجلس األمن
ّ
الدولي :الجوالن سوري
وسيعود وينبغي على
األمريكيين واإلسرائيليين
أال يظنوا واهمين أن
ً
أرضا سورية يمكن أن
ً ً
تصبح يوما جزءا من
صفقة لعينة وخبيثة

مــن جهتــه ،دعــا ســفير «إس ـرائيل» لــدى
األمــم املتحــدة دانــي دانــون ،املجتمــع الدولــي
لالقتــداء بواشــنطن واالعت ـراف بالســيادة
ً
اإلس ـرائيلية علــى الجــوالن ،مؤكــدا أن خطــوة
مــن هــذا القبيــل ســتعزز األمــن اإلقليمــي.
وقــال فــي الجلســة الطارئــة ملجلــس األمــن
الدولــي« :ليــس هنــاك دولــة مســتعدة لتســليم
أراض اســتراتيجية ألخطــر أعدائهــا .مــن دون
ً
الجــوالن ،ســتجد إس ـرائيل جنــودا إيرانييــن
علــى شــاطئ بحــر الجليــل (بحيــرة طبريــا)،
ً
وهــذا لــن يحــدث أبــدا” ،وزعــم أن «ســيادة
إسـرائيل» علــى الجــوالن املحتــل مهمــة لـ»منــع
وقــوع أعمــال عدوانيــة ســورية ضــد إسـرائيل
ّ ً
ً
مبينــا أن االعتـراف الدولــي بتبعيــة
مســتقبال»،
الجــوالن إلس ـرائيل مــن شــأنه أن يســهم فــي
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األمــن واالســتقرار باملنطقــة( .روســيا اليــوم)2019-3-28 ،
على صعيد متصل ،وبالترافق مع القراراألميركي اعتدى كيان االحتالل
علــى األرا�ضــي الســورية ،وقــال مصــدر عســكري ســوري :أنــه «فــي نحــو
الســاعة  23:00من ليل األربعاء بدأت وســائط دفاعنا الجوي بالتصدي
لعــدوان جــوي إسـرائيلي ،اســتهدف بعــض املواقــع فــي املنطقــة الصناعيــة
ً
فــي الشــيخ نجــارشــمال شــرق حلــب ،حيــث أســقطت عــددا مــن الصواريــخ
املعاديــة ،وقــد اقتصــرت األضـرارعلــى املاديــات”( .ســانا)2019-3-27 ،
ً
ّ
الدولي،
كما ترددت أنباء عن أن الهجوم طال أيضا محيط مطارحلب
حيث وقعت عدة انفجارات( .االخبارة السورية)2019-3-28 ،
مــن جانبهــا ،أفــادت تقاريــرإعالميــة معارضــة ،بــأن االعتــداءات طالــت
مســتودعات ذخيــرة تتبــع للجيــش الســوري وحلفائــه( .املرصــد-3-28 ،
)2019
فيما قال مصدرعسكري رفيع املستوى :إن
الدفاعــات الجويــة الســورية أســقطت  %70مــن
األهــداف املعاديــة ،وبيــن أن العــدوان اســتهدف
مواقــع عســكرية فــي محيــط مطــارحلــب ومدينــة
الشــيخ نجــار الصناعيــة وفــي منطقتــي النقاريــن
وجبرين شرق حلب( .سبوتنيك)2019-3-28 ،
فــي الســياق ذاتــه ،أعلــن القائــم بأعمــال
وزيــر الخارجيــة اإلس ـرائيلي ،إس ـرائيل كاتــس،
أن الغــارات التــي نفذتهــا الطائ ـرات اإلســرئيلية
«كانــت عمليــة معقــدة».

أطلــع بوتيــن علــى خطتــه ،فــي شــباط املا�ضــي ،وزعــم اإلعــام االسـرائيلي أن
«الزعيــم الرو�ســي أبــدى اهتمامــه بهــا»)2019-3-27( .
علــى صعيــد متصــل ،قــال الرئيــس الرو�ســي ،فالديميــر بوتيــن ،ونظيــره
اللبنانــي ،ميشــال عــون ،فــي بيــان صــدر عنهمــا بعــد محادثــات ثنائيــة فــي
الكرمليــن« :إن روســيا ولبنــان ،وفيمــا يحترمــان وحــدة ســورية وســيادتها
ووحدة أراضيها ،وينطلقان من املوقف املبدئي املتمثل بأنه ال بديل لحل
القضيــة الســورية بوســائل ســلمية ،يدعمــان تســوية النـزاع فــي هــذه البــاد
بطريقــة سياســية دبلوماســية علــى أســاس الق ـرار رقــم  2254وق ـرارات
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري فــي سوت�شــي» ،وأكــد البيــان أن روســيا
ولبنــان «يعربــان عــن دعمهمــا الصــارم للجهــود التــي تبذلهــا الســلطات
الســورية مــع حلفائهــا فــي مجــال محاربــة اإلرهــاب».
وشــددت الدولتــان علــى «دعمهمــا للجهــود املبذولــة فــي إطــار تطبيــق
املبــادرة الروســية الخاصــة بضمــان عــودة
الالجئيــن والنازحيــن الســوريين إلــى بيوتهــم»،
ذلــك بتأكيدهمــا علــى أنهمــا «تنطلقــان مــن أن
حــل هــذه القضيــة يتوقــف بشــكل مباشــر علــى
خلق الظروف املالئمة بما في ذلك االقتصادية
واالجتماعيــة فــي ســورية نفســها عبــر إعــادة
إعمارهــا» ،ودعــوا املجتمــع الدولـ ّـي واألمــم
املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية إلــى اإلســهام فــي
ذلــك( .روســيا اليــوم)2019-3-26 ،
ً
وكان عــون ،أشــارفــي لقائــه وفــدا مــن البرملــان
الرو�ســي (الدومــا) ،إلــى أن أميــركا تأخــذ املهجريــن
الســوريين رهينــة ،ولــن تقــوم بحــل ملفهــم
وتســمح لهــم بالعــودة إلــى ســورية ،إال بأخــذ
فديــة ،ولفــت إلــى أنــه «مــن مصلحــة أوروبــا حــل
مشــكلة النازحيــن ،ألن األوضــاع االقتصاديــة
الصعبــة فــي لبنــان ســتدفع بهــم إلــى البحــث عــن
بدائــل ،وســتكون دول أوروبــا وجهتهــم األولــى».
(ســبوتنيك)2019-3-27 ،

بالترافق مع القرار
األميركي بشأن
الجوالن اعتداء من
كيان االحتالل على
األرا�ضي السورية

وقــال« :نســبت إلينــا وســائل إعــام عديــدة
غــارات الليلــة املاضيــة علــى قــوات إيرانيــة فــي
ً
سورية ...مصادرسورية أيضا قالت إنها غارات
ً
إسـرائيلية وإيـران تعــرف أيضــا أنهــا إسـرائيلية”،
ولفــت إلــى أن هــذه الغــارات فــي ســورية كانــت
ًّ
ـكريا» مــن التحديــات التــي تواجههــا إس ـرائيل فــي غــزة.
«أكثــر صعوبــة عسـ
(روســيا اليــوم)2019-3-28 ،
وكان املتحــدث باســم الرئاســة الروســية ديمتــري بيســكوف علــق علــى
أنبــاء تحدثــت عــن أن نتنياهــو ،ســلم بوتيــن ،خطــة بشــأن التســوية فــي
سورية ،وقال« :ال ،لم يتم ذلك أثناء زيارة نتنياهو في شباط املا�ضي ،وال
يمكننــي تأكيــد ذلــك ،وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون هنــاك تدقيــق بشــأن
أي خطــة يــدور الحديــث».
ّ
صحافيــة إس ـرائيلية عــن مســؤول إس ـرائيلي رفيــع
ونقلــت تقاريــر
املســتوى لــم تكشــف عــن اســمه زعمــه أن نتنياهــو قــدم لبوتيــن وللرئيــس
األمير ـكـي «خطــة لحــل» ملــا أســمته «النـزاع الســوري» ،وذكــرت ،أن نتنياهــو
عــرض خطتــه علــى ترامــب فــي زيارتــه األخيــرة إلــى واشــنطن ،بعدمــا ســبق أن

فــي غضــون ذلــك ،أكــد وزيــر الخارجيــة الرو�ســي فــي مؤتمــر صحافـ ّـي
مشــترك مشــترك مــع نظيــره التر ـكـي ،أن موســكو وأنقــرة اتفقتــا علــى تســريع
عملية تشــكيل اللجنة الدســتورية الســورية بالتعاون مع األمم املتحدة،
ً
ً
و»بالتواصــل طبعــا مــع الحكومــة الســورية واملعارضــة» ،مضيفــا« :نحــن
ً
علــى قناعــة بــأن إنشــاء هــذه اللجنــة سيســاعد أخي ـرا فــي إطــاق عمليــة
جنيــف التــي يكثــر زمالؤنــا الغربيــون وغيرهــم مــن الحديــث عنهــا».
وشــدد الوزيـران علــى أن صيغــة أســتانا تبقــى اآلليــة الوحيــدة الفعالــة
«رغــم محــاوالت عرقلتهــا» ،والتــي ال يمكــن تحقيــق التســوية فــي ســورية
مــن دونهــا ،وأكــد الفــروف وتشــاووش أوغلــو إدانــة بلديهمــا قـرارواشــنطن
االعتـراف بســيادة إسـرائيل علــى الجــوالن الســوري املحتــل ،والــذي وصفــه
W W W. D C R S. S Y
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من لقاء الرئيس الرو�سي فالديميربوتين مع الرئيس اللبناني ميشال عون في موسكو
الفــروف بأنــه «اســتعراض متعمــد لغيــاب الـرادع”( .روســيا اليــوم-3-29 ،
)2019
علــى صعيــد آخــر ،أعلــن منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة،
فاســيلي نيبينزيــا ،أمــام مجلــس األمــن الدولــي أن مكافحــة دعــم اإلرهــاب
ً ً
تفتقرإلى الشــفافية ،متهما دوال بـ»تغذية» اإلرهابيين في ســورية والعراق.
ورحــب نيبينزيــا ،فــي كلمــة ألقاهــا اليــوم الخميــس أمــام أعضــاء املجلــس
باعتماد مشــروع قراربشــأن مكافحة تمويل اإلرهاب ،وقال« :مع التقدم
فــي القضــاء علــى الشــبكة اإلرهابيــة املنتشــرة فــي الشــرق األوســط تتكشــف
الحقيقــة أنــه تتــم تغذيــة اإلرهابييــن فــي ســورية والعـراق ،بمــا فــي ذلــك مــن
قبل بعض الدول ،بمختلف األساليب» التي تتراوح من تقديم «املساعدة
ً
غيــرالفتاكــة» لهــم وصــوال إلــى «إخفــاء التعــاون مــع املســلحين”.
ً
وحذرنيبينزيا من تصرف كهذا ،مشيرا إلى أن «الدول التي تتبع معايير
مزدوجــة وتقــوم بتســييس األجنــدة الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب ،تخاطــربــأن
تصبح هي نفسها بين أهداف اإلرهابيين” ،وشدد على أن أدوات ما ّ
تسمى
بـ»القوة الناعمة» وحدها غيركافية للتصدي للهجمات اإلرهابية ،وقال:
«أصبح اآلن ،إن صح التعبير ،من املألوف الحديث في األمم املتحدة عن
أن الترويــج ألدوات القــوة الناعمــة يكفــي ملنــع وقــوع الهجمــات اإلرهابيــة»،
ً
واصفا الفكرة بـ»الســاذجة”.
وأضــاف« :الحقيقــة تكمــن فــي أنــه مــن املســتحيل إعــادة تأهيــل كل
مرتكــب للجريمــة وإعــادة دمجــه فــي املجتمــع»« ..ومــن غيــراملقبــول تبديــل
العدالة الجنائية بمثل هذا العمل .يجب أن يعاقب كل شخص متورط
فــي األنشــطة اإلرهابيــة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تمويلهــا»( .نوفوســيتي-28 ،
)2019-3
على خط إعادة سورية الى البيت العربي ،قال املتحدث باسم جامعة
W W W. D C R S. S Y

الــدول العربيــة ،محمــود عفيفــي :إنــه «لــم يطــرح موضــوع عــودة (إعــادة)
دمشــق بشــكل رســمي خــال اجتماعــات الجامعــة العربيــة» ،وأضــاف :أن
ً
قمــة تونــس «قــد تصــدرقـرارا حــول الجــوالن فــي ضــوء التطــورات األخيــرة»،
وتابع« :من املمكن في ضوء التطور األخير ،أن تطلب دولة عربية إضافة
جديــد إلــى مشــروع القـرارالخــاص بالجــوالن ،بنـ ًـاء علــى مــا يســتجد».
ً
ً
وأوضــح أن جــدول أعمــال القمــة يتضمــن نحــو  20مشــروعا وملفــا،
علــى رأســها القضيــة الفلســطينية ،وأزمــة ســورية ،والوضــع فــي ليبيــا
واليمــن ،ودعــم الســام والتنميــة فــي الســودان ،ومتابعــة موضــوع تطويــر
ً
منظومــة األمــن القومــي العربــي ومكافحــة اإلرهــاب ،وذكــرأن «هنــاك بنــدا
ّ
وبخاصــة العراقييــن ،تــم إدراجــه بنــاء
يتعلــق بالنازحيــن فــي الــدول العربيــة
ً
علــى طلــب بغــداد» ،مشــيرا إلــى أنــه أثنــاء االجتماعــات التحضيريــة ســيتم
اســتحداث بنــود أخرى(.ســبوتنيك)2019-3-24 ،
وأضــاف عفيفــي ،أن االجتماعــات التحضيريــة للقمــة ســتبدأ يــوم 26
آذارالجاري ،باجتماع كباراملسئولين للمجلس االقتصادي واالجتماعي،
ثــم اجتمــاع املندوبيــن الدائميــن للــدول العربيــة يــوم  27آذار .وقــال :إنــه
ســيتم عقــد اجتمــاع املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي علــى املســتوى
الــوزاري يــوم  28آذار ،وأشــار إلــى «أن اجتمــاع وزراء الخارجيــة ســيكون
يــوم  29آذار علــى أن تعقــد القمــة يــوم  31آذار ( .2019اليــوم الســابع،
)2019-3-24
هــذا ،وقبــل انطــاق أعمــال القمــة العربيــة ،عقــدت فــي القاهــرة قمــة
ثالثيــة مصرية-أردنية-عراقيــة ،وأكــد بيــان وزعتــه الرئاســة املصريــة فــي
ختــام القمــة التــي ضمــت الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السي�ســي ،وامللــك
األردنــي عبــد هللا الثانــي ،ورئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد املهــدي،
أن القــادة الثالثــة اســتعرضوا «آخــر التطــورات التــي تشــهدها املنطقــة،
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مؤكديــن عزمهــم علــى التعــاون والتنســيق االســتراتيجي فــي مــا بينهــم ،ومــع
ســائر األشــقاء العــرب ،الســتعادة االســتقرار فــي املنطقــة ،والعمــل علــى
إيجــاد حلــول ملجموعــة األزمــات التــي تواجــه البلــدان العربيــة».
وأوضــح البيــان أن القــادة الثالثــة ســيعملون كذلــك علــى إيجــاد حلــول
لـ»األزمات في سورية وليبيا واليمن» ،كما أكدوا «أهمية مكافحة اإلرهاب
بكافــة صــوره ومواجهــة كل مــن يدعــم اإلرهــاب بالتمويــل أو التســليح أو
توفيــراملــاذات اآلمنــة واملنابــراإلعالميــة».
ولم يتطرق القادة الثالث إلى موقف ترامب األخيربخصوص الجوالن
العربــي الســوري املحتــل ،لكنهــم عبــروا عــن «التطلــع ألن تــؤدي القمــة
العربيــة القادمــة فــي تونــس الســتعادة التضامــن وتعزيــزالعمــل املشــترك فــي
إطــار جامعــة الــدول العربيــة»( .أ ف ب)2019-3-24 ،
هــذا ،وبعــد القمــة الثالثيــة ،عقــد امللــك
األردنــي والرئيــس املصــري قمــة ثنائيــة فــي قصــر
االتحاديــة فــي القاهــرة ،وأفــادت نشــرة صــادرة
عــن الديــوان امللكــي األردنــي ،بأنــه جــرى التأكيــد
علــى أهميــة تكثيــف الجهــود للتوصــل إلــى حــل
سيا�سي لألزمة السورية ،يحفظ وحدة سورية
ً
ً
أرضــا وشــعبا( .ســبوتنيك)2019-3-24 ،
والثالثــاء الفائــت انطلقــت أعمــال اجتمــاع
املندوبيــن الدائميــن بجامعــة الــدول العربيــة،
برئاســة تونــس ،وبغيــاب ســورية بعــد أن ســعت
دول عربية عدة ملنع عودة ســورية إلى الجامعة
العربيــة ،وذلــك تحــت تأثيــر ضغــوط أميركيــة
وغربيــة.

اجتمــاع القمــة”( .اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة)2019-3-27 ،
بــدوره ،قــال األميــن العــام املســاعد لجامعــة الــدول العربيــة حســام
ً
ز ـكـي ،ردا علــى أســئلة الصحافييــن علــى هامــش اجتمــاع تحضيــري الجتمــاع
وزراء الخارجية العرب :إذا كان هناك توافق يسمح بعودة سورية لشغل
املقعد فسوف يتحقق ذلك ،أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك،
وأوضــح أن غيــاب التوافــق أو وجــوده «مرتبــط برؤيــة الــدول تجــاه موقــف
دمشــق فــي مــا يتعلــق بالتســوية السياســية والعالقــة مــع إيـران».
وحــول إمكانيــة أن يتقــدم أحــد إلدراج بنــد بعــودة ســورية ،قــال :إن
«األمور لن تعالج بهذا الشكل ،ولكن إذا كان هناك توافق لعودة سورية
فسوف يتحقق ذلك ،وقد يتم إدراجه في القرارالخاص باألزمة السورية
بعــد التــداول بشــأنه بيــن الــدول العربيــة”.
ً
وردا علــى ســؤال عــن كيفيــة تنــاول القمــة
العربيــة بتونــس لألزمــة الســورية واملقعــد
الســوري الشــاغر بالجامعــة العربيــة ،قــال :إن
األزمة الســورية مطروحة على جدول األعمال،
وهنــاك قـرارات فــي هــذا الشــأن ،وأضــاف« :هــذه
الق ـرارات يتــم تحديثهــا بشــكل دوري ،كمــا
أن مشــروع الق ـرار املعــروض علــى القمــة يتــم
تحديثه ،فإذا كان هناك أي جديد يســتحق أن
يوضــع فــي هــذا القـرارفســيتم وضعــه بــا شــك».
(أ ش أ)2019-3-27 ،

الفروف :موسكو
وأنقرة اتفقتا
على تسريع عملية
تشكيل اللجنة
الدستورية السورية

وجــدد منــدوب الســعودية الدائــم لــدى
الجامعــة ،أســامة بــن أحمــد نقلــى ،فــي كلمتــه
أثناء الجلسة االفتتاحية ملجلس جامعة الدول
العربيــة علــى مســتوى املندوبيــن الدائميــن،
رفــض بــاده «القاطــع» ألي محاولــة للمســاس بالحقــوق علــى األرا�ضــي
ً
العربيــة املحتلــة كافــة ،بمــا فيهــا الجــوالن املحتــل ،مؤكــدا أن إعــان اإلدارة
األميركيــة يعـ ّـد مخالفــة صريحــة مليثــاق األمــم املتحــدة ،ومبــادئ القانــون
الدولــي ،والقـرارات الشــرعية ذات الصلــة( .اليــوم الســابع)2019-3-27 ،
هــذا ،وقبيــل القمــة العربيــة دعــا وزيــر الخارجيــة التون�ســي خميــس
الجهينــاوي إلــى تقييــم مــدة تعليــق عضويــة ســورية فــي الجامعــة العربيــة
منــذ  ،2011وقــال« :ســورية بلــد عربــي وجــزء أصيــل مــن األمــة ،وموقعهــا
هوإطارالعمل العربي املشترك ،لكن العرب قرروا في قمة القاهرة 2011
تعليــق عضويــة ســورية ،اليــوم ال بــد للقــادة ووزراء الخارجيــة تقييــم مــا
جــرى منــذ ذلــك التاريــخ” ،وأضــاف الجهينــاوي أن هــذا التقييــم يجــب أن
يشــمل املســتوى السيا�ســي واألمنــي ،وإذا رأى القــادة توافــرالشــروط ،مــن
أجل عودة سورية إلى املؤسسات العربية ،فإن هذا القراريتم اتخاذه في

وفــي غضــون ذلــك ،أكــد العاهــان األردنــي
عبــد هللا الثانــي واملغربــي محمــد الســادس ،فــي
بيــان مشــترك صــدر عقــب مباحثــات بينهمــا فــي
الــدار البيضــاء فــي معــرض زيــارة امللــك عبــد هللا
إلــى املغــرب ،أن «ق ـرار إس ـرائيل ضــم الجــوالن
املحتــل هــو ق ـرار غيــر شــرعي وباطــل ،ويشــكل
ً
ً
خرقــا لق ـرارات الشــرعية الدوليــة ،وخصوصــا
ق ـرارات مجلــس األمــن” ،وفــي الوقــت نفســه لــم يتطرقــا إلــى ق ـرار ترامــب
بشــأن الجــوالن.

كمــا شــدد امللــكان علــى ضــرورة إنهــاء الن ـزاع بإيجــاد حــل سيا�ســي ،وفــق
قـرارمجلــس األمــن رقــم  ،2254يقبلــه الســوريون ،ويحفــظ وحــدة البــاد
وتماســكها ،ويعيــد لســورية أمنهــا واســتقرارها ودورهــا فــي منظومــة العمــل
العربي املشــترك ،ويوجد الظروف الكفيلة بعودة الالجئين الســوريين إلى
وطنهــم ليســهموا فــي إعــادة إعمــاره( .بتـرا)2019-3-29 ،
وأعــرب وزراء الخارجيــة العــرب عــن إدانتهــم لق ـرار اإلدارة األمريكيــة
بخصــوص الجــوالن ،مؤكديــن علــى عروبــة الجــوالن.
وجــاءت اإلدانــة العربيــة فــي مســتهل اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب
التحضيــري ،الــذي انطلــق الجمعــة فــي تونــس للتشــاور علــى املوضوعــات
W W W. D C R S. S Y
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الواليات املتحدة األميركية مستمرة في حربها االقتصادية ضد سورية
املدرجــة علــى جــدول أعمــالالقمــة العربي ـة فــي دورتهــا الــ 30بتونــس.

)2019-3-29

وفــي بدايــة االجتمــاع ألقــى وزيــرالخارجيــة الســعودي إبراهيــم العســاف
ّ
كلمــة رئاســة القمــة املنتهيــة ،ثــم ســلم رئاســة االجتمــاع لوزيــر الخارجيــة
ب
التون�ســي خميــس الجهينــاوي ،وأكــد العســاف رفــض بــاده إعــان ترامـ 
حــول الجــوالن ،وأي إج ـراءات تمــس بالوضــع التاريخــي للقــدس ،وقــال:
«نرفــض اعت ـرافواشــنط ن بســيادةإسـرائي ل علــىهضبــة الجــوالن ،ألنهــا
أرض ســورية عربيــة”.

مــن جانبــه ،دعــا األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط،
إلى التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تشهدها املنطقة في سورية
واليمــن وليبيــا ،وقــال« :ال حــل ســوى الدخــول فــي مشــاورات سياســية فــي
ســورية وغيرهــا للحفــاظ علــى الدولــة الوطنيــة ،والخيــار العســكري لــن
يحســم تلــك الصراعــات”( .اليــوم الســابع)2019-3-29 ،

وأكد العساف أن اململكة تدعم وحدة أرا�ضي سورية والحل السيا�سي
املبنــي علــى الحــوار بيــن املعارضــة والحكومــة،
ً
مشــيرا إلــى أن الســعودية ترغــب فــي توحيــد
املعارضــة الســورية قبــل الحــوار مــع الحكومــة.
وقــال خميــس الجهينــاوي وزيــر الشــؤون
الخارجيــة التون�ســي :إن ســورية شــهدت طــوال
ً
الســنوات املاضيــة دمــارا لــم تشــهده مــن قبــل
ً
نتيجــة هجمــات التنظيمــات اإلرهابيــة ،الفتــا إلى
أن تونس طالبت بعمل تســوية سياســية تمكن
ســورية مــن الحفــاظ علــى وحدتهــا ووضــع حــد
ملعانــاة شــعبها.
وأشارإلى أن تونس تؤكد رفضها لقرارسيادة
إسـرائيل علــى الجــوالن ،وأن بــاده ســتعمل مــع
بقيــة الــدول العربيــة واملجموعــة الدوليــة علــى
تطبيــق كل التداعيــات املحتملــة لهــذا القـرارفــي
املحافــل الدوليــة واإلقليميــة( .روســيا اليــوم،
W W W. D C R S. S Y

مــن جانــب آخــر ،بحــث ســفير ســورية لــدى الع ـراق ســطام جدعــان
الدنــدح مــع رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبو�ســي ،وفــق ما أكد
املكتــب اإلعالمــي لرئيــس مجلــس النواب العراقي
فــي بيــان لــه ،أن اللقــاء بيــن الجانبيــن الــذي جــرى
فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد «تعزيــزالعالقــات
الثنائيــة بيــن البلديــن ،والقضايــا ذات االهتمــام
املشــترك ،والتأكيــد علــى ضــرورة تأميــن الحــدود
املشــتركة بيــن الع ـراق وســورية» ،كمــا تنــاول
اللقــاء ملــف «فتــح املعابــر واملنافــذ الحدوديــة
خــال املرحلــة املقبلــة ،لتســهيل حركــة النقــل
مــن أجــل دعــم حركــة التجــارة بيــن البلديــن».
(مواقــع معارضــة)2019-3-25 ،

العساف :السعودية
تدعم وحدة أرا�ضي
سورية والحل السيا�سي
املبني على الحواربين
املعارضة والحكومة

فــي غضــون ذلــك ،واصلــت الواليــات املتحــدة
األميركية حربها االقتصادية ضد سورية ،وجاء
فــي بيــان ملكتــب الشــؤون العامــة لــوزارة الخزانــة
األميركيــة :إن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة
التابعة لوزارة الخزانة األميركية ّ
حدث تحذيره
إلــى «مجمــع شــحن البتــرول البحــري» األمير ـكـي
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إللقــاء الضــوء علــى املخاطــراملرتبطــة بنقــل شــحنات النفــط إلــى ســورية.
تحديثات لتقريروزارة
وذكرالبيان ،أن التحذيرالجديد «يشتمل على
ٍ
الخزانــة الصــادر فــي  20تشــرين الثانــي  ،2018تضمنــت مبــادئ توجيهيــة
ً
إضافيــة وعرضــا للمخاطــراملرتبطــة بتســهيل شــحنات النفــط املتجهــة إلــى
املوانئ التي تملكها وتديرها الحكومة السورية ،لتشمل النفط من أصل
إيرانــي».
وتضمــن التحذيــر املحـ ّـدث «عش ـرات الســفن الجديــدة» املشــاركة فــي

مــا أســماها «شــحنات النفــط غيــر املشــروعة» ،منهــا  16ســفينة تشــحن
النفــط إلــى ســورية ،وأكثــرمــن  30تشــارك فــي عمليــات النقــل مــن ســفينة
إلــى أخــرى ،كمــا ســلط الضــوء علــى املخــاوف املرتبطــة بشــحنات النفــط
مــن إي ـران.
كمــا ضــم التقريــر تحديثــات رئيســة مللحــق،
يذكرالسفن التي سلمت النفط إلى سورية من
عــام  ،2016والســفن التــي شــاركت فــي عمليــات
نقــل النفــط مــن ســفينة إلــى ســفينة مــن املرجــح
أن تكــون متجهــة إلــى ســورية ،وكذلــك الســفن
التــي صـ ّـدرت النفــط الســوري ،كمــا تــم تحديــث
العديــد مــن أســماء الســفن.
وحــذروكيــل وزارة الخزانــة لشــؤون اإلرهــاب
واملخابـرات املاليــة ،ســيجال ماندلكــر ،فــي بيــان
الــوزارة مــن أن ّ
«أي انتهــاك للحظــر يــؤدي إلــى
ســلوك معاقــب عليــه ســوف يعـ ّـرض مجتمــع
الشــحن ملخاطــر كبيــرة ،ويمكــن أن تــؤدي إلــى
ً
عواقــب وخيمــة»( .عنــب بلــدي نقــا عــن موقــع
وزارة الخزانــة األميركيــة)2019-3-26 ،

جلســة املجلــس التنفيــذي ملنظمــة حظــراألســلحة الكيميائيــة التــي عقــدت
فــي الهــاي يومــي ال ـ  12وال ـ  15مــن آذار الجــاري :ينبغــي علينــا أن نعلــن
ً
ً
مــع األســف أن الغــرب أظهــر مــرة أخــرى نهجــا مدم ـرا لــكل �شــيء بطريقــة
أو بأخــرى ،وكان يمكــن أن يوضحــوا ظــروف مــا يجــري فــي ســورية بهــذا
الخصــوص.
وأضافت :إنهم «قاموا هذه املرة بحظراقتراح روسيا وعدد من الدول
األخــرى حــول تحديــد حقائــق اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســورية،
وذلــك بمشــاركة جميــع خب ـراء بعثــة املنظمــة دون اســتثناء الذيــن شــاركوا
فــي التحقيــق حــول الحــادث الكيميائــي فــي مدينــة دومــا فــي نيســان 2018
ً
والذي استمرملدة عام تقريبا ،وكان ذلك بمثابة ذريعة للواليات املتحدة
وبريطانيــا وفرنســا لشــن هجــوم صاروخــي علــى منشــآت األبحــاث الســورية
فــي انتهــاك مليثــاق األمــم املتحــدة وغيــره مــن معاييــر القانــون الدولــي».
(ســبوتنيك)2019-3-25 ،

مصادرعراقية رسمية:
االتفاق العراقي -ـ اإليراني
 السوري إلنشاء طريقبري سريع بين طهران
ً
ودمشق مرورا بالعراق
دخل حيزالتنفيذ

فــي مقابــل ذلــك ،قالــت مصــادر عراقيــة
رســمية :أن «االتفــاق العراقــي -ـ اإليرانــي -
الســوري ،إلنشــاء طريــق بــري ســريع بيــن طهـران
ً
ودمشــق مــرورا بالع ـراق ،دخــل حيــز التنفيــذ»،
ً
وأوضحــت ،أن وفــودا فنيــة إيرانيــة وصلــت إلــى
العـراق ،وعقــدت اجتماعيــن مــع مســؤولين تابعيــن لألمانــة العامــة ملجلــس
الــوزراء ،حــول املشــروع القا�ضــي بربــط شــبكة الطــرق اإليرانيــة الســريعة
ً
بنظيرتهــا العراقيــة وصــوال إلــى الحــدود الســورية فدمشــق ،فــي مســار قــد
ً
يصــل ألكثــر مــن  1200كيلومتــر ،قــد يمتــد الحقــا إلــى األرا�ضــي اللبنانيــة.
(العربــي الجديــد)2019-3-26 ،
فــي الســياق ذاتــه ،أكــد املقــرر الخــاص ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم املتحــدة إدريــس الجزائــري ،أن اإلج ـراءات االقتصاديــة القســرية
أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على الشــعب السـ ّ
ـوري انتهاك خطير
لحقــوق اإلنســان( .ســانا)2019-3-27 ،
علــى صعيــد آخــر ،قالــت وزارة الخارجيــة الروســية فــي بيــان :أنــه عقــب

مــن جهــة أخــرى ،أشــار كبيــر مســاعدي
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي للشــؤون السياســية
الخاصــة حســين جابــري أنصــاري ،إلــى التعــاون
بیــن إي ـران وروســیا فــی ســوریة ،وقــال :إن هــذا
«التعــاون قائــم علــی العمــل علــی الحفــاظ علــی
الحكومة املركزیة في سوریة والحد من سیطرة
الجماعــات اإلرهابيــة -التكفیریــة علیهــا»،
وأضــاف :إننــا شــهدنا فــي العــام األخيــرتحریــرنحــو
 %70مــن أرا�ضــي ســوریة ،إال أن خطــراإلرهــاب
ال یـزال یهــدد ســوریة ،كمــا أن القضایــا املتعلقــة
ّ
وبخاصــة فــي شــمالها ال زالــت قائمــة
بســیادتها،
ن
وفــي هــذه األجــواء یســتمر التعــاو بیــن إي ـران
وروســیا هنــاك.

وتابــع :إن الجمهوریــة اإلســامية اإليرانيــة
تؤكــد علــی ضــرورة خــروج القــوات التــي احتلــت
مناطــق واســعة مــن ســوریة منــذ عــام – 1973
الجــوالن والقنیطــرة -ولــم تنســحب منهــا لحــد
اآلن ،واســتأنف قائـ ًـاَّ :إن «القــوات األخــری
التــی یجــب أن تنســحب مــن ســورية هــی التــی دخلــت األرا�ضــي الســوریة
دون طلــب مــن الحكومــة الشــرعية فیهــا ،كقــوة محتلــة لدعــم الجماعــات
اإلرهابيــة ،وســعت وراء توفیــر أرضيــة إلســقاط الحكومــة الســوریة».

وشدد جابري أنصاري ،على أن جمیع هذه القوات األجنبية – األميركية
وغیرهــا -یجــب أن تخــرج مــن األرا�ضــي الســوریة علــی وجــه الســرعة لتبقــی
القــوات التــی دخلــت ســوریة علــی أســاس طلــب الحكومــة القانونیــة فیهــا،
من أجل تقدیم املســاعدة للحكومة الســوریة ،وبهدف الحفاظ علی أمن
واســتقرارالبــاد لیتخــذ الق ـراربشــأن هــذه القــوات علــی أســاس حاجــات
ســوریة ونهایــة مكافحــة اإلرهــاب فیهــا ،وضمــان ســیادتها الوطنیــة ،وكذلك
ً
وفقا لالتفاق بین الحكومة السوریة وهذه القوات( .إرنا.)2019-3-25 ،
W W W. D C R S. S Y
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ُ
أكــد الباحــث فــي مركــزدمشــق لألبحــاث والدراســات العميــد تر ـكـي حســن ،تزايــد املواقــف الرافضــة إلعــان الرئيــس األمريكـ ّـي دونالــد ترامــب اعترافــه بـ»الســيادة
اإلسـرائيلية» علــى الجــوالن العربـ ّـي السـ ّ
ـوري املحتــل.
ً
وقــد جــاء هــذا األمــرفــي ســياق متصاعــد لــإدارة األمريكيــة مــن االنحيــازالكامــل لـ»إسـرائيل» ،ومــن االنخـراط والتخطيــط لذلــك ،بــدءا مــن
ً
إعــداد «صفقــة القــرن» التــي لــم ُيعلــن عنهــا رســميا؛ بــل ُسـربت عبــراإلعــام ،وتمــت مفاتحــة بعــض القيــادات العربيــة بهــا وإمالؤهــا عليهــا ما
ً
ً
حداها إلى مباركتها سـرا ،ثم تال ذلك نقل الســفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ،وأخيرا ّتوجت هذه اإلدارة إعالنها بشــأن
ُ
الجــوالن بعــد أن مهــدت قبــل أســبوع مــن ذلــك ،بإعــان الخارجيــة األمر ّ
يكيــة تقريرهــا عــن حقــوق اإلنســان ،كيمــا تســقط
عن الجوالن واألرا�ضي املحتلة لعام  1967صفة االحتالل .هذا ،ولدى سؤالها آنذاك ومن أجل الحفاظ على وهج قرار
ً
ترامــب تذرعــت َّأن التقريـ َـرتقنـ ٌّـي وليــس سياسـ ّـيا ،والســؤال :ملــاذا اإلعــان اآلن عــن هــذا القـرار؟
ّ
ّ
وبيــن العميــد تر ـكـي اعتقــاده بـ َّـأن العالقــة «اإلس ـرائيلية»-األميركية هــي فــي خـ ٍـط صاعـ ٍـد ومتنـ ٍـام لصالــح تأييــد اإلدارات
األميركيــة املتعاقبــة لكيــان االحتــال ،فــي مقابــل ذلــك ،تعانــي العالقــة األمريكية-العربيــة  ..مــن تراجــع مســتمرمنــذ عــام 1948
حتــى اآلن.
مــن هنــا نالحــظ أن قـرارترامــب يعبــرعــن َّأن اإلدارة األميركيــة الحاليــة هــي األكثــروضوحـ ًـا فــي اتجاهاتهــا بيــن «إسـرائيل» والعــرب ،وبنــاءً
ً
علــى مــا ســبق ،فقــد كان الوقــت مناســبا التخــاذ ترامــب القـرار ،وذلــك لتوافــرشــرطين رئيســين همــا:
ً
 .1شــرط ذاتــي :تقــف اإلدارة الحاليــة املتطرفــة بمختلــف مكوناتهــا مــع القـرار ،ولــم نســمع رأيــا يختلــف معــه حتــى لصحافـ ّـي واحــد .وقــد نجــد
ً
اختالفا في الشارع «اإلسرائيلي» والقوى السياسية ملا يرتبه على «إسرائيل» من أبعاد وخيارات قد تؤدي إلى حشرها وإحراجها وذهابها إلى طريق
وحيــد هــو الحــرب ..بعــد إســقاط خيــارالســام  ...وهــذا يضــع العــرب إزاء الخيــارات نفســها.
ّ
األميركيــة وحكومــة نتنياهــو ّأنهــا فرصــة تار ّ
ّ
يخيــة لإلعــان ،بســبب وجــود اإلدارة األميركيــة الحاليــة ،عــاوة علــى الحالــة
 .2شــرط موضوعــي :تجــد اإلدارة
ًّ
تمربها املنطقة ..كما َّأن َ
التي ّ
العرب موافقون سرا على «صفقة القرن» ،وعلى نقل السفارة األميركية إلى القدس ،وهم بالضرورة سيوافقون على اإلعالن
ً
بضغــط مــن اإلدارة األمريكيــة ..هــذا ،إضافــة إلــى أن ســورية منشــغلة بوضعهــا الداخلـ ّـي والحــرب املفروضــة منــذ ثمانــي ســنوات ،واألزمــات تدفــع بوجههــا الواحــدة
تلو األخرى ،ففي الشــمال عبرالدور التركي إلى الشــمال الشـ ّ
ـرقي حيث «قســد» ،وفرض أمرواقع فيهما -،واآلن الجوالن .ويجري في الوقت ذاته تشــتيت الرأي العام
الســوري بالحالــة املعيشــية واألزمــات الداخليــة لصرفــه عــن االهتمــام بالقضايــا الكبرى.
َّإن العرب بعد نهاية الحرب على سورية وعودة االستقرارإلى البالد ،إزاء ثالثة احتماالت:
الرسمية املريضة في إطارالجامعة العربية التي لم تعد تصلح مع املرحلة الحالية ّ
ّ
بعامة ،وبعد تجميد عضوية سورية ،واالمتناع عن
 -1العودة إلى املنظومة العر ّبية
الطلــب مــن دمشــق العــودة الــى البيــت العربــي وتطبيــع العالقــات معهــا تحــت تأثيــرالضغــط األمير ـك ّـي بخاصــة ،فــي حيــن أن دمشــق لــن تعــود إال بشــروطها وهــي املنتصــرة فــي
امليدان ،ورغم قتامة التعامل العربي مع دمشــق ،فإن ســورية لم ولن تنظرإلى الجامعة على أســاس ضرورة ســقوطها؛ بل تنظرإليها ،بصفتها مؤسســة يمكن تفعيلها
رغــم مآ�ســي الجامعــة.
 -2أن يســتمرالزلـزال السـ ّ
ـوري وحالــة عــدم االســتقرار ،وهــذا مــن األهــداف األميركية»-اإلسـرائيلية» ،وفــي هــذه الحالــة ننتظــرالتصعيــد كأمــرواقــع فــي الشــمال الشــرقيّ
ً ً
والشــمال فــي إدلــب ومســألة الجــوالن ..فعندمــا تبــرر الواليــات املتحــدة لـ»إسـرائيل» وجودهــا فــي الجــوالن ،بصفتــه أمـرا واقعــا ســتبرر فــي الوقــت نفســه لتركيــا وامليليشــيات
الكرّيــة وجوديهمــا ،بصفتهمــا أمريــن واقعيــن فــي شــرق البــاد .ويحتمــل أن تسـ ّ
ـتمرحالــة إشــغال ســورية بوضعهــا الداخلــي عبــرإعــادة تشــكيل ودعــم املجموعــات اإلرهابيــة
التــي تســتهدف الدولــة الســورية ومؤسســاتها املدنيــة والعســكرية.
ً
 -3تبلور منظومتين إقليميتين جديدتين :األولى :محور املقاومة :يضم إيران وسورية واملقاومة والعراق واليمن ومن ينضم الحقا إلى هذا املحور.
ً
الثانيــة :الــدول العر ّبيــة املعتدلــة مــع «إس ـرائيل» ،وبالتالــي تســقط املنظومــة العربيــة ،ويصبــح كيــان االحتــال مشـ َّـرعا ضمــن املنظومــة ش ـريطة أن تبقــى أولويــة هــذه
ً
ً
ً
ّ
وبخاصـ ٍـة بعــد التقاطــع مــع منظومــة مكافحــة اإلرهــاب التــي تشــترك فيهــا روســيا
املنظومــة هــي العــداء إليـران ،ومنظومــة املقاومــة حجــزت لنفســها حيـزا يكبــرشــيئا فشــيئا،
ً
ّ
والصيــن ،ونظـرا إلــى َّأن املنطقــة تقــع تحــت الهيمنــة األميركيــة ،فإنــه كلمــا كبــرت هــذه املنظومــة ،فــإن ذلــك ســيكون علــى حســاب الهيمنــة األميركيــة ،ذلــك َّأن روســيا تعيــد
بنــاء عالقاتهــا مــع الــدول التــي كانــت ترتبــط بعالقــات تاريخيــة معهــا ،مثــل :مصــروالعـراق والجزائــرواليمــن وتنفتــح علــى لبنــان ودول الخليــج.
ً ً
والسؤال الرئيس هنا :هل يشكل قرارترامب بشأن الجوالن خطرا قاتال؟
ّ
ً
ً
ّ
ـدا  ..ولعــل أهــم مــا ّ
قدمــه هــو االنتهــاء مــن وهــم الســام الــذي تعلــق بــه العــرب
كمــا أوضــح العميــد تر ـكـي ّأن قـرارترامــب يشـ ِـك ُل رمزّيــا ســابقة خطيــرة ،ولكــن ال يشــكل تهديـ
ّ ً
مبينــا أن الخيــاراملطــروح فــي اســتعادة األرض بــات خيــارالقــوة والعمــل وفــق اآلتــي:
لعجزهــم،
ّ
ّ
ّ
 .1العمل السيا�سي والدبلوما�سي في املنظمات الدولية والقارية؛ ذلك لفضح وتعرية القراراألميركي ،وكسب التأييد إلى جانب سورية في قضية الجوالن.
 .2تعزيزاملقاومة الشعبية التي أطلقها الرئيس بشاراألسد عام .2013
 .3تنظيم البنية العسكرية وتفعيلها لبدء املقاومة في الجوالن املحتل ،بوساطة إشراك القوى الوطنية والشعبية واملنظمات واألحزاب.
 .4إعادة تنظيم القوات املسلحة للدور املناط بها وهو تحريراألرض ،وهو دور لم تحد ولن تحيد عنه ،رغم ظروف الحرب املفروضة على سورية.
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يتواصــل الكشــف عــن املزيــد مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا «التحالــف
الدولــي» بزعــم محاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابـ ّـي فــي شــرق وشــمال شــرق
ً
البالد ،إذ ذكرت تقاريرإعالمية معارضة ،أنه وثق في أمد ْ
قدره  54شهرا
ٍ
ً
مــن عمليــات «التحالــف الدولــي» ،استشــهاد أكثــرمــن  4024مدنيــا بينهــم
ً
ً
أكثرمن  1814طفال ومواطنة ،مشيرا إلى أن عدد من قتلهم «التحالف»
منــذ ال ـ  23مــن أيلــول مــن العــام  ،2014وحتــى ال ـ  23مــن آذار مــن العــام
ً
الحالــي  ،2019وصــل إلــى  13660شــخصا ج ـراء غــارات «التحالــف»
وضرباتــه الصاروخيــة.
كما أسفرت هذه الضربات املكثفة عن إصابة املئات بجراح متفاوتة
الخطــورة ،وبعضهــم تعــرض إلعاقــات دائمــة وبتــرأطـراف ،مــع تدميــرمبـ ٍـان
وممتلــكات مواطنيــن ومرافــق عامــة.
ولفــت التقريــر إلــى أنــه مــن ضمــن املجمــوع
ً
العــام للخســائرالبشــرية كان هنــاك  972طفــا
دون ســن الثامنــة عشــر ،و 711مواطنــة فــوق
ســن ال ـ  ،18فــي محافظــات الحســكة والرقــة
وحلــب وإدلــب وديــر الــزور.
ً
كمــا أشــارالتقريــرإلــى استشــهاد  169شــخصا
علــى األقــل مــن جنــود الجيــش العربــي السـ ّ
ـوري
والقــوات الرديفــة ،فــي اســتهداف «التحالــف»
لكل من جبل الثردة في محيط مدينة ديرالزور،
وملطــار الشــعيرات العســكر ّي بريــف حمــص
وملنطقــة قــرب التنــف فــي الباديــة الســورية
وملناطق في ريف دمشق وريف حمص ومحيط
العاصمــة دمشــق( .املرصــد)2019-2-23 ،
ّ
هذا ،وفي سياق متصل ،أكد املبعوث األميركي
إلــى «التحالــف» وليــام روبــاك ،فــي معــرض إلقــاء
كلمــة فــي مراســم اإلعــان عــن إنهــاء داعــش التــي
أقيمــت فــي حقــل العمــر النفطــي بريــف ديــر
الــزور ،أن «تحريــر املناطــق مــن داعــش أعطــى
اســتراتيجية كبيــرة للتحالــف الدولــي وشــركائه»،
وأضــاف« :مــا كان باســتطاعتنا القضــاء علــى
داعــش لــوال تحالفنــا مــع الشــركاء فــي ســورية (قســد) ،والتضحيــات التــي
قدمهــا الشــعب الســوري» ،وقــال :إنــه «بينمــا هزمنــا داعــش مــا زال لدينــا
املزيــد مــن العمــل للقضــاء علــى داعــش بشــكل نهائــي ،فقــد كنــا واضحيــن،
وســندعم عمليــات التحالــف فــي إنهــاء داعــش ،الرئيــس (األمير ـكـي دونالــد)
ترامــب قــال :إننــا ســنعمل علــى كل مــا هــو ضــروري فــي ســورية» ،وختــم
حديثــه بالقــول« :نحــن ندعــم القـراررقــم  2254للوصــول إلــى حــل سيا�ســي
تــام فــي ســورية»( .هــاوار)2019-3-23 ،

تحقيقــه لــوال شــجاعة القــوات البريطانيــة والشــركاء فــي التحالــف الدولــي
الذيــن قاتلــوا فــي ســورية والع ـراق» ،وتابعــت« :لكــن يجــب أال نغفــل عــن
التهديــد الــذي يمثلــه داعــش ،وســتبقى الحكومــة ملتزمــة بالقضــاء علــى
فكــره املســموم»( .ســبوتنيك)2019-3-23 ،
أما الرئيس الفرن�ســي إيمانويل ماكرون ،فقال« :أعلنت قوات ســورية
الديمقراطيــة عــن ســقوط آخــرمعقــل لداعــش ،أشــيد بشــركائنا وجيــوش
ً
«التحالــف الدولــي» الــذي تعــد فرنســا جــزءا منــه .لقــد قاتلــوا اإلرهابييــن
بعــزم ،مــن أجــل أمننــا» ،وتابــع فــي تغريــدة أخــرى« :ال ننـ َ
ـس ضحايــا داعــش.
املرحلة التي وصلنا لها اليوم هائلة ،تم القضاء على خطركبيرعلى بلدنا.
ً
ولكــن التهديــد ال يـزال قائمــا والحــرب مســتمرة ضــد الجماعــات اإلرهابية».
(روســيا اليــوم)2019-3-23 ،
بدورهــا قالــت وزيــرة الدفــاع الفرنســية
ً
فلورانــس بارلــي علــى «تويتــر» أيضــا :إن «داعــش
لم يعد يسيطرعلى أي أراض لكنه لم يختف».
(روســيا اليــوم)2019-3-23 ،

روباك :بينما
هزمنا داعش ما
زال لدينا املزيد
من العمل للقضاء
على التنظيم بشكل
نهائي!

مــن جانبهــا حــذرت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريـزا مــاي ،مــن أن تهديــد
ً
التنظيــم ال يـزال مســتمرا علــى املســتوى الفكــري ،وقالــت :إن «تحريــرآخــر
األرا�ضــي التــي يســيطر عليهــا داعــش ،نقطــة تحــول تاريخيــة مــا كان ليتــم
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مواز ،قال متحدث باسم «قسد»،
على ٍ
خط ٍ
ّ
فــي مؤتمــر صحافــي فــي الباغــوز :إن «القــوات
(قســد) ســتواصل حملتهــا للقضــاء علــى الخاليــا
النائمــة لتنظيــم داعــش».
مــن جانبهــا ،ذكــرت تقاريــرإعالميــة معارضــة،
أن «قســد» دعــت الحكومــة الســورية إلــى
ّ
عمليــة الحــوار ،والبــدء بخطــوات
«تفضيــل
ّ
ّ
ّ
ل
عمليــة للوصــو إلــى حــل سيا�ســي علــى أســاس
ّ
َ
الذ ّ
اتيــة املنتخ َبــة فــي شــمال
االعتـراف بــاإلدارات
ّ
وشــرق ســورية والقبــول بخصوصيــة قســد».
(مواقــع معارضــة)2019-3-23 ،
بمــوازاة ذلــك ،دعــت «قســد» تركيــا إلــى
الكف عن التدخل في سورية والخروج من كل
األرا�ضــي الســورية خاصــة عفريــن( .ســبوتنيك،
)2019-3-23

وأعلــن مديــراملركــزاالعالمــي فــي «قســد» مصطفــى بالــي ،القضــاء التــام
علــى داعــش و»خســارة التنظيــم ألرا�ضــي ســيطرته بنســبة مئــة فــي املئــة»،
وذلك بعد يوم عن إعالن أميركي مماثل صدرعن الرئيس األميركي دونالد
ترامــب ،وفــي محاولــة للحفــاظ علــى شــرعية «قســد» قــال بالــي« :نجــدد
العهــد علــى مواصلــة الحــرب ومالحقــة فلولهــم حتــى القضــاء التــام عليهــم».
(أ ف ب)2019-3-23 ،
فــي املقابــل ،أكــدت شــبكات إعالميــة غربيــة أنــه مــن الالفــت عــدم وجــود
أي جثــث (فــي الباغــوز) حيــث تمــت الســيطرة علــى املخيــم قبــل  4أيــام،
وجــرت حملــة تنظيــف كبيــرة داخــل املخيــم لأللغــام ولقتلــى التنظيــم( .بــي

ملف الشرق

21

من اجتماع سابق بين وزيرخارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ونظيره الرو�سي سيرغي الفروف
بــي �ســي نيــوز – عربيــة)2019-2-23 ،
على صعيد متصل ،أكد املتحدث باسم الكرملين ،ديمتري بيسكوف،
أن الرئيــس التر ـكـي رجــب طيــب أردوغــان ســيقوم بزيــارة إلــى موســكو الشــهر
املقبــل ،يلتقــي فيهــا الرئيــس فالديميــر بوتيــن،
ً
وأضــاف ،أن الجانبيــن ســيعقدان اجتماعــا
رفيــع املســتوى فــي  8مــن نيســان املقبــل ،لبحــث
آخرالتطورات في املنطقة( .ريا نوفوســتي-23 ،
)2019-3
ويأتــي ذلــك ،عقــب يــوم واحــد علــى اتصــال
هاتفــي جــرى بيــن رئيــس هيئــة أركان الجيــش
التر ـكـي يشــار غولــر ،ونظيــره األمير ـكـي جوزيــف
دانفــورد ،بحثــا فيــه العالقــات العســكرية
بيــن البلديــن ،والتطــورات األخيــرة املتعلقــة
بالوضــع األمنــي فــي ســورية ،بحســب بيــان صــادر
عــن املتحــدث باســم هيئــة األركان األميركيــة
«باتريــك ريــدر» ،وأوضــح البيــان ،أنهمــا «تنــاوال
ً
أيضا املرحلة املتعلقة بإتمام ما تسمى «خارطة
الطريــق املتعلقــة بمنبــج ،وشــددا علــى أهميــة
اســتمرارالتعاون بين بلديهما في جهود مكافحة
اإلرهــاب مــن أجــل القضــاء علــى مســلحي تنظيــم
داعــش املتبقييــن»( .ســبوتنيك)2019-3-23 ،

ً ً
الصفــدي ،أن النصــرعلــى عصابــات داعــش فــي ســورية «جــاء إنجــازا هامــا
للتحالــف الدولــي وتكاتــف الجهــود لتحقيقــه والتضحيــات الكبيــرة التــي
قدمــت» ،وشــدد علــى أن هــذا النصــر الهــام وخســارة داعــش ســيطرته
املكانيــة فــي ســورية والعـراق الشــقيقين ال يعنيــان انتهــاء التحــدي اإلرهابــي
ً
ً ً
الــذي مــا يـزال يشــكل خطـرا أمنيــا وإيديولوجيــا
ً
جماعيــا ال بــد مــن اســتمرارالتعــاون والتنســيق
لهزيمتــه وملحاصــرة قدرتــه علــى بــث ظالميتــه
ولتجفيــف مصــادرتمويلــه ،ولفــت إلــى أن بــاده
ســتبقى فــي مقدمــة الجهــود الدوليــة املســتهدفة
محاربــة اإلرهــاب وتعريــة ظالميتــه ،ألنــه آفــة ال
عالقــة لهــا بحضــارة أو ديــن وتتناقــض مــع قيــم
الســام واملحبــة واحت ـرام اآلخــر التــي يحملهــا
الديــن اإلســامي الحنيــف( .عمــون-3-24 ،
)2019

الفروف يدعو إلى إعادة
الوضع في منطقة شرق
الفرات إلى ما كان عليه
قبل التدخل األمريكي
في سورية

مــن جانبــه ،أكــد وزيــر الخارجيــة وشــؤون املغتربيــن األردنــي ،أيمــن

هذا ،وبدوره قال األمين العام لحلف شمال
األطل�ســي «ناتــو» ،ينــس ســتولتنبرغ ،فــي تغريــدة
علــى «تويتــر» :إن «تحريــر األرا�ضــي األخيــرة التــي
يســيطر عليهــا التنظيــم إنجــاز بــارز للتحالــف
ً
الدولــي» ،وأن «حلــف األطل�ســي يظــل ملتزمــا
معركتنا املشتركة ضد اإلرهاب»( .أ ف ب-24 ،
)2019-3

ُ
هــذا ،وكشــفت وثائــق عثــر عليهــا فــي آخــر معاقــل تنظيــم داعــش شــرقي
ســورية ،تؤكــد وجــود تحضي ـرات لتســليح وتمويــل مســلحين وخاليــا نائمــة
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عناصرمن ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية  -قسد»
تتبــع التنظيــم فــي أوروبــا ،ووصفــت الصحيفــة مــا جــاء فــي الوثائــق مــن
خطــط بأنهــا «تقشــعرلهــا األبــدان» ،وتضمنــت أســماء املئــات مــن مســلحي
التنظيم وميزانياتهم ،باإلضافة إلى مراسالتهم التي عكست وجود «نظام
بيروقراطــي داخــل التنظيــم».
وفــي رســالة مكتوبــة فــي كانــون الثانــي املا�ضــي ،موجهــة إلــى زعيــم داع�شــي
محلــي فــي ســورية ،يظهــر اســم «أبــي طاهــر الطاجيكــي» الــذي لديــه خطــة
ملساعدة أعضاء التنظيم في أوروبا على شن هجمات ،وتجنيد أفراد من
الخــارج إلــى ســورية.
ً
وقالــت الرســالة« :إن لــدى الطاجيكــي أفـرادا يريــدون العمــل فــي مناطــق
بعيــدة عــن الع ـراق وســورية ،وتعطيــه اإلذن بالتواصــل معهــم مــن أجــل
تنفيــذ عمليــات داخــل أوروبــا».
وأشــارت الرســالة ،التــي تــم العثــور عليهــا فــي قــرص مدمــج يحتــوي علــى
عشـرات املراســات ،إلــى طلــب اإلذن إلنشــاء مكتــب للعالقــات الخارجيــة
ً
إلدارة عمليــات داعــش فــي أوروبــا وغيرهــا مــن املناطــق( .روســيا اليــوم نقــا
عــن صنــدي تايمــز)2019-3-24 ،
هــذا ،وبمــوازاة ذلــك ،قالــت مصــادر أمنيــة جزائريــةَّ ،إن الســلطات
ً
األمنية استلمت  29داعشيا ،كانوا ينشطون في مناطق الحرب بسورية،
تحت لواء تنظيم داعش ،تم ترحيلهم على متن طائرة عســكرية أميركية.
(النهــارالجزائريــة)2019-3-24 ،
إلــى ذلــك ،تــرددت أنبــاء ،عــن أن «وحــدات حمايــة الشــعب» الكرديــة
ً
ُ
ُ
التي ت َع ُّد العمود الفقري في «قسد» ،ت ِع ُّد نحو 15ألفا من مسلحيها لشن
هجمات على عفرين ،ويتم ذلك تحت إشراف خبراء فرنسيين وأميركيين،
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ً
كما أن «وحدات الحماية» قامت مؤخرا بتدريب  2000مسلح في مدينة
عيــن العــرب بريــف حلــب الشــمالي ،حيــث يتكفــل «التحالــف الدولــي»
بتغطيــة املصاريــف الالزمــة للمعســكرات ،وقــد زار مســؤوالن كبي ـران فــي
«التحالــف» املعســكرالتدريبــي فــي اآلونــة األخيــرة.
ونقلت تقاريرإعالمية معارضة عن «مصدرخاص»َّ ،أن «املعسكرات

موجــودة منــذ عاميــن ونصــف ،ويتــم تدريــب املقاتليــن فيهــا مــن قبــل
«التحالــف الدولــي» ،لكــن ال�شــيء الجديــد أنــه تــم تكثيــف األعــداد مــع
ً
وصــول الخبـراء الفرنســيين للتدريــب ،وذلــك تمهيــدا لشــن عمليــة جديــدة
ً
غالبــا ســتكون وجهتهــا عفريــن أو إدلــب».
ً
وأوضــح «املصــدر»َّ ،أن املســلحين ال ـ  15ألفــا «هــم شــبه جاهزيــن،
والقســم األكبــر منهــم تمركــز فــي منطقــة الشــهباء والتــي تقــع فــي ضواحــي
منطقــة تــل رفعــت ،وذلــك مــن أجــل التمهيــد لعمليــة عســكرية علــى عفريــن
ً
وخصوصــا بعــد االنتهــاء مــن هزيمــة تنظيــم داعــش ،وذلــك عقــب اجتمــاع
بيــن األميــركان مــع مجلــس «قســد» العســكري حيــث كانــت الخطــوات
واضحــة وصريحــة».
وأشــار إلــى َّأن»الواليــات املتحــدة ســتبقي  1000عنصـ ٍـر داخــل
مناطــق ســيطرة «قســد» ،باملقابــل ســتتم زيــادة عــدد الجنــود الفرنســيين
والبريطانييــن مــع دخــول قــوات عربيــة ،فــي حيــن أن مصــادرعسـ ّ
ـكرية مــن
«التحالــف» ،أكــدت أنهــم مهتمــون ألمــر إدلــب أكثــر مــن عفريــن».
ولفــت «املصــدر» إلــى أن « العمليــة ســتكون مــن منطقــة الشــهباء فــي
ضواحي منطقة تل رفعت ،في حين أن املحاور املتوقعة ستكون من جهة
مرياميــن وصوامعهــا ،والثانيــة مــن األحـراش الجبليــة التــي تقــع بريــف حلب
ً
الغربــي وخصوصــا منطقــة قبتــان الجبــل والتــي تســيطرعليهــا هيئــة تحريــر
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الشــام»( .ينــي شــفق)2019-3-24 ،
بمــوازاة ذلــك ،قــال القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع األمير ـكـي باتريــك
شــاناهان ،فــي بيــان علــى موقــع وزارة الدفــاع األميركيــة« :نشــيد باالنتصــار
الذي حققته قوات ســورية الديمقراطية ،على تنظيم داعش في ســورية
ً
والعـراق» ،مضيفــا« :بيــان قســد أكــد أن  100فــي املئــة مــن األرا�ضــي ،التــي
كان يســيطر عليهــا التنظيــم فــي ســورية والع ـراق تــم تحريرهــا».
وتابــع« :هــذه مرحلــة فارقــة فــي مســار الحــرب ضــد تنظيــم (داعــش)
ً
اإلرهابــي ،ونحــن نفهــم أن عملنــا مــا زال لــم يكتمــل» ،مضيفــا« :ســنواصل
العمــل ملواجهــة أي محاولــة مــن بقايــا التنظيــم للظهــور ثانيــة»( .روســيا
اليــوم)2019-3-24 ،
فــي ســياق متصــل ،قــال القيــادي العســكري فــي «قســد» عدنــان عفرينــي:
ً
إن «عــددا مــن األم ـراء بتنظيــم داعــش ســلموا
أنفســهم قبــل اإلعــان عــن الســيطرة الكاملــة
علــى الباغــوز» ،ولــم يحــدد أعدادهــم أو
مناصبهــم ،واكتفــى بالقــول« :إنهــم ألقوا القبض
علــى قيــادات» ،وأشــار ،إلــى أن املرحلــة القادمــة
ســتتركز علــى مالحقــة خاليــا تنظيــم داعــش
النائمــة والقضــاء عليهــا ،لتجنــب اســتهداف
املدنيين واملجتمع أو القوات العسكرية التابعة
لـ»قســد» بــأي عمليــات إرهابيــة جديــدة ،ولفــت
إلى أنهم ســيعملون في األيام القادمة على إعادة
تأهيــل عوائــل تنظيــم داعــش ممــن استســلموا
ً
مؤخ ـرا ،إلنهــاء فكــرة اإلرهــاب لديهــم ،ومحاولــة
دمجهــم باملجتمــع( .هــاوار)2019-3-24 ،

املنطقــة( .ســبوتنيك)2019-3-24 ،
كمــا ّ
وجــه املدعــو بأبــي محمــد الحســيني الهاشــمي الــذي شــغل مناصــب
ً
مهمــة فــي داعــش الــذي يعتقــد أنــه ابــن عــم البغــدادي دعــوة ملســلحي
التنظيــم للتنصــل مــن بيعتهــم للبغــدادي ،و»ضــرب عنقــه» ـكـي يكــون عبــرة
لغيره ،فيما تضاربت األنباء حول مكان وجود البغدادي( .روســيا اليوم،
)2019-3-25
في هذه األثناء ،قال العقيد املنشق عن «قسد» ،طالل سلو :إن «قسد
ً
تعيــش حاليــا فــي مــأزق كبيــر ،فهــي مــن جهــة تســعى جاهــدة لنيــل اعت ـراف
رســمي بشــرعيتها مــن الحكومــة الســورية ،وهــذا أمــرمســتبعد ،ومــن جهــة
أخــرى مهــددة مــن النظــام التر ـكـي ،فــي حيــن بــدأت مالمــح الصـراع الداخلــي
بيــن تشــكيالتها تتضــح أكثــر» ،وأوضــح ،أنــه رغــم التضحيــات الكبيــرة
التــي قدمهــا املكــون العربــي الــذي يشــكل نحــو  70فــي املئــة مــن «قســد» فــي
املعــارك ضــد داعــش ،إال أنــه ال يملــك أي صفــة
أو رأي إلدارة مناطقــه ،بســبب مصــادرة ذلــك
مــن قيــادات جبــال قنديــل ،وهــذا األمــرلــن يــدوم
ً
ً
الســكوت عنــه طويــا ،خصوصــا مــن أبنــاء
العشــائر العربيــة» ،وأكــد أن مصيــر «قســد»
شــارف على االنتهاء ،وقال« :منذ بداية تأســيس
«قســد» فــي عــام  ،2015وقراراتهــا متخبطــة
بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة»( .مواقــع معارضــة،
)2019-3-25

أنباء ،عن أن «وحدات
ُ
ُّ
الحماية» ت ِعد نحو 15
ً
ألفا من مسلحيها لشن
هجمات على عفرين
تحت إشراف خبراء
فرنسيين وأميركيين

فــي غضــون ذلــك ،أعلــن «التحالــف الدولـ ّـي»
فــي سلســلة تغريــدات عبــرحســابه الرسـ ّ
ـمي علــى
ً
ً
موقــع «تويتــر» ،أنــه «ســيبقى متحــدا ومصممــا
علــى تحقيــق مهمتــه فــي هزيمــة ودحــر التنظيــم،
ملتزمـ ًـا بتقديــم الدعــم اإلنسـ ّ
ـاني للشــعوب
فــي املناطــق املحــررة فــي ســورية والع ـراق،
ّ
وضمــان الهزيمــة املســتدامة للتنظيــم» ،وأكــد
«التحالــف» أن مجموعــات مثــل تنظيــم داعــش ال تحتــاج للســيطرة علــى
ً
األرض لتشــكل تهديــدا علــى اآلخريــن ،بــل «سيســتمرباســتخدام األســاليب
ً
ً
التخريبية والتي ُّ
تعد تهديدا مستمرا على مستوى العالم»( .رويترز-24 ،
)2019-3
فــي هــذه األثنــاء ،كشــف املتحــدث باســم «وحــدات حمايــة الشــعب»
الكرديــة نــوري محمــود ،أن املعلومــات تفيــد بفـرارمتزعــم تنظيــم داعــش
أبــي بكــرالبغــدادي وقيــادات التنظيــم إلــى محافــظ إدلــب فــي شــمال البــاد،
ً
مشــيرا إلــى أن املنطقــة هنــاك تحــت ســيطرة املجاميــع املســلحة التابعــة
للمعارضــة الســورية ،وأغلــب قيــادات التنظيــم وإرهابييــه تفــر إلــى تلــك

إلــى ذلــك ،واصلــت أميــركا إدخــال أرتــال
كبيــرة مــن املعــدات العســكرية إلــى شــمال شــرق
ً
ً
ســورية البــاد ،إذ أدخلــت رتــا جديــدا مــن
ً
الشــاحنات إلــى األرا�ضــي الســورية ،قادمــا مــن
إقليــم كردســتان العـراق ،يتألــف مــن نحــو 200
شــاحنة اتجهــت إلــى قاعــدة خ ـراب عشــك فــي
ريــف عيــن العــرب التابعــة لـ»التحالــف الدولــي»،
وذلــك بعــد ســاعات مــن دخــول شــحنة مؤلفــة
مــن عــدد مماثــل ،وهمــا أول شــحنتان يدخــان
منطقــة شــرق الفـرات بعــد اإلعــان الرســمي عن
هزيمــة تنظيــم داعــش( .املرصــد)2019-3-25 ،
علــى خــط مــواز ،رأى وزيــرالخارجيــة األملانــي ،هايكــو مــاس ،فــي تصريــح
نقلتــه الســفارة األملانيــة لــدى موســكو« :بغــض النظــر عــن هــذا النجــاح
ً ً
(هزيمــة داعــش) ال يـزال داعــش يمثــل خطـرا كبيـرا .إن عمــل التحالــف لــم
ينتــه بعــد .واإليديولوجيــا الالإنســانية لداعــش لــم تختــف» ،وتابــع« :يجــب
أن نواصــل مكافحــة الكراهيــة واإلرهــاب بحــزم»( .روســيا اليــوم-3-25 ،
)2019

وذكــر مصــدر مســلح أن «قيــادة العمليــات العســكرية فــي الباغــوز،
اســتبعدت جميــع القــادة والعناصــر العــرب مــن املعركــة األخيــرة لدخــول
W W W. D C R S. S Y
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ذكرت تقاريرإعالمية معارضة أنه يوجد لدى «قسد» أكثرمن  1800مسلح من  31جنسية ،من أوروبا والغرب
مخيــم البلــدة ،وذلــك رغــم مشــاركتهم منــذ بدايــة الحملــة العســكرية ضــد
التنظيــم فــي منطقــة شــرق الف ـرات ،وأشــار ،إلــى أن الحجــة «الواهيــة»
ً
كانــت أن التنظيــم «شــارف علــى النهايــة وال يحتــاج قــوة كبيــرة» ،مرجحــا أن
السبب في ذلك رغبة «قسد» بعدم إشراك العناصرالعربية أو إطالعهم
ً
علــى مــا خلفــه التنظيــم مــن أمــوال وذهــب كمــا حــدث فــي الرقــة ســابقا.
ولفــت الــى أن املخيــم وامل ـزارع املحيطــة بــه والتــي تحصــن بهــا التنظيــم
ً
مؤخرا لم يدخلها سوى وحدات خاصة من «املخابرات الكردية» التابعة
لـ»قســد»( .املرصــد)2019-3-26 ،
ً
ً
بمــوازاة ذلــك ،تبنــى تنظيــم داعــش اإلرهابـ ّـي هجومــا اســتهدف موقعــا
لـ»قــوات ســورية الديمقراطيــة -قســد» فــي مدخــل مدينــة منبــج بريــف
حلــب الشــرقي أســفرعــن قتــل ســبعة مســلحين منهــا( .موقــع مجلــس منبــج
العســكري)2019-3-26 ،
ً
ومجــددا ،رفــض املبعــوث األمير ـكـي الخــاص بســورية جيمــس جيفــري،
تحديــد أي مهلــة النتشــار الجنــود األميركييــن فــي ســورية ،وقــال :إن
االنســحاب بدأ للتو وإن كتيبة صغيرة ســتبقى في ســورية ،وعن إقامة ما
تسمى «منطقة آمنة» على الحدود بين سورية وتركيا ،قال :إنها «ستكون
خاليــة مــن مليشــيات وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة إلرضــاء تركيــا التــي
ّ
ّ
إرهابيــة».
تعدهــا
ً
وتابع موضحا :إن قرارالرئيس دونالد ترامب بسحب القوات األميركية
مــن ســورية مســتمر ،لكــن اإلبقــاء علــى  400جنــدي مرهــون بشــروط لهــا
عالقــة بمســتقبل الوضــع فــي ســورية ،وعلــى الحــدود الشــمالية مــع تركيــا،
وكذلــك مــع العـراق.
W W W. D C R S. S Y

وأشــارإلــى أن «إبقــاء تلــك القــوات ســببه محاولــة التوصــل إلــى اتفــاق مــع
األتراك الذين نتفهم ويتفهم الرئيس ترامب تحفظاتهم وحساسيتهم من
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة التــي ّ
تعدهــا أنقــرة مواليــة لحــزب العمــال
الكردســتاني» ،لكنــه أضــاف :أن «الحفــاظ علــى قســد أمــرال نقــاش فيــه»،
ً
مؤكــدا أن قــوات «التحالــف الدولـ ّـي» لــن تتحــول إلــى قــوات حفــظ ســام( .أ
ف ب)2019-3-26 ،
وتابــع :إن الواليــات املتحــدة ال تعلــم مــكان زعيــم التنظيــم أبــي بكــر
البغــدادي ،وأضــاف :إن خســارة تنظيــم داعــش آخــرمعقــل لــه فــي ســورية
ً
ً
فــي مطلــع األســبوع كان «يومــا عظيمــا» ،واســتطرد :أن «الحــرب ضــد
التنظيــم ستســتمر وأن القــوات األميركيــة ســتظل فــي ســورية بأعــداد
محدودة للمساعدة» ،واستأنف« :هذه ليست نهاية القتال ضد داعش.
هــذا سيســتمرلكــن بطريقــة قتــال مختلفــة» ،وتابــع :إن «تركيــزالتحالــف
كان علــى الهزيمــة الدائمــة لداعــش والضغــط علــى الحكومــات الســتعادة
املســلحين األجانــب الذيــن تــم أســرهم خــال الص ـراع».
وذكر ،أن «معظم السجناء الذين أسرتهم «قسد» كانوا من العراقيين
والســوريين ،وســتتم إعادتهــم إلــى مجتمعاتهــم مــن أجــل «إزالــة التطــرف»
وإعــادة دمجهــم ،وفــي بعــض الحــاالت لعقابهــم»( .رويتــرز)2019-3-26 ،
ً
فــي غضــون ذلــك ،دعــت الواليــات املتحــدة مجــددا كل الــدول التــي لديهــا
مواطنــون معتقلــون فــي ســورية بتهمــة االنضمــام إلــى داعــش ،الســتعادة
مواطنيهــا رافضــة فكــرة إقامــة محكمــة دوليــة ملحاكمتهــم ،وذلــك بعــد يــوم
واحد على دعوة «قسد» إلى إقامة «محكمة دولية خاصة في شمال شرق
ّ
ســورية ملحاكمــة مســلحي داعــش» ،وأكــد جيفــري أن «األولويــة» بالنســبة
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لواشنطن هي لـ»ممارسة ضغوط على هذه الدول لكي تستعيد مواطنيها
ّ ً
مبينــا أن هــذه الــدول لــم تبــذل
ســواء كانــوا مســؤولين عــن جرائــم أم ال»،
مــا يكفــي مــن الجهــود الســتعادتهم وإيجــاد املخــرج القانونــي ملحاكمتهــم( .أ
ف ب)2019-3-26 ،
وفــي هــذا الســياق ،ذكــرت تقاريــر إعالميــة معارضــة ،أنــه يوجــد لــدى
ً
«قســد» 6380« ،مــن أطفــال ونســاء تنظيــم داعــش هــم  4475طفــا،
و 1905نســاء مــن  46جنســية مختلفــة ،وأكثــرمــن  1800مســلح مــن 31
جنســية ،مــن أوروبــا والغــرب .كمــا يوجــد ومســلحون يحملــون جنســيات
أوروبيــة وأفريقيــة وأســيوية» ،ممــن ترفــض دولهــم اســتقبالهم وإعادتهــم.
(املرصــد)2019-3-26 ،
من جهتها ،دعت الخارجية الروسية ،ترامب ،إلى الوفاء بوعده إخراج
قــوات الواليــات املتحــدة مــن ســورية ،قبــل أن يوجــه أي مطالــب لروســيا
باالنســحاب مــن فنزويــا ،وقالــت املتحدثــة
باسم الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا« :إنه
صــرح بــأن الواليــات املتحــدة ستســحب قواتهــا
من سورية ،وقد مرشهركامل على هذا الوعد.
فهــل هــي خرجــت أم ال؟” ،وأضافــت« :أود أن
أنصــح ترامــب بالوفــاء بوعــوده التــي قدمهــا
للمجتمــع الدولــي بمثــل هــذه الحريــة قبــل أن
يحــاول تقريــر مصيــر الــدول األخــرى” ،وأشــارت
املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية إلــى أن
«الواليــات املتحــدة يجــب عليهــا تطبيــق مفهومهــا
هــي لالنســحاب مــن الــدول األخــرى وبالدرجــة
األولــى مــن ســورية قبــل أن تعطــي نصائــح ألحــد
آخــر بالخــروج»( .روســيا اليــوم)2019-3-27 ،

ً
ً
اتفاقيــة أضنــة بيــن تركيــا وســورية تعـ ّـد أساســا جيــدا لهــذا العمــل( .تــاس،
)2019-3-29
مــن جانبــه ،أشــار تشــاويش أوغلــو إلــى أهميــة إعــان منطقــة آمنــة فــي
الشــمال الســوري لضمــان األمــن القومــي التر ـك ّـي ،و»وضــع حــد للفو�ضــى
والتوتر» هناك ،ودعا الوزيرالتركي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة ولو
ذات طابع «مؤقت» لتحقيق االستقرارواألمان للسوريين في تلك املنطقة
بالتنســيق مــع روســيا وإيـران ،ولفــت إلــى غيــاب اســتراتيجية واضحــة لــدى
واشنطن لالنسحاب من سورية ،ما يؤدي إلى صدور تصريحات أمريكية
متناقضــة بهــذا الشــأن.
كمــا جــدد أوغلــو انتقــاد اإلدارة األمريكيــة لنقضهــا الوعــود بســحب
ً
األســلحة التــي قدمتهــا ســابقا للفصائــل الكرديــة املصنفــة إرهابيــة لــدى
أنقــرة( .األناضــول)2019-3-29 ،

بي بي �سي نيوز –
عربية :من الالفت
عدم وجود أي جثث
(في الباغوز)

ـواز ،دعــا الفــروف إلــى إعــادة
علــى خـ ٍـط مـ ٍ
الوضــع فــي منطقــة شــرقي الف ـرات إلــى مــا كان
ّ
عليــه قبــل التدخــل األمريكــي فــي ســورية ،وقــال فــي مؤتمــرصحافــي مشــترك
مــع تشــاووش أوغلــو« :إذا تحدثنــا عــن الضفــة الشــرقية للف ـرات ،فبعــد
تصريحات األمريكيين حول انسحابهم منها ،عليهم أن يخرجوا من هناك
بالفعــل .كمــا يجــب العــودة إلــى الوضــع الــذي تبلــور هنــاك عبــر التاريــخ،
ً
وظل قائما حتى لحظة دخول األمريكيين األرا�ضي السورية .وأعني بذلك
اســترجاع العشــائرالعربيــة لألرا�ضــي التــي كانــت تقطنهــا علــى مــدى قــرون
مــن التاريــخ» ،وذلــك تحقيقـ ًـا لألهــداف التــي نـ ّ
ـص عليهــا قـرارمجلــس األمــن
الدولــي .2254
ً
ً
وأشــارإلــى أن روســيا وتركيــا ّ
تتبنيــان موقفــا مشــتركا مــن قضيــة شــرق
الف ـرات ،يتمثــل فــي ضــرورة احت ـرام ســيادة ســورية ووحــدة أراضيهــا مــع
مراعــاة مصالــح تركيــا األمنيــة بشــكل كامــل».
كما دعا الفروف ،إلى ضرورة إشراك جميع األطراف املعنية في تسوية
ً
الوضــع شــرق الف ـرات ومســألة تأميــن الحــدود فــي املنطقــة ،مشــيرا إلــى أن

فــي هــذه األثنــاء ،ازدادت األوضــاع اإلنســانية
ً
فــي مخيــم الركبــان ســوءا ،نتيجــة ازديــاد عــدد
املقابــر الجماعيــة العشــوائية فيــه التــي تســبب
انتشــاراألمـراض املعديــة واألوبئــة بيــن قاطنيــه.
(الوطــن)2019-3-23 ،
وعلــى هــذا الصعيــد ،قــال رئيــس اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــربيتــرماوريــر ،فــي بيــان،
لــدى اختتــام زيارتــه التــي اســتمرت خمســة
أيــام إلــى دمشــق وشــمال شــرق ســورية ،إذ زار
الحسكة ومخيم الهول :لقد شاهدت الظروف
القاســية فــي املخيــم .إن االحتياجــات هائلــة فــي
املخيــم ،وتتجــاوز طاقتــه االســتيعابية».

وتابــع البيــان :انصــب اهتمــام وســائل اإلعــام
علــى مصيــر املســلحين األجانــب ،ولكــن هــؤالء
يمثلــون نســبة صغيــرة ممــن يقيمــون فــي مخيــم الهــول واملخيمــات األخــرى.
إذ نحــو  ٪90مــن القادميــن للمخيــم هــم مــن النســاء واألطفــال ،وكثيــرمنهــم
مــروا بتجــارب مؤملــة للغايــة .وقــد لقــي العش ـرات مــن األطفــال حتفهــم
بســبب بــرودة الطقــس والظــروف فــي مخيــم الهــول فــي األســابيع املاضيــة.
ً
َ
واســتأنف كالمــه :هــؤالء جميعــا بشــر يســتحقون معاملــة إنســانية.
وقــال :مــن الصعــب التحلــي بالشــجاعة األدبيــة فــي مواجهــة الشــعور العــام
ً
بالقلــق والضغــوط السياســية ،لكــن لدينــا أفضــل مــن هــذا» ،موضحــا أن
ً
اتفاقيــات جنيــف ،ال تتــرك أحــدا خــارج حــدود القانــون ،بغــض النظــرعــن
الجرائــم التــي قــد يكــون ارتكبهــا.
ودعــا الــدول لـ»التحلــي بالشــجاعة؛ ملعاملــة الجميــع بصــورة إنســانية
ً
تحتــرم كرامتهــم ووفقــا للقانــون ،بمــا يشــمل اتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة
الواجبــة ،وللحفــاظ علــى شــمل العائــات ،كلمــا أمكــن ذلــك ،ولضمــان
توافــر املزيــد مــن املــوارد للســماح بتقديــم املســاعدة اإلنســانية الكافيــة،
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قافلة مساعدات إنسانية تتجه إلى مخيم الركبان بحماية روسية
وملقاومــة الضغــوط التــي تمـ َـارس مــن أجــل اســتخدام لغــة مجـ ّ ِـردة مــن
اإلنســانية ،لــن تــؤدي إال إلــى إدامــة املشــكلة القائمــة».
وقــال ماوريــر« :نبــذل قصــارى جهدنــا ،فــي مخيــم الهــول ،بالتعــاون مــع
ً
ّ
السوري لتوفيرالغذاء للوافدين حديثا إلى املخيم،
الهالل األحمرالعربي
وكفالــة توفيــر مــوارد للميــاه ،وتوفيــر الخيــام والرعايــة الطبيــة األساســية
ً
وإعــادة التواصــل بيــن العائــات .ولكــن بــات جليــا أنــه ال يـزال هنــاك الكثيــر
ممــا ينبغــي فعلــه»( .الوطــن)2019-3-23 ،
ّ
فــي هــذه األثنــاء ،تــرددت أنبــاء عــن تمكــن عــدد مــن املدنييــن املحتجزيــن
فــي مخيــم الركبــان الواقــع بمنطقــة التنــف علــى الحــدود الســورية األردنيــة
مــن العــودة إلــى مناطقهــم وقراهــم فــي ريــف حمــص الشــرقي ،رغــم مواصلــة
واشــنطن واملجموعــات اإلرهابيــة التابعــة لهــا منــع النازحيــن مــن الخــروج
منــه( .الوطــن)2019-3-24 ،
من جانبه ،قال رئيس مكتب العالقات الخارجية في ما تسمى»اإلدارة
الذاتية» الكردية ،عبد الكريم عمر« :لدينا اآلالف من املقاتلين باإلضافة
إلــى أطفــال ونســاء مــن  54دولــة مــا عــدا الســوريين والعراقييــن» ،وأضــاف:
«يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق بيننــا وبيــن املجتمــع الدولــي ملواجهــة هــذا
الخطــر» ،وحـ ّـذرمــن وجــود «اآلالف مــن األطفــال الذيــن ّ
تربــوا علــى ذهنيــة
داعــش .إذا لــم تتـ ّـم إعــادة تأهيلهــم ،وبالتالــي دمجهــم فــي مجتمعاتهــم
األصلية ،فهم جميعهم مشاريع إرهابيين» ،وتابع« :أي تهديد أو أي حرب
جديــدة ســتكون فرصــة لهــؤالء املجرميــن (مســلحوا التنظيــم) للهــروب مــن
املعتقــات»( .أ ف ب)2019-3-24 ،
وأفــادت الهيئتــان التنســيقيتان الســورية والروســية حــول عــودة
ّ
املهجريــن الســوريين ،فــي بيــان ،بــأن مديــر مركــز حميميــم للمصالحــة
ومتابعــة تنقــات النازحيــن ،اللــواء فيكتــور كوبتشيشــين ،أجــرى فــي نقطــة
ً
ً
جليغــم اجتماعــا تنســيقيا حــول وضــع خطــوات متتاليــة خاصــة بإزالــة
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«مخيــم الركبــان» ،وأوضــح البيــان ،أن االجتمــاع شــارك فيــه ممثلــون عــن
مكاتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي ســورية
وإدارة تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألميــن العــام لألمــم املتحــدة وســفارة
روســيا لــدى ســورية ،ووزارة اإلدارة املحليــة ،وهيئــة املصالحــة الوطنيــة
فــي ســورية ومنظمــة الهــال األحمــر العربــي السـ ّ
ـوري ومشــايخ القبائــل
املوجــودة فــي الركبــان.
وقــال البيــانَّ :إن «الجانــب األمير ـكـي الــذي يتحمــل املســؤولية املباشــرة

عن تطورات األحداث في منطقة التنف التي احتلها بصورة غيرقانونية،
تجاهل املبادرة الهادفة إلى إنقاذ املقيمين في الركبان ورفض املشاركة في
عمل االجتماع التنســيقي».
وأكد ،أن العســكريين األميركيين« ،منعوا املمثلين الروس والســوريين
والدولييــن مــن املــرورعبــرمنطقــة التنــف للوصــول إلــى الركبــان مــن أجــل
دراســة األوضــاع التــي يعيــش فيهــا النازحــون هنــاك».
ً
ووجهــت ســورية وروســيا عبــر البيــان ،مجــددا ،الدعــوة إلــى الواليــات
املتحــدة للمشــاركة فــي االجتمــاع الــذي ســينعقد فــي نقطــة التفتيــش
«جليغــم» حــول موضــوع إزالــة الركبــان يــوم  2نيســان.
هــذا ،وفــي معــرض االجتمــاع التنســيقي أمــس فــي معبــر جليغــم ،قــال
الجانــب الرو�ســي :إنــه «ال يمكــن أن نبقــى غيــرمباليــن بوضــع أهالــي املخيــم،
ّ
وبخاصــة مــع غيــاب الظــروف الصحيــة الصعبــة وانعــدام الرعايــة الطبيــة
ً
األساســية مــا يــؤدي إلــى مــوت العديــد مــن األطفــال يوميــا».
وأوضح كوبتشيشين ،أن «الطرف الرو�سي دعا دبلوماسيين أميركيين
موجوديــن فــي األردن وممثلــي القــوات األميركيــة املوجــودة فــي التنــف
لحضــور االجتمــاع» ،وأكــد علــى أن الــرد علــى الدعــوة جــاء «بالرفــض وبأنــه
ال يوجــد حــق ألي ممثــل للقــوات الروســية أو ممثــل للقــوات الســورية
دخــول املخيــم»( .روســيا اليــوم.)2019-3-26 ،
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أكد األستاذ محمد شهاب اإلدري�سي ،املديرالتنفيذي ملعهد الدراسات املستقبلية ،أنه إذا كان تحرير
مدينــة حلــب فــي ســورية ،واملوصــل فــي العـراق( ،تعــد كلتاهمــا املدينــة الثانيــة األكبــرفــي دولتيهمــا) لحظتيــن
فارقتيــن فــي حــرب جي�شــي البلديــن ،ومــن معهمــا مــن القــوات الرديفــة ،علــى تنظيــم داعــش وباقــي املجموعــات
ً
ً
ـوب حصـرا باســم «التحالف
اإلرهابيــة ،فإنــه أريــد لبلــدة الباغــوز أن تكــون مقـرا النتصـ ٍـارمــا علــى داعــش مطـ ٍ
الدولــي» وذراعــه علــى األرض« ،وحــدات حمايــة الشــعب» الكرديــة.

ل
ي
ق

ّ
اإلرهابي سابحة في بحرالصحراء
وأضاف :هذا ،مع أنه يمكن النقاش حول وجود جزر باقية للتنظيم
ّ
وبخاصــة إذا كانــت مــأوى لزعيمهــا إبراهيــم عــواد البــدري
الســورية-العراقية ،ربمــا تفــوق الباغــوز قيمــة،
«أبــو بكــرالبغــدادي».
علــى كل حــال ،حققــت الواليــات املتحــدة بجناحيهــا مــا أرادت مــن إعــان االنتصــار :دولــة األمــن القومــي
ً
سجلت انتصارا لآللة العسكرية األميركية بوجه حرب غيرمتماثلة ،وإدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
حققــت أحــد األهــداف املعلنــة للوجــود العســكري فــي ســورية ،واضعــة جانبــا األهــداف األخــرى ،بمــا يســمح
ً
الحقــا ،ووفــق الشــد والجــذب مــع الجنــاح األول (األمــن القومــي) ،بالبــت بتمديــد هــذا الوجــود ،أو إنهائــه
بالفـرارمــن أرض الرمــال واملــوت بذريعــة إتمــام القضــاء علــى تنظيــم داعــش.
ّ
ّ
ومهما يكن من �شيء ،فإن استحقاق البت في مستقبل الشرق
السوري يطل بنفسه بقوة بعد موقعة
ً
َّ
الباغــوز ،واألطـراف املعنيــة تجــد نفســها فــي موقــع تــداول البدائــل املتاحــة .غيــرأن املتغيــرالــذي طرح ســالفا،
ً
وهــوانســحاب الجيــش األمير ـك ّـي ،وكان لــه مــن الوقــع واألثــرمــا خلــط األوراق وبعثــرالصفــوف امللتويــة أصــا،
قــد أصبــح محــل مراجعــة .ومــن املهــم هنــا اإلشــارة إلــى َّأن الوجــود األمير ـك ّـي معتمـ ٌـد أكثــرعلــى رمزيــة الســارية
والعلــم األميركييــن ،وإال فــإن النقــاش قائــم علــى أصــل حســبانَّ ،أن االنتشــارالنقطــوي للقــوات األميركيــة
ً
هــل يصــح وصفــه بالقواعــد العســكرية أم ال ؟ تفيــد هــذه النقطــة فــي التأكيــد بأنــه فــي الغيــاب األمير ـكـي ،رمزيــا
وبالرعاية املعلنة ،ال تأثيرألي قوات من أي طرف آخرغربي ،فلذلك مآلها ال بد إلى انسحاب تابع لألميركي.
وفي العموم ،يرجح أن الرغبة األميركية في التأني في االنسحاب ،راجعة إلى قرارواشنطن بعدم مغادرة
ً
الســاحة الســورية بــدون ضمــان نفــوذ أمير ـكـي ،إن لــم يكــن مقــررا ،فــا أقــل مــن انت ـزاع حـ ّـق بالنقــض .وقــد
هــال واشــنطن تداعــي األطـراف اإلقليميــة وخشــيتها مــن انســحاب قواتهــا ،وظهــور آفــاق أكيــدة لحقيقــة أن
ً
ً
انسحابا أميركيا من سورية وأفغانستان ،وربما العراق وبلدان أخرى ،ليس مجرد عملية إعادة انتشار،
ً
ً
ً
ً
وإنمــا حــدث لــه تأثيــرفــي املعــادالت الحاكمــة ،وصــوال إلــى أن نظامــا إقليميــا جديــدا قــد يظهــربعــد زوال غبــار
القوات املغادرة من الشرق السوري ،وهونظام وإن كان صعب املخاض ،ال يسع واشنطن أن تتركه ينشأ
ً
خارجــا عــن املصالــح الحيويــة األميركيــة فــي املنطقــة.
منذ اليوم األول للحرب على سورية ،بل وفي غضون مراحل طويلة استغرقتها التحضيرات لها ،كانت
ً
األزمــة الســورية فــي جانبهــا األكبــرتعبيـرا عــن صراعــات إقليميــة ودوليــة متشــابكة .واليــوم أكثــرمــن أي وقــت
م�ضــى ،وفيمــا تصــل الحــرب الســورية إلــى نفــق الخــروج الطويــل واملتعــرج ،تبــرز حقيقــة التشــابك بشــكل
أكبــر .وألن الواقــع اإلقليمـ ّـي ال يســمح لــكل األطـراف بنيــل مــا تبتغيــه لتعــارض األهــداف وتناقــض املصالــح،
تتعقــد نهايــة الحــرب الســورية ،وترتبــط بأكثــر مــن ملــف إقليمــي ودولــي ،فــي أفــق إخ ـراج بعــض األط ـراف
خاليــة الوفــاض ،لتســهيل التســوية بيــن املتبقيــن الذيــن يمكــن أن يجلســوا حــول طاولــة التفــاوض النهائيــة،
بحســبانهم أولئــك الذيــن انتصــروا فــي الحــرب أو علــى األقــل لــم يخســروها .وال يتــم ذلــك إال بعــد انهيــارأكثــر
ـوري ،ليبقــى املقــام فقــط ألصحــاب ُ
التحالفــات التكتيكيــة القائمــة حــول الوضــع السـ ّ
العرى االســتراتيجية.
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واصــل الجيــش العربــي الســوري خــال األســبوع الفائــت التصــدي
لخروفــات التنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة التابعــه لهــا فــي
شــمال البــاد وكبدهــا خســائر فادحــة فــي األرواح والعتــاد.
فــي غضــون ذلــك ،أكــد وزيــرالخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف التـزام
ً
موســكو باتفاقهــا مــع أنقــرة حــول إدلــب ،مشــيرا إلــى أنــه رغــم صعوبــة
الوضــع هنــاك بــدأ الطرفــان باتخــاذ إج ـراءات مشــتركة لتنفيــذ بنــود
االتفــاق.
ّ
جــاءت تصريحــات الفــروف فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك عقــده مــع
نظيــره التر ـك ّـي مولــود تشــاووش أوغلــو فــي ختــام مباحثاتهمــا فــي أنطاليــا
جنـ َ
ـوب تركيــا ،وقــال الفــروف« :هنــاك تواصــل مســتمربيــن العســكريين
ً
ً
(الــروس واألت ـراك) ،الذيــن يلعبــون دورا حاســما فــي تنفيــذ املذكــرة
الخاصة بإدلب ،وأنا على ثقة ،رغم الوضع الصعب الذي تشهده تلك
املنطقة ،أننا سنتقدم خطوة خطوة ،بل لقد
بدأنــا نتقــدم نحــو تحقيــق الهــدف الــذي حــدده
الرئيســان (الرو�ســي والتر ـكـي) ،وهــذا يشــمل
إقامــة ثــاث مناطــق لتســيير دوريــات كخطــوة
أولــى».
ً
وأشــار الفــروف فــي هــذا الخصــوص أيضــا،
إلــى ضــرورة العمــل علــى وقــف االســتفزازات
والهجمــات التــي تنفذهــا الجماعــات اإلرهابيــة
ً
انطالقــا مــن مناطــق ســيطرتها فــي املحافظــة.
بــدوره ،شــدد تشــاووش أوغلــو علــى أهميــة
اســتمرار موســكو وأنقــرة فــي العمــل املشــترك
لتسوية الوضع في إدلب الذي ّ
يعد «مسؤولية
مشــتركة» للطرفيــن ،ولفــت إلــى زيــادة عــدد
االعتــداءات وحــاالت إطــاق النــار فــي إدلــب،
ً
مــا ينعكــس ســلبا علــى حيــاة املواطنيــن هنــاك.
(روســيا اليــوم)2019-3-29 ،
فــي هــذه األثنــاء ،ذكــرت تقاريــر إعالميــة
معارضــة ،أن االحتــال التر ـكـي سـ ّـير دوريــة
ســابعة مــن نقطــة املراقبــة التركيــة فــي الصرمــان بريــف إدلــب الشــرقي
باتجــاه النقطــة األخــرى فــي مــورك بريــف حمــاة« ،يرافقهــا تحليــق مكثــف
مــن الطيـران الحربــي التر ـكـي نــوع  »″F16الــذي دخــل أجــواء إدلــب وريــف
حمــاة للمــرة األولــى ،وكان وزيــرالدفــاع التر ـكـي ،خلو�صــي آكار ،قــال فــي 8
ً
مــن آذار الجــاري« :اعتبــارا مــن اليــوم زالــت بعــض التهديــدات املتعلقــة
باملجــال الجــوي إلدلــب وعفريــن».
وفــي مدينــة البــاب تــرددت أنبــاء عــن دعــوات جديــدة للتظاهــرضــد مــا
تســمى «الشــرطة العســكرية» التابعة للمســلحين بريف حلب الشــمالي.
هــذا ،وأكــدت تقاريــر إعالميــة معارضــة ،أن قــوات االحتــال التر ـكـي
اســتقدمت املزيــد مــن التعزيـزات اللوجســتية إلــى نقــاط املراقبــة التابعــة
لها في محافظة إدلب واألرياف املتصلة بها ،حيث دخلت عدة شاحنات
عبــرمعبــربــاب الهــوى الحـ ّ
ـدودي تحمــل علــى متنهــا مخافـ َـرمســبقة الصنــع
ً
وكرفانــات وكتــا إســمنتية ،واتجهــت نحــو نقــاط املراقبــة التركيــة.
(املرصــد)2019-3-27 ،

ً
واألســبوع الفائــت ،أصيــب  ٢١شــخصا بحــاالت اختنــاق بســبب
استنشــاق غــازات بعــد ســقوط عــدد مــن القذائــف مصدرهــا التنظيمات
اإلرهابية على القرى اآلمنة في ريف حماة الشمالي( .سانا)2019-3-24 ،
فــي غضــون ذلــك ،بــدأت لجنــة ســورية روســية مشــتركة بأخــذ عينــات
مــن موقــع الهجــوم بالغــاز الســام الــذي اســتهدف ريــف حمــاة الشــمالي
الســبت املا�ضــي( .ســبوتنيك)2019-3-26 ،
مــن جهــة ثانيــة ،أعلــن النظــام التر ـكـي عــن تســييرأول دوريــة مشــتركة
مع روسيا في تل رفعت بريف حلب الشمالي( .سبوتنيك)2019-3-26 ،
يأتــي ذلــك فــي وقــت ،أعلــن فيــه املركــزالرو�سـ ّـي للمصالحــة فــي ســورية
أن لديــه معلومــات تفيــد بوصــول عمــاء مــن املخاب ـرات الفرنســية
والبلجيكيــة إلــى محافظــة إدلــب للتحضيــر الســتفزاز باســتخدام مــواد
كيميائيــة ســامة.
وجــاء فــي بيــان لرئيــس مركــز املصالحــة
الرو�ســي اللــواء فيكتــور كوبتشيشــين ،أنــه
حســب املعلومــات التــي تلقاهــا املركــز فــإن
«التشــكيالت املســلحة غيرالشــرعية الناشــطة
فــي منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب تحضــر
الســتفزازات بهــدف اتهــام القــوات الجويــة
الفضائيــة الروســية والقــوات الحكوميــة
الســورية باســتخدام مــواد ســامة ضــد
املدنييــن».
وأضــاف البيــان ،أنــه «لغــرض تنفيــذ
االســتفزازات وصــل إلــى مدينــة إدلــب ممثلــوا
املخاب ـرات الفرنســية والبلجيكيــة ،والتقــوا
مــع القــادة امليدانييــن لجماعتــي «هيئــة تحريــر
الشــام» و»حـراس الديــن» اإلرهابيتيــن وممثلــي
منظمــة «الخــوذ البيضــاء».
وأشــار املركــز الرو�ســي ،إلــى أنهــم ناقشــوا
فــي هــذا االجتمــاع تنفيــذ تمثيليــة التهــام
روســيا وســورية باســتخدام مــواد ســامة ضــد
املدنييــن ،وحــددت مكافــآت قدرهــا  100دوالرلــكل شــخص يشــارك فــي
تصويــر مقاطــع فيديــو للتمثيليــة.
وأضــاف ،أنــه مــن غيــراملســتبعد اســتخدام مــواد ســامة حقيقيــة مــن
ّ
الصدقيــة علــى مقاطــع الفيديــو التــي
قبــل منظمــي االســتفزاز إلضفــاء
ً
ســتفبرك ،مشــيرا إلــى أن النازحيــن وأفـراد عائــات املواطنيــن املحتجزيــن
لــدى «هيئــة تحريــرالشــام» قــد يصبحــون ضحايــا لهــذا املخطــط.
كمــا جــاء فــي البيــان ،أن ممثلــي املخابـرات البلجيكيــة قامــوا فــي األمــد
الواقــع مــن  14إلــى  27آذار الجــاري ،بتصويــر مقاطــع فيديــو لضربــات
القــوات الجويــة الفضائيــة الروســية ،علــى مســتودعات الذخيــرة
ومراكــزلتجميــع الطائـرات املســيرة التابعــة للمســلحين فــي إدلــب ،وذلــك
ً
الســتخدامها الحقــا كـ»أدلــة» علــى اســتخدام الســاح الكيميائــي.
وذكــر املركــز الرو�ســي ،أن مــواد ســامة نقلــت يــوم  23آذار بمراقبــة
موظفــي املخاب ـرات الفرنســية ،مــن مدينــة س ـراقب إلــى بلــدات خــان
شــيخون ومعــرة حرمــة وكفرزيتــا( .روســيا اليــوم>)2019-3-29 ،

ً
إصابة  ٢١شخصا بحاالت
اختناق بسبب استنشاق
غازات بعد سقوط قذائف
مصدرها التنظيمات اإلرهابية
على ريف حماة الشمالي
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نالحظ من استقصاء األخبارالواردة األسبوع الفائت حول منطقة «تخفيض التصعيد»
فــي شــمال غــرب البــاد ،تصاعــد الحديــث واملعلومــات التــي تكشــف املزيــد مــن التحضي ـرات
الســتفزا ات كيميائيــة فــي املنطقــة ،وبحســب املعلومــات ،فـ ّ
ـإن األمــريتــم تحــت إشـراف خبـراء
ز
ّ
أوربييــن مــن حملــة الجنســيتين الفرنســية والبلجيكيــة ،إال أن مــا ســبق مــن معلومــات قوبــل
بصمــت دولـ ّـي ،هــذا الصمــت الــذي يتحــول فــي أي لحظــة إلــى ضجيــج دولـ ّـي فــي حــال كــون املـراد
منــه اتهــام الدولــة الســورية باســتخدام الســاح الكيميائــي.
وتابع الصمت حضوره ،رغم أن التنظيمات اإلرهابية قد قامت بأول «بروفا» الستفزاز
كيميائي ،عندما اســتهدفت القرى اآلمنة في ريف حماة الشــمالي ،ما أســفرعن أكثرمن 20
إصابــة باختناقــات عقــب اســتهداف التنظيمــات اإلرهابيــة للمنطقــة التــي كانــوا موجوديــن
فيهــا بالقذائــف.
والالفت في األمر َّأن تلك املعلومات عن احتمال استفزازات كيميائية واستخدام سالح
كيميائــي بريــف حمــاة الشـ ّ
ـمالي ،جــاءت بالترافــق مــع الحديــث الرو�سـ ّـي -التر ـك ّـي عــن تنســيق
متقدم في إدلب ،وفي ظل تسييراملزيد من الدوريات املشتركة الروسية التركية في املنطقة.

إال أن مــا يثيــر الهواجــس ،هــو تصاعــد الحديــث عــن اســتخدام الســاح الكيميائــي بعــد
أن غــاب الطيـران الحربــي ،ســواء الســوري أو الرو�ســي عــن أجــواء إدلــب ،وعلــى هــذا الصعيــد
كان وزيــرالدفــاع التر ـكـي ،خلو�صــي آكار ،قــال فــي  8مــن آذارالجــاري« :منــذ اليــوم زالــت بعــض
التهديــدات املتعلقــة باملجــال الجــوي إلدلــب وعفريــن» ،وبمقابــل مــا ســبق ،بــدأت طائ ـرات
تركيــة ترافــق الدوريــات املشــتركة فــي إدلــب ،وقامــت بخــرق لألجــواء الســورية!
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