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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 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه وبالتفصيــل لــكل التطــورات 
اللجنــة  حــول  واألخبــار  واألحــداث 
وتســريبات  وقوائمهــا  الدســتورية 
القواعــد اإلجرائيــة املتفــق عليهــا بشــأنها، 
امللــف  تصــدر  تواصــل  إلــى  ونتطــرق 
العامــة  الجمعيــة  الجتماعــات  الســوري 

نيويــورك. فــي  املتحــدة  لألمــم 

ملف الشمال
النــار  إطــالق  فــي ظــل ســريان وقــف  البــالد،  فيــه تطــورات األوضــاع شــمال  نتتبــع 
الــذي أعلــن عنــه الجيــش العربــي الســوري، كمــا نعــرض للتعديــالت التــي يجريهــا 
لــه، وســط أنبــاء عــن تحضيــره  النظــام الترـكـي علــى امليليشــيات املســلحة التابعــة 

فــي املنطقــة. النصــرة«  للدخــول بمعركــة ضــد »جبهــة 

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا امللــف حــول تواصــل األخــذ 
األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  بيــن  والــرد 
مــا  إقامــة  بخصــوص  الترـكـي  والنظــام 
تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة، كمــا 
نتطــرق إلــى تقاريــر صحافيــة تتهــم تركيــا 
الســوريين  املهجريــن  عــدد  بتضخيــم 
معبــر  افتتــاح  عــن  الحديــث  مــع  لديهــا، 

البوكمــال.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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واملبــادئ  املرجعيــات  املعلــم،  وليــد  واملغتربيــن،  الخارجيــة  وزيــر  كشــف 
الناظمــة لعمــل اللجنــة الدســتورية واملتفــق عليهــا مــع املبعــوث األممــي، 

 حــرص دمشــق علــى إطالقهــا.
ً
مؤكــدا

لألمــم  الـــ74  العامــة  الجمعيــة  منبــر  مــن  ألقاهــا  كلمــة  فــي  املعلــم  وأعلــن 
املتحــدة، عــن 5 نقــاط أساســية بشــأن اللجنــة الدســتورية اتفقــت عليهــا 
الحكومــة الســورية واملبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية غيــر بيدرســن 

خــالل زيارتــه األخيــرة لدمشــق.
باللجنــة،  املتعلقــة  اإلجــراءات  وقواعــد  املرجعيــات  تلــك  ضمــن  ومــن 

املعلــم: حســب 
بقيــادة وملكيــة  العمليــة  تتــم كل  1- يجــب أن 
الشــعب  أن  أســاس  علــى  فقــط،  ســورية 
الســوري هــو صاحــب الحــق الحصــري فــي تقريــر 

خارجــي. تدخــل  دون  بــالده،  مســتقبل 
مــن  شــكل  بــأي  املســاس  يتــم  أال  يجــب   -2
والقــوي  الكامــل  االلتــزام  بمبــدأ  األشــكال 
الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بســيادة 

.
ً
وشــعبا  

ً
أرضــا ووحدتهــا،  واســتقاللها 

أو  شــروط  أي  فــرض  يتــم  أال  يجــب   -3
اللجنــة  عمــل  بشــأن  مســبقة  اســتنتاجات 
والتوصيــات التــي يمكــن أن تخــرج بهــا، فاللجنــة 
ســيدة نفســها، وهــي التــي تقــرر مــا ســيصدر عنهــا 
وليــس أي دولــة أو طــرف آخــر مثــل مــا تســّمى 
لنفســها  نســبت  التــي  املصغــرة  باملجموعــة 
منــذ  وحــددت  الســوري  الشــعب  علــى  وصيــة 

الجنــة. عمــل  نتائــج  اآلن 
جــداول  أو  ُمهــل  أي  فــرض  يتــم  أال  يجــب   -4
يكــون  أن  يجــب  بــل  اللجنــة،  لعمــل  زمنيــة 
ســيحدد  الدســتور  ألن   

ً
مدروســا تحركهــا 

قادمــة. ألجيــال  ســورية  مســتقبل 
5- إن دور املبعــوث الخــاص إلــى ســورية يتمثــل 
وجهــات  وتقريــب  اللجنــة  عمــل  تســهيل  فــي 
النظــر بيــن أعضائهــا مــن خــالل بــذل مســاعيه 

الحاجــة. عنــد  الحميــدة 
وبعــد تســميته النقــاط الخمــس، جــدد املعلــم تأكيــد الســلطات الســورية 
علــى اســتعدادها للعمــل النشــط مــع الــدول الصديقــة واملبعــوث األممــي 
إلطــالق عمــل اللجنــة الدســتورية، والتــي يتوقــع أن تعقــد أولــى جلســاتها فــي 

الـــ30 مــن تشــرين األول املقبــل.
الدســتورية  اللجنــة  تشــكيل  علــى  بــالده  تصميــم  أن  إلــى  املعلــم  وأشــار 
جــاء »بمتابعــة حثيثــة ألدق التفاصيــل مــن قبــل الرئيــس بشــار األســد«، 
 علــى أنــه هــو الــذي »أدى إلــى تحقيــق هــذا اإلنجــاز الوطنــي الهــام 

ً
مشــددا

للشــعب الســوري وأحبــط كل محــاوالت العرقلة«.)روســيااليوم، 9-28-
)2019

بــدوره، قــال نقيــب املحاميــن فــي ســورية نــزار اســكيف: إنــه ال يوجــد حتــى 
اآلن أي جــدول أعمــال أو أجنــدة محــددة لتناقشــها اللجنــة الدســتورية، 

وأن تلــك أمــور ســتقررها اللجنــة فــي اجتماعهــا التحضيــري.
الحكومــة  وفــد  أعضــاء  قائمــة  فــي  اســمه  ورد  الــذي  اســكيف  وأضــاف 
ســيأخذ  للجنــة  املقبــل  االجتمــاع  أن  الدســتورية:  اللجنــة  إلــى  الســورية 

حقيقــي. عمــل  برنامــج  تنظيــم  فــي  يبحــث   ،
ً
تنظيميــا  

ً
طابعــا

يتــردد عــن »دســتور جاهــز«، أو  وحــول مــا ســيعرض علــى اللجنــة، ومــا 
أفــكار محــددة لتعديــل الدســتور الراهــن، قــال اســكيف: إنــه ال معلومــات 
مؤكــدة بعــد عــن ذلــك، وهــذا ســتحدده اللجنــة 
ســتبحثها  صيــغ  أي  وســتقرر  اجتماعهــا،  فــي 
أفــكار  طــرح  أو  التغييــر  أو  التعديــل  ســواء 
أخــرى، لكنــه شــدد علــى أن ذلــك ســيتم وفــق 
صيغــة دســتورية ينــص عليهــا الدســتور الحالــي، 
أن  يمكــن  ال  الــذي  الشــعب  »اســتفتاء  وهــو 

الســلطات«. ســيد  ألنــه  أحــد  يحيــده 
علينــا  لتفــرض   

ً
قّصــرا لســنا  »نحــن  وأضــاف: 

مــن  نــوع  فهــذا  جاهــز،  دســتور  أو  اإلرادات، 
 
ً
مشــيرا االنتــداب«  نقبــل  ال  ونحــن  الوصايــة، 

تصنــع  بــدأت   1916 ومنــذ  ســورية  أن  إلــى 
دســاتيرها، وفــي 1920 وضعــت أول دســتور لهــا.

وأعــرب عــن ثقتــه بــأن اللجنــة ســتكون »لجنــة 
مناقشــة« وليســت »لجنــة قــرار« إذ ســتناقش 
آليــات  وفــق  إال  تفرضــه  لــن  لكنهــا   ،

ً
دســتورا

ذلــك  ووصــف  عليهــا،  االتفــاق  يتــم  دســتورية 
الــرأي بأنــه اســتقراء وتحليــل قــد يصيــب وقــد 
خارطةعمــل  وال  بعــد  معلومــات  ال  إذ  يخفــق، 
محــددة عــن طبيعــة عمــل اللجنــة، ولــذا فــإن مــا 

استشــرافية. رؤيــة  هــو  يطــرح 
وأشــار اســكيف إلى أنه ســبق وطرح تلك الرؤية 
اللجنــة ال  أن  فــي اجتمــاع سوت�شــي حيــن طــرح 
 بــل لهــا أن تناقشــه، 

ً
تســتطيع أن تضــع دســتورا

وتابــع: »النقــاش �شــيء وصناعــة دســتور �شــيء 
فنحــن   

ً
دســتورا علينــا  يفــرض  أحــد  وال  آخــر، 

أســياد وذاك خطــر أحمــر«.
لة للجنة: )مجموعة  ِ

ّ
وحول األسماء التي تم تداولها عن املجموعات املمث

تختارهــا  وثالثــة  املعارضــة،  القــوى  تختارهــا  الســلطة، وأخــرى  تختارهــا 
األمــم املتحــدة، ويفتــرض فيهــا الحيــاد( أعــرب اســكيف عــن اعتقــاده أن 
 إلــى 

ً
، مشــيرا

ً
مــا ينشــر مــا زال ضمــن التســريبات، إال أنــه قــد يكــون صحيحــا

أنــه »لــم يتلــق بعــد أي دعــوة رســمية«.
طبيعــة  يعكــس  اللجنــة  تمثلــه  الــذي  الكبيــر  التنــوع  أن  اســكيف  ورأى 

الحيــاة. مناحــي  جميــع  تشــمل  مبــادئ  يتضمــن  الــذي  الدســتور 
تتضمــن  إنهــا  قــال:  اإلعــالم  وســائل  فــي  طرحهــا  تــم  التــي  األســماء  وعــن 

امللف السيا�سي

املعلم: تشكيل 
»الدستورية« جاء 

بمتابعة حثيثة ألدق 
التفاصيل من قبل 

الرئيس األسد وهو الذي 
أدى إلى تحقيق هذا 
اإلنجاز الوطني الهام 

للشعب السوري وأحبط 
كل محاوالت العرقلة
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»العقــول  ذوي  مــن  بأنهــم  الشــخصيات  بعــض  ويصــف  التيــارات،  كل 
نقاشــهم  وهــؤالء ســيكون  الدولــة،  علــى  االســتحواذ  املتعصبــة« هدفهــا 

الحــوار. يقبلــون  ال  هــم  إذ   ،
ً
صعبــا

واعتبــر اســكيف أنــه مــن األفضــل اختصــار عــدد األعضــاء إلــى مجموعــة 
محــدودة تكــون ممثلــة بشــكل حقيقــي لــكل مجموعــة، وهــذا برأيــه يضمــن 

.»
ً
 حقيقيــا

ً
»حــوارا

وإطالــة  الوقــت  شــراء  مــن   
ً
نوعــا ســيكون  اللجنــة  عمــل  كان  إذا  وفيمــا 

عمــر األزمــة؟ قاالســكيف: »ال أســتطيع أن أتحــدث عــن اآلخريــن، لكــن 
الدولــة الســورية تنظــر للمســألة بجديــة، ولهــا بــاع فــي خــوض كثيــر مــن 
التابعيــن  مــن  اآلخــرون  أمــا  الســبعينيات،  ومنــذ  والصراعــات  التجــارب 
واملســتحِوذين، فال أســتطيع أن أفترض أنهم يملكون مســاحة من اتخاذ 

القــرار«.
وتحــدث اســكيف عــن تجربــة إعــداد دســتور 2012، وكان أحــد أعضــاء 
ذلــك  ويصــف  لتوجيــه،  يتعرضــوا  لــم  واضعيــه  أن  وأكــد  كتابتــه، 
 
ً
الدســتور بأنــه حضــاري ومــن أفضــل الدســاتير فــي العالــم، إذ وضــع توازنــا

بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، ورئيــس الجمهوريــة هــو 
ً
حقيقيا

للســلطات. الضامــن 
واســتغرق إعــداد ذاك الدســتور نحــو 4 أشــهر مــن العمــل اليومــي، لكــن 
 
ً
يشــير إلــى أنــه »لــم يكــن هنــاك متطرفــون، وكانــت املعارضــة تحمــل فكــرا

أمــا اآلن فهنــاك فكــر ُمســيطر عليــه، وســيكون هنــاك   ،
ً
 معتــدال

ً
وطنيــا

صــراع فكــري كبيــر وصــراع إرادات« وبنــاء علــى ذلــك يتوقــع اســكيف أن 
 ليــس بقليــل. )روســيا اليــوم، 2019-9-28(

ً
تســتغرق اللجنــة زمنــا

فيهــذه األثنــاء، ذكــر مصــدر مقــرب مــن دوائــر صنــع القــرار فــي دمشــق، أن 

اللجنــة الدســتورية قــد تجتمــع فــي دمشــق.. و«أي تعديــل علــى الدســتور 
البنــود  مــن   19 الفقــرة  أن  وأوضــح  شــعبي«،  اســتفتاء  علــى  ســيعرض 
األولية املتفق عليها لعمل اللجنة، تؤكد على أن دمشق تضمن الحفاظ 
علــى ســالمة املشــاركين مــن الطــرف اآلخــر فــي االجتماعــات الالحقــة التــي 

قــد تعقــد فيهــا.
وأوضــح أنــه مــن املقــرر أن يعقــد االجتمــاع األول فــي جنيــف فــي 30 مــن 
إلــى  الخــاص  األممــي  املبعــوث   

ً
رســميا ســيعلنه  مــا  وهــو  األول،  تشــرين 

إلــى دمشــق األســبوع املقبــل،  لــه  فــي زيــارة مرتقبــة  ســورية غيــر بيدرســن 
وســيطلع بيدرســن علــى »األســماء الخمســة عشــر« املدعومــة مــن دمشــق 

اللجنــة املصغــرة. والتــي ســتكون ضمــن 
إذ  بعــد«،  واضحــة  »غيــر  الالحقــة  االجتماعــات  أن  إلــى  املصــدر  وأشــار 
مــن املقــرر أن »تقــوم اللجنــة نفســها مــن املجموعــة املصغــرة فــي كل مــرة 
بتحديــد موعــد االجتمــاع املقبــل وتاريخــه ومدتــه وجــدول أعمالــه«، أمــا 
، فتجتمــع فقــط عنــد الحاجــة، 

ً
اللجنــة املوســعة املؤلفــة مــن 150 عضــوا

ورئاســة اللجنــة »ســتكون مشــتركة مــن قائمتــي الحكومــة واملعارضــة ويتــم 
فيمــا بعــد االتفــاق علــى هيكليــة جديــدة قــد تقررهــا اللجنــة بتمثيــل الكتلة 

الثالثــة عبــر أميــن ســر أو مناصــب أخــرى«.
دســتوري  تعديــل  أي  أن،  املصــدر  أكــد  اللجنــة  عمــل  نتائــج  وحــول 
املــادة  فــي  مــا جــاء  ، وذلــك ضمــن 

ً
ســيعرض علــى اســتفتاء شــعبي حكمــا

)23( مــن البنــود املتفــق عليهــا لعمــل اللجنــة، والتــي نصــت علــى »عــرض 
فــي الوقــت املناســب علــى املوافقــة الشــعبية«. التعديــالت املتفــق عليهــا 

وفيمــا يخــص الجــدل حــول مــا يتــم تداولــه مــن تعديــل ســيطال الدســتور 
أو أن عمــل اللجنــة ســيكون صياغــة دســتور جديــد، أكــد املصــدر أنــه 

امللف السيا�سي
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وفــق املــادة )8( مــن البنــود األوليــة املتفــق عليهــا لعمــل اللجنــة فــإن إجــراء 
، ويجب 

ً
 جديدا

ً
أي تعديل على مادتين أو أكثر في الدســتور يعني دســتورا

جديــد،  دســتور  أمــام  »ســنكون  وبالتالــي  شــعبي،  اســتفتاء  علــى  عرضــه 
ولكــن ليــس بالضــرورة مــع تغييــر جــذري لــه«.

ورغــم عــدم االتفــاق بعــد علــى نقطــة الصفــر التــي ســينطلق النقــاش منهــا 
وأي دســتور ســيبدأ األعضاء بمناقشــته إال أن مراجعة أي دســتور ال بد 
وأن تتــم فــي ســياق الخبــرات الدســتورية الســورية الســابقة والذيــن هــم 

جميعهــم مــن الســوريين.
وآليــة اتخــاذ القــرارات ســتتم بالتوافــق وليــس باإلجمــاع وبعدهــا ُيطــرح 
تــم التوصــل إليــه علــى التصويــت والــذي يتطلــب موافقــة 75% مــن  مــا 

مــن   
ً
عضــوا  113 أي  األعضــاء  نســبة  إجمالــي 

.150 أصــل 
 45 مــن  تتألــف  والتــي  املصغــرة  املجموعــة 
 ســتجتمع بشــكل دوري وفــق اقتراحاتهــا 

ً
عضــوا

إلــى  وإحالتهــا  البنــود  علــى  النقــاش  وتتولــى 
التصويــت، أمــا آليــة اتخــاذ القــرارات فيهــا فتتــم 

.
ً
عضــوا  34 موافقــة  بعــد 

إلــى  الوصــول  أخــرت  التــي  املشــكلة  وحــول 
اإلعــالن عــن تشــكيل اللجنــة الدســتورية توضــح 
دمشــق أن املشــكلة كانــت »بالعــدد أي املقاعــد 
التــي ستشــغلها األســماء وليــس باألســماء بحــد 

ذاتهــا«.
وأوضــح املصــدر أنــه »فــي الوقــت الــذي تمســكت 
 4 علــى  بموافقتهــا  الســورية  الحكومــة  فيــه 
أســماء مــن 6 مختلــف عليهــم، كانــت املعارضــة 
املختلــف  الســتة  املقاعــد  توزيــع  يتــم  أن  تؤيــد 
باملناصفــة  الدولــي  املجتمــع  قائمــة  فــي  عليهــا 
بيــن الطرفيــن، لترجــح الكفــة فــي النهايــة لصالــح 
الحكومــة الســورية وبذلــك تكــون تفوقــت علــى 
املعارضــة باســم ضمــن قائمــة املجتمــع املدنــي، 
املجموعــة  فــي  التأييــد  نســبة  تصبــح  وبالتالــي 
املصغــرة املختــارة مــن قائمــة املجتمــع املدنــي 8 
أســماء مدعومــة مــن دمشــق و7 مدعومــة مــن 

املعارضــة.
وفيمــا يخــص املــدة الزمنيــة تؤكــد دمشــق أن الفقــرة 21 تنــص بشــكل 
صريــح أن عمــل اللجنــة يجــب أن يتــم بشــكل ســريع دون تدخــل خارجــي 
ودون جــدول زمنــي مفــروض مــن الخــارج وهــذا مــا يجعــل املــدة الزمنيــة 
أشــهر،   6 فــي   2254 القــرار  حــدده  كمــا  وليــس   

ً
مفتوحــا اللجنــة  لعمــل 

إطــار تحديــد  فــي  البنــود املطروحــة  فــي  القــرار  يكــون ذكــر ذلــك  وبالتالــي 
واليــة املبعــوث الخــاص وتحديــد عمليــة لوضــع دســتور جديــد دون أن 

لعملهــم. بوقــت محــدد  املجتمعيــن  يلــزم 
وحــول مشــاركة األكــراد تقــول دمشــق: إنــه »كانــت هنــاك مســاع كبيــرة مــن 

األكــراد للتواصــل مــع دمشــق، ولكــن املشــكلة فــي أنهــم ال يلتزمــون بكالمهــم 
وبالتالــي اللجنــة ســتنطلق باألســماء التــي تــم االتفــاق عليهــا دون مشــاركة 
مــا تســّمى بـــ »قــوات ســورية الديمقراطيــة« ألن ذلــك يعنــي االعتــراف بهــم«.

وحــول إمــكان وجــود أي ضغــط مــن الحلفــاء علــى دمشــق وخاصــة مــن 
»إننــا  دمشــق:  تقــول  فيهــا  بنــود  وقبــول  اللجنــة  بعمــل  لإلســراع  روســيا 
فــي  نختلــف   

ً
أحيانــا أننــا  ولــو  العامــة  االســتراتيجية  فــي  متفقــان  وروســيا 

 ولــن يحــدث أن يتــم الضغــط علــى 
ً
التكتيــك، ولذلــك لــم يحــدث ســابقا

اليــوم، 2019-9-29( لهــا«. )روســا  �شــيء مضــر  للموافقــة علــى  دمشــق 
فــي غضــون ذلــك، عبــر بيدرســن عــن أملــه فــي إقامــة »تعــاون أوثــق« بيــن 
التســوية  أطــراف »صيغــة أســتانا« ودول »املجموعــة املصغــرة« بشــأن 

الســورية.
أســتانا«  »ثالثيــة  مــن   

ً
كال أن  بيدرســن  وأكــد 

و«املجموعــة  وتركيــا(  وإيــران  )روســيا، 
املتحــدة  الواليــات  مــن  املكونــة  املصغــرة« 
وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا والســعودية ومصــر 
الدولــي،  األمــن  مجلــس  إلــى  إضافــة  واألردن، 
الســورية  الدســتورية  للجنــة  تأييــده  أبــدى  قــد 

.
ً
حديثــا املشــكلة 

الدســتورية،  باللجنــة  يتعلــق  »فيمــا  وقــال: 
جميــع  يؤيدهــا  حيــث  دولــي،  إجمــاع  فلدينــا 
فــي  والشــركاء  الدولــي،  األمــن  مجلــس  أعضــاء 
خــالل  املصغــرة«.  و«املجموعــة  »أســتانا« 
لقــاءات ثنائيــة أجريتهــا األســبوع املا�شــي )علــى 
فــي  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  هامــش 
نيويــورك( مــع أطــراف »أســتانا« و«املصغــرة«، 
تأييدهــم  إلــى  وضــوح  بــكل  جميعهــم  أشــار 
إلطــالق اللجنــة الدســتورية«. )نوفوســتي، 29-

)2019 -9
 5 لوجــود  قلقــه  عــن  األممــي  املبعــوث  وأعــرب 
ذلــك  أن   

ً
مؤكــدا ســورية،  فــي  مختلفــة  جيــوش 

أراضيهــا،  ووحــدة  واســتقاللها  ســيادتها  يهــدد 
أن  يجــب  املطــاف  نهايــة  فــي  أنــه  علــى  وشــدد 
ســيطرة  تحــت  بأكملهــا  ســورية  أرا�شــي  تكــون 

الحكومــة.
الســورية  بالدســتورية  املشــاركين  الرؤســاء  مــع  ســيلتقي  أنــه  وأضــاف: 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  اتفــق  إنــه  وقــال:  للجنــة،  الالحــق  العمــل  ملناقشــة 
الســوري وليــد املعلــم ورئيــس »هيئــة التفــاوض« املعارضــة نصــر الحريــري 

علــى كيفيــة عمــل اللجنــة الالحــق.
عــن  للجنــة  املشــارك  الرئيــس  مــع  البدايــة  فــي  ســيلتقي  أنــه  إلــى  وأشــار 
الحكومة الســورية، ومن ثم مع نظيره عن املعارضة، وأكد أن الســوريين 
أنــه  إلــى  ولفــت  للجنــة،  لقــاء  أول  أعمــال  جــدول  ســيحددون  أنفســهم، 
تحديــد  أن   

ً
مؤكــدا للجنــة،  املشــاركين  الرؤســاء  أســماء   

ً
قريبــا ســيعلن 

امللف السيا�سي
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النهائيــة. فــي مرحلتــه  بــات  األســماء 
وذكــر أنــه ســيطلع مجلــس األمــن الدولــي يــوم االثنيــن بشــكل مفصــل علــى 
نشاط اللجنة الدستورية وقال: إن األمم املتحدة ستلعب دور الوسيط 
بيــن الجانبيــن »ولــن يقــوم بهــذا الواجــب أي طــرف آخــر«، وأضــاف: أن 
اللقــاء األول للجنــة، قــد يعقــد بحضــور ممثليــن أجانــب، لكــن حتــى اآلن 

لــم توجــه الدعــوة ألحد.)نوفوســتي، 2019-9-29(
هــذا، وأكــد بيدرســن، أن األمــم املتحــدة ستنشــر قائمــة بأعضــاء اللجنــة 

الدســتورية بعــد املوافقــة الرســمية علــى جميــع املرشــحين.
االثنيــن:  ســورية  بشــأن  الدولــي  األمــن  ملجلــس  اجتمــاع  خــالل  وقــال 
 
ً
 بعــد املوافقــة رســميا

ً
»ستنشــر األمــم املتحــدة قائمــة بأســماء 150 عضــوا

»نوفوســتي«. لوكالــة   
ً
وفقــا املرشــحين«،  جميــع  علــى 

 عــن املجتمــع املدنــي، باإلضافــة 
ً
 لــه، فــإن اللجنــة تضــم 50 ممثــال

ً
ووفقــا

: »إنهــم )مرشــحو املجتمــع املدنــي( 
ً
إلــى مرشــحي الحكومــة واملعارضــة، قائــال

 عرقيــة وجغرافيــة مختلفــة. لديهــم معتقــدات 
ً
يمثلــون ديانــات وأصــوال

سياســية مختلفــة. وبينهــم خبــراء محترمــون، البعــض منهــم يعيــش داخــل 
ســورية، والبعــض اآلخــر خارجهــا. كان الوصــول إلــى اتفــاق بشــأن قائمــة 

هــؤالء املرشــحين هــو الجــزء األصعــب مــن الصفقــة«.
جميــع  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  بــأن  فخــورون  »نحــن  بيدرســن:  وأضــاف 
 150 بيــن  مــن  عــام،  وبشــكل  النســاء.  مــن  هــم  املدنــي  املجتمــع  ممثلــي 
، مــا يقــرب مــن 30% مــن النســاء«، وأكــد أن وقــف إطــالق النــار 

ً
شــخصا

فــي جميــع أنحــاء األرا�شــي الســورية هــو شــرط أسا�شــي لعمليــة التســوية 
 ،

ً
يــزال قائمــا فــي ســورية ال  النــزاع  : إن »خطــر توســيع 

ً
السياســية، قائــال

وال تــزال ســيادة واســتقالل وســالمة أرا�شــي هــذا البلــد غيــر مضمونــة«. 

)2019-9-30 )تــاس، 
فيرشــينين،  ســيرغي  الرو�شــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  أعلــن  جانبــه،  مــن 
 
ً
قريبــا ســتعقد  الســورية  للتســوية  أســتانا  لعمليــة  الضامنــة  الــدول  أن 
ســلطان. نــور  الكازاخســتانية  بالعاصمــة  عــال  مســتوى  علــى   

ً
اجتماعــا

وقال فيرشينين خالل جلسة مجلس األمن الدولي: إن »عقد اجتماعات 
ومــن  سيســتمر،  أســتانا  إطــار  ضمــن  عــال  مســتوى  علــى  ســورية  حــول 
فــي  الكازاخســتانية  بالعاصمــة  القبيــل  هــذا  مــن  آخــر  لقــاء  املقــرر عقــد 
اللجنــة  عمــل  لدعــم  الدولــي  املجتمــع  فيرشــينين  ودعــا  قريــب«،  وقــت 
الدســتورية، والســعي للحفــاظ علــى الحــوار الســوري الــذي مــن املقــرر أن 

يبــدأ فــي جنيــف أواخــر تشــرين األول املقبــل.
الســوري  الحــوار  فــي  التدخــل  محــاوالت  »رفــض  علــى  فيرشــينين  وأكــد 
تقاليدهــم  مــع  تتعــارض  الســوريين،  علــى  وصفــات  وفــرض  الســوري   –

)2019-9-30 )تــاس،  والقوميــة«.  والدينيــة  الثقافيــة 
نصــر  املعارضــة  التفــاوض«  »هيئــة  رئيــس  أعلــن  الحــق،  وقــت  وفــي 
الحريــري، قائمــة أســماء أعضــاء اللجنــة الدســتورية لــكل مــن املعارضــة 
منهمــا. لــكل   

ً
إســما  50 القائمتيــن  وشــملت  املدنــي،  املجتمــع  ومنظمــات 

جاموس-بســمة  بــدر   - العبــدة  أنــس  الســورية:  التفــاوض  هيئــة  قائمــة 
قضماني - أليس املفرج - إدوار حشوة - أحمد طعمة - أحمد العسراوي 
- أحمــد األحمــر - إبراهيــم الجبــاوي - بشــار الحــاج علــي - بشــار الزعبــي - 
جمــال ســليمان - حســن الحريــري - حســن عبيــد - ديمــا مو�شــى - ريــاض 
الحسن - سامي بيتنجانة - صفوان عكاش - طارق الكردي - عبد األحد 
اســطيفوا - عبــد الباســط الويــس - عبــد الحكيــم بشــار - عبــد املجيــد 
بركات - عروب املصري - عشــتار محمود - عمار النحاس - عوض العلي 

املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون أكد أن وجود 5 جيوش مختلفة في سورية يهدد سيادتها واستقاللها ووحدة أراضيها

امللف السيا�سي
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- فــراس الخالــدي - قاســم الخطيــب - كاميــران حجــو - كبرائيــل كوريــة - 
محمــد الســعدي - محمــد رشــيد - محمــد علــي الصايــغ - هنــادي أبــو عــرب 
- هشــام مــروة - هــادي البحــرة - نبــراس الفاضــل - مهنــد دليقــان - مــرح 
البقاعــي - محمــود عطــور - محمــد ياســر دلــوان - محمــد نــوري أحمــد - 
هيثــم رحمــة - ياســر الخميــس - ياســر الفرحــان - يحيــى العري�شــي - يحيــى 

عزيــز - يوســف ســلمان - يوســف قــدورة.
قائمــة املجتمــع املدنــي: إبراهيــم الدراجــي - إنصــاف حمد-انغــام ابراهيــم 
أنــس   - الكــردي  - أحمــد طالــب  إيمــان شــحود   - إيــالف ياســين   - نيــوف 
غســان زريــع - بهجــت حجــار - جافيــة علــي - جمانــة قــدور - جــورج اليــاس 
شــمعون - حــازم فصيــح الع�شــي - خالــد عــدوان الحلــو - دحــام أحمــد 

الهــادي - دورســين حســين األوســكان - ربــا عبــد 
املســيح ميرزا - رشــا يونس لحلح - رغداء زيدان 
- رئيفــة ســميع - ســليمان عبــد هللا القرفــان - 
ســمر جــورج الديــوب - ســميرة مبيــض - ســومر 
 - الحلبــي  ســعيد  محمــد  ســونيا   - صالــح  منيــر 
صابــر علــي بلــول - صبــاح الحــالق - عبــد األحــد 
علــي   - عبــاس  أحمــد  علــي   - خاجــو  ســمعان 
محمــد أســعد - فائــق حويجــة - مــازن درويــش - 
مازن غريبة - محمد خير أيوب - محمد غسان 
القــالع - ممــدوح الطحــان - منــى اســبيرو ســلوم 
ميــس   - عبيــد  هللا  فضــل  منــى   - جنــدي  منــى   -
نايــف الكــردي - نائــل جرجــس - حــال نعــوم نهمــة 
- عصــام  التكــروري  - عصــام  الســراج  - عبــود 
محمــد   - الحــالج  العزيــز  عبــد  عمــر   - الزيبــق 
خليــل  مو�شــى   - خيتــي  منــى   - قباقيبــي  ماهــر 
متــري - هــادي قاوقجــي - هيثــم محمــد محــروس 

)2109-9-30 اليــوم،  )روســيا  حســن. 
 فــي العمليــة 

ً
 إيجابيــا

ً
وَعــدَّ الحريــري تشــكيل اللجنــة الدســتورية »تقدمــا

حــول  سورية-ســورية  مباشــرة  مفاوضــات  لفتــح  و«فرصــة  السياســية« 
الدســتور«، وقــال خــالل مؤتمــر صحافــي عقــده االثنيــن: »ال شــك فــي أن 
 
ً
 فــي العمليــة السياســية.. وتفتــح مجــاال

ً
اللجنــة الدســتورية تعتبــر تقدمــا

 ألمــل أن يكــون هنــاك تقــدم إضافــي خــالل الفتــرة القريبــة 
ً
 صغيــرا

ً
أو بابــا

القادمــة.
وأضــاف: »ألول مــرة تتطابــق فيهــا صيغــة التطابــق املتبــادل، وفيهــا فائــدة، 
هنــاك فرصــة لبنــاء سيا�شــي جديــد مــن البوابــة الدســتورية، ومنهــا يمكــن 

الدخــول لتطبيــق القــرار 2254«.
وشــدد الحريــري علــى أن اللجنــة الدســتورية »ليســت بدعــة، بــل هــي جــزء 
مــن القــرار األممــي 2254 الــذي ينــص فــي فقرتــه الرابعــة علــى.. صياغــة 
دستور جديد لتليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف األمم املتحدة«.

وأشــار إلــى أن اللجنــة تتكــون مــن »هيئتيــن مصغــرة وموســعة، املصغــرة 
بيــن  بالتســاوي  مــوزع  وتمثيلهــا  لإلقــرار،  واملوســعة  الصياغــة،  هدفهــا 
النظــام واملعارضــة واألمــم املتحــدة، واللجنــة الدســتورية تتخــذ قرارتهــا 

و34  املوســعة،  للهيئــة   113 أي   ،%75 بنســبة  يكــن  لــم  وإن  بالتوافــق 
القــرار«. أي طــرف  أن يخطــف  الصعــب  مــن  وبالتالــي  للمصغــرة، 

 
ً
وأضــاف الحريــري: »ال تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة أمــام اللجنــة«، مشــيرا

وتنظيــم  الســلطة  نقــل  مثــل  أخــرى«،  بـ«ملفــات  مرتبــط  عملهــا  أن  إلــى 
»اســتمرار  أن  املتحــدة«، ورأى  األمــم  بإشــراف  ونزيهــة  حــرة  »انتخابــات 

أهــم املخــاوف والتحديــات«. بالتعطيــل« هــو »مــن  النظــام  رغبــة 
وأعربــت املعارضــة الســورية عــن خشــيتها مــن احتمــال اســتخدام دمشــق 
وحلفائهــا اللجنــة كـ«ورقــة« للحصــول علــى »أمــوال إلعــادة اإلعمــار«، أو 

تشــجيع عــودة الالجئيــن رغــم إرادتهم.)روســيااليوم، 2109-9-30(
املتحــدة  األمــم  لــدى  الدائــم  روســيا  منــدوب  صــرح  متصــل،  ســياق  فــي 
تفتعــل  الغربيــة  الــدول  بــأن  فاســيلينيبينزيا، 
إعــادة  فــي  املشــاركة  لرفــض  جديــدة   

ً
حججــا

ســورية. إعمــار 
ملجلــس  اجتمــاع  أعقــاب  فــي  نيبينزيــا  وقــال 
األمــن الدولــي حــول ســورية، االثنيــن: »الحظنــا 
يطرحــون  أنهــم  شــركائنا  بعــض  مداخــالت  فــي 
ســورية«،  إعمــار  إلعــادة  جديــدة   

ً
شــروطا

الشــرط  أن  تحدثــوا  فتــرة  »قبــل  أنهــم  وأوضــح 
نــرى  هــو تشــكيل لجنــة دســتورية، ولكــن اآلن 

)2019-9-30 جديدة«.)تــاس،   
ً
حججــا

فــي أثنــاء ذلــك، رحــب مجلــس الــوزراء الســعودي 
خــالل  وأكــد  الدســتورية،  اللجنــة  بتشــكيل 
ســلمان  امللــك  ترأســها  التــي  الثالثــاء  جلســته 
بــن عبدالعزيــز فــي قصــر الســالم بجــدة، دعــم 
األزمــة  إلنهــاء  السيا�شــي  »للمســار  اململكــة 
الســورية الــذي يســتند إلــى قــرار مجلــس األمــن 
وحــدة  علــى  يحافــظ  بمــا   2254 رقــم  الدولــي 

الســورية«. األرا�شــي 
خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  عــن  الصــادر  املشــترك  بالبيــان  رحــب  كمــا 
الســعودية والواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا ومصــر واألردن 
أكــد  الــذي  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  هامــش  علــى 
 مــع اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 

ً
علــى أنــه ال يمكــن التســامح مطلقــا

فــي ســورية، وأن علــى جميــع األطــراف االمتثــال لقواعــد القانــون الدولــي، 
فــي ســورية. اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  مرتكبــي  ومحاســبة جميــع 

املتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  بإعــالن  االثنيــن   
ً
أيضــا الكويــت  ورحبــت 

بشــأن االتفــاق حــول تشــكيل اللجنــة الدســتورية، وقــال منــدوب الكويــت 
الدائــم الســفير لــدى األمــم املتحــدة منصــور العتيبــي فــي جلســة مجلــس 
فــي ســورية: »البــد أن نعــرب عــن تقديرنــا  األمــن حــول املســار السيا�شــي 
لجهــود ضامنــي اتفــاق أســتانا التــي أســهمتفي التوصــل إلــى هــذه املحطــة 
املحوريــة فــي العمليــة السياســية الســورية، إضافــة إلــى دعــم املجموعــة 

)2019-9-1 )واس،  املصغــرة«. 
علــى صعيــد متصــل، أشــار وزيــر الخارجيــة الرو�شــي ســيرغي الفــروف إلــى 

مصدر: »الدستورية« 
قد تجتمع في دمشق.. 

وأي تعديل على 
الدستور سيعرض 
على استفتاء شعبي

امللف السيا�سي
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وجــود مــا أســماه »بارقــة تفكيــر ســليم« فــي التعامــل بيــن روســيا والــدول 
الغربيــة بشــأن املســألة الســورية.

جــاء هــذا التصريــح فــي كلمــة ألقاهــا الفــروف خــالل جلســة تحــت عنــوان 
»الشــرق األوســط في الســياق العام للسياســة الروســية« ضمن فعاليات 

منتــدى »فالــداي« الدولــي للحــوار فــي سوت�شــي األربعــاء.
وقــال: »هنــاك بارقــة تفكيــر ســليم فــي اتصاالتنــا مــع الزمــالء األمريكييــن 
 »أنهــم ولــو علــى مضــض، رحبــوا باالتفاقــات التــي تــم 

ً
والغربييــن«، مبينــا

واملعارضــة  الحكومــة  بيــن  أســتانا«  »صيغــة  بمســاعدة  إليهــا  التوصــل 
قواعدهــا  وتحديــد  الدســتورية  اللجنــة  تشــكيل  بشــأن  الســوريتين 
وإجراءاتهــا«، وعبــر الفــروف عــن أمــل موســكو فــي أن تتحلــى األمــم املتحــدة 
العمــل  إلــى أن   

ً
اللجنــة الدســتورية، مشــيرا فــي مســاعدتها  التحيــز  بعــدم 

 »أصعــب بكثيــر« ممــا ســبق، وشــدد علــى 
ً
الــذي ينتظــر الجميــع مســتقبال

اليديــن  مكتــوف  يقــف  لــن  وإيــران(،  وتركيــا  )روســيا  أســتانا  ثالثــي  أن 
بيــن  املفاوضــات  فــي  خارجــي  تدخــل  أي  ملنــع  جهــده  قصــارى  وســيبذل 

الســوريين.
وأكد الفروف رغبة روسيا في الحفاظ على وجودها العسكري في سورية 
 
ً
فــي قاعــدة حميميــم الجويــة ونقطــة اإلمــداد البحريــة فــي طرطــوس، مشــيرا

إلــى أن هــذا الوجــود يأتــي بموافقــة مــن الحكومــة الشــرعية لدولــة عضــو 
لدعــم  الوجــود  هــذا  »اســتخدام  تعتــزم  روســيا  وأن  املتحــدة،  األمــم  فــي 
محاولــة  دون  فقــط،  بأســرها  واملنطقــة  البلــد  هــذا  فــي  والســالم  األمــن 

فــرض إرادتهــا علــى أحــد«. )روســيا اليــوم، 2019-9-2(
          وأكــد بوتيــن، انتهــاء األعمــال القتاليــة واســعة النطــاق فــي ســورية، 
 علــى ضــرورة التركيــز علــى العمــل بالتســوية السياســية لألزمــة فــي 

ً
مشــددا
البــالد.

فــي أعمــال  بــه الخميــس خــالل مشــاركته  أدلــى  فــي تصريــح  وقــال بوتيــن، 
 علــى تطــورات 

ً
الجلســة العامــة ملنتــدى فالــداي للحــوار الدولــي، تعليقــا

، وفــي 
ً
األوضــاع فــي ســورية: »األعمــال القتاليــة واســعة النطــاق انتهــت فعــال

كل األحــوال، ال يمكــن تحقيــق حــل نهائــي مــن خــالل العمليــات العســكرية 
أيا كانت نتائجها. ولهذا الســبب، يجب اآلن العمل على مســائل التســوية 

السياســية، األمــر الــذي نقــوم بــه بإصــرار«.
لتشــكيل  جبــارة   

ً
جهــودا بذلــت  بــالده  أن  إلــى  الرو�شــي  الرئيــس  وأشــار 

فــي  أعمالهــا  انطــالق  تتوقــع  روســيا  أن  إلــى   
ً
مشــيرا الدســتورية،  اللجنــة 

املتحــدة. األمــم  برعايــة  جنيــف 
         ووجــه الرئيــس الرو�شــي، دعــوة لــكل مــن الســعودية وإيــران إلــى عــدم 
الدولتيــن  أن   

ً
مؤكــدا املنطقــة،  فــي  للصــراع  كمنصــة  ســورية  اســتغالل 

املتنافســتين تواجهــان تحديــات مشــتركة كثيــرة.
يمكــن  املنطقــة ال  فــي   

ً
نفــوذا األكثــر  الدولتيــن  بيــن  »املواجهــة  إن  وقــال: 

أال تنعكــس علــى األوضاعكافــة فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، بمــا فــي ذلــك 
فــي أقــرب  أنــوي أن أزورهــا  ســورية، وأعــرف أن قيــادة الســعودية، التــي 
دائــم  بشــكل  فيهــا  شــركائنا  مــع  نتواصــل  التــي  إيــران،  وقيــادة  وقــت، 
وســالمة  خيــر  تريــدان   ،

ً
مؤخــرا روحانــي(  )حســن  رئيســها  مــع  والتقيــت 

الدفعــة  هــذه  مــن  االنطــالق  إلــى  منهمــا  كال  وندعــو  الســوري.  الشــعب 
الســورية  األرا�شــي  اســخدام  لعــدم  يمكــن  مــا  بــكل  والقيــام  الشــريفة 

بينهمــا«. للصــراع  كمنصــة 
هــذه  اتبــاع  حــال  شــركاؤنا،  يــرى  أن  فــي   

ً
كثيــرا »آمــل  بوتيــن:  وأضــاف 

الطريقــة، أن هنــاك إمكانيــة للتعــاون بــدل املواجهــة، مــن أجــل تحقيــق 
 »دوافــع أخــرى تحفــز علــى 

ً
األهــداف املشــتركة«، واعتبــر أن هنــاك أيضــا

تغييــر الوضــع الحالــي فــي العالقــات بيــن الســعودية وإيــران، واالنتقــال مــن 

وزير الخارجية الرو�شي سيرغي الفروف: ملسنا بارقة تفكير سليم في اتصاالتنا مع الغرب حول سورية
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 أن كال البلديــن »يواجهــان فــي أحيــان 
ً
املواجهــة إلــى التعــاون«، موضحــا

كثيــرة تحديــات مشــتركة، تتمثــل فــي التطــرف واالنفصاليــة واإلرهــاب«، 
 مشــتركة تتعلــق بالتنمية.)روســيااليوم، 

ً
كمــا لفــت إلــى أن لديهمــا أهدافــا

)2019-10-3
اإلســرائيلي شــن  الطيــران  إن مواصلــة  قــال الفــروف:  وقــت الحــق،  وفــي 
غــارات علــى األرا�شــي الســورية يتســبب فــي زعزعــة االســتقرار فــي املنطقــة، 
لألرا�شــي  اإلســرائيلية  الجويــة  بالضربــات  يتعلــق  »فيمــا  وأضــاف: 
التصرفــات،  هــذه  مثــل  مــن  الســلبي   موقفنــا 

ً
يومــا نخــف  لــم  الســورية، 

التــي تزيــد مــن زعزعــة األوضــاع، وتــؤدي إلــى مزيــد مــن التصعيــد، وربمــا 
حتــى خــروج األوضــاع عــن الســيطرة«، وأكــد أنــه »ال يجــب جعــل ســورية 

 ملخطــط أحــد مــا، أو ســاحة لتصفيــة 
ً
مســرحا

 أن »املهمــة الرئيســة لــكل 
ً
الحســابات«، مضيفــا

املســاعدة  تكــون  أن  يجــب  املســؤولة  القــوى 
الســورية«. لــألرض  األمــن  وإعــادة 

الــدول  إلــى جامعــة  عــودة ســورية  إن  وأضــاف: 
 بموقــف الســعودية، 

ً
العربيــة مرتبطــة أساســا

مــا  فــي  السيا�شــي  املســار  »تقــدم  أن  وأضــاف: 
ضــرورة  مســألة  يعيــد  الســورية  األزمــة  يخــص 
أي  العربيــة،  األســرة  حضــن  ســوريةإلى  عــودة 
جامعــة الــدول العربيــة«، وأوضــح أن »موقــف 
وصــوت  املســألة،  هــذه  فــي  مهــم  الســعودية 
وخــارج  املنطقــة  دول  فــي  أهميــة  لــه  الريــاض 

)2019-10-3 )نوفوســتي،  املنطقــة«. 
بدورهــا، قالــت املتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
اإلعــالم  وســائل  إن  زاخاروفــا:  ماريــا  الروســية 
بالنســبة  املاضيــة   

ً
عامــا الـــ15  خــالل  أصبحــت 

والتالعــب  للســوء   
ً
مصــدرا األوســط  للشــرق 

صحيحــة. غيــر  نظــر  وجهــات  لتشــكيل  العــام  بالــرأي 
وأضافــت: »دعونــا نتذكــر العــراق حيــن بــدأت هــذه األحــداث بتصعيــد 
وســائل اإلعــالم لألجــواء وتشــكيل الــرأي العــام خــالل العــدوان األمريكــي«، 
الــدول  بعــض  اســتخدمت  مــدى  أي  إلــى  إدراك  يتــم  لــم  أنــه  إلــى  مشــيرة 
»الجميــع  إن  وقالــت:  خاصــة،  ألهــداف  اإلعــالم  وســائل  والحكومــات 
للعــراق«.  لتبــرر غزوهــا  يعــرف كيــف وظفــت واشــنطن وســائل اإلعــالم 

)2019-10-2 اليــوم،  )روســيا 
وفــي ســياق آخــر، تحدثــت رئيســة تحريــر شــبكة«RT«ووكالة أنبــاء »روســيا 
ســيغودنيا، مرغريتا ســيمونيان، عن آلية عمل هيئة اإلذاعة البريطانية 

.MEIDA TALK »بــي بــي �شــي« خــالل جلســة فــي مؤتمــر »حــوار امليديــا«
الصــراع«،  مناطــق  فــي  واملســؤوليات  »املخاطــر  الجلســة  عنــوان  وكان 
ــرت ســيمونيان الحاضريــن بقصــة الصبــي، حســن ديــاب، الــذي ظهــر 

ّ
ذك

فــي فيديــو لفقتــه منظمــة »الخــوذ البيضــاء« عندمــا زعمــت أنــه هجــوم 
واســتضافت  الحقيقــة،  اتضحــت  أن  وبعــد  دومــا،  مدينــة  فــي  كيميائــي 
القنــوات  مــن  أي  وال  �شــي«،  بــي  »بــي  تعتــذر  لــم  قناة«RT«الطفــل، 

التلفزيونيــة التــي نقلــت التقريــر عــن »الخــوذ البيضــاء« بوصفــه حقيقــة، 
األســد«. ملقاومــة   

ً
»رمــزا الطفــل  وبوصــف 

وتابعــت ســيمونيان: »إننــا نعيــش فــي عالــم يتعيــن علينــا فيــه االختيــار بيــن 
نــراه يعتمــد علــى الزاويــة التــي ننظــر منهــا. ونحــن  الخيــر والشــر، ألن مــا 
 املبــدأ الشــهير الــذي درســوه لنــا فــي »بــي بــي �شــي«، وهــو أن 

ً
لــم ننــس يومــا

 عــن 
ً
، قــد يكــون فــي حقيقــة األمــر مدافعــا

ً
مــن يظنــه أحــد األطــراف إرهابيــا

الحريــة. إال أن »بــي بــي �شــي« ال تلتــزم بهــذا املبــدأ، ومســتعدة ألن تعلــق 
الفتــات علــى أحــد األطــراف دون اآلخــر«.

فيديــو  شــريط  فــي  نفــى  قــد   ،)
ً
عامــا  11( ديــاب  حســن  الطفــل،  وكان 

بثتــه قنــاة »روســيا 24« تســممه جــراء هجــوم كيميائــي فــي دومــا، وروى 
هــو  ســمع  حيــث  الحــادث،  يــوم  لــه  حــدث  مــا 
النقــاط  أقــرب  إلــى  للتوجــه  نــداءات  ووالدتــه 
بمجــرد  باملــاء  املســعفون  ورشــه  الطبيــة، 
)روســيا  املفتعــل.  املشــهد  وصــوروا  وصولــه، 

)2019-10-2 اليــوم، 
وفــي موقــف الفــت، دعــت مصــر إلــى محاســبة 
خــالل  وذلــك  ســورية،  فــي  لإلرهــاب  الداعميــن 
املتحــدة  األمــم  لــدى  الدائــم  مندوبهــا  مشــاركة 
محمــد إدريــس، فــي جلســة مجلــس األمــن حــول 

فــي ســورية. األوضــاع 
وأكــد بيــان الوفــد املصــري علــى ضــرورة اتخــاذ 
إجــراءات جــادة وجماعيــة علــى صعيــد مكافحــة 
اإلرهــاب والجماعــات املســلحة غيــر املشــروعة 
مزاعــم  خلــف  االنســياق  وتفــادي  ســورية،  فــي 
إلخفــاء  اإلرهابيــة  التنظيمــات  أســماء  تغييــر 

هويتهــا.
األطــراف  ضــد  إجــراءات  اتخــاذ  علــى  وشــدد 
 
ً
تمويــال اإلرهابيــة  التنظيمــات  تلــك  دعــم  فــي  تســتمر  التــي  والحكومــات 
 وتوفــر لهــا الغطــاء السيا�شــي، مــع التحذيــر مــن امتــداد خطــر 

ً
وتســليحا

ســورية. خــارج  إلــى   
ً
حاليــا األجانــب  واملقاتليــن  اإلرهابييــن  هــؤالء 

هــذا، وقــدم وفــد مصــر خــالل الجلســة التهنئــة إلــى الشــعب الســوري علــى 
اإلنجــاز املتمثــل فــي االتفــاق علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية، وأعــرب عن 
األمــل فــي أن يمثــل ذلــك نقطــة فارقــة فــي وقــف معانــاة الشــعب الســوري، 
والتوصــل إلــى تســوية سياســية يقودهــا الســوريون أنفســهم لحــل األزمــة 

التــي طــال أمدهــا وتعمقــت محنتهــا. )روســيا اليــوم، 2019-10-1(
وصفتهــا  ســورية  شــمال  فــي  دول  تحــركات  بشــدة  مصــر  انتقــدت  كمــا 
ملحاســبة  داعيــة  للمنطقــة،  ديموغرافيــة«  »هندســة  بمحــاوالت 

ســورية. فــي  لإلرهــاب  الداعمــة  واألطــراف  الحكومــات 
وأكــدت القاهــرة فــي بيــان ألقــاه منــدوب مصــر الدائــم لــدى األمــم املتحــدة 
فــي مجلــس األمــن حــول األوضــاع فــي ســورية االثنيــن علــى »ضــرورة وقــف 
مســاعي بعــض األطــراف إلجــراء »هندســة ديموغرافيــة« لتعديــل التركيبــة 
الســكانية فــي شــمال ســورية بشــكل يســتهدف توســيع نفوذهــا اإلقليمــي«.

بيدرسون:في نهاية 
املطاف يجب أن 

تكون أرا�سي سورية 
بأكملها تحت 

سيطرة الحكومة
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املمكنــة  الجهــود  كافــة  بــذل  فــي  مصــر  اســتمرار  علــى  البيــان  وأكــد 
علــى  تحافــظ  مســتدامة  سياســية  لتســوية  التوصــل  علــى  للمســاعدة 

وأراضيهــا.  شــعبها  وســالمة  ووحــدة  ســورية  ســيادة 
وشــددت القاهــرة علــى »ضــرورة اتخــاذ إجــراءات جــادة وجماعيــة علــى 
فــي  املشــروعة  غيــر  املســلحة  والجماعــات  اإلرهــاب  مكافحــة  صعيــد 
التنظيمــات  أســماء  تغييــر  مزاعــم  خلــف  االنســياق  وتفــادي  ســورية، 

هويتهــا«. إلخفــاء  اإلرهابيــة 
ودعــا البيــان التخــاذ إجــراءات ضــد األطــراف والحكومــات التــي تســتمر 
 وتوفــر لهــا الغطــاء 

ً
 وتســليحا

ً
فــي دعــم تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة تمويــال

السيا�شــي، مــع التحذيــر مــن امتــداد خطــر هــؤالء اإلرهابييــن واملقاتليــن 
إلــى خــارج ســورية، مــا يســتدعي اضطــالع مجلــس األمــن   

ً
األجانــب حاليــا

ولجنتــه الفرعيــة املعنيــة بمكافحــة اإلرهــاب بمســؤولياتهما إزاء الوقــف 
إلــى ليبيــا  الفــوري لتدفقــات اإلرهابييــن واملقاتليــن األجانــب مــن ســورية 

)2019-10-1 إفريقيا. )روســيااليوم،  فــي  أخــرى  مناطــق  وعــدة 
فــي ســياق متصــل، اجتمعــت »لجنــة األخــوة البرملانيــة الســورية األردنيــة« 
فــي البرملــان الســوري، الخميــس، مــع القائــم باألعمــال فــي الســفارة األردنيــة 

بدمشــق، عاصــم العبابنــة، لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن.
بيــن  العالقــات  بتطويــر  اإلســهام  فــي  اللجنــة  دور  علــى  الطرفــان  وأكــد 
مــن   

ً
عــددا ناقشــا  كمــا  واالقتصــادي،  البرملانــي  الصعيــد  علــى  البلديــن 

واالقتصــادي  التجــاري  التعــاون  وجــه  فــي  والعقبــات  العالقــة  املســائل 
تذليلهــا. فــي  البلديــن  برملانيــي  ودور  والنقــل 

مــع  والتعــاون  التواصــل  علــى  »تحــرص  بــالده  أن  إلــى  العبابنــة  ولفــت 
 إلــى أن »تاريــخ 

ً
الحكومــة الســورية لالرتقــاء بالعالقــات الثنائيــة«، مشــيرا

عالقــات األخــوة والجــوار بيــن الشــعبين ال يمكــن أن تغيــره أي ضغــوط 

ظــروف«. أو 
نايــف طالــب  مــن جهتــه، أشــار رئيــس لجنــة األخــوة الســورية األردنيــة، 
العالقــات  لـ«توثيــق  واألردن  ســورية  فــي  البرملانييــن  تطلــع  إلــى  الحريــري، 
 بعــد فتــح 

ً
 ملحوظــا

ً
بيــن البلديــن«، والتــي شــهدت فــي الفتــرة األخيــرة تطــورا

معبــر »نصيــب – جابــر« الحــدودي منــذ إعــادة الجيــش الســوري األمــن 
)2019-10-3 )ســانا،  الحدوديــة.  املنطقــة  إلــى  واالســتقرار 

فــي غضــون ذلــك، أعلــن امللــك األردني،عبــد هللا الثانــي، خــالل لقــاء عقــده 
مــع الرئيــس الرو�شــي، فالديميــر بوتيــن، أن اململكــة تدعــم الوجــود القــوي 

لروســيا فــي الشــرق األوســط.
الــذي عقــد الخميــس علــى هامــش منتــدى فالــداي  اللقــاء  وقــال خــالل 
للحــوار فــي سوت�شــي: »أود التأكيــد علــى دور روســيا فــي منطقتنــا. فمــن دون 
 التقــدم فــي حــل العديــد مــن القضايــا، مثــل عمليــة 

ً
روســيا، لــم يكــن ممكنــا

الســالم فــي ســورية«.
فــي  الرو�شــي  الــدور  أهميــة  تــدرك  بــالده  أن  إلــى  األردنــي  العاهــل  وأشــار 
: »يســعدنا أن نــرى مثــل هــذا الوجــود القــوي لروســيا 

ً
املنطقــة، مضيفــا

اليــوم«. سنناقشــها  التــي  القضايــا  مــن  العديــد  بشــأن  وتوصياتكــم 
 
ً
 جــدا

ً
 مهمــا

ً
 شــريكا

ً
بــدوره، قــال بوتيــن فــي مســتهل اللقــاء: »كان األردن دائمــا

بالنســبة لنا في الشــرق األوســط، وأحيينا في العام املا�شي الذكرى الـ 55 
إلقامــة العالقــات الدبلوماســية بيــن بلدينــا، ونحــن فــي اتصــال مســتمر 
 قــدره 3.5 مــرة 

ً
معكــم«، وأشــار بوتيــن إلــى أن العــام املا�شــي شــهد ارتفاعــا

كثيــر  إلــى وجــود   
ً
بيــن روســيا واألردن، الفتــا التجــاري  التبــادل  فــي حجــم 

الثنائيــة  التــي يجــب أن يناقشــها الطرفــان حــول األجنــدة  مــن القضايــا 
واألوضــاع فــي الســاحة الدوليــة. )روســيا اليــوم، 2019-10-3(

إلــى ذلــك، أعلــن أعضــاء وفــد مــن العشــائر الســورية املهجــرة فــي األردن، 

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد خالل لقائه مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي »أكيم شتاينر« في نيويورك

امللف السيا�سي
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شــفيق  عمــان،  فــي  الســورية  الســفارة  بأعمــال  القائــم  مــع  لقــاء  خــالل 
العاجــل. القريــب  فــي  ســورية  إلــى  للعــودة  تطلعهــم  الخميــس،  ديــوب، 

وأوضــح أعضــاء الوفــد املؤلــف مــن عــدد مــن شــيوخ العشــائر الســورية، 
أنهــم اضطــروا ملغــادرة ســورية بفعــل جرائــم التنظيمــات اإلرهابيــة التــي 
خطفــت وقتلــت أبناءهــم ودمــرت منازلهــم، مشــددين علــى اســتعدادهم 

للعــودة إلــى بلدهــم.
مــن جهتــه، أكــد ديــوب ألعضــاء الوفــد، أن عــودة املهجريــن الســوريين إلــى 
البــالد تأتــي علــى رأس أولويــات الدولــة الســورية، وهــي مســتعدة لتقديــم 
كبيــر  عــدد  عــودة  إلــى   

ً
الفتــا لعودتهــم،  الالزمــة  واإلجــراءات  التســهيالت 

منهــم خــالل األشــهر املاضيــة.
األردن  فــي  املوجوديــن  الســوريين  ديــوب  ودعــا 
فــي إعــادة إعمــار ســورية،  إلــى العــودة لإلســهام 
أبنائهــا  عــن  تتخلــى  لــن  دمشــق  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

وتعمــل بجــد إلعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب. 
)2019-10-3 )ســانا، 

         من جهة أخرى، شدد نائب وزير الخارجية 
واملغتربيــن فيصــل املقــداد، علــى ضــرورة العمــل 
بشــكل متوازن على مســاري التنمية املســتدامة 
واإلغاثــة اإلنســانية، وخاصــة بعــد االنتصــارات 
اإلرهــاب،  ضــد  حربهــا  فــي  ســورية  حققتهــا  التــي 
وإعــادة األمــن واالســتقرار إلــى معظــم أنحائهــا، 
التنميــة  عجلــة  دفــع  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر 

الحقيقيــة نحــو األمــام.
          وخــالل لقائــه مديــر برنامــج األمــم املتحــدة 
علــى  نيويــورك،  فــي  شــتاينر«  »أكيــم  اإلنمائــي 
العامــة  الـــ74 للجمعيــة  الــدورة  هامــش أعمــال 
لألمــم املتحــدة، أكــد املقــداد، أن ســورية تعــول 
علــى التعــاون مــع األمــم املتحــدة وبرنامــج األمــم 
املتحــدة اإلنمائــي لتحســين الظــروف املعيشــية، 

وتأميــن الخدمــات األساســية للمواطنيــن وتهيئــة الظــروف املالئمــة لعــودة 
فــي هــذه العمليــة يجــب أن يبقــى  إلــى أن دور البرنامــج   

ً
الالجئيــن، مشــيرا

فــي منــأى عــن التســييس والضغــوط التــي تمارســها الــدول الغربيــة التــي 
اإلعمــار  إعــادة  جهــود  وعرقلــة  االقتصاديــة،  الضغــوط  عبــر  تحــاول 

أجنــدات سياســية. تحقيــق 
             بدوره لفت »شــتاينر« إلى جوهر عمل البرنامج التنموي بالدرجة 
 تقديــر البرنامــج لحقيقــة أن تحســين الظــروف املعيشــية، 

ً
األولــى، مؤكــدا

عــودة  فــي  أساســية  عوامــل  تعتبــر  األساســية  الخدمــات  تأهيــل  وإعــادة 
الالجئيــن. )ســانا، 2019-10-4(

أن  تالوبــردي،  كازاخســتان مختــار  وزيــر خارجيــة  أكــد  ذلــك،  أثنــاء  وفــي 
فــي  حــول ســورية،  أســتانا«  بـ«صيغــة  اجتمــاع  لعقــد  التحضيــر مســتمر 

الشــهر. هــذا  ســلطان  نــور  الكازاخيــة  العاصمــة 
جانبنــا  مــن  ونحــن  قائمــة،  االجتمــاع  عقــد  »خطــط  تالوبــردي:  وقــال 

علــى  وشــدد  انعقــاده«،  ملوعــد   
ً
رســميا  

ً
تأكيــدا وننتظــر  لــه،  مســتعدون 

أن صيغــة أســتانا لتســوية األزمــة الســورية تحافــظ علــى أهميتهــا، وقــال: 
 عــن ذلــك، لقــد 

ً
»الوضــع ال يتجــه نحــو االســتقرار علــى أي حــال. فضــال

ازداد عــدد املشــاركين )فــي عمليــة أســتانا( مــع انضمــام الــدول املراقبــة، 
الــدول  علــى  تقتصــر  كانــت  أن  بعــد  إليهــا،  والعــراق  واألردن  لبنــان  وهــي 
الضامنــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن توســيع ألجنــدة النقــاش«. )روســيا اليــوم، 

)2019-10-1
فــي ســياق متصــل، عبــر وزيــر الخارجيــة البيالرو�شــي فالديميــر ماكيــه، عــن 
نيــة بــالده اإلســهام فــي إعــادة إعمــار ســورية مــن خــالل مواصلــة تقديــم 

املســاعدة اإلنســانية الشــاملة لهــا.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع ماكيــه مــع نظيــره 
أعمــال  هامــش  علــى  املعلــم  وليــد  الســوري 
فــي نيويــورك. الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

وأكدت الخارجية البيالروســية في بيان لها، أن 
مينســك تعتــزم االســتمرار فــي تقديــم املســاعدة 
إعــادة  أجــل  مــن  لســورية  الشــاملة  اإلنســانية 
إعمــار البــالد فــي أســرع وقــت ممكــن، مضيفــة 
اســتعداد  الســوري  الجانــب  »أبلــغ  ماكيــه  أن 
ســوريين  أطفــال  الســتضافة  بيــالروس 

.»
ً
أيضــا املقبلــة  الســنة  فــي  لالســتجمام 

مــن جانبــه، أشــار املعلــم إلــى مــا شــهدته الفتــرة 
االقتصاديــة  للعالقــات  تنشــيط  مــن  األخيــرة 
والتجاريــة بيــن البلديــن. )تــاس، 2019-9-28(

وفــي موضــوع آخــر، قــال زعيــم حــزب »الشــعب 
الجمهــوري« املعــارض الرئي�شــي فــي تركيــا، كمال 
كليجدارأوغلــو: إن إنشــاء قنــاة اتصــال مباشــرة 
بيــن أنقــرة ودمشــق هــو أســهل طريقــة للتوصــل 

إلــى تســوية ســلمية فــي ســورية.
ســورية  »مؤتمــر  أمــام  تصريحــات  وذكرفــي 
الدولــي« الــذي نظمــه حزبــه فــي إســطنبول، جــاء فيهــا: »قنــاة التواصــل بيــن 
 إلــى أهميــة اســتعادة 

ً
أنقــرة ودمشــق هــي أســهل طريقــة للســالم«، مشــيرا

تركيــا. فــي  الهــدوء  للحفــاظ علــى  فــي ســورية  الســالم واالســتقرار 
ثقافيــة  وروابــط   

ً
مشــتركا  

ً
تاريخــا وتركيــا  ســورية  مــن  كل  لــدى  أنَّ  وأكــد 

 عــن أملــه فــي اســتعادة الصداقــة وعالقــات حســن الجــوار 
ً
قويــة، معربــا

 لــه، فإنــه يحــق لتركيــا محاربــة املنظمــات اإلرهابيــة 
ً
بيــن البلديــن، ووفقــا

: »حــرب تركيــا ضــد 
ً
علــى األرا�شــي الســورية مــن أجــل ضمــان أمنهــا، قائــال

اإلرهــاب خــارج حدودهــا حــق مكفــول بموجــب االتفاقــات وااللتزامــات 
ملكافحــة  جهودهــا  تواصــل  أن  يجــب  أنقــرة  أن  إلــى  وأشــار  الدوليــة«، 
اإلرهــاب مــن خــالل »احتــرام الســالمة اإلقليميــة لســورية وإقامــة عالقــات 

مباشــرة مــع دمشــق«.
الســوري  الشــعب  أنَّ   

ً
أبــدا نن�شــى  أال  »يجــب  كليجدارأوغلــو:  وأضــاف 

زعيــم  اقتــرح  كمــا  ســورية«،  مســتقبل  تقريــر  علــى  القــادر  هــو  وحــده 

فيرشينين: الدول 
الضامنة لعملية 

 
ً
أستانا ستعقد قريبا

 على مستوى 
ً
اجتماعا

عال بالعاصمة 
الكازاخستانية 

امللف السيا�سي



14

W W W . D C R S . S Y

حــزب الشــعب الجمهــوري، إنشــاء منظمــة للســالم والتعــاون فــي الشــرق 
وســورية. والعــراق  وإيــران  تركيــا  بمشــاركة  األوســط 

ودعــا املشــاركون فــي »مؤتمــر ســورية الدولــي«، إلنهــاء الصــراع وتأســيس 
الســالم واالســتقرار في ســورية وحل قضية الالجئين على أســاس القانون 

الدولــي وحقــوق اإلنسان.)نوفوســتي، 2019-9-28(
تمنــح  لــم  البــالد  ســلطات  أن  معارضــة،  تركيــة  مصــادر  وذكــرت  هــذا، 
 مــن الشــخصيات الســورية تأشــيرات الدخــول للمشــاركة فــي مؤتمــر 

ً
عــددا

دولــي حــول ســورية نظمتــه املعارضــة التركيــة فــي إســطنبول.
وأشــار الصحافــي التركــي محــرم ســارو كايــا، إلــى أن وزارة الخارجيــة التركيــة 
لــم تمنــح الفيــزا لشــخصيات كانــت ستشــارك فــي »املؤتمــر الدولــي حــول 
أحــزاب  أكبــر  الجمهــوري«،  الشــعب  »حــزب  نظمــه  الــذي  ســورية«، 
فــي  إلــى الســالم  املعارضــة التركيــة الســبت تحــت شــعار »البــاب املفتــوح 

ســورية«.
بــأن  آغبابــا،  ولــي  الشــعب«،  »حــزب  رئيــس  نائــب  صــرح  املؤتمــر  وقبــل 
العديــد مــن الشــخصيات الســورية لــن تتمكــن مــن الحضــور واملشــاركة 
وذلــك  تركيــة،  تأشــيرة  علــى  حصولهــم  فــي  مشــاكل  لوجــود  املؤتمــر  فــي 
وقطــع  الســورية  الحكومــة  أنقــرة ضــد  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  بســبب 

معهــا. العالقــات 
الســالم  وإرســاء  الصــراع  إنهــاء  إلــى  املؤتمــر  دعــا  الختامــي،  البيــان  وفــي 
واالستقرار في سورية، وحل قضية الالجئين على أساس القانون الدولي 
وحقــوق اإلنســان، والتعــاون علــى املســتوى الدولــي ملكافحــة التنظيمــات 
التــي أدرجــت علــى قوائــم اإلرهــاب فــي ســورية وفــق قــرارات األمــم املتحــدة، 
التــي تحــول دون وصــول املســاعدات اإلنســانية  وإزالــة جميــع العوائــق 
الشــرق  منظمــة  تأســيس  إلــى  إضافــة  الســوري،  الشــعب  إلــى  املرســلة 

وإيــران.  والعــراق  وســورية  تركيــا  لتضــم  والتعــاون  للســالم  األوســط 
)2019-9-29 )األناضــول، 

وتمكنالصحافــي ســركيس قصارجيــان مــن الداخــل الســوري، الــذي كان 
، مــن املشــاركة فــي املؤتمــر. )الوطــن، 2019-9-29(

ً
بيــن املدعويــن أيضــا

 فــي مؤتمــر املعارضــة التركيــة فــي 
ً
صــوت الداخــل الســوري كان مســموعا

الحــزب  سياســات  بســبب  تركيــا  فــي  لســنوات  تغييبــه  بعــد  إســطنبول، 
الحاكــم.

رغــم  ســوري،  بحضــور  نظــم  املؤتمــر  أن  صحافيةإلــى  تقاريــر  وأشــارت 
لــم تمنــح الفيــزا لعــدد مــن الشــخصيات  بــأن الســلطات التركيــة  األنبــاء 

للمؤتمــر. مدعــوة  كانــت  التــي  الســورية 
الســوريين،  املشــاركين  أحــد  قصارجيــان،  ســركيس  الصحافــي  وذكــر 
 وشــكل خطــوة ممتــازة لتعريــف الشــعب 

ً
 جــدا

ً
أن املؤتمــر كان »إيجابيــا

أتــاح  املؤتمــر  أن  وأوضــح،  ســورية«،  فــي  يجــري  مــا  بحقيقــة  الترـكـي 
يخــص  بمــا  بآرائهــم  لــإلدالء  ســوريين  وأكاديمييــن  الفرصةلصحافييــن 
فــي   

ً
مغيبــا كان  الســوري  الداخــل  »رأي  أن  إلــى   

ً
الفتــا الســوري،  الشــأن 

كانــت   
ً
دائمــا الســوري  امللــف  تتنــاول  كانــت  التــي  املؤتمــرات  تركيــا، وكل 

تعقــد تحــت رعايــة حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، ومــن ثــم فــإن هــذا 
الحــزب بتوجهاتــه لإلســالم السيا�شــي والداعــم لإلخــوان املســلمين، كان 

ســورية«. فــي  األغلبيــة  رأي  تغييــب  علــى   
ً
حريصــا

أنــه  ملــص،  وائــل  واالجتماعــي  الحقوقــي  الناشــط  كشــف  جهتــه،  مــن 
البعــث  القيــادة املركزيــة لحــزب  تــال علــى املؤتمريــن رســالة موجهــة مــن 
كمــال  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  ولرئيــس  للمؤتمــر  االشــتراكي  العربــي 

كلشــيدارأوغلو.
وأوضح ملص أن حزب »البعث« اعتبر في رسالته »أن العدوان املستمر 

 في مؤتمر »حزب الشعب الجمهوري« املعارض في إسطنبول
ً
العلم السوري مرفرفا

امللف السيا�سي
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علــى ســورية، واحتــالل جــزء مــن أراضيهــا ودعــم اإلرهــاب، وكل مــا تقــوم بــه 
حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة مــن انتهــاك فــظ للقانــون الدولــي وســيادة 
ســورية، والروابــط التاريخيــة والثقافيــة املتينــة بيــن الشــعبين الســوري 
 إليقافــه، وإعــادة العالقــات بيــن 

ً
 جــادا

ً
والتركــي، يتطلــب مــن الجميــع عمــال

الشــعبين إلــى طبيعتهــا«.
بالرغــم مــن  وذكــر ملــص أن أصــداء املؤتمــر كانــت »أكثــر مــن رائعــة«، 
وجــود »عــدد مــن اآلراء التــي أيــدت طــروح الجماعــات اإلرهابيــة فــي ســورية، 

لكــن دون أن يكــون لتلــك اآلراء أي صــدى يذكــر«.
وقــال ملــص: إنــه رفــع العلــم الســوري خــالل املؤتمــر، وتــم عــرض صــور 
الرئيــس بشــار األســد تجمعــه مــع مواطنيــن مــن جميــع أطيــاف املجتمــع 

 إلــى أن هــذه الصــور »أحدثــت 
ً
الســوري، الفتــا

، فــي أوســاط الحضــور 
ً
 جــدا

ً
 كبيــرا

ً
صــدى إيجابيــا

وحتــى لــدى وســائل اإلعــالم التركيــة«. )الوطــن، 
)2019-9-30

فــي أثنــاء ذلــك، أكــد القيــادي فــي حــزب الشــعب 
تكيــن،  غورســيل  املعــارض  الترـكـي  الجمهــوري 
أن علــى تركيــا وســورية بنــاء جســر مــن الحــوار، 
الســالم،  إلحــالل  بديــل  لديهمــا  يكــون  أن  أو 

البديــل؟ ســيكون  مــاذا   
ً
متســائال

مــن  الكثيــر  حصلــت   2012 عــام  »بعــد  وقــال: 
املشــاكل فــي بعــض دول املنطقــة وقــام الحــزب 
بإرســال وفــود إلــى تلــك الــدول لتقريــب وجهــات 
وذكــر:  وليبيــا،  والعــراق  مصــر  ومنهــا  النظــر، 
الخميــس  يــوم  إن  يقــول  ترـكـي  مثــل  »هنــاك 

األربعــاء«. مســاء  مــن   
ً
واضحــا ســيكون 

أن  فســنرى  اليــوم  نظرنــا  »إذا  أنــه  وأضــاف: 
 
ً
طرفــا ليســوا  أشــخاص  مــع  تتحــدث  تركيــا 

 فــي األزمــة، وفــي حــال اســتمرينا علــى هــذا النهــج سنخســر الكثيــر 
ً
مباشــرا

مــن عالقاتنــا مــع دول املنطقــة«، وشــدد القيــادي الترـكـي املعــارض، علــى 
»أن املؤتمــر املتعلــق بســورية، والــذي دعــا إليــه الحــزب لــن يتحــدث عــن 
اليــوم، 2019-9-30( فــي املنطقــة فحســب«. )روســيا  مشــكلة الالجئيــن 

علــى صعيــد متصــل، شــككت دراســة أعدهــا معهد«DeZim«األملانــي فــي 
صحــة إعــالن تركيــا وجــود 3.6 مليــون الجــئ ســوري علــى أراضيهــا، مشــيرة 

إلــى أن العــدد أقــل مــن ذلــك بكثيــر.
تركيــا  فــي  الســورين  الالجئيــن  عــدد  أن  إلــى  يشــير  هــذا  أن  املعهــد  وذكــر 
 فــي ذلــك إلــى إحصــاءات الهيئــة 

ً
يقتــرب مــن 2.7 مليــون شــخص، مســتندا

بأنهــا  وصفهــا  ومــا  لالجئيــن،  املتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  للهجــرة  التركيــة 
علميــة. تقديــرات 

مــن   
ً
جــزءا ويعــّد  األملانيــة،  األســرة  وزارة  تدعمــه  الــذي  املعهــد  وخلــص 

نقــاط  وجــود  إلــى  برليــن،  فــي  والهجــرة  االندمــاج  ألبحــاث  األملانــي  املركــز 
ضعــف فــي طريقــة وضــع البيانــات بشــأن الالجئيــن »حيــث لــم يكــن هنــاك، 
، نظــام متســق لضبــط طريقــة تســجيل الالجئيــن وإعــادة تســجيلهم 

ً
مثــال

 أنــه لــم يتــم حــذف الذيــن عــادوا إلــى 
ً
فــي أماكــن أخــرى«، مــا يعنــي أيضــا

البيانــات  منظومــة  مــن  أوروبــا،  إلــى  طريقهــم  فــي  اســتمروا  أو  ســورية 
)2019-10-1 فيلــه،  )دويتشــه  التركيــة. 

لإلرهابييــن  الكلــي  العــدد  أن  كشــفت  أمريكيــة،  وثيقــة  ذكــرت  كذلــك، 
الجيــش  وأن   ،171400 بلــغ  ســورية  علــى  توافــدوا  الذيــن  األجانــب 

.33847 منهــم  وفقــد   ،51910 منهــم  قتلــوا  وحلفــاءه  الســوري 
إرهابــي،  بـــ25800  القائمــة  األتــراك  تصــّدر  الوثيقــة،  هــذه  وحســب 

إرهابــي. بـــ24500  الثانيــة  املرتبــة  فــي  جــاؤوا  والســعوديون 
 – الوطنيــة  التنســيق  »هيئــة  باســم  الناطــق  نشــرها  املعلومــات  وهــذه 
حركــة التغييــر الديمقراطــي« املعارضــة منــذر خــدام علــى »فيســبوك«، 
 إلــى أن األرقــام نفســها نشــرت فــي وثيقــة 

ً
مشــيرا

أمريكيــة معتمــدة مــن منظمــة األمــم املتحــدة، 
ونشــرها الكاتــب املصــري رفعــت الســيد أحمــد 
فــي كتــاب بعنــوان »ســورية فــي مواجهــة الحــرب 
الكونيــة حقائــق ووثائــق« فــي الصفحتيــن 520 

و521.
 24500« أن  بالتفصيــل  الوثيقــة  وتذكــر 
إرهابي جاؤوا من الســعودية، قتل منهم 5990 
 2700 منهــم  وفقــد  امــرأة،   19 بينهــم   

ً
إرهابيــا

إرهابــي، وأن 25800 إرهابــي وصلــوا مــن تركيــا 
 ،380 منهــم  وفقــد   

ً
إرهابيــا  5760 منهــم  قتــل 

وأن 21000 إرهابــي قدمــوا مــن الشيشــان قتــل 
 ،

ً
 وفقــد منهــم 1950 إرهابيــا

ً
منهــم 5230 إرهابيــا

امــرأة«. بينهــم 16 
فلســطين  مــن  إرهابــي   14000 »جــاء  وتتابــع: 
املحتلــة أغلبهــم مــن حركــة حمــاس اإلخوانيــة، 
 ،

ً
 وفقــد 670 إرهابيــا

ً
قتــل منهــم 4920 إرهابيــا

امــرأة  بينهــم 45  إرهابــي  تونــس قتــل منهــم 4200  مــن  إرهابــي  و10500 
، و9500 إرهابــي مــن ليبيــا قتــل منهــم 3940 

ً
وفقــد منهــم 1260 إرهابيــا

 وفقــد منهــم 1650، و13000 مــن العــراق قتــل منهــم 3780 وفقــد 
ً
إرهابيــا

.»1200 منهــم 
وتوضــح الوثيقــة، أن »11000 إرهابــي جــاؤوا مــن لبنــان قتــل منهــم 3110 
وفقد منهم 1080 وبين القتلى 7 نساء، و8600 إرهابي من تركمانستان 
قتــل منهــم 3050 بينهــم 11 امــرأة وفقــد منهــم 900، و7500 مــن مصــر 
قتــل منهــم 2100 وفقــد منهــم 870، و3800 مــن األردن قتــل منهــم 1990 
وفقــد منهــم 265، و4600 مــن باكســتان قتــل منهــم 1380 وفقــد 590«، 
املذكــور  العــدد  إجمالــي  مــن  واإلرهابيــات  اإلرهابييــن  آالف  إلــى  إضافــة 
تقاطــروا علــى ســورية مــن أفغانســتان واليمــن وكازاخســتان وأوزبكســتان 

والكويــت والجزائــر واملغــرب.
كمــا قصــد ســورية إرهابيــون مــن جنســيات أميركيــة وفرنســية وبريطانيــة 
ونروجيــة.  ودنماركيــة  وفنلنديــة  وســويدية  ونيوزيلنديــة  وبلجيكيــة 

)2019-10-2 )الوطــن، 

نيبينزيا: الدول 
الغربية تفتعل 
 جديدة 

ً
حججا

لرفض املشاركة في 
إعادة إعمار سورية

امللف السيا�سي
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التعليق

أكــد الكاتــب الصحفــي، األســتاذ جانبــالت شــكاي، أن أجــواء عمــل »اللجنــة الدســتورية« لــن تكــون 

 خــالل الفتــرة القريبــة 
ً
بعيــدة عــن أجــواء تشــكيلها التــي اســتغرقت 18 شــهرا لتــرى النــور، وخصوصــا

املقبلــة والتــي قــد تمتــد لبضعــة أشــهر.

أي  قيصريــة،  بعمليــة  جــاءت  أنهــا  يبــدو  ولكــن  بالنهايــة،  تمــت  فهــي  عســيرة  كانــت  وإن  الــوالدة 

 ليــس بكامــل صحتــه وهــو يحتــاج إلــى عنايــة 
ً
بتدخــل خارجــي عبــر طبيــب ومستشــفى، واملولــود أيضــا

فــي »الحاضنــة« لرعايتــه والتأكــد مــن مواصلتــه الحيــاة. خاصــة وســيبقى 

أي، إن العامــل الخارجــي الــذي أوجــد هــذه اللجنــة ذاتــه هــو مــن سيســعى إلــى نجــاح عملهــا، ومــن 

 إلــى تعطيــل عملهــا وربمــا محاولــة نســفها ألنــه 
ً
حــال وعمــل علــى تعطيــل والدة اللجنــة، ســيعمل أيضــا

ليــس مــن مصلحتــه أن يشــاهد ســورية وقــد بــدأت تســير علــى طريــق التعافــي وتعــود الحتــالل دورهــا 

اإلقليمــي املركــزي الــذي ربمــا كان أحــد أهــم األســباب التــي دفعــت هــؤالء إلطالــة أمــد األزمــة والحــرب.

ســتكون  فبالتأكيــد  اللجنــة  عمــل  تعطيــل  علــى  ســتعمل  التــي  األطــراف  عــن  نتحــدث  كنــا  وإذا 

اســتمرار  فــي  مصالحهــا  لتقاطــع  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات  مــع  القائمــة  رأس  علــى  »إســرائيل« 

وتركيــا. وقطــر  الســعودية  مثــل  فلكهمــا  فــي  يعمــل  مــن  كل  إليهــا  وإضافــة  ســورية،  داخــل  الحــرب 

، لألســف، يرتبــط بشــكل رئيــس باألطــراف الســابقة 
ً
إن تحقيــق أي تقــدم بعمــل اللجنــة مســتقبال

وعندمــا تصبــح هــذه األطــراف علــى قناعــة بــأن اســتقرار ســورية بــات يشــكل مصلحــة لهــا أكثــر مــن 

 
ً
الوضــع الحالــي، حينهــا فقــط ســتتحرك لدفــع عمــل اللجنــة، وبالتأكيــد لــن تشــعر »إســرائيل« يومــا

بذلــك.

 بيــن الطرفييــن الرئيســيين فــي اللجنــة، أي بيــن ممثلــي 
ً
وبمــا أن عامــل الثقــة يــكاد يكــون معدومــا

الحكومــة وممثلــي املعارضــة، وإن كان الطــرف الثالــث فيــه أعضــاء علــى عالقــة بالطرفيــن األوليــن، إال 

، كمــا ســتنعكس 
ً
أن هــذه الظــروف ســتكون أساســية وســتنعكس علــى طبيعــة عمــل اللجنــة مســتقبال

، ولــن تصبــح دمشــق املقــر الدائــم لعقــد اجتماعاتهــا إلــى فتــرة 
ً
علــى مــكان انعقــاد عمــل اللجنــة أيضــا

 بتبــدل مواقــف الجهــات الداعمــة لطــرف املعارضــة، وإلــى حيــن تبــدل 
ً
طويلــة وهــذه مرتبطــة أيضــا

مواقــف الرعــاة ســتبقى جنيــف املــكان املفضــل، لبعــده الدولــي، وإن ســتظهر محــاوالت لنقــل مــكان 

 لعقــد هــذه 
ً
 وصــوال

ً
اللقــاء ربمــا إلــى عواصــم إقليميــة بحجــة تقليــل النفقــات وكســر الجليــد تدريجيــا

االجتماعــات فــي دمشــق، وقــد تكــون بيــروت أو عمــان ثــم القاهــرة مــن أكثــر العواصــم املرشــحة للعــب 

مثــل هــذا الــدور.

فــي املوازيــن الدوليــة الحاكمــة للوضــع الســوري، ومســار  تبــدل  بعــد  النــور   رأت 
ً
اللجنــة عمومــا

 باتجــاه إنهائهــا عبــر توافقــات دوليــة وإقليميــة 
ً
تحــرك األزمــة الســورية، حتــى اآلن، صــار أكثــر وضوحــا

وســتزيد   
ً
تدريجيــا ســيرتفع  اللجنــة  بعمــل  تقــدم  إنجــاز  مؤشــر  فــإن  وبالتالــي  صراحــة،  معلنــة  غيــر 

نســبة التقــدم مــع الوقــت، إال إذا حصلــت انتكاســة إلدارة الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب الحاليــة 

فــي االنتخابــات األميركيــة القادمــة، ونتيجــة هــذه االنتخابــات ســيكون لــه دور كبيــر فــي طبيعــة عمــل 

.
ً
اللجنــة وعمــر األزمــة الســورية عمومــا

، فــإن الوضــع 
ً
وبالتأكيــد إضافــة إلــى العامــل الخارجــي الــذي تــم الحديــث عنــه فيمــا ســبق مطــوال

امليدانــي الداخلــي والتقــدم الــذي يحققــه الجيــش الســوري لــه دور ربمــا أهــم مــن العامــل الخارجــي 

اللجنــة  عمــل  طبيعــة  علــى  أثــره  ســيترك  الســوري  العربــي  للجيــش  وإنجــاز  تقــدم  فــكل  بمراحــل، 

 فــي هــذه اللجنــة )الحكومــة واملعارضــة واملجتمــع املدنــي(.
ً
ومواقــف األطــراف الثــالث املوجــودة حاليــا

امللف السيا�سي
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قوات لجيش االحتالل التركي على الحدود السورية

ملف 
الشرق
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       األســبوع الفائــت، أكــد وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم، أن 
أي قــوات أجنبيــة تنتشــر علــى األرا�شــي الســورية دون موافقــة الدولــة 
الســورية، هــي قــوات احتــالل وأن لــدى ســورية الحــق فــي اتخــاذ اإلجــراءات 
علــى  يجــب  إنــه  وقــال:  إلخراجهــا،  الدولــي  القانــون  بموجــب  املكفولــة 
أنقــرة أن تلتــزم باالتفاقــات، وتســحب قواتهــا أو تتحمــل تبعــات احتاللهــا 

الســورية. لألرا�شــي 
       وذكــر أن »قســد« تواصــل »ممارســاتها اإلجراميــة والقمعيــة بحــق 
مــن  مدعومــة  وحلــب  الــزور  وديــر  والرقــة  الحســكة  محافظــات  أهالــي 
املخططــات  يخــدم  جديــد  واقــع  فــرض  بهــدف  املتحــدة،  الواليــات 
)2019-9-28 اليــوم،  )روســيا  املنطقــة«.  فــي  واإلســرائيلية  األمريكيــة 

     بدوره، قال مستشار هيئة املصالحة الوطنية وعضو لجنة التنسيق 
املهجريــن  لعــودة  املشــتركة  الروســية  الســورية 
والنازحيــن أحمــد منيــر محمــد، بعــد عودتــه مــن 
معبــر جلغيــم الــذي فتحتــه الحكومــة الســورية 
لخــروج النازحيــن مــن مخيــم الركبــان، الواقــع 

علــى الحــدود الســورية األردنيــة.
      وأشار محمد إلى أن األمم املتحدة ومنظمة 
الهــالل األحمــر العربــي الســوري كانتــا قــد أتمتــا 
بحافــالت  النازحيــن  لخــروج  كل االســتعدادات 
مناطــق  إلــى  لنقلهــم  كبيــرة  شــاحنة  وســيارات 
املواطنيــن  عــدد  أن   

ً
مضيفــا الدولــة،  ســيطرة 

يبلــغ  فــي الخــروج وســجلوا أســماءهم  الراغبيــن 
إخراجهــم  يتــم  أن  علــى  شــخص،  آالف  أربعــة 
ليــوم  االســتيعابية  الطاقــة  ألن  دفعتيــن  علــى 

نحــو 2500 شــخص. كانــت  الجمعــة 
وأميــركا  الدولــي  »التحالــف  محمــد:  وقــال       
وإرهابيوهــا هــم مــن منعــوا األهالــي مــن الخــروج 
بشــرية«،  كــدروع  اســتخدامهم  أجــل  مــن 
 أنــه »حتــى مســاء أمــس لــم يخــرج مــن 

ً
موضحــا

.»
ً
شــخصا  250 ســوى  املخيــم 

دخــل  قــد  املتحــدة  األمــم  مــن  وفــد  وكان        
األخيــرة  املرحلــة  إطــار  فــي  الجمعــة  الركبــان 

مــن االتفاقيــة املتعلقــة بتفكيكــه وإجــالء نزالئــه. وفــي وقــت ســابق أعلــن 
ســتبدأ  الركبــان  قاطنــي  إجــالء  عمليــة  أن  روس  عســكريون  مســؤولون 
األحمــر  والهــالل  املتحــدة  األمــم  إشــراف  تحــت  وســتجرى  أيلــول   27 فــي 
، علــى أن تضــم كل دفعــة 

ً
يومــا ثــالث مراحــل خــالل 30  الســوري علــى 

)2019-9-29 )الوطــن،  شــخص.   3500
         فــي اإلطــار ذاتــه، اتهــم مكتبــا التنســيق الرو�شــي والســوري الخاصــان 
خطــة  بإحبــاط  املتحــدة،  الواليــات  الســوريين  الالجئيــن  إعــادة  بملــف 

أمميــة إلجــالء النازحيــن عــن مخيــم الركبــان.
           وأشار بيان مشترك صدر عن رئيس املكتب الرو�شي رئيس املركز 

الفريــق أول ميخائيــل ميزينتســيف،  الدفــاع عــن روســيا  الوطنــي إلدارة 
ورئيــس املكتــب الســوري وزيــر اإلدارة املحليــة والبيئــة حســين مخلــوف، 
إلــى أن »تنفيــذ هــذه املرحلــة مــن الخطــة أفشــله الجانــب األمريكــي بنقضــه 

التعهــدات التــي قطعهــا علــى نفســه«.
الســابقة إجــالء وإنقــاذ نحــو  الفتــرة  فــي  بأنــه تســنى  البيــان  ــر 

ّ
        وذك

18 ألــف نــازح، أي نصــف ســكان املخيــم، وذلــك »بفضــل عمليــة أطلقــت 
 مــن حرصهــا علــى 

ً
 إلــى أنــه انطالقــا

ً
بجهــود روســية وســورية ال غيــر«، مشــيرا

إيجــاد حــل نهائــي للمشــكلة، أيــدت دمشــق خطــة وضعتهــا األمــم املتحــدة 
إلجــالء جميــع الراغبيــن فــي مغــادرة املخيــم علــى دفعــات فــي غضــون شــهر.

       وتابــع البيــان أنــه »فــي 29 ســبتمبر لــم نشــاهد فــي معبــر جلغيــم )الــذي 
الركبــان( ســوى 336  مــن  النازحيــن  الســورية لخــروج  فتحتــه الحكومــة 

 مــن 2000«.
ً
 بــدال

ً
وافــدا

شــهادات  إلــى   
ً
اســتنادا البيــان،  وأشــار           

ناجيــن مــن املخيــم، إلــى أن مــا تســّمى بـــ«إدارة« 
العصابــات  عناصــر  فــي  املتمثلــة  الركبــان 
، تمنــع الســكان مــن 

ً
املســلحة املدعومــة أمريكيــا

املغــادرة تحــت تهديــد القتــل، أمــا الذيــن تمكنــوا 
مــن الخــروج، فاضطــروا لدفــع إتــاوات ضخمــة 

ذلــك. لقــاء  للمســلحين 
فــي  األمريكييــن  نفــاق  إلــى  البيــان  ولفــت          
»أبــدت  حيــث  الركبــان،  مشــكلة  مــع  التعامــل 
الواليــات املتحــدة، مــن ناحيــة، موافقتهــا علــى 
 مــن الضمانــات 

ً
الخطــة األمميــة وقدمــت نوعــا

األمنيــة ملوظفــي األمــم املتحــدة والهــالل األحمــر 
الســوري فــي منطقــة الـــ55 كيلومتــر فــي التنــف، 
مــن  التزاماتهــا،  لتنفيــذ   

ً
شــيئا تفعــل  لــم  لكنهــا 

أخــرى«. ناحيــة 
األمريكيــة  القــوات  مطالبــة  البيــان  وجــدد      
األرا�شــي  بمغــادرة  التنــف  فــي  املوجــودة 
املجــال  و«إفســاح  الفــور،  علــى  الســورية 
الســتعادة  الشــرعية  الســورية  الحكومــة  أمــام 
النظــام الدســتوري فــي املنطقــة وتطهيرهــا مــن 
اإلرهابيين«، والســيما بعد أن أثبتت عدم قدرتها على اإلســهام في تســوية 

)2019-10-1 )ســانا،  الركبــان.  مخيــم  مشــكلة 
      مــن جانــب آخــر، تــم االثنيــن إعــادة افتتــاح معبــر البوكمال-القائــم 
الحــدودي بيــن ســورية والعــراق املغلــق منــذ عــام 2013 أمــام حركــة عبــور 
املدنيــة  الســيارات  أمــام  املعبــر  افتتــاح  ويأتــي  واألشــخاص،  البضائــع 

والشــاحنات، بعــد 6 أعــوام مــن إغالقــه.
      وقال مدير املنافذ الحدودية كاظم العقابي: إن »افتتاح معبر القائم 
مــع الجانــب الســوري، لــه أهميــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتبــادل التجــاري 
لســكان  فــرص عمــل  توفيــر  فــي  ، وسيســهم 

ً
اقتصاديــا املنطقــة  وإنعــاش 

دمشق: أي قوات 
أجنبية تنتشر على 
األرا�سي السورية 

افقة الدولة  دون مو
هي قوات احتالل 

ولدينا الحق في 
إخراجها

ملف الشرق
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منطقــي القائــم مــن الجانــب العراقــي والبوكمــال مــن الجانــب الســوري.
      وشــدد العقابــي، علــى أنــه كلمــا تحســن الوضــع األمنــي علــى الحــدود 
 
ً
العراقيــة- الســورية ســيتم افتتــاح معابــر إضافيــة بيــن البلديــن، كاشــفا

 ســيتم افتتــاح معبــر »عرعــر« الحــدودي بيــن العــراق 
ً
أنــه بعــد 15 يومــا

)2019-9-30 اليــوم،  )روســيا  والســعودية. 
           فــي غضــون ذلــك، قــال املتحــدث باســم وزارة الدفــاع العراقيــة، 
الحــدودي  القائــم  افتتــاح منفــذ  اللــواء تحســين الخفاجــي، االثنيــن: إن 
مــع ســورية، يؤكــد أن التنظيمــات اإلرهابيــة دحــرت مــن حــدود البلديــن، 
ويشــكل  لــه،  بالنســبة   

ً
مهمــا املنفــذ  هــذا  يعتبــر  »العــراق  إن  وأضــاف: 

 
ً
مســاحة آمنــة فــي التبــادل التجــاري مــع ســورية، كمــا تعتبــره ســورية أيضــا

 فــي تعامالتهــا مــع العــراق«.
ً
مهمــا

بيــن  أكــد أن املنطقــة الحدوديــة  املعبــر  إنَّ »افتتــاح   :
ً
        وتابــع قائــال

قــادر علــى   وغيــر 
ً
يعــد موجــودا لــم  آمنــة، وأن اإلرهــاب  البلديــن صــارت 

املركــز  خــالل  مــن  مشــترك  تنســيق  وجــود  إلــى  وأشــار  هنــاك«،  الحركــة 
يمثــل  كبيــرة  برتبــة   

ً
ضابطــا أن   

ً
موضحــا دمشــق،  مــع  املشــترك  األمنــي 

 بعد يوم تعزز 
ً
الجانب الســوري فيه، واعتبر أن عملية فتح املنافذ يوما

مكانــة العــراق وعالقتــه معــه دول الجــوار وخطــوة نحــو تطــور اقتصــاده 
)2019-9-30 اليــوم،  )روســيا  التحتيــة.  وبنيتــه 

       فــي أثنــاء ذلــك، أعلنــت الســلطات التركيــة، فــي ختــام اجتمــاع ملجلــس 
األمــن القومــي انعقــد أمــس برئاســة رجــب طيــب أردوغــان، عزمهــا تفعيــل 
شــرق  املزعومــة  اآلمنــة«  »املنطقــة  تســمى  مــا  إلنشــاء  الراميــة  الجهــود 

الفــرات.
       وقــال مجلــس األمــن القومــي فــي بيــان تبنــاه فــي ختــام االجتمــاع الــذي 
اســتمر ملدة 3 ســاعات ونصف الســاعة: »نبلغ املجتمع الدولي بأن تركيا 
مــع  الدســتور  الســورية علــى أســاس  التســوية السياســية لألزمــة  تدعــم 

احتــرام وحــدة أراضيهــا. وفــي هــذا الســياق ســتقوم تركيــا بتفعيــل الهجــود 
ســيضمن  آمنــة  منطقــة  إقامــة  مشــروع  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  املخلصــة 
عــودة الالجئيــن الســوريين إلــى وطنهــم«، أضــاف البيــان: أن تركيــا ســتعزز 
خــالل  »مــن  املتحــدة،  الواليــات  مــع  املشــترك  اآلمنــة  املنطقــة  مشــروع 

خطــوات الحقــة«.
      وبخصــوص التســوية الســورية، عبــر نائــب وزيــر الخارجيــة الترـكـي، 
ســيدات أونــال، فــي كلمتــه خــالل االجتمــاع، عــن ترحيــب تركيــا بتشــكيل 
 ذلــك بالخطــوة الهامــة فــي طريــق التســوية، 

ً
اللجنــة الدســتورية، واصفــا

وقــال: »ندعــم فكــرة أن العمليــة السياســية يجــب أن تكــون مهمــة ذات 
: أن »نجــاح العمليــة يعــود 

ً
أولويــة يقودهــا الســوريون أنفســهم«، مضيفــا

إلــى حــد كبيــر إلــى قــدرات املجتمــع الدولــي واألمــم املتحــدة علــى خلق ظروف 
مناســبة لبنــاء الثقــة بيــن الســوريين«.

      كمــا أعــرب أونــال عــن تأييــد أنقــرة لجهــود املبعــوث األممــي الخــاص 
 عــن دعمهــا للعمــل بصيغــة »أســتانا« 

ً
إلــى ســورية، غيــر بيدرســن، فضــال

)األناضــول، 2019-9-30( الســورية.   للتســوية 
     هــذا، وأعلــن الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان، أن بــالده لــم يعــد 
بمقدورهــا االنتظــار »ولــو ليــوم واحــد«، وأنهــا مــن املمكــن أن تبــدأ عمليتهــا 

فــي »املنطقــة اآلمنــة« شــرق الفــرات فــي أي لحظــة وفــي أيــة ليلــة.
شــعبه  ووحــدة  الســوري  التــراب  وحــدة  تؤيــد  »تركيــا  إن  وقــال:        
 علــى أن بــالده »لــن تتــرك أمنهــا ومســتقبل 

ً
السياســية واإلداريــة«، مشــددا

أشــقائها )الســوريين( بيــد قــوى لهــا حســاباتها فــي املنطقــة«، وأضــاف: أن 
»تركيــا تهــدف إلســكان مليونــي ســوري فــي املنطقــة اآلمنــة املزمــع تشــكيلها 

علــى عمــق 30 كيلــو متــر فــي شــمال شــرق ســورية«.
           وذكــر الرئيــس الترـكـي أن عــدد الســوريين العائديــن إلــى املناطــق 
 إلــى أن الســبب الوحيــد 

ً
التــي تــم تأمينهــا بلــغ 360 ألــف مواطــن، مشــيرا

مدير املنافذ الحدودية العراقية: »افتتاح معبر القائم مع الجانب السوري له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتبادل التجاري
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ضــد  اإلرهابيــة  »التهديــدات  هــو  ســورية،  فــي  التركيــة  القــوات  لوجــود 
حدودنــا وتحولهــا إلــى حاجــز يمنــع عــودة الســوريين املوجوديــن فــي بلدنــا«.  

)2019-10-1 )األناضــول، 
        بــدوره، وفــي اليــوم ذاتــه، دعــا وزيــر الدفــاع الترـكـي خلو�شــي أكار إلــى 
 اســتعداد الجيــش الترـكـي ألي 

ً
تســريع إنشــاء »املنطقــة اآلمنــة«، مؤكــدا

تطــور شــرقي الفــرات، وقــال: »ينبغــي تســريع عمليــة إنشــاء املنطقــة اآلمنــة 
فــي ســورية، ويجــب أن نســير نحــو النتيجــة وأال نضيــع الوقــت«، وأضــاف: 
أن تركيــا تتابــع عــن كثــب تطــورات األوضــاع فــي منطقــة شــرق الفــرات، 
 إلــى أن »قواتنــا املســلحة مســتعدة مــن جميــع النواحــي«. )تــي أر تــي، 

ً
مشــيرا

)2019-10-1
        بــدوره، أكــد وزيــر الدفــاع التركــي، خلو�شــي 
إســبر، تصميــم  مــارك  لنظيــره األمريكــي،  آكار، 
مــع الواليــات املتحــدة  العمــل  إنهــاء  بــالده علــى 
علــى إقامــة »املنطقــة اآلمنــة« حــال تعثــر عمليــة 

إنشــائها.
        وأفــادت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان، 
 
ً
اتصــاال الخميــس،  أجريــا،  وإســبر  أكار  بــأن 
التشــديد  الترـكـي  الجانــب  فيــه  جــدد   

ً
هاتفيــا

ممــر  أي  آمنــة  منطقــة  »إقامــة  ضــرورة  علــى 
الثقيلــة واإلرهابييــن  ســالم خــال مــن األســلحة 
 شــرق 

ً
بعمــق 30 كيلومتــرا الحــدود  طــول  علــى 

الفــرات«.
         وقــال أكار إلســبر، حســب البيــان: »هــذا 
أو  تعثــر  أي  حــدوث  حــال  فــي  ســينتهي  العمــل 
ذلــك«،  مماطلــة، ونحــن مصممــون جــدا علــى 
األمريكــي  نظيــره  الترـكـي  الدفــاع  وزيــر  وطالــب 
بوقف الواليات املتحدة دعم »وحدات حماية 
 
ً
الشــعب« الكرديــة، التــي تعتبرهــا أنقــرة تنظيمــا

 لـ«حــزب العمــال الكردســتاني«، 
ً
 وذراعــا

ً
إرهابيــا

بالســالح  إمدادهــا  وقــف  إلــى  واشــنطن   
ً
داعيــا

والذخيــرة.
        وأشــار أكار إلــى أن الهــدف النهائــي لتركيــا 
»التنظيمــات  كل  علــى  القضــاء  فــي  يكمــن 
»ممــر  وإنشــاء  ســورية  شــمال  اإلرهابيــة« 

الســالم« وضمــان عــودة الالجئيــن الســوريين املقيميــن فــي األرا�شــي التركيــة 
)2019-10-3 اليــوم،  )روســيا  وطنهــم.  إلــى 

      بمقابــل ذلــك، أكــدت تقاريــر صحافّيــة أمريكيــة تصاعــد مخــاوف 
املســؤولين األمريكييــن إزاء إمكانيــة شــن تركيــا حملــة عســكرية جديــدة 

فــي شــمال ســورية. ضــد املقاتليــن األكــراد 
       ونقلــت التقاريــر عــن مســؤولين أمريكييــن لــم تكشــف عــن أســمائهم 
إشــارتهم إلــى ظهــور مؤشــرات متزايــدة علــى أن أنقــرة تســتعد للتدخــل فــي 
 علــى القــوات األمريكيــة املتبقية 

ً
شــرق الفــرات، فــي خطــوة ستشــكل خطــرا

فــي ســورية والتــي يقــدر تعدادهــا بأكثــر مــن ألــف جنــدي.
إلــى ســحب قواتهــا مــن  قــد تضطــر       وأكــد املســؤولون، أن واشــنطن 
ســورية فــي حــال شــن أنقــرة عمليــة جديــدة هنــاك، ووصــف أحدهــم هــذا 
: »ربمــا لــن يكــون أمامنــا فــي هــذه الحالــة أي 

ً
الســيناريو بأنــه كارثــي، مضيفــا

خيــار ســوى االنســحاب«.
وجــه  علــى  تعــود  األمريكييــن  مخــاوف  أن  آخــر  مســؤول  وأوضــح        
ســتخطر  أنقــرة  كانــت  إذا  مــا  بشــأن  قناعتهــم  عــدم  إلــى  الخصــوص 
ســورية،  فــي  املزعومــة  الجديــدة  عمليتهــا  بــدء  بشــأن   

ً
مســبقا واشــنطن 

 أن هــذا قــد يحــدث قبــل أقــل مــن 48 ســاعة علــى بــدء التدخــل.
ً
مرجحــا

     ولفــت مســؤول ثالــث إلــى أن احتماليــة هــذا الســيناريو تــزداد علــى مــا 
 لتحــركات الجيــش التركــي فــي جنــوب 

ً
يبــدو نظــرا

البــالد.
      وقال مسؤولون عسكريون، حسب التقرير: 
إنهــم قبلــوا العواقــب التــي قــد يجلبهــا انســحاب 
القــوات األمريكيــة مــن ســورية علــى الوحــدات 
الكرديــة، أكبــر حليــف لواشــنطن علــى األرض 
فــي هــذه البــالد، مؤكديــن أن انــدالع نــزاع مســلح 
جديــد بيــن القــوات التركيــة واملقاتليــن األكــراد 

ســيرفع احتمــال الخــروج األمريكــي.
     مــن جانبهــم، أعــرب مســؤولون أتــراك عــن 
املشــاورات  فــي  التقــدم  بــطء  إزاء  أملهــم  خيبــة 
إقامــة  بشــأن  األمريكييــن  مــع زمالئهــم  الجاريــة 
مناطــق آمنــة لالجئيــن فــي شــمال شــرق ســورية، 
 بوتائــر أبطــأ مــن 

ً
وقــال أحدهــم: »نم�شــي قدمــا

يحاولــون  األمريكييــن  أن  مــن  ونخ�شــى  الــالزم، 
الوقــت«. كســب   

ً
مجــددا

      وتتوقف القضايا املتعلقة بوجود واشنطن 
فــي ســورية اآلن علــى عاتــق الرئيــس  العســكري 
الجيــش  فــي  املشــتركة  األركان  لهيئــة  الجديــد 
ســتريت  )وول  ميلــي.  مــارك  الجنــرال  األمريكــي، 

)2019-10-3 جورنــال، 
      مــن جهتهــا، تعهــدت امليليشــيات املســلحة 
عمليــة  أي  بدعــم   

ً
تركيــا املدعومــة  التابعــة 

عســكرية تعتزم تركيا شــنها شــمال شــرق ســورية 
ضــد امليليشــيات الكرديــة، وســط زيــادة الخالفــات مــع الواليــات املتحــدة.

     وذكر ما يدعى »وزير الدفاع« في ما تسمى »الحكومة املؤقتة« التابعة 
لـــ »اإلئتــالف« املعــارض، اللــواء الفــار ســليم إدريــس، فــي مؤتمــر صحافــّي 
عقــده الجمعــة: »فيمــا يتعلــق بشــرق الفــرات.. هــذه األرا�شــي ســورية ومــن 
فــي هــذا الجــزء مــن أرض ســورية الغاليــة«، وأضــاف:  واجبنــا أن نقاتــل 
»نقــف بــكل قــوة وعزيمــة ودعــم مــع أشــقائنا فــي جمهوريــة تركيــا فــي قتــال 
كافــة أنــواع اإلرهــاب املتمثــل فــي عصابــات حــزب العمــال الكردســتاني«. 

)رويتــرز، 2019-10-4(

مكتبا التنسيق 
الرو�سي والسوري 
الخاصان بملف 
إعادة الالجئين 

يتهمان واشنطن 
بإحباط خطة أممية 
إلجالء النازحين عن 

مخيم الركبان
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ملف الشرق

      إلــى ذلــك، قــام الجيشــان التركــي واألمريكــي، الجمعــة، بتســيير الدوريــة 
البريــة املشــتركة الثالثــة، شــرق الفــرات فــي إطــار فعاليــات املرحلــة األولــى 
وزارة  بيــان  وأشــار  املزعومــة،  اآلمنــة«  »املنطقــة  تســمى  مــا  إنشــاء  مــن 
املركبــات  بواســطة  جــرت  املشــتركة  الدوريــة  أن  إلــى  التركيــة،  الدفــاع 
أبيــض  تــل  فــي شــرق مدينــة  مــن دون طيــار،  املدرعــة، وبرفقــة طائــرات 

)2019-10-4 )األناضــول،  الرقــة.  ملحافظــة  التابعــة 
          وبينمــا قتــل ثالثــة أشــخاص جــراء انفجــار عبــوة ناســفة قــرب حقــل 
العمــر النفطــي الخاضــع لســيطرة »قســد«، وانفجــرت العبــوة الناســفة 
صبــاح الثالثــاء بعــد مــرور رتــل تابــع للميليشــيا علــى طريــق حقــل العمــر 
فــي  العامليــن  املوظفيــن  نقــل  حافلــة  فيــه  تمــر  كانــت  وقــت  فــي  النفطــي، 
الحقــل، مــا أدى إلــى مقتــل ثالثــة منهــم، ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن 

الهجــوم. )أ ف ب، 2019-10-1(
       فــي غضــون ذلــك، ســرت أنبــاء، عــن أن الجيــش العربــي الســوري بــدأ 
مــع قــوات روســية وإيرانيــة منــاورات عســكرية مشــتركة غــرب ديــر الــزور، 
تشــمل تحليــق الطائــرات وإطــالق الصواريــخ، وتحدثــت مواقــع إلكترونيــة 
تظهــر  مصــورة  تســجيالت  نشــرت  مواليــة  صفحــات  أن  عــن  معارضــة 
منــاورات عســكرية مشــتركة للجيــش الســوري وروســيا وإيــران غــرب ديــر 

الــزور. 
مــا نقلــت املواقــع فإنــه »انطلقــت منــاورات عســكرية للجيــش  وبحســب 
منــاورات  بــدأ  الجيــش  الــزور...  لديــر  الغربــي  بالريــف  وإيــران  وروســيا 
الفــرات«،  غــرب  وجــوده  بمناطــق  روســية  قــوات  بمشــاركة  عســكرية 
وإطــالق  الطائــرات  تحليــق  تشــمل  »املنــاورات  أن  الصفحــة،  وذكــرت 

الغربــي. الــزور  ديــر  بريــف  محــدودة«  ســتكون  مناطــق  فــي  الصواريــخ 
        وهــذه »املــرة األولــى« التــي يقــوم بهــا الجيــش الســوري وروســيا وإيــران، 
املنــاورات  أن  وأوضحــت  الــزور،  ديــر  محافظــة  فــي  عســكرية  بمنــاورات 
ستســتمر عــدة أيــام، وســتكون فــي املناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش فــي 

ريــف ديــر الــزور الغربــي. )مواقــع معارضــة، 2019-10-1(
          فــي غضــون ذلــك، حــذر املعلــم »قســد« مــن التعــاون مــع الواليــات 
علــى   

ً
ردا األربعــاء،  وقــال  ذلــك،  علــى  بالعقــاب  إياهــا   

ً
متوعــدا املتحــدة، 

ســؤال عــن كيفيــة تعامــل حكومــة دمشــق مــع »قســد«: »هــم مواطنــون 
 ونتعامــل معهــم علــى هــذا األســاس.. لكــن مــن يتعــاون مــع 

ً
ســوريون أوال

 
ً
 صالحــا

ً
األجنبــي، وأقصــد األميركــي، ضــد مصالــح وطنــه هــو ليــس مواطنــا

قناعتــه  عــن  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب  يحاَســب«.  أن  ويجــب 
بضرورة أن تعود املنطقة الخاضعة لـ«قسد« منذ أن حررتها من تنظيم 
 األكــراد إلــى 

ً
داعــش بدعــم مــن الغــرب، إلــى ســيطرة حكومــة دمشــق، داعيــا

»عــدم التوهــم بالوعــود األمريكيــة«. )املياديــن نــت، 2019-10-3(
الجيــش  وحــدات  بــأن  عســكري  مصــدر  أفــاد  متصــل،  ســياق  فــي         
العاملــة فــي باديــة حمــص الشــرقية، وســط البــالد، أحبطــت، بالتعــاون 
داعــش  مســلحو  شــنها  هجمــات  والصديقــة«  »الرديفــة  الوحــدات  مــع 
علــى عــدد مــن نقاطهــا الواقعــة باتجــاه الطريــق الواصــل مــا بيــن منطقــة 

الشــرقية. باديــة حمــص  أق�شــى  فــي  الســخنة  الشــوال حتــى محيــط 
      ولفت املصدر إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات 
تمكــن خاللهــا الجيــش الســوري مــن إفشــال الهجمــات بالكامــل وإيقــاع 
عــدد مــن مســلحي التنظيــم قتلــى ومصابيــن، وإجبــار الباقيــن منهــم علــى 

الفــرار باتجــاه عمــق الباديــة.
      وذكــر املصــدر نفســه، أن الطيــران الحربــي الســوري شــن سلســلة 
خطــوط  طــول  علــى  داعــش  مســلحي  انتشــار  نقــاط  اســتهدفت  غــارات 
 متحركــة للتنظيــم علــى امتــداد 

ً
االشــتباك، وأن الغــارات طالــت أهدافــا

محيــط باديــة الســخنة وعلــى مقربــة مــن املنطقــة املمتــدة إلــى باديــة ديــر 
إيقــاع إصابــات  مــا أســفر عــن  فــي أق�شــى ريــف حمــص الشــرقي،  الــزور 
والعتــاد.  بــاألرواح  خســائر  وتكبيــده  التنظيــم  صفــوف  فــي  مباشــرة 

.)2019-10-3 )الوطــن، 

جيشا االحتالل التركي واألمريكي يقومان بتسيير الدورية البرية املشتركة الثالثة شرق الفرات



22

W W W . D C R S . S Y

قوات للجيش العربي السوري في ريف إدلب

ملف 
الشمال

ملف الشمال
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أنَّ  املعلــم،  وليــد  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  الفائــت،  األســبوع     
 
ً
تركيــا لــم تنفــذ التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات »أســتانا« و«سوت�شــي«، متهمــا

أنقــرة بدعــم تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي الــذي يســيطر علــى معظــم 
مســاحة إدلــب شــمال البــالد.

     وقــال املعلــم فــي كلمــة أمــام الجمعيــة العــام لألمــم املتحــدة: إن إدلــب 
إلــى   

ً
فــي العالــم، مشــيرا أصبحــت تشــكل أكبــر تجمــع لإلرهابييــن األجانــب 

فيهــا  بمــا  املنطقــة  تحريــر  وفــي  شــعبها  حمايــة  فــي  وواجبهــا  ســورية  أحقيــة 
مــن اإلرهــاب، وفــي الوقــت نفســه، أكــد أنَّ ســورية تعاملــت بإيجابيــة مــع 
مبــادرات حــّل الوضــع فــي إدلــب »ومنحتهــا أكثــر مــن الوقــت الــالزم للتنفيــذ 
 فــي أن يســهم ذلــك باســتكمال عمليــة القضــاء علــى اإلرهــاب فيهــا«.

ً
أمــال

     وأكد أن أنقرة مدعومة من دول غربية، »تستميت بحماية التنظيمات 
 عنــد كل 

ً
اإلرهابيــة فــي إدلــب كمــا فعلــوا ســابقا

اإلرهــاب«،  بمواجهــة  الســوري  للجيــش  تقــدم 
 أن الواليــات املتحــدة وتركيــا تواصــالن 

ً
موضحــا

شــمال  فــي  الشــرعي  غيــر  العســكرّي  وجودهمــا 
عــن  اإلعــالن  إلــى  األمــر  بهمــا  »ووصــل  ســورية 
اتفــاق إلقامــة مــا تســمى )منطقــة آمنــة( داخــل 
األمــم  مليثــاق  انتهــاك  فــي  الســورية  األرا�شــي 

)2019-9-28 اليــوم،  )روســيا  املتحــدة«. 
وشــهدت »منطقــة خفــض التصعيــد« فــي إدلــب 
 
ً
نســبيا  

ً
هــدوءا البــالد،  غــرب  شــمال  وجوارهــا 

الســابقة،  باأليــام  مقارنــة  األســبوع  هــذا  بدايــة 
تحــرك  أي  عــن  املشــهد  يكشــف  لــم  حيــن  علــى 
املعــدل  »سوت�شــي«  اتفــاق  بنــود  لتطبيــق  ترـكـي 
أيلــول  فــي مذكــرة  الجديــدة، عمــا ورد  بنســخته 
فــي  والترـكـي،  الرو�شــي  الرئيســين  بيــن   ،2018
إطــالق  وقــف  عــن صمــود  أنبــاء  تحدثــت  وقــت 
النــار، ســاري املفعــول بمبــادرة روســية منــذ 30 
آب املنصــرم، إلــى حيــن اجتمــاع الــدول الضامنــة 
نــور  الكازاخيــة  العاصمــة  فــي  التفــاق »أســتانا« 
ســلطان، واملتوقــع عقــده نهايــة الشــهر الجــاري.

      وبيــن مصــدر ميدانــي فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، أن وقــف إطــالق النــار، 
الــذي دخــل شــهره الثانــي، فــي إدلــب واألريــاف املجــاورة لهــا، حافــظ علــى 
قطاعــات  فــي  النــار  إطــالق  تبــادل  باســتثناء  النســبي  وهدوئــه  تماســكه 
متفرقــة، امتــدت مــن كبانــة شــمال شــرق الالذقيــة إلــى ســهل الغــاب وريفــي 
علــى  بالــرد  خاللهــا  الجيــش  واكتفــى  الشــرقي،  والجنوبــي  الجنوبــي  إدلــب 

مصــادر إطــالق اإلرهابييــن للنــار.
            وأوضــح املصــدر، أن اإلرهابييــن وفــي مقدمتهــم »جبهــة النصــرة«، 
إدلــب كــدروع بشــرية وحالــوا، ولليــوم  فــي  فــي احتجــاز املدنييــن  اســتمروا 
إلــى  الضهــور«  »أبــو  ممــر  عبــر  خروجهــم  دون  التوالــي،  علــى  العشــرين 
مناطــق ســيطرة الجيــش الســوري اآلمنــة، مســتخدمين الرصــاص الحــي 
ضــد مــن يســلك أي درب باتجــاه املمــر، بعــد أن ســدوا ولغمــوا الطريــق 

إليــه. الرئيــس 
      في سياق متصل، نفت مصادر معارضة متقاطعة مقربة من »الجبهة 
»الجيــش  يســمى  ومــا  إدلــب،  فــي  أنقــرة  شــكلتها  التــي  للتحريــر«  الوطنيــة 
الوطنــي« التابــع لتركيــا فــي املناطــق التــي تحتلهــا شــمال وشــمال حلــب، مــا 
التواصــل االجتماعــي عــن  بعــض مواقــع  رددتــه مصــادر محليــة ونشــرته 
تبليغهــم بمضمــون اتفــاق جديــد رو�شــي ترـكـي لوقــف إطــالق النــار، جــرى 
العمــل بــه مطلــع الشــهر الجــاري، ومدتــه 6 أشــهر قابلــة للتمديــد مرتيــن 

يســتمر املــّدة الزمنّيــة نفســها.
      وأشارت املصادر، إلى أن تركيا لم تضعهم بصورة مضمون أي اتفاق مع 
روســيا، الضامــن الثانــي لـ»سوت�شــي«، لكنهــا نقلــت، وبموجــب »تســريبات« 
مــن ضبــاط االرتبــاط األتــراك فــي نقــاط املراقبــة التركيــة، بــأن أنقــرة أخبــرت 
القائمــة  بالتهدئــة  االحتفــاظ  بضــرورة  موســكو 
التئــام  حتــى  التصعيــد«  »خفــض  فــي  واملعلنــة 
اجتمــاع الــدول الضامنــة وفــق صيغــة »أســتانا« 
في »نور ســلطان«، واملتوقع برئاســة نواب وزراء 
خارجيــة روســيا وإيــران وتركيــا، كمــا فــي الســابق 
لبنــان واألردن والعــراق  وبحضــور ممثليــن عــن 
فــي  النــار  إطــالق  وقــف  ملناقشــة  مــرة،  ألول 
إدلــب وتشــكيل اللجنــة الدســتورية والخطــوات 

الالحقــة دون تحديــد موعــد رســمي لالجتمــاع.
        وأكــد شــهود عيــان الســبت، أن »النصــرة« 
ومظلتهــا »هيئــة تحريــر الشــام« واصلتــا تحشــيد 
اللذيــن  الدولييــن  الطريقيــن  علــى  إرهابييهــا 
فــي  والالذقيــة،  حمــاة  مــن  بــكل  حلــب  يربطــان 
بنــود  لتنفيــذ  رفضهمــا  اســتمرار  إلــى  إشــارة 
اردوغــان،  بوتيــن  لقــاء  وتفاهمــات  »سوت�شــي«، 
ومقــررات القمــة الثالثيــة فــي أنقــرة، ولفتــوا إلــى 
أن الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة، اســتقدم 
مــع  التمــاس  خطــوط  إلــى  جديــدة  تعزيــزات 
القتــال. جبهــات  طــول  علــى  الســوري  الجيــش 

ذلــك ذكــرت مصــادر معارضــة مقربــة  إلــى        
املناطــق  فــي  تركيــا  مــن  واملمــول  التابــع  الوطنــي«،  »الجيــش  يســمى  ممــا 
التــي تحتلهــا شــمال وشــمال شــرق حلــب، أن »النصــرة« زادت مــن عديــد 
إرهابييهــا فــي املعابــر واملناطــق التــي تصــل إدلــب بريــف حلــب الغربــي وتربــط 
األخيــر بعفريــن، فــي داللــة علــى خشــيتها مــن هجمــات قــد يشــنها »الجيــش 
الوطنــي« باتجــاه مناطــق هيمنتهــا إذا مــا ارتــأت تركيــا القيــام بهــذه الخطــوة 
بمحاربــة  لبوتيــن  أردوغــان  قطعهــا  الــذي  للوعــود  امتثــاال  مســتقبال 

لـ»القاعــدة«. الســوري  الفــرع  وتفكيــك  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
        ورأت املصــادر أن »النصــرة«، ومــن خــالل إجراءاتهــا االســتباقية تلــك 
 أمــام 

ً
فــي وجــه »الجيــش الوطنــي«، وكأضعــف اإليمــان، أغلقــت البــاب نهائيــا

مشــاركته فــي معــارك مقبلــة ضــد الجيــش الســوري، كمــا فــي ســابق عهدهــا، 
في حال انتهاء مفعول وقف إطالق النار الســاري منذ 31 الشــهر الفائت.

املعلم: يجب على 
أنقرة أن تلتزم 

باالتفاقات وتسحب 
قواتها أو تتحمل 
تبعات احتاللها 
لألرا�سي السورية

ملف الشمال
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الجيش السوري يرد على خروقات اإلرهابيين للهدنة املعلنة في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي

          واألحــد، بــدد إرهابيــو إدلــب واألريــاف املجــاورة لهــا أمــس، الهــدوء 
التــي  التصعيــد  لغــة  إلــى  وعــادوا  الســابق،  اليــوم  فــي  ســاد  الــذي  الحــذر 

النــار. إطــالق  وقــف  علــى   
ً
يومــا  30 مــرور  تزامــن  مــع  يتقنونهــا 

الســوري رد علــى  الجيــش  أن  بيــن،  إدلــب          مصــدر ميدانــي جنوبــي 
خروقــات اإلرهابييــن للهدنــة املعلنــة، ودك بمدفعيتــه وراجمــات صواريخــه 
مصــادر إطــالق النــار فــي التــح وتحتايــا ومحــور تــل جعفــر وحيــش ومعــرة 
حرمــة، وأبــو حفــة والرفــة وأريبنــة والنقيــر وتحتايــا، والكتيبــة املهجــورة فــي 

ريفــي إدلــب الجنوبــي والجنوبــي الشــرقي.
للنظــام  التابعــة  امليليشــيات  مــن         وذكــرت مصــادر معارضــة مقربــة 
 عقــد فــي معبــر »بــاب الهــوى«، عنــد 

ً
 موســعا

ً
الترـكـي فــي إدلــب، أن اجتماعــا

الحــدود التركيــة مــع محافظــة إدلــب، وحضــره بدعــوة مــن االســتخبارات 
التركيــة، متزعمــو بعــض امليليشــيات، إلــى جانــب متزعميــن فــي »هيئــة تحريــر 

الشــام« وعمودهــا الفقــري »جبهــة النصــرة«.
الجانــب  أن يضعهــم  توقعــوا  املجتمعيــن  أن  املصــادر           وأوضحــت 
التركــي بصــورة املوقــف التركــي الرســمي مــن »خفــض التصعيــد«، وحقيقــة 
لنظيــره  أردوغــان  طيــب  رجــب  الترـكـي  الرئيــس  بهــا  تعهــد  التــي  االلتزامــات 
الرو�شــي فالديمير بوتين، خالل لقائهما في موســكو نهاية الشــهر املنصرم، 
أو مــا خلــص إليــه اجتمــاع القمــة الثالثيــة الروســية اإليرانيــة التركيــة فــي 
أنقــرة، منتصــف الشــهر الجــاري، لكــن ذلــك لــم يحــدث علــى الرغــم مــن 

األســئلة التــي كررهــا الحضــور بخصــوص ذلــك.
           وأضافــت املصــادر: إن االجتمــاع لــم يقــدم أي معلومــة مهمــة حــول 
االســتخبارات  ضبــاط  أحــد  أن  إلــى  مشــيرة  وجوارهــا،  إدلــب  مســتقبل 
فــي لجنــة التنســيق  التركيــة وبرتبــة عاليــة، اكتفــى بالقــول إن املباحثــات 
العســكرية املشــتركة الروســية التركيــة ال زالــت قائمــة للتوصــل إلــى قائمــة 
بـ»التفاهمــات« الجديــدة، التــي ســتطبق فــي إدلــب فــي الفتــرة املقبلــة لجعــل 

« أو الحفــاظ علــى التهدئــة »أطــول فتــرة ممكنــة«.
ً
وقــف إطــالق النــار »دائمــا

           وركز االجتماع على ضرورة وضع طريق عام حلب حماة بالخدمة، 
فــي »أقــرب فرصــة ممكنــة«، مــع مــا يعنيــه األمــر مــن انســحاب اإلرهابييــن 
مــن الطريــق ومــن ضفتيــه ملســافة »محــددة«، ودون تحديــد فتــرة زمنيــة 
يفتــرض  وكان  »سوت�شــي«  عليــه  نــص  الــذي  اإلجــراء  هــذا  مــن  لالنتهــاء 

تطبيقــه بحلــول نهايــة العــام املا�شــي!
تركيــا  لــدى  أن  األتــراك،  الضبــاط  اعتبــار  إلــى  االجتمــاع  وخلــص          
تراعــي  التــي  املعدلــة  بنســخته  »سوت�شــي«  بنــود  لتنفيــذ  أخيــرة  فرصــة 
التطــورات امليدانيــة وخريطــة ســيطرة الجيــش الســوري الجديــدة شــمال 
حمــاة وجنــوب إدلــب، بحســب املصــادر التــي رجحــت عــدم انصيــاع الفــرع 
»خفــض  بخصــوص  الدوليــة  لالتفاقيــات  القاعــدي  لتنظيــم  الســوري 
الطريقيــن  فتــح  موضــوع  وتــرك  للهدنــة  خرقــه  واســتمرار  التصعيــد« 

للميــدان. والالذقيــة  حمــاة  مــن  كل  إلــى  حلــب  مــن  الدولييــن 
          واالثنين، رد الجيش العربي السوري على خروقات إرهابيي »منطقة 
فــي  شــهر،  مــن  أكثــر  منــذ  روســيا  مــن  املعلنــة  للهدنــة  التصعيــد«  خفــض 
النصــرة«  نهــج إرهابيــي »جبهــة  مــن اســتمرار  وقــت حــذر مصــدر ميدانــي 
دون  القتــال  جبهــات  تســخين  فــي  بهــا،  املرتبطــة  اإلرهابيــة  والتنظيمــات 

فعلتهــم. عواقــب  إدراك 
         وقــال مصــدر ميدانــي فــي ريــف إدلــب الجنوبــي: إن الجيــش لــن يقــف 
مكتــوف األيــدي فــي ظــل تمــادي إرهابيــي الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة 
الســوري  الجيــش  ارتــكاز  ونقــاط  ملواقــع  وتعرضهــم  وغيهــم،  بغيهــم  فــي 
القريبــة مــن خطــوط التمــاس، فــي حيــن يكتفــي هــو بالــرد علــى الخروقــات 
وتحييــد ســالحه الجــوي، مــن دون بــروز بارقــة أمــل فــي تنفيــذ بنــود اتفــاق 

»سوت�شــي«.
      وأوضــح املصــدر بــأن التنظيمــات اإلرهابيــة تقودهــم »النصــرة« حالــوا 
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لليــوم الثامــن عشــر مــن دون تخطــي أي مــن املدنييــن فــي إدلــب ملعبــر أبــو 
الجيــش  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  اآلمنــة  املناطــق  إلــى  للوصــول  الضهــور، 
الســوري، بعــد حفــر الطــرق املؤديــة إلــى املعبــر، ووضــع الحجــارة الكبيــرة 
فيهــا، ملنــع عبــور الســيارات، مــع إطــالق الرصــاص الحــي ضــد كل مــن يقتــرب 

مــن املعبــر.
أنهــا  كشــفت،  »النصــرة«  مــن  مقربــة  معارضــة  إعالميــة  مصــادر          
ركــزت فــي اآلونــة األخيــرة، ضمــن حملتهــا الســتقطاب متطوعيــن شــباب إلــى 
صفوفهــا، علــى مخيمــات اللجــوء القريبــة مــن الحــدود التركيــة مــع إدلــب، 
والســيما فــي بلدتــي قــاح وأطمــة، وأنهــا ضاعفــت الرواتــب الشــهرية إلغــراء 

إلــى صفوفهــا بعــد رفــض الشــبان االلتحــاق. املنتســبين الجــدد 
        إلــى ذلــك، كشــفت مصــادر معارضــة مقربــة مــن ميليشــيا مــا يســمى 

فــي  تركيــا  شــكلته  الــذي  الوطنــي«،  »الجيــش 
شــرق  وشــمال  شــمال  تحتلهــا  التــي  املناطــق 
حلب، أن الجيش التركي ألول مرة بات »يدرس« 
علــى  للقضــاء  إدلــب  فــي  تدخــل  خطــة  بالفعــل 
الترـكـي  الرئيــس  لعهــود  اســتجابة  »النصــرة«، 
رجــب طيــب أردوغــان لنظيــره الرو�شــي فالديميــر 
 عــن رغبــة الكثيــر مــن امليليشــيات 

ً
بوتيــن، ونــزوال

أحــرار  »حركــة  مثــل  ألنقــرة،  والتابعــة  املواليــة 
اإلســالمية«. الشــام 

         ولفتــت إلــى أن »ســيناريو عفريــن«، الــذي 
بمســاعدة  الترـكـي  الجيــش  بموجبــه  احتــل 
مــا يدعــى »الجيــش الحــر« عفريــن،  ميليشــيات 
مــع  بحدودهــا   

ً
بــدءا إدلــب  فــي  لتطبيقــه  صالــح 

إلــى   
ً
وصــوال إدلــب،  مــع  تركيــا  وحــدود  حلــب، 

بعمقهــا  املحافظــة  شــمال  تصــل  التــي  الطــرق 
االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  حلــب،  ومــع  وجنوبهــا 
عــن  تختلــف  التــي  الســهلة  إدلــب  تضاريــس 

الوعــرة. الجبليــة  عفريــن  تضاريــس 
        وخشية ذلك، أصدرت »تحرير الشام« عبر 
 تناقلتــه وســائل إعالميــة، 

ً
عالقاتهــا العامــة، بيانــا

وجــه تحذيــرات لتركيــا، وتوعــد بـ»حــرب داخلية« 
أقدمــت علــى شــن  فــي حــال  أمنيــة«،  و»فو�شــى 

حــرب ضدهــا عــدا حــل »املؤسســات واملنشــآت الثوريــة« فــي إدلــب وجوارها.
 
ً
       يأتــي ذلــك فــي وقــت كشــفت فيــه مصــادر إعالميــة معارضــة، بــأن وفــدا

 دخلــوا إلــى األرا�شــي الســورية صبــاح االثنيــن، 
ً
 يضــم ضباطــا أتــراكا

ً
تركيــا

وتوجهــوا إلــى نقطــة املراقبــة التركيــة فــي قريــة »معرحطــاط« بريــف إدلــب 
معبــر  عبــر  تركيــة  دوريــة  دخــول  مــع  بالتزامــن  وذلــك  الشــرقي،  الجنوبــي 
فــي  املراقبــة  نقطــة  إلــى  األخيــرة  توجهــت  إدلــب، حيــث  كفرلوســين شــمال 

قريــة العيــس بريــف حلــب الجنوبــي.
الوطنيــة  »الجبهــة  دمــج  علــى  تركيــا  أقدمــت   ،

ً
متوقعــا كان  وكمــا           

للتحريــر«، املؤلفــة مــن 11 ميليشــيا، بمــا يســمى »الجيــش الوطنــي« والــذي 

التــي  الفــرات«  و«درع  الزيتــون«  »غصــن  تدعــى  التــي  املناطــق  فــي  شــكلته 
تحتلها شــمال وشــمال شــرق حلب، وذلك بهدف إعادة ترتيب ملف إدلب 
بمــا يتناســب مــع االلتزامــات الواجــب تنفيذهــا بموجــب إنفــاق »سوت�شــي« 

ومســار »أســتانا« مــع الضامــن الرو�شــي.
التركيــة،  أورفــا  مدينــة  فــي  الجمعــة  عقــد  صحافــي  مؤتمــر  وخــالل           
وحضــره ممثلــون عــن معظــم ميليشــيات »الوطنيــة للتحريــر« مثــل »فيلــق 
الشــام« و«احــرار الشــام« و«جيــش األحــرار« و«جيــش النصــر« و«جيــش 
مصطفــى  الرحمــن  عبــد  املؤقتــة«  »الحكومــة  رئيــس  أعلــن  النخبــة«، 
التابعــة لـــ »االئتــالف الســوري« املعــارض املوالــي لتركيــا ومقــره إســطنبول، 
عــن اندمــاج »الوطنيــة للتحريــر« العاملــة فــي إدلــب واألريــاف املجــاورة لهــا 
االخيــر  فيالــق  الــى  اضيفــت  فيالــق  اربعــة  وتشــكيل  الوطنــي«  »الجيــش  بـــ 

الثالثــة.
فــي         وقــال مصــدر معــارض مطلــع عمــا دار 
اجتمــاع أورفــال، أن عمليــة الدمــج التــي أشــرفت 
مــن  األهميــة  بالــغ  ظــرف  فــي  تأتــي  تركيــا  عليهــا 
إطــالق  وقــف  يســود  حيــث  التوقيــت  حيــث 
النــار أحــادي الجانــب فــي اخــر »منطقــة لخفــض 
التصعيــد« شــمال غــرب البــالد بمبــادرة روســية 

الفائــت. آب   30 ومنــذ 
عمليــة  مــن  الهــدف  أن  إلــى  املصــدر  ولفــت 
الدمــج، والتــي جعلــت تبعيــة التشــكيل الجديــد 
 ،

ً
لـ«املؤقتــة« إلعــادة إحيائهــا بعــد موتهــا ســريريا

هــو عــزل »جبهــة النصــرة« ومظلتهــا »هيئــة تحرير 
الشــام« فــي إدلــب وجوارهــا بعــد تركهــا وحيــدة فــي 
غرفــة عمليــات »الفتــح املبيــن« التــي كانــت تضــم 
الــذي  العــزة«  و«جيــش  للتحريــر«  »الوطنيــة 
بريــف  هيمنتــه  مناطــق  بســقوط  عمليــا  انتهــى 
الجيش_العربــي_ قبضــة  فــي  الشــمالي  حمــاة 

الســوري.
       وأشــار الى أن لالندماج تبعات ميدانية على 
األرض ستســعى خاللهــا تركيــا الــى دفــع »الجيــش 
والتنظيمــات  »النصــرة«  طــرد  الــى  الوطنــي« 
االرهابيــة املرتبطــة بهــا مــن الطريقيــن الدولييــن 
أمــام  لفتحهمــا   

ً
تمهيــدا والالذقيــة  حمــاة  مــن  بــكل  حلــب  يربطــان  الذيــن 

مــن  أولــى  كمرحلــة  »سوت�شــي«  لبنــود   
ً
وتنفيــذا والترانزبــت  املــرور  حركــة 

)الوطــن( االتفــاق.  تطبيــق 
       يأتــي ذلــك فــي وقــت قالــت الجريــدة الرســمية التركيــة: إن جامعــة غــازي 
عنتــاب ســتفتح 3 كليــات فــي بلــدات صغيــرة بشــمال ســورية، وهــو مــا يعبــر 
أن  الجمعــة:  الصحيفــة  وأضافــت  باملنطقــة،  الترـكـي  الوجــود  تزايــد  عــن 
الجامعة التركية ســتفتح كلية للعلوم اإلســالمية في أعزاز بســورية وأخرى 
البــاب.  )رويتــرز،  فــي  فــي عفريــن وثالثــة لالقتصــاد وعلــوم اإلدارة  للتربيــة 

.)2019-10-4

وقف إطالق النار الذي 
دخل شهره الثاني 
في الشمال حافظ 

على تماسكه وهدوئه 
النسبي باستثناء 

تبادل إطالق النار في 
قطاعات متفرقة
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وزيــر  تأكيــد  أن  اســبر،  علــي  الدكتــور  الباحــث  أكــد 

الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم، يفصــح أنَّ نظــام 

أردوغان يقوم بدعم تنظيم »جبهة النصرة« 

الُعمــق،  بالغــة  سياســّية  داللــة  عــن 

أنَّ  أســاس  علــى  فهمهــا  يمكــن 

الســورّية  إدلــب  محافظــة 

االنفصــال  بخطــر  مهــّددة 

ذلــك  الســورّية،  الدولــة  عــن 

 لإلرهابييــن 
ً
أّنهــا أصبحــت معقــال

للخالفــة  بالــوالء  يدينــون  الذيــن 

لهــا  أســس  التــي  حدثــة 
ُ
امل العثمانّيــة 

والتنميــة«. »العدالــة  وحــزب  أردوغــان 

لذلك ال يمكن بالنسبة للدولة السورّية بعد 

، إال أن تتــرك معالجــة 
ً
اســتنفاد ُســبل الحــّل كافــة

إذ  العربــي الســورّي وحلفائــه،  للجيــش  إدلــب  مســألة 

ــر بعقلّيــة ســلطان عثمانــّي وال ينظــر إلــى  ِ
ّ

إنَّ أردوغــان ُيفك

 
ً
إدلب وحدها؛ بل إلى محافظات ســورية أخرى بصفتها تابعة

لســلطنته املزعومــة، وليســت »املنطقــة اآلمنــة« شــرق الفــرات 
ــم، ســوى 

ّ
املعل أوضــح  أمريــكا وتركيــا، كمــا  بيــن  واملتفــق عليهــا 

بوابــة إلعــادة أمجــاد الســلطنة العثمانيــة املوهومــة فــي ســورية، 

 علــى الســير باتجــاه تحقيــق فكــرة 
ً
ويبــدو أنَّ تركيــا عازمــة فعــال

 فــي اجتمــاع 
ً
»املنطقــة اآلمنــة«، إذ أعلــن األتــراك عنهــا صراحــة

 
ً
مجلــس األمــن القومــي التركــي قبــل عــّدة أيــام، وال ُيســتبعد أبــدا

أن تبــدأ تركيــا بتنفيــذ خطــوات عملّيــة فــي هــذا االتجــاه بقصــد 

وضــع الحكومــة الســورية بيــن قرنــي اإلحــراج، إذ يظــن أردوغــان 

أنــه إمــا أن تمــارس دمشــق حالــة تنديــد إعالمــي وتقــوم بتوجيــه 

شــكوى إلــى مجلــس األمــن دون أن تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن 

ذلــك، أو أن تدخــل فــي أتــون حــرب مــع تركيــا يعتقــد أردوغــان أنَّ 

دمشــق ليســت مســتعدة لخوضهــا بســبب االنهــاك الكبيــر الــذي 

تعــّرض لــه الجيــش الســوري مــن حربــه الطويلــة علــى اإلرهــاب، 

هــا تصــب لصالحــه.
ّ
لذلــك يعتقــد أردوغــان أنَّ االحتمــاالت كل

      ولئن كانت الغاية الظاهرة للحكومة التركية من »املنطقة 

 
ً
ــال

ّ
اآلمنــة« هــي كبــح جمــاح حــزب »العمــال الكردســتاني« ممث

»وحــدات  الفقــري  وعمودهــا  الديمقراطيــة«  ســورية  بـ«قــوات 

عناصرهــا  أردوغــان  ينعــت  التــي  الكرديــة  الشــعب«  حمايــة 

باإلرهابّيــة، إال أن الغايــة الباطنــة هــي إحــداث تغييــر ديمغرافــي 

 
ً
مزدوجــا  

ً
هدفــا التغييــر  لهــذا  أنَّ  والحقيقــة  الفــرات،  شــرق 

يمكــن تحليلــه وفــق اآلتــي: فمــن جهــة أولــى ال يمكــن حمــل رغبــة 

أردوغــان بإعــادة 3.6 مالييــن مــن الالجئيــن الســوريين-هذا إن 

صــح هــذا العدد-إلــى »املنطقــة اآلمنــة« علــى نوايــا طيبــة تقــوم 

حســاب  علــى  الكــردي  العنصــر  انتشــار  فــي  رغبتــه  عــدم  علــى 

يمكــن  ثانيــة  جهــة  ومــن  الترـكـّي،  الجنــوب  فــي  العربــي  العنصــر 

حمــل هــذه الرغبــة نفســها بإعــادة الالجئيــن علــى نوايــا خبيثــة 

الفــرات  شــرق  منطقــة  تتريــك  نحــو  أعمــى  اندفــاع  علــى  تقــوم 

عــن طريــق إدخــال عناصــر مــن املخابــرات التركيــة تشــرف علــى 

املتحالفيــن  املتآمريــن  مــن  أكانــوا  ســواء  املتآمريــن،  مــن  خاليــا 

مــن  االتجاهــات  مختلــف  ومــن  غيرهــم  مــن  أم  أردوغــان،  مــع 

منطقــة  تحويــل  بهــدف  اليســار،  أق�شــى  إلــى  اليميــن  أق�شــى 

إلــى  األكــراد  علــى  بالقضــاء  أردوغــان  حلــم  بعــد  الفــرات  شــرق 

»مرجــل« يدفــع بأق�شــى قوتــه نحــو االنفصــال عــن ســورية، مــن 

أجــل املطالبــة بنــوع مــن العالقــة الفيدراليــة مــع تركيــا، وليــس 

املحافــل  فــي  املطالبــة  هــذه  اإلســالمويون  يقــود  أن   
ً
مســتبعدا

ريــن العلمانييــن ممــن 
ّ
الدولّيــة مدعوميــن بمجموعــة مــن املنظ

الســورية.  األزمــة  بدايــة  فــي  وســمعناهم  شــاهدناهم 

الحكومــة  أنَّ  والحقيقــة   ،
ً
جــدا اآلن خطيــر  املوقــف  إنَّ      

بإنشــاء هــذه  إذ إنَّ الســماح  بهــذه الخطــورة،  الســورية واعيــة 

»املنطقة اآلمنة« شرق الفرات يعني السماح بتقسيم سورية، 

لذلــك جــاءت كلمــة وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد املعلــم أمــام 

الــدورة 74 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي الشــهر املا�شــي: 

»أي قــوات أجنبيــة تتواجــد علــى أراضينــا، دون طلــب منــا، هــي 

 وإن لــم تفعــل فلنــا الحــق 
ً
قــوات احتــالل وعليهــا االنســحاب فــورا

فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات املكفولــة بموجــب القانــون الدولــي إزاء 

ذلــك«.

    والحقيقة أنَّ أحالم أردوغان الواهية لن تتحقق ألسباب 

متعددة، إذ إنَّ املشــروع الصهيو-أمريكي في املنطقة لن يســمح 

بهــذه البســاطة،  فــي شــمال ســورية  بإنهــاء الوجــود الكــردي  لــه 

عصابــات  حــرب  فــي  التركيــة  القــوات  تدخــل  أن  يمكــن  كمــا 

طويلــة املــدى مــع »وحــدات حمايــة الشــعب« الكردّيــة، عــالوة 

علــى احتمــال ظهــور تنظيمــات إســالموّية تشــق عصــا الطاعــة 

فــي  عرضّيــة  تغّيــرات  ظهــور  إلــى  يــؤدي  مــا  أردوغــان،  وجــه  فــي 

ــرات  املشــهدين السيا�شــي والعســكري يمكــن أن تتحــّول إلــى تغيُّ

جوهرّيــة يمكــن أن تقلــب ألردوغــان ظهــر امِلَجــن، لكــن األهــم من 

 بجيشــه الــذي لــن 
ً
ــال

ّ
كّل ذلــك هــي إرادة الشــعب الســورّي ممث

ــف األمــر انفصــال ذرة تــراب واحــدة عــن الوطــن.
ّ
يقبــل مهمــا كل
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