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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
الحديــث  لتطــورات  فيــه  نعــرض 
الحــل  ملــف  بخصــوص  والتصريحــات 
اللجنــة  تشــكيل  رأســها  وعلــى  السيا�ســي 
الدســتورية وزحمــة التحــركات األميركيــة 
بهــذا  األوســط  الشــرق  فــي  الغربيــة 
الخصوص، كما تم التطرق إلى التصعيد 
اإلســرائيلي بالترافــق مــع األنبــاء التــي تتوارد 
عــن توتــرات علــى مثلــث الحــدود الســورية 
اللبنانيــة وفلســطين املحتلــة، مــع عــرض 

الالجئيــن. ملــف  لتطــورات 

ملف الشمال
نتتبع فيه أخبار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ضد التنظيمات اإلرهابية 

شــمال البــالد، مــع عــرض للتواصــل التباكــي الغربــي التركــي علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 

املنطقــة، بهــدف إيقــاف عمليــة الجيــش فــي الشــمال وحمايــة »النصــرة« التــي تحالفــت 

 مــع تنظيــم داعــش، واســتلمت ســالح كيميائــي.
ً
مجــددا

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنتهــاكات  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

ســورية  »قــوات  قبــل  مــن  املتصاعــدة 

و»التحالــف  قســد«   - الديمقراطيــة 

البــالد،  شــرق  أهالــي  ضــد  الدولــي« 

باإلضافة الى مستجدات ملف الدواعش 

األجانــب، مــا ورد فــي الرســالة الثانيــة مــن 

قبــل زعيــم »حــزب العمــال الكردســتاني« 

بيــن  التقــارب  بشــأن  أوجــالن  عبــدهللا 

الترـكـي. والنظــام  حزبــه 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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بحثــت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل الســورية ريمــه قــادري مــع 
وزيــر العمــل الجزائــري تيجانــي حســان هــدام آليــات تفعيــل مذكــرات 
والضمــان  التشــغيل  مجــال  فــي  البلديــن،  بيــن  املوقعــة  التفاهــم 

االجتماعــي.
وأكــدت رئيســة الوفــد الســوري لـ«مؤتمــر العمــل الدولــي« فــي جنيــف، 
ريمــه قــادري، خــالل اللقــاء علــى ضــرورة تنســيق املواقــف بخصــوص 
القضايا ذات االهتمام املشترك لدى منظمة العمل الدولية وخاصة 
االنتهــاكات اإلســرائيلية تجــاه العمــال الســوريين فــي الجــوالن الســوري 
املحتــل وإدانــة التدابيــر االقتصاديــة غيــر القانونيــة أحاديــة الجانــب 

املفروضــة علــى ســورية.
مــن جانبــه، لفــت وزيــر العمــل الجزائــري تيجانــي حســان هــدام إلــى 
أهميــة تبــادل الخبــرات بيــن البلديــن والتنســيق فــي جميــع املواقــف 

املشــترك. االهتمــام  ذات  والقضايــا 
وثمــن الوزيــر الجزائــري انتصــارات الجيــش 
 عــودة األمــن واالســتقرار إلــى 

ً
الســوري، متمنيــا

جميــع أرا�ســي ســورية.
هــذا، وعقــد فــي مقــر األمــم املتحــدة بجنيــف 
أعمال الدورة الـ108 لـ«مؤتمر العمل الدولي« 
التــي انطلقــت فــي 10 حزيــران بمشــاركة 187 
 فــي منظمــة العمــل الدوليــة بينهــا 

ً
دولــة عضــوا

ســورية وبتمثيــل ثالثــي للحكومــات والعمــال 
وأصحــاب األعمــال. )ســانا، 2019-6-13(

فــي األثنــاء، أكــد الرئيــس الرو�ســي، فالديميــر 
بوتيــن، أن النتائــج التــي تحققــت فــي مجــال 
 
ً
نجاحــا تعــد  ســورية  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة 

وإيــران. وتركيــا  لروســيا   
ً
مشــتركا

وقــال بوتيــن خــالل لقائــه مــع نظيــره اإليرانــي، 
قرغيزســتان  عاصمــة  فــي  روحانــي،  حســن 
روســيا  بيــن  العالقــات  »تحمــل  بيشــكيك: 
وخاصــة  الجوانــب.  متعــدد   

ً
طابعــا وإيــران 

االســتقرار  ومســائل  االقتصــاد  مجــال  فــي 
فــي املنطقــة وجهودنــا املشــتركة فــي مكافحــة 

اإلرهــاب بمــا فــي ذلــك فــي ســورية«.
وأشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا تمكنت من 
تحقيــق إنجــازات كثيــرة فيمــا يخــص التســوية 
بمســاعدة  ذلــك  »تــم  وأضــاف:  الســورية، 

املوقــف اإليرانــي النشــط. بــال شــك فــإن نجاحنــا املشــترك، هــو نجــاح 
إليــران وروســيا وتركيــا«. )إنترفاكــس، 2019-6-14(

هــذا، وتطــرق البيــان الختامــي لقمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون، إلــى 
عــدد مــن القضايــا أهمهــا، نــزع الســالح النــووي، ومحاربــة اإلرهــاب 
والتطــرف، والوضــع فــي ســورية، ورفــض التدخــل فــي شــؤون الــدول 

األخــرى.
وقــال البيــان الختامــي للقمــة: »الــدول األعضــاء مســتمرة فــي التعــاون 
فــي مســائل نــزع الســالح النــووي ومراقبــة عــدم انتشــاره واالســتعمال 

الســلمي للطاقة الذرية والردود السياســية والدبلوماســية للتحديات 
اإلقليميــة.

وشــددت الــدول األعضــاء فــي البيــان »علــى أنــه ال يوجــد مبــرر ألعمــال 
اإلرهاب والتطرف«، معتبرة أنه »من املهم تنفيذ تدابير شاملة لتعزيز 
مكافحــة اإلرهــاب وأيديولوجيتــه، وتحديــد وإزالــة العوامــل والظــروف 

املؤديــة إلــى اإلرهــاب والتطــرف«.
وأكــدت »عــدم القبــول بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول بحجــة 
باســتخدام  القبــول  عــدم  وكذلــك  والتطــرف،  اإلرهــاب  مكافحــة 

 . الجماعــات اإلرهابيــة واملتطرفــة والراديكاليــة ملصالــح أنانيــة«
 علــى أن 

ً
وتطــرق البيــان الختامــي كذلــك إلــى األزمــة الســورية، مشــددا

الحــوار والحفــاظ علــى ســيادة أراضيهــا، هــو الســبيل الوحيــد لتســوية 
الوضــع فــي البــالد. )روســيا اليــوم، 2019-6-14(

ألكســندر  بدمشــق،  الرو�ســي  الســفير  وكان 
كبيــرة  أهميــة  »هنــاك  قــال:  قــد  يفيمــوف، 
لعملية التسوية السياسية في سورية بحيث 
يرأسها ويقودها السوريون بأنفسهم وبدعم 
: »إننــا علــى يقيــن 

ً
مــن األمــم املتحــدة، مضيفــا

بأنه ال يمكن التوصل إلى املصالحة الوطنية 
الحقيقيــة فــي ســورية، مــن دون إنهــاء الوجــود 
العســكري األجنبــي غيــر الشــرعي، وقبــل كل 

�ســيء األميرـكـي فــي أراضيهــا«.
وأكــد يفيمــوف أنــه مــن غيــر املقبــول تســييس 
ملف املســاعدات اإلنســانية للســوريين، كما 
ال يجــوز خنــق الشــعب الســوري بالعقوبــات 
 أن 

ً
األحاديــة الجانــب غيــر الشــرعية، معتبــرا

عــودة ســورية الســريعة إلــى األســرة العربيــة، 
بشــكل  األزمــة  تداعيــات  معالجــة  سيســهل 

ملمــوس. )الوطــن، 2019-6-10(
علــى صعيــد آخــر، دخلــت ســفينتان حربيتــان 
املتوســط،  األبيــض  البحــر  ميــاه  روســيتان 
فــي طريقهمــا إلــى ســواحل ســورية، وبحســب 
تقاريــر إعالميــة تركيــة فــإن ســفينتي اإلنــزال 
و«آزوف«  كونيكــوف«  »ســيزار  الكبيرتيــن، 
عبرتــا مضيقــي البســفور والدردنيــل متجهتيــن 
نحــو مينــاء طرطــوس الســوري، مشــيرة إلــى أن 
غاطــس الســفينتين يــدل علــى أنهمــا محملتيــن 

بشــحنات ثقيلــة.
وبحســب تقاريــر إعالميــة غربيــة فقــد نفــذت طائــرات النقــل الثقيلــة 
الروســية مــن نــوع »آن-124 روســالن« و«إل-76« مــا ال يقــل عــن 14 
رحلة إلى قاعدة حميميم الجوية الروســية في ســورية خالل األســابيع 

الثالثــة األخيــرة.
 مــن 

ً
فيمــا تشــير وســائل إعــالم غربيــة إلــى أن ســفن إنــزال كبيــرة وقطعــا

أســطول الســفن املســاعدة الروســية، إضافــة إلــى ســفن مســتأجرة، 
تشــارك فــي نقــل شــحنات مــن أجــل دعــم مجموعــة الطيــران الحربــي 

قادري: لضرورة 
تنسيق املواقف 

مع منظمة العمل 
الدولية بخصوص 

االنتهاكات 
اإلسرائيلية تجاه 

العمال السوريين في 
الجوالن املحتل

امللف السيا�سي
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الرو�سي املتمركزة في قاعدة حميميم، وقاعدة التأمين املادي والفني 
للبحرية الروسية في طرطوس، وقوات الجيش السوري. )إنترفاكس، 

)2019-6-13
وحضــرت األســبوع الفائــت مســألة إحيــاء »العمليــة السياســية« فــي 
سورية بقوة في مباحثات املبعوث األميركي الخاص للشأن السوري، 

جيمــس جيفــري فــي القاهــرة.
وأجرى جيفري مباحثات مع وزير الخارجية املصري، سامح شكري، 
فــي بيــان: »تنــاول اللقــاء آخــر تطــورات  وقالــت الخارجيــة املصريــة 

األوضــاع فــي ســورية، وُمســتجدات جهــود مكافحــة اإلرهــاب«.
وأضــاف البيــان: »اللقــاء تضمــن تبــادل الــرؤى حــول ســبل دفــع جميــع 
 
ً
جوانــب العمليــة السياســية وحلحلــة حالــة الجمــود الراهنــة اتســاقا

مــع مــا تضمنــه قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، وكذلــك مســألة إنهــاء 
تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن… وبحث 
 فــي مناطــق شــمال 

ً
تطــورات األوضــاع امليدانيــة علــى األرض، خاصــة

غــرب وشــمال شــرق ســورية«.
وأوضــح البيــان أن اللقــاء تنــاول »محــددات املوقــف املصــري تجــاه 
األزمــة الســورية، وعلــى رأســها الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة الســورية 
وســيادتها وســالمة أراضيهــا«، كمــا أكــد »اســتمرار املســاعي املصريــة 
 بالعمليــة السياســية 

ً
مــع مختلــف األطــراف املعنيــة بهــدف الدفــع قدمــا

والعمــل علــى خلــق أفــق إيجابــي ملســتقبل البــالد، بالتــوازي مــع جهــود 
التصــدي للتنظيمــات اإلرهابيــة واملتطرفــة هنــاك، وبمــا ُيلبــي تطلعــات 

الشــعب الســوري الشــقيق وُيعيــد ســيطرته علــى مقدراتــه«.

وشــدد شــكري خــالل اللقــاء علــى »أهميــة تنســيق الجهــود الدوليــة 
واإلقليميــة بهــدف عــدم الســماح بنفــاد املقاتليــن الفاريــن مــن املعــارك 
إلــى دول املنطقــة، والعمــل علــى تجفيــف منابــع تمويــل الجماعــات 

اإلرهابيــة والتصــدي ألي دعــم سيا�ســي ولوجســتي لهــا«.
وذكــر البيــان، أن جيفــري أطلــع وزيــر الخارجيــة املصــري علــى »الرؤيــة 

األميركيــة تجــاه ُمســتجدات األوضــاع فــي ســورية«.
وفــي وقــت ســابق مــن اليــوم ذاتــه، أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة، 
فــي بيــان: أن جيفــري ونائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الشــرق 
األدنــى جويــل رايبيــرن، ورايبيــرن ســيلتقيان مــع مســؤولين مصرييــن 
رفيعــي املســتوى، وكذلــك قيــادة الجامعــة العربيــة ملناقشــة األزمــة 
الســورية، والجهــود تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي ســورية، بمــا فــي ذلــك 

تطبيــق قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254.
وذكــر البيــان أن جيفــري ســيقدم أحــدث التطــورات حــول الجهــود 

الدوليــة ملحاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
وفي وقت الحق التقى جيفري مع أبو الغيط، وقال املتحدث الرسمي 
باســم األميــن العــام للجامعــة، الســفير محمــود عفيفــي، فــي بيــان: إن 
اللقاء شهد تناول آخر تطورات األزمة السورية والجهود واالتصاالت 

الجاريــة مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية ســلمية لهــا.
وعــرض جيفــري خــالل اللقــاء، نتائــج االتصــاالت التــي يضطلــع بهــا مــع 
مختلــف األطــراف، ســواء فيمــا يتعلــق بالجوانــب السياســية لألزمــة أم 
 إلــى حــرص بــالده فــي هــذا اإلطــار علــى التعــرف 

ً
جوانبهــا األمنيــة، مشــيرا

علــى رؤيــة الجامعــة العربيــة تجــاه تطــورات األزمــة وســبل التعامــل 

وزير الخارجية املصري سامح شكري  خالل لقائه املبعوث األميركي الخاص للشأن السوري جيمس جيفري في القاهرة

امللف السيا�سي
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معهــا.
وجــدد أبــو الغيــط بحســب البيــان، اإلشــارة إلــى مــا أســماه »ثوابــت 
املوقــف العربــي مــن األزمــة فــي ســورية وعلــى رأســها ضــرورة الحفــاظ 
علــى الوحــدة اإلقليميــة لــألرض الســورية، وأهميــة احتــرام الســيادة 
األطــراف  بيــن  سياســية  تســوية  تحقيــق  علــى  والعمــل  الســورية، 

الســورية تتأســس علــى مقــررات مؤتمــر »جنيــف 1«.
 علــى أن »ينبــه فــي هــذا 

ً
وأشــار عفيفــي إلــى أن أبــو الغيــط حــرص أيضــا

الخصــوص إلــى األبعــاد والتداعيــات الســلبية الســتمرار التدخــالت 
الخارجيــة فــي األزمــة الســورية، خاصــة أن هــذه التدخــالت كانــت أحــد 
األســباب الرئيســية وراء إطالــة أمــد األزمــة وتعقيدهــا بحيــث أصبحــت 

 خــالل 
ً
أكبــر وأوســع األزمــات الدوليــة نطاقــا

الســنوات األخيــرة«.
واعتبــر أبــو الغيــط أن هــذا يؤثــر علــى وحــدة 
ذات  فــي   

ً
انتهــاكا ويمثــل  الســوري  اإلقليــم 

الوقــت للســيادة الســورية، مــع التأكيــد فــي 
ذات الوقــت علــى رفــض أي صــورة مــن صــور 
التدخــل »اإلســرائيلي« فــي أي ترتيبــات تتعلــق 
بمســتقبل األوضــاع فــي ســورية، ومــع األخــذ 
فــي االعتبــار اســتمرار االحتــالل »اإلســرائيلي« 
لجــزء مــن األرض الســورية. )ســبوتنيك، 11-

)2019-6
اللجنــة  عمــل  »إطــالق  ملــف  هــذا، وحضــر 
، خــالل مباحثــات نائــب 

ً
الدســتورية« أيضــا

وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي فيرشــينين، 
ومســاعد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي للشــؤون 
فــي  أصغــر خاجــي  علــي  الخاصــة  السياســية 
تطــورات  فــي  للبحــث  التقيــا  إذ  موســكو، 
منطقــة الشــرق األوســط والخليــج، خاصــة 
االلتــزام  الجانبــان  وأعلــن  واليمــن،  ســورية 

بالســيادة الوطنيــة، ووحــدة أراضيهــا واســتقاللها، وأكــدا علــى حــل 
وتسوية األزمة السورية عبر الحوار والحل السيا�سي، وشددا ضرورة 
مكافحــة اإلرهــاب حتــى القضــاء الكامــل علــى هــذه الظاهــرة املقيتــة 
والدور املحوري إلطار »أســتانا« في الحل والتســوية السياســية لألزمة 

)2019-6-11 )فــارس،  الســورية. 
 
ً
وفــي بيــان لهــا قالــت الخارجيــة الروســية: أن الجانبيــن »أعــارا اهتمامــا

 بالوضع في سورية وحولها، مع التركيز على مهمة تشكيل وإطالق 
ً
كبيرا

عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن«. )فارس، 6-11-
)2019

الرو�ســي ســيرغي ريابكــوف  الخارجيــة  نائــب وزيــر  نــدد  مــن جانبــه، 
باستمرار واشنطن فرض املزيد من اإلجراءات القسرية االقتصادية 
أحاديــة الجانــب علــى ســورية، وقــال: هــذه اإلجــراءات »تعكــس النهــج 
السابق بأن األميركيين غير راضين عن الوضع، عندما تنجح الحكومة 
الشرعية في القيام بعمل متعدد الجوانب، من أجل استقرار الوضع 
وتطبيــع الحيــاة واســتعادة ســيطرتها علــى أرا�ســي البــالد، بمــا يتما�ســى 

مــع الحفــاظ علــى وحــدة األرا�ســي الســورية«.
وأضــاف: »العقوبــات هــي واحــدة مــن أدوات ممارســة الضغــط علــى 
دمشــق، مــن أجــل أن يصعــب علــى الحكومــة الســورية مواصلــة هــذا 

العمــل، وبالتالــي، فــرض بعــض مخططاتهــم فــي ســورية«.
مــن  جديــدة  حزمــة  أصــدرت،  األميركيــة  الخزانــة  وزارة  وكانــت 
والكيانــات  الشــخصيات  مــن   

ً
عــددا اســتهدفت  »العقوبــات«، 

االقتصاديــة الســورية، وشــملت »اإلجــراءات« األميركيــة الجديــدة، 
 في الالذقية ودمشــق ودبي وبيروت 

ً
 مســجال

ً
ثالثة أشــخاص و13 كيانا

)2019-6-12 )ســبوتنيك،  وحمــص. 
مــن جانبهمــا، أعلنــت كل مــن عمــان وبرليــن، أنهمــا متفقتــان علــى 
ضــرورة تكثيــف جهــود حــل األزمــة الســورية 
حســن  مبــدأ  وعلــى  الحــوار  أســاس  علــى 
الــدول  شــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الجــوار 
الداخليــة، وأنهمــا تنطلقــان مــن املبــادئ ذاتهــا 
لحــل قضيــة املهجريــن الســوريين، إذ كانــت 
األوضاع في ســورية على رأس مباحثات وزير 
الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي مــع نظيــره 
األملانــي هايكــو مــاس، فــي عّمــان، إضافــة إلــى 
آخــر املســتجدات اإلقليميــة. )اليــوم الســابع، 

)2019-6-9
وحــول اإلرهــاب ومــا يتعلــق بتنظيــم داعــش 
اإلرهابــي، أضــاف: »منــذ عــام 2017 وقاعــدة 
الجيش األملاني موجودة في األردن في منطقة 
األزرق وأنا علمت من مباحثاتي في بغداد أن 
داعــش صحيــح لــم يعــد لديــه أي أراض لكــن 
التهديــد الداع�ســي مســتمر وبشــكل مخفــي«، 
 أن بــالده تعتبــر أن »هــذه املهمــة كبيــرة 

ً
مبينــا

 للجيــش األملانــي”، وتابــع مــاس: 
ً
ومهمــة جــدا

»نحــن نــود أن نســاهم فــي عــدم إعــادة بنــاء 
هيــاكل داعــش فــي املنطقــة حتــى ال يتمكــن هــذا التنظيــم مــن ارتــكاب 

جرائــم جديــد فــي املنطقــة وفــي كل العالــم”.
ويأتــي ذلــك مــن ضمــن جولــة وزيــر الخارجيــة األملانــي في منطقة الشــرق 
 مــن العــراق واإلمــارات 

ً
األوســط والتــي تشــمل إضافــة إلــى األردن كال

وإيــران. )ســبوتنيك، 2019-6-9(
وجــددت برليــن، التأكيــد عــن دعمهــا ملســاعي األمــم املتحــدة والتوصــل 
إلى حل سيا�سي لألزمة السورية، من إيران في مؤتمر صحفي مشترك 
بيــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف مــع نظيــره األملانــي 

هايكــو مــاس فــي طهــران، )فــارس، 2019-6-10(
فــي غضــون ذلــك، رأى وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران باســيل، أن 
 إلعمــار منطقــة 

ً
بــالده محــل تقديــر دولــي وبإمكانهــا أن تكــون ممــرا

الشــرق األوســط، خاصــة إعــادة إعمــار ســورية والعــراق، وأضــاف: أن 
اللبنانييــن ســاهموا مــن قبــل فــي إعمــار دول الخليــج العربــي وإفريقيــا 
الــدول األوروبيــة وأميــركا. )الوكالــة  وأميــركا الالتينيــة والعديــد مــن 

)2019-6-9 لإلعــالم،  الوطنيــة 

امللف السيا�سي
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التهــم  والســعودي  القطــري  النظاميــن  مــن  كل  تقــاذف  ذلــك،  إلــى 
باملســؤولية عــن دعــم اإلرهــاب، مــع اســتمرار األزمــة الناشــئة بينهمــا 
منــذ نحــو عاميــن علــى خلفيــة الصــراع علــى النفــوذ فــي املنطقــة لتتأجــج 
على لسان رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني 
الــذي أكــد أن معظــم مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي هــم ســعوديون. 

)ديلــي تلغــراف، 2019-6-9( 
فــي  االحتــالل  كيــان  تصعيــد  وبخصــوص 
فقــد  املحتــل،  الســوري  العربــي  الجــوالن 
الجمعــة-  ليــل  االحتــالل  ســلطات  افتعلــت 
 في أراض زراعية ورعوية 

ً
 كبيرا

ً
السبت حريقا

تقــع إلــى الغــرب مــن قريــة صيــدا الحانــوت 
امتــدت  املحــرر  الجنوبــي  القنيطــرة  بريــف 

القريــة. أرا�ســي  إلــى  نيرانــه 
التنفيــذي  املكتــب  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
اســحق،  حســين  القنيطــرة  محافظــة  فــي 
انتهــاكات  مــن  وغيرهــا  الحرائــق  افتعــال  أن 
الجــوالن  بحــق  »اإلســرائيلي«  االحتــالل 
املحتــل أمــر متوقــع وهــو مخالــف للقــرارات 
عدوانيــة  ويؤكــد  الدوليــة  واالتفاقيــات 

املحتــل. الســوري  الجــوالن  بحــق  ســلطات االحتــالل »اإلســرائيلي« 
بــدوره أوضــح مديــر زراعــة القنيطــرة شــامان الجمعــة، أن الحريــق 
 
ً
 من محصول القمح و20 دونما

ً
املفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما

مــن األرا�ســي الرعويــة. )ســانا، 2019-6-8(
وللمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي غضــون ثالثــة أيــام افتعلــت قــوات 
 فــي الجــوالن 

ً
االحتــالل »اإلســرائيلي«، حريقــا

املحتــل امتــدت نيرانــه إلــى األرا�ســي الزراعيــة 
علــى محــور بئــر عجــم وبريقــة والقحطانيــة فــي 

ريــف القنيطــرة. )ســانا، 2019-6-10(
يأتــي ماســبق فــي وقــت تكشــفت مــن جديــد 
بالعــدو  »املعارضــة«  تســمى  مــا  عالقــة 
الصهيونــي، مــا يؤكــد حقيقــة دورهــا كأداة 
من أدوات تدمير سورية، فقد أكد الصحفي 
حســابه  عبــر  كوهيــن،  إيــدي  »اإلســرائيلي«، 
»تويتــر«،  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
 
ً
وجــود وفــد مــن مــا تســمى »املعارضــة« حاليــا

 
ً
مشــيرا املحتلــة،  الفلســطينية  األرا�ســي  فــي 

إلــى أن الوفــد مجتمــع مــع مســؤولين فــي كيــان 
)2019-6-9 )العهــد،  االحتــالل. 

امللف السيا�سي

 في أراض زراعية في الجوالن السوري املحتل
ً
 كبيرا

ً
سلطات االحتالل االسرائيلي تفتعل حريقا

دخول سفينتان 
حربيتان روسيتان 
مياه البحر األبيض 

املتوسط في طريقهما 
إلى سواحل سورية
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وكشــف املدعــو عصــام زيتــون الــذي زار كيــان االحتــالل »اإلســرائيلي« 
 يســتهدف وحــدة 

ً
 أنــه عــرض علــى املســؤولين هنــاك مخططــا

ً
مؤخــرا

ســورية، وقــال: »أنــا آت إلــى هنــا بشــكل علنــي ودون خجــل.. فقــد انتهــى 
زمــن التعامــالت الســرية«. )ســانا، 2019-6-10(

مــن جهــة ثانيــة، كشــف أوفيــر جندملــان املتحــدث باســم رئيــس الــوزراء 
»اإلســرائيلي« عبــر حســابه علــى موقــع »تويتــر« عــن تدريبــات يقــوم بهــا 
ســالح الجــو »اإلســرائيلي«، تحاكــي عــدة ســيناريوهات للحــرب، بمــا فيهــا 

إســقاط طائــرات حربيــة إيرانيــة وســورية.
وكتــب جندملــان عبــر حســابه: »كيــف يتــدرب طيارونــا إلســقاط طيــاري 
العــدو؟.. مــن خــالل التدريــب مــع »الســرب األحمــر« الــذي يحاـكـي 

تكتيــكات الطيــران اإليرانــي والســوري وإلــخ.. “.
وأضاف: »طيارو »السرب األحمر« ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون 

علــى  العــدو  دول  أعــالم  ويضعــون  العربيــة 
بدالتهــم ـكـي تكــون أجــواء التدريــب واقعيــة. 
جميــع  فــي  جــوي  تفــوق  تحقيــق  الهــدف: 

الظــروف«.
فــي ســياق متصــل، عــاش ســكان قريــة بقعاتــا 
»أودم«  ومســتوطنتي  املحتــل،  الجــوالن  فــي 
إطــالق صافــرات  إثــر  هلــع  حالــة  و«مــروم« 
اإلنذار، الذي جاء بعد اختراق طائرة مسيرة 

اإلســرائيلية. األجــواء  لبنانيــة 
وقــال جيــش االحتــالل اإلســرائيلي فــي بيــان: إن 
إطــالق اإلنــذار يأتــي »ضمــن تجربــة صافــرات 
جديــدة تــم تركيبهــا فــي الجــوالن، اســتعدادا 
حالــة  يبــدد  لــم  البيــان  لكــن  طــارئ«،  ألي 
الهلــع التــي انتشــرت، ال ســيما بعــد اإلعــالن 
عــن اختــراق طائــرة مســيرة مــن لبنــان باتجــاه 
وقــد  لبنــان،  إلــى  وعودتهــا  االحتــالل  كيــان 
رصــدت أجهــزة الرقابــة اإلســرائيلية الطائــرة 
عنــد عودتهــا، مــن دون إمكانيــة إســقاطها، 

وأشــار التقارير إلى أن التحقيقات مســتمرة ملعرفة األســباب وراء هذا 
الحــدث الخاطــف، والتأكــد مــن احتماليــة أن تكــون الطائــرة صــورت 

أماكــن اســتراتيجية هامــة أو رصــدت تحــركات.
ونقلــت التقاريــر عــن عســكريين وأمنييــن قولهــم إن »اختــراق الطائــرة 
املنطقــة  فــي  مفاجــئ  تصعيــد  احتمــاالت  بخطــر  تنــذر  أولــى  خطــوة 
الحدوديــة بيــن لبنــان وســورية وإســرائيل«، وبأنــه »رد غيــر معلــن علــى 
القصــف اإلســرائيلي املتكــرر علــى ســورية، وكان آخــره قصــف مواقــع 
عســكرية تابعــة للجيــش الســوري و«حــزب هللا« فــي درعــا والقنيطــرة، 
كمــا اســتهدف القصــف تحصينــات عســكرية فــي موقــع تــل الحــارة، 

شــمال غربــي محافظــة درعــا. 
تنــذر باحتمــال تصعيــد مفاجــئ عنــد املنطقــة  والتطــورات األخيــرة 
الحدوديــة بيــن لبنــان وســورية و«إســرائيل«، إذ املنطقــة علــى صفيــح 
ســاخن ومعرضــة لالشــتعال فــي أي لحظــة. )إندبندنــت عربيــة، 6-14-

)2019

لهجــوم  الســورية  الجويــة  الدفاعــات  تصــدت  متصــل،  ســياق  فــي 
 
ً
إســرائيلي بالصواريــخ علــى تــل الحــارة جنــوب ســورية وأســقطت عــددا
منهــا، واقتصــرت األضــرار علــى املاديــات وال يوجــد أي خســائر بشــرية فــي 

تــل الحــارة.
بــدأ بحــرب  العــدو اإلســرائيلي بعــد عدوانــه بعــدد مــن الصواريــخ، 
إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشــويش. )ســانا، 2019-6-12(
علــى صعيــد آخــر، كشــف مديــر اآلثــار واملتاحــف، محمــود حمــود، عــن 
أن 10 آالف موقع أثري تعرض للدمار والنهب، وما ال يقل عن مليون 
قطعــة أثريــة تمــت ســرقتها وتهريبهــا إلــى خــارج ســورية نتيجــة اعتــداءات 
 
ً
التنظيمات اإلرهابية على تلك املواقع، وأشارت إلى أنها أنشأت مكتبا

ملالحقــة واســترداد هــذه القطــع.
ولم تعرف حتى اآلن الخسائر الحقيقية التي لحقت باآلثار السورية، 
بســبب عــدم املقــدرة علــى معاينــة الكثيــر مــن 
بهــا،  لحقــت  التــي  األضــرار  املواقــع وتحديــد 
إال أن املؤكــد أن اآلثــار الســورية تعرضــت 

ملذبحــة كبــرى ال يمكــن حصــر آثارهــا.
وأشــار حمــود إلــى أن قــوات االحتــالل الترـكـي 
 فــي التخريــب الــذي تعرضــت 

ً
 كبيــرا

ً
لعبــت دورا

لــه املواقــع األثريــة فــي املناطــق التــي تقــع تحــت 
 
ً
 الدمــار الــذي أصــاب أيضــا

ً
ســيطرتها، مبينــا

املواقــع األثريــة التــي احتلتهــا تلــك القــوات، 
وقصفتهــا قبــل أن تحتلهــا.

مخيفــة  تنقيبــات  هنــاك  أن  حمــود،  وأكــد 
تتــم علــى يــد التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تعمــل 
تحــت رايــة االحتــالل الترـكـي للمنطقــة، وكان 
هنــاك اســتباحة لهــذه املواقــع األثريــة مثــل 
بعثــة  فيــه  نقبــت  الــذي  جنديــروس  موقــع 

ســورية أملانيــة حتــى عــام 2010.
تعرضــت  بكاملهــا  أثريــة   

ً
مدنــا أن  وأوضــح، 

 
ً
للتخريــب، وقــال: »هنــاك مــدن مهمــة جــدا
تعرضــت لالســتباحة فيهــا منشــآت ومســارح تشــبه تدمــر علــى شــكل 
أودت  مخيفــة  لتنقيبــات  تعرضــت  التــي  الشــام  كبصــرى  مصغــر، 

بالكثيــر مــن املعالــم األثريــة فيهــا.
: فــي تدمــر تعرضــت آثــار املدينــة كمعبــد بــل ومعبــد بعــل 

ً
وتابــع قائــال

شــمين وقــوس النصــر واملداخــل البرجيــة للنهــب والدمــار، كمــا نهــب 
متحــف معــرة النعمــان الــذي يضــم أرشــيف مدينــة إيبــال التــي تعــود 
لأللــف الثالثــة قبــل امليــالد، وســرق منهــا نحــو 16 ألــف رقيــم كتــب 

باللغــة املســمارية، باإلضافــة إلــى ســرقة آالف اللقــى األثريــة.
وأكــد حمــود أنــه ســرق مــن متحــف الرقــة مــا ال يقــل عــن 6 آالف قطعــة 

 فــي املســتودعات.
ً
أثريــة، غيــر مــا كان موجــودا

وعــن وجهــة اآلثــار املســروقة قــال حمــود: »أغلبهــا تذهــب عبــر تركيــا إلــى 
 بالوقــت ذاتــه إلــى أن الجيــش العربــي الســوري واألجهــزة 

ً
العالــم«، الفتــا

األمنيــة قامــت بمصــادرة الكثيــر مــن القطــع، والعثــور علــى قطــع أثريــة 
تــم اســتخراجها مــن املواقــع التــي تــم تحريرهــا، حيــث يتــم إعادتهــا إلــى 

امللف السيا�سي

فيرشينين وخاجي: 
لضرورة مكافحة 

اإلرهاب حتى القضاء 
الكامل على هذه 
الظاهرة املقيتة 
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املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف«.
وأشــار حمود إلى أن املديرية أنشــأت مكتب اســترداد القطع ومتابعتها 
عبــر األقنيــة املختلفــة كاإلنتربــول الدولــي وعبــر الجهــات القضائيــة 

وغيرهــا، ولدينــا أكثــر مــن قضيــة. )ســبوتنيك، 2019-6-10(
وعلــى صعيــد العالقــة مــع األردن، نشــر »املركــز الرو�ســي للشــؤون 
 تحــدث فيــه عــن تنامــي اســتياء الــرأي العــام األردنــي 

ً
الدوليــة« تقريــرا

بســبب عجــز الســلطات عــن وضــع حــد للفســاد املتف�ســي فــي املجــال 
اإلداري واملالــي، ووقــوف البــالد عاجــزة عــن إجــراء إصالحــات للتغلــب 
علــى الصعوبــات االقتصاديــة وإيجــاد حلــول لعــدم املســاواة فــي الدخل 

 عــن عــدم كفــاءة اإلدارة.
ً
فصــال

 على أمل 
ً
وقال املركز في التقرير: إن األردن أطلق سنة 2008 برنامجا

تحقيق نقلة نوعية في مجال االقتصاد. ويتمثل هذا البرنامج في مزيد 
خصخصــة الشــركات املحققــة لألربــاح، علــى غــرار، شــركة االتصــاالت 

السلكية والالسلكية واملياه وغيرها من املوارد.
وأضاف: إن هذا البرنامج كلف الحكومة مليارات الدوالرات، وكبدها 
خســائر على املســتوى املادي والسيا�ســي، الســيما أن فقدان ســيطرتها 

علــى مصــادر دخلهــا مــن شــأنه أن يفقدهــا تأثيرهــا السيا�ســي ســواء 
داخــل البــالد أم علــى املســتوى اإلقليمــي أم العالمــي.

عــالوة علــى ذلــك، بعــد إغــالق الحــدود مــع ســورية، واجــه األردن 
وتعرضــت  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  فــي  تمثلــت  حقيقيــة  تهديــدات 
الحكومــة والســكان لضغــوط خارجيــة مــن أجــل القبــول بالظــروف 
الجديــدة وتمكيــن املهجريــن مــن العــراق وســورية وفلســطين وغيرهــم 

مــن البلــدان مــن الدخــول إلــى األرا�ســي األردنيــة.
 
ً
وبّيــن املركــز أن املمثــل التجــاري للواليــات املتحــدة فــي عّمــان طالــب كال
مــن رجــال األعمــال األردنييــن واملؤسســات الصناعيــة بالتوقــف عــن 
 من أن تجاهل هذا األمر سيجبر الواليات 

ً
التعامل مع سورية، محذرا

املتحــدة علــى تطبيــق مــا يســمى قانــون »قيصــر« أو »ســيزر«، مــا مــن 
شــأنه أن يؤثــر علــى نفــوذ األردن فــي املنطقــة.

واعتبــر املركــز أنــه »نتيجــة لذلــك، سيســتمر الوضــع االقتصــادي فــي 
التدهــور، مــا سيســاهم فــي ارتفــاع نســبة البطالــة، خاصــة فــي صفــوف 

الشــباب«.
وبحســب املركــز، فــإن األردن يعــارض مــا يســمى »صفقــة القــرن« 

معبد بل في مدينة تدمر األثرية الذي تعرض لعمليات نهب وتدمير

امللف السيا�سي
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التــي تســعى اإلدارة األميركيــة لتطبيقهــا، الســيما أنهــا تقــوم علــى عــدم 
االعتــراف بالحقــوق الدينيــة والســيادية لألماكــن املقدســة املســيحية 
واإلســالمية فــي القــدس، مــا يجعلهــا عرضــة لضغوطــات العديــد مــن 
الــدول، التــي عرضــت علــى املغــرب والســعودية تولــي منصــب حمــاة 

مقدســات القــدس، إلــى جانــب »إســرائيل« واألردن.
وفــي هــذا اإلطــار، تهــدف جهــات أجنبيــة إلــى تقويــض مواقــف األردن 
بديلــة  أرض  إيجــاد  بمشــروع  املتعلقــة  باملفاوضــات  يتعلــق  فيمــا 
علــى  إمــا  »اإلســرائيلي«  الفلســطيني  النــزاع  وتســوية  للفلســطينيين 
حســاب عّمــان أم علــى حســاب ســكان الضفــة الشــرقية لنهــر األردن، 

بحســب مــا ذكــر التقريــر. )عربــي 21، 2019-6-11(
طــارق  األردنــي  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  زعــم  الغضــون،  هــذا  فــي 
 علــى قــرار 

ً
الحمــوري، بــأن بــالده أوقفــت االســتيراد مــن ســورية ردا

ســوري »مماثــل«، وقــال خــالل لقائــه ممثليــن 
عــن القطــاع الصناعــي فــي محافظــة إربــد: إن 
»عمان حاولت مع دمشــق للســماح باســتيراد 
تلــق أي  لــم  أنهــا  غيــر  األردنيــة،  الصناعــات 
 أن إلغــاء 

ً
اســتجابة بهــذا الشــأن«، موضحــا

األردن قرارهــا بوقــف االســتيراد مــن ســورية 
مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق 
الســورية.  األســواق  إلــى  األردنيــة  الســلع 

)2019-6-12 )عمــون، 
وزيــر  شــروحات  اســتفزت  املقابــل،  فــي 
بخصــوص  األردنــي  والتجــارة  الصناعــة 
ســورية  مــع  املتجمــدة  التجاريــة  العالقــات 
األردنيــة،  والنقابيــة  السياســية  األوســاط 
أن  ونقابيــة  برملانيــة  شــخصيات  وكشــفت 
اليوميــن  خــالل  ســتحاول  خاصــة  لجنــة 
تصريحــات  علــى  والتعليــق  الــرد  املقبليــن 
الحمــوري التــي أثــارت الجــدل وحاولــت تبريــر 
قــراره بحظــر اســتيراد أكثــر مــن 2000 ســلعة 

ســورية. مــن 
طــارق  منهــم  البرملــان  فــي  نــواب  ووصــف 
خــوري القــرار بأنــه »سيا�ســي« وال عالقــة لــه 
-6-12 اليــوم،  )رأي  الفنيــة.  بالتوصيــات 

)2019
وعلــى صعيــد ملــف املهجريــن، طلــب املحامــي املصــري ســمير صبــري 
والعامليــن  املســتثمرين  الســوريين  أمــوال  بــالده حصــر  مــن قضــاء 
بمصــر، وقــال فــي مذكــرة طلــب رفعهــا للقضــاء: »وجــه بشــوش وكلمــة 
حلــوة وابتســامة مــع كــرم حاتمــي.. رباعــي مثلــث الجســر الــذي عبــر عليــه 
السوريون إلى قلوب املصريين وكانت بمثابة جواز املرور لبقائهم على 
أرض املحروســة، وخــالل فتــرة قصيــرة نجحــوا رغــم ظــروف الحــرب 
والهجــرة واللجــوء فــي تحقيــق ذاتهــم وفرضــوا وجودهــم بيــن العمالــة 
املصرية بل وتفوقوا عليها وشــجعتهم الحفاوة املصرية على امل�سي في 

مشــروعاتهم التــي القــت النجــاح والشــهرة«.

وأضــاف: »دخلــت األمــوال عــن طريــق الســوريين فــي مجــاالت كثيــرة، 
وغــزا الســوريون املناطــق التجاريــة فــي أنحــاء مصــر واإلســكندرية، 
واشتروا، وأجروا املحالت التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، 
واشــتروا كذلــك الشــقق والفيــالت، وأصبحــت مدينــة الســادس مــن 
أكتوبــر وكأنهــا مدينــة ســورية، وبــدت مدينــة الرحــاب التــي تبعــد عــن 

 للســوريين وعائالتهــم«.
ً
 وســكنيا

ً
 تجاريــا

ً
القاهــرة موقعــا

: »كثــرت املطاعــم واملقاهــي العائــدة للســوريين، ويصدمــك 
ً
وتابــع قائــال

النمط السائد للعالقات االستهالكية املبالغ بها والترف املفرط لكثير 
مــن هــؤالء الســوريين قاطنــي هــذه املناطــق، واملتابــع لســلوكهم فــي 
املطاعــم واملقاهــي والنــوادي وأماكــن التســوق ال يصــدق أن هــؤالء هــم 
أنفســهم أبنــاء ســورية التــي تعانــي مــن ويــالت الخــراب والدمــار والقتــل 

والتهجيــر«.
واعتبــر صبــري، أن »األمــوال التــي فــي أيــدي 
بيــن  مــا  مصــر  فــي  حائــرة  باتــت  الســوريين 
أو  البورصــة  أو  العقــارات  فــي  االســتثمار 
القطــاع الصناعــي فــي حيــن فضــل ســوريون 
وتجــارة  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات 

األمــوال«. الســتثمار  كمجــال  التجزئــة 
حجــم  قــدرت  »إحصــاءات  أن  إلــى  ولفــت 
اســتثمارات رجــال األعمــال وأصحــاب رؤوس 
األمــوال الســوريين والذيــن انتقــل معظمهــم 
لإلقامــة فــي مصــر بعــد بــدء األزمــة بـــ 23 مليــار 
دوالر مســتثمر معظمهــا فــي عقــارات وأراض 
ومصانــع ومطاعــم ومحــالت تجاريــة وغيرهــا، 
مصانــع  أهــم  يملكــون  الســوريون  وبــات 
األلبســة والنســيج كمــا ســيطر بعضهــم علــى 
مناطــق تطويــر عقــاري فــي أهــم وأرقــى املناطــق 

املصريــة«.
وســأل املحامــي فــي مذكرتــه: »هــل تمــت تهيئــة 
بيئــة قانونيــة ســليمة تتيــح ألصحــاب األمــوال 
واضحــة  قوانيــن  وفــق  العمــل  الســوريين 
وبيئــة اســتثمار صحيحــة؟ دون أن يعنــي ذلــك 
وتمييزهــم  الفاتحيــن  اســتقبال  اســتقبالهم 
باملزايــا، دون أن يعنــي ذلــك أن يكــون مــن قــام 
؟ كذلــك الســؤال 

ً
بتمويــل اإلرهــاب ومعــاداة بلــده ضمــن هــؤالء أيضــا

واملشــروعات  واألمــوال  األنشــطة  هــذه  تخضــع كل  هــل  الجوهــري 
واملحــالت واملقاهــي واملصانــع واملطاعــم والعقــارات للرقابــة املاليــة 
والســؤال عــن مصدرهــا وكيفيــة دخولهــا األرا�ســي املصريــة وكيفيــة 
إعــادة األربــاح وتصديرهــا مــرة أخــرى؟ وهــل تخضــع هــذه األمــوال 

لقوانيــن الضرائــب فــي مصــر؟«. )روســيا اليــوم، 2019-6-8(
»#الســوريين_منورين_مصر«  هاشــتاغ  تصــدر  مــواز  خــط  علــى 
 علــى 

ً
 بموقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر« رّدا

ً
قائمــة األكثــر تــداوال

حمــالت مصريــة ضــدَّ املهجريــن الســوريين والتضييــق علــى أنشــطتهم 
االقتصاديــة.

حمود: 10 آالف 
موقع أثري تعرض 
للدمار والنهب وما 
ال يقل عن مليون 
قطعة أثرية تمت 
سرقتها وتهريبها إلى 

خارج سورية
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 بعــد رفعــه 
ً
ويبــدو أن املحامــي املصــري ســمير صبــري، الــذي أثــار جــدال

دعوى تطالب بالكشف عن حجم أموال السوريين في مصر، تراجع 
عــن اتهاماتــه، ليؤكــد أن الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي حســم الجــدل 

حــول القضيــة.
ونشــر املحامــي املصــري ســمير صبــري علــى صفحتــه الشــخصية فــي 
 فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 

ً
 جــاء فيــه: »شــكرا

ً
»فيســبوك« منشــورا

السي�ســي حســمت الجــدل الدائــر وحمــالت التشــكيك«، مــع صــورة 
 للرئيــس السي�ســي يقــول فيــه: إن »مصــر 

ً
 منســوبا

ً
 ســابقا

ً
تنقــل تعليقــا

تفتــح ذراعيهــا للســوريين«. )روســيا اليــوم، 2019-6-12(
مــن جانبهــا، قالــت »مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن«، 
فــي بيــان: إن الســلطات اللبنانيــة قــررت ترحيــل الســوريين الذيــن 
دخلــوا بطريقــة غيــر قانونيــة إلــى لبنــان بعــد تاريــخ 24 نيســان 2019، 

وتســليمهم إلــى »دائــرة الهجــرة« التابعــة للحكومــة الســورية.
 يــوم 17 أيــار الفائــت، 

ً
وأضافــت: إن األمــن العــام اللبنانــي أصــدر أيضــا

 منع بموجبه دخول األطفال السوريين دون سن الـ15 إلى لبنان 
ً
قرارا

علــى إقامــة والديهمــا رغــم وجــود الكفيــل.
ــق تجديــد اإلقامــة 

ّ
وأشــارت املفوضيــة إلــى أن األمــن العــام اللبنانــي عل

 
ً
للســوريين منــذ مطلــع أيــار الفائــت، مشــيرة أن ذلــك ســيكون مؤقتــا

بهدف تحسين البرنامج الخاص بمعالجة ملفات املهجرين السوريين 
املســجلين لديهــا. )مواقــع معارضــة، 2019-6-9(

علــى صعيــد متصــل، أشــارت تقاريــر صحفيــة إلــى أن تعليــم الطــالب 
الســوريين فــي املــدارس اللبنانيــة أتاحــت فــرص عمــل لـــ12 ألــف لبنانــي 
فــي قطــاع التعليــم، إلــى جانــب قطاعــات أخــرى مرتبطــة بهــا، تمولهــا 
ســتعان 

ُ
األمــم املتحــدة ودول مانحــة، وينقســمون إلــى 7500 مــن »امل

بهــم« مــن خــارج مــالك وزارة التربيــة وهــم مــن أصحــاب االختصاصــات 
والكفــاءات العلميــة، أمــا اآلخــرون فهــم مــن األســاتذة العامليــن فــي 
القطاع التعليمي الرسمي، حسبما قال مستشار وزير التربية اللبناني 

صــالح تقــي الديــن.
وأوضــح تقــي الديــن، أن »هنــاك أكثــر مــن 218 ألــف طالــب ســوري 
يتعلمــون فــي املــدارس اللبنانيــة، لذلــك تســتعين وزارة التربيــة كل عــام 

وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف يتوعد اإلرهابيين في إدلب بـ«رد ساحق« خالل مؤتمر صحفي مع نظيره املالي
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بهــذا العــدد مــن األســاتذة بغيــة تأميــن التعليــم لهــذا العــدد الكبيــر مــن 
الطــالب«.

 )
ً
وبينمــا يتقا�ســى كل أســتاذ 18 ألــف ليــرة لبنانيــة )نحــو 12 دوالرا

مقابــل كل ســاعة تعليــم للمهجريــن، أكــد تقــي الديــن أن عمليــة تعليــم 
لبرنامــج متكامــل، حيــث إن  لبنــان تخضــع  فــي  األطفــال الســوريين 
األســاتذة ليســوا املســتفيدين الوحيديــن مــن هــذه املــدارس، بــل »إن 
الــوزارة تقــوم بعمــل جبــار فــي تأميــن كل مــا يلــزم للطــالب، فتوفــر لهــم 
مرشــدين نفســيين وصحيين، على ســبيل املثال، ملتابعة حاالتهم على 

مــدار العــام الدرا�ســي«. )الشــرق األوســط، 2019-6-9(
الســورية  املشــتركتان  التنســيقيتان  الهيئتــان  قالــت  األثنــاء،  فــي 
والروســية حــول عــودة املهجريــن الســوريين فــي بيــان مشــترك: إنــه 
بفضــل الجهــود الســورية الروســية املشــتركة ارتفعــت نســبة عــودة 

املهجريــن الســوريين إلــى البــالد خــالل الشــهر 
املا�ســي لكــن هــذه الجهــود تصطــدم بعوائــق 
مــن  املنطقــة  فــي  وحلفاؤهــا  أميــركا  تخلقهــا 
بينهــا اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية التــي 
تمنــع وصــول األدويــة إلــى الشــعب الســوري 
التــي يمكنهــا أن تســهل  واملعــدات واآلليــات 

تــه. حيا
وأشــار البيــان إلــى أن الوجــود األميرـكـي غيــر 
مشــكلة  إنهــاء  يعيــق  ســورية  فــي  الشــرعي 
مخيمي »الركبان« و»الهول« ويفاقم الوضع 
اإلنســاني فيهمــا ويعرقــل عــودة املهجريــن إلــى 
األمثــل  الحــل  أن  التأكيــد   

ً
مجــددا بيوتهــم، 

لهــذه املشــكلة ووضــع حــد ملعانــاة املهجريــن 
هــو إنهــاء االحتــالل وهــذا الوجــود غيــر الشــرعي 
املجموعــات  تدعــم  التــي  األميركيــة  للقــوات 
اإلرهابيــة والســماح للمهجريــن بالعــودة إلــى 

وقراهــم. مدنهــم 
وذكــر البيــان أن املهجريــن الســوريين الذيــن 
تمكنــوا مــن الخــروج مــن »مخيــم الركبــان« 
أكــدوا أن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي املخيــم 
الجرائــم  األميركيــة  الحمايــة  تحــت  ترتكــب 
بحــق املدنييــن وتمنعهــم مــن مغــادرة املخيــم 

ترهيبهــم. عبــر 
وأشــار البيــان إلــى أنــه بفضــل الجهــود الســورية الروســية املشــتركة تــم 
تأمين خروج أكثر من 13500 مواطن من »مخيم الركبان« بالتوازي 
مــع تأميــن الحكومــة الســورية الظــروف املناســبة لعــودة طوعيــة وآمنــة 
لهم وتقديم االحتياجات األساســية من طبابة وتعليم وغذاء. )ســانا، 

)2019-6-10
علــى صعيــد متصــل، أمــل الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون، 
 مــن »مجموعــة العمــل األميركيــة مــن أجــل 

ً
خــالل اســتقباله وفــدا

لبنــان«، أن يأخــذ التفهــم األميركــي للموقــف اللبنانــي املطالــب بعــودة 
 يســهم 

ً
 عمليــا

ً
املهجريــن الســوريين إلــى املناطــق اآلمنــة فــي ســورية طابعــا

 إلــى أن وزيــر الخارجيــة األميركيــة مــارك بومبيــو 
ً
فــي تحقيقــه، مشــيرا

 للواقــع اللبنانــي وملطالــب لبنــان فــي هــذا االتجــاه، وأضــاف 
ً
كان متفهمــا

عــون: »أكــد )بومبيــو( علــى ذلــك فــي شــهادته أمــام الكونغــرس األميركــي 
إثــر عودتــه مــن لبنــان«. )العهــد، 2019-6-10(

كذلــك ناشــد عــون، بريطانيــا وفرنســا املســاعدة علــى عــودة املهجريــن 
الســوريين فــي أرا�ســي بــالده، الــى وطنهــم، بعدمــا أصبــح أغلــب ســورية 

.
ً
آمنــا

وأثنــاء اســتقباله، األميــرة صوفــي هيليــن ريــس جونــس، زوجــة األميــر 
إدوارد )أصغــر أبنــاء امللكــة البريطانيــة إليزابيــث الثانيــة(، أشــار عــون 
 ونصــف املليــون، 

ً
إلــى أن عــدد النازحيــن الســوريين فــي بــالده بلــغ مليونــا

وذلــك فــي الوقــت الــذي يبلــغ فيــه عــدد ســكان لبنــان نفســه 4 مالييــن 
ونصــف مليــون نســمة.

وجــاء فــي بيــان نشــره املوقــع الرســمي لرئاســة 
الجمهوريــة اللبنانيــة، أن الرئيــس عــون تمنــى 
أن تســاعد بريطانيــا ودول أخــرى لبنــان ـكـي 

يتمكــن مــن مواجهــة أعبــاء هــذه املشــكلة.
وبحســب البيــان، فقــد تنــاول الرئيــس عــون 
 خــالل لقــاء 

ً
قضيــة النازحيــن الســوريين أيضــا

جمعــه فــي قصــر بعبــدا، مــع رئيــس مقاطعــة 
رينــو  الفرنســية،  دازور  الكــوت  األلــب- 
 على سؤال حول تعثر إعادة 

ً
موسولييه. وردا

املهجريــن إلــى ســورية، لفــت الرئيــس اللبنانــي 
إلى أنه ال يجوز انتظار الحل السيا�سي لألزمة 
علــى  وبالتالــي  يطــول،  قــد  الــذي  الســورية 
الــدول التجــاوب مــع رغبــة لبنــان فــي عــودة 
هــؤالء املهجريــن. )موقــع الرئاســة اللبنانيــة، 

)2019-6-13
ســوريون  متظاهــرون  منــع  ذلــك،  إلــى 
محســوبون عليهــا رئيــس مــا يســمى »الهيئــة 
نصــر  املعارضــة  للمفاوضــات«  العليــا 
الحريــري، مــن حضــور صــالة الغائــب علــى 
اإلرهابــي املقتــول عبــد الباســط الســاروت، 
 يظهر لحظات 

ً
 مصورا

ً
ونشر نشطاء، تسجيال

منــع الحريــري مــن حضــور صــالة الغائــب علــى 
التركيــة. اســطنبول  بمدينــة  الفاتــح  جامــع  فــي  الســاروت  اإلرهابــي 
وظهــر فــي املقطــع املتــداول، شــباب يشــتمون الحريــري ويطردونــه مــن 
مــكان إقامــة صــالة فــي محيــط الجامــع، برفقــة بعــض السياســيين فــي 
»املعارضــة« وعلــى رأســهم الرئيــس الســابق لـ«االئتــالف« املعــارض، 

أنــس العبــدة. )مواقــع معارضــة، 2019-6-10(
وفــي وقــت الحــق مــن اليــوم ذاتــه، بــرر الحريــري مــا حــدث معــه بالقــول: 
إن تفكك ما سماها »مكونات الثورة السورية« املزعومة هو انتصار 
للرئيــس بشــار األســد، وأضــاف: إن »املتهجميــن ليســوا ســوى عــدة 
أشــخاص مــن بيــن مئــات الســوريين الذيــن كانــوا حاضريــن«. )مواقــع 

معارضــة، 2019-6-10(.

عون لوفد أميركي: 
آمل أن يأخذ التفهم 

األميركي للموقف 
اللبناني املطالب 
بعودة املهجرين 
 
ً
السوريين طابعا

ً
عمليا
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التعليق

ــه ال 
ّ
        رافــق تقــّدم الجيــش العربــّي الســورّي فــي امليــدان إصــرار مــن قبــل ســورية وحلفائهــا علــى أن

تراجع عن الهدف الرئيس للعمليات العسكرّية، إال بتحقيق االنتصار النهائّي على اإلرهاب في األرا�سي 
، بمــا يؤمــن وحــدة وســيادة واســتقالل البــالد، وقــد دفــع هــذا األمــر بالواليــات املتحــدة 

ً
الســورية كافــة

ِ الحــّل السيا�ســّيِ لألزمــة الســورية، والضغــط 
ّ

األميركيــة وحلفائهــا علــى مــا يبــدو إلــى إعــادة الزخــم مللــف
باتجــاه أملهــم الوحيــد فــي »اللجنــة الدســتورية« بــأن يحققــوا فــي السياســة مــا عجــزوا عنــه فــي امليــدان.
      وفي هذا اإلطار لم تكن زيارة املبعوث األميركّي الخاّص إلى سورية، جيمس جيفري من قبيل الزيارة 
االعتياديــة، بــل هــي تصــب فــي صلــب الحصــول علــى موقــف مــن القاهــرة ومــن جامعــة الــدول العربّيــة 
ربمــا باتجــاه تحــّرك عربــي أممــي تقــوده الــدول املعاديــة لســورية، أساســه الضغــط فــي ملــف اللجنــة 
 مــن موقــف أميــن 

ً
الدســتورية، مــع محاولــة العــودة إلــى التركيــز علــى بيــان »جنيــف 1«، وهــو مــا بــدا جلّيــا

عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط الــذي اســتحضر »جنيــف 1« فــي معــرض لقائــه بجفــري 
 ملوقــف جامعــة الــدول العربيــة مــن حــّل قضايــا املنطقــة، وفــي مقّدمتهــا القضيــة 

ً
الــذي طلــب منــه عرضــا

الســورية.
 ملحادثاتــه مــع »أبــو الغيــط« الــذي أذعــن للمســاعي األميركيــة، يبــدو أن جيفــري لــم 

ً
        هــذا، وخالفــا

 
ً
يحصل على املوقف املطلوب من الجانب املصري، فكانت ردود وزير الخارجية املصرية هزيلة قياسا
؛ ذلــك بحســب مــا ورد فــي البيــان الــذي أصدرتــه الخارجيــة املصريــة حــول اللقــاء، إذ 

ً
باملطلــوب أميركيــا

اكتفــى البيــان بالتأكيــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة وســيادة واســتقالل ســورية.
ه بموازاة جوالت جيفري في املنطقة  كانت هناك جولة لوزير الخارجية األملاني هايكو ماس 

ّ
        كما أن

 فــي كل محطــة علــى تأييــد بــالده للحــّل السيا�ســي لألزمــة 
ً
 أنــه لــم يفتــه التأكيــد مجــددا

ً
الــذي كان الفتــا

ــه أوروبــي -أميرـكـّي مشــترك قائــم علــى معادلــة التنــازل فــي   علــى توجُّ
ً
الســورية، وقــد يكــون هــذا مؤشــرا

امليــدان مقابــل رفــع الســقف التفاو�ســّي فــي السياســة.
       الحديث املتصاعد عن الحّل السيا�سي واللجنة الدستورية ترافق مع تصعيد إسرائيلّي الفت في 
األســبوع األول مــن شــهر حزيــران الجــاري وتواصــل خــالل األســبوع الثانــي منــه، ويأتــي هــذا التصعيــد مــع 
اقتــراب موعــد عقــد لقــاء فــي القــدس املحتلــة بيــن رؤســاء مكاتــب األمــن الوطنــي فــي كل مــن روســيا وأميركا 
و«إســرائيل«، ولعــلَّ كيــان االحتــالل ومــن خلفــه واشــنطن أرادا إرســال رســائل لســورية بــأن أّي عــدم 
توافــق حــول امللــف الســورّي فــي هــذا االجتمــاع يعنــي املزيــد مــن التصعيــد فــي املنطقــة، ذلــك أنَّ املواقــف 
الروســية التــي ظهــرت فــي األســبوع الفائــت حــول الوضــع فــي ســورية، أظهــرت متانــة وصالبــة واســتمرارية 

الدعــم الرو�ســي لســورية.
        مــن جهــة أخــرى، اســتمرت اإلعاقــة الغربّيــة للحــّل النهائــّي لألزمــة الســورّية علــى صعيديــن: األول، 
تجديــد العقوبــات األميركّيــة وتوســيعها علــى قطاعــات اقتصادّيــة ورجــال أعمــال ومســؤولين ســوريين 
 
ً
مــن جانــب، ومــا رافــق ذلــك مــن مواصلــة األردن لتجميــد العالقــات االقتصاديــة مــع ســورية رضوخــا
لإلمــالءات األميركيــة مــن جانــب آخــر، والثانــي، الضغــط الغربــّي األميركــّي علــى لبنــان فــي ملــف املهّجريــن 

الســوريين.
        بالنســبة للحالــة األولــى، فهــي مــن ضمــن اإلرهــاِب االقتصــادّيِ الــذي يمارســه الغــرب وواشــنطن 
ضــد ســورية، وهدفــه زعزعــة االســتقرار الــذي تحّقــق فــي البــالد فــي ظــّلِ التقــّدم الــذي يحــرزه الجيــش فــي 
امليــدان، ويتطلــب األمــر النظــَر إلــى الغضــب فــي الشــارع األردنــّي ومــن قبــل برملانييــن ونقابييــن أردنييــن علــى 

 االقتصــادّي مــع دمشــق.
ّ

حكومــة بالدهــم التــي ترفــض هــذا التعاطــي علــى صعيــد امللــف
      بالنسبة للحالة الثانية، فهي تتطلب دعم موقف التيار اللبنانّي الذي يتقاطع مع املساعي السورية 

الروسية إلعادة املهّجرين، وهو أمر يجب أن تقوم به روسيا بشكل أكثر فاعلية.
       تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ كلتــا الحالتيــن الســابقتين وغيرهمــا مــن املواقــف الغربيــة واألميركيــة والعربيــة 
املعاديــة لســورية والراغبــة فــي إطالــة أمــد األزمــة، كّل ذلــك يصــب فــي النهايــة فــي إطــار التشــويش علــى 

االنتخابــات الرئاســية الســورية 2021.
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أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، فيصــل املقــداد، أن ميليشــيا 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة –قســد«، هــي قــوات مســلحة أميركيــة 
وتدعمها »إســرائيل« باملســاعدات العســكرية واللوجســتية والسياســية 
واإلعالميــة، وقــال: »نحــن أجرينــا جــوالت ســابقة مــن املفاوضــات مــع 
»قســد« لكــن هــؤالء يكذبــون، يأتــون للتباحــث معنــا وبعــد أن يعــودوا 
يقولــون إننــا لــم نســتطع تنفيــذ أي �ســيء، لذلــك نحــن مــع أن نتحــاور 
مــع شــعبنا، وهــذا مــا يجــري فــي كل مــكان علــى األرض الســورية، نتحــاور 
مــع املعارضــات ومــع املســلحين، لننهــي هــذه املشــكلة بطريقــة ســلمية، 

وليعــود األمــن واالســتقرار إلــى ربــوع الجمهوريــة العربيــة الســورية«.
واألســبوع الفائــت واصــل الجيــش العربــي الســوري اســتهداف فلــول 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي أق�ســى ريــف حمــص الشــرقي فــي عمق البادية 
الســورية وأردى العديــد مــن مســلحيه ودمــر عتادهــم. )الوطــن، 6-10-

)2019
فــي أثنــاء ذلــك، عــادت الســبت الفائــت الدفعــة 
منازلهــم  إلــى  تدمــر  مدينــة  أهالــي  مــن  األولــى 
بعــد تهجيرهــم مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي. 

)2019-6-8 )العالــم، 
يأتــي ذلــك فــي وقــت واصلــت ميليشــيا »قــوات 
مــن  بدعــم  الديمقراطيــة – قســد«  ســورية 
»التحالــف الدولــي« املزعــوم، جرائمهــا بحــق 
أهالــي شــرق الفــرات املطالبيــن بعــودة الدولــة 
وأصيــب  مدنــي  استشــهد  حيــث  الســورية، 
مــن  بتغطيــة  املليشــيا  اقتحــام  نتيجــة  آخــر 
طيــران »التحالــف األميركــي« بلدتــي أبــو النيتــل 
والنمليــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي بســبب رفــع 
الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  علــم  األهالــي 

)2019-6-10 )ســانا، 
فــي غضــون ذلــك، دخلــت دفعــة جديــدة مــن 
مناطــق  إلــى  واللوجســتي  العســكري  الدعــم 
ســيطرة »قســد« شــرق الفــرات، مؤلفــة مــن 
آليــات  متنهــا  علــى  تحمــل  شــاحنة   55 نحــو 
ومســاعدات لوجســتية وعســكرية قادمــة مــن 
شــمال العــراق عبــر معبــر ســميلكا، ليرتفــع إلــى 
1115 علــى األقــل تعــداد الشــاحنات ضمــن 
شــرق  ملنطقــة  دخلــت  التــي  الـــ13  الدفعــات 

الفــرات، منــذ اإلعــالن عــن ســيطرة »التحالــف الدولــي« و»قســد« علــى 
املنطقة بعد زعمهم القضاء على تنظيم داعش اإلرهابي شرق الفرات 

فــي أواخــر آذار املا�ســي. )املرصــد، 2019-6-10(
علــى صعيــد متصــل، شــكل »حــزب االتحــاد الديمقراطــي- بــا يــا دا« 
الكــردي مــا يســمى »قــوات كومانــدوس« ملواجهــة التظاهــرات الشــعبية 

املتصاعــدة ضــد ممارســاته فــي املنطقــة الشــرقية مــن ســورية.
وقالــت تقاريــر إعالميــة إنــه: وبهــدف قمــع التظاهــرات التــي تخــرج ضــد 
ممارسات امليليشيات الكردية، في املنطقة الشرقية، خرج »با يا دا« في 
ريف دير الزور ما سمته »دورة تدريبية ملا تسمى »قوات الكوماندوس«، 

التابعــة بشــكل مباشــر للمخابــرات العســكرية«.
واستمرت الدورة قرابة الشهرين تحت إشراف مدربين من »التحالف 
الدولي« الذي تقوده واشنطن، في حقل العمر شرق دير الزور، وضمت 
 تلقــوا فيهــا تدريبــاٍت علــى مختلــف أنــواع األســلحة، إلــى 

ً
نحــو )80( مســلحا

جانب تدريبات القتال القريب ودروس التكتيك العسكري.
وفي وقت سابق شكل »حزب االتحاد الديمقراطي« كتيبة تحت مسمى 
»قــوات مكافحــة الشــغب« بعــد تظاهــرات ديــر الــزور األخيــرة. )الخابــور، 

)2019-6-8
يأتــي ذلــك، فــي وقــت تواصــل الفلتــان األمنــي وتواصلــت حــرب التصفيــة 
واالســتهدافات والتفجيــرات ضــد »قســد« ومليشــياتها، بينمــا واصلــت 
األخيــرة اعتقــال الشــبان شــرق الفــرات لتجنيدهــم فــي صفوفهــا، كمــا 
منــازل  واقتحمــت  املنطقــة  فــي  والبلــدات  القــرى  مــن  عــدد  داهمــت 

املواطنييــن ووجهــاء العشــائر العربيــة.
وفــي دعــوة جديــدة للتقــارب مــع النظــام التركــي، 
كشــف محمــد أوجــالن شــقيق زعيــم ومؤســس 
فــي  املســجون  الكردســتاني«  العمــال  »حــزب 
عــن فحــوى رســالة  أوجــالن،  تركيــا عبــدهللا 
حزبــه  مــن  لــكل  وجههــا  األخيــر  مــن  جديــدة 
ولحكومــة النظــام التركــي، دعــا فيهــا »الطرفين« 
التخــاذ أســاليب أخــرى للحــل، ألن مــا ســماه 
»القتــل وســفك الدمــاء ال يمكنــه تحقيــق أي 

مرجــوة«. نتيجــة 
قام محمد وهو الشقيق األكبر لعبد هللا بزيارة 
لألخيــر فــي ثانــي أيــام عيــد الفطــر، ونقــل عنــه 
رســالته الجديــدة، التــي تطرقــت بالتفصيــل 
»شــمال  فــي  واألوضــاع  االعتصــام  إلنهــاء 

وســنجار. ســورية« 
وادعى عبد هللا في رسالته أن ما سماه »شعب 
مــن  للمزيــد  بحاجــة  الشــمال،  فــي  ســورية 
النضــال لنيــل حريتــه«، »لكــن يجــب أن ينضــم 
إلــى هــذا النضــال،  الشــعب الســوري أجمــع 
وأن تنضــم باقــي الشــعوب إلــى هــذا النضــال، 
ولحمايــة الوحــدة الســورية يجــب أن تعيــش 

الســورية حيــاة مشــتركة«. »الشــعوب« 
وتابع عبد اللـه في رسالته القول: »نمر بمرحلة 
انســداد، وعلــى تركيــا أن تعلــم أن سياســة اإلنــكار والقتــل لــن تجــدي 
، لــذا عليهــا تجربــة أســلوب تعامــل جديــد، وعلــى الدولــة التركيــة 

ً
نفعــا

وحزب العمال الكردســتاني اتخاذ طرق جديدة للحل، فالقتل وســفك 
الدمــاء لــن يحقــق أي نتيجــة مرجــوة، ويجــب العمــل بآليــة إحــالل ســالم 

«. )روداو، 2019-6-8(
ً
مشــرف وأكــرر أن القمــع لــن يحقــق شــيئا

من جانب آخر، اعتقل مســلحين من »حزب االتحاد الديمقراطي با يا 
دا« مســؤول »املصالحات الوطنية« الصيدلي صدام الكيرطمن وســط 

مدينة القامشــلي في محافظة الحســكة.
وقبلهــا اعتقلــت قــوات »اآلســايش« التابعــة ملــا تســمى »اإلدارة الذاتيــة« 

املقداد: ميليشيا 
»قسد« هي قوات 
مسلحة أميركية 

وتدعمها »إسرائيل« 
باملساعدات العسكرية 

واللوجستية 
والسياسية واإلعالمية
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الكرديــة رئيــس الرابطــة الفالحيــة التابعــة للحكومــة الســورية جمــال 
محمــد املحيمــد فــي مدينــة رأس العيــن. )مواقــع معارضــة، 2019-6-11(
وبــدوره، قــال البيــت األبيــض: »إن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أبلــغ 
الكونغــرس بغرفتيــه بنشــر عــدد محــدود مــن العســكريين األميركييــن فــي 

اليمــن وســورية، للقيــام بعمليــات ضــد تنظيمــي القاعــدة وداعــش«!. 
وزعــم ترامــب فــي رســالته: »إن العمليــات ضــد التهديــدات اإلرهابيــة 
املســتمرة فــي ســورية والعــراق ال تــزال متواصلــة«، وأضــاف: إنــه »منــذ 
 
ً
تقريــر التحديــث الــدوري األخيــر، نفــذت قــوات الواليــات املتحــدة عــددا

مــن الغــارات الجويــة علــى عمــالء القاعــدة فــي جزيــرة العــرب فــي اليمــن 
ومنشــآتها«. )الجزيــرة، 12 – 6 – 2019(

فــي غضــون ذلــك، قــال جيفــري: »إن الواليــات املتحــدة غيــر راضيــة 
اللجنــة الدســتورية الســورية«،  فــي تشــكيل  تقــدم  عــن عــدم إحــراز 
وأضــاف: »أشــعر بخيبــة أمــل ألننــا ال نــرى أي تقــدم فــي تشــكيل اللجنــة 
الدســتورية«، وتابع: »كانت األحزاب في الســابق »قريبة« من تشــكيلها، 
 
ً
 أن »السبب الرئي�سي لهذا، أوال

ً
ولكن الخطوة األخيرة لم تتخذ«، زاعما

 
ً
 روســيا، التي ال تمارس ضغوطا

ً
وقبل كل �ســيء الدولة الســورية، وثانيا

كافيــة عليهــا.« )ســبوتنيك، 12 – 6 – 2019(
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  صفحــات  تداولــت  األثنــاء،  فــي 
 غيــر واضــح، ملــا قالــوا: إنهــا دوريــة 

ً
 مصــورا

ً
وحســابات شــخصية، تســجيال

عســكرية مــن »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة تقــوم بحــرق حقــول 
للقمــح بعــد حصادهــا.

 للنشطاء الذين تداولوا التسجيل املصور، فإن الحادثة وقعت 
ً
ووفقا

قرب قرية عين العروس التابعة ملدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، 
من دون أن توضح تاريخ الحادثة.

هــذا، وتســلل وزيــر الدولــة الســعودي لشــؤون الخليــج، ثامــر الســبهان، 
الخميس، إلى شمال شرق البالد بشكل مفاجئ، وعقد »لقاءات هامة« 

مــع مســؤولين أميركييــن وشــيوخ قبائــل.
 ضم كال 

ً
واستضاف حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور اجتماعا

من السبهان، ونائب وزير الخارجية األميركي، جويل رابيون، واملستشار 
 مــن شــيوخ 

ً
الرئي�ســي لقــوات »التحالــف الدولــي«، ويليــام روبــاك، وعــددا

ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس املنطقة.
وناقش االجتماع، حســب القناة، آلية مكافحة تنظيم داعش وضمان 
عــدم عودتــه، إضافــة إلــى دعــم »املجلــس املدنــي« فــي املحافظــة، وتقديــم 

الخدمــات ملنطقــة شــرق الفــرات.
كمــا بحــث االجتمــاع دعــم اقتصــاد املنطقــة عــن طريــق تأييد املشــاريع في 
القطاعيــن الصحــي والتعليمــي، كمــا تطــرق االجتمــاع إلــى التطــورات التــي 
تشــهدها املنطقــة، والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها، وآليــات القضــاء 

علــى خاليــا داعــش. )العربيــة، 14 – 6 – 2019( 

أهالي مدينة تدمر يعودون إلى منازلهم بعد تهجيرهم من تنظيم داعش اإلرهابي

ملف الشرق
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على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية عن مقترحات طرحها قادة 
عسكريون بريطانيون بإعادة تكليف القوات الخاصة البريطانية، التي 
تقاتــل داعــش بســورية والعــراق، ملواجهــة روســيا وغيرهــا، بعــد القضــاء 

علــى التنظيــم.
وبحسب التقارير البريطانية، يعتقد القادة العسكريون أنه مع اقتراب 
هزيمــة داعــش، فــإن الحاجــة إلــى اســتخدام القــوات الخاصــة ملحاربــة 
، وبالتالــي ينبغــي أن تــؤدي 

ً
اإلرهابييــن اإلســالميين باتــت تقــل تدريجيــا

هــذه القــوات مهــام أخــرى، وبنــاء عليــه وضعــت إدارة القــوات الخاصــة 
البريطانيــة خطــة ســرية تســمى »مفهــوم العمليــات الخاصــة«، ســُيبت 

 مــن قبــل الــوزراء فــي الحكومــة البريطانيــة.
ً
فيهــا قريبــا

وتابعــت أنــه فــي حــال تمــت املوافقــة، ســتقوم إدارة القــوات الخاصــة 
بإعــادة هيكلــة وحداتهــا وفــق خطتهــا الجديــدة.

وأوضحــت أن الخطــة تســتند علــى االقتنــاع بــأن طبيعــة وآليــة الحــرب 
أقــل  اهتمامــا  تعيــر  وأنهــا  تتغيــر،  الحديثــة 
للعمليــات العســكرية التقليديــة وباتــت تتجــه 
»األكثــر  والنزاعــات  الصراعــات  علــى  وتركــز 
حساســية« بيــن الــدول. )إنترفاكــس، 14 – 6 

)2019  –
علــى صعيــد متصــل، أطلقــت »منظمــة العفــو 
 متعــدد الوســائط 

ً
 جديــدا

ً
الدوليــة«، موقعــا

حمــل اســم »ركام التحريــر« لعــرض مســتوى 
الدمار الذي تســبب به »تحالف واشــنطن« في 
مدينــة الرقــة، وذلــك فــي الذكــرى الثانيــة لبــدء 
حملتــه ضــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي مقــر 

قيادتــه باملدينــة.
وأوضحــت مديــرة املنظمــة كيــت أليــن، التــي 
، أن املدينــة وبعــد مــرور 

ً
كانــت فــي الرقــة مؤخــرا

مدمــرة  تــزال  »ال  املعركــة  بــدء  علــى  عاميــن 
«، بينمــا، قالــت دوناتيــال روفيــرا -التــي 

ً
تمامــا

إنهــا  الرقــة-:  فــي   
ً
ميدانيــا  

ً
تحقيقــا أنجــزت 

شــاهدت علــى األرض فــي الرقــة، مســتوى مــن 
الدمــار ال يضاهــي أي �ســيء رأتــه منــذ عقــود مــن 

الحــرب. إثــر  تغطيــة 
وأضافت دوناتيال: أنه بعد مرور عامين، يتعين على »التحالف الدولي« 
التحقيــق فــي النطــاق الكامــل للخســائر املدنيــة التــي تســبب بهــا، وضمــان 

حصــول الضحايــا وعائالتهــم علــى تعويضــات وتعويضــات كاملــة«.
ولفتــت املنظمــة علــى موقعهــا إلــى أن حملــة التحالــف الــذي تقــوده 
 في الحرب الحديثة، 

ً
واشنطن على الرقة من بين الحروب األكثر تدميرا

موضحــة أن الهجــوم الــذي اســتمر مــن 6 حزيــران إلــى 17 تشــرين األول 
2017 وبقيــادة القــوات األميركيــة والبريطانيــة والفرنســية- قتــل وجــرح 
اآلالف مــن الســكان، وحــّول املنــازل والشــركات والبنيــة التحتيــة إلــى 

أنقــاض.
وتابعــت املنظمــة: »منــع القناصــة واأللغــام التابعــة لداعــش املدنييــن 
تــل )استشــهد( الكثيــرون فــي منازلهــم جــراء 

ُ
املحاصريــن مــن الخــروج، ق

القصف الجوي للتحالف والغارات العشوائية باملدفعية، على الرغم 
مــن ذلــك، ادعــى قائــد التحالــف الليفتنانــت جنــرال ســتيفن تاونســند أن 
الهجــوم كان أكثــر الحمــالت الجويــة دقــة فــي التاريــخ«!. )روســيا اليــوم، 

)2019-6-8
وبخصــوص الدواعــش األجانــب، قــال مديــر االســتخبارات العســكرية 
العراقيــة، ســعد مزهــر العــالق: »إن مديريتــه تتابــع وتشــترك فــي عمليــة 
 إلــى أن 

ً
اســتالم اإلرهابييــن مــن ســورية، بالتنســيق مــع قســد«، مشــيرا

عدد املسلحين الذين تم تسلمهم حتى أواخر أيار املا�سي، من املحليين 
 أغلبهــم محليــون.

ً
واألجانــب، بلــغ )1143( إرهابيــا

وكشــف العــالق عــن اآلليــات التــي يتــم اتباعهــا، فــي حــال القبــض علــى 
 أنهــا تبــدأ بـ»التحقيــق االبتدائــي 

ً
أحــد قــادة أو مســلحي التنظيــم، مبينــا

مــع املتهــم لغــرض الحصــول علــى املعلومــات، الــذي يقــوم بــه أشــخاص 
لديهــم الخبــرة فــي مجــال التحقيــق واســتدراج املتهــم للحصــول علــى أكبــر 
عــدد مــن املعلومــات املهمــة، التــي تســتدل علــى 
الخاليــا اإلرهابيــة وأكــداس العتــاد، وبمنتهــى 

الشــفافية«.
العــالق  الثانيــة فتتضمــن وفــق  أمــا املرحلــة 
كشــف  عمليــة  فــي  املتهــم  مــن  »االســتفادة 
عناصــر املجموعــة اإلرهابيــة التــي ينتمــي إليهــا، 
ونّياتهــم  اإلرهابيــة  العناصــر  أماكــن  وأهــم 
املســتقبلية، إلجــراء العمليــة االســتباقية ضــد 
العناصــر اإلرهابيــة«، علــى حيــن تتمثــل املرحلــة 
الطلــب،  جهــة  إلــى  املتهــم  بـ»تســليم  األخيــرة 
وحســب مذكــرة القبــض األصوليــة الصــادرة 
مــن املحاكــم املختصــة، بعــد تفريــغ املعلومــات 

بحوزتــه«. التــي 
وأوضــح العــالق، أن مســلحي تنظيــم داعــش 
وغربيــة،  عربيــة  جنســية   41 إلــى  ينتمــون 
وتختلــف أعدادهــم بيــن دولــة وأخــرى. )بلــدي 

)2019-6-9 نيــوز، 
علــى صعيــد متصــل، كشــفت تقاريــر إعالميــة 
 تــم اتهامــه مرتيــن 

ً
 تركيــا

ً
ســويدية أن إرهابيــا

باالنتمــاء إلــى داعــش برأتــه محكمــة فــي تركيــا 
تطرفــة ينــدرج تحــت حــق حريــة 

ُ
بحجــة أن الترويــج لوجهــات النظــر امل

 عــن نورديــك مونيتــور، 2019-6-9(
ً
التعبيــر. )هــاوار نقــال

عيــد 12 
ُ
فــي غضــون ذلــك، قالــت الخارجيــة الفرنســية فــي بيــان: »فرنســا ت

 كانوا في مخيمات شــمالي شــرقي ســورية إلى األرا�سي 
ً
 يتيما

ً
 فرنســيا

ً
طفال

الفرنســية«، وأضافــت: إن الســلطات املعنيــة »ســلمت األطفــال إلــى 
الســلطات القضائيــة الفرنســية لتأميــن متابعــة صحيــة واجتماعيــة 

خاصــة لهــم«.
مــن جانبــه، كتــب الرئيــس املشــترك لدائــرة العالقــات الخارجيــة فــي 
»اإلدارة الذاتيــة«، عبــد الكريــم عمــر، علــى حســابه علــى »تويتــر«، »بنــاء 
فــي شــمالي  الذاتيــة  الفرنســية، ســلمت اإلدارة  الحكومــة  علــى طلــب 
 مــن عائــالت 

ً
 فرنســيا

ً
وشــرقي ســورية فــي التاســع مــن حزيــران 12 يتيمــا

واصلت »قسد« 
بدعم من »التحالف 
الدولي« جرائمها بحق 
أهالي شرق الفرات 
املطالبين بعودة 
الدولة السورية

ملف الشرق
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تنظيــم داعــش إلــى وفــد مــن وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي بلــدة عيــن 
 تســليم طفليــن هولندييــن لوفــد مــن 

ً
عي�ســى«، وأشــار إلــى أنــه تــّم أيضــا

)2019-6-10 )ســبوتنيك،  الهولنديــة.  الخارجيــة  وزارة 
وأوضــح مســؤول فــي »اإلدارة الذاتيــة« فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 
 مــن عائلــة واحــدة، كمــا أن أكبرهــم 

ً
أن بيــن األطفــال الفرنســيين أفــرادا

يبلغ من العمر يبلغ عشر سنوات، وبحسب الوكالة الفرنسية فإنه من 
.
ً
املتوقــع أن تجــري عمليــات تســليم أخــرى ألطفــال فرنســيين قريبــا

وكان األطفال الفرنســيون الـ12 موزعين بين مخيمي »الهول« و»روج« 
فــي محافظــة الحســكة، علــى حيــن كان الطفــالن الهولنديــان يقطنــان فــي 

مخيــم عيــن عي�ســى. )أ ف ب، 2019-6-10(
ومــن الجديــر ذكــره، أنــه التقــى وفــد مشــترك مــن وزارتــي الخارجيــة 
الفرنســية والهولنديــة األحــد، مــع مســؤولين فــي »اإلدارة الذاتيــة« فــي 
محافظــة الرقــة، وذكــرت األخيــرة عبــر أدواتهــا اإلعالميــة، أن الوفــد 
 ،

ً
 وسياســيا

ً
 ودبلوماســيا

ً
الفرن�ســي أبــدى اســتعداده لدعمهــا عســكريا

كذلــك أبلغهــا أنــه بصــدد إنشــاء أكاديميــة للتدريــب علــى إزالــة األلغــام 
مــن شــمالي شــرقي البــالد، وذلــك بحســب مــا ذكــرت مواقــع إلكترونيــة 

معارضــة.
ووفــق تلــك األدوات اإلعالميــة فــإن الوفــد تحــدث عــن إقامــة اجتماعيــن 
يــوم 27 حزيــران الجــاري، لبحــث  فــي 25 والثانــي  باريــس، األول  فــي 
آليــة دعــم »اإلدارة الذاتيــة«، تشــارك فيــه »فرنســا وهولنــدا، أميــركا 

أخــرى. ودول  وبريطانيــا« 
 بتقديــم الدعــم الكامل 

ً
وأشــارت إلــى أن الوفــد الهولنــدي قــّدم لهــا وعــودا

إلنشــاء محكمــة دوليــة فــي ســورية تهــدف إلــى مقاضــاة قيــادات ومســلحي 
تنظيــم داعــش. )مواقــع معارضــة، 2019-6-10(

أعلنــت الحكومــة البلجيكيــة أنهــا قــررت اســتعادة ســتة أطفــال مــن 
أيتــام مواطنيهــا الدواعــش الذيــن قتلــوا فــي ســورية، وأكــد وزيــر املاليــة 
البلجيكــي، ألكســندر دي كــرو، أن القــرار اتخــذ أثنــاء اجتمــاع ملجلــس 
 إلى خطوات مماثلة 

ً
الوزراء املصغر دون أن يحدد تاريخ تنفيذه، مشيرا

 فرنســا وهولنــدا والنرويــج.
ً
اتخذتهــا مؤخــرا

وذكــر الوزيــر أن هــؤالء األطفــال الذيــن تزيــد أعمــار أربعــة منهــم عــن عشــر 
 فــي املخيمــات التابعــة لـــ«اإلدارة الذاتيــة«، 

ً
ســنوات يتواجــدون حاليــا

وتابــع: »إنهــم أطفــال ولــدوا فــي بالدنــا وفقــدوا اليــوم أهلهــم«.
ويشــار إلــى أن الحكومــة البلجيكيــة أكــدت حتــى اآلن عزمهــا علــى تســهيل 
إعــادة األطفــال تحــت ســن عشــر ســنوات فقــط، لكــن وزيــر الخارجيــة، 
ديدييــه رينــدرز، أوضــح أن الحديــث ال يــدور عــن اســتعادة األشــخاص 
الذين اختاروا االنضمام إلى مجموعات إرهابية بل عن األطفال الذين 

لــم يختــاروا هــذا املصيــر.
وأكــد وزيــر الخارجــة فــي أعقــاب اجتمــاع املجلــس الــوزاري التوصــل إلــى 
اتفــاق مبدئــي مــع ســلطات إقليــم كردســتان العــراق حــول إمكانيــة نقــل 

هــؤالء األطفــال عبــر الحــدود مــع العــراق ومدينــة إربيــل.
ويقــدر عــدد البلجيكييــن الذيــن انضمــوا إلــى داعــش بحســب الحصيلــة 
الحكوميــة، بنحــو 400 شــخص منــذ عــام 2012، بينهــم 150 كانــوا ال 

« فــي نهايــة 2018.
ً
يزالــون »يتحركــون ميدانيــا

 
ً
وال يــزال هنــاك حســب وســائل اإلعــالم البلجيكيــة مــن 50 إلــى 60 قاصــرا

منظمة العفو الدولية تطلق موقعا عن دمار الرقة باسم »ركام التحرير«

ملف الشرق
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 فــي مخيمــات الهــول وروج وعيــن عي�ســى فــي شــمال 
ً
تحــت ســن 18 عامــا

شــرق البــالد. )أ ف ب، 2019-6-13(
وبينما نفت »اإلدارة الذاتية« تورط مســلحي »قســد«، في حرق األرا�سي 
الزراعيــة داخــل قريــة عيــن عــروس بريــف تــل أبيــض، وقالــت فــي توضيــح: 
إن اللقطــات التــي نشــرها موقــع »الرقــة تذبــح بصمــت« املعــارض ويزعــم 
أن فيها عناصر يستقلون سيارة تحمل علم قوات سورية الديمقراطية 
ويحرقون أرا�سي زراعية في عين عروس، »صورت في العراق«، وقالت: 
»ننفــي هــذا األمــر بشــكل قاطــع واملقطــع املصــور هــو مــن العراق«. )روســيا 

اليــوم، 2019-6-13(
اتهــم »تيــار املســتقبل« الكــردي، ميليشــيا »قســد«، باســتغالل النســاء 
اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  لــدى  الخطــف  مــن  املحــررات  اإليزيديــات 
 »التحالــف الدولــي« واملجتمــع الدولــي 

ً
وتجنيدهــن فــي صفوفهــا، مطالبــا

بالتدخــل ملعاقبــة املســؤولين عــن ذلــك وعــن تهريــب مســلحي التنظيــم.
وقــال »التيــار« فــي بيــان لــه: »كان مــن واجــب 
اإليزيديــات  النســاء  تحريــر  قســد  ميليشــيا 
املختطفــات مــن قبضــة داعــش، )إال أنــه( تأكــد 
باألدلــة والشــهادات الحيــة قيــام هــذه امليليشــيا 
عاشــتها  التــي  املأســاوية  الظــروف  باســتغالل 
املختطفــات والقيــام بتجنيدهــن فــي صفوفهــا، 
مــن  اإليزيديــات(  )املحــررات  اقتيــاد  تــم  إذ 
داعــش إلــى أحــد املخيمــات )املعــروف بمخيــم 
إلــى  وترحيلهــن  تجنيدهــن  ثــم  ومــن  نــوروز( 

قنديــل )جبــال قنديــل فــي العــراق(«.
وذكــر البيــان، أن عــدد املجنــدات وصــل إلــى 
 
ً
472 فتــاة إيزيديــة، األمــر الــذي يشــكل انتهــاكا
لحقــوق األســيرات وجريمــة بحقهــن بموجــب 
واملعاهــدات  الدولــي  اإلنســاني  القانــون 

الدوليــة. واملواثيــق 
تعمــدت  امليليشــيا  فــإن  لـــ»التيــار«،   

ً
ووفقــا

داعــش  قيــادات  أســماء  تســجيل  »إغفــال« 
ومســلحيه فــي قوائمهــا وســجالتها التــي تقــدم 
تقــوده  الــذي  الدولــي«  »التحالــف  لقــوات 
أثنــاء  وذلــك  للميليشــيا،  والداعــم  واشــنطن 
نقــل هــذه القــوات للعائــالت وملــن استســلم مــن 
داعــش إلــى املعتقــالت واملخيمــات التــي تســيطر 

 إلى الرقة ومنبج بوسائط النقل العسكرية 
ً
عليها »قسد« وتهريبهم الحقا

 لذلــك 
ً
التابعــة لهــذه القــوات بعــد تزويدهــم بوثائــق مــزورة، مضافــا

الســماح إلرهابيــي داعــش باصطحــاب الكثيــر مــن األســيرات األيزيديــات 
واألطفــال، وهــو مــا يشــكل جريمــة بحــد ذاتــه.

وطالــب التيــار، قــوات »التحالــف الدولــي« املوجــودة فــي ســورية بالقيــام 
بواجباتها ومسؤولياتها بمواجهة مرتكبي هذه الجرائم واالنتهاكات بحق 
األســيرات اإليزيديــات، وفــي مقدمــة هــؤالء »حــزب العمــال الكردســتاني- 
ب ك ك« و»حــزب االتحــاد الديمقراطــي- بــا يــا دا« الــذراع السيا�ســي 
مليليشيا »وحدات حماية الشعب« الكردية التي تشكل العمود الفقري 

لـ»قســد«.
ودعــا البيــان، »املجتمــع الدولــي« للقيــام بمســؤولياته بمواجهــة كل مــن 
 
ً
يثبــت تورطــه وتواطــؤه بتهريــب قــادة مســلحي داعــش، واعتبــاره شــريكا
بتغذيــة اإلرهــاب وإعــادة إنتــاج التنظيمــات اإلرهابيــة. )مواقــع معارضــة، 

)2019-6-12
مــن جهــة أخــرى، طلبــت النيابــة العامــة بباريــس التخلــي عــن اتهــام شــركة 
اإلسمنت الفرنسية »الفارج« بتهمة »التواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية« 
وذلــك التهامهــا بتمويــل تنظيــم داعــش اإلرهابــي، بذريعــة االســتمرار 

بالعمــل فــي ســورية، وذلــك بحســب مصــادر قريبــة مــن ملــف »الفــارج«.
وكانت شركة »الفارج« طعنت لدى محكمة االستئناف بباريس وطلبت 
إســقاط تهــم »التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية« و»تمويــل اإلرهــاب« 
و»انتهــاك حظــر« و»تعريــض حيــاة للخطــر« مــن خــالل تشــغيل مصنــع 
فــي بلــدة جالبيــا قــرب مدينــة عيــن العــرب شــمال البــالد، والتــي كان وجههــا 
ثالثــة قضــاة تحقيــق بباريــس فــي 28 حزيــران 

2018 اســتجابة لطلبــات النيابــة.
وبعد عام على ذلك، ذكرت الوكالة الفرنسية، 
االســتئناف  بمحكمــة  التحقيــق  غرفــة  أن 
ســتنظر فــي 20 حزيــران الحالــي فــي هــذا الطلــب 
مســؤولين  ثالثــة  طلبــات  وفــي  »الفــارج«  مــن 
بالشــركة وهــم رئيــس مجلــس إدارتهــا الســابق 
برونــو الفــون ومديرهــا الســابق املكلــف باألمــن 
جان كلود فيار وأحد املديرين السابقين للفرع 
الســوري للشــركة فردريــك جوليبــوا. ويعتــرض 
بـ»تمويــل  اتهامهــم  علــى   

ً
خصوصــا هــؤالء 

اإلرهــاب«.
ويشــتبه القضــاة فــي دفــع »الفــارج ســا« مالكــة 
الفــرع الســوري ملصنــع اإلســمنت »الفــارج«، 
فــي 2013 و2014 نحــو 13 مليــون يــورو مــن 
الرســوم والعمــوالت ملجموعــات إرهابيــة بينهــا 
 عبر وسطاء، للحفاظ 

ً
تنظيم داعش خصوصا

علــى نشــاط املصنــع فــي ســورية.
دفــع  فــي  لهــا  أيــة مســؤولية  وتنفــي »الفــارج« 
أمــوال بشــكل غيــر مشــروع ملنظمــات إرهابيــة 
وترفــض االتهــام األخطــر بـ»التواطــؤ فــي جرائــم 
ضــد اإلنســانية«، ووفــق »أ ف ب«، بــدا وكأن 
النيابــة العامــة فــي باريــس تشــكك فــي هــذه التهمــة األخيــرة بحســب طلبــات 

مكتوبــة اطلعــت عليهــا الوكالــة.
ومــع مطالبتهــا محكمــة االســتئناف باإلبقــاء علــى تهــم »تمويــل اإلرهــاب« 
الســابقين  واملســؤولين  »الفــارج«  بحــق  للخطــر«  الحيــاة  و»تعريــض 
الثالثــة، فــإن النيابــة أوصــت بإلغــاء تهمــة »التواطــؤ فــي جرائــم ضــد 

لغيــاب األدلــة. اإلنســانية« بحــق »الفــارج«، 
 مــن مدينــة الرقــة شــمال شــرق 

ً
ويقــع املصنــع علــى بعــد 87 كيلومتــرا

البــالد، والتــي كانــت خاضعــة فــي ذلــك الوقــت لتنظيــم داعــش. )أ ف ب، 
.)2019-6-12

 
ً
أوجالن يدعو مجددا
حزبه والنظام التركي 
التخاذ أساليب أخرى 

للحل، ألن »القتل 
وسفك الدماء ال 
يمكنه تحقيق أي 

نتيجة مرجوة«

ملف الشرق
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التعليق

ــد الكاتــب والصحافــّي موقــف محمــد، أنــه رغــم إعالنهــا »هزيمــة« تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي آخــر 
ّ
      أك

معاقله بشرق الفرات، إال أنَّ أميركا، أبقت على احتاللها ملناطق في شرق وشمال شرق سورية، ما يدل 
على أن هدف واشنطن الداعمة لـ«قوات سورية الديمقراطية – قسد« أبعد من ذلك، وهو الضغط 
 بالحصــول علــى تنــازالت منهــا فــي العمليــة السياســية، ووصــل بهــا األمــر إلــى 

ً
علــى الحكومــة الســورية أمــال

اإلعــالن عــن نيتهــا إقامــة مــا تســّمى »منطقــة آمنــة« علــى الحــدود مــع تركيــا لحمايــة »قســد« مــن تهديــد 
 ومناطق في شمال سورية باجتياح مناطق سيطرتها، األمر الذي رحبت 

ً
النظام التركي الذي يحتل مدنا

بــه أنقــرة، وطالبــت بــأن تكــون »اآلمنــة« تحــت إدارتهــا وخاليــة مــن »قســد«، علــى حيــن رفضــت واشــنطن 
ذلــك، مــا ظّهــر خالفــات أميركيــة – تركيــة، ودخــل الجانبــان فــي مفاوضــات لــم تفــض إلــى اتفــاق حتــى اآلن.
       روسيا التي تقوم بمحاربة اإلرهاب إلى جانب دمشق بدعوة من الحكومة السورّية، تدعو إلى خروج 
القــوات األميركيــة مــن ســورية بحســبان أنَّ وجودهــا غيــر شــرعي، ورفضــت إنشــاء »اآلمنــة«، بدعوتهــا إلــى 
تفعيــل »برتوكــول أضنــة« األمنــّي املوقــع بيــن دمشــق وأنقــرة منــذ العــام 1998، وتعمــل علــى إبعــاد أنقــرة 
ل إلى اتفاق يف�سي إلى عودة  عن واشنطن، وتشجع »قسد« على مواصلة املحادثات مع دمشق للتوصُّ

ســيطرة الدولة على مناطق ســيطرتها.
       فــي املقابــل، نظــام أردوغــان ومــن أجــل توســيع مناطــق احتاللــه، يعمــل علــى سياســة اللعــب علــى 
الحبــال، فعندمــا تتعثــر مفاوضاتــه مــع أميــركا بشــأن »اآلمنــة« يجنــح باتجــاه روســيا، وعندمــا تتعثــر  مــع 
 عندمــا 

ً
روســيا يميــل نحــو أميــركا، علــى أمــل الحصــول علــى تنــازالت مــن كال الجانبيــن، وظهــر ذلــك جليــا

فشلت مفاوضاته مع موسكو بشأن مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها »قسد«، 
وبعد جولة مباحثات »أستانا 12« األخيرة التي أظهرت خالفات عميقة بين رعاة املسار )روسيا وتركيا 
وإيــران(، حيــث عمــد نظــام أردوغــان إلطــالق تصريحــات إيجابيــة بشــأن مفاوضاتــه مــع أميــركا، فــي حيــن 
ت دمشــق بدعــم مــن حلفائهــا عمليــة عســكرية ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة 

ّ
شــن

املدعومــة مــن أردوغــان فــي ريــف حمــاة الشــمالي.
      أكدت دمشق وما زالت أنَّ مصير مناطق سيطرة »قسد« هو العودة إلى سيطرة الّدولة، سواء أكان 
ذلك عبر الحوار، أم بوساطة عملية عسكرّية، ويمكن هنا طرح سؤال ُمفاده: في ظّل الوضع الحالي في 
شرق وشمال شرق سورية، كيف سيكون شكل الحّل هناك.. عبر املفاوضات أم بعمٍل عسكرّي يقوم 

؟
ً
به الجيُش العربيُّ السوريُّ وحلفاؤه؟ وهل سيكون هذا الحل في القريب أم سيأخذ وقتا

    فــي ظــّلِ إطــالق دمشــق وحلفائهــا لعملّيــة عســكرّية فــي منطقــة »خفــض التصعيــد« الرابعــة، يبــدو أنهــا 
، ومن ثم االلتفات إلى ملف الشمال الذي يرجح أن تواصل دمشق 

ً
تريد إنهاء ملف إدلب ومحيطها أوال

ــه عــن طريــق الحــوار مــع »مســد« عبــر محــاوالت إقنــاع األخيــر بــأن دمشــق وحدهــا 
ّ
مســاعيها مــع حلفائهــا لحل

مــن يجــب أن يثــق بهــا، وليــس مــن مصلحتــه اللعــب علــى الحبــال، ألنــه ثبــت مــن تجــارب عديــدة، أنَّ ال ثقــة 
بأميــركا )أكــراد العــراق، الرئيــس املصــري حســني مبــارك، الرئيــس الليبــّي الســابق العقيــد معمــر القذافــي(.

صّعد التوتر في العالقات 
ُ
 روسيا، ال يتوقع أن تدخل في معركة عسكرية مع االحتالل األميركي ت

ً
      أيضا

بيــن البلديــن أكثــر ممــا هــي عليــه، لكنهــا ســتواصل محاولتهــا لدفــع »مســد« للتخلــي عــن أميــركا وإبعــاد نظام 
أردوغان عنها، وربما الدفع باتجاه حصول مواجهة بين تركيا وأميركا في شرق الفرات إلى حّد الصدام، 
ولكــن الســؤال هنــا: هــل يمكــن ألنقــرة قصــف أماكــن يوجــد فيهــا االحتــالل األميركــي، وهــل فــي اســتطاعة 
األتراك زعزعة املوقف األميركي بشــرق الفرات، األمر الذي يتطلب تفاهمات كثيرة مع روســيا بالنســبة 

ملنظومة إس 400 التي تنوي موســكو بيعها إلى أنقرة وأيضا حيال البحر األســود.
ــدت إيــران علــى لســان أكثــر مــن مســؤول بــأن حــلَّ ملــف املناطــق التــي يســيطر عليهــا 

ّ
      مــن جانبهــا، أك

»مســد« يرجــح أن يكــون عبــر الحــوار.
 على خطوة عسكرّية خارج التموضعات 

ً
 هو عدم إقدام األطراف كافة

ً
       بناء عليه، األمر األكثر احتماال

الحالية في املنطقة، وانتظار حصول اتفاق بإعالن »مسد« أنه مع الوطن وحليف لحلفاء الوطن، وهو 
 .

ً
 طويال

ً
ما يرجح أن ينحو إليه، ولكن األمر يمكن أن يأخذ وقتا

ملف الشرق
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واصــل الجيــش العربــي الســوري عملياتــه الســتئصال التنظيمــات 
اإلرهابيــة مــن شــمال البــالد، وأرغــم اإلرهابييــن علــى االنســحاب مــن 
مواقــع تقدمــوا إليهــا فــي قريتــي الجملــة وكرنــاز بريــف حمــاة الشــمالي 
الغربــي، وقتــل وجــرح العشــرات مــن اإلرهابييــن دمــر عتادهــم الحربــي، 
وتابــع الجيــش معركتــه فــي شــمال البــالد وبســط ســيطرته علــى قريــة تــل 
ــح بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، وثبــت نقاطــه بقريــة الّجِلِمــة بعــد 

َ
َمل

إفشــاله محــاوالت اإلرهابييــن املســتميتة الســتعادتها وقضائــه علــى 
العديــد منهــم. 

وكثــف الجيــش مــن ضرباتــه الجويــة ملواقــع التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
شــمال غــرب البــالد، وق�ســى علــى العشــرات منهــم، وســط أنبــاء عــن 
مشــاركة تنظيــم داعــش اإلرهابــي بالتنســيق مــع نظيــره »جهــة النصــرة« 

بالعمليــات ضــد الجيــش فــي ريــف حمــاة.
بتعزيــزات  املا�ســي  االثنيــن  الجيــش  ودفــع 
مــن قواتــه علــى محــاور ريــف حمــاة الشــمالي 
بالقــرى  ثبتهــا  التــي  نقاطــه  لترســيخ  الغربــي، 
 مــن ســيطرة »النصــرة« 

ً
التــي انتزعهــا مؤخــرا

واملليشــيات املســلحة املتحالفــة معــه شــمال 
 ولتأميــن أوتوتســتراد محــردة 

ً
محــردة تحديــدا

التنظيمــات  تســتميت  الــذي  الســقيلبية 
الترـكـي  النظــام  بعتــاد  املدعومــة  اإلرهابيــة 
للســيطرة عليه وقطعه، وهو ما لم تســتطعه 
ولــن تســتطيعه، طاملــا الجيــش فــي املنطقــة 
والعتــاد  باألفــراد  فادحــة  خســائر  ويكبدهــا 

باتجاهــه. االقتــراب  حاولــت  كلمــا 
في األثناء، أكد نائب وزير الخارجية واملغتربين 
فيصــل املقــداد، أن الجيــش العربــي الســوري 
يدافــع اليــوم عــن شــعبه فــي حمــاة وإدلــب، 
اإلرهابيــة،  النصــرة«  »جبهــة  تقــوم  والــذي 

والحكومــة التركيــة، بقتلــه ليــل نهــار.
العيــد  بمناســبة  االحتفــال  هامــش  وعلــى 
أقيــم  الــذي  االتحاديــة  لروســيا  الوطنــي 
بدمشــق، وبخصــوص األنبــاء عــن مفاوضــات 
روســية تركيــة بشــأن العمليــة العســكرية فــي 
إدلــب، بيــن املقــداد أن القــوات العســكرية 
التركيــة هــي التــي تشــن العمليــة العســكرية 

ضد سورية، الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، هي التي 
تدعــم اإلرهابييــن، وهــي التــي انتهكــت كل اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار، 

ولــم تنفــذ اتفــاق سوت�ســي.
وأضــاف: الحقيقــة أن اإلرهابييــن يقصفــون حمــاة وحلــب وإدلــب 
ونلبــي  عــن شــعبنا،  ندافــع  والالذقيــة وقاعــدة »حميميــم«، ونحــن 
اســتغاثاته إلنقــاذه مــن حمــام الدمــاء الــذي تقــوم بــه املجموعــات 
اإلرهابيــة، التــي تدعمهــا أميــركا وتركيــا بشــكل مكشــوف اآلن وبــال تــردد.
وأشــار املقــداد إلــى أن 99 باملئــة مــن إدلــب محتلــة مــن قبــل »النصــرة«، 
 بأن على هذا 

ً
وهذا ما يقوله األصدقاء، ويقوله املجتمع الدولي، معتبرا

املجتمع الدولي إما أن يجبـر النظام التركي على قمع جبهة النصرة، أو 
أن القوات الســورية ســتكون مجبــرة على الدفـاع عن شعب سورية، 

الذي تقوم جبهة النصرة، والحكومة التركية بقتله ليل نهار.
مــن جهتــه، كشــف املبعــوث األميرـكـي الخــاص إلــى ســورية جيمــس 
جيفــري »أن بــالده تعمــل مــع تركيــا فيمــا يتعلــق بامللــف الســوري 
 عــن امللفــات األخــرى الخالفيــة فــي العالقــات بيــن البلديــن، وإن 

ً
بعيــدا

واشــنطن تؤيــد املطالبــات التركيــة بوقــف إطــالق النــار فــي إدلــب ولديهــا 
مخــاوف مشــابهة بالنســبة )للمدنييــن( فــي املحافظــة« علــى حــد تعبيــره.
: »إن 

ً
وأكــد جيفــري تطابــق وجهــات النظــر بيــن بــالده وتركيــا، قائــال

 مــن أجــل إنهــاء« مــا ســماه »الصــراع 
ً
واشــنطن وأنقــرة تعمــالن معــا

الطريقــة  أن   
ً
موضحــا دســتورية«،  لجنــة  وإنشــاء  العســكري، 

الوحيــدة إلنهــاء الحــرب هــي خفــض املواجهــات العســكرية، والتقــدم 
إنشــاء  خــالل  مــن  السياســية  العمليــة  فــي 
 إلــى أن الحديــث ال 

ً
اللجنــة الدســتورية، الفتــا

يــزال يــدور منــذ أشــهر حــول تشــكيل اللجنــة 
الدســتورية بإشــراف األمــم املتحــدة لوضــع 

جديــد. دســتور 
وبشــأن إدلــب، قــال جيفــري: إن بــالده علــى 
فــي هــذا الشــأن، ويجــري  تنســيق مــع تركيــا 
الجانبــان مشــاورات مــن أجــل التوصــل إلــى 
النــار وتحقيــق االســتقرار«،  إطــالق  »وقــف 
 أن كل مــا يجــري فــي إدلــب اآلن يخالــف 

ً
مدعيــا

اتفــاق »سوت�ســي« املوقــع بيــن تركيــا وروســيا، 
واملشــاركة  اإلرهابييــن  مجاميــع   

ً
متجاهــال

العلنيــة لتنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي فــي 
االعتــداءات علــى اآلمنيــن فــي حمــاة.

وكشــف املبعــوث األميرـكـي أن االتصــاالت فــي 
هــذا الشــأن ال تتوقــف علــى تركيــا فحســب، 
وإنمــا تتشــاور واشــنطن معهــا مثلمــا تتشــاور 
يســميها،  أن  دون  مــن  أخــرى،  أطــراف  مــع 
 تهديــدات بــالده واســتخدام الذريعــة 

ً
مكــررا

 إلــى أن 
ً
ذاتهــا لالعتــداء علــى ســورية، مشــيرا

اســتخدام  حــال  بالــرد  ســتقوم  واشــنطن 
الحكومــة الســورية« مــا تزعــم واشــنطن أنهــا 

أســلحة كيميائيــة فــي إدلــب.
وفيمــا يتعلــق باملباحثــات مــع تركيــا بشــأن إقامــة مــا يســمى »املنطقــة 
اآلمنــة« فــي شــمال شــرقي ســورية، قــال جيفــري »إن واشــنطن تأخــذ 
بعيــن االعتبــار بواعــث القلــق الترـكـي بشــأن وحــدات حمايــة الشــعب 
 لحــزب العمــال الكردســتاني، 

ً
الكرديــة«، التــي تعتبرهــا أنقــرة امتــدادا

: إننــا »مــا زلنا ندرس 
ً
والتــي هــي فــي الوقــت نفســه حليــف لبــالده، مضيفــا

موضــوع املنطقــة اآلمنــة فــي اإلطــار الــذي يحقــق مقتضيــات أمــن تركيــا، 
وفــي الوقــت نفســه ال يضــر بحليفنــا فــي املنطقــة )الوحــدات الكرديــة(، 
ونرى أنه من املمكن تحقيق ذلك عبر صيغة إلبعاد الوحدات الكردية 
عن الحدود التركية ملســافة معينة، على أن يكون هناك وجود لتركيا 

كثف الجيش من 
ضرباته الجوية 

ملواقع التنظيمات 
اإلرهابية في شمال 
غرب البالد، وق�سى 
على العشرات منهم

ملف الشمال
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الجيش العربي السوري يستهدف تحركات اإلرهابيين في ريف حماة الشمالي

 عــن 
ً
وأميــركا ودول أخــرى مــن التحالــف الدولــي. )الشــرق األوســط نقــال

حرييــت، 2019-6-8(
لســورية،  الخــاص  األممــي  املبعــوث  مستشــارة  ذكــرت  األثنــاء،  فــي 
 علــى العمليــة العســكرية الواســعة التــي تشــنها 

ً
نجــاة رشــدي، تعليقــا

قــوات الجيــش العربــي الســوري والقــوات الروســية الصديقــة لطــرد 
اإلرهابيين من شمال البالد، في بيان لها: »إن محاربة اإلرهاب ال تحل 
أي طــرف مــن التزاماتــه القانونيــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 

بمنــع الهجمــات علــى املدنييــن والبنــى التحتيــة املدنيــة«.
وأضافــت رشــدي: »إن مثــل هــذه االعتــداءات هــي بمنزلــة جرائــم حرب، 
لدينــا مســؤولية جماعيــة أمــام ضحايــا هــذا الصــراع وأغلبهــم فــي ســن 

أصغــر مــن أن يســمح لهــم باســتيعاب أبعــاد هــذه الحــرب العبثيــة«.
إلــى »الوفــاء  فــي الشــمال الســوري  ودعــت رشــدي جميــع األطــراف 
بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، ووقــف جميــع الهجمــات علــى 
واألســواق  واملــدارس  املشــافي  وخاصــة  الخدميــة  واملراكــز  املدنييــن 
املتحــدة، 6-8- األمــم  ملنظمــة  الرســمي  )املوقــع  العبــادة«.  وأماكــن 

)2019
بمــوازاة ذلــك، كشــفت مصــادر محليــة فــي ريــف حمــاة، أن مســلحي 
يشــاركون  »داعــش«  لتنظيــم  املواليــة  التوحيــد«  »أنصــار  ميليشــيا 
بالتنســيق مــع »النصــرة« بالعمليــات القتاليــة ضــد الجيــش العربــي 
الســوري فــي ريــف حمــاة الشــمالي، فــي حيــن زجــت التنظيمــات اإلرهابيــة 

بمئــات اإلرهابييــن األجانــب وأوكلــت إليهــم املهمــات االنتحاريــة.
التوحيــد«  »أنصــار  مســلحي  مــن   500 نحــو  »إن  املصــادر:  وقالــت 

يحملــون أعــالم تنظيــم داعــش اإلرهابــي دخلــوا إلــى منطقــة الجبيــن 
وتــل امللــح بريــف حمــاة الشــمالي، وهاجمــوا مواقــع الجيــش فــي منطقــة 

وكرنــاز. الحماميــات 
اشــترطوا  قــد  كانــوا  »التوحيــد«  مســلحي  أن  املصــادر،  وأوضحــت 
للمشاركة في املعارك ضد الجيش السماح لهم برفع )راياتهم( عالنية، 
قبــل أن يحصلــوا علــى موافقــة »النصــرة« ونقــاط املراقبــة األجنبيــة فــي 
املنطقــة، فــي إشــارة إلــى نقــاط املراقبــة التابعــة لقــوات االحتــالل التركــي.
وأضافــت املصــادر: إن أكثــر مــن 300 مــن املســلحين معظمهــم مــن 
الصينيين )األويغور( باتوا موجودين على جبهات القتال بريف حماة 
 علــى محــاور اللطامنــة وكفــر زيتــا والــزكاة، بعدمــا تــم 

ً
الشــمالي وتحديــدا

اســتقدامهم مــن منطقــة جســر الشــغور جنــوب غربــي إدلــب ودمجهــم 
مــع مســلحي ميليشــيا »جيــش العــزة«، وذلــك بالتنســيق مــع قيادييــن فــي 

»الحــزب اإلســالمي التركســتاني« اإلرهابــي.
وأشــارت املصادر إلى أن مســلحي »التركســتان« الـ300 هؤالء، عادة ما 
توكل لهم املهمات االنتحارية بما فيها العمليات )االنغماسية( وقيادة 

العربات املفخخة باتجاه مواقع الجيش. )سبوتنيك، 2019-6-10(
فــي مؤتمــر صحفــي  الرو�ســي ســيرغي الفــروف  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
فــي موســكو: إن »اإلرهابييــن ينفــذون  مشــترك مــع نظيــره مــن مالــي 
باســتمرار هجمــات اســتفزازية، ويقصفــون بالصواريــخ والطائــرات 
املســيرة مواقع للجيش الســوري في البلدات وقاعدة حميميم الجوية 
الروســية«، وأضــاف: »بطبيعــة الحــال لــن نتــرك، نحــن وال الجيــش 

الســوري، مثــل هــذه التصرفــات مــن دون رد قــاس وســاحق«.
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وفــي معــرض رده علــى طلــب التعليــق علــى تقاريــر تتحــدث عــن إمــداد 
تركيــا املســلحين بالســالح والدعــم اللوجســتي، قــال الفــروف: »لــم 
 عن أنني لم أر أي تأكيد ملصدر هذه 

ً
أشاهد مثل هذه التقارير، فضال

 على أنه 
ً
األســلحة، فإدلب مملوءة باألســلحة غربية الصنع«، مشــددا

مــن أجــل وضــع حــد الســتفزازات املســلحين، ال بــد مــن الفصــل بأســرع 
وقت ممكن بين قوات املعارضة واإلرهابيين في إدلب، وفقا ملا ورد في 

االتفــاق الرو�ســي التركــي فــي سوت�ســي فــي أيلــول املا�ســي.
وأضــاف: »الــدور األسا�ســي )فــي تحقيــق هــذا الهــدف( يعــود لتركيــا، 
ونعتقد أنه يجب اإلسراع في ذلك، فاألمر طال انتظاره«. )إنترفاكس، 

)2019-6-10
وأشــار الفــروف إلــى أن الغــرب يحــاول »القفــز« فــوق الحقائــق املتعلقــة 
بـ»حــادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة« فــي مدينــة دومــا، وقــال 

التــي تجرمهــم  الحقائــق  مــن  الكثيــر  »هنــاك 
 مــن الطريقــة التــي يريــدون بهــا 

ً
بالكــذب بــدءا

اآلن تفــادي أي مناقشــة لألدلــة التــي ظهــرت 
حــول مــا حــدث فــي 7 مــن نيســان مــن العــام 
إلــى   

ً
الفتــا الشــرقية«،  الغوطــة  فــي  املا�ســي 

أنــه »كان مــن بيــن الخبــراء الغربييــن أنــاس 
شــريفون ال يمكــن التغلــب علــى شــرفهم املنهــي 

الحقيقــة«. وكتبــوا 
وذكر الفروف، أن قيادة األمانة الفنية لبعثة 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة »ترفــض 
عقــد إحاطــة بمشــاركة جميــع الخبــراء الذيــن 
حققــوا فــي الحــادث الــذي وقــع فــي دومــا العــام 

املا�ســي«. )ســبوتنيك، 2019-6-10(
ومــن جديــد، أشــار وزيــر الخارجيــة الرو�ســي 
ســيرغي الفــروف وخــالل مؤتمــر صحفــي مــع 
نظيــره مــن غرينــادا بيتــر ديفيــد فــي موســكو، إلى 
أن التنظيمــات اإلرهابيــة وفــي مقدمتهــا »جبهــة 
النصرة«، تســيطر على معظم مســاحة إدلب 
وتواصــل اســتفزازاتها واســتهداف املدنييــن، 
ومواقــع الجيــش الســوري وقاعــدة حميميــم، 

 أنــه ال يمكــن الســكوت عــن ذلــك.
ً
مبينــا

وشــدد الفــروف علــى ضــرورة تطبيــق اتفــاق 
علــى  والقضــاء  إدلــب  حــول  »سوت�ســي« 

 النظام التركي بتنفيذ التزاماته بموجب 
ً
التنظيمات اإلرهابية، مطالبا

)2019-6-11 )ســانا،  االتفــاق. 
الفــروف اعتبــر فــي تصريحاتــه، أن تركيــا تعمــل بنشــاط علــى تنفيــذ 
إدلــب شــمال  فــي  للتســوية  مــع روســيا  االتفــاق  بموجــب  التزاماتهــا 
غربــي ســورية، وقــال: »نحــن علــى درايــة أن شــركاءنا األتــراك يعملــون 
جاهديــن علــى تنفيــذ التزاماتهــم بموجــب اتفــاق سوت�ســي حــول إدلــب، 
واملتمثلــة فــي فصــل املعارضــة الســورية املســلحة القــادرة علــى االتفــاق 
واملســتعدة لالنخــراط فــي العمليــة السياســية، عــن عناصــر العصابــات 
الذيــن يرفضــون أي اتفاقــات وال يمكــن أن يقبلوهــا بحكــم التعريــف، 

فيتعيــن معاملتهــم كاإلرهابييــن«.
وأكد الفروف أن الجيش السوري لن يتهاون مع اعتداءات اإلرهابيين 
من إدلب، وأعرب عن تفّهم موسكو الكامل ملوقف الحكومة السورية 
 إن روســيا ســتدعم القــوات الســورية فــي 

ً
مــن هــذه املســألة، مضيفــا

مســاعيها للقضــاء بســرعة علــى مصــادر االنتهــاكات الخطيــرة لنظــام 
وقــف التصعيــد فــي املنطقــة«. )روســيا اليــوم، 2019-6-11(

جــدد ســفير روســيا فــي لبنــان ألكســندر زاســبكين، فــي محاضــرة ألقاهــا 
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، تأكيــده أن مشــاركة بــالده لســورية فــي 

الحــرب علــى اإلرهــاب جــاءت بنــاء علــى طلــب حكومتهــا الشــرعية.
وقــال زاســبكين: »إن موقفنــا واضــح بالوقــوف إلــى جانــب ســورية فــي 
 علــى أن روســيا 

ً
هــذه الحــرب اإلرهابيــة التــي شــنت عليهــا«، مشــددا

ترفــض كل أنــواع اإلرهــاب والتدخــالت الخارجيــة فــي شــؤون الــدول 
علــى عكــس الغــرب الــذي يعمــل علــى إحــداث 

االنقالبــات والفتــن. )ســانا، 2019-6-11(
بــدوره، قــال رئيــس املركــز الرو�ســي للمصالحة 
فــي ســورية اللــواء فيكتــور كوبتشيشــين خــالل 
اجتمــاع عقدتــه اللجنــة الروســية الســورية 
املشــتركة لتنظيــم عــودة املهجريــن الســوريين: 
»مــن املتوقــع أن يكــون مــا بيــن 40 إلــى 80 
ألــف نــازح مســتعدين ملغــادرة منطقــة خفــض 
مــن  الضــروري  العــدد  إعــداد  وتــم  التوتــر، 
األماكــن الســتقبالهم فــي مراكــز اإليــواء املؤقــت 
الــزور«.  وديــر  وحمــص  حمــاة  بمحافظــات 

)روســيا اليــوم، 2019-6-10(
إال أن األمــم املتحــدة حاولــت التهويــل فيمــا 
يتعلــق بعــدد الذيــن يتوقــع أن ينزحــوا مــن 
فــي  العســكرية  العمليــات  نتيجــة  املدنييــن 
الشــمال عبــر ادعائهــا أنهــم ســيفرون إلــى تركيــا 
التنظيمــات اإلرهابيــة، وقالــت:  التــي تدعــم 
إن »مــا يصــل إلــى مليونــي الجــئ ربمــا يفــرون 
إلــى تركيــا إذا اســتعر القتــال فــي شــمال غــرب 
فيــه  انخفضــت  الــذي  الوقــت  فــي  ســورية 

أمــوال املســاعدات علــى نحــو خطــر«.
اإلقليمــي  املتحــدة  األمــم  منســق  وقــال 
للشــؤون اإلنســانية لألزمــة الســورية بانــوس 
مومسيس: »نخ�سى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد )النازحين( 
 مئــات اآلالف.. مليــون شــخص أو 

ً
واحتــدم الصــراع أن نــرى فعــال

مليونيــن يتدفقــون علــى الحــدود مــع تركيــا«، وأضــاف: »إن الوضــع فــي 
 بيــن روســيا وتركيــا علــى خفــض التصعيــد فــي القتــال 

ً
تدهــور وإن اتفاقــا

.»
ً
هنــاك لــم يعــد مطبقــا فعليــا

، أو يؤثــر 
ً
 يســتهدف فعــال

ً
: »نشــاهد هجومــا

ً
وزعــم مومســيس قائــال

علــى، املستشــفيات واملــدارس فــي مناطــق مدنيــة، مناطــق فيهــا ســكان 
وأماكــن حضريــة، وهــو مــا ال ينبغــي أن يحــدث بموجــب القانــون الدولــي 
 علــى إطــالع 

ً
اإلنســاني«، وتابــع: »إن منظمــات اإلغاثــة تلقــت تشــجيعا

أنباء عن مشاركة 
تنظيم داعش 

اإلرهابي بالتنسيق مع 
نظيره »جهة النصرة« 

بالعمليات ضد 
الجيش في ريف حماة
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الهجوم على قاعدة عسكرية تركية في منطقة عفرين

األطــراف املتحاربــة علــى أماكنهــا لتجنــب إصابتهــا، لكــن موظفي اإلغاثة 
فــي مثــل هــذه الطلبــات بعــد ضربــات جويــة متتاليــة علــى  يرتابــون 

مستشــفيات«.
وادعــى املســؤول األممــي حرصــه علــى الوضــع اإلنســاني وقــال: »مــا 

يحــدث كارثــة، يجــب التدخــل مــن أجــل صالــح اإلنســانية«.
وفيما يتعلق باملســاعدات، قال مومســيس: إن »األمم املتحدة طلبت 
3.3 مليــارات دوالر لتمويــل العمــل اإلنســاني فــي ســورية هــذا العــام، 
وإنــه رغــم التعهــدات الســخية، فإنهــا لــم تتلــق ســوى 500 مليــون دوالر 
فقــط حتــى اآلن ممــا يجعــل جهــود اإلغاثــة مســتمرة بالــكاد«. )رويتــرز، 

)2019-6-10
مــن جهــة أخــرى، تظاهــر العشــرات، فــي مدينــة البــاب املحتلــة مــن قبــل 
النظــام التركــي، للمطالبــة بالســماح لهــم بالعــودة إلــى منازلهــم فــي جبــل 
عقيــل التابــع للمدينــة والــذي يتخــذه جيــش االحتــالل الترـكـي قاعــدة 
عســكرية لــه، وتوحــه املتظاهريــن إلــى القاعــدة العســكرية التركيــة 
الالشــرعية فــي جبــل عقيــل، حيــث قابلــوا أحــد ضبــاط النظــام التركــي 
الــذي وعدهــم بتنســيق اجتمــاع مــع مســؤولين أتــراك األســبوع القــادم 

ملناقشــة املوضــوع.
ورفــع املتظاهــرون الفتــات تتهــم جيــش االحتــالل الترـكـي بهــدم منــازل 
املدنييــن فــي جبــل عقيــل وعــدم الســماح لهــم بأخــذ أثــاث املنــازل، 

)2019-6-8 معارضــة،  )مواقــع   .
ً
ماليــا بتعويضهــم  مطالبيــن 

فــي األثنــاء، واصلــت قــوات االحتــالل الترـكـي توطيــن عائــالت مســلحي 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي القادميــن مــن إدلــب فــي منطقــة 
عفرين بريف حلب الشمالي، وذكرت مصادر كردية أنه نزح ما يقارب 
190 ألف شــخص من عائالت مســلحي »النصرة«، من مدينة إدلب، 
 ملدينــة الباب وجرابلس 

ً
وتــم توطينهــم فــي منطقــة عفريــن وإعــزاز وصــوال

والراعــي بريــف حلــب الشــمالي. )هــاوار، 2019-6-9(
مــن جهــة ثانيــة، أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان لهــا »مقتــل 
جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم مليليشيا »وحدات حماية الشعب« 
الكرديــة املوجــودة فــي تــل رفعــت بريــف حلــب الشــمالي علــى قاعــدة 
عســكرية تركيــة فــي منطقــة عفريــن املحتلــة، مشــيرة إلــى أنــه تــم الــرد 
باملدافــع علــى مواقــع »حمايــة الشــعب« عقــب الهجــوم. )ســبوتنيك، 

)2019-6-10
فــي األثنــاء، كشــفت مصــادر مطلعــة فــي ريــف إدلــب، أن مســلحي »جبهــة 
النصرة« قاموا بنقل 3 أسطوانات من غاز الكلور، ليل الجمعة، من 
أحد مقرات التنظيم في جبل الزاوية جنوب إدلب باتجاه ريف حماة 

الشــمالي.
وأضافــت املصــادر: إن مســلحي »هيئــة تحريــر الشــام« التــي يتخذهــا 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي واجهــة لــه فــي إدلــب قامــوا بنقــل 
العبــوات املذكــورة بواســطة ســيارة إســعاف تابعــة لتنظيــم »الخــوذ 
البيضــاء« اإلرهابــي وتــم تســليمها إلــى أحــد القيادييــن فــي »جيــش العــزة« 
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بمدينــة كفــر زيتــا. )ســبوتنيك، 2019-6-10(
مــن جانــب آخــر، كشــف تحقيــق اســتقصائي أن النظــام الترـكـي قــرر 
 تدريب مسلحين من ميليشيات مسلحة سورية على عمليات 

ً
منفردا

خاصــة، تشــمل »التخريــب والتســلل وغيرهــا«، لكــن املســلحين فشــلوا 
 أن بعض أهداف التدريب كانت لغايات 

ً
في تحقيق نتائج تذكر، علما

تركيــة محضــة.
وذكــر التحقيــق أنــه »حصــل علــى وثائــق عســكرية تركيــة ســرية تظهــر 
أن أنقــرة عــززت مــن تدريــب مســلحي فصائــل ســورية علــى مــا وصــف 
بـ»العمليات الخاصة«، بما يشمل أعمال التخريب والتسلل وتصنيع 

املتفجــرات وتكتيــكات حــرب العصابــات«.
وبحســب التحقيــق، فــإن إحــدى الوثائــق املســربة، مؤرخــة فــي حزيــران 
2016، وموقعة من ياسر غولر، نائب رئيس هيئة األركان في الجيش 

التركــي حينهــا، والقائــد الحالــي للجيش، وتشــير 
 بصــورة مشــتركة مــع 

ً
إلــى تدريــب 151 مســلحا

الواليــات املتحــدة حتــى التاســع مــن 2016.
وقــررت تركيــا، االســتمرار منفــردة فــي البرنامــج 
التدريب العسكري وتجهيزه »بصورة سرية« 
 
ً
بعد االنسحاب األميركي، وربت 312 مسلحا

ضمن البرنامج بحســب الوثائق.
وتشير مراجعة الوثائق املسربة إلى أن برنامج 
علــى  خــاص  بشــكل  ركــز  الترـكـي،  التدريــب 
منطقــة فــي شــمال غربــي ســورية بالقــرب مــن 
الحــدود، حيــث تعيــش األقليــة التركمانيــة.

 تفاصيل عملية كان من 
ً
وتظهر الوثائق أيضا

املقــرر أن تنفذهــا تركيــا والواليــات املتحــدة 
 عــام 2015، لتطهيــر منطقــة فــي شــمالي 

ً
معــا

ســورية مــن مســلحي داعــش، يبلــغ طولهــا 98 
، ووافقــت 

ً
 وعمقهــا 40 كيلــو متــرا

ً
كيلومتــرا

الحكومــة التركيــة علــى نشــر طائــرات حربيــة 
 للعمليــة.

ً
أميركيــة علــى أراضيهــا تمهيــدا

وخلــص التحقيــق إلــى أن الوثائــق املســربة، 
الــوزراء  رئيــس  مكتــب  إلــى  رســلت 

ُ
أ التــي 

الخارجيــة  الخارجيــة ووزارة  واالســتخبارات 
 تورط الجيش التركي في الحرب 

ً
تؤكد مجددا

التي تشــن ضد ســورية منذ ســنوات. وســكاي 
 عــن نورديــك مونيتــور، 2019-6-11(

ً
نيــوز نقــال

هذا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه »تم تحييد« 10 مسلحين من 
»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة فــي منطقــة عفريــن. )األناضــول، 

)2019-6-11
وبمــا يؤكــد الضائقــة املاليــة التــي تلــم بالتنظيمــات اإلرهابيــة شــمال 
غرب البالد، ذكرت مصادر خاصة ضمن ما تسمى »حكومة اإلنقاذ« 
 
ً
التابعة لتنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي، أن »اإلنقاذ« فرضت مبلغا

 على جميع موظفيها، تحت بند »بدل تدشيم«، مخيرة املوظفين 
ً
ماليا

بيــن التوجــه للجبهــات واملســاعدة فــي عمليــات التدشــيم أو دفــع بــدل 

مالــي يخصــم مــن رواتبهــم، وحــددت املبلــغ بـــ»5000« ليــرة ســورية عــن 
كل موظــف، تخصــم مــن راتبــه الشــهري، لعــدة أشــهر.

وبمــا يــدل علــى حالــة النقــص التــي تواجههــا التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
 أعلــن 

ً
الشــمال، وعلــى العــدد الكبيــر مــن القتلــى فــي صفوفهــا، أيضــا

تنظيــم »جيــش العــزة« اإلرهابــي، فتــح بــاب االنتســاب إلــى مــا ســماه 
»معســكر عبــد الباســط الســاروت«. )مواقــع معارضــة، 2019-11(
في غضون ذلك، تواردت أنباء عن هدنة من طرف واحد بريف حماة 
الشــمالي الغربــي بــدأت منتصــف يــوم األربعــاء، فقــد تداولــت صفحــات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أنبــاء عــن هدنــة بيــن الجيــش العربــي 
الســوري والتنظيمــات اإلرهابيــة فــي جبهــة شــمال حمــاة ومــن دون 

تحديــد موعــد انتهائهــا.
وســاد هــدوء شــبه تــام محــاور ريــف حمــاة الســاخنة لليــوم الثالــث علــى 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  خــرق  رغــم  التوالــي، 
للهدنــة، حيــث أطلقــت العديــد مــن القذائــف 
فســقطت  قمحانــة  بلــدة  علــى  الصاروخيــة 
املجــدل  قــرى  وعلــى  الزراعيــة،  باألرا�ســي 
 ماديــة بعــدة 

ً
والشــير ومزارعهــا مســببة أضــرارا

منــازل ولــم يصــب قاطنوهــا بــأذى. )الوطــن، 
)2019-6-12

مــن جانبهــا، تحدثــت تقاريــر إعالميــة معارضــة 
عــن الهدنــة، وذكــرت أن عمــر رحمــون، الــذي 
وصفته بأنه »وسيط التفاقيات املصالحات 
فــي ســورية« نشــر تغريــدة عبــر »تويتــر«، قــال 
فيهــا: »هدنــة تمتــد لثالثــة أيــام بريــف حمــاة 

الشــمالي«.
معارضــة  شــبكات  نقلــت  مــواز،  خــط  علــى 
تابعــة مليليشــيا »فيلــق الشــام« املدعومــة مــن 
النظــام التركــي، عــن مصــدر لــم تســمه، قولــه: 
إن روســيا والجيــش الســوري أوعــزا لقواتهمــا 
عــن تهدئــة فــي ريــف حمــاة ملــدة ثالثــة أيــام 

ابتــداًء مــن ظهــر األربعــاء.
ميليشــيا  باســم  املتحــدث  نفــى  املقابــل،  فــي 
شــكلها  التــي  للتحريــر«  الوطنيــة  »الجبهــة 
النظــام التركــي مــن مرتزقتــه فــي الشــمال، ناجــي 
املصطفــى، التوصــل إلــى أي هدنــة فــي ريــف 
حمــاة الشــمالي، وذكــر أنــه »ال يوجــد أي هدنــة أو اتفــاق، والحديــث مــن 

طــرف واحــد« مــن جانــب دمشــق وموســكو.
وبحســب مصطفــى فــإن املعــارك فــي ريــف حمــاة »ال تــزال مســتمرة«، 
اليوميــن  فــي  املنطقــة  إلــى  تعزيــزات  اســتقدم  الجيــش  إن  وأضــاف: 

املاضييــن.
بمــوازاة ذلــك، قــال مصــدر عســكري: إن الجيــش اســتقدم الثالثــاء 
تعزيــزات عســكرية جديــدة مؤلفــة مــن مدرعــات وعربــات عســكرية 
وقوات برية باتجاه محاور مختلفة من ريفي حماة الشمالي والشمالي 
 لشــن هجــوم معاكــس علــى املحــاور التــي تقدمــت 

ً
الغربــي، اســتعدادا

املقداد: الجيش 
العربي السوري 

يدافع عن شعبه في 
حماة وإدلب والذي 

تقوم »النصرة« 
والحكومة التركية 

بقتله ليل نهار
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املركز الرو�سي للمصالحة في سورية عن التوصل برعاية روسيا وتركيا إلى اتفاق يق�سي بالوقف التام إلطالق النار في منطقة إدلب

إليها املجموعات اإلرهابية على محوري تل امللح والجبين. )سبوتنيك، 
)2019-6-12

وفــي وقــت الحــق، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية عــن 
التوصل برعاية روسيا وتركيا إلى اتفاق يق�سي بالوقف التام إلطالق 

النــار فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد.
وجاء هذا اإلعالن على لسان رئيس املركز الرو�سي للمصالحة، اللواء 
فكتــور كوبتشيشــين، األربعــاء: »بمبــادرة مــن الجانــب الرو�ســي وتحــت 
رعايــة روســيا وتركيــا، تــم التوصــل إلــى اتفــاق ينــص علــى الوقــف التــام 
 
ً
إلطالق النار في كامل أرا�سي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتبارا

مــن منتصــف ليلــة الـــ12 مــن حزيران 2019«.
 فــي عــدد 

ً
 كبيــرا

ً
وأضــاف كوبتشيشــين: »نتيجــة لذلــك، ســجلنا انخفاضــا

الهجمــات مــن جانــب الجماعــات املســلحة غيــر الشــرعية« فــي املنطقــة، 
حيــث رصــد املركــز وقــوع حالتــي قصــف فقــط منــذ دخــول االتفــاق حيز 

التنفيــذ، واســتهدفتا مدينتــي محــردة وســوران بمحافظــة حمــاة.
وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في الفترة املذكورة ببنود 

االتفاق ولم تطلق النار ردا على قصف املسلحين محردة وسوران.

وللمقارنــة، ســجل املركــز، فــي الـــ11 مــن حزيــران، أي عشــية ســريان 
االتفــاق، 12 حالــة قصــف مــن قبــل الجماعــات املســلحة الناشــطة 
 وبلــدات فــي محافظتــي الالذقيــة وحلــب 

ً
فــي منطقــة إدلــب، طالــت مدنــا

وريفهــا.
وأشــار كوبتشيشــين إلى اســتمرار العمل الرامي إلى حل النزاع الســوري 
بسبل غير عسكرية وتقديم املساعدة الشاملة للمواطنين السوريين 

في استعادة الحياة السلمية في البلد. )روسيا اليوم، 2019-6-12(
فــي  للمســلحين  مواقــع  الرو�ســي  الجــو  ســالح  اســتهدف  األثنــاء،  فــي 
محافظــة إدلــب، بطلــب مــن تركيــا وذلــك بعــد أن اســتهدفوا نقــاط 

الترـكـي. للجيــش  مراقبــة 
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية، الخميــس، إن التنظيمــات املســلحة 
 علــى نقطــة مراقبــة للجيــش الترـكـي، 

ً
شــنت مســاء األربعــاء هجومــا

فــي جبــل الزاويــة بمحافظــة إدلــب الســورية، وأوضحــت الــوزارة أن 
الجانــب التركــي طلــب مــن الجانــب الرو�ســي، املســاعدة فــي ضمــان أمــن 

الجنــود األتــراك ومهاجمــة مواقــع املســلحين.
ووفقــا لإلحداثيــات التــي أشــار إليهــا الجانــب الترـكـي، نفــذ ســالح الجــو 

ملف الشمال
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الرو�ســي 4 غــارات اســتهدف مــن خاللهــا مواقــع تابعــة للمســلحين، 
كبيــرا  تجمعــا  قصفــت  الروســية  الطائــرات  أن  الــوزارة  وقالــت 
 للمدفعيــة التــي اســتخدمها املســلحون 

ً
للمســلحين، ودمــرت موقعــا

لقصــف نقطــة املراقبــة التابعــة للجيــش الترـكـي.
وأكــدت وزارة الدفــاع الروســية أن »التعــاون الوثيــق بيــن القيادتيــن 
ســورية  فــي  اإلرهابيــة  الجماعــات  مكافحــة  فــي  والتركيــة  الروســية 

)2019-6-13 )انترفاكــس،  سيســتمر«. 
فــي وقــت، قــال ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث الرســمي باســم األميــن 
صحفــي  مؤتمــر  خــالل  غوتيريــش،  أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام 
الخميــس، إن أكثــر مــن 300 ألــف شــخص شــمال غربــي ســورية، فــروا 

باتجــاه الحــدود مــع تركيــا.
 ،

ً
وكشــف دوجاريــك بأنــه تــم توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن 231 مدنيــا

، منــذ 29 نيســان.
ً
بينهــم 69 امــرأة و81 طفــال

وأضــاف املتحــدث األممــي: »مــا زلنــا نشــعر 
بالقلــق مــن التأثيــر اإلنســاني الواســع لألعمــال 
منطقــة  فــي   

ً
حاليــا تتكشــف  التــي  العدائيــة 

التصعيــد فــي شــمال غــرب ســورية، وخاصــة 
فــي شــمال حمــاة وجنــوب إدلــب«.

: »لقــد فــر أكثــر مــن 300 ألــف 
ً
وتابــع قائــال

شــخص نحــو الحــدود مــع تركيــا، وأصبحــت 
الكثيــر  وأجبــر  النازحيــن مكتظــة،  مخيمــات 
علــى البقــاء فــي الحقــول املفتوحــة أو تحــت 

األشــجار«.
باســم غوتيريــش  الرســمي  املتحــدث  وصــرح 
بــأن األنبــاء تــواردت بشــأن تواصــل القتــال 
العنيف والغارات الجوية والقصف املدفعي 
علــى عــدة جبهــات فــي محافظــة حمــاة الريفيــة 
الشمالية رغم اإلعالن عن وقف إطالق النار 

يــوم األربعــاء.
تحــث  املتحــدة  األمــم  بــأن  وأفــاد دوجاريــك 
جميــع األطــراف علــى االلتــزام التــام بترتيبــات 
وقــف إطــالق النــار املتفــق عليهــا بيــن روســيا 
وتركيــا فــي أيلــول 2018. )روســيا اليــوم، 13-

)2019-6
ملعنويــات   

ً
ورفعــا األوضــاع،  توتيــر  وبهــدف 

اإلرهابيين، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد تركيا 
علــى مــا ســماه »هجمــات النظــام الســوري« علــى نقــاط املراقبــة فــي 
منطقة إدلب، وقال في مؤتمر صحفي: »لن نسكت إن واصل النظام 

الســوري هجماتــه علــى نقــاط املراقبــة التركيــة فــي إدلــب«.
« علــى مــع اعتبــره 

ً
 واضحــا

ً
وبيــن أردوغــان، أن تركيــا ســتعطي »ردا

»اســتفزازات« للجيــش العربــي الســوري، وأضــاف: »مواصلــة النظــام 
الســوري االعتــداءات علــى إدلــب وقصفهــا بقنابــل الفوســفور جريمــة 
ال تغتفــر وال يمكننــا الســكوت عليهــا«، وأردف أن »أنقــرة لــن تقــف 
مكتوفــة األيــدي وســتأخذ دعــوات الســكان املحلييــن بعيــن االعتبــار«.  

وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي وقــت ســابق مــن يــوم الخميــس، عــن 
اســتهداف نقطــة مراقبــة تابعــة للقــوات التركيــة فــي محافظــة إدلــب، 

محملــة الجيــش الســوري املســؤولية عــن الحــادث.
 35 

ً
وقالــت وزارة الدفــاع التركيــة: إن القــوات الســورية أطلقــت عمــدا

قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أتراك بجروح خفيفة 
وإلحــاق أضــرار ماديــة، وذلــك عقــب إعــالن وقــف إطــالق النــار برعايــة 

روســيا وتركيــا فــي املحافظــة. )األناضــول، 2019-6-14(

بــدوره، اتهــم وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود تشــاووش أوغلــو، الجيــش 
العربــي الســوري، باســتهداف نقطــة مراقبــة لتركيــا فــي إدلــب، متعهــدا 
بــأن تــرد بــالده علــى مثــل هــذه الحــوادث حــال تكرارهــا، وقــال: إن 
»النظــام هــو مــن أرســل املجموعــات املتطرفــة بأســلحتهم إلــى إدلــب مــن 
حلــب والغوطــة الشــرقية وحمــص وحمــاة«، 
تتــذرع  الســورية  الســلطات  أن  وأضــاف: 
التصعيــد  خفــض  مناطــق  علــى  بالهجــوم 

بحجــة انتشــار هــذه املجموعــات فــي إدلــب.
مراقبــة  نقطــة  باســتهداف  الجيــش  واتهــم 
فــي هــذا الســياق   

ً
فــي إدلــب، مشــددا تركيــة 

علــى ضــرورة وفــاء روســيا بالتزاماتهــا فــي تثبيــت 
الهدنــة فــي املنطقــة، وأشــار إلــى أن »تحــرش 
قــوات النظــام بنقطــة مراقبــة تركيــة« أســفر 
عــن إصابــة 3 جنــود أتــراك بجــروح طفيفــة، 
النظــام  يســتهدف  لــم  إن  »حتــى  وأضــاف: 
نقطــة املراقبــة العاشــرة، إال أننــا نعتقــد أن 
النظــام تعّمــد قصــف محيــط النقطــة، وقــد 
بعثنــا بالرســائل الالزمــة إلــى روســيا والــدول 

األخــرى«.
الحــادث  هــذا  أغلــو  تشــاووش  ووصــف 
بـ«العمــل العدوانــي املتعمــد«، فيمــا تعهــد بــأن 
تــرد بــالده علــى مثــل هــذه التصرفــات حــال 

تكرارهــا.
وشــدد وزيــر الخارجيــة الترـكـي علــى ضــرورة 
الســورية  الحكومــة  علــى  روســيا  تؤثــر  أن 
لجعلهــا توقــف الهجمــات علــى أرا�ســي منطقــة 
إدلــب لخفــض التصعيــد، وأكــد أن مواصلــة 
الهدنــة وااللتــزام باالتفاقــات الخاصــة بهــذه املحافظــة يحمــالن أهميــة 
مــن أجــل مســتقبل ســورية وإيجــاد الحــل السيا�ســي لألزمــة فــي البــالد. 

)2019-6-14 )األناضــول، 
وعــاد وزيــر الخارجيــة الترـكـي مولــود تشــاووش أوغلــو، ليقــول: إن 
 الحكومــة 

ً
وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب لــم يتحقــق بشــكل كامــل، محمــال

الســورية مســؤولية ذلــك، خــالل مؤتمــر صحفــي بأنقــرة جمعــه بنظيــره 
الفرن�ســي جــان إيــف لودريــان، الــذي حــذر بــدوره مــن عواقــب فشــل 
وقف إطالق النار وأكد دعم بالده لتركيا في قضية إدلب. )األناضول، 

)2019-6-14

الفروف: اإلرهابيين 
ينفذون باستمرار 
هجمات استفزازية 
ولن نترك نحن وال 

الجيش السوري مثل 
هذه التصرفات من 
دون رد قاس وساحق
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التعليق

ــد الباحــث فــي الشــأن السيا�ســي محمــد نــادر العمــري، أنــه مــرة جديــدة يبــدو أن هدنــة وقــف 
ّ
              أك

إطــالق النــار التــي تــم اإلعــالن عنهــا مــن قبــل روســيا ملــدة ثالثــة أيــام مــع الجانــب التركــّي فــي مدينــة إدلــب، لــم 
ــق 

ّ
تكــن لهــا مفاعيــل أساســية وال ترجمــة ميدانيــة فــي تطبيقهــا، فــي ضــوء مالحظــة ذات أهميــة كبيــرة تتعل

بطبيعة العالقات بين موسكو وأنقرة، وهي التناقض بين التوافق حيال حّل األزمة السورية من جانب 
ي  والتمســك بتعزيــز العالقــات مــن جانــب آخــر، وهــي تعكــس حقيقــة إدراك الجانبيــن لعــدم الوثــوق الجــّدِ

بالسياســات األمريكيــة وضــرورة الحاجــة املصلحّيــة التــي تدفــع الطرفيــن للتقــارب رغــم هــذا التبايــن.
       كمــا أنَّ التجاذبــات املتصاعــدة بيــن الطرفيــن مــن جهــة ورفــض املجاميــع اإلرهابيــة التابعــة للقاعــدة 
ين« ملثل هذه الُهدن لم يكن العائق الوحيد أمام فرص إنعاش سوت�سي، بل  كـ«النصرة« و»حراس الّدِ
وصل الحّد لرفض امليليشات املسلحة التي تصّنفها أنقرة على أنها »معتدلة« لهذا االتفاق؛ بل هاجمته 
وســارعت إلــى خرقــه، وبخاصــة »حركــة أحــرار الشــام« و»فيلــق الشــام«، فتركيــا التــي أكــد مســؤولوها أنَّ 
الحديث عن وقف كامل إلطالق النار )غير دقيق( في الوقت الحالي، تضمن مروحة من الدالالت الهامة:
: اتســاع هامــش التبايــن الحاصــل بيــن تركيــا وروســيا، وال ســيما فــي ظــّلِ اســتمرار الرهــان التركــّي علــى 

ً
أوال

امليليشــات املســلحة لتحقيــق مكاســب سياســية فــي مــا يتعلــق باللجنــة الدســتورية، أو لكســب املزيــد مــن 
الوقــت للوصــول إلــى صيغــة تفاهــم مــع واشــنطن فــي مــا يتعلــق باملنطقــة الشــمالّية الشــرقّية مــن ســورية 

والتخلــي عــن امليليشــيات الكردّيــة.
: الرغبة التركية في تحشيد التأييد اإلقليمّي والدولّي لوقف زحف الجيش العربّي السورّي وحلفائه 

ً
ثانيا

فــي إدلــب، وهــذا بــرز بشــكل واضــح فــي النشــاط الدبلوما�ســّي والزيــارات املكثفــة التــي شــهدتها أنقــرة طــوال 
األيــام الســابقة، إذ اســتقبل وزيــر خارجيتهــا مولــود جاويــش أوغلــو نظيــره الفرن�ســي جــان إيــف لورديــان 

واملبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية غيــر بيدرســون.
       وفــي امللفيــن تصــّدرت إدلــب محــور املحادثــات الرئيــس علــى نحــٍو واضــح، إذ أكــد الوزيــر الفرن�ســّي علــى 
دعم بالده لتركيا بشأن إدلب، وبخاّصة ضمان االلتزام بوقف إطالق النار، ألنَّ الوضع يمكن أن يكون 
 
ً
لــه تأثيــر خطيــر للغايــة )وفــق وصفــه(، وهــو تقــارب وســلوك فرن�ســي غيــر اعتيــادي فــي الدعــم لتركيا، تحديدا
فــي ظــل الخصومــة والعــداوة التركيــة الفرنســية طــوال العقــود الســابقة واملتعلقــة برفــض فرنســا لدخــول 

تركيــا لالتحــاد األوروبــي وتناقــض املواقــف تجــاه األكــراد فــي املنطقــة.
ــَل تأكيــُد وزيــر الخارجّيــة الترـكـّي أمــام ضيفــه الدولــّي علــى ضــرورة حمايــة منطقــة خفــض 

َّ
      بينمــا مث

 علــى تحريــف املســار والســلوك اللذيــن اتبعهمــا بيدرســون وعّبــر عنهمــا 
ً
 تركّيــا

ً
التصعيــد فــي إدلــب ضغطــا

 بأحقّيــة الجيــش الســوري فــي القضــاء علــى اإلرهــاب بمدينــة إدلــب.
ً
ــرا

ّ
حينمــا صــّرح مؤخ

      هذا، ومن الواضح أنَّ إدلب مقبلة على جولة اشتباك وصراع على املستويين السيا�سي والعسكري 
راهــن علــى آخــر 

ُ
فــي ظــّلِ دخــول اتفــاق سوت�ســي لغرفــة إنعــاش أو مرحلــة املــوت الســريري، فتركيــا التــي ت

خياراتها في إدلب وتتمّسك بها ستفقد دورها وتأثيرها حين يتّم القضاء على املجاميع اإلرهابية، وهي في 
الوقت ذاته تسعى للحفاظ على دعمها لها خشية ارتدادها عليها والقيام بعمليات انتقامية في الداخل 
التركي من جانب، والستخدامها كأداة ابتزاز ضد دول أوروبية تخ�سى من عودة هذه املجاميع من جانب 
آخــر، فــي حيــن أن واشــنطن تســارع لإلبقــاء علــى حالــة التوتــر بيــن أنقــرة وموســكو قائمــة، ألنَّ مــن شــأن 
ذلــك تأخيــر تقــدم الجيــش الســوري فــي إدلــب لكســب الوقــت، ســواء أكان ذلــك للضغــط علــى التركــّي فــي مــا 
يتعلق بقبول املقترح األميركّي بإقامة »منطقة عازلة« في الشمال ضمن عالقة متينة مع القوى الكردية 
ل في إعادة 

ّ
وبدعم أوروبي على غرار عالقة أنقرة بأكراد شمال العراق، أو لتنفيذ تكتيكها الجديد املتمث

الّدور السعودّي للمشهد السورّي، واستثمار حالة الصراع بين تركيا والسعودية وبين األخيرة وإيران، 
 ملــا تمتلكــه الريــاض مــن نفــوذ علــى العشــائر الســورّية فــي إعــادة تعويــم ميليشــات »قســد« ضمــن مــا 

ً
ونظــرا

طلــق عليــه اســم التيــار العربــّي املســتقل.
ُ
أ
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