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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
بشــار  الرئيســان  لتبــادل  فيــه  نعــرض 
األســد وفالديميــر بوتيــن لبرقيــات التهنئــة 
بمناسبة الذكرى الـ75 إلقامة العالقات 
الروســية،   - الســورية  الدبلوماســية 
ولتلقــي الرئيــس األســد رســالة مــن بابــا 
آخــر  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا  الفاتــكان، 
املستجدات على صعيد تعزيز العالقات 
عــرض  تــم   

ً
وأخيــرا الصينيــة،  الســورية 

الدســتورية،  اللجنــة  ملفــي  تطــورات 
املهجريــن. وملــف 

ملف الشمال
نتتبــع فيــه التطــورات الخطيــرة بخصــوص التصعيــد العدوانــي الترـكـي وميليشــياته فــي 

شــمال البــالد ورد الجيــش علــى تلــك االعتــداءات بالترافــق مــع عــرض عــام حــول تطــور 

العمليــات العســكرية للجيــش ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد موقــف دمشــق ممــا 

يــدور الحديــث عنــه مــن لقــاءات أميركيــة 
شــرق  منطقــة  بشــأن  للتوافــق  تركيــة 

الفــرات، كمــا تــم التطــرق إلــى مســتجدات 

عدوانيــة  لعمليــة  الترـكـي  التحشــيد 

جديدة شرق الفرات وموقف املليشيات 

الكرديــة فــي هــذا الشــأن، مــع اإلشــارة إلــى 

عــن  تتحــدث  التــي  اإلعالميــة  التقاريــر 

مخططــات عدوانيــة أميركيــة فــي جنــوب 

البــالد.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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      أرســل الرئيس بشــار األســد برقية تهنئة إلى الرئيس الرو�ســي فالديمير 

العالقــات  إلقامــة  والســبعين  الخامســة  الذكــرى  بمناســبة  بوتيــن، 

روســيا  وجمهوريــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بيــن  الدبلوماســية 

االتحاديــة.

     الرئيس األسد عبر في برقيته التي أرسلها للرئيس بوتين باسمه وباسم 

الشعب العربي السوري عن فائق االعتزاز والفخر بالصداقة التاريخية 

والروابط األخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين السوري والرو�سي، 

�سي 
ُ
، على امل

ً
 حرص الجمهورية العربية السورية، حكومة وشعبا

ً
مؤكدا

 في تعزيز العالقات واالرتقاء بها في جميع املجاالت بما يعود بالنفع 
ً
قدما

املتبادل على البلدين ويحقق مصالحهما. 

      وأشــار ســيادته إلــى أننــا فــي ســورية كنــا 

 مطمئنيــن للعالقــات مــع روســيا 
ً
وســنبقى دائمــا

االتحاديــة، ألنهــا تســتند إلــى أســس قويــة مــن 

الثقــة واالحتــرام املتبادليــن، وألن روســيا أثبتــت 

عبــر التاريــخ أنهــا دولــة عظمــى بمــا يعنيــه ذلــك 

التدخــل  الدولــّي وعــدم  للقانــون  احتــرام  مــن 

للــدول واحتــرام إرادة  فــي الشــؤون الداخليــة 

األمــن  أســس  إرســاء  علــى  والعمــل  الشــعوب 

واالســتقرار فــي شــتى أنحــاء العالــم، ونشــر قيــم 

املحبــة والســالم فــي مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف 

البغيــض الــذي تدعمــه بعــض الــدول خدمــة 

الضيقــة. ملصالحهــا 

       وأكــد الرئيــس األســد أن الشــعب الســوري 

 بســالة وجــرأة األبطــال الــروس 
ً
إذ يقــدر عاليــا

الذين أسهموا وبكل فعالية في محاربة اإلرهاب 

وقــوف  يثمــن  فإنــه  الســورية،  األرا�ســي  علــى 

روســيا إلــى جانــب ســورية فــي املحافــل الدوليــة 

 عــن ســيادتها وقرارهــا املســتقل، ناهيــك 
ً
دفاعــا

عــن املواقــف اإلنســانية النبيلــة التــي بــدرت مــن 

قبــل روســيا االتحاديــة وشــعبها تجــاه الشــعب 

الســوري. )موقــع رئاســة الجمهوريــة العربيــة 

)2019-7-21 الســورية، 

بدوره أرســل الرئيس الرو�ســي فالديمير بوتين، التهنئة إلى الرئيس األســد 

بمناســبة الذكــرى الـــ 75 لقيــام العالقــات الدبلوماســية بيــن موســكو 

ودمشــق.

: »ســيادة الرئيــس املحتــرم، 
ً
     وخاطــب بوتيــن الرئيــس األســد قائــال

تقّبلــوا منــا أخلــص التهانــي بمناســبة الذكــرى الخامســة والســبعين لقيــام 

العالقــات الدبلوماســية بيــن بلدينــا«، كمــا أكــد أنــه علــى مــدى العقــود 

املاضيــة، »تراكمــت خبــرة كبيــرة فــي التعــاون الثنائــي«، واليــوم أصبحــت 

روســيا وســورية حليفتيــن فــي الوقــوف بوجــه اإلرهــاب الدولــي والتطــرف.

وختــم بوتيــن رســالته بالقــول: نحــن علــى ثقــة مــن أننــا ســنق�سي علــى قــوى 

اإلرهــاب علــى األرا�ســي الســورية. روســيا ستســتمر بمســاعدة الجمهوريــة 

العربيــة الســورية فــي صــون ســيادتها وضمــان أمنهــا وإعــادة إعمارهــا.
     كمــا تبــادل رئيســا الــوزراء عمــاد خميــس ونظيــره الرو�ســي دميتــري 

للبلديــن. بالنســبة  الهامــة  املناســبة  بهــذه  التهنئــة  مدفيديــف، 

، وليــد املعلــم ونظيــره الرو�ســي 
ً
    وتبــادل وزيــرا خارجيــة البلديــن أيضــا

سيرغي الفروف، برقيات التهنئة في املناسبة نفسها. )روسيا اليوم، 21-

)2019-7

     هــذا، وتســلم الرئيــس بشــار األســد رســالة خطيــة مــن البابــا فرنســيس 
بابــا الفاتيــكان نقلهــا الكاردينــال بيتــر تركســون 
رئيس املجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية 

املتكاملــة.

     بابا الفاتيكان أكد في رسالته للرئيس األسد 

 موقفــه الداعــم الســتعادة االســتقرار فــي 
ً
مجــددا

سورية، ووقف معاناة الشعب السوري جراء 

الحــرب ومــا نتــج عنها.
     لقاء الرئيس األســد مع الكاردينال تركســون 

مســتجدات  حــول  تركــز  لــه  املرافــق  والوفــد 

الرئيــس  فــي ســورية، حيــث تحــدث  األوضــاع 

األســد عــن الجرائــم واالعتــداءات التــي يرتكبهــا 

 من املناطق 
ً
اإلرهابيون بحق املدنيين، انطالقا

التي ما زالوا يتمركزون فيها، وبخاّصة في إدلب، 

والدعــم الــذي مــا زال يصــل إلــى التنظيمــات 

اإلرهابيــة مــن بعــض الــدول اإلقليميــة والغربية 

بغيــة اســتمرار جرائمهــم هــذه.

    كما تناول اللقاء الجهود السياســية وكيفية 

دعمها، حيث شدد الرئيس األسد على أن أهم 

ما يمكن القيام به ملســاعدة الشــعب الســوري 

هــو الضغــط علــى الــدول التــي تدعــم اإلرهابييــن 

وتسعى إلطالة أمد الحرب، وتفرض العقوبات 

هــذا  نهجهــا  لتغييــر  الســورّي  الشــعب  علــى 

 عــن ذلــك. )موقــع رئاســة 
ً
والتوجــه نحــو تعزيــز الســالم واالســتقرار عوضــا

الجمهوريــة العربيــة الســورية، 2019-7-21(

      فــي هــذه األثنــاء، أكــد الرئيــس البيالرو�ســي ألكســندر لوكاشــينكو فــي 

معــرض اســتقباله وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم فــي مينســك 

اســتعداده   
ً
مبديــا األســد،  بشــار  والرئيــس  الســوري  للشــعب  دعمــه 

لإلســهام فــي إعــادة إعمــار البــالد.

      وبحــث الطرفــان العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وآفــاق تعزيزهــا 

ومســتجدات األوضــاع فــي ســورية وعلــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة.

     وقــال لوكاشــينكو للمعلــم: »مــا زلنــا نتابــع منــذ بــدء األزمــة الســورية 

الرئيسان األسد 
وبوتين يتبادالن 
التهنئة بمناسبة 

الذكرى الخامسة 
والسبعين 

إلقامة العالقات 
الدبلوماسية بين 

سورية وروسيا

امللف السيا�سي
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 إلــى جانــب 
ً
أوضــاع البــالد والتطــورات الجاريــة علــى أراضيهــا.. وقفنــا دائمــا

الشــعب الســوري وإلــى جانــب رئيســكم، وندعــم موقــف ســورية الشــرعي 

 بهــذا املوقــف«، وفــق بيــان نشــرته الرئاســة 
ً
وســنكون متمســكين دائمــا

البيالروســية.

      وشــدد الرئيــس البيالرو�ســّي علــى أنــه »ال توجــد مواضيــع غيــر قابلــة 

: »إننــا مســتعدون لفعل كل 
ً
للنقــاش فــي العالقــات بيــن البلديــن«، مضيفــا

مــا بوســعنا، يمكنكــم االعتمــاد علــى بيالروســيا فــي إعــادة إعمــار بالدكــم 

بعــد الحــرب املروعــة التــي عاشــتها«.

       من جانبه، نقل املعلم تقدير الرئيس بشار األسد للمواقف املبدئية 

الثابتــة لبيالروســيا والداعمــة لســورية فــي مواجهــة اإلرهــاب، وللدعــم 

الــذي تقدمــه بــالده لســورية فــي املحافــل واملنظمــات الدوليــة. 

      وأشــار املعلــم إلــى رغبــة ســورية فــي االرتقــاء بعالقاتهــا الثنائيــة مــع 

فــي  فــي املجــال االقتصــادي، ورحــب بمشــاركتها  بيالروســيا، وبخاّصــة 

 اســتعداد دمشــق لتقديــم كل التســهيالت 
ً
عمليــة إعــادة اإلعمــار، مؤكــدا

التــي تحتاجهــا الشــركات البيالروســية لإلســهام فــي هــذه العمليــة. )ســانا، 

)2019-7-22

     علــى صعيــد متصــل، طالبــت حركــة عــدم االنحيــاز برفــع العقوبــات 

االقتصاديــة »األحاديــة«، وذلــك فــي بيــان تبنــاه اجتماعهــا الــوزارّي فــي 

كاراكاس انتقد فيه املتحدثون السياسة األمريكية تجاه فنزويال وإيران 

وســورية.

      وقالــت الحركــة التــي تأسســت فــي ذروة الحــرب البــاردة فــي بلغــراد عــام 

: إنهــا ترفــض »األحاديــة« كأداة للسياســة 
ً
 120 بلــدا

ً
1961، وتضــم حاليــا

 بعــض البلــدان، والتــي 
ً
الخارجيــة وكذلــك »التدابيــر التــي اعتمدتهــا أحاديــا

يمكــن أن تــؤدي إلــى تــآكل وانتهــاك ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي 

وحقــوق اإلنســان«.

     وطالــب الدبلوماســيون ووزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي »إعــالن 
« دون 

ً
كاراكاس السيا�سي« الذي تبنوه بـ«إلغاء« العقوبات »كاملة وفورا

أن يشــيروا صراحــة إلــى العقوبــات األمريكيــة املفروضــة علــى فنزويــال 

أو إيــران أو كوبــا، لكــن وزراء خارجيــة الــدول الثــالث انتقــدوا بشــدة فــي 

خطاباتهــم التدابيــر املتخــذة ضــد بلدانهــم.

     ونــدد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف بـ«نزعــة املغامــرة 

الــذي  االقتصــادي«  وبـ«اإلرهــاب  املتحــدة  الواليــات  لــدى  األحاديــة« 

تمارســه. )أ ف ب، 2019-7-22(

 ذكــرت فيــه أن مبعوثهــا 
ً
    فــي تلــك األثنــاء، أصــدرت األمــم املتحــدة بيانــا

الخاص إلى ســورية غير بيدرســون تعرض إلصابة في العين، وأنه ســيحد 

مــن نشــاطه لفتــرة مــن الزمــن.

    وأضــاف البيــان، أن »بيدرســون ســيحد مــن نشــاطه بنــاء علــى نصيحــة 

 إلــى أنــه »لــن يتمكــن مــن الســفر خــالل الفتــرة القادمــة«، 
ً
األطبــاء«، مشــيرا

وتابــع البيــان، أن »األطبــاء توقعــوا أن يتماثــل للشــفاء بشــكل كامــل 

«. )موقــع األمــم املتحــدة، 2019-7-23(
ً
قريبــا

وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم خالل لقائه الرئيس البيالرو�سي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك

امللف السيا�سي
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     وفــي وقــت الحــق، قــال وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود تشــاووش أوغلــو، 

إنــه مــن املتوقــع اإلعــالن عــن تأســيس لجنــة مناقشــة الدســتور فــي األيــام 

القليلــة املقبلــة، وأضــاف أن هــذا اإلعــالن املرتقــب يعتبــر خطــوة طــال 

انتظارها في ظل تعثر الجهود الرامية لحل األزمة السورية املستمرة منذ 

8 ســنوات. )األناضــول، 2019-7-24(

     على صعيد متصل، احتفلت دمشــق، بالذكرى الخامســة والســبعين 

 عــن عمــق 
ً
إلقامــة العالقــات الدبلوماســية مــع موســكو، وعبــرت مجــددا

هــذه العالقــة التــي تربطهــا بروســيا االتحاديــة، والتــي ترتقــي اليــوم بالبعــد 

السيا�ســي نحــو البعــد اإلنســاني املســتند إلــى مــوروث كبيــر مــن الثقافــة 

والتاريــخ.

لحــزب  املســاعد  األميــن  االحتفاليــة حضرهــا 

البعــث العربــّي االشــتراكّي، هــالل الهــالل، وعــدد 

مــن أعضــاء القيــادة املركزيــة لحــزب البعــث، 

الصبــاغ  حمــودة  الشــعب  مجلــس  ورئيســا 

ومجلــس الــوزراء عمــاد خميــس، ونائــب رئيــس 

الشــعار،  محمــد  التقدميــة  الوطنيــة  الجبهــة 

الخارجيــة  وزيــر  ونائــب  الــوزراء،  مــن  وعــدد 

واملغتربيــن فيصــل املقــداد، وعــدد مــن ضبــاط 

املســلحة،  والقــوات  للجيــش  العامــة  القيــادة 

باإلضافة إلى حشد من الشخصيات السورية.

     وفــي كلمتــه خــالل االحتفــال اعتبــر الهــالل، 

أن العالقــة بيــن ســورية وروســيا ليســت عالقــة 

إن  نقــول:  أن  ويمكــن  اإلطــالق،  علــى  عاديــة 

العالقــة الســورية الروســية، ارتقــت إلــى البعــد 

وهــي  السيا�ســي،  بعدهــا  متجــاوزة  اإلنســاني 

، مســتندة 
ً
عالقــة مبنيــة علــى أســس متينــة جــدا

إلــى مــوروث كبيــر مــن الثقافــة والتاريــخ، و»هنــا 

يكمن ســر هذه العالقة، وســموها الذي نراه«، 

 على أن االنتصار الذي يحقق اليوم في 
ً
مشــددا

 
ً
كل بقعــة مــن بقــاع الوطــن، هــو »ليــس انتصــارا

لســورية فقط، وإنما انتصار لإلنســانية، ولكل 

شــرفاء األمــة، وانتصــار للعالــم«.

     مــن جهتــه، أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن أن »االحتفــال 

بالعالقــات الروســية الســورية، يــدل علــى عمــق العالقــات بيــن البلديــن، 

وهــذه العالقــات ال يمكــن أن تكــون أفضــل ممــا عليــه اآلن، »ألنهــا تمــر 

بفتــرة تعــاون، تمتــزج فيهــا الدمــاء الســورية والروســية مــع بعضهــا، فــي 

الحــرب علــى اإلرهــاب، وفــي الدفــاع عــن ســيادة واســتقالل وإنجــازات 

الســوري«. الشــعب 

      املقــداد اعتبــر أن »اإلرهــاب الــذي ســقط علــى أرض الواقــع يجــب أن 

 إلــى أن املعركــة التــي تخوضهــا ســورية فــي الحــرب 
ً
«، الفتــا

ً
يســقط سياســيا

علــى اإلرهــاب هــي معركــة »إســرائيلية« تقودهــا »إســرائيل«، وتشــارك فيهــا 

الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة، وعلــى هــؤالء »أن يكفــوا عــن هــذا 

العبــث، ألن اإلرهــاب سينتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن العالــم، ويهــدد كل 

دول العالــم بشــروره وجرائمــه«.

     وفــي مــا يخــص »اللجنــة الدســتورية« أشــار نائــب وزيــر الخارجيــة، إلــى 

أن دمشق مارست أق�سى درجات اإليجابية، وقامت بحل كل املشاكل، 

 وقواعــد تــم االتفــاق عليهــا مــع املبعــوث األممــي 
ً
 إلــى أن »هنــاك أسســا

ً
الفتــا

غير بيدرسون، وسيقوم بالجهود لدى األطراف األخرى إلقناعها بأهمية 

 أن من سيعترض على ما تم التوصل إليه، 
ً
ما تم التوصل إليه«، مؤكدا

»ال يريــد الخيــر للشــعب الســوري«.
     بــدوره وحــول اســتعداد الصيــن للدخــول 

فــي عمليــة إعــادة إعمــار ســورية، قــال الســفير 

الصينــي بدمشــق فيونــغ بيــاو: »هــذه العمليــة 

هي عملية هندســية كبيرة لها عالقة بكل �ســيء 

 مــن تأهيــل الكــوادر«، وأضــاف: »هنــاك 
ً
بــدءا

الصيــن  فــي  كثيــرة  جماعيــة  تدريبيــة  دورات 

الثقافــي  التعــاون  هنــاك  كذلــك  للســوريين، 

بيــن ســورية والصيــن«، وأردف: »إال أن األهــم 

هــو املجــال االقتصــادي ونحــن شــجعنا رجــال 

األعمال الصينيين لزيارة سورية واالطالع على 

املشــاريع املمكنــة للتعــاون بيــن البلديــن، ونحــن 

 فــي 
ً
اآلن نفكــر بــأن نبــدأ بمشــاريع كبيــرة قريبــا

البنيــة التحتيــة لخدمــة الشــعب الســوري«.

     هذا، وبخصوص مشاركة الصين في الدورة 

قــال:  الدولــي،  دمشــق  معــرض  مــن  القادمــة 

»ســيكون عــدد الشــركات املشــاركة فــي املعــرض 

فــي هــذا العــام أكبــر بكثيــر مــن العــام املا�ســي«. 

)2019-7-24 )الوطــن، 

    بمــوازاة ذلــك، اســتعرض وزيــر الخارجيــة 
الرو�ســي، ســيرغي الفــروف، الجمعــة، محــاور 

موقــف موســكو إزاء تســوية األزمــة الســورية، 

مــن بينهــا تمســكها بضــرورة اســتعادة دمشــق 

ســيادتها علــى مجمــل أرا�ســي البــالد.

وفــي كلمــة ألقاهــا أثنــاء اجتمــاع لــوزراء خارجيــة دول مجموعــة »بريكــس« 

)البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا(، انعقد في مدينة ريو 

دي جانيرو البرازيلية، الجمعة، أشار الفروف إلى أن التسوية في سورية 

تمر، من وجهة نظر روســيا، عبر اســتعادة حكومتها ســيادتها على أرا�سي 

البــالد وضمــان وحدتهــا، والقضــاء علــى فلــول اإلرهابييــن فــي ســورية، 

وعــودة الالجئيــن الســوريين إلــى أرض وطنهــم، إضافــة إلــى الدفــع بالعمليــة 

السياســية.

امللف السيا�سي

بابا الفاتيكان يؤكد 
في رسالة للرئيس 

األسد موقفه الداعم 
الستعادة االستقرار 

في سورية ووقف 
معاناة الشعب 

السوري جراء الحرب 
وما نتج عنها



8

W W W . D C R S . S Y

    وأكــد الفــروف أن علــى املجتمــع الدولــي أن يســهم فــي الدفــع بالعمليــة 

 إلــى أن هــذه العمليــة يجــب أن 
ً
السياســية فــي ســورية إلــى األمــام، مشــيرا

يقودهــا الســوريون أنفســهم.

     كما ذكر الوزير الرو�سي أنَّ من بالغ األهمية دعم عملية إعادة إعمار 

ســورية بعــد الحــرب التــي عانــت منهــا البــالد. ودعــا الفــروف بهــذا الصــدد 

شــركاء روســيا داخــل »بريكــس« إلــى اإلســهام بقســط فــي هــذه العمليــة، 

 الجهــود املبذولــة مــن قبــل الصيــن والهنــد فــي هــذا املجــال.
ً
مثمنــا

     وأشــار الفــروف إلــى أن هنــاك مشــكلة حــادة أخــرى تواجههــا ســورية 

وغيرهــا مــن دول املنطقــة، هــي حمايــة املســيحيين. )روســيا اليــوم، 26-

)2019-7

     فــي ســياق متصــل، أكــد ســفير ســورية لــدى بكيــن، عمــاد مصطفــى، أن 

الصيــن تتهيــأ لالشــتراك فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار بصــورة متزايــدة العمــق 

والنشاط، واعتبر أن سورية جزء ال يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق، 

 فــي طــرح املشــاريع 
ً
واملطلــوب منــا نحــن الســوريين أن نكــون أكثــر نشــاطا

واألفــكار واملبــادرات علــى الجانــب الصينــي.

     وأوضح مصطفى، أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

واملغتربيــن وليــد املعلــم إلــى الصيــن »لــم تــأِت لتوقيــع اتفاقــات جديــدة 

بيــن  بــل لزيــادة تعميــق العالقــات القائمــة والراســخة واالســتراتيجية 

الجمهوريــة العربيــة الســورية والصيــن«.

 فــي مســتوى هــذه العالقــة 
ً
 نوعيــا

ً
    وقــال: »شــهدت هــذه الزيــارة تطــورا

وفــي دفئهــا وحرارتهــا، واألهــم مــن ذلــك كان عمــق األمــور التــي تــم تداولهــا فــي 

اللقــاءات التــي عقــدت فــي بكيــن«.

     وأشــار مصطفــى إلــى أن نجــاح هــذه الزيــارة كان يعبــر بالدرجــة األولــى 

عــن »ارتفــاع مســتوى تقديــر الصيــن لصمــود ســيادة الرئيــس بشــار األســد 

والجيــش العربــي الســوري والشــعب الســوري فــي وجــه هــذه الهجمــة 

البربريــة التــي عرفتهــا ســورية فــي الســنوات الثمانــي املاضيــة«.

     وأضــاف: »االحتــرام واإلعجــاب مــن الجانــب الصينــي تجــاه ســورية كان 
 فــي كل لقــاءات وزيــر الخارجيــة خــالل الزيــارة، وكان الصينيــون 

ً
واضحــا

 يثنــون علــى شــجاعة الجيــش العربــي الســوري وعلــى حكمــة القيــادة 
ً
دائمــا

الســورية«.

 مــن قبــل الصيــن 
ً
 متزايــدا

ً
     ولفــت مصطفــى إلــى أن »هنــاك اهتمامــا

بمســاعدة ســورية فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار، وهنــاك مشــاريع مختلفــة، 

وحيثمــا توجــد فرصــة للتعــاون الســوري الصينــي، فاألخــوة الصينيــون ال 

يقصــرون«، وتابــع: »طموحاتنــا كبيــرة وهــم يتهيــؤون لالشــتراك فــي عمليــة 

إعــادة إعمــار ســورية بصــورة متزايــدة العمــق والنشــاط«.

    وأشــار مصطفــى إلــى موقــف بكيــن مــن الجهــود الحاليــة للوصــول إلــى 

حــل سيا�ســي لألزمــة الســورية، وقــال: »الصيــن موقفهــا السيا�ســي تجــاه 
األزمــة الســورية موقــف ثابــت، وهــو ضــرورة عــدم تدخــل الــدول األخــرى 

فــي ســورية وصيانــة ســيادة ســورية ووحدتــه ترابهــا     اإلقليمــي وعــدم 

الســماح ألي قــوة أجنبيــة بالتعــدي عليهــا«.

     وأضــاف: »تدعــو الصيــن بــكل قــوة إلــى إيجــاد حــل سيا�ســي لألزمــة 

الســورية لكنهــا تؤمــن أن هــذا الحــل السيا�ســي يجــب أن ينبثــق مــن إرادة 

الشــعب الســوري دون أي تدخــل خارجــي«، وتابــع: »مواقــف الصيــن 

.»
ً
تريحنــا ونحــن نحييهــا كثيــرا

امللف السيا�سي

االجتماع الوزاري لدول حركة عدم االنحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس
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      هــذا، وحــول رؤيــة بكيــن لالنتصــار الــذي حققتــه الدولــة الســورية 

االنتصــار  أن  يدركــون  »الصينييــن  أن  بيــن مصطفــى،  أعدائهــا،  علــى 

الــذي تحقــق فــي ســورية هــو انتصــار علــى اإلرادة الغربيــة والرهــان الغربــي 

والرهــان النفطــي الخليجــي والرهــان اإلســالمي املتطــرف علــى إســقاط 

الحكــم الوطنــي فــي ســورية«.

     وقــال: »هــذا انتصــار مبيــن ال شــك فيــه، لكــن ال تــزال هنــاك جيــوب 

للجماعــات اإلرهابيــة وجيــوب للجماعــات التــي باعــت روحهــا للشــيطان 

األميرـكـي هنــا وهنــاك«.

    وأضــاف: »املعركــة ال تــزال مســتمرة وهنــاك 

باإلضافة إلى املعركة على األرض معركة إعادة 

اإلعمــار والبنــاء، بنــاء االقتصــاد الوطنــي وبنــاء 

اإلنســان الســوري الــذي تعــرض ملحــن وضنــك 

علــى  الظاملــة  الحــرب  هــذه  أثنــاء  شــديدين 

ســورية، فمــن وجهــة نظــر الرفــاق الصينييــن ال 

تــزال لدينــا تحديــات كبــرى واملعركــة مســتمرة 

وهــم واقفــون معنــا بصالبــة وبقــوة حقيقيــة«.

    وتحــدث مصطفــى عــن رؤيــة الصيــن ملوقــع 

ســورية فــي مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 

وقال: »سورية جزء ال يتجزأ من مبادرة الحزام 

والطريــق، واملطلــوب منــا نحــن الســوريين أن 

 فــي طــرح املشــاريع واألفــكار 
ً
نكــون أكثــر نشــاطا

واملبــادرات علــى الجانــب الصينــي، والحكومــة 

 علــى إشــراك ســورية 
ً
الصينيــة حريصــة دائمــا

فــي جميــع املناســبات التــي تعقدهــا تحــت رعايــة 

مبــادرة الحــزام والطريــق«.

     وأعــرب ســفير ســورية لــدى بكيــن، عــن اعتقــاده أنــه كلمــا ســاءت 

العالقــات بيــن الواليــات املتحــدة األميركيــة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية 

 ،
ً
 وملصلحــة ســورية خصيصــا

ً
كان هــذا ملصلحــة الكــرة األرضيــة عمومــا

وقــال: »ال أشــعر بــأي قلــق مــن توتــر العالقــات الصينيــة األميركيــة بــل 

أشــعر بالغبطــة وباملقابــل أي تقــارب بيــن الصيــن وأميــركا يشــعرني ببعــض 

)الوطــن، 2019-7-25( القلــق«. 

    فــي هــذه األثنــاء، أكــد رئيــس الدائــرة العربيــة والوطنيــة فــي اللجنــة 

التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، عــزام األحمــد، أن »زحمــة 

 أن الرئيــس 
ً
األحــداث هــي ســبب تأخيــر« زيــارة عبــاس إلــى دمشــق، مضيفــا

الفلســطيني علــى تواصــل مــع نظيــره الســوري بشــار األســد والزيــارة »إن 

شــاء هللا ســتكون فــي أســرع وقــت ممكــن«.

     وأشاد األحمد الذي وصل دمشق على رأس وفد من منظمة التحرير 

بطريقــة تعامــل الحكومــة الســورية مــع الالجئيــن الفلســطينيين وكل 

: إن حكومــة دمشــق تعاملهــم كمواطنيــن ســوريين 
ً
، قائــال

ً
العــرب عمومــا

و«ال يوجــد عربــي يشــعر بالغربــة« فــي ســورية.

     وانتقد املسؤول في املقابل طريقة معاملة الحكومة اللبنانية لالجئين 

 إياها بـ »سلبية وقاسية«.
ً
الفلسطينيين واصفا

    وأعــرب املســؤول الفلســطيني عــن تفاؤلــه إزاء »عــودة ســورية إلــى 

 أن ذلك سينعكس على الواقع العربي كله، و«سيجعل 
ً
التعافي«، مؤكدا

لحظة تحقيق الحلم بإنهاء االحتالل تقترب أكثر وأكثر، حيث ستستأنف 

ســورية دورهــا الــذي كان أحــد أســباب التآمــر عليهــا مــن قبــل إســرائيل 

وأمريــكا والقــوى املتحالفــة معهمــا«. )الوطــن، 2019-7-25(

 أوضحت 
ً
    وعلى صعيد ملف الالجئين، أصدرت والية اسطنبول، بيانا

وزارة  اتخذتهــا  التــي  األخيــرة  اإلجــراءات  فيــه 

الداخليــة التركيــة بحــق الالجئيــن الســوريين فــي 

املدينــة.

أعطــت  فقــد  البيــان،  وبحســب  هــذا،      

الســلطات املحليــة فــي اســطنبول، الســوريين 

مؤقتــة«  »حمايــة  هويــات  يحملــون  الذيــن 

مــن محافظــات غيــر اســطنبول ويعيشــون فــي 

ـكـي  املقبــل،  آب   20 حتــى  مهلــة  اســطنبول، 

يعــودوا إلــى محافظاتهــم، وإال ســيتم ترحيلهــم 

فيهــا. املســجلين  املحافظــات  إلــى 

    وأشار البيان إلى أنه تم إغالق باب التسجيل 

الجديد للحماية املؤقتة في مدينة اسطنبول.

لهــم حــق  الذيــن  البيــان األجانــب       ودعــا 

اإلقامــة فــي اســطنبول، إلــى أن يحملــوا وثائــق 

الحمايــة املؤقتــة أو جــوازات الســفر إلبرازهــا 

للقــوات األمنيــة حيــن الطلــب، وذلــك للحيلولــة 

دون وقــوع أي أضــرار.

     وأضــاف البيــان أن »أعمــال إلقــاء القبــض مســتمرة علــى الداخليــن 

 إلــى 
ً
إلــى تركيــا بطريقــة غيــر شــرعية، ونقــوم بإخراجهــم مــن البــالد«، الفتــا

اســتمرار »أعمــال مكافحــة الهجــرة غيــر املشــروعة دون انقطــاع«.

 اتخاذها مجموعة من اإلجراءات القانونية 
ً
     هذا وأعلنت تركيا مؤخرا

بحــق الســوريين، بهــدف تنظيــم أوضاعهــم فــي البــالد، فــي خطــوة قالــت إنها 

ستعود بالفائدة على السوريين أنفسهم. )روسيا اليوم، 2019-7-22(

     على خط مواز، أعلنت مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئين عن 
رغبــة 89% مــن النازحيــن الســوريين فــي لبنــان بالعــودة إلــى بالدهــم، لكــن 

الخالفــات السياســية بشــأن هــذه القضيــة فــي لبنــان تقــف عائقــا أمــام 

تســهيل عودتهــم. )روســيا اليــوم، 2019-7-26(

   على صعيد آخر، أقدم العدو »اإلسرائيلي« بعد منتصف ليل الثالثاء 

- األربعــاء علــى شــن عــدوان علــى تــل الحــارة بريــف درعــا، إذ أن العــدو 

»اإلسرائيلي« شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل 

 علــى تــل الحــارة بريــف درعــا الغربــي واقتصــرت أضــرار العــدوان 
ً
عدوانــا

علــى املاديــات. )ســانا، 2019-7-24(

امللف السيا�سي

حركة عدم االنحياز 
تطالب برفع 

العقوبات االقتصادية 
»األحادية« تجاه 

فنزويال وإيران وسورية
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    فــي ســياق متصــل، قــال مصــدر عســكري: إن »الدفاعــات الجويــة 

الســورية أســقطت هدفيــن إســرائيليين انطلقــا مــن الجــوالن املحتــل 

باتجــاه أق�ســى ريــف دمشــق الجنوبــي الغربــي املتاخــم للمثلــث الســوري 

اللبنانــي مــع الجــوالن املحتــل شــمال القنيطــرة«. 

 مــن 
ّ

    وأضــاف: »إن صواريــخ إســرائيلية اســتهدفت بشــكل متزامــن كال

تل األحمر شــمال مدينة خان أرنبة الواقعة على تماس املنطقة األممية 

العازلــة مــع الجيــش اإلســرائيلي فــي الجــوالن«. )ســبوتنيك، 2019-7-24(

    علــى صعيــد متصــل، أملــح املتحــدث باســم جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 

أفيخــاي أدرعــي، إلــى أن مطــاري دمشــق وبيــروت ومينــاء األخيــرة تعــد 

 إياهــا بـ«معابــر تســتخدمها إيــران لنقــل أســلحتها إلــى 
ً
«، واصفــا

ً
»أهدافــا

»حــزب هللا« اللبنانــي«.

    ونشــر أدرعــي، علــى حســابه فــي »تويتــر« خريطــة أبــرز فيهــا إيــران والعــراق 

وسورية ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين 

وميناء بيروت ومعبر املصنع الحدودي اللبنانّي مع سورية تحت تسمية 

»أهــداف«.

   وأرفــق أدرعــي املنشــور بتعليــق كتــب فيــه أن »مرفــأ بيــروت يســتخدم 

كمحــور نقــل بحــري لألســلحة مــن إيــران إلــى حــزب هللا، ويســتخدم مطــار 

بيــروت كمســار جــوي، إلــى جانبــه منشــآت لتحويــل صواريــخ إلــى دقيقــة«.

 
ً
    وحــث أدرعــي الســلطات اللبنانيــة علــى التعامــل مــع الحالــة، مخاطبــا
رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، 

ووزيــر األشــغال والنقــل يوســف فنيانــوس بالقــول: »لوينتــا راح تبقــوا 

مغمضيــن عيونكــن؟«.

     وأضــاف فــي تغريــدة أخــرى: »وإن كنتــم مــن حلفــاء ســورية فهــل هــذا 

يعنــي تحويــل البنيــة اللبنانيــة ملصــدر لتعزيــز مصالــح إيــران علــى حســاب 

املواطــن؟«.

     واتهم إيران و»حزب هللا« و«جهات سورية« بأنها تقوم بـ »تهريب مواد 

ثنائيــة االســتخدام إلــى لبنــان مــن خــالل مرفــأ بيــروت بهــدف تعزيــز تطويــر 

مشــروع حــزب هللا إلنتــاج الصواريــخ«، وأوضــح أدرعــي مــا قصــده بكلمــة 

 إلــى أنــه »بعــد املعابــر الحدوديــة واملطــار، أصبــح مرفــأ 
ً
»أهــداف«، مشــيرا

بيــروت هــدف تهريــب األســلحة وتعريــض ســكان لبنــان للخطــر«. )روســيا 

اليــوم، 2019-7-23(

     فــي غضــون ذلــك، جــدد منــدوب ســورية الدائــم لــدى األمــم املتحــدة 

بشــار الجعفــري التأكيــد، أن الجــوالن املحتــل جــزء ال يتجــزأ مــن ســورية 

وحــق غيــر قابــل للمســاومة أو التنــازل وال يمكــن أن يســقط بالتقــادم 

 على أن تحريره واستعادته من االحتالل اإلسرائيلي بكل السبل 
ً
مشددا

التــي يكفلهــا القانــون الدولــي ســيبقى أولويــة لســورية.

     هــذا، وخــالل جلســة ملجلــس األمــن حــول الحالــة فــي الشــرق األوســط، 

أشــار الجعفــري إلــى أن اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي لألرا�ســي العربيــة 

املحتلــة يمثــل التحــدي األخطــر لهيبــة ومصداقيــة أحــكام امليثــاق ومبــادئ 

 أنــه رغــم التالعــب غيــر املســبوق بقــرارات مجلــس 
ً
القانــون الدولــي، مبينــا

األمــن والجمعيــة العامــة ذات الصلــة باالحتــالل اإلســرائيلي لألرا�ســي 

العربيــة فــي الجــوالن الســوري وفلســطين وجنــوب لبنــان، فــإن عمليــة 

مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة بشار الجعفري

امللف السيا�سي
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امللف السيا�سي

 ومــا 
ً
التضليــل مســتمرة ومتصاعــدة بهــدف جعــل مــا هــو أسا�ســي هامشــيا

 وإغــراق القضيــة الفلســطينية واملنطقــة بتفاصيــل 
ً
هــو هام�ســي أساســيا

صغيرة ال قيمة لها على حساب الجوهر أال وهو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

لألرا�ســي العربيــة املحتلــة.

    وأوضــح الجعفــري، أن بعــض الــدول تســتغل عجــز مجلــس األمــن عــن 

وضع قراراته الخاصة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي موضع التنفيذ للعمل 

علــى قلــب الحقائــق والتنصــل مــن االلتزامــات القانونيــة، وتجلــى ذلــك 

بإعــالن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب القــدس املحتلــة عاصمــة لكيــان 

 
ً
االحتالل ثم إعالنه حول الجوالن السوري املحتل في آذار املا�سي ضاربا

األميركيــة  اإلدارات  بالتــزام  الحائــط  عــرض 

الســالم  عمليــة  بمرجعيــات  كافــة  الســابقة 

 497 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  وبمقتضيــات 

لعــام 1981 الــذي أكــد أن قــرار »إســرائيل« 

قوانينهــا  فــرض  باالحتــالل  القائمــة  الســلطة 

وســلطاتها وإدارتهــا فــي الجــوالن ملغــى وباطــل وال 

 لــه.
ً
أثــر قانونيــا

    وبيــن الجعفــري أن كيــان االحتــالل يواصــل 

اعتداءاتــه علــى ســورية بهــدف تقديــم الدعــم 

آخرهــا  أســفر  والتــي  اإلرهابيــة  للمجموعــات 

استشــهاد  عــن  الجــاري  الشــهر  مطلــع  فــي 

 21 وإصابــة  رضيعــة  بينهــم  مدنييــن  أربعــة 

وكذلــك  وأطفــال  نســاء  معظمهــم  آخريــن 

أرا�ســي  علــى  لالســتيالء  الهادفــة  ممارســاته 

املحتــل  الســوري  الجــوالن  أهالــي  وممتلــكات 

لتوســيع املســتوطنات وإقامــة مــراوح هوائيــة 

علــى  وإرغامهــم  أراضيهــم  علــى  »توربينــات« 

يســمى  فيمــا  وأراضيهــم  ملكياتهــم  تســجيل 

»الســجل العقــاري اإلســرائيلي« تحــت طائلــة 

االســتيالء علــى أمالكهــم الفتــا إلــى أن األمــر لــم 

يقتصر على ذلك بل عمدت سلطات االحتالل 

 إلــى عقــد اجتمــاع لحكومتهــا فــي الجــوالن 
ً
مؤخــرا

وأقامــت مســتوطنة جديــدة علــى أراضيــه باســم »ترامــب« وهــي كلهــا أمــور 

خطرة للغاية لم تتطرق إليها وكيلة األمين العام للشؤون السياسية روز 

ماري دي كارلو مكررة بذلك أخطاء نيكوالي مالدينوف املنسق الخاص 

الســالم. لعمليــة 

    وجــدد الجعفــري مطالبــة ســورية األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن 

بالتحــرك بشــكل عاجــل وحــازم إللــزام ســلطات االحتــالل بإطــالق ســراح 

األســير صدقــي املقــت وجميــع األســرى الســوريين فــي معتقــالت االحتــالل 

وكذلــك وضــع حــد ملمارســاته العدوانيــة وانتهاكاتــه الفاضحــة ملبــادئ 

 أن 
ً
القانــون الدولــي وأحــكام امليثــاق وقــرارات الشــرعية الدوليــة، مؤكــدا

الجــوالن املحتــل جــزء ال يتجــزأ مــن ســورية وحــق غيــر قابــل للمســاومة 

أو التنــازل وال يمكــن أن يســقط بالتقــادم وأن تحريــره واســتعادته مــن 

االحتــالل اإلســرائيلي بــكل الســبل التــي يكفلهــا القانــون الدولــي ســيبقى 

لســورية. أولويــة 

    وأوضــح الجعفــري أن بيانــات ممثــل االحتــالل اإلســرائيلي أمــام مجلــس 

األمــن تمثــل حالــة إنــكار ال مثيــل لهــا للقانــون الدولــي وملئــات القــرارات التــي 

اعتمدتهــا املنظمــة الدوليــة.

    وشــدد الجعفــري علــى أن ســورية ثابتــة علــى موقفهــا الداعــم لحــق 

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى كامــل 

وضمــان  القــدس  وعاصمتهــا  الوطنــي  ترابــه 

 مطالبتهــا بمنــح 
ً
حــق العــودة لالجئيــن، مجــددا

فلســطين العضويــة الكاملــة فــي منظمــة األمــم 

يســقط  ال  مشــروع  لحــق   
ً
أعمــاال املتحــدة 

بالتقــادم وال بالصفقــات االحتالليــة. )ســانا، 

)2019-7-23

     فــي ســياق متصــل، أعلنــت األمــم املتحــدة 

أن مخلفــات الحــرب واأللغــام فــي ســورية تهــدد 

 إلــى أن جهــود 
ً
حيــاة 10 مالييــن ســوري، الفتــا

إزالــة األلغــام ال تــزال قليلــة.

    وقــال نائــب املتحــدث الرســمي باســم األميــن 

العــام لألمــم املتحــدة، فرحــان حــق، فــي مؤتمــر 

فــي نيويــورك: إن »األلغــام ال  صحافــّي عقــده 

تــزال تشــكل مصــدر قلــق كبيــر فــي ســورية، حيــث 

يعيــش أكثــر مــن 10 مالييــن شــخص فــي مناطــق 

مزروعــة باأللغــام«، علــى حــد قولــه.

   وأضــاف حــق، بحســب اإلفــادة الصحافّيــة 

التي نشرتها األمم املتحدة عبر موقعها الرسمي: 

إن »جهود إزالة األلغام ال تزال قليلة«. )مواقع 

معارضــة، 2019-7-23(

   فــي هــذه األثنــاء، أكــد نائــب األميــن العــام 

لـ»حــزب هللا« اللبنانــي، الشــيخ نعيــم قاســم، 

أن املقاربــة مــع »حمــاس« اليــوم باتــت أقــرب فــي الشــأن الســوري بعــد 

 علــى أن مــا يهــم »حــزب هللا« هــو أن 
ً
املراجعــات التــي قامــت بهــا، مشــددا

 واملســاعدة فــي التقريــب بيــن »حمــاس« 
ً
يبقــى محــور املقاومــة متواصــال

)2019-7-24 نــت،  )املياديــن  وســورية. 

    مــن جهــة أخــرى، ذكــر رئيــس وزراء قطــر الســابق، حمــد بــن جاســم آل 

ثاني، أنه »فوجئ« بسعي بعض دول الخليج لتأمين املنطقة عبر القوات 

 حول مبرر هذا املوقف، لترد اإلمارات بهجوم عليه.
ً
األمريكية، متسائال

    وقــال بــن جاســم، فــي سلســلة تغريــدات نشــرها مســاء االثنيــن علــى 

 إلــى قضيــة »أمــن الخليــج«: 
ً
حســابه الرســمي فــي موقــع »تويتــر«، متطرقــا

املقداد: اإلرهاب 
الذي سقط على أرض 
الواقع يجب أن يسقط 
 واملعركة التي 

ً
سياسيا

تخوضها سورية هي 
معركة »إسرائيلية« 
تقودها »إسرائيل« 
ويشارك فيها الغرب
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»اعتقدنــا أن الــدول الكبــرى فــي منطقتنــا تســتطيع أن تؤمــن الخليــج 
وممراتــه املائيــة، فوجئنــا بــأن هــذه الــدول ترمــي هــذه املهمــة علــى الــدول 

 وأنــا ال أعتــرض علــى ذلــك 
ً
 دوليــا

ً
الكبــرى لتأميــن ممــر الخليــج بصفتــه ممــرا

بــل هــذه هــي الحقيقــة، حيــث بــدأت هــذه الــدول تعيــد القــوات األمريكيــة 

إليهــا«.

    وأضاف بن جاسم: »ولكن ما أستغربه أن ذاكرة هذه الدول قصيرة، 

فقد ســخرت من قطر لوجود القاعدة األمريكية والقاعدة التركية وأنها 

دولــة ال تســتطيع أن تحمــي نفســها. ســؤالي اآلن لهــم مــا هــو املبــرر الــذي 

سيســتخدمونه لهــذه االســتدارة الســريعة«.

    وتابــع رئيــس الــوزراء القطــري الســابق: »وأنــا 

مــا زلــت ال أنكــر عليهــم حــق اســتخدام القــوات 

األجنبيــة، ولكــن هــذا ســؤال يحتــاج إلــى تفســير 

علــى األقــل لشــعوبهم. كمــا أنهــم يحتاجــون إلــى 

تفســير اســتمرار حــرب اليمــن لســنوات وهــم 

وعــدوا شــعوبهم بدخــول صنعــاء خــالل أســابيع 

ناهيــك عــن نقــل املعركــة إلــى طهــران واليــوم 

 
ً
يتحدثــون عــن تفــاوض لحــل األزمــة سياســيا

ســواء مــع اليمــن أو إيــران«.

    وأوضح: »ما أريد أن أصل إليه من هذا ليس 

 
ً
 احتــرام عقــول الشــعوب، ثانيــا

ً
النقــد ولكــن أوال

مثــل مــا ذكرتــه فــي تغريــدات كثيــرة أن االهتمــام 

في البناء الداخلي وما يترتب عليه من مصالحة 

داخليــة ســيعود بالقــوة والفائــدة عليهــم وعلينــا، ألننــي مــا زلــت مؤمــن بــأن 

اســتقرار كل دول املجلــس وثباتهــا وتكاتفهــا مهــم لبقــاء هــذه املنطقــة«.

 علــى هــذه التصريحــات، شــن وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون 
ً
    وردا

 علــى بــن جاســم، وقــال، عبــر »تويتــر«: 
ً
الخارجيــة، أنــور قرقــاش، هجومــا

»الشــيخ حمــد بــن جاســم القريــب البعيــد وعــراب سياســات الظاهــر 

 في توجهاته ومنها اســتقدام القوات األمريكية 
ً
 ســباقا

ً
والباطن كان دائما

إلــى قطــر وتأســيس العالقــات مــع إســرائيل والتحريــض علــى الفو�ســى فــي 

ســورية وليبيــا«.

    واعتبــر الوزيــر اإلماراتــي أن مالحظــات رئيــس الــوزراء القطــري الســابق 

 بالقــول: 
ً
اليــوم »مــن بــاب االســتهزاء«، مضيفــا

»وكأن الخطر املحيط لن يطال قطر«. )روسيا 

اليــوم، 2019-7-23(

    وفــي تطــور الفــت، قــال مصــدر أمنــي لبنانــي 

الجمعة، إن مدير األمن العام في البالد، عباس 

الحكومــة  مــع  الوســيط  دور  لعــب  إبراهيــم، 

الســورية لإلفــراج عــن مواطــن أمريكــي، ليطلــق 

.
ً
ســراح األخيــر ويعــود إلــى عائلتــه الحقــا

    وأضــاف املصــدر أن املواطــن األمريكــي املفــرج 

عنــه ليــس الصحافــّي أوســتن تايــس املختطــف 

فــي ســورية ســنة 2012، إال أنــه لــم يقــدم املزيــد 

مــن التفاصيــل حــول هويــة الشــخص املحــرر. 

)رويتــرز، 2019-7-26(

نائب األمين العام لـ»حزب هللا«  الشيخ نعيم قاسم أكد أن املقاربة مع »حماس« اليوم باتت أقرب في الشأن السوري

امللف السيا�سي

مصطفى: الصين 
تتهيأ لالشتراك 

في إعادة اإلعمار 
بصورة متزايدة 
العمق والنشاط
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التعليق

  أكد الدكتور علي إسبر، على أن انتصاُر الجيش العربّي السورّي على الجماعات التكفيرّية بمساعدة 

ص الّدور األمريكّي-
ّ
 في السياسة العاملّية، إذ تقل

ً
 جوهرّيا

ً
 انعطافا

َ
حلفائه بعاّمة وروسيا بخاّصة أحدث

 بثقــٍل 
ً
دا  للوضــع الجيوبولتيكــي إلــى كونــه ُمهــدَّ

ً
نــا ّوِ

َ
اإلســرائيلّي فــي املنطقــة إلــى حــّد بعيــد مــن كونــه ُمك

ــر بســبب نهــوض محــور املقاومــة علــى الســاحة العاملّيــة للمــّرة األولــى منــذ انهيــار 
ّ
اســتراتيجّيٍ هائــل بــدأ يتبل

 حجــر املحــك املتيــن ملصالــح متضاربــة لُقــوى 
ً
ــل فعــال

ّ
االتحــاد الســوفياتّي.  وقــد اســتطاعت ســورية أن تمث

هــا فــي قهــر إرادة اإلنســان الســورّي.
ّ
محلّيــة وإقليمّيــة عاملّيــة فشــلت كل

، قادهــم إلــى فــرض حصــار اقتصــادّي، 
ً
      والحقيقــة أنَّ فشــل مــن قــادوا الحــرب علــى ســورية عســكرّيا

 ليست الغاية منه تضييق الخناق على »النظام 
ً
وينبغي التأكيد على أنَّ هذا الحصار االقتصادّي ُعمقّيا

الســورّي« كمــا يزعــم األمريــكان؛ بــل الغايــة منــه هــي الهبــوط بنمــط حيــاة الســوريين إلــى أدنــى الدرجــات.

 في الوقت الراهن التعويل الكامل على روسيا لحّل املشكالت االقتصادّية 
ً
    ويمكن أن يكون ُمستصعبا

 من مشــكالتها االقتصادّية الداخلّية، عالوة 
ً
في ســورية، إذ إنَّ هذه الدولة الحليفة نفســها تعاني أيضا

على ضغوط اقتصادّية أمريكّية بدرجات متفاوتة. ولئن كانت روسيا على لسان وزير خارجيتها الفروف 

تحّفــز دول »بريكــس« ومنهــا الصيــن علــى تقديــم إســهامات اقتصادّيــة جــاّدة لدعــم االقتصــاد الســورّي، 

ــه طــوال ثمانــي ســنوات مــن الحــرب علــى ســورية لــم تنعكــس األمــور علــى نحــٍو إيجابــّيٍ فّعــال فــي حيــاة 
ّ
إال أن

املواطنين السوريين؛ لكن يبدو من قول السفير السورّي في الصين عماد مصطفى »املطلوب منا نحن 

ه يوجد 
ّ
 في طرح املشاريع واألفكار واملبادرات على الجانب الصينّي..«، أن

ً
السوريين أن نكون أكثر نشاطا

 اقتصادّيــة واقعّيــة 
ً
تقصيــر ســورّي علــى املســتوى االقتصــادّي فــي طــرح برنامــج مــدروس يتضمــن خططــا

مقنعــة للصينييــن، وتكــون لهــا فــي الوقــت نفســه نتائــج ضامنــة لحقوقهــم فــي املســتقبل، وتعــود بمــردود 

إنتاجــّي حقيقــّي يعــود بالفائــدة علــى الطرفيــن، إذ ال مصلحــة علــى اإلطــالق للصيــن وال ألي دول أخــرى مــن 

دول »بريكس« في تقديم الدعم االقتصادّي لسورية، إال إذا هّيأ املسؤولون االقتصاديون السوريون 

 أو أرضّيــة صلبــة للعقــل العملــّي الصينــّي الباحــث عــن جــدوى اقتصادّيــة مــن أي خطــوة 
ً
 متينــا

ً
أساســا

ــق بملــف إعــادة اإلعمــار، ألنَّ هــذا امللــف نفســه ذو خلفّيــة 
ّ
 فــي مــا يتعل

ً
يخطوهــا فــي هــذا االتجــاه، تحديــدا

 التصاله بتأمين عودة كريمة لالجئين إلى قراهم وبلداتهم 
ً
سياسّية معّقدة تحتاج إلى توافق دولّي، نظرا

ومدنهــم فــي مناطــق متعــددة مــن ســورية تعرضــت للّدمــار بســبب األعمــال اإلرهابّيــة.

؛ 
ً
 ُمســتبعدا

ً
      والحقيقــة أنَّ قبــول ســورية بــأّي دعــم ســعودّي أو خليجــّي لعملّيــة إعــادة اإلعمــار ُيَعــّد أمــرا

ــع األخالقــّي عنــد الوطنييــن فــي الدولــة الســورّية عــن قبول املعونة 
ُّ
ذلــك بســبب وجــود نــوع مــن الحــذر والترف

 على أنَّ التقارب السعودّي-الخليجّي مع »إسرائيل« 
ً
من ممالك وإمارات عملت على تدمير سورية، عالوة

 ،
ً
 مســتبعدا

ً
يجعــل أّيــة عالقــة جوهرّيــة مــع الســعودّية وبعــض الــدول الخليجّيــة بالنســبة إلــى ســورية أمــرا

 بعد املحاوالت التي يبذلها محور املقاومة بعاّمة وإيران بخاّصة لتصحيح مسار حركة حماس، 
ً
تحديدا

بســبب نكــوص عناصــر مــن »اإلخــوان املســلمين« فيهــا منــذ بدايــة الحــرب املســعورة علــى ســورية إلــى نظــرة 

ــت فــي عــداء واضــح للدولــة الســورية؛ لكــن يبــدو أن عناصــر أخــرى مــن حمــاس تريــد العودة إلى 
ّ
ضيقــة تجل

حلــف املقاومــة، وهــذه فرصــة تاريخّيــة ســانحة لهــذه الحركــة حتــى تلتــزم املنهــج الحقيقــّي املطلــوب منهــا 

.
ً
باتجــاه تحريــر األرا�ســي الفلســطينّية كافــة

، وهــو يمتلــك إرادة النهــوض والخلــق وإعــادة تكويــن 
ً
    لقــد قــّدم الشــعب الســورّي تضحيــاٍت ِجســاما

 عــن التحليــالت 
ً
ســورية بــروح جديــدة؛ وال بــّد مــن االنتقــال إلــى خطــوات عملّيــة ِجدّيــة حقيقّيــة بعيــدا

والتفســيرات.  والتبريــرات 

امللف السيا�سي
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ملف 
الشرق

ملف الشرق
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ملف الشرق

     أعــرب وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو لنظيــره الترـكـي مولــود 

تشــاووش أوغلــو، عــن خيبــة أمــل واشــنطن »فيمــا يتعلــق بشــراء أنقــرة 

ألنظمــة الصواريــخ الروســية املضــادة للطائــرات إس 400«.

     وقالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة مورغــان أورتاغــوس فــي 

 
ً
بيــان مكتــوب عقــب اتصــال هاتفــي جمــع الوزيريــن: »أكــد بومبيــو مجــددا

التــزام الواليــات املتحــدة بمعالجــة املشــاكل األمنيــة التركيــة علــى حدودهــا 

مع ســورية، وكذلك التزام الحكومة األمريكية بحماية الشــركاء املحليين 

الذيــن يعملــون مــع الواليــات املتحــدة والتحالــف الدولــي ملحاربــة تنظيــم 

)داعــش(«.

 للمكتــب الصحافــّي التابــع لــوزارة الخارجيــة التركيــة، فقــد 
ً
     ووفقــا

ناقــش وزيــرا خارجيــة تركيــا والواليــات املتحــدة 

واملقاتــالت   400 بـــ«إس  املرتبطــة  املشــاكل 

 )35 )إف  الخامــس  الجيــل  مــن  األمريكيــة 

والوضــع فــي مدينتــي منبــج وإدلــب الســوريتين، 

ســورية«.  فــي  أمنيــة  منطقــة  إنشــاء  وكذلــك 

)2019-7-20 )تــاس، 

ســورية  »قــوات  أكــدت  ذلــك،  بمقابــل       

الديمقراطيــة« أنهــا ال تريــد االنخــراط فــي حــرب 

 رئيســها رجــب طيــب أردوغــان 
ً
مــع تركيــا، محــذرة

مــن أن الهجــوم علــى مناطــق الســيطرة الكرديــة 

الحدوديــة  املنطقــة  ســيحول  الفــرات  شــرق 

حــرب. لســاحة 

     وقال القائد العام لـ»قسد«، مظلوم عبدي: 

إن األرضيــة مهيــأة، وقواتــه مســتعدة لحــدوث 

اســتفزازات ومؤامــرات مــن الدولــة التركيــة التــي 

حشــدت قــوات كبيــرة علــى الحــدود مــع الشــمال 

الســوري، وأضاف: »ال يمكن أن يتكرر هنا )في 

منطقــة شــرق الفــرات( مــا حــدث فــي عفريــن، لن 

.. إذا بــادر الجيــش التركــّي إلــى 
ً
نســمح بذلــك أبــدا

مهاجمــة أي مــن مناطقنــا، فسيتســبب ذلــك 

بحــرب كبيــرة«.

: إن مهاجمــة الجيــش الترـكـي 
ً
     وتابــع قائــال

ملنطقــة تــل أبيــض »ســتحول املنطقــة املمتــدة مــن منبــج إلــى ديريــك لجبهــة 
معــارك واســعة«، وأشــار إلــى أن قيــادة »قســد« قــد أخبــرت قرارهــا لــدول 

»التحالــف الدولــي« ضــد داعــش، ومــن بينهــا الواليــات املتحــدة وفرنســا.

 كهذه إن حصلت ستؤدي إلى نشوب حرب 
ً
     وشدد عبدي على أن حربا

داخلية ثانية في سورية، وستدوم حتى انسحاب تركيا.

    وحول موقف واشــنطن من هجوم تركي محتمل على املنطقة، أوضح 

: »لدينا اتفاق مع الواليات املتحدة فيما يخص الحرب ضد 
ً
عبدي قائال

داعــش، وحربنــا مــع داعــش هــي اآلن فــي مناطــق الرقــة وديــر الــزور، وإذا 

حصــل أي هجــوم علينــا، ســوف تنســحب وحــدات حمايــة الشــعب التــي 

هــي ضمــن قــوات ســورية الديمقراطيــة إلــى املناطــق الحدوديــة، وحــدوث 

ذلــك يعنــي توقــف الحــرب علــى داعــش.. وهــذا ســيضر باالتفــاق«. )فــرات، 

)2019-7-19

     وفــي وقــت الحــق، هــدد وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود تشــاويش أغلــو، 

بشــن عملية عســكرية شــرق الفرات في شــمال ســورية، إذا لم يتم إنشــاء 

املنطقة اآلمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه تركيا.

      وقــال تشــاووش أغلــو االثنيــن، إن تركيــا أجــرت محادثــات مــع الواليــات 

املتحدة األمريكية من أجل إنشاء »منطقة آمنة« عبر حدودها في شمال 

شــرق البــالد، حيــث تدعــم واشــنطن »وحــدات 

حمايــة الشــعب« الكرديــة، التــي تصنفهــا تركيــا 

منظمــة إرهابيــة.

     وأمــل وزيــر الخارجيــة الترـكـي فــي أن يتــم 

مــع  اتفــاق بشــأن هــذه املســألة  إلــى  التوصــل 

املبعوث األمريكي إلى ســورية جايمس جيفري، 

الــذي كان يــزور أنقــرة، ويجــري محادثــات مــع 

)2019-7-21 )رويتــرز،  األتــراك.  املســؤولين 

     ذلــك، ليعــود القائــد العــام لـ«قســد« مظلــوم 

وجــود  يليــه،  الــذي  اليــوم  فــي  ويؤكــد  عبــدي 

»العديــد مــن الــرؤى املشــتركة« بيــن »قســد« 

و«التحالــف الدولــي« فــي مواجهــة املشــاكل التــي 

تهــدد أمــن املنطقــة.

    وجــاء تصريــح عبــدي عقــب لقــاء جمعــه فــي 

شــمال شــرق البــالد مــع قائــد املنطقــة الوســطى 
للقيــادة املركزيــة للجيــش األمريكــي فــي الشــرق 

األوســط كينيــث ماكينــزي.

    وأوضــح عبــدي للصحافييــن أن االجتمــاع 

علــى  الحالــي  والتوتــر  األوضــاع  حــول  تمحــور 

الحــدود املشــتركة بيــن مناطــق ســيطرة »قســد« 

الحــل«،  ســبل  إيجــاد  و«كيفيــة  تركيــا  وبيــن 

فــي  املشــترك  التنســيق  متابعــة  إلــى  باإلضافــة 

التنظيــم  الحــرب ضــد داعــش ومشــاكل املخيمــات ومعتقلــي مســلحي 

اإلرهابــي.

     وقــال: »ناقشــنا جــدول األعمــال واملهــام املشــتركة بيننــا وبيــن قــوات 

 إلى »تطابق وجهات النظر بين قوات 
ً
التحالف في املرحلة املقبلة«، مشيرا

ســورية الديمقراطيــة والتحالــف الدولــي فــي معظــم مواضيــع النقــاش«.

 
ً
     وتأتــي زيــارة القيــادي فــي »التحالــف« إلــى مناطــق شــرق ســورية تزامنــا

مــع وصــول املبعــوث األمريكــي لشــؤون ســورية، جيمــس جيفــري، إلــى 

»قسد« تؤكد أنها 
ال تريد االنخراط في 

 
ً
حرب مع تركيا محذرة

أردوغان من أن 
الهجوم على مناطق 

سيطرتها شرق الفرات 
سيحول املنطقة 

الحدودية لساحة حرب
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تركيــا لبحــث »املنطقــة اآلمنــة«، التــي تســعى أنقــرة إلنشــائها فــي الشــمال 

السوري، مع املسؤولين األتراك. )املركز اإلعالمي لقسد، 2019-7-22(

    فــي غضــون ذلــك، أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة أن أنقــرة وواشــنطن 

اتفقتا على مواصلة بذل جهود مشتركة إلنشاء »منطقة آمنة« بمنطقة 

شــرق الفــرات.

     وجــاء فــي بيــان للــوزارة التركيــة صــدر عقــب مباحثــات وزيــر الدفــاع 

خلو�ســي أكار مــع وفــد أمريكــي برئاســة املبعــوث الخــاص لشــؤون ســورية 

جيمــس جيفــري، أن الجانبيــن »بحثــا إقامــة منطقــة آمنــة شــرق نهــر 

الفــرات، واألحــداث األخيــرة فــي ســورية«.

    وأضاف البيان أن »الوفدين العسكريين للدولتين اتفقا على مواصلة 

بــذل جهــود مشــتركة فــي مــا يخــص مســألة إقامــة املنطقــة اآلمنــة«، واتفــق 

الجانبــان علــى تهيئــة الظــروف لعــودة الالجئيــن الســوريين إلــى وطنهــم.

     كما أعربت أنقرة خالل املباحثات عن قلقها إزاء مباحثات األمريكيين 

مــع ممثلــي »حــزب العمــال الكردســتاني« و«وحــدات حمايــة الشــعب«، 

حســب البيــان. )تــاس، 2019-7-22(
    وفــي اليــوم ذاتــه، أعلنــت ســلطات واليــة شــانلي أورفــة جنــوب شــرق 

تركيــا إصابــة 5 أشــخاص بجــروح طفيفــة جــراء ســقوط قذيفتيــن أطلقتــا 

مــن جانــب ســورية، فيمــا نــأت »قســد« بنفســها عــن الواقعــة، وأوضحــت 

ســلطات الواليــة فــي بيــان صــدر االثنيــن، أن القذيفتيــن ســقطتا فــي قضــاء 

جيــالن بينــار بواليــة شــانلي أورفــة فــي تمــام الســاعة 21.00 بالتوقيــت 

املحلــي.
     وأشــار البيــان إلــى أن إحــدى القذيفتيــن ســقطت فــوق ســطح منــزل 

فــي حــي تورغــوت أوزال بالقضــاء، الفتــة إلــى أن الســلطات األمنيــة بــدأت 

باتخــاذ تدابيــر واســعة النطــاق فــي املنطقــة. )األناضــول، 2019-7-22(

 بخصوص إطالق القذيفتين، ونأت 
ً
    من جانبها، أصدرت »قسد« بيانا

بنفســها عــن الحــادث، مؤكــدة أن مصــدر القذيفتيــن »غيــر معــروف«، 

ووصفــت »قســد« القصــف بأنــه »عمــل اســتفزازي قــام بــه أشــخاص 

فــي  باالســتقرار  الضــرر  وإلحــاق  الفتنــه  خلــق  فــي  يرغبــون  مجهولــون 

 
ً
املنطقــة«، وأكــد البيــان أن »قســد« واألجهــزة األمنيــة فتحــت تحقيقــا

لكشــف مصدر القذيفتين واألشــخاص املرتبطين بهذا الحادث. )روســيا 

)2019-7-22 اليــوم، 

    وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها املنتشرة قرب 

الحــدود مــع ســورية، دمــرت 7 أهــداف فــي الجانــب الســوري باســتخدام 

 علــى إطــالق قذيفتيــن مــن هنــاك علــى أراض 
ً
األســلحة الثقيلــة، وذلــك ردا

تركيــة.

     وشــدد بيــان صــدر عــن الــوزارة التركيــة علــى أن هــذا الــرد يأتــي فــي إطــار 

 أن هذه العملية »أســفرت عن تدمير7 أهداف 
ً
الدفاع املشــروع، مؤكدا

«. )األناضــول، 7-23-
ً
بالجانــب الســوري، كان قــد تــم تحديدهــا مســبقا

)2019

      وبالترافــق مــع مــا ســبق، فــإن حالــة مــن القلــق خلقتهــا تهديــدات تركيــة 

بشن عملية شرق الفرات شمال سورية، وإن حاولت واشنطن تخفيف 

حدتهــا بزيــارة لشــخصية عســكرية إلــى عيــن العــرب وأخــرى لشــخصية 

دبلوماســية إلــى أنقــرة.
»نحن مطمئنون إلى شــركائنا على األرض، وهم صرحوا بأنهم موجودون 

علــى األرض ولــن يتركــوا شــركاءهم وحدهــم فــي حــال أي اعتــداء«، هكــذا 

أعلــن الرئيــس املشــترك لدائــرة العالقــات الخارجيــة فــي »حــزب االتحــاد 

قائــد  جمــع  الــذي  اللقــاء  علــى   
ً
تعليقــا م، 

ّ
مســل الديمقراطــي«، صالــح 

لـ«التحالــف الدولــي« الجنــرال  فــي القيــادة املركزيــة  املنطقــة الوســطى 

املبعوث األمريكي لشؤون سورية جيمس جيفري خالل لقائه املسؤولين األتراك
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كينيــث ماكينــزي مــع القائــد العــام لـ«قســد« مظلــوم عبــدي، وكذلــك علــى 

مباحثــات املبعــوث األمريكــي إلــى ســورية جيمــس جيفــري فــي أنقــرة.
    وحــول حالــة القلــق مــن التهديــدات أضــاف املســؤول الكــردي البــارز 
أن »التهديــدات ليســت جديــدة، وبالنســبة للقلــق فــإن منطقــة الشــرق 

األوسط كلها براكين، وال أحد يتوقع ما الذي يمكن أن يفعله أردوغان، 

، والتحالــف 
ً
 لــن يفعلهــا، ونحــن معتمــدون علــى شــعبنا أوال

ً
لكنــه حتمــا

الدولــي أعتقــد أنــه لــن يســمح بمنــاورات أو اعتــداءات جويــة كالتــي جــرت 

« ويؤكد مسلم: »واثقون من أن التحالف 
ً
في مناطق أخرى كعفرين مثال

الدولــي لــن يســمح«.

»نحــن نــرى أن التهديــدات التركيــة هــي إعــالن 

حرب وجزء من أطماع حزب العدالة والتنمية 

بالتوســع العثماني في املنطقة«، حســب وصف 

ســورية  »حــزب  رئيــس  القفطــان  إبراهيــم 

السياســية  املكونــات  أحــد  وهــو  املســتقبل« 

الرئيســة فــي »مجلــس ســورية الديمقراطيــة - 

مســد«.

     وقــال القفطــان: »نحــن نعلــم أن التهديــدات 

التركيــة مســتمرة وهــي تحــاول اجتيــاح املنطقــة، 

فــي  تكمــن  الترـكـي  املشــروع  خطــورة  وأن 

اعتمــاده علــى الجانــب الدينــي بالدرجــة األولــى، 

فــي  تجميعهــا  تــم  التــي  الفصائــل  وباســتخدام 

إدلــب وتغيــر ديمغرافيــة املنطقــة كمــا حصــل فــي 

عفريــن وباقــي املناطــق املحتلــة مــن تركيــا بذريعة 

القومــي«. أمنهــا 

    وأشــار القفطــان إلــى أن تركيــا »مــا زالــت 

تتــذرع بالوجــود الكــردي فــي ســورية ولــم تتــذرع 
 بوجــود داعــش علــى حدودهــا، وأنهــا تــرى 

ً
ســابقا

فــي األكــراد عدوهــا األول واألخيــر وليــس إرهــاب 

داعــش وجبهــة النصــرة وغيرهــا مــن الفصائــل 

الجهاديــة املؤمنــة بفكــر القاعــدة«.

     ورأى القفطــان أن مراجعــة السياســة التركيــة عبــر الســنوات املاضيــة 

 »من تهديدات وما أثرها على املنطقة وبما 
ً
تحدد قراءة ما تقوم به حاليا

تعانيه من أزمة اقتصادية وسياسية داخلية وتضارب سياستها مع دول 

أوروبــا وأمريــكا، ومــا الهــدف الــذي تســعى إليــه مــن وراء التهديــدات ألبنــاء 

الشــمال الشــرقي من ســورية خاصة ولســورية عامة«.

     وقــال: إن تركيــا »علــى املســتوى اإلقليمــّي اســتغلت املوقــف األمريكــي 

املتصلــب تجــاه طهــران، وعلــى املســتوى الدولــي نجحــت باللعــب علــى ورقة 

الالجئيــن والتلويــح بــأن أي موجــة لجــوء ناجمــة عــن معركــة فــي إدلــب 

لــن تقتصــر أثارهــا علــى تركيــا وحدهــا، وإنمــا ســتطال أوروبــا، وهــو األمــر 

 بالنســبة للحكومــات األوروبيــة 
ً
الــذي يخلــق مشــكلة حقيقيــة وكابوســا

 لليميــن املتطــرف واحتجاجــات شــعبية ضــد الهجــرة 
ً
التــي تواجــه صعــودا

والالجئيــن«.

 »تلعب بالضغط على أمريكا والتحالف الدولي والناتو 
ً
     ورأى أنها حاليا

وأوروبــا بســبب شــرائها ملنظومــة »إس-400« وتحــاول الكســب بالضغــط 

علــى امللــف الســوري«، واختتــم القفطــان بــأن علــى »املجتمــع الدولــي أن 

يوقف املد التركي، كما أن على الحكومة السورية أن تقف وقفة حقيقة 

بوجــه أي اعتــداء علــى أي شــبر مــن األرا�ســي الســورية، وأن ال يكــرر مــا 

حصــل فــي عفريــن وجرابلــس وإدلــب«، وشــدد القفطــان علــى أنــه »فــي حــال 

نفــذت تركيــا احتاللهــا للمناطــق ســيكون خيــار 

أبنــاء املنطقــة الدفــاع عــن أرضهــم«. )روســيا 

اليــوم، 2019-7-24(

    على خط مواز، أكد مسؤول عسكري تركي، 

املحادثــات  ســتواصالن  وواشــنطن  أنقــرة  أن 

بشــأن خطــط املنطقــة اآلمنــة شــمال ســورية، 

وذلــك بعــد يــوم مــن تهديــد تركيــا بشــن عمليــة 

عســكرية إذا لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق.

     وقــال املســؤول العســكري، الخميــس: إن 

نحو 1000 عنصر من وحدات حماية الشــعب 

الكرديــة، التــي تصنفهــا تركيــا إرهابيــة، مــا زالــوا 

مــن  الرغــم  علــى  منبــج  مدينــة  فــي  متمركزيــن 

االتفــاق مــع واشــنطن لتطهيــر املنطقــة.

    وأعربــت تركيــا األربعــاء، عــن نفــاد صبرهــا مــن 

اآلمنــة«،  »املنطقــة  بشــأن  املتحــدة  الواليــات 

فــي  التقــدم  أوقفــت  »واشــنطن  أن  وأضافــت 

مســألة تلــك املنطقــة، كمــا فعلــت فــي خريطــة 

الطريق املتوافق عليها إلخراج مسلحي وحدات 

حمايــة الشــعب مــن منبــج«.

مولــود  الترـكـي،  الخارجيــة  وزيــر  وأعلــن       

تشــاووش أوغلــو، أن أنقــرة لــم تتوصــل بعــد 

إلــى اتفــاق مــع واشــنطن بخصــوص »عمــق وإدارة املنطقــة اآلمنــة« شــمال 

 إلــى أن املقترحــات األمريكيــة »ال تر�ســي تركيــا«. )رويتــرز، 
ً
ســورية، مشــيرا

)2019-6-25

     بــدوره، أعلــن وزيــر الدفــاع الترـكـي، خلو�ســي أكار، عــن إمكانيــة شــّن 

عمليــة عســكرية جديــدة فــي شــمال ســورية، فــي حــال فشــل املحادثــات مــع 

الواليــات املتحــدة حــول إقامــة »منطقــة آمنــة« شــرق نهــر الفــرات.

     وفي ختام لقاء جمع أكار في أنقرة، الخميس، مع رئيس الوفد األمريكي، 

جيمــس جيفــري، حــول هــذا املوضــوع، قــال أكار: »أبلغنــا الوفــد األمريكــي 

بآرائنــا ومقترحاتنــا كلهــا وننتظــر منهــم دراســتها والــرد بشــكل فــوري«، وتابــع 

تشاويش أوغلو: 
أنقرة لم تتوصل 
بعد إلى اتفاق مع 

واشنطن بخصوص 
»املنطقة اآلمنة« 

واملقترحات األمريكية 
»ال تر�سي تركيا«



18

W W W . D C R S . S Y

 إلــى أننــا لــن نتحمــل أي إبطــاء وســنأخذ زمــام 
ً
الوزيــر: »أشــرنا مجــددا

املبــادرة إذا لــزم األمــر«.

      وكان أكار مــع »قــادة عســكريين بحثــوا مــع وفــد أمريكــي العمليــة 

الفــرات«. شــرق  أهــداف  ضــد  املحتملــة  العســكرية 

، فــي أعقــاب 
ً
     بدورهــا، أصــدرت الســفارة األمريكيــة فــي أنقــرة بيانــا

املحادثــات التــي أجراهــا جيفــري والوفــد املرافــق لــه مــع أكار وغيــره مــن 

املســؤولين األتــراك، فــي الفتــرة مــا بيــن 22 و24 تمــوز الجــاري، جــاء فيــه 

 أن »أنقــرة 
ً
أن املباحثــات كانــت »صادقــة وإيجابيــة ومثمــرة«، مضيفــا

وواشــنطن تواصالن تبادل اآلراء بشــأن الهواجس املشــتركة في ســورية«. 

األناضــول، 2019-7-25(  + )نوفوســتي 

     مــن جهتهــا، نشــرت الصفحــة الرســمية للســفارة األمريكيــة فــي دمشــق، 

 الخميــس، كشــفت فيــه تفاصيــل لقــاء جيفــري، مــع املســؤولين 
ً
بيانــا

األتــراك بالعاصمــة أنقــرة.

    وقالــت الســفارة فــي البيــان الــذي نشــرته علــى صفحتهــا الرســمية علــى 

موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«: إن »املمثــل الخــاص للتواصــل 

داعــش،  لهزيمــة  الدولــي  للتحالــف  الخــاص  واملبعــوث  ســورية  بشــأن 

جيمــس جيفــري، عقــد مــن 22 إلــى 24 تمــوز سلســلة اجتماعــات فــي أنقــرة 

مــع مســؤولين أتــراك رفيعــي املســتوى«.

     وأضافت: أن جيفري التقى باملتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 

قالن، ووزير الدفاع خلو�سي أكار، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال.

 
ً
 عامــا

ً
     وأشــارت الســفارة إلــى أن اجتمــاع مجموعــة العمــل شــهد نقاشــا

بشــأن ســورية وشــمال شــرق البــالد علــى وجــه التحديــد، والتــزام الطرفيــن 

بتحقيــق تقــدم ســريع وملمــوس بشــأن خارطــة طريــق منبــج. كمــا ناقشــا 
اقتراحــات مفصلــة لتعزيــز أمــن تركيــا علــى طــول الحــدود فــي شــمال شــرق 

ســورية، مبينــة أن النقاشــات كانــت »صريحــة وإيجابيــة ومثمــرة«.

     وأكــدت الســفارة مواصلــة الواليــات املتحــدة وتركيــا تبــادل وجهــات 

النظــر بشــأن بواعــث القلــق املشــتركة فــي ســورية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 

املشــاورات العســكرية بيــن الطرفيــن. )روســيا اليــوم، 2019-7-25(
     فــي هــذه األثنــاء، حــذرت القــوى واألحــزاب السياســية بشــمال شــرق 

ســورية من أن أي عملية عســكرية تركية في املنطقة ســتؤدي إلى زعزعة 

االســتقرار وإعــادة نشــر القتــل والتدميــر فــي ســورية بأكملهــا.

     وقالــت القــوى واألحــزاب السياســية فــي بيــان مشــترك لهــا، الخميــس: 

إن »تركيــا تقــوم بتصعيــد تهديداتهــا ضــد مناطــق شــمال وشــرق ســورية 

بذرائــع واهيــة، وتســعى مــن خــالل هــذه التهديــدات إلــى فــرض شــروطها فــي 

إقامــة منطقــة آمنــة علــى الحــدود تكــون بمثابــة احتــالل«.

    وأشــارت إلــى أن ممثلــي القــوى واألحــزاب تداعــوا لبحــث »التهديــدات 

التركيــة والتدابيــر الالزمــة ملواجهــة أي اعتــداء محتمــل، حيــث تؤخــذ 

التهديــدات التركيــة علــى محمــل الجــد وتقت�ســي تحمــل املجتمــع الدولــي 

تجاههــا«. مســؤولياته 

    وأضــاف البيــان أن »أي اعتــداء ترـكـي علــى املنطقــة ســوف يزعــزع 

عناصر من ميلشيات »قسد« مع قوات من التحالف الدولي في شمال سورية

ملف الشرق
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ملف الشرق

األمــن واالســتقرار ويزيــد مــن تعقيــدات األزمــة، ويحــول شــمال ســورية إلــى 

منطقة مفتوحة أمام مختلف أشكال الفو�سى، وبوابة إلعادة نثر القتل 

والتدمير في سورية بأكملها، وسيجهض جميع املساعي والجهود الدولية 

للتوصــل إلــى حــل سيا�ســي«.

     ودانت القوى واألحزاب السياسية »السياسات التصعيدية« التركية، 

 
ً
 بعينــه أو كيانــا

ً
 قوميــا

ً
مضيفــة أن »أي اعتــداء ترـكـي لــن يســتهدف مكونــا

، إنمــا يهــدف الحتــالل املزيــد مــن األرا�ســي الســورية«.
ً
 محــددا

ً
سياســيا

     وأضافــت القــوى أنهــا تتطلــع إلــى »املزيــد مــن الجهــود واملســاعي الدوليــة 

لوقف هذه التهديدات وتهيئة املناخات املالئمة للبدء بحوار جاد، يف�سي 

إلــى انتقــال سيا�ســي حقيقــي ويؤمــن املســتقبل 
الديمقراطــي للبــالد مــن خــالل مشــاركة القــوى 
دون   

ً
كافــة الســورية  واملجتمعيــة  السياســية 

اســتثناء فــي العمليــة السياســية«.

    ووقــع علــى البيــان املشــترك مــا مجموعــه 25 

 فــي شــمال شــرق ســورية، بمــا 
ً
 سياســيا

ً
حزبــا

فيهــا أحــزاب كرديــة وعربيــة وآشــورية. )روســيا 

)2019-7-25 اليــوم، 

    ليأتــي الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 

ويعلــن فــي اليــوم الثانــي، أن تركيــا مصممــة علــى 

تدمير »املمر اإلرهابي« شرق الفرات في سورية، 

الواليــات  مــع  املحادثــات  نتيجــة  كانــت  مهمــا 

املتحــدة حــول إنشــاء »منطقــة آمنــة«.

     وقــال أردوغــان، فــي كلمــة ألقاهــا الجمعــة 

خالل اجتماع مع رؤساء فروع »حزب العدالة 

والتنميــة« فــي الواليــات التركيــة عقــد بالعاصمــة 

الواليــات  مــع  مســتمرة  املحادثــات  إن  أنقــرة: 

املتحــدة بخصــوص إنشــاء منطقــة آمنــة بعمــق 

35 كــم داخــل حــدود ســورية، لكنــه أوضــح: 

علــى  فنحــن مصممــون  النتيجــة،  كانــت  »أيــا 

تدمير املمر اإلرهابي شــرق الفرات بســورية. من 

يمــارس البلطجــة باالعتمــاد علــى قــوات أجنبيــة 

فــي املنطقــة، إمــا أن يدفنــوا تحــت التــراب أو يقبلــوا بالــذل«.

: »ال يمكن للحظر األوروبي واألمريكي، الذي لم 
ً
    وتابع أردوغان مشددا

 ضــد تركيــا، وتزويــد اإلرهابييــن باألســلحة واملعــدات بعشــرات 
ً
يعــد مخفيــا

آالف الشــاحنات، أن يثنينــا عــن إيجــاد حــل ملشــكلة اإلرهــاب«.

: »نقــوم وســنقوم بمــا يجــب القيــام بــه، 
ً
     وأردف الرئيــس الترـكـي قائــال

ولســنا بحاجة إلى أخذ إذن من أجل ذلك، وال يمكن ألي عقوبة أن تثني 

تركيــا عــن أولويــة أمنهــا. ونحــن فــي طريقنــا نحــو إيجــاد حــل دائــم لإلرهــاب«.

 
ً
     وخاطب أردوغان األكراد والعرب والتركمان في شمال سورية، داعيا

إياهــم للتعــاون مــن أجــل القضــاء علــى وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 

 أن أول وأهــم عامــل 
ً
«، مؤكــدا

ً
 وظاملــا

ً
 »إرهابيــا

ً
التــي تعتبرهــا أنقــرة تنظيمــا

الســتتباب االســتقرار واألمن واالزدهار في ســورية يتمثل في القضاء عليه. 

)األناضــول، 2019-7-26(

 علــى كل مــا ســبق، أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن رفضهــا 
ً
     وردا

املطلــق ألي شــكل مــن أشــكال التفاهمــات األمريكية-التركيــة، معتبــرة أنهــا 

 علــى ســيادة ووحــدة ســورية.
ً
تشــكل اعتــداء صارخــا

 
ً
 فاضحــا

ً
    وشــددت فــي بيــان لهــا علــى أن تفاهمــات كهــذه، تعــد انتهــاكا

ملبــادئ القانــون الدولــي وميثــاق األمــم املتحــدة، معربــة عــن اســتنكارها 

»الســتمرار التدخل األمريكي في ســورية، والذي 

يرمــي إلــى إطالــة أمــد األزمــة وتعقيدهــا«.

      وقــال مصــدر رســمي فــي وزارة الخارجيــة 

واملغتربيــن: إن »الذرائــع التــي يســوقها النظــام 

الترـكـي فــي عدوانــه علــى ســوريا بحجــة الحفــاظ 

هــذا  سياســات  تكذبهــا  القومــي،  أمنــه  علــى 

النظام الذي شكل وال يزال القاعدة األساسية 

لإلرهــاب«.

     وأوضــح املصــدر أن »دمشــق التــي تكافــح 

اإلرهــاب منــذ 8 أعــوام، تجــدد التأكيــد علــى 

االستمرار في مطاردة فلول اإلرهاب، والتصدي 

االنفصاليــة«. الطروحــات  لــكل 

    وأشار املصدر إلى أن سورية »تؤكد االستمرار 

في التعاطي البناء للوصول إلى نهاية لألزمة عبر 

عمليــة سياســية يقودهــا الســوريون بأنفســهم، 

األمــن  وعــودة  خارجــي،  تدخــل  أّي  دون  مــن 

املوحــدة«.  الواحــدة  ســورية  إلــى  واالســتقرار 

)2019-7-26 )ســانا، 

    في غضون ذلك، أعلنت موسكو، أنه بفضل 

الجهــود الروســية والســورية، غــادر أكثــر مــن 

17 ألــف محتجــز فــي »مخيــم الركبــان« الواقــع 

علــى الحــدود الســورية العراقيــة، وأكــدت أن 

الســلطات الســورية توفر للخارجين من املخيم العودة اآلمنة والكريمة، 
رغــم تصريحــات »املعارضــة«.

    وقــال رئيــس املركــز الوطنــي الرو�ســي إلدارة الدفــاع، الفريــق أول 

ميخائيــل ميزينتســيف، للصحافييــن فــي اجتمــاع ملقــر اإلدارة الرئيــس 

املشــترك الرو�سي-الســوري: أنــه بفضــل الجهــود الروســية والســورية، 

غــادر أكثــر مــن 17000 شــخص مخيــم الركبــان للنازحيــن.      وأضــاف 

ميزينتســيف: »كان مــن املمكــن ضمــان خــروج أكثــر مــن 17 ألــف مواطــن 

 فــي مخيــم الركبــان الواقــع فــي منطقــة التنــف 
ً
ســوري تــم احتجازهــم قســرا

م: التحالف 
ّ
مسل

الدولي لن يسمح 
بمناورات أو 

اعتداءات جوية 
على مناطق 

سيطرتنا كالتي جرت 
في عفرين
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، التي تحتلها الواليات املتحدة األميركية«.
ً
البالغة مساحتها 55 كيلومترا

     وأوضــح ميزينتســيف، أنــه »علــى الرغــم مــن تصريحــات املعارضــة، فــإن 

الســلطات الســورية توفر للناس العودة اآلمنة والكريمة من الركبان«.

    وذكر، أن »املخيم كان يضم، بحسب السلطات الروسية والسورية، 

يحتفــظ  الروســية،  الدفــاع  لــوزارة   
ً
ووفقــا شــخص،  ألــف   50 نحــو 

املســلحون الذيــن تســيطر عليهــم الواليــات املتحــدة باألشــخاص هنــاك 

بالقــوة، ومــن أجــل الخــروج مــن املخيــم يطلــب منهــم دفــع مبلــغ كبيــر 

بالدوالر، ال قدرة على دفعه بالنسبة للناس العاديين«. )سبوتنيك، 25-

)2019-7

     وأكــدت الهيئتــان التنســيقيتان املشــتركتان الســورية والروســية، فــي 

بيــان لهمــا عقــب االجتمــاع الــدوري الــذي عقــد الخميــس، فــي مبنــى وزارة 

اإلدارة املحليــة والبيئــة، بمشــاركة ممثلــي املؤسســات املختصــة التابعــة 

لهيئــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات اإلنســانية، أن واشــنطن وحلفاءهــا 

يواصلــون وضــع العراقيــل أمــام عمليــة إعــادة املهجريــن الســوريين بفعــل 

اإلرهــاب، إلــى بالدهــم مــن الــدول املجــاورة لســورية.

    وشــدد البيــان، علــى أن »الوجــود غيــر الشــرعي للقــوات األميركيــة علــى 

فــي  املوقــف  لعــدم اســتقرار  الســبب األســاس  هــو  الســورية،  األرا�ســي 

املناطــق التــي تحتلهــا«. )ســانا، 2019-7-25(

    علــى صعيــد آخــر، أكــد مصــدر مســؤول فــي الســفارة العراقيــة بدمشــق، 

أن حكومتي ســورية والعراق »وصلتا إلى مراحل متقدمة« بشــأن افتتاح 

معبــر البوكمــال القائــم الحــدودي بيــن البلديــن.

     ونفى املصدر بشدة ما تم تداوله من أنباء عن مباحثات بين الحكومة 

العراقيــة و«قســد« الفتتــاح معبــر جديــد بيــن العــراق وســورية فــي مجمــع 

خانــه صــور ضمــن ناحيــة الشــمال بقضــاء ســنجار، وتأجيــل فتحــه بعــد 
رفــض »قســد« طلــب الحكومــة العراقيــة رفــع العلــم الســوري فــي الجهــة 

 علــى أن ذلــك »عــار عــن الصحــة«.
ً
املقابلــة، مشــددا

    وأكــد أن »الحكومتيــن العراقيــة والســورية تســعيان الفتتــاح معبــر 

البوكمــال القائــم والعمــل جــار علــى ذلــك، وأنهمــا وصلتــا إلــى مراحــل 

)2019-7-21 )الوطــن،  االتجــاه«.  هــذا  فــي  متقدمــة 

   وفــي اليــوم الســابق، تــرددت أنبــاء عــن أنــه كان مــن املقــرر أن يتــم خــالل 

هــذا األســبوع افتتــاح معبــر جديــد بيــن بلــدة ســنجار العراقيــة واألرا�ســي 

الســورية املقابلــة التــي تخضــع لســيطرة »قســد« لتســهيل عــودة النازحيــن 

اإليزيديين من مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة »قسد« بالحسكة 

ومخيمــات أخــرى إلــى األرا�ســي العراقيــة.

 
ً
     ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر فــي إقليــم كردســتان العــراق أن »أوســاطا

كردية تجري مشاورات الفتتاح املعبر بإشراف األمم املتحدة والتحالف 

الدولــي«. )الوطــن، 2019-7-20(

    وفــي اليــوم التالــي، تعــرض قطــار شــحن الفوســفات بريــف حمــص 

الشرقي األحد العتداء إرهابي تخريبي، وأدى االعتداء إلى جنوح القاطرة 

وعربــة الــركاب وشــاحنة املعايــرة وصهريجــي فوســفات، واشــتعال النيــران 

فــي القاطــرة، وتعــرض طاقــم القطــار إلصابــات مختلفــة.

     وذكــرت وزارة النقــل الســورية فــي بيــان لهــا أن إرهابييــن تســللوا إلــى 

موقــع الســكة الحديديــة بيــن موقعــي الفجــوة والبصيــرة وزرعــوا عبــوة 

ناســفة على خط ســير القطار القادم باتجاه مناجم الفوســفات بمنطقة 

خنيفيــس بريــف حمــص الشــرقي.

     وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية التابعة لها بدأت العمل على 

إزالة أضرار االعتداء اإلرهابي وإصالح السكة الستئناف عمليات النقل. 

)سانا، 2019-7-21(

     إلــى ذلــك، حــذرت تقاريــر صحافّيــة أميركيــة مــن أن العديــد مــن مســلحي 

تنظيــم داعــش تمكنــوا مــن التســلل إلــى العــراق بعــد هزيمتهــم العســكرية 

الحكومتان العراقية والسورية تسعيان الفتتاح معبر البوكمال القائم والعمل جار على ذلك

ملف الشرق
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ملف الشرق

.
ً
 ملموســا

ً
 أمنيــا

ً
فــي شــمال شــرق ســورية، مشــيرة إلــى أنهــم يشــكلون خطــرا

     ونقلت التقارير عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن هؤالء »الدواعش« 

يواصلــون أنشــطتهم بوتيــرة منخفضــة وســط وشــمال العــراق، وأشــار 

املحلــل األمنــي هشــام الهاشــمي الــذي يقــدم خدمــات استشــارية للحكومــة 

العراقيــة ووكاالت إغاثــة دوليــة، إلــى أن نحــو ألــف متطــرف تســللوا إلــى 

داخــل العــراق خــالل األشــهر الثمانيــة األخيــرة، ال ســيما فــي أعقــاب خســارة 
داعــش ســيطرته علــى بلــدة الباغــوز الســورية، آخــر معقــل لــه شــرق 

الفــرات، فــي آذار املا�ســي.

     وانضم هؤالء املســلحون، ومعظمهم عراقيون، إلى خاليا »داعشــية« 

مــن  مســتفيدين  ريفيــة،  مناطــق  فــي  تختبــئ 

األنفــاق  وخاصــة  األرا�ســي،  لهــذه  معرفتهــم 

تحــت األرض، ومخابــئ أخــرى، ليشــنوا هجمــات 

ومســؤولين  أمنيــة  عناصــر   
ً
غالبــا تســتهدف 

. محلييــن

      وعلــى الرغــم مــن إطــالق القــوات العراقيــة 

 عملية عســكرية واســعة النطاق لتأمين 
ً
مؤخرا

مــع  الحــدود  املناطــق الصحراويــة علــى طــول 

ســورية، أقــر ضابــط رفيــع املســتوى فــي الجيــش 

أن هــذه املهمــة شــبه مســتحيلة.

الضابــط ســعد محمــد، ورتبتــه      وأوضــح 

عقيــد، وهــو مــن املحاربيــن القدامــى فــي الحملــة 

ضــد داعــش: »هــذه هــي الصحــراء والكهــوف 

واألماكــن التــي ال يســتطيع أحــد الســيطرة عليهــا 

بالكامــل.. كــم مــن القــوات نحتــاج لتأميــن كل 

.. ال أحــد 
ً
 جــدا

ً
شــبر مــن هــذه األرا�ســي؟ كثيــرا

يملــك مثــل هــذه القــدرات«.

     وذكــر قيــادي عســكري عراقــي طلــب عــدم 

الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالحديث 

إلــى وســائل اإلعــالم أن »الدواعــش«، عندمــا 
ُيحشرون في الزاوية، ال يستسلمون ويمارسون 

مقاومــة شرســة، فيمــا قــال قيــادي آخــر رفيــع 

 إن مروحيــة للقــوات الحكوميــة 
ً
املســتوى لــم يكشــف عــن اســمه أيضــا

 لهجــوم بقنابــل صاروخيــة قبــل هبوطهــا أثنــاء دوريــة 
ً
تعرضــت مؤخــرا

نفــذت قــرب مدينــة الرطبــة غــرب البــالد.

    وتقتصر أنشــطة الخاليا »الداعشــية«، حســب وزارة الدفاع العراقية 

 على املناطق الريفية، وليس هناك إال مؤشرات 
ً
واملحللين األجانب، غالبا

قليلــة علــى أن التنظيــم يســتطيع اســتعادة الســيطرة علــى هــذه املناطــق 

املحليــة  املجتمعــات  تغــض   ألن 
ً
ملموســا  

ً
ثمــة خطــرا لكــن  الواســعة، 

أنظارهــا عــن أنشــطة املســلحين كأمــر واقــع، فيمــا يعــزز هــؤالء مواقعهــم 

اســتعدادا لحــرب طويلــة األمــد. )واشــنطن بوســت، 2019-7-22(

    فــي ســياق متصــل، أعلــن املفــوض األوروبــي لشــؤون األمــن، جوليــان 

كينــغ، أن الســلطات األوروبيــة ال تعــرف أماكــن وجــود نحــو 2.5 ألــف 

 إلــى ســورية والعــراق.
ً
شــخص غــادروا البلــدان األوروبيــة ســابقا

    وقال كينغ في كلمة ألقاها أثناء جلســة االســتماع في البرملان األوروبي، 

الخميس: »وفق تقييماتنا فإن 5.5 ألف مقاتل غادروا الدول األوروبية 

للتوجــه إلــى مناطــق النــزاع فــي العــراق وســورية. وثلثــا هــؤالء املقاتليــن هــم 

مــن الرجــال وربعهــم نســاء«.

 أن التقديــرات التمهيديــة تــدل علــى أن 1.4 ألــف شــخص 
ً
    وأعلــن أيضــا

مــن هــؤالء املقاتليــن قــد قتلــوا.

 ذكــر أي أرقــام 
ً
    وأضــاف: »مــن الصعــب جــدا

دقيقــة هنــاك، لكننــا نعتقــد أنــه قــد تــم القضــاء 
علــى 1.4 ألــف شــخص، ومــن املمكــن أن يكــون 

هــذا املؤشــر أكبــر بكثيــر«.

بلــدان  لــدى  املتوافــرة  املعلومــات  وتــدل      

مقاتــل  ألــف   1.6 أن  علــى  األوروبــي  االتحــاد 

أوطانهــم. إلــى  عــادوا 

    وأضــاف كينــغ: »يعنــي ذلــك أن أماكــن تواجــد 

2.5 ألف شخص ليست معروفة. ومن املمكن 

أنهــم ال يزالــون موجوديــن فــي مناطــق النــزاع، 

ومــن املمكــن فــي مناطــق نزاعــات أخــرى«.

   هــذا وأفــاد بــأن 1.4 ألــف طفــل يحمــل أحــد 

والديهمــا علــى األقــل الجنســية األوروبيــة قــد 

يوجــدون فــي هــذه املنطقــة. )نوفوســتي، 7-25-

)2019

بقيــادة  الدولــي«  »التحالــف  وأقــر  هــذا،      

الواليــات املتحــدة عــن مقتــل أكثــر مــن 1300 

مدنــي، خــالل عملياتــه العســكرية ضــد تنظيــم 

داعــش فــي ســورية والعــراق منــذ عــام 2014.

    وجــاء فــي التقريــر الشــهري للتحالــف، الصــادر 

الجمعة، أن التحالف نفذ منذ آب عام 2014 

 و514 غــارة جويــة.
ً
وحتــى نهايــة حزيــران 2019، مــا مجموعــه 34 ألفــا

   هــذا، وحســب إحصــاءات التحالــف، قتــل خــالل تلــك الفتــرة مــا ال يقــل 

 »بشــكل غيــر متعمــد«. )روســيا اليــوم، 2019-7-26(
ً
عــن 1321 مدنيــا

   واألســبوع الفائــت، استشــهد رجــل وطفلــة وأصيبــت 3 نســاء بجــروح 

خطيــرة وحــروق نتيجــة ســقوط قذيفــة صاروخيــة علــى ســيارتهم فــي قريــة 

القليعــات بمنطقــة سعســع فــي أق�ســى ريــف دمشــق الجنوبــي الغربــي، فــي 

ظــل توتــرات متالحقــة يشــهدها جنــوب البــالد.

 
ً
    وجــاء ذلــك إثــر ســقوط قذيفــة صاروخيــة علــى ســيارة خاصــة تقــل رجــال

أردوغان: تركيا 
مصممة على تدمير 

»املمر اإلرهابي« شرق 
الفرات مهما كانت 
نتيجة املحادثات 
مع واشنطن حول 
»املنطقة اآلمنة«
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و3 نســاء فــي منطقــة سعســع مــا أدى إلــى استشــهاد الســائق وطفلــة كانــت 

فــي الجــوار وإصابــة النســاء الثــالث بجــروح وحــروق خطيــرة. )ســانا، 7-21-

)2019

    يأتي ذلك بينما، كشــفت تقارير إعالمية، عن تكديس أميركا لألســلحة 

 إلــى أن هنــاك تقاريــر وبيانــات 
ً
علــى الحــدود األردنيــة مــع ســورية، الفتــة

صــادرة عــن املعارضــة ووزارة الدفــاع األميركيــة »البنتاغــون«، تتحــّدث 

عــن »تنشــيط واســتئناف التدريــب لقطاعــات عســكرية فــي معســكرات 

علــى الحــدود أو حتــى داخــل األردن«.

 بجولــة محادثــات 
ً
     وأكــدت التقاريــر، أن عمــان ستشــارك مجــددا

»أســتانا« فــي نســختها رقــم »13« بصفــة مراقــب، وكشــف أن »الطاقــم 

املعنــي بامللــف الســوري والخليــة التــي تتواصــل مــع املعارضــة تحــت بنــد 

»إنســاني« له عالقة بحقوق الالجئين في األردن عاد إلى العمل والنشــاط 

فــي مكاتــب وزارة الخارجيــة األردنيــة«.

     ولفتــت إلــى أن ذلــك يحصــل مباشــرة بعــد أكثــر مــن ثالثــة أشــهر علــى 

قرار األردن وقف جميع مستورداته من سورية، ووسط شكاوى مّررها 
ممثلــون مــن القطــاع الســوري الصناعــي بأنهــم ال يســتطيعون الحصــول 

علــى »أذونــات عبــور« لــألردن تســمح لهــم بالتجــول فــي األســواق لزيــادة 

املستوردات األردنية وبالتالي تعديل امليزان التبادلي بين البلدين بصورة 

تر�ســي وزارة الصناعــة والتجــارة األردنيــة.

 وبعد 
ً
    واعتبرت، أن املستجد األكثر أهمية هو ظهور اسم األردن مجددا

انقطــاع ملــدة عاميــن فــي تقاريــر وبيانــات صــادرة عــن املعارضــة الســورية 

»تنشــيط  عــن  تتحــّدث  »البنتاغــون«،  األميركيــة  الدفــاع  وزارة  وعــن 

واســتئناف التدريــب لقطاعــات عســكرية فــي معســكرات علــى الحــدود أو 

حتــى داخــل األردن«.

    وأشــارت إلــى أنــه، »لــم يصــدر أي نفــي رســمي أردنــي لقصــة اســتئناف 

التدريب في معسكرات مسلحين«، وكشف أنه »عادت مسألة »تهديدات 

تنظيــم داعــش« لتشــكل بــؤرة جــذب للعمــل العســكري املنمــق فــي قاعــدة 

غلقــت لكّنهــا عــادت للعمــل«.
ُ
التنــف املحاذيــة التــي قــال األميركيــون إنهــا أ

    كمــا أشــارت إلــى أن االعتــداءات اإلرهابيــة التــي تقــوم بهــا خاليــا إرهابيــة 

 فــي مدينــة درعــا املحاذيــة للحــدود 
ً
نائمــة، والتــي بــدأت بالظهــور مجــددا

 أنهــا تجــري فــي ظــل »صمــت مطبــق فــي عمــان وحتــى فــي 
ً
مــع األردن، معتبــرا

دمشــق«.

 بالحــدود إلــى مــا قبــل مشــروع 
ً
    ورأت أن تلــك االعتــداءات »تعــود عمليــا

إعادة افتتاح معبر نصيب«، الذي أعيد افتتاحه منتصف شــهر تشــرين 

األول املا�ســي بعــد ســيطرة الجيــش العربــي الســوري علــى املنطقــة.

    وبينــت أن »كل مــا خططــت لــه الحكومــة األردنيــة بشــأن الرهــان علــى 

النشــاط التجــاري والتبادلــي مــع معبــر نصيــب ينتقــل إلــى املعابــر مــع العــراق 

بالتــوازي مــع دعــم أميركــي سيا�ســي غيــر مســبوق لدفــع الشــراكة التجاريــة 

واالقتصاديــة بيــن العــراق واألردن«.

     وأشــارت إلى أن االعتداءات اإلرهابية في درعا، تأتي »وســط تســريبات 

عن عودة األميركيين لتكديس املزيد من األسلحة قرب الحدود مع األردن 

 أن ذلــك بهــدف مــا ســماه »اســتراتيجية وقائيــة ضــد 
ً
وســورية«، موضحــا

تجّمعــات الحــرس الثــوري وحــزب اللـــه فــي جنــوب ســورية ضمــن تطــورات 

 فــي ميــاه الخليــج العربــي وضربــات صاروخيــة لتجمعــات 
ً
أوســع نطاقــا

مواليــة إليــران فــي العمــق العراقــي«.

    وختمت بالقول: »محصلة هذه املعطيات املستجدة على واقع وعمق 

 
ً
 مركزيــا

ً
العالقــات الحدوديــة بيــن األردن وســورية ال تعنــي إال انطباعــا

 حســب جمهــور املراقبيــن وهــي الهــدوء الــذي اســتمتع بــه األردنيــون 
ً
واحــدا

طــوال عاميــن علــى حدودهــم مــع ســورية فــي طريقــه إلــى التبديــل أو الــزوال 

والقصة أصلها في التصعيد الحاد مع إيران«. )رأي اليوم، 2019-7-21(

 و3 نساء في منطقة سعسع
ً
سقوط قذيفة صاروخية على سيارة خاصة تقل رجال

ملف الشرق
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ملف الشرق

ملف 
الشمال
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   تصــدى الجيــش العربــي الســورّي فجــر األحــد لهجــوم شــنته مجموعــات 

إرهابيــة انطلقــت مــن عابديــن وقيراطــة باتجــاه القصابيــة التــي حررهــا 

 فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وخاضــت وحــدات الجيــش 
ً
الجيــش مؤخــرا

اشــتباكات عنيفــة مــع املســلحين أســفرت عــن مقتــل العديــد منهــم وجــرح 

آخرين ودمرت لهم عربتين مصفحتين ومركبة مشاة قتالية ودبابة »تي-

62«. )الوطــن، 2019-7-21(

    واســتخدمت املجموعــات اإلرهابيــة فــي هجومهــا انتحارييــن بأحزمــة 

الهجــوم  بإفشــال  االشــتباكات  وانتهــت  ومدرعــات،  وعربــات  ناســفة 

إلــى أهدافهــم. قبــل وصولهــم  االنتحارييــن  علــى  والقضــاء 

     واعتــدت التنظيمــات اإلرهابيــة املهاجمــة بعــدد مــن الصواريــخ علــى 

مدينــة محــردة وبلــدة جوريــن بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي مــا تســبب 

بأضــرار ماديــة فــي املــكان.

الجيــش  وحــدات  أن  الوكالــة  وأضافــت      
رصــدت أماكــن إطــالق القذائــف وردت عليهــا 

برميــات مدفعيــة وصليــات صاروخيــة ودمــرت 

 محصنــة إلرهابيــي 
ً
عــدة منصــات إطــالق ونقاطــا

»النصرة« و«الحزب التركســتاني« في الحويجة 

ودويــر األكــراد والســرمانية فــي أق�ســى شــمال 

غربــي حمــاة. )ســانا، 2019-7-21(

إرســال  الترـكـي  النظــام  واصــل  قــد  وكان      

تعزيــزات عســكرية إلــى الحــدود مــع ســورية وإلــى 

خفــض  منطقــة  فــي  املنتشــرة  املراقبــة  نقــاط 

تابــع  عســكري  رتــل  دخــل  حيــث  التصعيــد، 

للجيــش الترـكـي إلــى األرا�ســي الســورية. )روســيا 

)2019-7-20 اليــوم، 

    في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الروسية 

مزاعــم تحدثــت عــن شــن روســيا ضربــات جويــة 

النعمــان  معــرة  بلــدة  فــي  شــعبية  ســوق  علــى 

بمحافظــة إدلــب شــمال غــرب ســورية.

    وقالــت الــوزارة، فــي بيــان أصدرتــه االثنيــن: إن 

»ادعــاءات ممثليــن مجهولــي الهويــة مــن تنظيــم 

الخــوذ البيضــاء املمــول مــن قبــل بريطانيــا والواليــات املتحــدة بشــأن شــن 

طائــرات القــوات الجويــة الفضائيــة الروســية ضربــة علــى ســوق فــي بلــدة 

.»
ً
 زائفــا

ً
معــرة النعمــان بمحافظــة إدلــب ليســت إال خبــرا

   وأضــاف البيــان: »لــم ينفــذ طيــران القــوات الجويــة الفضائيــة الروســّية 

أي مهمــات فــي هــذه املنطقــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية«.

   وتحدثت مواقع تابعة للمجموعات املسلحة، في وقت سابق من اليوم 

 إلــى مصــادر فــي تنظيــم »الخــوذ البيضــاء« التابــع لتنظيــم 
ً
ذاتــه، اســتنادا

 جراء ضربة 
ً
»جبهة النصرة« اإلرهابي، عن مقتل من 15 إلى 20 شخصا

 شــعبية فــي معــرة النعمــان جنوبــي مدينــة إدلــب، 
ً
جويــة اســتهدفت ســوقا

التــي ال تــزال تخضــع لســيطرة املســلحين، وزعمــت أن الغــارة نفذهــا 

الطيــران الرو�ســي. )روســيا اليــوم، 2019-7-22(

    في هذه األثناء، استشهد 7 مدنيين سوريين بينهم اثنين من األطفال، 

بقذائف صاروخية استهدفت سيارة في قرية ناعور جورين القريبة من 

ســهل الغاب بريف حماة الشــمالي.

   وقامــت املجموعــات املســلحة املنتشــرة فــي قطــاع حمــاة مــن املنطقــة 

املنزوعة السالح، باستهداف بلدة ناعور جورين بصليات من القذائف 

الصاروخيــة مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن املدنييــن وإصابــة آخريــن 

بجــروح.

    وأكــد مصــدر طبــي فــي مستشــفى الســقيلبية الوطنــي، نقــل جثاميــن 7 

مدنييــن بينهــم طفــالن إلــى مشــرحة املستشــفى، 

جــراء قذائــف صاروخيــة ســقطت علــى بلــدة 

غــرب  شــمال  الغــاب  بســهل  جوريــن  ناعــور 

)2019-7-22 )ســانا،  حمــاة. 

   وفــي اليــوم ذاتــه، استشــهد 7 مدنييــن وأصيــب 

مســلحة  ميليشــيات  قصــف  جــراء  آخريــن 

والحمدانيــة  الجميليــة  حيــي  علــى  بالقذائــف 

حلــب. بمدينــة 

    وقــال مصــدر فــي قيــادة شــرطة حلــب: إن 

بمنطقــة  املنتشــرة  اإلرهابيــة  املجموعــات 

علــى  اعتــدت  املدينــة  غــرب  الراشــدين 

الحمدانيــة والجميليــة بالقذائــف الصاروخيــة 

حيــث  الــذروة  وقــت  فــي  املتفجــر  والرصــاص 

االزدحام بالســيارات واملارة ما تســبب بســقوط 

وجرحــى. قتلــى 

وأضافــت أن وحــدات مــن الجيــش الســوري 
فــي  االعتــداءات  مصــادر  علــى  مباشــرة  ردت 

إطــالق  منصــات  واســتهدفت  الراشــدين  حــي 

بيــن  ومصابيــن  قتلــى  موقعــة  الصواريــخ 

)2019-7-22 )ســانا،  اإلرهابييــن. 

    فــي أثنــاء ذلــك، بحــث وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف ونظيــره 

 الوضــع فــي منطقــة إدلــب، وشــددا 
ً
التركــي مولــود تشــاويش أوغلــو هاتفيــا

علــى أهميــة تنســيق الجهــود بغيــة تنفيــذ االتفــاق بشــأن اســتقرار الوضــع 

هنــاك.

     وجــاء فــي بيــان صــدر عــن وزارة الخارجيــة الروســية عقــب االتصــال 

الهاتفــي بيــن الوزيريــن اليــوم االثنيــن أن الطرفيــن »بحثــا ســير عمليــة 

 مــع أحــكام 
ً
التســوية السياســية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تماشــيا

قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254، حيــث أكــدا االهتمــام املتبــادل 

الدفاع الروسية 
تنفي مزاعم تحدثت 
عن شن مقاتالتها 
ضربات جوية على 
سوق شعبية في 

بلدة معرة النعمان 
بمحافظة إدلب

ملف الشمال
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املجموعات املسلحة استهدفت حيي الحمدانية وسيف الدولة في حلب بقذائف صاروخية

باالنتهــاء مــن تشــكيل اللجنــة الدســتورية وإطــالق عملهــا فــي أســرع وقــت«.

    وتبادل الفروف وتشاويش أوغلو اآلراء حول »الوضع في منطقة إدلب 

لخفض التصعيد، وشــددا على أهمية تنســيق الجهود املبذولة ملواجهة 

اإلرهــاب بغيــة التنفيــذ الكامــل لالتفــاق القا�ســي باســتقرار الوضــع فــي 

املنطقــة واملوقــع فــي 17 أيلــول 2018 فــي ختــام املحادثــات بيــن رئي�ســي 

روســيا وتركيــا فــي مدينــة سوت�ســي«.

 إلــى عــدد مــن 
ً
    وأضافــت الخارجيــة الروســية أن الوزيريــن تطرقــا أيضــا

املواضيــع املعلقــة بالتعــاون الثنائــي بيــن روســيا وتركيــا. )روســيا اليــوم، 

)2019-7-22

   وفــي وقــت الحــق مــن يــوم األربعــاء، استشــهدت امــرأة ورضيعهــا وأصيــب 

عدد من املواطنين جراء اســتهداف مجموعات مســلحة حيي الحمدانية 

وســيف الدولــة فــي حلــب، بقذائــف صاروخيــة، وقامــت قــوات الجيــش 

السوري باستهداف مصادر إطالق القذائف في منطقة الراشدين بعدد 

مــن الضربــات املدفعيــة. )ســانا، 2019-7-24(

    هذا، وبخصوص مستقبل الوضع في إدلب، تطرق نائب وزير الخارجية 

 املســاعد الخاص 
ً
واملغتربيــن فيصــل املقــداد إلــى الزيــارة التــي قــام بهــا أخيــرا

لرئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني للشؤون الدولية حسين أمير 

عبــد اللهيــان، وقــال: إن مباحثــات املســؤول اإليرانــي مــع الرئيــس بشــار 

األســد »كانــت فــي إطــار العالقــات الثنائيــة، وفــي شــرح املوقــف اإليرانــي مــن 

التحديــات التــي تفرضهــا قــوى االســتعمار والهيمنــة األميركيــة فــي منطقــة 

الخليــج، وأهميــة تصــدي إيــران ملثــل هــذه األعمــال«.

 
ً
    وأوضــح املقــداد أن النظــام التركــي منــذ بدايــة هــذه الحــرب، كان جــزءا

ال يتجــزأ مــن دعــم اإلرهــاب والعــدوان علــى ســيادة وأرا�ســي ســورية، وهــو 

يتحمل مسؤولية أساسية في كل هذه الحرب، »لتحقيق غاياته الدنيئة 

فــي ســورية واملنطقــة«.

    من جهته، حول انعكاسات التقارب الرو�سي التركي بعد تنفيذ صفقة 

»إس 400«، علــى حــل األزمــة الســورية بشــكل عــام وملــف إدلــب بشــكل 

خاص، قال الســفير الرو�ســي بدمشــق: »ال أعتقد أن هذا األمر ســيؤثر في 

الوضــع فــي إدلــب«. )الوطــن، 2019-7-23(

في غضون ذلك، أكدت دمشق أنه لو لم يحارب الجيش العربي السوري 

اإلرهابييــن الصينييــن، لعــادوا إلــى الصيــن وارتكبــوا الجرائــم اإلرهابيــة، فــي 

وقــت أكــدت بكيــن تأييدهــا ســورية فــي محاربــة اإلرهــاب، وشــددت علــى 
رفضهــا اختــراق أراضيهــا وســيادتها مــن قبــل دول أخــرى.

   وقال املقداد: إنها »مناسبة عظيمة أن نحتفل هنا في دمشق بمناسبة 

العيــد 92 للجيــش الصينــي فالعالقــات تمتــد بيننــا إلــى عشــرات الســنين 

 وســتبقى إلــى األبــد عالقــات تحالــف وعالقــات 
ً
وهــي عالقــات كانــت دائمــا

مــن أجــل مســتقبل أفضــل للبشــرية«.

    وأضــاف: »نحــن فــي ســورية ندافــع عــن الصيــن وكل العالــم فالكثيــر 

مــن املتطرفيــن أتــوا مــن املقاطعــات الصينيــة إلــى ســورية وانضمــوا إلــى 

اإلرهاب، وساعدتهم بذلك تركيا ولو لم يتمكن الجيش العربي السوري 

مــن القضــاء عليهــم لعــادوا إلــى الصيــن وارتكبــوا الجرائــم اإلرهابيــة هنــاك، 

لذلــك علينــا أن نق�ســي علــى هــؤالء اإلرهابييــن وعلينــا أن نحــارب هــذا 

العــدو املشــترك ألنــه يهــدف إلــى النيــل مــن بلدينــا«.

    من جانبه شكر تشنغ الجيش العربي السوري وتضحياته في مكافحة 

اإلرهــاب.

     هذا، وحول موقف بكين من الوجود العسكري األميركي غير الشرعي 

علــى األرا�ســي الســورية واالحتــالل الترـكـي ألجــزاء مــن شــمال ســورية، 

 فــي الصيــن نقــف مــع حمايــة ســيادة واســتقالل ووحــدة 
ً
قــال: »نحــن دائمــا

األرا�سي للدول ونؤيد سورية في استعادة كافة أراضيها من يد املسلحين 

احتــرام  إلــى  العالــم  كافــة دول  تدعــو  اإلرهابييــن«، وأضــاف: »الصيــن 

اســتقالل وســيادة الــدول األخــرى ولذلــك نحــن نرفــض اختــراق أرا�ســي 

وســيادة أيــة دولــة مــن دولــة أخــرى«. )الوطــن، 2019-7-24(

    وتواصلــت األحــداث خــالل األســبوع الفائــت، شــمال البــالد، بيــن 

اعتــداءات مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة واملليشــيات املســلحة التابعــة 

لها ورد عليها من قبل الجيش العربي الســوري باســتهداف مقراتها وقتل 

وجــرح العديــد مــن مســلحيها وتدميــر عتادهــم.
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التعليق

ــه 
ّ
أكــد الباحــث فــي الشــأن السيا�ســّي، األســتاذ ريــزان حــدو، أن

ك ملوضــوع التصعيــد التركــي 
ّ
كمدخــٍل ُممّهــد وُمبّســط وُمفــك

الــذي يســتهدف منبــج )غــرب الفــرات( وعيــن العــرب 
 إلــى املثلــث 

ً
وتــل أبيــض ورأس العيــن، وصــوال

الترـكـّي  العراقــّي  الســورّي  الحــدودّي 
اســتثناء  مــع  الفــرات(  )شــرق 
ظــل  فــي  القامشــلّي،  مدينــة 
والتصريحــات  اللقــاءات  زحمــة 
نبــدأ  أن  املفيــد  مــن  والبيانــات، 
مــن نقطــة تكــررت علــى لســان كّل مــن 
تشــاويش  مولــود  الترـكـي  الخارجيــة  وزيــر 
آكار  خلو�ســي  الترـكـي  الدفــاع  ووزيــر  أوغلــو، 
صبــر  )نفــاد  كالــن  ابراهيــم  الرئا�ســي  واملتحــدث 
تركيا من الواليات املتحدة بشــأن عدم تحقيق تقّدم 
بخصــوص املنطقــة اآلمنــة، وبالتالــي ترجيــح خيــار القيــام 
بعمــل عســكري أحــادي دون الرجــوع لواشــنطن فــي حــال 
عدم تحقيق تقدم ســريع باملباحثات التركية األمريكية(، ولكن 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان كعادتــه تحــدث بحديــة ورفــع 
 كانــت نتيجــة املفاوضــات فاإلرهابيــون 

ً
 عندمــا قــال: )أيــا

ً
الســقف كثيــرا

- يقصــد قســد - إمــا أن يدفنــوا تحــت التــراب أو يقبلــوا الــذل، ســنقوم بمــا 
يجــب القيــام بــه و لســنا بحاجــة إلــى أخــذ اإلذن مــن أحــد(.

 تركيــا قــادرة علــى شــّن عمليــة عســكرية فــي 
ً
ونقطــة البحــث هنــا: هــل فعــال

منبج وشــرق الفرات دون التنســيق مع واشــنطن؟
1- أي عمــل عســكري علــى منبــج وشــرق الفــرات )حيــث توجــد قــوات 
التحالــف الدولــي( دون التنســيق مــع واشــنطن ودول التحالــف الدولــي 
بيــن تركيــا ودول التحالــف  إلــى مواجهــة عســكرية  ســيؤدي بالضــرورة 
الدولــي، فهــل تركيــا مســتعدة وجاهــزة وقــادرة علــى تحمــل تبعــات هكــذا 

مواجهــة؟!
2- في حال اندالع هكذا مواجهة ما مصير القواعد األمريكية املوجودة 

على األرا�سي التركية؟
3- ما مصير عضوية تركيا في حلف الناتو؟! 

إّنَ هــذه األســئلة البديهيــة تنســف فكــرة قيــام تركيــا بــأي عمــل عســكري 
أحادي دون التنسيق مع الواليات املتحدة، وبالتالي يمكن تصنيف هذه 
التصريحــات فــي خانــة االســتهالك االعالمــي، كخطــاب شــعبوي موجــه 

للداخــل الترـكـي.
رني بالتوتر 

ّ
إنَّ التوتر املزعوم بين تركيا وأميركا والتصعيد اإلعالمي يذك

التركــي ))اإلســرائيلي(( بعــد حادثــة انســحاب الرئيــس التركــي أردوغــان مــن 
مؤتمــر دافــوس 2009 إثــر مشــاّدة كالميــة مــع الرئيــس ))اإلســرائيلي(( 
شــيمون بيريــز، حيــث اســُتقبل أردوغــان وقتئــذ اســتقبال األبطــال بعــد 
عودتــه إلــى تركيــا، وبينمــا كانــت الجماهيــر التركيــة تهتــف بحيــاة أردوغــان 

قاِهــر ))اإلســرائيليين(( كانــت الطائــرات ))اإلســرائيلية(( تشــارك الطائــرات 
منطقــة  فــي  الكردســتاني«  »العمــال  حــزب  مواقــع  قصــف  فــي  التركيــة 
)جمجــو( علــى الحــدود العراقيــة التركيــة داخــل األرا�ســي العراقيــة، فتركيــا 
لواشــنطن  الوحيدتــان  االســتراتيجيتان  الحليفتــان  همــا  و«إســرائيل« 
فــي الشــرق األوســط، وأكثــر مــا يخطــر علــى بالــي عنــد ســماع التصريحــات 
والتصريحــات املضــادة بيــن األميركــي والتركــي، هــو رقصــة التانغــو، إذ يقــوم 
كل راقــص بحركــة يقابلــه الراقــص اآلخــر بحركــة مقابلــة لهــا ومعاكســة 
هــدف  وهــي  متكاملــة،  راقصــة  لوحــة  إنشــاء  إلــى  يــؤّدي  مــا  باالتجــاه، 

.
ً
الراقصيــن معــا

 الحكومــة الســورية، لذلــك ســارعت الخارجيــة 
ً
هــذا األمــر تعيــه جيــدا

 فــي 
ً
 مســتغربا

ً
الســورية إلــى اتخــاذ موقــف قــد يبــدو للوهلــة األولــى موقفــا

ظــّل التصعيــد التركــي األمريكــي، إذ عبــرت الخارجيــة الســورية عــن رفضهــا 
القاطــع ألي شــكل مــن أشــكال التفاهمــات األمريكيــة التركيــة التــي تشــكل 
، وأن الذرائــع 

ً
 وشــعبا

ً
 علــى ســيادة ووحــدة ســورية أرضــا

ً
اعتــداًء صارخــا

التــي يســوقها التركــي فــي عدوانــه علــى ســورية تكذبهــا ســلوكيات وسياســات 
هذا النظام الذي شكل والزال القاعدة األساسية لإلرهاب، وقدم له كل 
 لخطورة 

ً
أشــكال الدعم اللوجســتي، وتابع بيان الخارجية الســورية منبها

 بعــض األطــراف 
ً
املشــروع األمريكــي الــذي يســتهدف كل الســوريين، داعيــا

 تكــون 
ّ

التــي تماهــت مــع هــذا املشــروع للعــودة إلــى الحاضنــة الوطنيــة وأال
أداة خاســرة فــي ظــل هــذا االســتهداف الدنــيء .

بيــان الخارجيــة الســورية ليــس مــرّده قــراءة صحيحــة لتاريــخ وأســس 
العالقــات األمريكيــة التركيــة فحســب، بــل بنــاء علــى معلومــات، فالتمعــن 
أن معلومــات  إلــى  يوصــل  الســورية  الخارجيــة  بيــان  لغــة وخطــاب  فــي 
وصلــت لدمشــق عــن تحقيــق تقــدم فــي املباحثــات األمريكيــة التركيــة بشــأن 

اآلمنــة«. »املنطقــة 
ســورية  »مجلــس  عــن  الصــادرة  التصريحــات  بخصــوص  أمــا 
تــارة  والضبابيــة،  باملتخبطــة  وصفهــا  فيصــح  الديمقراطية-مســد« 
املوافقة والقبول بفكرة »املنطقة اآلمنة« مع التحفظ على عمقها ))وهو 
موقــف كارثــي إن صــح،  وتمــاٍه مــع مشــروع عــدوك املفتــرض((، وتــارة كالم 
 قبيــل كارثــة عفريــن املحتلــة 

ً
شــعبوي مكــرر كالــذي ســمعه النــاس ســابقا

 ســنوقف معركتنــا ضــد 
ً
مــن قبــل الجيــش الترـكـي منــذ آذار 2018، فمثــال

داعــش ونســحب قواتنــا مــن ديرالــزور والرقــة باتجــاه الحــدود الســورية 
التركية،فالتصريــح ذاتــه ســمعه العفرينيــون مــع بدايــة العــدوان الترـكـي 
عليهــم، ولكــن حقيقــة مــا جــرى: القــوات لــم تنســحب واملعركــة ضد داعش 
بإشراف واشنطن استمرت، أما عفرين فقد احتلت، وسكانها باتوا كلهم 
مســتضعفين )إن كان املهّجــرون منهــم أو القلــة الباقيــة داخــل عفريــن(.
وأختم بحقيقة أتمنى من قادة »مسد« أن يستوعبوها ويؤمنوا بها أال 
وهــي: تحصيــن املنطقــة يســتلزم عودتهــم إلــى التفاهــم واالتحــاد مــع دمشــق 
 فــي وجــه األطمــاع التركيــة 

ً
تحــت ســماء وطننــا الســوري لنقــف جميعــا

واســترجاع مــا ضــاع.



27

W W W . D C R S . S Y

ملف الشمال

D a m a s c u s  -  S y r i a

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

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

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85


