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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



3

W W W . D C R S . S Y

امللف السيا�سي
نعــرض فيــه لكلمــة الســيد الرئيــس بشــار 
العربــي  الجيــش  علــى  املوجهــة  األســد 
الســوري فــي الذكــرى الـــ 74 لتأسيســه، 
كمــا تــم التطــرق إلــى مــا ورد بخصــوص 
»أســتانا  فــي  الدســتور  مناقشــة  لجنــة 
ملــف  لتطــورات  عــرض  مــع   ،»13
الذيــن  تركيــا  فــي  الســوريين  املهجريــن 
يعانــون مــن التضييــق عليهــم، واســتعداد 
وتســوية  الســتقبالهم  الســورية  الدولــة 

أوضاعهــم.

ملف الشمال
نتتبــع فيــه التقــدم الــذي أحــرزه الجيــش العربــي الســوري األســبوع الفائــت بريــف حمــاة 

الشمالي الغربي، كما نعرض لتفاصيل اتفاق وقف إطالق النار في الشمال ومواقف كل 

مــن الدولــة الســورية وروســيا وإيــران مــن االتفــاق.

ملف الشرق
نقرأ في هذا العدد االتهامات التي وجهتها 

تدريبهــا  بخصــوص  لواشــنطن  موســكو 

للمســلحين فــي التنــف وســرقتها للنفــط 

ملســتجدات  عــرض  تــم  كمــا  الســوري، 

بخصــوص  الترـكـي  األميرـكـي  الســجال 

مــا يســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة، 

عدوانيــة  لعمليــة  الترـكـي  والتحشــيد 
جديــدة شــرق الفــرات، وموقــف الــدول 

الضامنــة لـــ »أســتانا« مــن ذلــك.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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الملف
السياسي
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الـــ74  بالذكــرى  الســوري  العربــي  الجيــش  األســد  بشــار  الرئيــس  هنــأ 

 أن »الحــرب املفروضــة علــى مــدى أكثــر مــن ثمانــي 
ً
لتأسيســه، مؤكــدا

ســنوات« لــم تثــن القــوات املســلحة عــن أداء واجباتهــا تجــاه الوطــن.

وأكــد أنَّ القــوات املســلحة »لــم تدخــر الغالــي والنفيــس فــي ســبيل الدفــاع 

 أنها ســطرت »أروع صور البطولة والفداء 
ً
عن الوطن وأبنائه«، مضيفا

فــي حربهــا علــى اإلرهــاب وتصديهــا للعــدوان«.

 أفــراد الجيــش: »أحييكــم أيهــا األبطــال وأتوجــه إليكــم 
ً
وأضــاف مخاطبــا

اليــوم بالتهنئــة القلبيــة بمناســبة الذكــرى الرابعــة والســبعين لتأســيس 

 مياميــن فــي 
ً
 وصــف ضبــاط وجنــودا

ً
جيشــنا الباســل، وأبــارك لكــم ضباطــا

هذا اليوم املجيد عيدكم األغر، وأبثكم محبة 

وتقديــر أبنــاء شــعبنا األبــي الــذي بادلكــم الحــب 

صنــاع  ألنكــم  والعطــاء،  والتضحيــة  والثقــة 

مجــده وانتصاراتــه وحمــاة أرضــه وســيادته«.

ســنوات  ثمانــي  مــن  أكثــر  مــدى  »علــى  وتابــع: 

مــن هــذه الحــرب املفروضــة علــى ســورية لــم 

الدفــاع  ســبيل  فــي  والنفيــس  الغالــي  تدخــروا 
صــور  أروع  وســطرتم  وأبنائــه،  الوطــن  عــن 

البطولــة والفــداء فــي حربكــم علــى اإلرهــاب وفــي 

 
ً
 ورجــاال

ً
تصديكــم للعــدوان، فكنتــم أبــاة أحــرارا

مياميــن فــي صــون األمانــة وأداء الرســالة وتحمــل 

املســؤولية«.

وختــم الرئيــس األســد كلمتــه بتجديــد ثقتــه فــي 

والخلــود  »بالرحمــة  والدعــاء  الجيــش  قــوات 

للجرحــى  والشــفاء  األبــرار  شــهدائنا  ألرواح 

)2019-8-1 )ســانا،  للوطــن«.  والنصــر 

هذا، وعلى صعيد تطورات الوضع السيا�سي، 

أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، فيصــل 

الفلســطيني  للشــعب  ســورية  دعــم  املقــداد، 

فــي نضالــه ضــد االحتــالل اإلســرائيلي، وقــال: 

فعندمــا  العالمــي،  بالتضامــن  نؤمــن  »نحــن 

تقــف روســيا إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني 

ضــد )صفقــة القــرن( ويقــوم بعــض العــرب بالترويــج لهــذه الصفقــة 

علــى حســاب الشــعب الفلســطيني، فهــذا أمــر معيــب ومخجــل ويجــب أال 

يحصــل«.

وأشــار املقداد، خالل اســتقباله محمود الهباش قا�سي قضاة فلســطين 

ومستشــار الرئيــس الفلســطيني للشــؤون الدينيــة واإلســالمية، إلــى أن 

»إســرائيل تقــف خلــف كل مــا حصــل ويحصــل مــن عــدوان علــى ســورية 
وفلســطين واملنطقــة العربيــة، بدعــم أمريكــي مطلــق ودعــم بعــض الــدول 

األوروبيــة وأدواتهــم فــي املنطقــة«.

فــي  كبــرى  مؤامــرة  مــن  لــه ســورية  تعرضــت  »مــا  أن  املقــداد  وأوضــح 

الســنوات الثمانــي األخيــرة كان أحــد أهدافهــا الرئيســة ضــرب القضيــة 

. » لفلســطينية ا

املخيمــات  باســتهداف  املســلحة  »املجموعــات  قيــام  املقــداد  ودان 

 للعــدو اإلســرائيلي بغيــة إنهــاء حــق 
ً
 هدفــا

ً
الفلســطينية التــي كانــت دائمــا

العــودة لالجئيــن الفلســطينيين وتصفيــة الحقــوق التاريخيــة غيــر القابلــة 

للتصرف للشعب الفلسطيني«، كما دان »الجرائم التي نفذتها إسرائيل 

بحــق الفلســطينيين وبخاّصــة تدميرهــا ملســاكنهم فــي القــدس وغيرهــا مــن 

 
ً
األرض املحتلــة، مــا ُيَعــدُّ جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية«، مجــددا

التأكيــد علــى »رفــض دمشــق ملــا تســمى صفقــة القــرن ومحاولــة تســويقها 

مــن قبــل بعــض األنظمــة العربيــة«.

مــن جهتــه، أكــد الهبــاش علــى »دعــم فلســطين 

 إلــى أنهــا 
ً
والشــعب الفلســطيني لســورية«، الفتــا

»انتصــرت علــى هــذه املؤامــرة بفضــل صمــود 

الشــعب والجيــش والقيــادة«. )ســانا، 7-29-

)2019

العــام  املفتــي  أشــاد  ذلــك،  غضــون  فــي 

للجمهورية، أحمد بدر الدين حسون، بالقيادة 

محمــود  الرئيــس  رأســها  وعلــى  الفلســطينية 

 حمــاس للعــودة واالنضــواء تحــت 
ً
عبــاس داعيــا

الفلســطينية. الوطنيــة  الرايــة 

املفتــي  عقــده  لقــاء  معــرض  فــي  ــه  أنَّ كمــا 

حســون، مــع محمــود الهبــاش، قا�ســي قضــاة 

الفلســطيني  الرئيــس  ومستشــار  فلســطين 

اإلســالمية،  والعالقــات  الدينيــة  للشــؤون 

األحــد، فــي دمشــق، أكــد حســون أن »القضيــة 

الفلســطينية هــي البوصلــة فــي كل مــا تتخــذه 

)ســورية(  واســتهدافها  مواقــف،  مــن  ســورية 

جــاء لثنيهــا عــن مواقفهــا الوطنيــة والقوميــة 

ومــا  كانــت  الفلســطينية  القضيــة  الثابتــة.. 
زالــت القضيــة املركزيــة األولــى للعالــم العربــي 

بهــا  تمــر  التــي  الثانويــة  واإلســالمي، والقضايــا 

املنطقة ال يمكن أن تحل محل قضية القدس وفلسطين التي تسكن في 

ومســلم«. عربــي  كل  وجــدان 

وأثنــى حســون علــى »موقــف القيــادة الفلســطينية وعلــى رأســها الرئيــس 

محمــود عبــاس فــي رفــض كل املحــاوالت الراميــة إلــى تكريــس االحتــالل«، 

 حركــة حمــاس إلــى »االنضــواء تحــت الرايــة الوطنيــة الفلســطينية 
ً
داعيــا

ونبــذ الفرقــة واالختــالف مــن أجــل حمايــة الحقــوق الوطنيــة«.

ودعــا إلــى »توحيــد الكلمــة ملواجهــة املخططــات الراميــة إلنهــاء القضيــة 

الفرقــة  لبــث  الديــن واســتغالله  اســتخدام  عــدم  وإلــى  الفلســطينية، 

والتشرذم في أنحاء العالم اإلسالمي من قبل بعض الحركات واألحزاب«.

الرئيس األسد 
للجيش في عيده: 
الحرب املفروضة 
على مدى أكثر من 
ثماني سنوات لم 

تثن القوات املسلحة 
عن أداء واجباتها 

تجاه الوطن

امللف السيا�سي
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الشــعبين  بيــن  املتميــزة  العالقــة  »عمــق  الهبــاش  أكــد  جانبــه،  مــن 

 على »حرص 
ً
الفلسطيني والسوري على مدى سنوات التاريخ«، مشددا

القيــادة الفلســطينية علــى أمــن واســتقرار ووحــدة أرا�ســي ســورية.

وصــرح الهبــاش بــأن »حمايــة أمــن واســتقرار الــدول العربيــة، بمــا فيهــا 

سورية، هي مصلحة فلسطينية عليا، وأن املوقف الفلسطيني كان وما 
زال مع وحدة األرا�سي السورية، وضد املحاوالت الرامية إلى ضرب أمن 

ســورية واســتقرارها«.
 علــى موقــف القيــادة الفلســطينية الرافــض لصفقــة القــرن 

ً
وشــدد أيضــا

األميركيــة الراميــة إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية وعلــى رأســها قضيــة 

 
ً
 أن »دولة فلسطين وقفت وستظل تقف دائما

ً
القدس والالجئين، مبينا

 ســورية تقــف إلــى جانــب فلســطين وقضيــة 
ً
مــع ســورية، كمــا كانــت دائمــا

شعبها العادلة على الصعيد الدولي واإلقليمي وعلى أراضيها«. )وفا، 28-

)2019-7

هــذا، واســتؤنفت الخميــس مباحثــات »أســتانا« حــول ســورية، بدورتهــا 
الـــ»13« بحضــور وفــد ســورية ووفــد املعارضــة املســلحة ووفــود الــدول 

املشــاركة، وبغيــاب املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية، غيــر بيدرســن، 

ألســباب صحيــة.. وتــرأس الوفــد األممــي نائبــه.

وفــي الســياق ذاتــه، ذكــرت وســائل إعــالم لبنانيــة أن لبنــان تلقــى دعــوة 

والكازاخســتانية  الروســية  الســلطات  مــن  كل  جانــب  مــن  مزدوجــة 

مراقــب،  بصفــة  االجتماعــات  وســيحضر   ،13 الجولــة  فــي  للمشــاركة 

 ألول مــرة 
ً
وباإلضافــة إلــى املشــاركة اللبنانيــة األولــى، يشــارك العــراق أيضــا

فــي املباحثــات بصفــة مراقــب. )روســيا اليــوم، 2019-7-31(

وأكــد مصــدر مقــرب مــن »مباحثــات أســتانا«، إتمــام دمشــق واملعارضــة 

، عشــية انطــالق الجولــة 
ً
عمليــة لتبــادل املعتقليــن شــملت 29 شــخصا

الـــ13 مــن املباحثــات.

وقــال املصــدر: إن الحكومــة الســورية أخلــت ســبيل 14 مــن املوقوفيــن 

.
ً
لديهــا، بينمــا أفرجــت امليليشــيات املســلحة عــن 15 شــخصا

وكانــت مواقــع مقربــة مــن املعارضــة قــد أفــادت بــأن الجيــش واملليشــيات 

املســلحة أجــرت أمــس األربعــاء عمليــة التبــادل علــى معبــر أبــو الزنديــن 

غــرب مدينــة البــاب شــرق حلــب، وأن الصفقــة تمــت »تحــت إشــراف وفــد 

 ألول مــرة وبرعايــة تركيــة 
ً
مــن الصليــب األحمــر الدولــي الــذي كان حاضــرا

)2019-8-1 وروســية«.)إنترفاكس، 

مــن  الـــ13  الجولــة  فــي  مشــارك  مصــدر  أعلــن  الســياق،  وفيهــذا 

محادثات«أستانا«، بأنه تم االتفاق على تشكيل وتنسيق قائمة اللجنة 

الدســتورية.

وقــال املصــدر، وهــو عضــو فــي أحــد الوفــود املشــاركة: إن املمثــل الخــاص 

لألميــن العــام لألمــم املتحــدة فــي ســورية، غيــر بيدرســن، ســيعلن علــى 

األغلــب، هــذه القائمــة خــالل قمــة الــدول الضامنــة التــي ســتعقد فــي أنقــرة 

.
ً
الحقــا

وأضــاف املصــدر: »قمنــا مــن حيــث املبــدأ، بتنســيق األمــور املتعلقــة 

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد خالل لقائه الدكتور محمود الهباش قا�سي قضاة فلسطين 

امللف السيا�سي
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بذلككافــة. لقــد أدخلنــا عبــارة فــي البيــان املشــترك، تفيــد بأنــه تــم إنجــاز 

وتنســيق القوائــم وقواعــد العمليــة. ولكــن ذلــك يجــب أن يجــري تحــت 

مظلــة األمــم املتحــدة. ستشــهد أنقــرة، عقــد قمــة قــادة الــدول الضامنــة- 

روســيا وتركيــا وإيــران. وعلــى األغلــب ســتتم دعــوة بيدرســن، الــذي مــن 
املتوقع أن يعلن هذه القائمة خالل تلك القمة، إذا لم تحدث أي أمور 

طارئــة«.

وأشــار املصــدر، إلــى أنــه تــم كذلــك خــالل مباحثــات اليــوم األول مــن جولــة 

أســتانا الثالثــة عشــر، تحديــد قواعــد عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي اللجنــة 

الدســتورية.

وقــال املصــدر: »إذا لــم يكــن هنــاك إجمــاع، 

فينبغي أن يكون 70٪ على األقل من األصوات. 

ال أحــد لديــه مثــل هــذه الحصــة، نحــن بحاجــة 

إلــى إيجــاد حلــول، والعمــل«.  )انترفاكــس، 8-1-

)2019

وفــد  رئيــس  طعمــة  أحمــد  أكــد  جانبــه،  مــن 

املســلحين إلى »محادثات أســتانا«، أن تشــكيلة 

وقــال  بعــد،  تحــدد  لــم  الدســتورية  اللجنــة 

طمعــة: »مــن الســابق ألوانــه القــول إن القوائــم 

قــد وضعــت، ومــن غيــر املعــروف إذا كان ســيتم 

اللجنــة  تشــكيل  بشــأن  توافــق  إلــى  التوصــل 

الحاليــة. املفاوضــات  خــالل جولــة 

وأضاف: »لقد كنا نعمل كي نتمكن من اإلعالن 

عــن تشــكيل اللجنــة، لكــن األمــم املتحــدة قالــت 

ســيؤجل«،  تشــكيلها  عــن  اإلعــالن  إن  اليــوم 

وتوقع طمعة أنه لن يمر وقت طويل حتى تظهر 

 إلــى أن اإلعــالن قــد يكــون خــالل 
ً
النتائــج، مشــيرا

»اللقــاء القــادم«. )تــاس، 2019-8-1(

وفــي أثنــاء اليــوم األول مــن املحادثــات، أعلنــت 

الختامــي  البيــان  أن  الكازاخيــة  الخارجيــة 

اإلشــارة  ســيتضمن  »أســتانا-13«  ملفاوضــات 

إلــى توصــل الحكومــة الســورية واملعارضــة إلــى 

الدســتورية. اللجنــة  حــل وســط لقضيــة 

وجــاء هــذا اإلعــالن علــى لســان مديــر دائــرة آســيا وإفريقيــا فــي الــوزارة 

يرجــان مــوكاش فــي تصريحاتــه للصحافييــن الجمعــة علــى هامــش الجولــة 

الـ13 للمحادثات بـ«صيغة أستانا« في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وقــال مــوكاش: »فــي املا�ســي كانــت هنــاك خالفــات حــول تشــكيلة اللجنــة 

واملعارضــة  الســورية  الحكومــة  ممثلــي  أن  يبــدو  واآلن  الدســتورية. 

إعــداد 
ً
املســلحة قــد توصلــوا إلــى حــل وســط بشــأن اللجنــة، ويجــري حاليا

نــص يتضمــن اإلشــارة إلــى ذلــك«، وأضــاف: »كان الخــالف يــدور حــول 

أسماء آخر ستة مرشحين، ويبدو أنه تم التوافق عليها«. )روسيا اليوم، 

)2019-8-2

من جهتها، أكدت نائبة املبعوث األممي الخاص إلى سورية، خولة مطر، 

أن العمل يجري بجهد مستمر لإلعالن عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأشــارت املســؤولة األمميــة مــن العاصمــة الكازاخيــة، إلــى أن »املبعــوث 

إلــى  النــار والعــودة  إطــالق   مواضيــع وقــف 
ً
الخــاص كان يطــرح دائمــا

املفاوضــات بيــن الطرفيــن، علــى أســاس بنــود اتفــاق سوت�ســي فــي روســيا«.

وأضافــت: »ال يمكــن أن يكــون هنــاك مســار سيا�ســي حقيقــي وعلــى األرض 

ال تــزال هنــاك معــارك.. نتمنــى أن يصمــد اتفــاق وقــف إطــالق النــار وأن 

يعم الهدوء ســورية ليبدأ املســار السيا�ســي الصحيح بناء على قرار األمم 

املتحــدة 2254«.

وشــددت املســؤولة األمميــة، علــى أنَّ هنــاك 

اللجنــة  لتشــكيل  أخيرتيــن«  »خطوتيــن 

اتخــاذ  إنجازهمــا  بعــد  الدســتورية، ســيجري 

قرار في »أين ومتى سيعلن عن التقدم في الحل 

السيا�ســي«، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج 

األزمــة. مــن 

وكــررت خولــة مطــر، التأكيــد علــى أن املبعــوث 

األممــي الخــاص إلــى ســورية، طالــب أكثــر مــن 

مــرة بتزويــد فريــق األمــم املتحــدة ببيانــات عــن 

 لــدى األطــراف الســورية، وأن 
ً
املعتقلينكافــة

هــذا سيســهم فــي الدفــع نحــو الحــل السيا�ســي. 

)روســيا اليــوم، 2019-8-2(

هــذا، وفــي مؤتمــر صحافــّي بعــد اليــوم األول مــن 

محادثــات »أســتانا 13«، أكــد الفرينتييــف أن 

علــى  خــاص  بشــكل  ركــزت  املشــاركة  الوفــود 

الســورية،  التســوية  مــن  السيا�ســي  الجانــب 

والخطــوات الالحقــة الراميــة لتســريع العمليــة 

السياســية وإتمــام تشــكيل اللجنــة الدســتورية 

 عــن 
ً
وإطــالق عملــه علــى منصــة جنيــف، فضــال

مســألة عــودة الالجئيــن وإعــادة اإلعمــار. 

وعبــر الدبلوما�ســي الرو�ســي عــن أمــل موســكو 

بــأن يعلــن املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية 

غيــر بيدرســن عــن اســتكمال العمــل علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية 

بحلــول شــهر أيلــول املقبــل.

وأكــد الفرينتييــف أنــه لــم تتبــق خالفــات بيــن األمــم املتحــدة والحكومــة 

الســورية بشــأن املســائل اإلجرائيــة املتعلقــة باللجنــة الدســتورية، وأن 

العمــل مســتمر علــى تنســيق تركيبــة اللجنــة.

كمــا رحــب بموافقــة دمشــق علــى صيغــة 4+2 التــي تنــّص علــى أن تقــدم 

دمشــق أربعــة أســماء ملرشــحين مــن قائمــة املجتمــع املدنــي، وأن تقــدم 

األمــم املتحــدة اســمين. )روســيا اليــوم، 2019-8-1(

امللف السيا�سي

املقداد: ما تعرضت 
له سورية من 
مؤامرة كبرى في 

السنوات الثماني 
األخيرة كان أحد 
أهدافها الرئيسة 
ضرب القضية 

الفلسطينية
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وعلــى صعيــد ملــف املهجريــن الســوريين، دعــا رئيــس حــزب »الحركــة 

القوميــة« التركــي، دولــت باهتشــلي، إلــى إنشــاء مــا تســّمى »منطقــة آمنــة« 

شمالســورية بعمــق 30 كــم تحــت ســيطرة تركيــا، وإعــادة جميــع 
ً
فورا

الســوريين فــي البــالد إليهــا علــى دفعــات.

وأشــار، إلــى أن »الواليــات املتحــدة ليســت صادقــة ومخلصــة مــع تركيــا، 

 إلى أن »الواليات املتحدة 
ً
وليس لديها موقف بناء وودي تجاهها«، الفتا

التــي لــم تلتــزم باتفــاق منبــج ولــم تســحب جنودهــا مــن شــمال ســورية، ال 

يمكــن الوثــوق بهــا فــي مســتويات متقدمــة«. )األناضــول، 2019-7-27(

بمــوازاة ذلــك، ذكــر وزيــر الداخليــة التركــي، ســليمان صويلــو، أن ســلطات 

بالده لم ترحل أي سوري في وضع الحماية املؤقتة أو أي أجنبي في وضع 

الحمايــة الدوليــة أو أي مقيــم بشــكل قانونــي.

وقــال صويلــو، فــي تصريــح صحافــّي أدلــى بــه األحــد خــالل زيارتــه أحــد مراكز 

اإليــواء املؤقتــة بواليــة قهرمــان مرعــش جنوبتركيــا: إن الحملــة األخيــرة فــي 

اســطنبول تتعلــق بمكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة وليــس هنــاك ترحيــل 

ألي شــخص يقيــم بشــكل قانونــي، وأضــاف: »ال يمكــن قبــول ترحيــل أي 

ســوري في وضع الحماية املؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية 

أو مقيــم فــي تركيــا بشــكل قانونــي، وال نمتلــك الحــق أو القــدرة علــى فعــل 

ذلــك، وليســت لدينــا أي رغبــة فــي هــذا االتجــاه«.

وأوضــح أن للقضيــة وجهيــن، يتمثــل األول بتحقيــق إقامــة الســوريين فــي 

املــدن التــي حصلــوا فيهــا علــى الحمايــة املؤقتــة، ويكمــن الثانــي فــي مواصلــة 

مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة بــكل جديــة، ولفــت إلــى أن 90٪ مــن 

املهاجريــن غيــر النظاميــن الذيــن اتخــذت بحقهــم إجــراءات فياألســبوعين 

األخيريــن ليســوا مــن الســوريين.

وأشــار صويلــو إلــى أن الســوريين املســجلين فــي املــدن األخــرى واملقيميــن 

باسطنبول منحوا مدة معينة لتسوية أوضاعهم، واالتصاالت مستمرة 

مــع جميــع منظمــات املجتمــع املدنــي حــول املوضــوع.

وشــدد علــى أن الســلطات لــن تتخــذ أي إجــراءات بحــق الســوريين خــالل 

ق بالسوريين غير املسجلين واملقيمين 
ّ
املدة املمنوحة لهم، أما فيما يتعل

باســطنبول فســيتم تســجيلهم فــي مراكــز إيــواء، ثــم سيرســلون إلــى املــدن 

التــي يرغبــون فــي التوجــه إليهــا.

من جهة أخرى، أشار صويلو إلى أن بالده ضبطت 268 ألف مهاجر غير 
نظامي خالل العام املا�سي، وأن هذا العدد تخطى خالل العام الجاري 

، ومــن املتوقــع أن يتخطــى 300 ألــف بنهايــة العــام. )األناضــول، 
ً
165 ألفــا

)2019-7-28

فــي اإلطــار ذاتــه، أفــادت تقاريــر صحافّيةبريطانيــة بــأن ســلطات تركيــا 

الالجئيــن  مئــات  لترحيــل  حملــة  األخيــرة  األســابيع  فــي  أطلقــت  ولبنــان 

الســوريين إلــى مناطــق فــي بالدهــم ال تــزال تفتقــر إلــى االســتقرار األمنــي، 

وأكــدت أن أكثــر مــن ألــف الجــئ ســوري احتجــزوا أواخــر األســبوع املا�ســي 

 ملغــادرة البــالد.
ً
فــي اســطنبول، وتــم إمهالهــم 30 يومــا

ونقلــت التقاريــر عــن بعــض هــؤالء الالجئيــن تأكيدهــم أنهــم مــروا عبــر ثالثة 

مراكــز احتجــاز حيــث صــادرت الســلطات هواتفهــم ومنعتهــم مــن االتصال 

بعوائلهــم أو محامييهــم وأجبرتهــم علــى توقيــع وثائــق تنــص علــى أنهــم 

« علــى العــودة إلــى بالدهــم.
ً
يوافقــون »طوعــا

وفــي العاصمــة اللبنانيــة، قــال الجئــون، وكثيــر منهــم عمــال غيــر مســجلين، 

امللف السيا�سي

نظام أردوغان مستمر في ترحيل املهجرين السوريين 



9

W W W . D C R S . S Y

إنهــم فصلــوا عــن العمــل منــذ بدايــة تمــوز الجــاري، بفعــل قــرار حكومــي 

يق�ســي بإعطــاء األولويــة للعمالــة اللبنانيــة.

 علــى مراجعــة الدولتيــن اللتيــن 
ً
ورأت التقاريــر فــي هــذه التطــورات مؤشــرا

اســتقبلتا نحــو خمســة مالييــن الجــئ ســوري نهجهمــا إزاء هــؤالء الذيــن 

اضطــروا إلــى مغــادرة ديارهــم والفــرار مــن الحــرب املدمــرة فــي بلدهــم، 

مؤكدة أن ذلك يثير مخاوف من إمكانية إطالق عمليات ترحيل جماعية 

 أكبــر مــن الالجئيــن، وأشــارت إلــى أن بعــض الالجئيــن تــم 
ً
ســتطال أعــدادا

ترحيلهــم مــن تركيــا إلــى محافظــة إدلــب التــي ال تــزال بــؤرة توتررئيســة فــي 

ســورية اليــوم. )غارديــان، 2019-7-29(

بمقابــل ذلــك، أكــد محافــظ مدينــة الالذقيــة، 

علــى  املدينــة  أن  الســالم،  خضــر  إبراهيــم 

اســتعداد الســتقبال«املهجرين« العائديــن مــن 

أوضاعهــم. وتســوية  تركيــا، 

وقــال الســالم: »إن مــن عليــه أي التبــاس أو 

إشــكال قانونــي، فهنــاك جهــات مختصــة تعالــج 

موضوعــه، أمــا بقيــة النــاس ممــن ليــس لديهــم 

أي إشــكال قانونــي أو لبــس.. فاألبــواب مفتوحــة 

لهــم«.

ودعــا الســالم »كل مــن يرغــب بالعــودة، حتــى 

أولئــك الذيــن منازلهــم فــي مناطــق ســاخنة أو 

عــن   
ً
معبــرا لهــم،  مفتــوح  منزلــه  بــأن  مدمــرة، 

 النتظــار الراغبيــن فــي 
ً
اســتعداده هــو شــخصيا

العــودة عنــد الحــدود، وإدخالهــم إلــى الوطــن«، 

 علــى أن »محافظــة الالذقيــة مســتعدة 
ً
مشــددا

لتقديــم خدماتهــا فــي كل أنحــاء ســورية«.

وفــي الســياق ذاتــه قــال قائــد شــرطة محافظــة 

اللــواء، نبيــل الغجــري، إن »هنــاك  الالذقيــة 

كســب  معبــر  طريــق  عــن  يعبــرون   ،
ً
أشــخاصا

بشــكل طبيعــي«، وأكــد وجــود كل التســهيالت 

 إلى أن القوانين التي تطبق على املهجرين العائدين 
ً
ملن يود العودة، الفتا

من لبنان أو األردن، هي نفسها التي تنطبق على العائدين من أي مكان، 

ونحــن  الحدوديــة،  املراكــز  فــي جميــع  ويطبــق  واحــد  »القانــون  وقــال: 

علــى اســتعداد الســتقبال العائديــن وتســوية أوضاعهــم وفــق القوانيــن 

)2019-7-29 )الوطــن،  الناظمــة«. 

وفــي وقــت الحــق، أثــار رئيــس بلديــة أنقــرة الكبــرى الســابق، مليــح كوكجك، 

 للرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، موجــة من الجدل 
ً
الذيُيَعــّد حليفــا

في تركيا بعد دعوته إلى تســليح الســوريين في بالده وإعادتهم لســورية.

 علــى حســابه 
ً
وأعــرب كوكجــك، عبــر سلســلة تغريــدات نشــرها مؤخــرا

الرســمي فــي موقــع »تويتــر«، عــن تأييــده لفكــرة تدريــب الشــباب الســوري 

فــي معســكرات داخــل أرا�ســي تركيــا، ومــن ثــم إرســالهم إلــى ســورية للقتــال.

ــد املســؤول التركــي الســابق أنــه »ال بــد مــن سياســة جديــدة« فــي تركيــا 
ّ
وأك

 علــى بقــاء الرجــال والنســاء الســوريين 
ً
تجــاه الالجئيــن الســوريين، مؤكــدا

مــع حســبانهم  البــالد  فــي   
ً
أيضــا واألطفــال   

ً
عامــا ســن 35  املتجاوزيــن 

 أن يتم تدريب الشــباب ممن هم أقل من ســن 35 ســنة 
ً
، مقترحا

ً
ضيوفا

فــي معســكرات، ومــن ثــم تســليحهم وإعــادة إرســالهم إلــى الحــرب.

وقال مليح كوكجك: »يجب أن يتم إرسال الشباب السوري املوجود في 

تركيــا، إلــى معســكرات تدريــب يتــم تأسيســها داخــل تركيــا، وبعدهــا يجــب 

إرســالهم إلــى جبهــات الحــرب فــي ســورية. ومــن ال يقبــل هــذا اإلجــراء مــن 

الشــباب الســوريين فــي هــذا الســن يتــم ترحيلــه 

.»
ً
فــورا

عــن  تركيــة  إعــالم  وســائل  نقلــت  أن  وســبق 

مصــادر مقربــة مــن دائــرة الرئيــس الترـكـي أن 

مــن املتوقــع أن يتولــى كوكجــك، املســتقيل مــن 
رئاســة بلديــة أنقــرة فــي عــام 2017، منصــب 

نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 

فــي تركيــا.

وأوضحــت التقاريــر أن كوكجــك سيشــغل هــذا 

املنصــب بتعليمــات مــن أردوغــان نفســه، الــذي 

يتزعــم الحــزب الحاكــم، فــي التشــكيل الجديــد 

رغــم  والتنميــة«،  »العدالــة  سيشــهده  الــذي 

االتهامــات املوجهــة إلــى عمــدة العاصمة التركية 

بالفســاد وتعاطــي الرشــوة أثنــاء رئاســته بلديــة 

أنقــرة. )األناضــول، 2019-7-30(

نقــل  إســطنبول،  ســلطات  أعلنــت  كذلــك، 

أكثــر مــن 12 ألــف مهاجــر غيــر نظامــي إلــى مراكــز 

غيــر  وألفيــن و600 مواطــن ســوري  ترحيــل، 

مسجل إلى مراكز إقامة مؤقتة، خالل النصف 

الثانــي مــن شــهر تمــوز املا�ســي.

وأوضحت السلطات، أن »12 ألف مهاجر غير 

نظامــي مــن جنســيات مختلفــة نقلــوا إلــى مراكــز فــي واليــات أخــرى حددتهــا 

وزارة الداخليــة، التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحقهــم فــي هــذا اإلطــار«.

وأشــارت، إلــى اســتمرار اإلجــراءات املتعلقــة بعــودة الســوريين املشــمولين 

ضمــن قانــون الحمايــة املؤقتــة والقادميــن مــن واليــات تركيــة أخــرى إلــى 

إســطنبول، »كل إلــى الواليــة التــي هــو مســجل فيهــا«، وأكــد البيــان علــى 

اســتمرار أعمــال »اإلرشــاد« الراميــة إلــى منــع العمالــة غيــر املســجلة، وذلــك 

تحــت إشــراف فــرق تضــم ممثليــن عــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي 

التركيــة، ومؤسســات معنيــة أخرى.)األناضــول، 2019-8-1(

»االئتــالف«  نفــى  الخارجيــة،  أجندتهــم  بتنفيــذ  دورهــم  ممارســة  وفــي 

املعــارض أن تكــون تركيــا تعتــزم ترحيــل الســوريين الالجئيــن، وأكــد عــدم 

وجــود »حملــة تســتهدف الســوريين فــي تركيــا بغــرض ترحيلهــم«، ونفــى 

امللف السيا�سي

مطر: هناك »خطوتين 
أخيرتين« لتشكيل 
اللجنة الدستورية 

سيجري بعد إنجازهما 
اتخاذ قرار في »أين ومتى 
سيعلن عن التقدم في 

الحل السيا�سي«
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االئتــالف أن يكــون ثمــة أي تغييــر فــي السياســة التركيــة تجــاه الســوريين 

ووصف ما يتم تداوله عن ترحيل الالجئين الســوريين بأنه »ادعاءات«.

وقال في بيان نشره على موقعه في »تويتر«: إنه »يتابع التطورات الجارية 

فــي تركيــا مــن كثــب« وأن »مالييــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي تركيــا 

ممتنــون لهــا علــى حســن اســتضافتها لهــم«، وقــال إن املســؤولين األتــراك 

 ترحيــل 
ً
الذيــن التقاهــم أكــدوا لــه أن »الحكومــة التركيــة ال تعتــزم إطالقــا

الســوريين الذيــن هربــوا مــن الحــرب ولجــأوا إلــى تركيــا«.

وفــي البيــان الــذي جــاء تحــت عنــوان »حــول االدعــاءات املتداولة في وســائل 

اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي بخصــوص الســوريين الخاضعيــن 

للحماية املؤقتة في تركيا«، أوضح »االئتالف« أن املعطيات الرسمية التي 

وردته من الجانب التركي تظهر أن عدد السوريين الخاضعين لـ »الحماية 

املؤقتة« في تركيا يزيد عن 3.6 مليون شــخص، حتى تموز 2019، وقال: 

إنــه تتــم اســتضافتهم »فــي أجــواء آمنــة ومســتقرة، وأن 3٪ مــن الســوريين 

يعيشــون ضمــن مراكــز إيــواء مؤقتــة، و97٪ منهــم فــي خــارج تلــك املراكــز«.

وحــول اإلجــراءات التــي بدأتهــا الحكومــة التركيــة وقالــت إنهــا تهــدف لقوننــة 

وجــود الســوريين فــي تركيــا، واملهلــة التــي منحتهــا لهــم، لترتيــب أوضاعهــم، 

أوضــح »االئتــالف« أن الحكومــة التركيــة حــددت أكثــر مــن 12 ألــف أجنبــّي 

كمهاجريــن غيــر مســجلين أغلبيتهــم مــن الجنســية األفغانيــة والباكســتانية 

وباشــرت بإجــراءات ترحيلهــم، ودعــت »الســوريين الخاضعيــن للحمايــة 

املؤقتــة إلــى العــودة إلــى الواليــات التــي ســجلوا قيودهــم فيهــا وتركهــم بعــد 

توجيــه هــذه الدعــوة«.

 على 
ً
وقد قوبل بيان »االئتالف« بانتقادات عدة ســجلها ناشــطون تعليقا

 حضرتكم االئتالف الوطني السوري أم 
ً
البيان منها: أحدهم سأل: »عفوا

؟ وآخر 
ً
التركي؟ وآخر كتب: »ادعاءات«؟ حضرتكم عايشين بالصين مثال

كتب: »إذا الحكومة التركية بذات نفسها اعترفت أنه تم ترحيل عدد من 

 مــن أنتــم؟«. 
ً
األشــخاص، وأنتــو بتقولــوا إشــاعات ووســائل إعــالم، عجبــا

)روســيا اليوم، 2019-8-2(

كشــف وزيــر الداخليــة الترـكـي، ســليمان صويلــو، الجمعــة، أن ســلطات 

.
ً
 و280 ســورّيا

ً
بــالده منحــت الجنســية التركيــة لـــ 92 ألفــا

 في 
ً
 و284 ســورّيا

ً
 3 ماليين و639 ألفا

ً
وأضاف أن تركيا تســتضيف حاليا

إطــار قانــون الحمايــة املؤقتــة، فيمــا بلــغ العــدد اإلجمالــي للمهاجريــن الذيــن 
استضافتهم تركيا في تاريخها 5.7 ماليين، بمن فيهم السوريون املقيمون 

.
ً
فيهــا حاليــا

وأكــد الوزيــر أن اســتقبال تركيــا لهــذا العــدد مــن املهاجريــن هــو »أمــر لــم 

 إلى أن عدد األطفال السوريين بتركيا، الذين هم 
ً
نشهده من قبل«، الفتا

، كمــا أشــار صويلــو إلــى 
ً
 و536 طفــال

ً
 و47 ألفــا

ً
فــي ســن التعليــم، بلــغ مليونــا

أنــه مــن بيــن املجنســين »47 ألــف بالــغ، والبقيــة أطفــال«.

وفــي حديثــه عــن إمكانيــة عــودة الســوريين لبالدهــم، قــال صويلــو: إن 
االســتطالعات والدراســات أظهــرت وجــود 65 إلــى 70٪ ممــن يريــدون 

 فــي الوقتنفســه أن 
ً
العــودة فــور تحقيــق األمــن ببلدهــم األصلــي، مســتبعدا

يــؤدي وجــود املهاجريــن الســوريين إلــى تغييــر فــي التركيبــة الســكانية لتركيــا. 

)2019-8-2 )األناضــول، 

فــي ســياق آخــر، قــال مديــر األمــن العــام اللبنانــي اللــواء، عبــاس إبراهيــم، 

 فــي ســورية، 
ً
إن مــا قــام بــه فــي قضيــة الشــاب األميركــي الــذي كان مســجونا

«، وأضــاف: أن عائلــة 
ً
ســام غودويــن، هــو »عمليــة اســترجاع وليــس تحريــرا

»غودويــن فــي الواليــات املتحــدة هــي التــي تواصلــت معــي بشــأن قضيــة ابنهــا، 

م للدولــة اللبنانيــة كوســيط بيــن 
ّ
والدليــل أنــه عندمــا أطلــق ســراحه وســل

 في مكتبي الخاص«.
ً
أهله والســلطات الســورية، قمت بتســليمه شــخصيا

مبنى السفارة الروسية في دمشق والتي تم حجب حسابها على موقع »تويتر«

امللف السيا�سي
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ورفــض اللــواء إبراهيــم التعليــق علــى التفاصيــل املتعلقــة بمــدة ســجن 

غودويــن لــدى الســلطات الســورية واألســباب، وقــال: »أنــا التزمــت أن ال 

أعلــق علــى هــذا املوضــوع، وعائلتــه ســتتكفل بشــرح هــذه التفاصيــل مــن 

املتحــدة«. الواليــات 

 ســراح مواطــن أميرـكـي عبــر 
ً
وكانــت الســلطات املختصــة أطلقــت مؤخــرا

وســاطة لبنانيــة. )موقــع الجديــد، 2019-7-29(

مــن جهــة أخــرى، ســجل القائــم بأعمــال الســفارة الســورية فــي العاصمــة 

األردنيــة عمــان، أيمــن علــوش، عتبــه علــى الحكومــة األردنيــة لرفــض وزيــر 

الخارجيــة وأمينهــا العــام اســتقباله قبــل مغادرتــه للبــالد.

وأشــار علــوش إلــى أنــه رغــم طلبــه املبكــر، إال أن 

االســتجابة لرؤيتــه كانــت فــي الســاعات األخيــرة 

أو  الوزيــر  دون  مســتوى  وعلــى  مغادرتــه  مــن 

والعــرف  للبروتوكــول   
ً
خالفــا العــام،  األميــن 

الدبلوما�ســي.

وقــال الســفير: »الســن بالســن والعيــن بالعيــن. 

األســلوب  نفــس  ســأدعو حكومتــي الســتخدام 

الســفارة  بأعمــال  القائــم  وداع  فــي  والطريقــة 

بدمشــق«. األردنيــة 

وحظــي علــوش بــوداع مــن قبــل رئيــس مجلــس 

حيــث  األعيــان،  مجلــس  ورئيــس  النــواب 

اســتقباله االثنيــن، إضافــة إلــى العشــاء األخيــر لــه 

فــي منــزل النائــب، طــارق خــوري، بحضــور نــواب 

وشــخصيات أردنيــة مؤيــدة لدمشــق. )عمــون، 

)2019-7-29

آخــر، طالبــت موســكو، األربعــاء،  مــن جانــب 

موقــع »تويتــر« برفــع الحظــر الــذي فــرض علــى 

حســاب الســفارة الروســية فــي ســورية علــى وجــه 

أقــدم علــى  إلــى أن املوقــع  الســرعة، وأشــارت 
حظر صفحة الســفارة الروســية في دمشــق دون 

تقديــم أي توضيحــات بهــذا الشــأن، مضيفــة أن 

موســكو تعتبــر هــذا اإلجــراء بأنــه »رقابــة وانتهــاك 

الصحافــة«. لحريــة 

مــن جانبهــا، أفــادت ســفارة روســيا لــدى جنــوب إفريقيــا، فــي بيــان، بــأن 

»تويتــر« حجبــت حســاب الســفارة فــي دمشــق بعــد أن نشــرت هــذه األخيــرة، 

 عــن وزارة الدفــاع الروســية، مــادة تنتقــد نشــاطات منظمــة »الخــوذ 
ً
نقــال

إفريقيــا  فــي جنــوب  الروســية  الســفارة  فــي ســورية، وكتبــت  البيضــاء« 

 علــى إجــراء موقــع 
ً
بســخرية: »شــرطة األفــكار قــد وصلــت إلــى املــكان«، رّدا

االجتماعــي. التواصــل 

وعلــم أن الحديــث يــدور عــن مــادة اتهــم فيهــا رئيــس إدارة العمليــات العامــة 

بهيئة أركان الجيش الرو�سي، الجنرال سيرغي رودسكوي، منظمة »الخوذ 

البيضــاء« بســبب نشــرها معلومــات كاذبــة مــن محافظــة إدلــب الســورية. 

وأشار املسؤول العسكري إلى أن املنظمة املذكورة صورت شريط فيديو 

مــن شــأنه أن يدعــم ادعــاءات بــأن الطيــران الرو�ســّي يســتهدف منشــآت 

مدنيــة فــي إدلــب. وقــال رودســكوي إن »الخــوذ البيضــاء« خدمــت بذلــك 

اإلرهابييــن املهتميــن بتشــويه الحقائــق حــول عمــل العســكريين الــروس فــي 

املنطقــة.

وفــي اليــوم ذاتــه، أعلنــت ســفارة روســيا لــدى ســورية أن شــركة »تويتــر« 

أعــادت فتــح حســابها فــي املوقــع، بعــد أن تــم حجبهــا، الثالثــاء، دون توضيــح 

األســباب.

وقالــت الســفارة الروســية عبــر حســابها الرســمي 

املشمســة!  مــن دمشــق  »تحيــات  »تويتــر«:  فــي 

 
ً
لقــد عدنــا ســاملين ونعمــل بشــكل طبيعــي! شــكرا

بعمــل  يــا أصدقــاء علــى دعمكــم! قمتــم  لكــم 

معنــا  »ابقــوا  وأضافــت:  إلعادتنــا!«،  عظيــم 

وحثــوا أصدقاءكــم علــى االنضمــام إلينــا، حيــث 

ســنحتاج فــي حــال تكــرار مثــل هــذه الظــروف إلــى 

تأييــد أقــوى بكثيــر«.

حجــب  إلغــاء  الروســية  الخارجيــة  وأكــدت 

أن   
ً
ــدة

ّ
مؤك »تويتــر«،  فــي  الســفارة  صفحــة 

»الحديــث ال يــدور عــن إعــادة الحســاب وإنمــا 

عــن إعــادة العدالــة وحريــة التعبيــر«. )روســيا 

)2019-7-31 اليــوم، 

 
ً
هجومــا اإلســرائيلي  الجيــش  شــن  ذلــك،  إلــى 

بصــاروخ علــى ريــف القنيطــرة الغربــي، مــا خلــف 

 ماديــة فقــط، وجــاء فــي بيــان أن »العــدو 
ً
أضــرارا

اإلســرائيلي أقــدم بعــد ظهــر اليــوم علــى االعتــداء 

القنيطــرة  ريــف  فــي  بريقــة  تــل  علــى  بصــاروخ 

الغربي األمر الذي تســبب بوقوع أضرار مادية«.

 فــي 
ً
وأضــاف أن »العــدو اإلســرائيلي شــّن أيضــا

 
ً
الثالــث والعشــرين مــن الشــهر املا�ســي عدوانــا

علــى تــل الحــارة بريــف درعــا الغربــي واقتصــرت 

أضــرار العــدوان علــى املاديــات«. )ســانا، 2019-8-1(

فيهــذه األثنــاء، أكــد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش أن 

 فــي 
ً
املنظمــة ســتحقق فــي هجمــات اســتهدفت منشــآت مدعومــة أمميــا

ســورية، وذلــك بعــد يوميــن مــن تأييــد ثلثــي أعضــاء مجلــس األمــن لهــذه 

الخطــوة.

وكانــت بريطانيــا، وفرنســا، والواليــات املتحــدة، وأملانيــا، وبلجيــكا، وبيــرو، 

وبولونيا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا قدمت عريضة 
 علــى عــدم التحقيــق فــي هجمــات 

ً
رســمية لغوتيريــش يــوم الثالثــاء احتجاجــا

 في ســورية. )روســيا اليوم، 2019-8-1(.
ً
 أمميا

ً
اســتهدفت 14 موقعا

الفرينتييف: لم تتبق 
خالفات بين األمم 
املتحدة والحكومة 

السورية بشأن املسائل 
اإلجرائية املتعلقة 

باللجنة الدستورية 
والعمل مستمر على 
تنسيق تركيبة اللجنة
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التعليق

 في تصريحات نائب املبعوث 
ً
أكدت األستاذة في جامعة دمشق، الدكتورة نهلة عي�سى، أن ال �سيَء جديدا

األممــّي إلــى ســورية »خولــة مطــر« حــول موعــد إعــالن التشــكيل النهائــي للجنــة الدســتورية، فالــكالم رغــم 

التفــاؤل الــذي ســاد قبــل اجتمــاع »أســتانا 13« وبعــده، هــو الــكالم ذاتــه الــذي نســمعه منــذ أكثــر مــن عــام، 

تغيــرت أســماء القائليــن، ولكــن لــم تتغيــر النتيجــة، انتهــى االجتمــاع باإلعــالن عــن تســويات »وســط«، 

واتفاقــات علــى بــذل جهــود »تعوقهــا خطوتــان غيــر معلنتيــن!« إلعــالن التشــكيل النهائــي للجنــة الدســتورية 

الخاصة بســورية في أنقرة في أيلول القادم ربما!؟ على أمل إطالق عملية ســالم سياســية قابلة للتطبيق، 

رغم أن املشكل الرئيس في حال تجاوز الخطوتين ليس في تكوين اللجنة الدستورية، بل في عدم االتفاق 

، أم 
ً
 جديــدا

ً
حتــى اآلن علــى متــى وأيــن وكيــف، ومــا صالحيــات اللجنــة وأجنــدة عملهــا، وهــل ســتعد دســتورا

ســتنّقح الدســتور الحالــي، أم ســتناقش مســودة دســتور جاهــزة، وهــل ســيكون لهــا دور فــي صياغــة ترتيبــات 

عمليــة انتخابــات رئاســية قادمــة فــي البــالد، أم أن دورهــا يقتصــر علــى صياغــة األطــر القانونيــة، ووو الــخ، 

عشــرات األســئلة الجوهريــة، واإلجابــات تعوقهــا خطوتيــن غيــر معروفتيــن!؟

      والحقيقــة، أنَّ ُســحب التفــاؤل بقــرب إطــالق العملّيــة السياســّية، تبــدد الكثيــر منهــا تصريحــات »مطــر« 

نفســها التــي ربطــت بيــن صمــود اتفــاق وقــف إطــالق النــار وأن يعــم الهــدوء ســورية، وبيــن إمكانيــة انطــالق 

املســار السيا�ســي الصحيــح بنــاء علــى قــرار األمــم املتحــدة »2254«، متجاهلــة كل الحقائــق التــي تشــير إلــى 

شبه استحالة صمود وقف إطالق النار في ظل التعامي واملوافقة الضمنية التركية بمباركة أميركية على 

( علــى مختلــف جبهــات إدلــب، بمــا فيهــا املنطقــة التــي مــن 
ً
تمــدد »هيئــة تحريــر الشــام« )جبهــة النصــرة ســابقا

املفتــرض أن تكــون منطقــة منزوعــة الســالح!؟ 

 إلى تعثر قدرة الدول الضامنة التفاقات »سوت�سي« وبخاّصة تركيا على تنفيذ  التزاماتها 
ً
      إضافة طبعا

�ســي بالحــل 
ُ
باالتفاقــات القائمــة بينهــا منــذ أيلــول املا�ســي حــول املنطقــة منزوعــة الســالح، مــا يجعــل خيــار امل

، رغم  أن النتيجة األبرز للجولة األخيرة من أستانا، كانت إعالن توّصل إلطالق 
ً
 مرجحا

ً
العسكري، خيارا

النــار فــي إدلــب ومحيطهــا، فــي خطــوة جــرى تنســيقها كمــا بــدا قبــل انعقــاد جولــة املفاوضــات، إال أن إعــالن 

وقف إطالق النار هذا، ردت عليه النصرة بإعالن النفير العام، ورفض مغادرة املنطقة منزوعة السالح، 

ونفــي قــدرة االصدقــاء واألعــداء علــى إجبارهــا علــى ذلــك، مــا يعنــي املراوحــة فــي املــكان إلــى أمــد ال يعلمــه إال 

هللا!؟ ويجعل من تصريحات مندوب سورية الدائم إلى األمم املتحد، رئيس الوفد السوري إلى محادثات 

 علــى قــوات االحتــالل التركــي خــالل مؤتمــره الصحافــي 
ً
أســتانا، الدكتــور بشــار الجعفــري الــذي شــّن هجومــا

بعــد تــالوة البيــان الختامــي حــول أن التفاهمــات التــي أرســتها دمشــق حــول اللجنــة الدســتورية مــع املبعــوث 

األممــي »نهائيــة وغيــر قابلــة للمراجعــة شــرط أن تفــي األطــراف األخــرى بالتزاماتهــا« علــى أهميتهــا وصدقيتهــا، 

، ليــس 
ً
إعــالن آخــر عــن أن الطريــق إلــى إقــرار اللجنــة الدســتورية بــكل مــا تعنيــه مــن وقائــع، مــا زال طويــال

حَســم، وال 
ُ
: ســير عملهــا وآليــة مراقبتهــا( فــي اإلجــراءات لــم ت

ً
 ال حصــرا

ً
جــراء أن الكثيــر مــن التفاصيــل )تمثيــال

ســيما مســألة آليــة اتخــاذ القــرار فــي اللجنــة، إذ ال تــزال املعارضــة تعتــرض علــى آليــة التصويــت علــى القــرارات 

لكــي تصبــح نافــذة )موافقــة 75٪ مــن األصــوات برفــع األيــدي(، وهــي تحــاول العــودة إلــى صيغــة التوافــق 

)اإلجمــاع(، األمــر الــذي ترفضــه الدولــة الســورية، وليــس لجهــة الــدور األكبــر )مــن دور امليســر( الــذي تحــاول 

الــدول الغربيــة إعطــاءه لألمــم املتحــدة، ويرفضــه الســوريون والــروس، ولكــن جــراء أنــه ليــس هنــاك رغبــة 

دولية حقيقية في السير بالعملية السياسية في سورية، ألنَّ األطراف الدولّية املنخرطة في الشأن السورّي 

ما زالت في حالة تنافس على األدوار واملصالح والثروات في املنطقة، وال �سيء تخسره لتستعجل السالم، 

ولذلــك فخطوتــا »مطــر« ســتبقيان »كعــب أخيــل« فــي أي ســردية دوليــة عــن أن »الســالم ربمــا قريــب«!!



13

W W W . D C R S . S Y

حقل العمر النفطي الذي تسيطر عليه ميليشيات »قسد«

ملف 
الشرق

ملف الشرق
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نفــت وزارة الهجــرة واملهجريــن العراقية،نقــل عوائــل مســلحي تنظيــم 

داعــش العراقييــن مــن ســوريةإلى مخيمــات فــي محافظــة نينــوى شــمال 

العــراق.

وذكــر بيــان لوكيــل الــوزارة جاســم العطيــة أن »ماوردعلــى لســان أحــد 
أعضاء البرملان حول اســتكمال إجراءات نقل العوائل من مخيم الهول 

السوري الى مخيمات جنوب املوصل ال صحة له على اإلطالق، ولم يتم 
إبالغنا من قبل الجهات الحكومية واألجهزة األمنية بأية معلومات حول 

هــذا املوضــوع«.

وأضاف إن »حصل نقل للعوائل فإنه سيخضع لتدقيق األجهزة األمنية 

 أن »الــوزارة تختــص 
ً
مــن أجــل فــرز عوائــل الدواعــش عــن غيرهم،مبينــا

وتتابــع  اإلنســانية  الجوانــب  ذات  بالقضايــا 

عنايتنــا  وفئــات  النــزوح  مخيمــات  تفاصيــل 

كافــة، أمابخصــوص املعلومــات التــي أوردهــا 

أحدالنــواب فنعتقــد أنهــا تفتقــر للدقــة«.

نينــو  محافظــة  عــن  النائــب  أن  ويذكــر 

نيــة  عــن  الجمعــة،  أعلــن  ىشــيرواندوبرداني 

الحكومــة العراقيــة نقــل أســر مســلحي تنظيــم 
داعــش العراقييــن التــي تســكن مخيــم الهــول 

فيسورية إلى مخيم الجدعة في مدينة املوصل 

مركــز محافظــة نينــوى. )روســيا اليــوم، 7-27-

)2019

بمقابــل ذلــك، أعلــن قائــم مقــام قضــاء ســنجار 

التابع ملحافظة نينوى العراقية، محما خليل، 

مخيمــات  مــن  شــخص  ألــف   32 نقــل  عــن 

ســورية إلــى مخيمــات محافظــة نينــوى.
وقــال فــي بيــان صحافــّي: إن »هــؤالء ســُينقلون 

عبــر منفــذ ربيعــة وإيصالهــم إلــى مخيــم الجدعــة وحمــام العليــل جنوبــي 

محافظــة نينــوى، ومــن بينهــم بعــض النســاء االيزيديــات الناجيــات الالتــي 

كنــا قــد اختطفــن فــي أحــداث 3 آب 2014«.

وحــذر خليــل الحكومــة العراقيــة مــن »مغبــة إدخــال هــذه العوائــل إلــى 

نينوى على اعتبارها قنابل موقوتة مليئة باألفكار الداعشية التكفيرية، 

 ســلبية علــى املجتمــع 
ً
التــي مــن شــأنها أن تســمم أفــكار الشــباب وتتــرك آثــارا

واألجيــال الالحقــة«. )روســيا اليــوم، 2019-7-28(

فيهــذه األثنــاء، نصــح الســفير األمريكــي الســابق فــي ســورية، روبــرت فــورد، 

: إنه »ال أحَد في 
ً
 من الواليات املتحدة، قائال

ً
املعارضة بأن ال تنتظر شيئا

واشــنطن مســتعد للمخاطرة بحرب عاملية ثالثة بســبب ســورية«.

 مــن الســوريين، يتوقعــون تدخــل 
ً
وأضــاف فــورد، إنــه َعلــم أن »كثيــرا

الجيــش األمريكــي إليقــاف الفظائــع التــي ترتكبهــا الحكومــة الســورية«، 

 أن بــالده »لــن تتدخــل لوقــف قصــف إدلــب«.
ً
بحســب تعبيــره، مؤكــدا

وفــي هــذا الســياق، لفــت فــورد إلــى أن التدخــل ضــد دولــة أخــرى يحتــاج 

 علــى اعتــداء مباشــر، 
ً
إلــى موافقــة مجلــس األمــن، إن لــم يكــن التدخــل ردا

 إلــى أن الشــرطين غيــر متوافريــن، فســورية لــم تهاجــم الواليــات 
ً
مشــيرا

املتحــدة، ومجلــس األمــن لــن يصــدر ذلــك القــرار، ألن روســيا والصيــن 

ستســتخدمان حــق النقــض ضــده.

وأشار فورد إلى أن واشنطن وموسكو اقتسمتا املجال الجوي السوري، 

»إذ يســيطر الــروس علــى جميــع أجــواء غــرب نهــر الفــرات، فيمــا يســيطر 

األمريكيــون علــى جميــع األجــواء شــرق النهــر، وحــال شــرعت القــوات 

الجويــة األمريكيــة فــي التحليــق فــوق إدلــب، ســيكون هنــاك احتمــال 

حقيقــي للقتــال بيــن الطائــرات الحربيــة الروســية واألمريكيــة«، وقــال: 

»الحقيقــة أنــه ال أحــد فــي الواليــات املتحــدة علــى اســتعداد للمخاطــرة 

بحــرب عامليــة ثالثــة بســبب ســورية«.

وذكــر فــورد أنــه »ال أحــد يعلــم كــم مــن الوقــت 
ستستمر منطقة الحظر الجوي األمريكي شرق 

التــي  الخاصــة  العالقــة  تلــك  أو  الفــرات،  نهــر 

تربــط واشــنطن بـــقوات ســورية الديمقراطيــة، 

 مــا«.
ً
لكــن خبرتنــا تقــول إنهــا ســتنتهي يومــا

فــورد، الــذي لفــت فــي مقالــه إلــى أنــه »تقاعــد 

عــن العمــل لــدى الحكومــة األمريكيــة، وبالتالــي 

أن  كشــف  بصراحــة«،  التحــدث  يســتطيع 

»األمريكييــن الذيــن يحتلــون منطقــة »التنــف« 

الســورية »ال يقدمــون أي مســاعدة لتخفيــف 

املعاناة الشديدة للنازحين في مخيم الركبان«، 

القاعــدة األمريكيــة  الهــدف مــن   أن 
ً
موضحــا

فــي التنــف هــو »منــع إيــران مــن إيجــاد طريــق 

هنــاك«، وفــق تعبيــره.

وختــم فــورد مقالــه بتذكيــر الســوريين أن بــالده 

منعت معظمهم من الحصول على تأشيرات أمريكية، وأن إدارة الرئيس 

 على الكونغرس »حظر دخول أي 
ً
األمريكي دونالد ترامب اقترحت مؤخرا

الجئ جديد، بما في ذلك السوريون«. )الشرق األوسط، 2019-7-29(

فــي ســياق متصــل، أفــاد مســؤول عســكري رو�ســي أن املدربيــن األمريكييــن 

 فــي التنــف 
ً
يقومــون بإعــداد تشــكيل مســلح فــي منطقــة الـــ 55 كيلومتــرا

الســورية.

للقــوات  العامــة  األركان  لهيئــة  التابعــة  العمليــات  إدارة  رئيــس  وقــال 

املســلحة الروســية، الفريــق أول، ســيرغي رودســكوي، فــي مؤتمــر صحافــّي 

بموسكو: »يقوم املدربون األمريكيون بإعداد التشكيل املسلح »مغاوير 

الثــورة« وعــدد مــن املجموعــات املســلحة الصغيــرة تابعــة ملــا يســمى بـــ 

 فــي التنــف«.
ً
»جيــش الكتائــب العربيــة« فــي منطقــة الـــ 55 كيلومتــرا

 لــه فــإن املروحيــات العســكرية األمريكيــة فــي شــرق الفــرات تقــوم 
ً
ووفقــا

 أنــه 
ً
بنقــل املســلحين، الذيــن أنهــوا فتــرة اإلعــداد فــي التنــف، وأضــاف أيضــا

»يجري إرسال املخربين إلى املناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية 

فورد: ال أحَد في 
واشنطن مستعد 
للمخاطرة بحرب 

عاملية ثالثة بسبب 
سورية

ملف الشرق
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لزعزعــة اســتقرار الوضــع ومنــع تقويــة مواقــع الحكومــة الســورية هنــاك«.

وأوضــح: »مهامهــم هــي القيــام بعمليــات تخريــب وتدميــر البنيــة التحتيــة 

للنفــط والغــاز  وارتــكاب أعمــال إرهابيــة ضــد القــوات الحكوميــة. ولوحــظ 

وجــود مثــل هــذه الجماعــات فــي بلــدات الســويداء وتدمــر وأبــو كمــال«.

وشــدد رودســكوي علــى أن مســؤولية مقتــل املدنييــن فــي مخيــم الركبــان 

تقــع علــى عاتــق الواليــات املتحــدة التــي ترفــض القيــام بــأي �ســيء لحــل 

األزمــة اإلنســانية هنــاك«.
وتابع: »املئات، إن لم يكن اآلالف، من الناس الذين توفوا حفرت قبور 

لهــم علــى عجــل خلــف ســور املخيــم. والصــور التــي التقطــت مــن أقمارنــا 

تؤكــد ذلــك. وتقــع املســؤولية الرئيســة فــي وفــاة املدنييــن علــى الواليــات 

املتحــدة، التــي رفضــت منــذ فتــرة طويلــة فعــل أي �ســيء لحــل أخطــر أزمــة 

إنســانية فــي الركبــان«.

وتابــع رودســكوي: »باإلضافــة إلــى تدريــب املســلحين، تنشــغل الوحــدات 

األمريكية في سورية بنهب املنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات 

التابعة للحكومة السورية الشرعية«، وأشار إلى أن الشركات العسكرية 

األمريكيــة الخاصــة تزيــد مــن عــدد موظفيهــا فــي املواقــع النفطيــة الســورية 

فــي منطقــة الفــرات، وعددهــم اآلن يتجــاوز 3.5 ألــف شــخص.

: »يتــم اســتخراج وبيــع النفــط الســوري مــن 
ً
وأوضــح رودســكوي قائــال

حقــول كوناكــو والعمــر  وتانــاك الواقعــة علــى الضفــة الشــرقية لنهــر 

الفــرات. هنــاك مخطــط إجرامــي لنقــل النفــط الســوري عبــر الحــدود، 

يحــدث ببســاطة نهــب الثــروة الوطنيــة الســورية«. )ســبوتنيك، 7-29-

)2019

بمــوازاة ذلــك، أعلــن رئيــس خليــة »الصقــور« االســتخباراتية العراقيــة، 

أبــو علــي البصــري« أن زعيــم تنظيــم داعــش أبــا بكــر البغــدادي موجــود فــي 

ســورية، وال يــزال يحظــى بنفــوذ ملمــوس داخــل التنظيــم، رغــم مشــاكله 

الصحيــة.

وأشــار املســؤول االســتخباراتي، إلــى أن البغــدادي، بعــد تصفيــة قــادة 

تنظيمــه واالنتكاســة العســكرية لداعــش فــي ســورية والعــراق، واجــه 

« مــن قبــل معاونيــه العــرب واألجانــب، لكنــه أعطــى أولويــة 
ً
 داهمــا

ً
»خطــرا

مــن  تنظيمــه  التصــدي لالختراقــات االســتخباراتية وحفــظ  إلــى  كبــرى 

االنقســامات.

وتابــع: »البغــدادي مــا زال يتمتــع بنفــوذ قــوي وطاعــة بيــن أتباعــه مــن 

لتعويــض  تغييــرات  أجــرى  وقــد  أجنبيــة وعربيــة وعراقيــة،  جنســيات 

اإلرهابييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد »الصقــور« خــالل العمليــات املشــتركة فــي 

ســورية وعمليــات تحريــر نينــوى والرمــادي وصــالح الديــن وباقــي املناطــق 

املحتلــة«.

وأكــد البصــري أن البغــدادي يعانــي مــن عجــز وشــلل فــي أطرافــه إثــر 

إصابتــه فــي العمــود الفقــري بشــظايا صــاروخ، خــالل عمليــة نفذتهــا خليــة 

»الصقــور« بالتنســيق مــع ســالح الجــو العراقــي الســتهداف اجتمــاع قــادة 

التنظيــم فــي منطقــة هجيــن بريــف ديــر الــزور فــي ســورية قبــل تحريرهــا عــام 

.2018

ــد داعــش هزيمــة عســكرية فــي ســورية والعــراق، ال يــزال  هــذا، ورغــم تكبُّ

مكان وجود البغدادي موضع ترجيحات وافتراضات كثيرة، وهو اختفى 

 في العراق أواخر عام 2017، حين 
ً
عن األنظار إثر دحر تنظيمه عسكريا

تحولــت فلــول داعــش إلــى اســتراتيجية حــرب العصابــات ضــد القــوات 

العراقيــة. )الصبــاح، 2019-7-28(

هــذا، وبحــث وزيــرا الدفــاع التركــي خلو�ســي أكار، واألمريكــي، مــارك إســبر، 

فــي اتصــال هاتفــي إقامــة مــا تســّمى«منطقة آمنة«املزعومة.

أحد عناصر خلية »الصقور« االستخباراتية العراقية
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وجــاء فــي بيــان لــوزارة الدفــاع التركيــة، أن أكار قــال لنظيــره األمريكــي إن 

َعــّد القــوة الوحيــدة القــادرة علــى ضمــان الســيطرة علــى املنطقــة 
ُ
»تركيــا ت

اآلمنــة« بشــمال ســورية، وأعــرب الوزيــر الترـكـي عــن أملــه بــأن تتخلــى 

الواليــات املتحــدة عــن دعــم »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة التــي 

. )تــاس، 2019-7-29(
ً
 إرهابيــا

ً
تعّدهــا أنقــرة تنظيمــا

يأتــي ذلــك فــي وقــت، أكــد مجلــس األمــن القومــي الترـكـي تصميــم أنقــرة 

علــى إقامــة »ممــر ســالم« بســورية، فــي إشــارة إلــى »املنطقــة اآلمنــة«، وقــال 

مجلــس األمــن التركــي، فــي بيــان صــادر عنــه عقــب اجتمــاع عقــده الثالثــاء 

برئاســة الرئيــس، رجــب طيــب أردوغــان، فــي العاصمــة أنقــرة: »نؤكــد 

مــن   
ً
الجهودكافــة بــذل  بخصــوص  تصميمنــا 

أجــل إقامــة ممــر ســالم فــي إطــار ضمــان أمــن 

حدودنــا«.

تركيــا  عــزم  علــى  األمــن  بيــان مجلــس  وشــدد 

االســتمرار فــي »مكافحــة التنظيمــات اإلرهابّيــة 

 بالعزيمة واإلصرار نفسيهما«. )األناضول، 
ً
كافة

)2019-7-30

واليــة  إلــى  عســكرية  معــدات  أنقــرة  وأرســلت 

شــانلي أورفــا الجنوبيــة الواقعــة بالقــرب مــن 

الحدود مع سورية، وتضم القافلة العسكرية 

املرســلة 12 ســيارة مدرعة وتحمل وحدات من 

القــوات الخاصــة وحافــالت وصلــت إلــى منطقــة 

جيــالن بينــار الواقعــة علــى الحــدود مــع ســورية. 

إلــى أن نقــل القــوات املســلحة يعــد  وأشــارت 

 مــن زيادةالوجــود العســكري الترـكـي علــى 
ً
جــزءا

طــول الحــدود مــع ســورية. )نوفوســتي، 7-31-

)2019

وبمــا يؤكــد صحــت االتهامــات الروســية ألميــركا، 

مســلحي  بتدريــب  يقــوم  أنــه  البنتاغــون  أكــد 

مجموعــة »مغاويــر الثــورة« فــي منطقــة التنــف 

 إلــى فعاليتهــا فــي محاربــة تنظيــم 
ً
بســورية، مشــيرا

داعــش اإلرهابــي.

وقــال املكتــب اإلعالمــي لـ«التحالــف الدولــي«: إن »شــركاء التحالــف فــي 

منطقــة التنــف هــم »مغاويــر الثــورة« الذيــن أظهــروا فعاليتهــم فــي ردع 

داعــش ودعــم األمــن فــي املنطقــة«. )ســبوتنيك، 2019-8-1(

قــال مبعــوث الواليــات املتحــدة الخــاص بســورية جيمــس جيفــري، إن 

 
ً
واشنطن تعتقد بأن حوالي 15 ألف مسلح من داعش، ال يزالون أحرارا

فــي ســورية والعــراق.

وأضاف الدبلوما�سي األمريكي للصحافيين: »أما بخصوص عدد عناصر 

 للتقديــرات، يبلــغ 
ً
داعــش فــي العــراق وســورية، فيمكننــي القــول إنــه وفقــا

 لــه، يواصــل هــؤالء املســلحون التحــرك 
ً
حوالــي 15 ألــف شــخص«، ووفقــا

 فــي شــمال 
ً
فــي منطقــة جنــوب الفــرات، علــى الرغــم مــن أن الوضــع عمومــا

شــرق ســورية، تحــت ســيطرة قــوات »قســد« املتحالفــة مــع الواليــات 

املتحــدة.

 
ً
وقــال جيفــري: إن حوالــى 10 آالف مــن مســلحي داعــش يقبعــون حاليــا

الراهــن فــي معســكرات اعتقــال تابعــة لـ«قســد«، وأشــار، إلــى أن »قســد« 

داعــش.  مســلحي  عائــالت  أفــراد  مــن   
ً
ألفــا  70 إلــى  يصــل  مــا  تحتجــز 

)2019-8-1 )نوفوســتي، 

من جانبه، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بالده يمكن 

أن تطلق سراح مسلحي داعش، املعتقلين في املناطق التي يسيطر عليها 

الجيش األمريكي، إذا لم تقم ســلطات بلدانهم 

األصلية، باستالمهم.

الصحافييــن:  مــع  حديــث  فــي  ترامــب،  وقــال 

»نحتجــز اآلالف مــن مســلحي داعــش، ونريــد 

ســتقوم  هــل  ســنرى  أوروبــا.  تأخذهــم  أن 

بلدانهــم األصليــة باســتالمهم. إذا لــم يتــم ذلــك، 

فســنضطر علــى األرجــح إلــى إطــالق ســراحهم إلــى 

أوروبــا«.

وأشــار ترامــب، إلــى وجــود 2500 مــن مســلحي 

داعــش مــن مواطنــي الــدول األوربيــة، فــي قبضــة 

األمريكييــن وحلفائهــم داخــل ســورية والعــراق، 

وشــدد علــى أن بــالده تريــد مــن أوروبــا أن تأخــذ 

مســلحي داعــش املعتقليــن »ألنهــم كانــوا عائدين 

إلــى هنــاك: إلــى فرنســا وأملانيــا واملناطــق األخــرى« 

حســب تعبيــره. )تــاس، 2019-8-1(

إلــى  األمريكــي  املبعــوث  أكــد  األثنــاء،  فيهــذه 

ســورية جيمــس جيفــري، اســتمرار مباحثــات 

تســّمىبـ«املنطقة  مــا  حــول  تركيــا  مــع  بــالده 

لهــذه  املناســب  العمــق  أن   
ً
ــدا

ّ
اآلمنة«،مؤك

كــم. و15   5 بيــن  يتــراوح  املنطقــة 

وقــال جيفــري: إن »املشــروع الجديــد بشــأن 

املنطقــة اآلمنــة يتضمــن أن تديــر هــذه املنطقــة قــوات أمريكيــة وتركيــة 

مشــتركة«، وأضــاف: »املوقــف الترـكـي متشــدد للغايــة، لكننــا ســنواصل 

الجانــب  فــي  املحادثــات  ومنهــا  األصعــدة،  مختلــف  علــى  مباحثاتنــا 

العســكري، والعمــق املناســب للمنطقــة اآلمنــة. مــن وجهــة نظرنــا، العمــق 

املناسب هو بين 5 و15 كم على أن يتم سحب األسلحة الثقيلة إلى أكثر 

مــن ذلــك«.

وتابــع: »هنــاك بعــض االختــالف فــي وجهــات النظــر بيــن أنقــرة وواشــنطن، 

، بــل نريــد التعامــل مــع كيفيــة عمــل أمريــكا 
ً
لكننــا ال نركــز عليهــا كثيــرا

واألتــراك فــي هــذه املنطقــة، نحــن نريــد العمــل معهــم، وهــذا االتفاق هو ما 

«. )رووداو، 
ً
يمكــن أن نقدمــه ألهالــي شــمال شــرق ســورية، وهــو مهــم جــدا

رودسكوي: يقوم 
املدربون األمريكيون 

بإعداد »مغاوير 
الثورة« ومجموعات 

مسلحة تابعة لـ 
»جيش الكتائب 
العربية« في التنف
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من جهته، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، 

الجمعــة، إن بــالده ســتضطر إلنشــاء »منطقــة آمنــة« بمفردهــا فــي حــال 

عــدم التوصــل التفــاق مــع الواليــات املتحــدة فــي هــذا الشــأن.

وأشــار أقصــوي إلــى أن جيفــري ســيزور تركيــا االثنيــن، لعقــد مباحثــات 

 إلــى أن تركيــا نقلــت إلــى 
ً
مــع الجانــب التركــي حــول »املنطقــة اآلمنــة«، الفتــا

جيفــري تطلعاتهــا حــول املنطقــة اآلمنــة، وضــرورة أن تمتــد هــذه املنطقــة 

بعمــق 32 كــم مــن الحــدود التركيــة باتجــاه األرا�ســي الســورية، تحــت 

الســيطرة التركيــة، وإخــراج املســلحين األكــراد منهــا. 

وشــدد علــى أن »تركيــا لــن تســمح بتحويــل املباحثــات املتعلقــة باملنطقــة 

اآلمنة إلى ذريعة للمماطلة، إذ أنها ستتخذ جميع أنواع التدابير لضمان 

أمنهــا القومــي إذا لــم تتــم تلبيــة تطلعاتهــا«. )األناضــول، 2019-8-2(

بــدوره، أعــرب املبعــوث الخــاص للرئيــس الرو�ســي إلــى ســورية، ألكســندر 

الفرينتيــف عــن أملــه فــي إمكانيــة إغــالق مخيــم الركبــان للنازحيــن جنــوب 

شــرق ســورية خــالل الشــهر الحالــي.

وقــال الفرينتيــف فــي تصريحــات للصحافييــن الجمعــة فــي ختــام الجولــة 
الـــ13 مــن محادثــات »أســتانا« التــي عقــدت فــي العاصمــة الكازاخيــة نــور 

ســلطان: »العمــل فــي هــذا االتجــاه مســتمر. نأمــل فــي أن ننتهــي بمســاعدة 

املؤسســات األمميــة املعنيــة مــن إجــالء املدنييــن عــن مخيــم الركبــان 

وإعادتهــم إلــى مناطقهــم، وإغــالق ملــف هــذا املخيــم«.

 
ً
وأضــاف: »إذا اســتطعنا فعــل ذلــك فــي أقــرب وقــت، ســيكون ذلــك مثــاال
يحتــذى لتتبنــى األطــراف املعنيــة إجــراءات مماثلــة تجــاه مخيــم الهــول 

 يتطلــب رد 
ً
 متوتــرا

ً
الــذي يقــع فــي منطقــة ســيطرة »قســد«، ويشــهد وضعــا

.»
ً
فعــل ســريعا

وكانــت موســكو ودمشــق اتهمتــا القــوات األمريكيــة وحلفاءهــا املحلييــن فــي 

سورية بعرقلة إجالء النازحين عن الركبان الواقع في منطقة نفوذهم، 

بهــدف اإلبقــاء علــى موطــئ قــدم لهــم فــي منطقــة حساســة مــن األرا�ســي 

الســورية. )روســيا اليــوم، 2019-8-2(

وذكــر البيــان الختامــي للجولــة الـــ13 مــن محادثــات أســتانا حــول ســورية، 

أن الــدول الضامنــة بحثــت التطــورات فــي شــمال شــرق ســورية، وأعلنــت 
رفضها »أي محاوالت لخلق حقائق جديدة على األرض، بما فيها مشاريع 

غيــر قانونيــة إلعــالن حكــم ذاتــي، بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب«.

وأعربت الدول الثالث عن عزمها على »مواجهة املخططات االنفصالية، 

التــي تهــدف إلــى تقويــض ســيادة ســورية ووحــدة أراضيهــا وتضــر باألمــن 

القومــي للبلــدان املجــاورة«.

ورحــب البيــان بعمليــة تبــادل املعتقليــن التــي نفذتهــا دمشــق واملعارضــة 

 علــى ضــرورة مواصلــة وتطويــر نشــاط فريــق 
ً
، مشــددا

ً
املســلحة مؤخــرا

تحريــر  بشــؤون  واملعنــي  أســتانا«  »مفاوضــات  عــن  املنبثــق  العمــل 

املحتجزيــن واألســرى، بحســبانه »آليــة متميــزة أثبتــت فاعليتهــا وضرورتهــا 

لتعزيز الثقة« بين طرفي التسوية في سورية. )روسيا اليوم، 2019-8-2(

 فجــر نفســه 
ً
علــى صعيــد آخــر، ذكــرت وســائل إعــالم ســورية أنَّ انتحاريــا

 
ً
بحــزام ناســف خــالل اقتحــام عناصــر مــن الجيــش العربــي الســوري مركزا

للمســلحين فــي بلــدة مليحــة العطــش بريــف درعــا مــا أســفر عــن إصابــة 5 

مــن الجنــود. )ســانا، 2019-7-27(

وفي اليوم التالي، أفاد مصدر عسكري بوقوع شهداء وجرحى في صفوف 

الجيــش، األحــد، جــراء انفجــار عبــوة ناســفة مــن مخلفــات املســلحين فــي 

الريــف الشــرقي ملحافظــة الســويداء أثنــاء عمليــة تمشــيط للمنطقــة.

وقــال املصــدر إن انفجــار العبــوة وقــع أثنــاء عمليــة تمشــيط كان يقــوم بهــا 

الجيــش فــي مــزارع الخطيــب شــرق قريــة طربــا فــي الريــف الشــرقي ملحافظــة 

الســويداء. )روســيا اليــوم، 2019-7-28(

سيارات تابعة للمجموعات اإلرهابية داخل قاعدة التنف التي يسيطر عليها االحتالل األميركي
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التعليق

إنَّ األنبــاء الــواردة بخصــوص تطــورات األحــداث فــي منطقــة شــرق الفــرات إذا تــم ربطهــا ببقيــة 

األحــداث البســيطة منهــا واملعقــدة تشــير إلــى مخطــط أميرـكـّي جديــد إلعــادة ترتيــب املنطقــة مــن 

جديــد، ولعــل الدوافــع كثيــرة، منهــا ازديــاد حجــم فجــوة الخــالف األميركيــة التركيــة بخصــوص مــا 

تســّمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة علــى الحــدود الشــمالية مــع تركيــا، إذ لــم تتمكــن واشــنطن حتــى 

اآلن من كبح جموح النظام التركي الذي ال يتوقف عن التهديد بشّن عملية عسكرية على مناطق 

ســيطرة حلفــاء واشــنطن مــن امليليشــيات الكرديــة شــمال البــالد.

      على صعيد آخر لوحظ أنَّ االتهامات الروسية لواشنطن بتجهيز وتدريب مجموعات مسلحة 

ة بنفي أميركي مباشر أو غير مباشر عن طريق أدواتها في املنطقة، بل  في التنف، لم تقابل هذه املرَّ

عادت الواليات املتحدة األميركية وأكدت بشكل علني »وقح« على ذلك، وإذ ربطنا األمر بمجموع 

 فــي جنــوب البــالد وتســتهدف الجيــش العربــي الســوري 
ً
العمليــات اإلرهابيــة التــي بــدأت تظهــر مؤخــرا

باســتخدام خاليــا نائمــة، فــإن فــي األمــر نيــة أميركيــة إلعــادة تحريــك الجبهــة الجنوبيــة التــي انتهــت 

 ما في حينه، وإعادة فتح الجبهة الجنوبية يمثل حاجة أميركية 
ً
 نوعا

ً
باتفاق مصالحة كان مفاجئا

في الوقت الراهن إلشغال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة عن أية عملية قد 

تكون قريبة شــرق الفرات، كما أن إعادة فتح هكذا جبهة يعني خلط األوراق في ما يخص مســار 

أســتانا لتســوية األزمــة الســورية، وفــي الوقــت ذاتــه، اســتمالة التنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات 

 مــن الجنــوب ومــن ريــف 
ً
املســلحة التابعــة للــدول الخليجيــة املعاديــة لســورية التــي خرجــت مؤخــرا

دمشق ومن حمص وريفها، وسحبها من الحضن التركي، وبالتالي اإلجهاز على أداة تركية مهمة في 

معركــة أردوغــان ضــد امليليشــيات الكرديــة فــي شــرق الفــرات.

     لعلَّ الحدث الالفت أكثر في املخطط األميركي الجديد لتأمين قواته وأدواته في شرق الفرات، هو 

التناقــض الــذي تظهــره األخبــار الــواردة فــي التقريــر بخصــوص األنبــاء عــن اســتعادة عائالت مســلحي 

تنظيــم داعــش العراقيــة، ففــي الوقــت الــذي تنفــي فيــه الحكومــة املركزيــة فــي بغــداد أيــة أنبــاء بهــذا 

الخصــوص، أكــدت الســلطات املحليــة فــي العــراق غيــر عربيــة الخبــر، مــا أعلنــه قائــم مقــام قضــاء 

ســنجار التابــع ملحافظــة نينــوى العراقيــة، محمــا خليــل، عــن نقــل 32 ألــف شــخص مــن مخيمــات 

سورية إلى مخيمات محافظة نينوى، وفي هذا إشارة إلى مسعى أميركي إلحداث تفاهمات من نوع 

مــا بيــن الســلطات املحليــة العراقيــة –الكرديــة واآلشــورية وفــي شــمال العــراق( مــع مــا تفتــرض أنهــا 

ســلطات أمــر واقــع فــي شــمال شــرق ســورية واملتمثلــة فــي القــوى الكرديــة ذات النوايــا االنفصاليــة.

وعليــه، يوجــد مخطــط أميرـكـي تعمــل واشــنطن جاهــدة علــى تنفيــذه، وتهــدف مــن خاللــه بشــكل 

رئيــس إلــى تأميــن قواتهــا االحتالليــة فــي مناطــق شــمال شــرق البــالد، وكذلــك تأميــن أدواتهــا مــن 

، تفعيــل العمــل علــى خــط 
ً
امليليشــيات الكرديــة فــي املنطقــة، ومواجهــة هكــذا مخطــط تتطلــب أوال

القبائل والعشائر العربية في شرق الفرات، وإطالق مبادرة إلعادة السكان العرب الذين خرجوا 

، العمــل علــى مزيــد مــن التنســيق 
ً
مــن تلــك املنطقــة فــي الســابق إلــى مدنهــم وبلداتهــم وقراهــم، وثانيــا

 بين املناطق 
ً
 تجارّيا

ً
بين الحكومة السورية والحكومة العراقية في ما يخصُّ افتتاَح معابَر أو تبادال

ذات الســلطات املحليــة فــي شــمال العــراق وبيــن مناطــق ســيطرة املليشــيات الكرديــة فــي شــمال 

 عبــر تكثيــف الوجــود العســكري الســوري وتكثيــف وجــود 
ً
، االســتعداد جيــدا

ً
شــرق ســورية، وثالثــا

الشــرطة العســكرية الروســية فــي جنــوب البــالد كخطــوة اســتباقية ألّي مخطــط أميرـكـي إلعــادة 

تنشــيط هــذه املنطقــة باملســلحين.
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 علــى 
ً
 واســعا

ً
 بريــا

ً
نفــذ الجيــش العربــي الســوري، مســاء األحــد، هجومــا

مواقــع املســلحين فــي ريــف محافظــة حمــاة الغربــي الشــمالي، تمكــن خاللــه 

مــن اســتعادة الســيطرة علــى قريــة تــل امللــح االســتراتيجية.

وهجــوم الجيــش نحــو تــل امللــح انطلــق مــن مواقعــه فــي مناطــق كفرهــود 

والجديــدة بريــف حمــاة الشــمالي، حيــث تــدور اشــتباكات عنيفــة بيــن 

القــوات الحكوميــة والتشــكيالت املســلحة، وبــدأ الهجــوم بعــد تمهيــد 

مكثــف تنفــذه القــوات الحكوميــة بالقذائــف الصاروخيــة علــى مناطــق 
ريــف حمــاة الشــمالي والشــمالي الغربــي. )املرصــد، 2019-7-28(

وقــال مصــدر ميدانــي، األحــد: إن وحــدات مــن الجيــش، عملــت خــالل 

األيام الثالثة املاضية على تنفيذ تمهيد ناري مكثف في كامل محور ريف 

حمــاة الشــمالي والشــمالي الغربــي ومناطــق ريــف إدلــب الجنوبــي، مــا مهــد 

لشــن هجــوم ناجــح تمكنــت مــن خاللــه القــوات 

املهاجمــة مــن تحريــر تــل امللــح بعــد قطــع خطوط 

باتجــاه  والقادمــة  الخلفيــة  املســلحين  إمــداد 

محــور تــل امللــح والجبيــن.

تعمــل  الجيــش  قــوات  أن  املصــدر:  وأضــاف 

 على تثبيت نقاطها في تل امللح وتســتهدف 
ً
حاليا

تحــركات معاديــة يقــوم بهــا املســلحون فــي محــاور 

الجبيــن والــزكاة واألربعيــن.

التشــكيالت  ســيطرت  أن  بعــد  ذلــك  ويأتــي 

التــي يقودهــا تنظيــم »هيئــة تحريــر  املســلحة 

 على املســتوى الدولي، 
ً
الشــام« املصنف إرهابيا

علــى تــل امللــح مــن خــالل هجــوم معاكــس عنيــف 

شــنته علــى املوقــع االســتراتيجي، مكنهــا مــن قطــع 

طريــق محــردة – ســلمية. )ســبوتنيك، 7-28-

)2019

بلــدة  علــى  الجيــش  ســيطر  التالــي  اليــوم  وفــي 

الجبيــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي الغربــي. )روســيا 

)2019-7-29 اليــوم، 

األركان  هيئــة  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 

الروســية، أن هجمــات املســلحين مــن منطقــة إدلــب أدت إلــى استشــهاد 

أشــهر.  4 خــالل   
ً
مدنيــا و65  ســوريين  جنــود   110

للقــوات  العامــة  األركان  لهيئــة  التابعــة  العمليــات  إدارة  رئيــس  وأفــاد 

املســلحة الروســية، الفريــق أول، ســيرغي رودســكوي، بــأن اإلرهابييــن 

مســتمرون فــي محاولــة تنظيــم الهجمــات علــى قاعــدة حميميــم الجويــة فــي 

ســورية.

وقــال: »إن اإلرهابييــن ال يوقفــون محــاوالت تنظيــم هجمــات علــى قاعــدة 

حميميــم الجويــة. ولهــذا الغــرض يســتخدمون أنظمــة راجمــات الصواريــخ 

والطائــرات بــدون طيــار فــي عمليــات القصــف«.

كذلــك، أعلنــت هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الروســية، أن 

تحليــق ســالح الجــو الرو�ســي بســورية تــم تقليصــه إلــى الحــد األدنــى ويجــري 

كجــزء مــن التدريــب القتالــي واالستكشــاف اإلضافــي للوضــع.

وقال رودسكوي، في مؤتمر صحافّي في موسكو: »تقوم مجموعة القوات 

الجوية الروسية في سورية بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد 

للقيــام بمهــام مكافحــة اإلرهــاب. وتقلصــت تحليقــات الطيــران إلــى الحــد 

األدنــى وغــدت فــي إطــار التدريــب القتالــي واالســتطالع اإلضافــي«.

 مــن روســيا وتركيــا تتخــذ التدابيــر لتحديــد وتدميــر نقــاط 
ً
وأضــاف: أن كال

النــار التــي تعــود للمســلحين فــي ســورية واملعــدات ومســتودعات الذخيــرة، 

: »بالتعــاون مــع زمالئنــا األتــراك نتخــذ تدابيــر لتحديــد وتدميــر نقــاط 
ً
قائــال

النــار لإلرهابييــن ومعداتهــم وأســلحتهم ومســتودعات الذخيــرة«.

وأكد أن »املقاتالت الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطالع مسبق. 

 مــن خــالل 3 
ً
 وتكــرارا

ً
ويتــم دراســة املوقــع مــرارا

قنــوات مســتقلة علــى األقــل. وجميــع الضربــات 

دقيقــة«.

وتابــع: »فــي الوقــت الجــاري يســجل االســتطالع 

الجــزء  فــي  املســلحين  وتمركــز  ســرية  حركــة 

الجنوبــي الغربــي مــن منطقــة خفــض التصعيــد 

)فــي إدلــب(. وتتــم إعــادة نشــر مــا ال يقــل عــن 

500 إرهابــي مــن »أحــرار الشــام« مــن املناطــق 

الشــمالية من محافظة إدلبويجري االســتعداد 

هجوميــة«. لعمليــات 

كمــا أكــد أن صــور وســائل الفضــاء الروســية، 

عــدم  أكــدت  الروســية،  املســيرة  والطائــرات 

املســاس بســوق معــرة النعمــان، الــذي زعمــت 

منظمة »الخوذ البيضاء« تدميره خالل قصف 

جــوي رو�ســي.

الروســية  املســيرة  الطائــرات  »قامــت  وتابــع: 

يومــي 24 و26 يوليــو الجــاري بالتحقــق مرتيــن 

مــن التقاريــر التــي أفــادت بتدميــر ســوق فــي معــرة 

النعمــان، وتصويــر الســوق واألماكــن املحيطــة 

بــه. أي بعــد مزاعــم توجيــه ضربــة جويــة«.

 صور وسائل الفضاء الروسية، 
ً
وأشار إلى أن هذه املعلومات أكدتها أيضا

التي تم التقاطها في 25 تموز الجاري. )سبوتنيك، 2019-7-29(

بمــوازاة ذلــك، اتهــم منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة، فاســيلي 

نيبينزيــا، الــدول الغربيــة فــي مجلــس األمــن بالســعي إلــى الحفــاظ علــى 

»الجيــب اإلرهابــي« فــي إدلــب الســتخدامه ضــد الســلطات الســورية.

وقــال نيبينزيــا، فــي كلمــة ألقاهــا، الثالثــاء، فــي جلســة ملجلــس األمــن الدولــي: 

 يســعى إلــى 
ً
أساســا

ً
»يمثــل الحفــاظ علــى الجيــب اإلرهابــي فــي إدلــب هدفا

ــد أن الغــرب بحاجــة إلــى بقــاء الوجــود 
ّ
تحقيقــه شــركاؤنا الغربيــون«، وأك

الســلطات  بهــدف محاربــة   
ً
إدلــب »الســتخدامه مســتقبال فــي  اإلرهابــي 

الجيش يتمكن 
األسبوع املا�سي من 
استعادة السيطرة 
على قرى وبلدات 

ومواقع بريف حماة 
الغربي الشمالي

ملف الشمال
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ملف الشمال

الدكتور بشار الجعفري يترأس الوفد السوري في محادثات أستانا

الشــرعية«. الســورية 

وأضــاف املنــدوب الرو�ســي: »حدثال�ســيء نفســهكل مــرة عندمــا اقتــرب أي 
جيــب إرهابــي جديــد مــن نهايتــه فــي ســورية، هــذا مــا حصــل للوضــع حــول 

الجانــب الشــرقي مــن حلــب، والغوطــة الشــرقية، واآلن تضــرب املاكينــة 

الدعائيــة مــن كل أســلحتها بســبب األوضــاع فــي إدلــب«.    

وأكد نيبنزيا أن روسيا ستواصل عملها مع تركيا في إطار مذكرة سوت�سي 

املبرمــة، فــي 17 أيلــول 2018، بيــن الرئيســين الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، 

والتركــي، رجــب طيــب أردوغــان، لتســوية الوضــع فــي منطقــة إدلــب لخفــض 

: »ندعــو إلــى عــدم عرقلــة جهودنــا مــن خــالل خلــق 
ً
التصعيــد، مضيفــا

تغطيــة سياســية لإلرهابييــن واســتفزازاتهم«.

ونفى نيبينزيا االتهامات املوجهة إلى روسيا بشّن غارات على مستشفيات 

 
ً
 علــى أن التقاريــر حــول ذلــك كاذبــة، داعيــا

ً
ومــدارس فــي ســورية، مشــددا

األمــم املتحــدة والــوكاالت املعنيــة إلــى عــدم اإلســراع فــي نشــر معلومــات 

غيــر دقيقــة حــول ضحايــا األعمــال القتاليــة والســعي ألخــذ املعطيــات مــن 

مصــادر غيــر مسيســة.  )روســيا اليــوم، 2019-7-30(

وفــي وقــت الحــق، أفــاد شــهود عيــان بتعــرض قــرى ريــف حمــاة الشــمالي 

الغربــي لقصــف بمئــات القذائــف الصارخيــة فــي تطــور جديــد تشــهده 

مناطــق »خفــض التصعيــد« فــي ســورية، وأكــد الشــهود فــي املنطقــة أن 

التهديــدات تتصاعــد مــن خــالل الــرد العشــوائي عبــر إطالقأكثــر مــن 250 

 علــى مناطــق التمــاس، وهــو مــا أدى إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة. 
ً
صاروخــا

)2019-7-31 اليــوم،  )روســيا 

وبالتــوازي مــع اجتماعــات »أســتانا 13«، أعلــن مصــدر عســكري موافقــة 

الجيــش العربــي الســوري علــى وقــف إطــالق النــار فــي منطقــة خفــض 

التصعيد بإدلب،ابتداًء من منتصف ليل الخميس - الجمعة، بشروط.

وطالــب الجيــش بتطبيــق اتفــاق سوت�ســي الــذي يق�ســي بتراجــع اإلرهابييــن 

 بالعمــق مــن خــط منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب 
ً
بحــدود 20 كيلومتــرا

وســحب األســلحة الثقيلة واملتوســطة، مقابل وقف إطالق النار. )ســانا، 

)2019-8-1

ألكســندر  ســورية،  إلــى  الرو�ســي  للرئيــس  الخــاص  املبعــوث  وأعــرب 

الفرينتييــف، فــي مؤتمــر صحافّيعقــده فــي ختــام اليــوم األول مــن الجولــة 

الـ13 لـ«مفاوضات أســتانا«، عن ترحيب موســكو بإعالن دمشــق موافقة 

 إلــى أن الكــرة 
ً
مشــروطة علــى وقــف إطــالق النــار بمنطقــة إدلــب، مشــيرا

باتــت فــي ملعــب املســلحين.

ووصــف الفرينتييــف الــذي يــرأس الوفــد الرو�ســي فــي املفاوضــات نتائــج 

 إلــى أنهــا »ســتتيح تحريــك الوضــع 
ً
مشــاورات اليــوم بـ«اإليجابيــة«، مشــيرا

السيا�ســي مــن نقطــة الجمــود«.

وفــي إجابتــه عــن ســؤال حــول إعــالن دمشــق موافقتهــا بشــروط علــى وقــف 

إطالق النار في إدلب، شدد الفرينتييف على ضرورة إحالل االستقرار في 

املنطقــة، وقــال: »بالتأكيــد، نرحــب بقــرار الحكومــة الســورية والكــرة اآلن 

فــي ملعــب املعارضــة املســلحة املعتدلــة التــي تســيطر لألســف علــى الجــزء 

األصغــر مــن منطقــة إدلــب«.

وأضــاف الفرينتييــف أنَّ املشــاركين فــي الــدورة الحاليــة مــن »أســتانا« 

بحثــوا مســائل »إحــالل االســتقرار فــي منطقــة إدلــب وصياغــة التدابيــر 

لالســتمرار فــي مكافحــة املنظمــات اإلرهابيــة املوجــودة هنــاك وتشــجيع 
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املعارضة املســلحة املعتدلة على اســتعادة الســيطرة على هذا الجزء من 

الســورية«. األرا�ســي 

وأشــار الفرينتييــف إلــى أن 90٪ مــن أرا�ســي إدلــب تخضــع للتنظيمــات 

: »ليــس مــن املرجــح 
ً
اإلرهابيــة وعلــى رأســها »هيئــة تحريــر الشــام«، مضيفــا

أنهــم ســيتوقفون عــن شــّن أعمــال اســتفزازية ضــد القــوات الحكوميــة، 

ولكــن إذا حــدث هــذا، فســنراقب تطــورات الوضــع«.

وشــدد علــى أن روســيا لــن تســمح فــي أّي حــال بــأن يتخــذ اإلرهابيــون مــن 

إدلــب »منطقــة هادئــة« وتمكينهــم مــن مواصلــة احتجــاز 3 مالييــن مدنــي 

كرهائــن وتهديدهــم بالســالح«.  )روســيا اليــوم، 2019-8-1(

وفــي اليــوم األول مــن وقــف إطــالق النــار، استشــهد مدنــي وجــرح ثالثــة 

آخريــن نتيجــة إطــالق صواريــخ علــى بلــدة بشــالما جنــوب شــرق مدينــة 

الســورية. القرداحــة 

ــه وبعــد مــرور ســاعات قليلــة علــى بــدء ســريان مفعــول وقــف إطــالق 
ّ
إذ إن

النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أقدمت املجموعات اإلرهابية 

املسلحة في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة على إطالق خمسة 

صواريخ من جبل شحشبو بالقرب من املرصد التركي رقم عشرة باتجاه 

الســاحل.

ســقوط بعــض الصواريــخ فــي بلــدة بشــالما جنــوب شــرق مدينــة القرداحــة 

أدى إلــى ارتقــاء شــهيد وإصابــة ثالثــة مدنييــن آخريــن بجــراح، وخســائر 

ماديــة فــي ممتلــكات املواطنيــن. )ســانا، 2019-8-2(

وفــي اليــوم الثانــي مــن وقــف إطــالق النــار، أعلنــت الخارجيــة الكازاخيــة أن 

ممثلــي املعارضــة املســلحة املشــاركين فــي محادثــات »أســتانا-13«، وافقــوا 

علــى االنضمــام إلــى اتفــاق وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب.

وقــال مديــر دائــرة آســيا وإفريقيــا فــي الــوزارة يرجــان مــوكاش للصحافييــن 

علــى هامــش فعاليــات املفاوضــات فــي العاصمــة الكازاخيــة نــور ســلطان: 

»الهدنــة دخلــت حيــز التنفيــذ حســب املشــاركين... املعارضــة املمثلــة هنــا 

)فــي املفاوضــات( وافقــت علــى هــذا االتفــاق الخــاص بإدلــب«. )روســيا 

اليــوم، 2019-8-2(

كمــا أعربــت روســيا وتركيــا وإيــران عــن ارتياحهــا ملــا تــم إنجــازه مــن تقــدم 

فــي تحديــد قــوام ونظــام عمــل اللجنــة الدســتورية، مؤكــدة اســتعدادها 

للمســاعدة فــي انعقــاد هــذه اللجنــة فــي أســرع وقــت ممكــن.

وجــاء إعــالن الرعــاة الثالثــة هــذا، فــي البيــان الختامــي الــذي صــدر الجمعــة 
الـــ13 مــن محادثــات أســتانا حــول  فــي الجلســة العامــة للجولــة  عنهــم 

فــي اليوميــن  نــور ســلطان  سوريةالتياســتضافتها العاصمــة الكازاخيــة 

األخيريــن.

وأشــار البيــان إلــى أن روســيا تركيــا وإيــران بصفتهمــا مــن الــدول الضامنــة 

لـ«عمليــة أســتانا«، أعربتــا عــن أســفها لســقوط ضحايــا بيــن املدنييــن فــي 

إدلــب الســورية، واتفقــت علــى اتخــاذ »إجــراءات عمليــة« مــن أجل حماية 

املدنييــن وكذلــك »العســكريين التابعيــن للــدول الضامنــة واملوجوديــن 

داخــل منطقــة وقــف التصعيــد وخارجهــا فــي إدلــب«.

كمــا عبــرت الــدول الثــالث عــن قلقهــا إزاء زيــادة نفــوذ تنظيــم »هيئــة تحريــر 

الشام« اإلرهابّي، وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى داعش وغيرهما 

مــن التنظيمــات اإلرهابية.

ورحــب البيــان بمشــاركة ممثلــي لبنــان والعــراق فــي »مفاوضــات أســتانا« 

بصفتهــم مراقبيــن للمــرة األولــى، وختــم باإلعــالن أن الجولــة الـــ14 مــن 

املفاوضــات بـ«صيغــة أســتانا« ســتعقد فــي مدينــة نــور ســلطان فــي تشــرين 

األول املقبل.)روســيا اليــوم، 2019-8-2(

في ســياق متصل، أعلن مســاعد وزير خارجية إيران للشــؤون السياســية 

علي أصغر حجي، أن وقف إطالق النار في إدلب ال ينطبق على اإلرهابيين، 
 فــي اتفــاق سوت�ســي املــؤرخ فــي 17 أيلــول 

ً
وأن هــذا منصــوص عليــه أيضــا

مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة، فاسيلي نيبينزيا
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تــم اإلعــالن  الدبلوما�ســي اإليرانــي الجمعــة: »خــالل اجتماعنــا،  وقــال 

عــن هدنــة فــي ســورية. لقــد اتفقنــا علــى مواصلــة الجهــود لتنفيــذ مذكــرة 

سوت�ســي وهــذه املذكــرة ال تســمح لإلرهابييــن باســتخدام هــذه الفرصــة 

)2019-8-2 )تــاس،  )الهدنــة(«. 

ــد رئيــس الوفــد الســوري إلــى محادثــات أســتانا بشــار الجعفــري، 
ّ
هــذا، وأك

أن البيــان الختامــي لهــذه الجولــة مــن املفاوضــات هــو األفضــل لســورية، 

مــن ناحيــة مضمونــه السيا�ســي ومقاربتــه للوضــع فيهــا.

وقــال الجعفــري فــي مؤتمــر صحافــّي فــي ختــام الجولــة 13 مــن محادثــات 

 
ً
 نزيهــا

ً
أســتانا الجمعــة: »ســورية ال تــرى تطبيقــا

مــن جانــب النظــام التركــي لـ«تفاهمــات أســتانا« 

و«اتفــاق سوت�ســي« حــول إدلــب، الــذي يق�ســي 

بانســحاب التنظيمــات اإلرهابيــة إلــى عمــق 20 

كــم وســحب األســلحة الثقيلــة واملتوســطة«، 

فــي »مســار أســتانا«   »جميــع األطــراف 
ً
مطالبــا

بتحمــل مســؤولياتهم والضغــط علــى تركيــا فــي 

هــذا الشــأن«.

ولفــت الجعفــري إلــى أن »ســورية لــن تنتظــر إلــى 

ما ال نهاية حتى ينفذ النظام التركي التزاماته، إذ 
إنَّ هنــاك مالييــن الســوريين فــي إدلــب يناشــدون 

الدولــة الســورية تخليصهــم مــن اإلرهــاب«.

وأوضــح الجعفــري أن »أنقــرة تواصــل احتــالل 

أجزاء من سورية في انتهاك لـ«تفاهمات أستانا« 

التي تنص على االلتزام بوحدة سورية وسيادتها 

 أنــه »ال يحــق لتركيــا 
ً
وســالمة أراضيهــا«، مضيفــا

أو الواليــات املتحــدة الحديــث عــن أي شــبر مــن 

ســورية، فــي وقــت تنتهــكان فيــه القانــون الدولــي 

وميثــاق األمــم املتحــدة بوجودهمــا غيــر الشــرعي 

علــى األرا�ســي الســورية«. )ســانا، 2019-8-2(

في أثناء ذلك، نفى مبعوث الرئيس الرو�سي إلى سورية، سعي بالده إلبرام 

صفقــة جديــدة حــول إدلــب، ودعــا تركيــا واملعارضــة لتنفيــذ التزاماتهمــا 

 اســتعداد موســكو ملســاعدتهما فــي ذلــك.
ً
باالتفاقــات القائمــة، مؤكــدا

وقــال الفريتنيــف الجمعــة فــي معــرض رده علــى ســؤال صحافــي عمــا إذا 

كانــت روســيا تخطــط ألي اتفــاق جديــد حــول إدلــب: »هــذا غيــر صحيــح، 

ال يتــم الحديــث عــن أي اتفــاق جديــد. هنــاك مذكــرة وتفاهمــات، وال�ســيء 

األهــم هــو تطبيــق تلــك التفاهمــات، وهــو مــا تركــز عليــه روســيا جهودهــا«.

وأكــد الفرينتيــف اســتعداد موســكو ملســاعدة أنقــرة فــي تنفيــذ التزاماتهــا 

الخاصة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد، وقال: »وفق مذكرة سوت�سي، 

قطعــت تركيــا علــى نفســها االلتزامــات )املتعلقــة بإخــراج املســلحين مــن 

مناطــق محــددة فــي إدلــب(. وإن تعــذر عليهــم ذلــك بمفردهــم، يمكنهــم 

 أن روسيا عرضت على املعارضة 
ً
التعويل علينا في مساعدتهم«، مضيفا

مــن  وغيرهــا  الشــام«  »تحريــر  محاربــة  فــي  مســاعدتها   
ً
أيضــا الســورية 

التنظيمــات املتطرفــة فــي إدلــب.

وأكــد الفرينتيــف أن مصيــر اتفــاق وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب الــذي دخــل 

حيــز التنفيــذ، يتوقــف علــى املعارضــة »املعتدلــة« وقدرتهــا علــى تطبيــق 

مذكــرة سوت�ســي فــي مــا يخــص إعــالن منطقــة منزوعــة الســالح فــي إدلــب 

وفــرض ســيطرتها عليهــا ومنــع الهجمــات االســتفزازية منهــا علــى املناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الجيــش الســوري.

ولفــت الفرينتيــف إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن املســلحين األجانــب فــي صفوف 

إدلــب،  فــي  املتمركــزة  اإلرهابيــة  التنظيمــات 

العامليــن  القاعــدة  عناصــر  عــدد  قــدر  حيــث 

بنحــو  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  تســمية  تحــت 

 إلــى أن مــا بيــن 5 و6 
ً
20 ألــف مســلح، مشــيرا

آالف منهــم أجانــب، وهــم مــن أنصــار الحــزب 

اإلســالمي التركســتاني، واإليوغــور والوافديــن 

مــن جمهوريــات االتحادالســوفياتّي الســابق، 

ستســتمر. مكافحتهــم  أن   
ً
مضيفــا

فشــلت  روســيا  أن  إلــى  الفرينتيــف  ولفــت 
حتــى اآلن فــي إقنــاع الواليــات املتحــدة والــدول 

األوروبية التي لديها قوات في األرا�سي السورية 

 علــى العكــس 
ً
بضــرورة ســحب قواتهــا، مشــيرا

مــن ذلــك إلــى دالئــل علــى زيــادة عــدد القــوات 

عناصــر  فيهــم  بمــن  ســورية،  فــي  األمريكيــة 

الشــركات العســكرية الخاصــة، بحجــة محاربــة 

)2019-8-2 اليــوم،  )روســيا  داعــش. 

 
ً
وأعلنــت موســكو أنهــا تنتظــر مــن أنقــرة تنفيــذا

 لالتفاقيــات املتعلقــة بســحب املقاتليــن 
ً
كامــال

 علــى 
ً
واألســلحة مــن إدلــب خــالل 24 ســاعة، ردا

مبــادرة الحكومــة الســورية بوقــف إطــالق النــار 

فــي تلــك املنطقــة.

وقال رئيس املركز الرو�سي للمصالحة في سورية، اللواء أليك�سي باكين، 

للصحافييــن: »بهــدف اســتقرار الوضــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

 »للقاء أســتانا« الدولي حول ســورية، قرر الرئيس الســوري بشــار 
ً
ودعما

األســد، وقــف إطــالق النــار وأي عمليــات هجوميــة فــي منطقــة التصعيــد 

فــي إدلــب، ابتــداًء مــن الســاعة 00:00 مــن يــوم 2 أغســطس عــام 2019. 

وردا علــى هــذه املبــادرة الســورية، ننتظــر أن ينفــذ الجانــب التركــي بشــكل 

تــام بنــود اتفــاق سوت�ســي الــذي ينــص علــى ســحب املســلحين واألســلحة 

مــن املنطقــة املنزوعــة الســالح، ووقــف القصــف وفتــح طريــق الســيارات 

الواصــل بيــن دمشــق وحلــب«. )تــاس، 2019-8-2(

نيبينزيا: الدول الغربية 
في مجلس األمن تسعى 
للحفاظ على »الجيب 

اإلرهابي« في إدلب 
الستخدامه ضد 
السلطات السورية
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التعليق

      أكــد الكاتــب الصحفــي، األســتاذ جانبــالت شــكاي، أن كل طــرف مــن الــدول املشــاركة فــي الجولــة 

 عشــرة مــن محادثــات أســتانا حــول ســورية يصــدر تصريحاتــه ومواقفــه مــن إتفــاق 
َ
الجولــة الثالثــة

 خطابات 
ً
 إلــى مواقفــه املبدئيــة، وهــي عمليــا

ً
 اســتنادا

ً
وقــف إطــالق النــار الــذي تــم اإلعــالن عنــه ظاهريــا

 بيــن الــدول التــي اجتمعــت فــي أســتانا 
ً
موجهــة إلــى الشــارع املوالــي لهــا، ولكــن أعتقــد أنَّ هنــاك اتفاقــا

بمنح تركيا فرصة ثانية لتنفيذ اتفاق سوت�سي بين الرئيسين الرو�سي والتركّي، أي االنسحاب بعمق 

 بجســر الشــغور.
ً
، وإعــادة تأميــن طريقــي حلــب حمــاة دمشــق، وحلــب الالذقيــة مــرورا

ً
20  كيلومتــرا

       وقــد ال نســتطيع أن نجــزم بــأنَّ هــذه هــي الفرصــة األخيــرة لتركيــا، إذ عــادة مــا يتــم التفــاوض فــي مــا 

ــى فــي 
ّ
ــى فــي مســار أســتانا؛ واآلخــر ميدانــّي يتجل

ّ
يتعلــق بمســألة إدلــب علــى منحييــن: األول، سيا�ســّي يتجل

املعــارك التــي يخوضهــا الجيــش العربــي الســوري علــى األرض، وكلمــا تعرضــت املجموعــات اإلرهابيــة 

 على 
ً
لضغط من قبل الجيش العربي السوري في إدلب يتحرك الجانب التركي أكثر ليمارس ضغوطا

املجموعات التي يدعمها ويرعاها، وإذا لم تستطع تركيا هذه املرة تنفيذ اتفاق سوت�سي سيواصل 

الجيــش عملياتــه وسنشــاهد حلقــة جديــدة مــن سياســة قضــم األرض قطعــة قطعــة.

      هذا، ومنذ بدء تنفيذ اتفاق سوت�سي، لم تلتزم به املجموعات املسلحة وال تركيا، ولذلك كانت 

هنــاك عمليــات عســكرية ومعــارك اســتطاع بوســاطتها الجيــش تأميــن مســاحات جديــدة فــي كل مــرة، 

ثم يتم منح تركيا الفرصة وهكذا، وفي هذا اإلطار تطلق دمشق بشكل دائم مواقفها من أي طريقة 

تطــرح لحــل األزمــة القائمة.

 تطلــق مواقفهــا الحاليــة، ألنهــا بــدت فــي وضــع حــرج أمــام امليليشــيات التــي تدعمهــا علــى 
ً
      تركيــا أيضــا

األرض بســبب تعــرُّض هــذه امليلشــيات أنفســها باســتمرار لخســائر، وال يتمكــن النظــام الترـكـّي مــن 

عــم العســكرّي املباشــر، وربمــا »جبهــة النصــرة« تحــاول توريــط الجيــش  تقديــم املســاعدة لهــا بالدَّ

 وتركيــا ال تريــد أن 
ً
التركــّي فــي معــارك مباشــرة مــع الجيــش الســورّي، لكــن هــذه املســاعي لــم تنجــح أبــدا

تدخــل بحــرب مباشــرة مــع الجيــش الســورّي، وكذلــك ســورية ال تريــد.

      أعتقد أنَّ الثالثي الرو�سي اإليراني التركي باتت تربطه مصالح استراتيجية من بينها الحرب على 

ســورية، وهــي لــم تعــد امللــف الوحيــد الــذي يربــط بيــن الــدول الثــالث فــي ظــل الضغــوط التــي تتعــرض 

، ولكــن كل واحــدة منهــا بحســب ظروفهــا 
ً
لهــا هــذه الــدول الثــالث مــن قبــل الواليــات املتحــدة تحديــدا

 أضعف 
ً
وسياساتها، ولطاملا اعتقدت إيران بأن وصول نظام أردوغان اإلسالموّي الذي بات حاليا

 هو اليوم أفضل لها ولسورية من أي نظام آخر ال يكون ذا خلفيات إسالمية، 
ً
مما كان عليه سابقا

وقــد تكــون هــذه الرؤيــة اإليرانيــة تلقــى صــدًى لهــا فــي موســكو، وربمــا صــدى أفضــل بكثيــر مــن صداهــا 

فــي دمشــق، فتحركــت طهــران طــوال املــّدة املاضيــة مــن هــذا املنطلــق، أي مــن أنَّ أردوغــان االســالمي 

هــو أفضــل الخيــارات الســيئة، ولكــن ال طهــران وال موســكو وال دمشــق كانــت تتوقــع أن يطــول تنفيــذ 

اتفــاق سوت�ســي كل هــذه املــدة. ربمــا كان هنــاك عمــل علــى دفــع املعارضــة للتــآكل مــن الداخــل باتفــاق 

سوت�سي، أي حصر املعارضة في مناطق داخلية ضيقة وإعادة العجلة االقتصادية إلى الدوران في 

 وبدأت الواليات املتحدة تستغل 
ً
العاصمة االقتصادية حلب مرة أخرى، لكن املوضوع طال كثيرا

هــذا الظــرف لتغييــر واقــع آخــر فــي شــرق ســورية؛ ذلــك مــن بــاب تلهيــة إيــران وروســيا وســورية بملــف 

 بجديــة 
ً
إدلــب وأال تتفّرغــا مللــف شــرق الفــرات، مــن هــذا املنطلــق ربمــا بــدأت إيــران تتحــرك مؤخــرا

 بخصــوص امللــف االقتصــادي والحصــار 
ً
أكثــر إلنهــاء ملــف إدلــب، إذ إنَّ الضغــوط زادت عليهــا كثيــرا

االقتصــادي وحتــى مــن التصعيــد األميركــي والغربــي اتجاههــا.
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