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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه لكلمــة نائــب وزيــر الخارجيــة 
جلســة  خــالل  املعلــم  وليــد  واملغتربيــن 
تــم التطــرق إلــى  ملجلــس الشــعب، كمــا 
نشــاط وزارة الخارجيــة واملغتربيــن، مــع 
عــرض لتطــورات ملفــي الحــل السيا�ســي 
املواقــف  إلــى  باإلضافــة  والالجئيــن، 
الجديــدة بخصــوص الجــوالن والعالقــة 

مــع حركــة حمــاس.

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

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

البــالد، بهــدف إيقــاف عمليــة الجيــش فــي الشــمال وحمايــة »النصــرة«.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنتهــاكات  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

ســورية  »قــوات  قبــل  مــن  املتصاعــدة 

و»التحالــف  قســد«   - الديمقراطيــة 

البــالد،  شــرق  أهالــي  ضــد  الدولــي« 

مــا  عــن  الحديــث  عــودة  الــى  باإلضافــة 

املزعومــة  اآلمنــة«  »املنطقــة  تســمى 

عــن  تســريبات  مــن  بذلــك  يرتبــط  ومــا 

بوســاطة  كرديــة  تركيــة  مفاوضــات 

. ميركيــة أ

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد 
 فــي املؤامــرة منــذ بدايتهــا بتدريبهــا وتســلحيها 

ً
املعلــم أن تركيــا كانــت شــريكا

مجموعــات إرهابيــة جــاءت مــن أكثــر مــن مئــة دولــة إلــى جانــب الواليــات 
حت ودعمــت ميليشــيا 

ّ
املتحــدة التــي تدخلــت فــي منطقــة الجزيــرة وســل

 إلــى فــرض اإلجــراءات االقتصاديــة أحاديــة 
ً
»الوحــدات الكرديــة« وصــوال

االتحــاد  ودول  واشــنطن  قبــل  مــن  الســوري  الشــعب  علــى  الجانــب 
األوروبــي.

العاديــة  الــدورة  مــن  التاســعة  جلســته  الشــعب  مجلــس  وعقــد 
العاشــرة للــدور التشــريعي الثانــي برئاســة رئيــس املجلــس حمــوده صبــاغ 
 حــول آخــر املســتجدات علــى الســاحتين 

ً
قــدم خاللهــا املعلــم عرضــا

والدوليــة. العربيــة 
وفــي مســتهل الجلســة ألقــى صبــاغ كلمــة نــوه فيهــا بالتضحيــات التــي 

قدمتهــا حاميــة البرملــان التــي تصــادف ذكــرى 
 إلى أن التاسع والعشرين 

ً
استشهادهم، مشيرا

 فــي 
ً
 كبيــرا

ً
 رمزيــا

ً
مــن أيــار عــام 1945 يمثــل حدثــا

ثقافــة الشــعب الســوري الكفاحيــة وتقاليــده 
النضاليــة.

وخالل عرضه السيا�سي أمام املجلس نوه 
املعلــم باملعانــي العظيمــة التــي تحملهــا ذكــرى 
استشــهاد حاميــة البرملــان وقــال: إن »الشــعب 
الــذي يحيــي ذكــرى شــهدائه شــعب ال يمــوت«.

الحــرب  تطــورات  املعلــم  واســتعرض 
اإلرهابيــة التــي تتعــرض لهــا ســورية منــذ بدايــة 
العــزل  محــاوالت  مــن   2011 عــام  املؤامــرة 
املباشــر،  العســكري  التدخــل  إلــى  السيا�ســي 
واعتبــر أن الحصــار االقتصــادي علــى الشــعب 
السوري شكل من أشكال اإلرهاب ألنه يطول 
كل فــرد مــن أبنــاء شــعبنا إضافــة إلــى الشــركات 

التــي تتعامــل مــع ســورية والقطــاع الخــاص الــذي يــؤازر الدولــة الســورية 
 إلــى موقــف الــدول العربيــة التــي تطــوف علــى بحيــرة 

ً
فــي صمودهــا، مشــيرا

نفــط وتحــرم ســورية مــن الحصــول علــى برميــل نفــط واحــد والــذي يأتــي 
 لتعليمــات أميركيــة ال يجــرؤون علــى رفضهــا.

ً
تنفيــذا

وأكــد أن الشــعب الســوري برهــن أنــه شــعب معجــزة فــي صمــوده 
 إن ســورية ســوف تنتصــر بقيــادة الرئيــس بشــار األســد 

ً
وصبــره، مضيفــا

وبسالة قواتنا املسلحة التي تخوض اليوم أشرس املعارك في ريف حماة 
الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي وهــي مصممــة علــى تقديــم التضحيات في 
سبيل تحرير كل شبر من أراضينا من هذا اإلرهاب ومن الوجود األجنبي 

علــى أراضينــا.
 
ً
 أن كثيــرا

ً
وأشــار املعلــم إلــى مواقــف بعــض الــدول العربيــة موضحــا

مــن العــرب يظــن أنــه فــي منــأى عــن املؤامــرة حيــث دعــم بعضهــم اإلرهــاب 
 منهم أن تنفيذ التعليمات 

ً
بالسالح واملال وساهم في حصار سورية ظنا

األميركيــة تحمــي عروشــهم أو كراســيهم وهــذا وهــم.
وأضــاف: أن الغــرب يريــد لهــذه املنطقــة الغنيــة بالنفــط والثــروات 
 للمنتجــات الغربيــة وأن 

ً
 كبيــرا

ً
 اســتهالكيا

ً
الطبيعيــة أن تبقــى ســوقا

يتســيد كيــان االحتــالل اإلســرائيلي املنطقــة، ومــن هنــا كان املطلــوب 
 استمرار الحرب في سورية والحصار االقتصادي ومنع الدول التي 

ً
غربيا

ترغب في إعادة اإلعمار من ذلك وأن يستمر وجود القوات األميركية في 
منطقــة الجزيــرة والدعــم ملليشــيا »قســد«.

وأكــد وزيــر الخارجيــة أن الحــرب لــم تنتــه بعــد لكــن ســورية فــي وضــع 
أفضــل وإن كنــا لــم نحقــق النصــر النهائــي بعــد. )ســانا، 2019-5-29(

بــدوره، أشــاد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن الســوري فيصــل 
املقداد، على هامش ندوة ثقافية بمناسبة يوم القدس، بصمود أهالي 
الجوالن العربي السوري املحتل، والشعب الفلسطيني ومقاومتهم لكل 
 
ً
مســاعي العــدوان الصهيونــي للهيمنــة علــى املنطقــة بدعــم أميركــي، الفتــا

إلــى أن هــذه املســاعي »تواجــه الفشــل فــي كل يــوم«.
واعتبــر املقــداد، أن انتصــار املقاومــة فــي لبنــان هــو انتصــار لســورية 
فــي  األحــرار  لــكل  انتصــار  هــو  كمــا  وإليــران، 
علــى  »ســنبني  وقــال:  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
هــذا االنتصــار انتصاراتنــا القادمــة فــي تحريــر 
الجواالن السوري املحتل وفي تحرير فلسطين 

)2019-5-29 )املنــار،  شــاء هللا«.  إن 
الخارجيــة  أصــدرت  آخــر،  صعيــد  علــى 
، أكــدت فيــه رفــض دمشــق مــا 

ً
الســورية، بيانــا

ورد فــي البيــان الختامــي للقمــة العربيــة الطارئة 
مــا  بخصــوص  الســعودية  فــي  عقــدت  التــي 
أسمته التدخل اإليراني في الشؤون السورية.
وصــرح مصــدر رســمي فــي وزارة الخارجيــة 
واملغتربين بأن سورية ترفض ما ورد في البيان 
الختامــي للقمــة العربيــة الطارئــة التــي عقــدت 
فــي الســعودية بخصــوص مــا أســمته »التدخــل 
أن  وتعتبــر  الســورية«،  الشــؤون  فــي  اإليرانــي 
 غيــر 

ً
مــا ورد فــي هــذا البيــان يمثــل بعينــه تدخــال

مقبــول فــي الشــؤون الداخليــة الســورية.
وأكد املصدر أن الوجود اإليراني في سورية مشروع ألنه جاء بطلب 
من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود دمشق في مكافحة اإلرهاب 

املدعوم من قبل بعض املجتمعين في هذه القمة.
 بهــذه القمــة إدانــة 

ً
وأضــاف الدبلوما�ســي الســوري أنــه كان حريــا

تدخــالت الــدول األخــرى فــي الشــأن الســوري والتــي تفتقــد إلــى الشــرعية 
إلــى تقديــم الدعــم الالمحــدود  تهــدف  تــزال  واملشــروعية وكانــت ومــا 
فــي  أمــد األزمــة  إلــى املجموعــات اإلرهابيــة وإطالــة  أشــكاله  بمختلــف 

)2019-5-31 )ســانا،  ســورية. 
وأكــد البيــان الختامــي للقمــة العربيــة الطارئــة فــي مكــة املكرمــة ســعي 
 على ضرورة احترام 

ً
الدول العربية الســتعادة االســتقرار األمني، مشــددا

جميــع دول املنطقــة ملبــادئ حســن الجــوار.
األزمــة  فــي  اإليرانــي  »بالتدخــل  البيــان  نــدد  الســوري،  وبالشــأن 
الســورية ومــا يحملــه ذلــك مــن تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل ســورية 
وســيادتها وأمنهــا واســتقاللها ووحدتهــا الوطنيــة وســالمتها اإلقليميــة«. 

)2019-5-31 )واس، 

املعلم: الحرب 
لم تنته بعد لكن 
سورية في وضع 

أفضل

امللف السيا�سي
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 وكان األمين العام لحزب اللـه السيد حسن نصر اللـه وخالل كلمته 
بمناسبة عيد »املقاومة والتحرير« جدد شكر سورية وإيران كشريكين 
أساســيين فــي صنــع االنتصــار، وأكــد أن ســبب اســتمرار معانــاة النازحيــن 
الســوريين فــي لبنــان »أن األميركــي والغربــي وبعــض دول الخليــج فــي الحــد 
األدنــى ال تريــد للنازحيــن الســوريين أن يعــودوا إلــى بلدهــم بالحــد األدنــى 

قبــل االنتخابــات الرئاســية الســورية«.
وشــدد نصــر اللـــه علــى أن كل الذيــن عــادوا إلــى ســورية يعيشــون فــي 
ســورية كبقيــة الســوريين، وأن مــا حــاول بعــض املســؤولين اللبنانييــن 
أن يشــيعوه مــن أن هنــاك عمليــات قتــل وعمليــات تصفيــة وعمليــات هــي 

مجــرد إشــاعات وأكاذيــب. )املياديــن. نــت، 2019-5-26(
فــي األثنــاء، »لــم ينكــر« رئيــس املكتــب السيا�ســي لحركــة »حمــاس« 
الفلســطينية إســماعيل هنيــة، عالقتــه الطيبــة واملســتمرة مــع الحكومــة 
السورية »إال أنه أعلن عن تبنيه ملوقف النظام وحلفائه من املعارضة 
الســورية واملجموعــات املســلحة، وبذلــك يختــار الطريــق األقــرب إلــى 

محــور املقاومــة ســورية – طهــران – حــزب هللا«.
 مــا 

ً
وأكــد هنيــة أن الحركــة لــم تقطــع العالقــة مــع ســورية، واصفــا

يجــري فــي ســورية بأنــه تجــاوز »الفتنــة« إلــى تصفيــة حســابات دوليــة 
وإقليميــة، وبحســب التقراريــر فــإن »تبنــي مواقــف الدولــة وحلفائهــا لــم 
يمنع هنية من تكرار تصريحات سابقة تفيد بوقوف الحركة إلى جانب 
النظــام والشــعب الســوري اللذيــن قدمــا الكثيــر لفلســطين علــى حــد 

تعبيــره«.
 إلــى جانــب الحــق 

ً
وتابــع هنيــة: »ســورية شــعبها ونظامهــا وقفــوا دومــا

 أن ننأى بأنفسنا 
ً
الفلسطيني وإلى جانب املقاومة، وكل ما أردناه سابقا

عــن اإلشــكاالت الداخليــة، التــي تجــري فــي ســورية، ونأمــل أن يعــود األمــن 
واالســتقرار والســلم األهلــي فــي ســورية وأن تعــود إلــى دورهــا اإلقليمــي 

القومــي«.
وفــي ســؤال حــول تغييــر موقفــه مــن املعارضــة الســورية بعــد إعالنــه 
دعمــه لهــا مــن مصــر فتــرة حكــم الرئيــس األســبق محمــد مر�ســي، اعتبــر 
ســب إليــه غيــر دقيــق، وأضــاف: »أنهــم وقفــوا إلــى جانــب 

ُ
هنيــة أن مــا ن

 .»
ً
الشــعب الســوري لكنهــم لــم يعــادوا النظــام يومــا

وتابع: »ما يجري في سورية تجاوز الفتنة إلى تصفية حسابات دولية 
وإقليميــة«، ولذلــك نأمــل أن ينتهــي مــا ســماه »االقتتــال ويتوقــف شــالل 
الــدم النــازف، والــذي يدمــي قلوبنــا ويضــر أبلــغ ضــرر بالواقــع القومــي 
لألمــة وبقضيتنــا الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص«. )ســبوتنيك، 26-

)2019-5
فــي ســياق متصــل، أعلــن املمثــل األمريكــي الخــاص لشــؤون ســورية، 
جيمــس جيفــري، أن الواليــات املتحــدة وروســيا تجريــان محادثــات حــول 
مســار محتمــل للم�ســي قدمــا نحــو حــل األزمــة الســورية، »مــا قــد ينهــي 

عزلــة ســورية الدوليــة«.
وقــال جيفــري فــي تصريــح صحفــي بعــد اجتمــاع مغلــق ملجلــس األمــن 
الدولــي: إن موســكو وواشــنطن تستكشــفان »مقاربــة تدريجيــة، خطــوة 
بخطوة« إلنهاء النزاع السوري املستمر منذ 8 أعوام، لكن هذا يتطلب 

اتخــاذ »قــرارات صعبــة«.
لكــن املمثــل األمريكــي قــال: »حتــى اآلن، لــم نــر خطــوات مثــل وقــف 

األمين العام لحزب اللـه السيد حسن نصر اللـه خالل كلمته بمناسبة عيد »املقاومة والتحرير«

امللف السيا�سي
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إطــالق النــار فــي إدلــب أو اجتمــاع اللجنــة الدســتورية، مــن أجــل إعطائنــا 
ثقــة بــأن نظــام األســد يفهــم حقــا مــا يجــب أن يفعلــه إلنهــاء هــذا النــزاع«.
والتقــى جيفــري بشــكل منفصــل، ســفراء الــدول دائمــة العضويــة 
فــي مجلــس األمــن، بريطانيــا وفرنســا والصيــن وروســيا، وقــال: إّن هنــاك 
»رغبــة صادقــة إليجــاد حــّل لهــذا الصــراع«، وأوضــح أن ذلــك »ســيتطلب 
اتخــاذ قــرارات صعبــة، قــرارات صعبــة ليــس مــن جانبنــا فحســب، ولكــن 
قــرارات صعبــة مــن جانــب الــروس أيضــا، وفــوق كل ذلــك قــرارات صعبــة 

مــن جانــب النظــام الســوري«. )أ ف ب، 2019-5-30(
هــذا، وبينمــا تواصلــت عــودة املهجريــن إلــى الوطــن مــن أرا�ســي األردن 
ولبنان، خالل األسبوع الفائت، قال مركز املصالحة الرو�سي في سورية 

في نشرته الثالثاء: إن مجلس وزراء األردن قرر 
أن يدفــع 2.3 مليــون دوالر لتحســين البنيــة 
التحتيــة وتطــور أنظمــة تســجيل فنيــة ملعبــر 
نصيــب وسيســمح ذلــك بزيــادة نطــاق تــرددي.

فــي غضــون ذلــك، قــال مســؤول أردنــي: إن 
شــركات محليــة أوقفــت تعامالتهــا مــع ســورية، 
التجــاري  امللحــق  لطلــب  اســتجابة  وذلــك 
أشــكال  مختلــف  بقطــع  عمــان  فــي  األميرـكـي 
التعــاون االقتصــادي مــع دمشــق، وأضــاف: إن 
»إيقــاف الشــركات تعامالتهــا مــع ســورية جــاء 
 علــى مصالحهــا مــع الواليــات املتحــدة 

ً
حفاظــا

العالــم«. وباقــي دول 
وأضــاف املســؤول األردنــي: إن الشــركات 
الكبرى، هي التي تأثرت بالطلب األميركي، كونها 
تصــدر إلــى الســوق األميركيــة مثــل الصناعــات 
الهندســية واأللبســة. )العربــي الجديــد، 5-28-

)2019
ومــع تواصــل تدفــق املهجريــن العائديــن الــى 
الوطــن، أكــدت روســيا أن الحكومــة الســورية 
تتخذ خطوات نشيطة تستهدف زيادة فعالية 
عــودة الســوريين املهجريــن مــن أرا�ســي الــدول 
ملركــز  اليوميــة  النشــرة  فــي  وجــاء  األجنبيــة، 

املصالحــة الرو�ســي االثنيــن: أنــه وخــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة عــاد مــن 
 إلــى ســورية، مبينــة أن مــن بينهــم 407 

ً
الــدول األجنبيــة 1154 شــخصا

أشــخاص عــادوا عبــر معابــر جديــدة يابــوس وتلكلــخ مــن لبنــان، و747 
 عــادوا مــن األردن عبــر معبــر نصيــب.

ً
شــخصا

وأوضحــت النشــرة، أنــه منــذ 18 تمــوز عــام 2018 عــاد 235841 
لبنــان،  مــن   

ً
شــخصا  82536 بينهــم  األجنبيــة  الــدول  مــن   

ً
شــخصا

األردن. مــن  أشــخاص  و153305 
 بينها معابر 

ً
وذكرت النشرة، أن الحكومة السورية نشرت 11 معبرا

خارجيــة وهــي خمســة معابــر علــى الحــدود الســورية-اللبنانية »الزمرانــي 
وجديــدة يابــوس والعريضــة  وتلكلــخ والقصيــر )جوســية(«، ومعبــر واحــد 
مــع األردن )نصيــب(، إضافــة إلــى معابــر داخليــة منهــا 3 معابــر بريــة »أبــو 
حمــص  )ريــف  وجليغــم  الــزور(  )ديــر  والصالحيــة  )إدلــب(  الضهــور 

الشــرقي(، باإلضافــة إلــى معبــر جــوي واحــد هــو »مطــار دمشــق الدولــي«، 
ومعبــر بحــري واحــد فــي بانيــاس.

ولفتــت إلــى أنــه ملصلحــة خــروج آمــن للنازحيــن مــن منطقــة خفــض 
املخطــط  مــن  فإنــه  الضهــور،  أبــو  ملعبــر  إدلــب إضافــة  فــي  التصعيــد 
)إعــادة( افتتــاح معبــر صــوران الجديــد )17 كــم شــمال حمــاة(، وجــاء فــي 
 »تتخــذ الحكومــة الســورية خطــوات نشــيطة تهــدف إلــى 

ً
النشــرة، أيضــا

زيــادة فعاليــة عــودة الســوريين الالجئيــن مــن أرا�ســي الــدول األجنبيــة«. 
)2019-5-27 )ســبوتنيك، 

مــن جهــة ثانيــة، كشــفت وســائل إعــالم لبنانيــة، أن »القــوى األمنيــة 
باشــرت منــذ الصبــاح إزالــة خيــم الســوريين، والغــرف املخالفــة علــى 
ضفــاف نهــر الجــوز فــي منطقــة بيــت شــالال كفــر 

حلــدا بســاتين الع�ســي«.
وأشــارت املصــادر إلــى أن »القــوى األمنيــة 
مــن  مباشــر  بإشــراف  العمليــة  هــذه  تنفــذ 
محافــظ الشــمال رمــزي نهــرا« وأن »العمليــة 
تأتــي بعــد امتعــاض األهالــي مــن تلــوث النهــر« 
-5-26 معارضــة،  )مواقــع  قولــه.  حــد  علــى 

)2019
العــام  لألمــن  العامــة  املديريــة  وأصــدرت 
اللبناني، بيان جاء فيه: »ورد في بعض وسائل 
اإلعالم تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس 
ووتــش ومنظمــات حقوقيــة أخــرى، تتهــم فيــه 
املديريــة العامــة لألمــن العــام بترحيــل عــدد مــن 
 إلــى ســورية عبــر مطــار رفيــق 

ً
الســوريين قســرا

مــا  الحريــري الدولــي، وإجبارهــم علــى توقيــع 
ســمته »اســتمارات عــودة طوعيــة إلــى الوطــن«.
العامــة  املديريــة  »إن  البيــان:  وأضــاف 
 إجبارهــا 

ً
لألمــن العــام إذ تنفــي جملــة وتفصيــال

الســوريين علــى توقيــع أي اســتمارة«، توضــح 
أن »أي شــخص مهمــا كانــت جنســيته، يصــل 
إلــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي للدخــول إلــى 
لبنــان ويتبيــن نتيجــة التدقيــق باســمه أنــه ال 

يســتوفي شــروط الدخــول تتــم إعادتــه إلــى البلــد القــادم منــه«.
وتابــع البيــان: إن »كل ســوري يصــل إلــى لبنــان وال يســتوفي شــروط 
 وبمــلء إرادتــه الذهــاب إلــى ســورية لعــدم رغبتــه 

ً
الدخــول، ويطلــب طوعــا

في العودة إلى البلد املقيم فيه ألسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية 
 مــع تســهيل عودتــه مــن قبــل املديريــة العامــة 

ً
باختيــاره العــودة طوعــا

لألمــن العــام«، وأشــار البيــان إلــى أن »املديريــة العامــة لألمــن العــام علــى 
تنســيق وتعــاون دائــم مــع جميــع املنظمــات الدوليــة املعنيــة«.

 على بيان مشترك 
ً
وجاء بيان املديرية العامة لألمن العام اللبناني ردا

أصدرتــه منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، و»املركــز اللبنانــي لحقــوق 
اإلنســان«، و»املفكــرة القانونيــة«، و»رواد الحقــوق« و»مركــز وصــول 
لحقــوق اإلنســان« ذكــروا فيــه، أن »لبنــان رّحــل بإجــراءات موجــزة 16 
 على األقل، بعضهم مسجلون كالجئين، عند وصولهم إلى مطار 

ً
سوريا

امللف السيا�سي

سورية ترفض 
ماورد في البيان 
الختامي للقمة 
العربية الطارئة 

بخصوص ما سمته 
»التدخل اإليراني في 
الشؤون السورية«
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بيروت في 26 نيسان 2019«. )الوكالة الوطنية لإلعالم، 2019-5-24(
فــي غضــون ذلــك، انتقــد وزيــر الخارجيــة اللبنانــي، جبــران باســيل، 
 
ً
داعيــا الســوريين،  املهجريــن  قضيــة  إزاء  األوروبــي  االتحــاد  سياســة 

 إلــى بــذل جهــود ماليــة لدعــم عودتهــم إلــى وطنهــم.
ً
بروكســل مجــددا

الرســمية  زيارتــه  مســتهل  فــي  الجمعــة،  عقــده،  اجتمــاع  وخــالل 
 ،

ً
إلــى إســبانيا، مــع رئيســة مجلــس النــواب اإلســباني املنتخبــة حديثــا

ماريكســيل باتــت، تنــاول باســيل بإســهاب موضــوع النازحيــن الســوريين 
الذيــن اســتضافتهم بــالده، ووصــف باســيل املهجريــن بأنهــم ضحايــا 
الحــرب فــي ســورية، لكنــه أشــار إلــى أن لبنــان غيــر قــادر علــى تحمــل أعبــاء 

نزوحهــم املســتمر منــذ 8 ســنوات.
ونقلــت وزارة الخارجيــة اللبنانيــة عــن باســيل قولــه: »مــا هــو أخطــر 
مــن األعبــاء املترتبــة علــى النــزوح احتمــاالت بقائهــم علــى أرضنــا ونحــن 
نخ�ســى ذلــك فــي ضــوء التجربــة التــي عشــناها مــع لجــوء الفلســطينيين إلــى 
بالدنــا منــذ العــام 1948 وهــم ال يزالــون علــى أرضنــا وال نريــد أن يتكــّرر 

ذلــك مــع الســوريين«.

ودعــا إســبانيا واالتحــاد األوروبــي إلــى التنبــه لهــذه املســألة، وقــال: 
»قــد يأتــي يــوم تضيــق ســبل العيــش بالنازحيــن فيتوجهــون إلــى أوروبــا«، 
 والتي تقوم على 

ً
وأضاف: »نحن نرفض السياسة الدولية املتبعة حاليا

تمويــل بقــاء النازحيــن فــي لبنــان إلــى أن يحيــن موعــد الحــّل السيا�ســي فــي 
ســورية، مــع العلــم أن الظــروف األمنيــة باتــت متوفــرة فــي ســورية ليعــود 

أهلهــا النازحــون إليهــا.
وتابــع: أن هــذه السياســة إزاء قضيــة النازحيــن ال تناســب بــالده، 
 إلــى أن لبنــان يريــد »أن يتــم اســتعمال األمــوال لتأميــن عودتهــم 

ً
مشــيرا

«. )موقــع 
ً
وتثبيــت بقائهــم فــي أرضهــم، وهــذا مــن مصلحــة أوروبــا أيضــا

)2019-5-31 اللبنانيــة،  الخارجيــة  وزارة 
علــى صعيــد آخــر، هــدد رئيــس حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي بنياميــن 
نتنياهو بشــن املزيد من االعتداءات في ســورية بزعم »الرد على عدوان 
يســتهدف« كيــان االحتــالل، وكتــب علــى »فيســبوك« و»تويتــر«: »الجيــش 
الســوري حــاول، قبــل قليــل، ضــرب طائــرة إســرائيلية، لكنــه لــم ينجــح. 
 علــى ذلــك، دمــر ســالح الجــو منصــة اإلطــالق التــي أطلــق الصــاروخ 

ً
وردا

امللف السيا�سي

 ماريكسيل باتت
ً
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خالل لقائه رئيسة مجلس النواب اإلسباني املنتخبة حديثا
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منهــا. سياســتنا واضحــة: لســنا مســتعدين للتســامح مــع أي عــدوان 
ضدنــا، وســنرد بقــوة وصرامــة«. )روســيا اليــوم، 2019-5-28(

وأعلــن أن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب أرســل لــه خريطــة جديدة 
 
ً
إلســرائيل وقعهــا بنفســه تظهــر هضبــة الجــوالن الســورية املحتلــة جــزءا

مــن إســرائيل، وقــال نتنياهــو: »ترامــب أرســل لــي مــع مستشــاره، جاريــد 
كوشــنر خريطــة تظهــر مرتفعــات الجــوالن تحــت الســيادة اإلســرائيلية«، 
وتابــع: أن الخريطــة املحدثــة »أعدتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة مذيلــة 

بتوقيــع ترامــب«.
وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورة لنتنياهــو مــع 
خريطــة وزارة الخارجيــة األمريكيــة التــي اســتلمها مــن جاريــد كوشــنر  
بخط يد ترامب كتبت عليها كلمة جميل »Nice« بالقرب من مرتفعات 

الجــوالن املحتــل.
واســتقبل رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، اليــوم، كبيــر مستشــار الرئيــس 
األمريكــي جاريــد كوشــنر واملبعــوث األمريكــي للشــرق األوســط جيســون 

اللقــاء  وحضــر  إقامتــه،  مقــر  فــي  غرينبــالت 
مبعــوث اإلدارة األمريكيــة إلــى الشــأن اإليرانــي 
بريان هوك والســفير اإلســرائيلي لدى الواليات 

املتحــدة رون ديرمــر.
وصــرح نتنياهــو بأنــه يســره دائمــا اســتقبال 
فــي  غرينبــالت  وجيســون  كوشــنير  جاريــد 
املشــتركة  الجهــود  بحــث  أجــل  مــن  إســرائيل 
 
ً
، مثمنــا

ً
لدفــع االزدهــار واألمــن والســالم قدمــا

إلــى  تهــدف  التــي  الســياق سياســة ترامــب  فــي 
دمــج الحلفــاء مــع بعضهــم البعــض فــي التعامــل 
الفــرص  واغتنــام  املشــتركة  التحديــات  مــع 
املشــتركة، بحســبما جــاء علــى لســانه. )روســيا 

)2019-5-30 اليــوم، 
صحفيــة  تقاريــر  اعتبــرت  جانبهــا،  مــن 
الســورية  الدولــة  تصــدي  أن  إســرائيلية 
املا�ســي  اإلثنيــن  يــوم  اإلســرائيلي  لالعتــداء 
وقالــت:  إســرائيل«،  إلثــارة  الســعي  »هدفــه 
إن الحادثــة األخيــرة )عــدوان اإلثنيــن( تطــرح 
تســاؤالت عديــدة بعــد ســيطرة الجيــش العربــي 
الصيــف  الجنوبيــة  املنطقــة  علــى  الســوري 

. ملا�ســي ا
وأكــد مصــدر عســكري يــوم اإلثنيــن املا�ســي أنــه فــي تمــام الســاعة 
21,10 قــام العــدو »اإلســرائيلي« باســتهداف أحــد مواقعنــا العســكرية 
شــرق خــان أرنبــة بريــف القنيطــرة، وأســفر العــدوان عــن ارتقــاء شــهيد 

وإصابــة مقاتــل آخــر بجــراح.
وفــي اليــوم ذاتــه، أكــد نشــطاء علــى »فيســبوك«، أن العــدو نفــذ 
عدوانــه مــن تــل أبــو النــدى املحتــل، بصــاروخ أرض أرض، اســتهدف آليــة 
عســكرية متمركــزة فــي تــل الشــعار بريــف القنيطــرة، مــا أدى الستشــهاد 
ضابــط برتبــة مــالزم وإصابــة جندييــن آخريــن بجــروح، بعدمــا ذكــر 
النشــطاء أن املضادات األرضية اســتهدفت ظهر أمس طائرتي اســتطالع 

لالحتــالل فــي ســماء املحافظــة اخترقتــا األجــواء الســورية، علــى حيــن 
تحدثــت قنــاة »العربيــة الحــدث« عــن إســقاط إحداهــا.

أمــا روايــة االحتــالل عــن االعتــداء، فكانــت فــي بيــان للمتحــدث باســم 
الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي على »تويتر«، كتب فيه أنه »في وقت 
ســابق مــن اليــوم )اإلثنيــن( رصــد إطــالق نيــران مضــادات أرضيــة ســورية 
باتجــاه طائــرة عســكرية إســرائيلية كانــت فــي تحليــق اعتيــادي شــمال 

البــالد، وســقطت قذيفــة املضــادات داخــل ســورية« علــى حــد زعمــه.
وأضــاف أدرعــي: أن »الطائــرة اســتكملت مهمتهــا حســب مــا خطــط 
 علــى ذلــك، أغــار الجيــش اإلســرائيلي قبــل قليــل علــى املنصــة 

ً
لهــا.. وردا

التــي أطلقــت منهــا النيــران«.
أمــا رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، فاعتبــر فــي اليــوم 
التالــي أن »الجيــش الســوري حــاول مهاجمــة طائــرة إســرائيلية ولكنــه 
تتعلــق  التــي  باألمــور   

ً
أبــدا تتســامح  »إســرائيل« ال  أن  وأكــد  فشــل«، 

بالهجمــات التــي تســتهدفها وأضــاف »ســنرد عليهــا بعنــف وقــوة«.
أطلــق  ملــاذا  الصحفــي:  التقريــر  وتســاءل 
»النظــام« النــار علــى الطائــرة اإلســرائيلية مــن 
نظــام دفــاع جــوي قديــم؟ وملــاذا كان »النظــام« 
فيهــا  تتواجــد  التــي  املنطقــة  مــن   

ً
جــدا  

ً
قريبــا

دوريــات لألمــم املتحــدة؟ مشــيرة إلــى أن قريــة 
خــان أرنبــة، التــي شــهدت االعتــداء اإلســرائيلي، 
تقــع بالقــرب مــن خــط برافــو، الخاضــع ملراقبــة 
األمــم املتحــدة فــي إطــار املنطقــة العازلــة لفــض 
الســوري  العربــي  الجيــش  بيــن  االشــتباك 

االحتــالل. وجيــش 
بــأن »النظــام يســعى  إلــى الزعــم  وخلــص 
املنطقــة  أن   

ً
خصوصــا إســرائيلي  رد  إلثــارة 

لــم تشــهد خــالل ســنوات طويلــة أي تحــرك 
عبــر  للطائــرات  مضــادة  نيــران  أو  عســكري 
»إســرائيل«  النظــام  يســتهدف  ولــم  الحــدود 

االنتقــام«. بدافــع 
 آخــر حــول تواجــد 

ً
وطرحــت التقريــر ســؤاال

املراقبيــن الــروس فــي املنطقــة وقالــت: هــل يعنــي 
ذلــك )العــدوان( أن القــوات التابعــة للنظــام 
قــررت اســتهداف الطائــرة اإلســرائيلية بشــكل 
منفــرد أم إن روســيا علمــت بذلــك؟ )جيروزاليــم بوســت، 2019-5-29(
مــن جهتهــا زعمــت تقاريــر صحفيــة إســرائيلية أخــرى، أن تقاريــر 
االستخبارات اإلسرائيلية تشير إلى نية إيران عبر من سمتهم »وكالءها« 
فــي ســورية وبالتعــاون مــع حــزب اللـــه زيــادة التوتــر مــن خــالل التصعيــد فــي 
الجــوالن املحتــل ضمــن خطــة وضعتهــا إيــران وتهــدف ملحاربــة العقوبــات 
 علــى الضربــات »اإلســرائيلية« التــي تتعــرض لهــا 

ً
األميركيــة وتأتــي ردا

 ملا أوردت مواقع إلكترونية معارضة.
ً
القوات اإليرانية في سورية، وفقا

ونقــل التقريــر عــن ســكان فــي الجــوالن املحتــل أنهــم ســمعوا أصــوات 
 لطائــرات عســكرية بالقــرب مــن الحــدود مــع ســورية. 

ً
انفجــارات وأصواتــا

)هآرتــس، 2019-5-29(

امللف السيا�سي

هنية: حركة حماس 
لم تقطع العالقة مع 
دمشقوما يجري في 

سورية تجاوز »الفتنة« 
إلى تصفية حسابات 

دولية وإقليمية
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مــن جانــب آخــر، أعلنــت الســفارة الروســية لــدى الواليــات املتحــدة 
أن وســائل إعــالم أمريكيــة تحــاول مــن جديــد تشــويه ســمعة الســلطات 
الســورية باســتخدام أدلــة مشــكوك فيهــا التهــام دمشــق بســوء معاملــة 

الســجناء.
وجــاء فــي بيــان نشــرته الســفارة: »أثــارت 
املنتشــرة  املقــاالت  مــن  سلســلة  اهتمامنــا 
فــي  األمريكيــة، وخاصــة  اإلعــالم  وســائل  فــي 
والتــي  أن«  أن  و«�ســي  تايمــز«  »نيويــورك 
جرائــم  بارتــكاب  الســورية  الســلطات  تتهــم 
إلــى  الوســائل  هــذه  وتشــير  الســجناء.  بحــق 
مــا يســمى »األرشــيف الكبيــر للوثائــق التابــع 
جمعتهــا  كأدلــة  الســورية«  لالســتخبارات 
منظمــة »لجنــة العدالــة الدوليــة واملحاســبة 

املعروفــة. غيــر   «
إلــى  اإلشــارة  »تجــدر  البيــان:  وأضــاف 
االنعــدام الكافــي لشــفافية عمــل هــذه املنظمــة 
غيــر الحكوميــة. فمــن الصعــب جــدا العثــور فــي 
املصــادر املكشــوفة علــى أي معلومــات حولهــا، 

إذ ال يوجــد لديهــا موقــع إلكترونــي أو أي صفحــات خاصــة فــي شــبكات 
التواصــل االجتماعــي. وال�ســيء املعــروف الوحيــد هــو أن تمويلهــا يتــم مــن 
قبــل الــدول الغربيــة، بمــا فيهــا الواليــات املتحــدة. وإضافــة إلــى ذلــك تظهر 
هنــاك تســاؤالت حــول صحــة هــذه »الوثائــق« 
التــي يزعــم أنــه تــم نقلهــا مــن ســورية، وخاصــة 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عــدم وجــود أي دخــول 

إليهــا«.
عــن  يــدور  الحديــث  أن  »نعتقــد  وتابــع: 
الســلطات  ســمعة  لتشــويه  جديــدة  محاولــة 
الســورية باســتخدام أدلة مشــكوك فيها. وعلى 
مــا يبــدو فــإن إثــارة الهســتيريا املعاديــة لســورية 
مــن قبــل وســائل اإلعــالم األمريكيــة تهــدف إلــى 
صــرف انتبــاه الجمهــور عــن املشــاكل الناتجــة 
مــن الوجــود العســكري غيــر الشــرعي للواليــات 
يــدور  �ســيء  كل  وقبــل  ســورية.  فــي  املتحــدة 
الحديــث عــن الكــوارث اإلنســانية فــي مخيمــي 
الهــول والركبــان للنازحيــن الســوريين«. )تــاس، 

>)2019-5-31

مبنى السفارة الروسية لدى الواليات املتحدة

روسيا: الحكومة 
السورية تتخذ 

خطوات نشيطة 
تستهدف زيادة فعالية 

عودة املهجرين

امللف السيا�سي
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التعليق

 الجامعــيُّ وعضــو الهيئــة العلمّيــة فــي مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات، 
ُ
ــد الكاتــُب واألســتاذ

ّ
       أك

 أنَّ إسرائيل غادرت املنطقة الجنوبّية، وعادت إلى اتفاق الفصل 
ً
ه يعّد صحيحا

ّ
عقيل محفوض، أن

لعام 1974، إال أن رهاناتها حيال سورية طوال الحرب لم تتغير، والتزال تعمل وفق مبدأ أو قاعدة 

»معركــة بيــن الحــروب«، وهــذا هــو اإلطــار الــذي يحكــم اعتداءاتهــا املتكــررة علــى مواقــع عســكرية 

ــوى مواليــة إليــران.
ُ
وتعليميــة مدنّيــة فــي ســورية، بذريعــة »احتــواء إيــران« فــي ســورية، أو اســتهداف ق

 ،
ً
 واقعا

ً
 في اإلقليم والعالم، بوصفها أمرا

ً
       الذريعة اإلسرائيلية املذكورة يتم ترويجها بصورة دائما

 في بعض املناطق، إال أنه 
ً
 وعسكرّيا

ً
 أمنّيا

ً
وهذا كالم »يراد به باطل«، بمعنى: صحيح أنَّ إليران وجودا

ال يصل إلى مستوى تهديد مباشر إلسرائيل، إال إذا كان دعُم الجيش السوري والدولة السورية ضد 

 لـ«إســرائيل«، وهذا هو املرجح، ثم إن إيران أتت إلى ســورية من أجل مهمة 
ً
اإلرهاب هو نفســه تهديدا

محــددة، ومــن املرجــح أن تعــود األمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب، مــا يعنــي توقــف الحــرب، وهــذه 

، أو يفترض أن تكون كذلك!
ً
مســألة أساســية بالنســبة لســورية واملنطقة، وإليران أيضا

       كمــا أنَّ أي ذرائــع أو تبريــرات إســرائيلية لــن تكــون مقبولــة بالنســبة لســورية التــي تركــز جهودهــا 

بتدرج، ولكن بثبات؛ ذلك من أجل إعادة فرض ميزان للردع حيال االعتداءات اإلسرائيلّية املتكررة. 

      وعلــى صعيــد آخــر، أشــار محفــوض إلــى أنَّ الحــرب الســورية كشــفت عــن أنَّ »حلــف املقاومــة« كان 

يشــتكي مــن »نقــاط ضعــف« كبيــرة، وقــد تجلــى جانــب مــن ذلــك فــي موقــف حركــة حمــاس مــن الحــرب 

 حيــال 
ً
 وقطعّيــا

ً
 املقاومــة، كان جذريــا

ّ
 الحركــة املحســوبة جــزء مــن خــط

َ
الســورية، وقــد ظهــر أنَّ موقــف

ســورية أكثــر منــه حيــال إســرائيل. 

       ومــن املرجــح أن التصريحــات التــي يطلقهــا قــادة فــي حمــاس تجــاه ســورية فيهــا الكثيــر مــن »التقّيــة«، 

ولم يسبقها أي مراجعة نقدية وعلنية للمواقف والسياسات السابقة، وبخاّصة أن حماس تورطت 

 مــن ديناميــات تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي وأشــباهه فــي ســورية، وهــذا 
ً
فــي دمــاء الســوريين، وكانــت جــزءا

مــن األمــور املعقــدة التــي ُيْســَتْصَعُب أن تمــرَّ بســهولة، 

       من املحتمل أن إيران تمارس وساطة فيها الكثير من »اإللحاح« و»الضغوط«، من أجل عودة ما 

للعالقات بين دمشق وغزة، وهذا من منظور مراقب ومتابع لألمور قد يتطلب الكثير من الوقت، وأن 

أّي إجــراءات ضاغطــة قــد تعيــد العالقــات، لكــن »علــى زغــل« كمــا يقــال بالتعبيــر الشــامي أو الســوري، 

.
ً
هــذه مســألة يجــب التدقيــق فيهــا جيدا

د محفوض أنَّ هناك أمرين في 
َّ
، أك

ً
     وفي ما يخصُّ القمتين الخليجية والعربية اللتين عقدتا مؤخرا

 لســورية إنمــا 
ً
بيــان القمتيــن يخصــان ســورية: األول، »الســكوت« عــن معركــة إدلــب، وهــذا ليــس تأييــدا

إزعــاج لتركيــا؛ الثانــي، هــو الحديــث عــن تدخــل إيرانــي فــي الشــأن الســوري، وهــذا كالم »يــراد بــه باطل«؛ 

ذلك بحسبان جهته وقائله!. أما فواعل القمتين، فتدرك ما يجب عليها القيام به، لتفادي ما سكتت 

َن لها من بيده األمر لتفعل أّي �ســيء! ِ
ّ
عنه وما أفصحت عنه، لكنها ال تريد، وإن أرادت، فلن ُيمك

امللف السيا�سي
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امللف السيا�سي

ملف 
الشرق



13

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

واصــل الجيــش العربــي الســوري تصديــه لهجومــات جديــدة شــنها 
مســلحو تنظيــم داعــش اإلرهابــي علــى عــدد مــن نقاطــه بأق�ســى ريــف 
حمــص الشــرقي، كمــا اســتهدف عــدة مواقــع وتحــركات للتنظيــم، وســط 
إرســال تعزيــزات مــن القــوات الرديفــة باتجــاه باديــة ديــر الــزور. )الوطــن، 

)2019-5-26
ووســط تكثيــف تعزيزاتــه إلــى املنطقــة، واصــل الجيــش عمليــات 
 إلــى باديــة املياديــن فــي 

ً
 مــن باديــة البوكمــال وصــوال

ً
التمشــيط انطالقــا

القطــاع الشــرقي مــن ريــف ديــر الــزور. )الوطــن، 2019-5-27(
فــي غضــون ذلــك، أعلنــت محافظــة حمــص، أن عــودة األهالــي إلــى 
مدينة تدمر ستبدأ في الثامن من شهر حزيران، وقال مصدر في محافظة 
حمــص: إن محافظــة حمــص أعلنــت أن يــوم الثامــن مــن شــهر حزيــران 
 لبدء عودة األهالي إلى مدينة تدمر، حيث سيتم العمل 

ً
سيكون موعدا

علــى نقــل العائــالت مــن مركــز مدينــة حمــص نحــو تدمــر برحــالت مجانيــة 
 
ً
ملــدة عشــرة أيــام مــن الســاعة الثامنــة صباحــا

إلــى الخامســة مســاء.
ولفــت املصــدر، إلــى أن الجــداول االســمية 
تتضمــن العائــالت الراغبــة فــي البقــاء في املدينة 
والعائــالت التــي ترغــب فــي زيــارة املدينــة وتفقــد 
املنــازل فقــط إضافــة إلــى األهالــي الذيــن خرجوا 
أن   

ً
مؤكــدا  ،

ً
مؤخــرا الركبــان«  »مخيــم  مــن 

جميع الخدمات األساسية متوافرة في املدينة 
وباإلمــكان أن تتحســن أكثــر مــع عــودة األهالــي 

إليهــا. )الوطــن، 2019-5-29(
وفــي شــأن متصــل بعــودة األهالــي، أفــادت 
مصــادر خاصــة أن دفعــة جديــدة مــن قاطنــي 
»مخيــم الركبــان« خرجــت ووصلــت إلــى معبــر 
جليغــم الواقــع فــي منطقــة الـــ55 كــم، الفتــة 
إلــى أن هــذه الدفعــة هــي التاســعة وتضــم 50 
 فقــط معظمهــم مــن النســاء واألطفــال 

ً
شــخصا

وكبــار الســن.
بمــوازاة ذلــك أكــد بيــان مشــترك للهيئتيــن 

التنســيقيتين الســورية والروســية حــول عــودة املهجريــن الســوريين، 
 منــذ الـــ23 مــن آذار املا�ســي مــن املخيــم »الــذي 

ً
خــروج 13337 شــخصا

يعيش فيه عشرات اآلالف من املهجرين في ظل أوضاع كارثية وال يملك 
الكثيــرون منهــم مبالــغ ماليــة لدفعهــا لإلرهابييــن املنتشــرين فــي املخيــم 
 إلــى أن أكثــر مــن 85 باملئــة مــن 

ً
حتــى يســمحوا لهــم بالخــروج منــه«، الفتــا

العائديــن عــادوا إلــى بيوتهــم.
ودعت الهيئتان »املجتمع الدولي ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات 
اإلنســانية الدوليــة التخــاذ موقــف مبدئــي للتأثيــر فــي الواليــات املتحــدة 
األميركيــة لحــل مســألة إخــراج قــوات احتاللهــا مــن األرا�ســي الســورية فــي 

أســرع وقــت«. )ســانا، 2019-5-29(
فــي األثنــاء، دخــل رتــل مــن »الحشــد الشــعبي« العراقــي، إلــى مدينــة 
 من العراق، يضم نحو 40 سيارة 

ً
البوكمال بمحافظة دير الزور، قادما

بداخلهــا عناصــر يحملــون أســلحة فرديــة، وأخــرى ترتكــز عليهــا مضــادات 

»23«، وأوضحــت املصــادر، أن الرتــل دخــل مدينــة البوكمــال، فــي حيــن 
سيتجه إلى بادية دير الزور، وسبق أن عزز »الحشد الشعبي«، انتشاره 
علــى طــول الشــريط الحــدودي بيــن العــراق وســورية قــرب البوكمــال. 

)ســبوتنيك، 2019-5-29(
وبينمــا دعــت روســيا املجتمــع الدولــي واألمــم املتحــدة واملنظمــات 
اإلنســانية الدوليــة، التخــاذ موقــف مبدئــي يحــث واشــنطن علــى ســحب 
قواتهــا العاجــل مــن ســورية ورفــع العقوبــات األوروبيــة واألمريكيــة عنهــا.
وقــال بيــان صــدر األربعــاء عــن مقــر التنســيق املشــترك بيــن روســيا 
وســورية: »نحــث املجتمــع الدولــي والهيــاكل املتخصصــة التابعــة لألمــم 
املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية الدوليــة علــى اتخــاذ موقــف مبدئــي فــي 
التأثيــر علــى الواليــات املتحــدة لحــل مســألة انســحاب قواتهــا العاجــل 
مــن األرا�ســي الســورية املحتلــة، حيــث تدعــم هــذه القــوات العصابــات 

املســلحة وتعيــق اســتعادة الحيــاة املدنيــة فــي ســورية«.
وذكــر البيــان أن روســيا وســورية تدعــوان 
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي إلــى رفــع 
العقوبات االقتصادية املفروضة على سورية 
التــي ال تســهم فــي حــل املشــاكل اإلنســانية فــي 
الواليــات  »نطالــب  فيــه:  وورد  البلــد،  هــذا 
املتحــدة واالتحــاد األوروبــي برفــع العقوبــات 
هــذه  مثــل  لســورية.  املناهضــة  االقتصاديــة 
التدابيــر التقييديــة ال تســهم فــي حــل املشــاكل 
اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة امللحــة 

فــي ســورية«. )نوفوســتي، 2019-5-29(
اإليرانــي،  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  بــدوره، 
محمــد جــواد ظريــف، بــأن األســلحة األمريكيــة 
التــي حصــل عليــه تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي 
ســورية وصلــت إليــه عــن طريــق الســعودية، 
وقــال: إن الضجــة بســبب األنشــطة اإليرانيــة 
وجــود  بســبب  »تثــار  الســورية  األرا�ســي  فــي 
دولتيــن بشــكل قانونــي هنــاك وذلــك بنــاء علــى 
طلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية، وهمــا 
إيــران وروســيا، أمــا البقيــة فدخلــوا ســورية بصــورة غيــر قانونيــة، ومــن 
أجــل أن يغطــي هــؤالء علــى وجودهــم غيــر القانونــي فــي ســورية، يقومــون 
بإطــالق جعجعــة حــول الحضــور القانونــي لآلخريــن الــذي يتمثــل فــي 

وجــود املستشــارين فــي هــذا البلــد«.
التوفيــق  يتمنــون  هــؤالء  كان  واضــح،  األمــر   ،

ً
»حســنا وأضــاف: 

والنجــاح لإلرهابييــن، هــذا التاريــخ يعــود لثــالث أو أربــع ســنوات وليــس إلى 
 خــالل الســنوات الثــالث 

ً
القــرن املا�ســي لكــي ننســاه، نحــن نتذكــر جميعــا

أو األربــع مــا الــذي كانــت أمريــكا تريــده مــن ســورية ومــا الــذي كان الغــرب 
يريــده منهــا«، وأوضــح: »كانــوا يمنــون النفــس بتقــدم ونجــاح اإلرهابييــن، 
وكانــوا يدعمونهــم. نحــن لــم ننــس األخبــار ولــم ننــس الوثائــق التــي كانــت 
توثــق كيــف أن األســلحة األمريكيــة كانــت تصــل إلــى داعــش عــن طريــق 
الســعودية، كمــا أننــا لــم ننــس كيــف كانــت األســلحة الكيميائيــة توضــع 

تحــت تصــرف اإلرهابييــن عبــر دول املنطقــة«.

محافظة حمص: 
عودة األهالي إلى 

مدينة تدمر ستبدأ 
في الثامن من شهر 

حزيران
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واعتبر وزير الخارجية اإليراني أنه »على الرغم من كل هذا، إال أنهم 
هزموا وفشلوا بسبب مقاومة الشعب السوري املدعوم من قبل إيران 
وروســيا، وختــم بالقــول: »وبــدال مــن أن يقبــل هــؤالء بالهزيمــة ويقــروا 
بهــا، وفــي الحقيقــة بــدل أن يســمحوا للشــعب الســوري بالتوجــه صــوب 
االســتقرار وإعــادة اإلعمــار، نجدهــم يســتمرون فــي سياســاتهم الخاطئــة. 
 مــن التغطيــة علــى هــذه السياســات الخاطئــة عــن طريــق 

ً
أنــا أقتــرح بــدال

إطــالق الشــعارات، أن يقومــوا بتغييــر سياســاتهم«. )العالــم، 5-31-
)2019

على صعيد متصل، وّجه تنظيم داعش اإلرهابي مسلحيه إلى اتباع 
أســاليب حرب العصابات، عبر تنفيذ هجمات كر وفر واحتجاز رهائن، 
ويستخدم التنظيم هذه األساليب في أماكن يتطلع إليها للتوسع خارج 

سورية والعراق. )مواقع معارضة، 2019-5-25(
الكرديــة،  الذاتيــة«  »اإلدارة  تســمى  مــا  بــدأت  آخــر،  مــن جانــب 
بتســجيل أســماء نازحــي محافظــة الرقــة الراغبيــن فــي مغــادرة »مخيــم 
الهــول« الواقــع جنــوب الحســكة، وقالــت الرئيســة املشــتركة ملخيمــات 
الحســكة ماجدة أمين: إنهم سيســمحون في الوقت الحالي بعودة نازحي 
مدينتي الطبقة والرقة فقط، مشيرة أن القرار لن يشمل عوائل تنظيم 

داعــش اإلرهابــي، وأضافــت: إنهــم سيرســلون النازحيــن إلــى منازلهــم نهايــة 
نــازح. )مواقــع  ألــف  األســبوع الجــاري حيــث تشــير التوقعــات بعــودة 

)2019-5-26 معارضــة، 
 ألزمــت فيــه 

ً
هــذا، وأصــدرت »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة، تعميمــا

خطباء وأئمة املساجد في املناطق التي تسيطر عليها شمال شرق البالد 
بالدعاء لزعيم »حزب العمال الكردستاني« أوجالن في نهاية كل خطبة 
صــالة جمعــة، وخطبــاء املســاجد فــي محافظــة الحســكة خــالل خطبــة 
الجمعــة، إضافــة إلــى الدعــاء، طالبــوا املنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية 
الســالم  بـ»راعــي  إيــاه  واصفيــن  أوجــالن،  ســراح  إطــالق  علــى  للعمــل 

واملحبــة«.
من جانب آخر، شنت ميليشيات »با يا دا« حملة مداهمة واعتقال 
اســتهدفت املدنييــن فــي ريــف الحســكة الجنوبــي، وداهــم العشــرات مــن 
مســلحي امليليشــيات التابعــة لـ»بــا يــا دا« قــرى )أبــو فــاس والطارقيــة 
والعــزاوي( بهــدف البحــث عــن مطلوبيــن بداعــي عالقتهــم مــع امليليشــيات 
املســلحة التابعــة للنظــام التركــي واملتواجــدة بريــف حلــب الشــمالي، وقام 
مســلحوا »بــا يــا دا« باعتقــال عــدد مــن الشــبان فــي الحملــة، ونقلهــم إلــى 
جهــة غيــر معلومــة بحجــة تعاملهــم مــع ميليشــيات »الجيــش الحــر«. 

ميليشيات »با يا دا« شنت حملة مداهمة واعتقال استهدفت املدنيين في ريف الحسكة الجنوبي
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)مواقــع معارضــة، 2019-5-24(
وحــول وجــود »حــوارات« غيــر مباشــرة بيــن »قســد« ونظــام أردوغــان، 
علق عضو »املجلس الرئا�سي« لـ»مجلس سورية الديمقراطية- مسد« 
 إلــى 

ً
آزاد بــرازي، بالقــول: إن »الحــوار هــو خيــاٌر إســتراتيجي لنــا«، الفتــا

أنــه إذا كانــت الظــروف مهيئــة ال شــك ســنجنح نحــو الحــوار ســواء مــع 
»النظام« أم تركيا، وفق أسس سليمة وندية، وذلك في حوار مع مواقع 
كرديــة ونقلتــه مواقــع إلكترونيــة معارضــة، وقــال: إن »أي حــوار ينطلــق 
مــع تلــك األطــراف مــن قاعــدة التابــع واملتبــوع والســيد والعبــد أو الحاكــم 

.»
ً
 وتفصيــال

ً
واملحكــوم مرفــوٌض جملــة

وأوضــح »بحســب مــا أشــارت األنبــاء هنــاك وســاطات بيــن »اإلدارة 
الذاتيــة« لشــمال وشــرق ســورية« )التابعــة لـ»مســد«( وتركيــا للوصــول 

املجــاالت،  مختلــف  فــي  توافقيــة  صيــغ  إلــى 
 
ً
خاصــة بخصــوص »املنطقــة اآلمنــة«، مشــددا

تختلــف  الذاتيــة«  »اإلدارة  »رؤيــة  أن  علــى 
 عــن الرؤيــة التركيــة »بخصــوص املنطقــة 

ً
كليــا

اآلمنــة، وأكــد أن تركيــا تحتــل عفريــن. )مواقــع 
)2019-5-25 معارضــة، 

العالقــات  رئيــس  قــال  الغضــون  فــي 
الديمقراطــي«  االتحــاد  لـ»حــزب  الخارجيــة 
الكــردي فــي رده علــى ســؤال حــول مــدة بقــاء 
واشــنطن فــي ســورية: »ملــدة عــام أو عاميــن علــى 
األقــل ســيبقون. إذا كان هنــاك أميركيــون أو 
تحالــف دولــي، فهــذا يعنــي أنــه ســيكون أكثــر 
الضربــات  أو  الهجمــات  وســيمنعون   ،

ً
أمانــا

الجويــة التــي تقــوم بهــا تركيــا«، وأشــار إلــى أن 
جهــود روســيا للتوســط بيــن الدولــة الســورية 
املخــاوف  تخفيــف  علــى  تســاعد  ال  وتركيــا 
الكرديــة، وتابــع: »إنهــم يعملــون عــن كثــب مــع 
تركيــا ويحاولــون إرضاءهــا«.  )بلومبيــرغ، 25-

)2019 -5
فــي األثنــاء، تزايــدت األنبــاء عــن مفاوضــات 
بيــن »قســد« ومســؤولين مــن النظــام الترـكـي، 
مســتقبل  بحــث  بهــدف  أميركيــة  بوســاطة 
منطقــة شــمال شــرقي ســورية والعالقــة بيــن 

الطرفيــن.
»قســد«  ميليشــيا  مــن  ممثلــون  والتقــى 
مــع مســؤولين مــن النظــام الترـكـي، بوســاطة 

أميركيــة بهــدف بحــث مســتقبل منطقــة شــمال شــرقي ســورية والعالقــة 
بيــن الطرفيــن، وقالــت املصــادر: »إن االتصــاالت بيــن الطرفيــن تجــري 
 مكثفــة لتأميــن حلــول مناســبة 

ً
برعايــة مــن واشــنطن التــي تبــذل جهــودا

وحلفائهــا  األمنيــة  األتــراك  مصالــح  يضمــن  بمــا  املنطقــة،  ملســتقبل 
األكــراد«، وأضافــت أن تلــك االتصــاالت تحولــت إلــى مــادة رئيســية فــي 
قضيــة مســتقبل صفقــة صواريــخ إس 400 الروســية واإلفــراج عــن 
.
ً
طائــرات إف 35 وعــن بطاريــات صواريــخ الباتريــوت األميركيــة أيضــا

وبحســب املصــادر، فــإن النظــام التركــي يطالــب بســحب امليليشــيات 
الكرديــة مــن الرقــة ومنبــج باعتبارهمــا مناطــق ذات أغلبيــة عربيــة، 
ودخــول ميليشــيات مــن »الجيــش الحــر« التــي تدعمهــا إليهمــا، وأنــه ال 
يمانــع بقــاء امليليشــيات الكرديــة فــي الحســكة والقامشــلي وعيــن العــرب 

وديــر الــزور ولــو مــع ســالحها.
وأضافــت تلــك املصــادر: أن النظــام التركــي يســعى إلــى قطــع التواصل 
بين املناطق التي تســيطر عليها امليليشــيات الكردية، ولكنه لن يمانع في 
حرية حركتها في شمال شرقي سورية، في ظل ضمانات أميركية وغربية 
بعــدم تحــول مناطقهــم إلــى كانتــون مســتقل. )الشــرق األوســط، 5-26-

)2019
فــي غضــون ذلــك، كشــفت تقاريــر أميركيــة عــن إجــراءات لفتــح »معبر 
حــدودي« بيــن ســورية والعــراق، وقالــت أن 
 فــي مدينــة البوكمــال 

ً
 جديــدا

ً
»إيــران تبنــي معبــرا

شــرق ســورية فــي الطــرف املقابــل ملعبــر القائــم 
العراقيــة  الحــدود الســورية –  العراقــي علــى 
 التقطتهــا األقمــار الصناعيــة 

ً
ونشــرت صــورا

للمعبــر«.
وأضافــت: أن املعبــر الحالــي الــذي تســتعد 
 – الســورية  الحــدود  علــى  الفتتاحــه  إيــران 
، ويحــده علــى الطــرف 

ً
العراقيــة مــا زال مغلقــا

 للجيــش العراقــي. )فوكــس نيــوز، 
ً
اآلخــر موقعــا

)2019-5-25
وفــي تطــور الفــت، أعلــن فــوج كامــل تابــع 
قســد«  الديمقراطيــة-  ســورية  لـ»قــوات 
العصيــان، بعدمــا نفــذ حوالــي 300 عنصــر 
 فــي صفــوف »وحــدات 

ً
مــن املجنديــن إجباريــا

حمايــة الشــعب« العمــود الفقــري فــي »قســد« 
استعصاًء في الفوج الواقع قرب بلدة تل برك 
فــي ريــف الحســكة، وطالبــوا بتســريحهم بعــد 
انتهــاء مــدة خدمتهــم اإلجباريــة التــي تفرضهــا 

امليليشــيا بعــد قــرار االحتفــاظ بهــم.
وقامــت قــوة عســكرية كبيــرة مــن ميليشــيا 
»وحــدات الحمايــة« بمحاصــرة الفــوج الــذي 
رفــض إطاعــة األوامــر، حيــث جــرت اشــتباكات 
صفــوف  فــي  جرحــى  ســقوط  عــن  أســفرت 
الطرفيــن، وفــرار حوالــي 30 مــن عناصــر الفــوج 
إلــى جهــات غيــر معلومــة. )مواقــع معارضة، 26-

)2019-5
غضــب  المتصــاص  محاوالتهــا  »قســد«  واصلــت  الــزور  ديــر  وفــي 
 مــن ســجونها هنــاك، كانــت قــد 

ً
العشــائر فأفرجــت عــن 89 معتقــال

اعتقلتهم في وقت سابق في إطار حملتها األمنية شرقي سورية ممن »لم 
أياديهــم بدمــاء الســوريين«. تتلطــخ 

وتــم اإلفــراج عــن املعتقليــن ضمــن مراســم بحضــور شــيوخ ووجهــاء 
عشائر املنطقة وممثلين عن املؤسسات املدنية، الفتة إلى أن الخطوة 

دعت روسيااملجتمع 
الدولي واألمم املتحدة 
واملنظمات اإلنسانية 
الدولية التخاذ موقف 
مبدئيي حث واشنطن 

على سحب قواتها 
العاجل من سورية 
ورفع العقوبات عنها
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ملف الشرق

 من سجون »قسد« 
ً
جاءت بعد عشرة أيام من اإلفراج عن 43 معتقال

فــي ديــر الــزور، اعتقلتهــم فــي وقــت ســابق بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش.
وقــال املتحــدث باســم قبيلــة العكيــدات: »نعمــل علــى اإلفــراج عــن 
 كمــا ســنعيد 2800 شــخص مــن املخيمــات إلــى منازلهــم«. 

ً
553 معتقــال

)هــاوار، 2019-5-26(
محافظــة  شــهدت  ذلــك،  غضــون  فــي 
فــوج  أعلــن  بعدمــا   ،

ً
أمنّيــا  

ً
توتــرا الحســكة 

فــي صفــوف   
ً
املجنديــن قســرّيا مــن  عســكري 

املواقــع  إحــدى  فــي  تمــرده  »قســد«  ميليشــيا 
التابعــة لهــا فــي املدينــة، وداهمــت ميليشــيات 
ريــف  فــي  عربيــة  وقــرى  بلــدات  عــدة  كرديــة 
القامشــلي، بعــد فــرار مجموعــة مــن مســلحيها 
وإعــالن تمردهــم مــن أحــد األفــواج قــرب مدينة 

تــل بــراك فــي ريــف الحســكة.
»قســد«  واصلــت  الــزور،  ديــر  ريــف  وفــي 
ومعهــا »التحالــف الدولــي« محاوالتهــا الحتــواء 
حالة االستياء التي تعم أوساط األهالي ضدها 
بســبب ممارســاتها العنفيــة امليليشــياوية بحــق 
األهالــي، وأوضحــت املصــادر، أن هــم »قســد« 
النفــط  علــى  »الســيطرة  هــو  و»التحالــف« 
مــن  متواصلــة  محــاوالت  وهنــاك  واملــال«، 

امليليشــيا وداعميهــا للســيطرة علــى الوضــع بعــد التظاهــرات الشــعبية 
التــي خرجــت ضدهــا هنــاك وطالبــت بخروجهــا مــن املنطقــة ووصفهــا 

بأنهــا قــوة احتــالل.
 مــا«، 

ً
 »هــادئ نوعــا

ً
ولفتــت املصــادر إلــى أن الوضــع فــي املنطقــة حاليــا

بعــد عــدة اجتماعــات عقدتهــا »قســد« و»التحالــف« مــع ممثليــن عــن 
األهالــي، مشــيرة إلــى أن »قســد« تحــاول توفيــر 
بعض الخدمات املفقودة في املنطقة إلسكات 
»الشــعب املوجــود هنــاك الــذي أنهكــه الفقــر«.
ولفتــت املصــادر إلــى أن »التحالــف« الــذي 
تهدئــة  فــي   »

ً
كبيــرا  

ً
»دورا لعــب  أميــركا  تقــوده 

األوضــاع فــي ريــف ديــر الشــرقي، لكنهــا أكــدت 
أن األهالــي هنــاك تنظــر بفــارغ الصبــر عــودة 
ســيطرة الدولــة علــى تلــك املناطــق والتخلــص 
مــن ســيطرة »قســد« و»التحالــف«. )الوطــن، 

)2019-5-27
بخــروج  »قســد«  ســمحت  ذلــك،  إلــى 
410 عائــالت مــن قاطنــي مخيــم الهــول بريــف 
الحســكة الجنوبــي مــن أبنــاء محافظــة الرقــة 
فقــط، وهــذا القــرار جــاء بنــاًء علــى مخرجــات 
فــي ناحيــة عيــن  ملتقــى العشــائر الــذي ُعقــد 
عي�ســى تحــت رايــة »التحالــف الدولــي«. )هاوار، 

الحكومة األملانية وافقت على عودة أطفال املنضمين لتنظيم داعش الذين توجهوا للقتال إلى سورية

ظريف: األسلحة 
األمريكية التي 

حصل عليه تنظيم 
داعش في سورية 
وصلت إليه عن 
طريق السعودية



17

W W W . D C R S . S Y

)2019-5-28
علــى صعيــد متصــل، أعلــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي، عــن تمكــن 
فــي هجوميــن  »قســد«  مســلحي  مــن  عــدد  وجــرح  قتــل  مــن  مســلحيه 

)2019-5-29 )أعمــاق،  الشــرقي.  الــزور  ديــر  بريــف  منفصليــن 
مــن جانــب آخــر، ســمحت »قســد« ألهالــي حــي »الزويــة« بمدينــة 
 :

ً
هجيــن بالعــودة إلــى مســاكنهم بعــد أن كانــت منطقــة عســكرية، مضيفــا

 بالعودة إلى قريتهم خالل اليومين 
ً
إن أهالي قرية املراشدة شرعوا أيضا

املاضييــن، فــي غضــون ذلــك، اعتقلــت ميليشــيات »بــا يــا دا« مدنييــن، 
واســتولت علــى أراضيهــم فــي ريــف مدينــة الشــدادي جنــوب الحســكة. 

)مواقــع معارضــة، 2019-5-29(
األملانيــة  الحكومــة  وافقــت  األجانــب،  الدواعــش  وبخصــوص 
علــى عــودة أطفــال املنضميــن لتنظيــم داعــش الذيــن توجهــوا للقتــال 
إلــى ســورية، وأعلنــت الخارجيــة األملانيــة عــن ذلــك خــالل املرافعــات 

القضائيــة فــي قضيــة متعلقــة بدعــوى قدمهــا 
ذوو الطفلتين اللتين يعتقد أن والدتهما قتلت 
أثنــاء املعــارك فــي الباغــوز، وهمــا موجودتــان 
 فــي مخيــم الحــول لالجئيــن علــى الحــدود 

ً
حاليــا

بيــن ســورية والعــراق.
وتوجــه ذوو الطفلتيــن البالغتيــن ســنتين 
و4 ســنوات مــن العمــر إلــى محكمــة برليــن فــي 
 الســتعادتهما من ســورية إلى 

ً
أيار الجاري ســعيا

 بأنهما تحمالن الجنسية األملانية. 
ً
أملانيا، علما

)2019-5-31 )نوفوســتي، 
فــي إطــار متصــل، قبــض الجيــش اللبنانــي، 
 8 مــن  مؤلفــة  لداعــش  تابعــة  خليــة  علــى 
مســلحين، دخــل أفرادهــا لبنــان خلســة، إثــر 
تضييــق الخنــاق عليهــم فــي منطقــة الباغــوز، 
 ،

ً
بيانــا اللبنانــي  الجيــش  قيــادة  وأصــدرت 

أشــارت فيــه إلــى أن »مديريــة املخابــرات أحالــت 
إلــى القضــاء املختــص، 8 عناصــر ينتمــون إلــى 
خليــة تابعــة لتنظيــم داعــش اإلرهابــي، حيــث 
لبنانيــة  مناطــق  فــي  وتوقيفهــم  رصدهــم  تــم 
اللبنانيــة  األرا�ســي  دخلــوا  وقــد  مختلفــة، 
خلســة إثــر تضييــق الخنــاق عليهــم فــي الداخــل 

الباغــوز«.  منطقــة  الســوري- 
العســكري  القضــاء  أصــدر  األثنــاء،  فــي 

 يتهــم فيــه الســوري أحمــد عبــد الخلــف وخمســة مــن 
ً
اللبنانــي، قــرارا

رفاقــه، بجــرم االنتمــاء إلــى تنظيــم داعــش، والقتــال فــي ســورية ضــد 
 الــى املــادة 335 عقوبــات واملادتيــن 5 

ً
الجيــش العربــي الســوري، اســتنادا

و6 من قانون 1958 واملادة 72 أسلحة وذخائر، وأحالهم إلى املحكمة 
-5-31 لإلعــالم،  الوطنيــة  )الوكالــة  للمحاكمــة.  الدائمــة  العســكرية 

)2019
حدودهــا  عنــد  األمنيــة  اإلجــراءات  تونــس  شــددت  جانبهــا،  مــن 
الجنوبيــة، عقــب ورود معلومــات مــن »التحالــف الدولــي«، تفيــد بــأن 

زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، موجود في ليبيا، وذكرت مجلة 
»جــون أفريــك« فــي مقــال نشــرته علــى موقعهــا الرســمي يــوم األربعــاء، أن 
الســلطات التونســية أخــذت علــى محمــل الجــد معلومــات التحالــف 
الدولــي التــي تشــير إلــى أنــه قــد تــم تحديــد موقــع أبــو بكــر البغــدادي جنوبــي 

 عــن جــون أفريــك، 2019-5-31(
ً
ليبيــا. )روســيا اليــوم نقــال

، 30 من مســلحي 
ً
في ســياق متصل، أرســلت القوات األمريكية، ســرا

تنظيــم داعــش األجانــب الذيــن اعتقلــوا فــي ســورية بيــن عامــي 2017 
و2018، ملحاكمتهــم فــي العــراق.

وأدانــت محاكــم عراقيــة 3 مــن هــؤالء املقاتليــن باالنتمــاء إلــى تنظيــم 
داعــش وقضــت بإعدامهــم، وحكمــت علــى 5 منهــم بالســجن املؤبــد، 
أواخــر 2017  »قســد«  اعتقلتهــم  بعدمــا  العــراق،  إلــى  نقلــوا  وهــؤالء 

و2018.
وذكــر 8 داعشــيين مــن بلجيــكا وفرنســا وأملانيــا وأســتراليا ومصــر 
العراقيــة،  املحاكــم  أمــام  أدينــوا  واملغــرب، 
أنهــم بعــد أســرهم فــي ســورية علــى يــد »قســد«، 
اســتجوبتهم تلــك القــوات والقــوات األمريكيــة، 
ومــن ثــم تــم احتجازهــم فــي قواعــد عســكرية 
أمريكية بإقليم كردســتان العراق أو في األردن 

قبــل نقلهــم إلــى الســجون العراقيــة.
للجيــش  املركزيــة  القيــادة  وامتنعــت 
لكنهــا  األمــر،  علــى  التعليــق  عــن  األمريكــي، 
أقــرت بالتحديــات التــي يشــكلها املحتجــزون 
الذيــن اعتقلتهــم جماعــات كرديــة، فيمــا كانــت 
تريــد  إنهــا  ســابق،  وقــت  فــي  قالــت  »قســد« 
التخلص من املقاتلين األجانب ألنها ليست في 

للمحاكمــة. بتقديمهــم  لهــا  يســمح  وضــع 
اإلرهــاب  مكافحــة  جهــاز  نفــى  بــدوره، 
العراقــي تســلم معتقليــن مــن ســورية فــي عامــي 
2017 و2018، فيما قال مصدر في املخابرات 
األمريكيــة  القــوات  إن  العراقيــة:  العســكرية 
ســلمت بالفعــل معتقليــن أجانــب مــن مســلحي 
داخــل  و2018   2017 فــي  لـ«قســد«  داعــش 
إلــى  جــوا  نقلــوا  حيــث  الســورية،  األرا�ســي 

)2019-5-31 )رويتــرز،  العــراق. 
الــى ذلــك، كشــف وزيــر الخارجيــة الفرن�ســي 
جــان إيــف لــو دريــان، أن بــالده تكثــف جهودهــا 
إدانتهــم  بعــد  العــراق  فــي  مــن مواطنيهــا  إعــدام 6  ملنــع  الدبلوماســية 
باالنتماء لتنظيم داعش، وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرملان: 
»بالنســبة للســتة املحكــوم عليهــم باإلعــدام، قلنــا وســنكرر للســلطات 

العراقيــة موقفنــا الرافــض لعقوبــة اإلعــدام«.
وأضاف لو دريان أن بين 400 و450 فرنسيا محتجزون في مناطق 
يســيطر عليها األكراد في شــمال ســورية، منهم أطفال، وأن 100 آخرين 
مــا زالــوا يقاتلــون فــي منطقــة إدلــب التــي تســيطر عليهــا »جبهــة تحريــر 

الشــام« فــي ســورية. )رويتــرز، 2019-5-29(

نفذ حوالي 300 
عنصر من املجندين 
 في صفوف 

ً
إجباريا

»وحدات الحماية« 
استعصاًء في الفوج 
الواقع قرب بلدة تل 
برك بريف الحسكة

ملف الشرق
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     أوضــح عضــو مجلــس رئاســة »مجلــس ســورية الديمقراطــي 
- مســد«، ســيهانوك ديبــو، أن تقليــص عــدد املتدخليــن 
مــن  االقتــراب  إلــى  بالضــرورة  يــؤدي  ســورية  فــي 
 أن هــذا 

ً
الحــل السيا�ســّي لألزمــة، مؤكــدا

التقليــص لــه مداخــل عــّدة أبرزهــا 
اآلمنــة«. »املنطقــة 

     اليــوم تعيــش ســورية أزمــة 
التصادمــات  بعــد  مــن  ومقتلــة 
وإن  وفيهــا؛  ومنهــا  عليهــا  اإلقليميــة 
حالــة التصــادم هــذه والربــط املحكــم بين 
امللــف الســوري مــع ملفــات أخــرى، فــرض 
 أشبه بوضع املرآة املكسورة التي تنقل 

ً
أوضاعا

 ، الصورة بشكل غير حقيقي أو لنقل بشكٍل تجزيئّيٍ
إذ إنَّ جميــع املتدخليــن فــي ســورية مــن دول الشــرق 

األوســط يعيشــون فــي أزمــة.
      لكــن بالرغــم مــن ذلــك، فإنــه يوجــد شــبه إجمــاع كامــل 
علــى أنَّ ســورية باتــت فــي مركــز األزمــة، وبســبب ذلــك، فــإّن بلــدان 
أن  صالحهــا  مــن  لســورية-  املجــاورة  –بخاصــة  األوســط  الشــرق 
تتعجل في استقدام الحّل. وإال فإنَّ انعكاس األزمة إليها ُينبئ بكل تأكيد 
عــن أوضــاع تضاهــي بكثيــر مــا عانتــه ســورية. إنَّ أحــد الســبل فــي منــع 
ذلــك هــو االقتنــاع بــأنَّ هنــاك »منطقــة آمنــة« حقيقيــة، لــم يتــّم نســجها 
 
ً
 وإقليميــا

ً
وفــق أجنــدات معينــة؛ لقــد حــان وقتهــا لتكــون باألســلم ســورّيا

، أو مبــادئ 
ً
 أساســا

ً
، أي أنَّ لـ«املنطقــة اآلمنــة« مبــدأ

ً
فبالضــرورة عامليــا

أساســية كمــا كل املعالــم.
     أّمــا مبــادئ »املنطقــة اآلمنــة« األساســّية، فهــي الوصــول إلــى أقــّل عــدد 
مــن املتدخليــن فــي ســورية، بجانــب ذلــك حمايــة الخيــارات الوطنيــة التــي 
تحققــت، وأصبحــت اليــوم باملكتســبات فــي املنطقــة املختــارة ـكـي تكــون 

اآلمنــة.
 بــات مــن املعــروف أنَّ املنطقــة اآلمنــة ليســت باألمنّيــة؛ األولــى أي 

ْ
     إذ

اآلمنــة فإنهــا تكــون حينمــا تتوافــر شــروطها الذاتيــة التــي تؤهلهــا كــي تكــون 
منطقــة آمنــة؛ ووفــق مــا تحظــى بــه مــن عوامــل وآليــات ملموســة تحقــق 
مــن خاللهمــا درجــة معينــة مــن األمــن واالســتقرار املجتمعــّي، وأن تديرهــا 
إدارة محليــة مدنيــة، وتحظــى بوجــود قــوات عســكرية منهــا وفيهــا قامــت 
بتوفيــر البيئــة اآلمنــة واملجتمــع املســتقر بالضــد مــن أّيِ خطــٍر خارجــّيٍ أو 

 . داخلــّيٍ
 مــن املنزوعــة الســالح، 

ً
     أمــا »املنطقــة األمنيــة«، فهــي متنّوعــة، بــدءا

 إلــى مناطــق خفــض التصعيــد. ولعــلَّ أفضــل األمثلــة الّدالــة علــى 
ً
وصــوال

املناطق األمنية هي التي أنتجتها األستانات، أما املنطقة العازلة فتكون 
؛ محــددة بنقطتيــن نصــف أمنيــة لنصــف آمنــة، 

ً
باألضيــق جغرافيــا

 والفاصلــة بيــن بلديــن، فإّنهــا بحــّد ذاتهــا 
ً
أّمــا الحــدود املعتــرف بهــا عامليــا

شــريط عــازل، وقــد تكــون مســافة معينــة علــى جانبــي الحــدود تتــراوح 
مــا بيــن 500 م كحــّدٍ أدنــى و1000م كحــد أق�ســى مــن هــذا الشــريط/ 
ــف الحــدود هــذه  الحــدود علــى جانبــي الخــط الحــدودي؛ ويرّجــح أن تنّصِ
املســافة وفــق اتفــاق مــن نــوع خــاص بوجــوٍد دولــّيٍ مؤقــت متفــق عليــه، 

وتكــون هــي العازلــة.
 وتقطــع 

ً
 ذات جــدوى وآمنــة فعــال

ُ
 اآلمنــة

ُ
     هــذا، وحتــى تكــون املنطقــة

الطريق على سلخ األرا�سي، وفي الوقت نفسه تمنع التقسيم، يجب أن 
تؤخــذ بالحســبان نقــاط عديــدة أهمهــا:

 تطهيرهــا مــن التنظيمــات 
ً
1. املنطقــة اآلمنــة ذات الجــدوى يجــب أوال

؛ أي إنهــاء 
ً
اإلرهابيــة، وإعادتهــا إلــى الوضــع اآلمــن الــذي كانــت عليــه ســابقا

كل احتــالل.
2. أن يؤدي إنشاء هذه املنطقة إلى الحفاظ على وحدة سورية والقطع 
في وجه أي محاولة سلخ/ ضم/ احتالل من قبل كل جهة إقليمية تبغي 

تحقيق مشــاريع ماضوية أكل عليها الزمن وشــرب.
3. أن تمنــع هــذه املنطقــة مــن االنتقــال الســهل أو تحــول دون تســلل 
عناصــر التنظيمــات اإلرهابيــة اآلتيــة فــي أغلبهــا إلــى ســورية مــن الحــدود 
التركيــة. وفــي الوقــت نفســه أال توفــر األوضــاع الحاليــة غيــر املســتقرة 
بشــكل كامــل، بخاصــة فــي غــرب الفــرات، أي أال تتيــح فرصــة انتقــال 
معاكــس لعناصــر التنظيمــات اإلرهابّيــة إلــى تركيــا، حتــى ال يتــم توجيههــا 

ــمَّ إلــى أوربــا، ومناطــق أخــرى.
َ
مــن ث

4. تحقــق املنطقــة اآلمنــة فرصــة مناســبة لعــودة الالجئيــن والنازحيــن 
السوريين. وبذلك تقطع الطريق أمام أّي استعمال لهم بشكل يخالف 
رعة الدولية ذات الصلة؛ من تجنيدهم، إلى اإلتجار  لوائح وأنظمة الشُّ
العضــوي بهــم، والضغــط مــن خاللهــم علــى بلــدان معّينــة، ســواء أكانــت 

إقليمّيــة، أم عاملّيــة.
 فــي عمليــة مفاوضــة حقيقيــة 

ً
5. إنشــاء املنطقــة اآلمنــة يســهم ضــرورة

وبنــاءة بيــن األطــراف الســورية، وال يعرقلهــا.
وأكــد ديبــو، أنــه ال يوجــد حــوار بيــن الكــرد وتركيــا حتــى اآلن، ســوى أن 
املبعوث األميركي إلى سورية جيمس جيفري قدم فكرة التوسط ما بين 
الطرفيــن بشــأن املنطقــة اآلمنــة، وأبــدى »مجلــس ســورية الديمقراطيــة 
– مســد« اســتعداده لذلــك علــى أســاس انســحاب تركيــا مــن كل املناطــق 
الســورية التــي قامــت باحتاللهــا ومرتزقتهــا، وفــي مقدمــة هــذه املناطــق 
عفريــن، كمــا أكــد »مســد« علــى أنــه ال يســتقيم أن تكــون تركيــا جــزء 

موجــود علــى األرض الســورية فــي حديــث »املنطقــة اآلمنــة«.
 بــأن 

ً
وبيــن أنــه بخصــوص »اآلمنــة« فــال تفاصيــل حاســمة حيالهــا، علمــا

الكــرد يعتبرونهــا مهمــة فيمــا إذا كانــت تراعــي ثوابتهــم املتعلقــة بوحــدة 
ســورية وســالمة ترابهــا، وبأنهــا الخطــوة التــي تيهــئ إلنهــاء كل تواجــد أجنبــي 

فــي ســورية.
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اســتعاد الجيــش العربــي الســوري ســيطرته الكاملــة علــى بلــدة كفــر 
نبودة بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات ضارية مع اإلرهابيين 

قتــل وجــرح خاللهــا الكثيــر منهــم، وأســر آخــرون.
وأكــد مصــدر ميدانــي، أن الجيــش والقــوات الرديفــة أســروا ثــالث 
مجموعــات إرهابيــة ممــا يســمى »جيــش العــزة«، وواصلــوا تقدمهــم 
باتجــاه بلــدة الهبيــط، وذلــك، بعــد تمهيــد مدفعــي وصاروخــي كثيــف 
اســتهدف الجيــش بــه تحصينــات اإلرهابييــن فــي البلــدة املذكــورة إضافــة 
إلــى قريــة عابديــن املتاخمــة لهــا، إال أن الجيــش لــم يدخــل البلــدة حتــى 

ســاعة إعــداد هــذه املــادة. )الوطــن، 2019-5-26(
علــى صعيــد متصــل، عــادت الطائــرات الحربيــة الروســية للتحليــق 
فــي ســماء منطقــة إدلــب بعــد غيابهــا عــن األجــواء حيــث اســتهدفت بعــدة 
غــارات أماكــن وجــود اإلرهابييــن فــي بلــدة اللطامنــة شــمال حمــاة، وبلــدة 

الهبيــط جنــوب إدلــب.
الروســية  القــوات  رســخت  جانبهــا،  مــن 
حلــب  بريــف  رفعــت  تــل  بلــدة  فــي  وجودهــا 
الشــمالي، إذ اســتقدمت تعزيزات عســكرية إلى 
 وآليــات ثقيلــة ومعــدات 

ً
البلــدة تتضمــن جنــودا

إنشــاء 3  مــع  ترافقــت  لوجســتية وعســكرية 
نقــاط عســكرية جديــدة لهــا فــي البلــدة بالتزامــن 
مــع تعزيــز نقاطهــا فــي قريــة كشــتعار بريــف حلــب 

. )املرصــد، 2019-5-26(
ً
الشــمالي أيضــا

أطلقــت  الفــت،  عدوانــي  تصعيــد  وفــي 
املجموعــات اإلرهابيــة عــدة قذائــف صاروخية 
فــي ريــف حمــاة الشــمالي  بلــدة قمحانــة  علــى 
مــا أدى إلــى إصابــة عــدة مواطنيــن إصابــات 
متفاوتــة الشــدة ووقــوع أضــرار ماديــة بمنــازل 
األهالــي، كمــا أطلقــت املجموعــات اإلرهابيــة 
فــي ريــف  عــدة صواريــخ علــى مدينــة ســلحب 
حمــاة الشــمالي الغربــي اقتصــرت أضرارهــا علــى 

املاديــات. 
 
ً
وبالترافــق مــع مــا ســبق، مهــد الجيــش ناريــا

 دك نقــاط اإلرهابييــن 
ُ

القتحــام الهبيــط، حيــث
فيهــا برمايــات مدفعيــة غزيــرة وكثيفــة، علــى 
 
ً
الثقيلــة مواقــع وأوكارا حيــن دك بمدفعيتــه 

مــورك  أطــراف  فــي  اإلرهابيــة  للمجموعــات 
والــزكاة واألربعيــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي مــا أدى إلــى تدميرهــا بالكامــل. 

)2019-5-28 )الوطــن، 
فــي غضــون ذلــك، شــدد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن فيصــل 
املقــداد أن القراريــن السيا�ســي والعســكري لتحريــر إدلــب موجــودان، 
وتحريرها مسألة وقت، وأكد أن على تركيا أن تعي أنها لن تبقى للحظة 

.
ً
 أو حربــا

ً
واحــدة فــي ســورية وأن هــذه األرض ســتحرر ســلما

وقــال املقــداد فــي كلمــة لــه بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الثالثيــن 
لرحيــل اإلمــام الخمينــي وإحيــاء يــوم القــدس العالمــي الــذي أقيــم فــي 
املستشارية الثقافية اإليرانية بدمشق: ما زلنا في ظروف صعبة افتعلها 

أعداء سورية وأعداء فلسطين إذ ال مبرر للحرب اإلرهابية على سورية 
لوال وقوفنا إلى جانب قضايانا األساسية وعلى رأسها قضية فلسطين.
وأضــاف: »هــذه الحــرب هــي حــرب إســرائيل ليــس فقــط علــى ســورية 
بل على كل من يحاول استعادة الحقوق املشروعة لشعب فلسطين«، 
وأردف: »كانــوا يتوقعــون أن تكــون ســورية مثــل الكثيــر مــن الــدول التــي 
مر عليها الربيع العربي«، وتابع: »ســورية املدعومة من حلفائها اتخذت 

قرارهــا بالصمــود ولــن تنهــار ولــن تتراجــع«.
وقال في تصريحات صحفية على هامش االحتفال: »أؤكد أنه يجب 
أال يكــون هنــاك أي قلــق فيمــا يتعلــق بتحريــر إدلــب، القــرار السيا�ســي 
موجــود والقــرار العســكري موجــود، واملســألة مســألة وقــت، نحــن نعمــل 
علــى اختيــار أفضــل األوقــات املناســبة لتحقيــق هــذا االنتصــار وســتتحرر 
 
ً
إدلب كما تحررت مناطق أخرى من سورية لذلك نحن متفائلون جدا

باقتــراب تحريــر كل ذرة تــراب فــي ســورية«.
وأضــاف: »علــى تركيــا أن تعــي أنهــا لــن تبقــى 
للحظــة واحــدة فــي ســورية وأن هــذه األرض 
يفهمــوا  أن  وعليهــم   

ً
حربــا أو   

ً
ســلما ســتحرر 

هــذا الــكالم«، وأردف: »التدخــل التركــي لدعــم 
النصــرة،  جبهــة  خــاص  وبشــكل  اإلرهــاب 
 وحاولــت تركيــا التســتر عليــه 

ً
أصبــح مفضوحــا

وعلــى  فضحتهــا  وتحالفاتهــا  أعمالهــا  أن  إال 
هــذا األســاس أقــول إننــا واثقــون مــن النصــر 
اإلرهــاب  ضــد  مشــروع  نضــال  نضالنــا  ألن 

وداعميــه«.
مــن جانبــه قــال ســفير طهــران بدمشــق، 
جواد تركابادي في كلمته خالل االحتفال: »إن 
الســبب الرئيــس للمحاولــة اإلرهابيــة لضــرب 
ســورية هــو موقفهــا الحــق مــن قضايــا الحــق 
وعلــى رأســها قضيــة فلســطين«، وقــال: »لــن 
بــل ســتنتصر«.  ولــن تستســلم  تنهــار ســورية 

)2019-5-27 )الوطــن، 
فــي  جلســتان  عقــدت  الفائــت  واألســبوع 
الســوري،  بالشــأن  تتعلقــان  املتحــدة  األمــم 
جلســة  املجلــس  شــهد  حيــث  االثنيــن  األولــى 
دوريــة للبحــث فــي الشــأن اإلنســاني حيــث مــن 
املعاديــة  الغربيــة  الــدول  تجهــد  أن  املتوقــع 
لســورية فــي محاولــة وقــف تقــدم الجيــش العربــي الســوري فــي حربــه علــى 
اإلرهــاب شــمال حمــاة وجنــوب إدلــب، فــي حيــن تنعقــد جلســة للبحــث فــي 
 جلســة دوريــة لكــن بحضــور نائــب وزيــر 

ً
الوضــع السيا�ســي، وهــي أيضــا

الخارجيــة الرو�ســي ســيرجي فرشــنين واملبعــوث األميركــي الخــاص جيمــس 
 ملصــادر دبلوماســية 

ً
جيفــري واملبعــوث األممــي غيــر بيدرســون، ووفقــا

غربيــة فــي نيويــورك، فــإن هــذه الجلســة لــن تكــون علنيــة.
وأكدت املصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن كواليس 
مجلــس األمــن ستشــهد العديــد مــن اللقــاءات الثنائيــة بيــن نائــب وزيــر 
الخارجيــة الرو�ســي وعــدد مــن ممثلــي الــدول املعنيــة بامللــف الســوري 

رسخت القوات 
الروسية وجودها 

في تل رفعت 
واستقدمت 

تعزيزات عسكرية 
إلى البلدة
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ملف الشمال

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد

ومنهــا بطبيعــة الحــال الواليــات املتحــدة األميركيــة وفرنســا وبريطانيــا، 
وســط معلومــات صحفيــة كانــت تتحــدث عــن قــرب إطــالق عمــل اللجنــة 

الدســتورية فــي فتــرة ليســت ببعيــدة.
وقالت املصادر: إن زيارة بيدرسون األخيرة إلى دمشق وزيارة نائبته 
خولــة مطــر لــم تــأت بــأي جديــد تجــاه تشــكيل الثلــث الثالــث الخــاص 
بـ»املجتمع املدني« من اللجنة التي ستكلف بدراسة الدستور السوري 
والتعديــالت التــي يمكــن إدخالهــا عليــه، إذ بقيــت دمشــق علــى موقفهــا 
املرحــب بــدور بيدرســون وتشــكيل اللجنــة الدســتورية لكــن دون أي 
 
ً
تغييــر فــي مواقفهــا تجــاه تشــكيل هــذا الثلــث حيــث ال يــزال الخــالف قائمــا

 لتســريبات إعالميــة.
ً
حــول ســتة أســماء، وفقــا

واعتبــرت املصــادر فــي نيويــورك أنــه مــن الصعوبــة الحديــث عــن قــرب 
إطــالق أعمــال اللجنــة الدســتورية فــي القريــب العاجــل، وســط تصميــم 
عــدد مــن الــدول الغربيــة علــى »تفخيــخ« عمــل هــذه اللجنــة، األمــر الــذي 
 وفرضــت شــروطها للمشــاركة فيهــا بحيــث 

ً
تنبهــت إليــه دمشــق باكــرا

حصــل فــي السياســة مــا عجــزت عنــه فــي 
ُ
ال تتمكــن هــذه الــدول مــن أن ت

اإلرهــاب.
وتــم التوصــل إلــى اتفــاق حولهــا خــالل زيــارات بيدرســون إلــى دمشــق، 
منها رئاسة اللجنة وآلية التصويت، وبقي بعض التفاصيل التي تحتاج 
إلــى مزيــد مــن اإليضاحــات واالتفــاق حولهــا، وأبــدت الدولــة السويســرية 
اســتعدادها الســتضافة األعضاء املئة والخمســين الذين يشــكلون هذه 

اللجنــة علــى أن يكونــوا بمــكان معــزول عــن اإلعــالم.

 يمثلــون الدولــة الســورية و50 يمثلــون 
ً
وتضــم اللجنــة 50 عضــوا

املعارضات الخارجية و50 من املجتمع املدني على أن تتم االجتماعات 
بحضــور 15 مــن كل كتلــة وبعــدد إجمالــي 45 ويتشــاورون مــع بقيــة 

زمالئهــم. )الوطــن، 2019-5-27(
اإلنســاني،  الوضــع  لبحــث  املخصصــة  الجلســة  بخصــوص  أمــا 
فتوقعــت املصــادر أن تخصــص ملحاولــة وقــف العمليــة العســكرية التــي 

بدأهــا الجيــش العربــي الســوري شــمال حمــاة وجنــوب إدلــب.
وذكــرت مصــادر إعالميــة عربيــة فــي نيويــورك مطلعــة علــى جــدول 
أعمــال جلســة مجلــس األمــن، أن الــدول الغربيــة تحــاول أن تســتعيد 
خطابهــا التقليــدي حــول اســتخدام أســلحة كيميائيــة، وســط فضائــح 
كشفتها تقارير ملنظمات دولية بأن من استخدم هذا السالح اإلرهابيون 
أنفســهم، وال يوجد أي دليل على اســتخدام الجيش الســوري لســالح ال 
يملكــه، ويبقــى الهــدف بالنســبة للــدول الداعمــة لإلرهــاب عرقلــة تقــدم 
الجيــش الــذي أدمــى إرهابيــي جبهــة النصــرة خــالل األيــام القليلــة املاضية 
 منهم في معارك كفر نبودة. 

ً
وقتل وفق آخر إحصاء أكثر من 650 إرهابيا

)الوطــن، 2019-5-27(
وكشــف منــدوب ســورية الدائــم لــدى األمــم املتحــدة بشــار الجعفــري 
فــي مجلــس األمــن الدولــي عــن اجتمــاع نظمتــه االســتخبارات التركيــة فــي 
 كالمــه 

ً
 حضرتــه »جبهــة النصــرة« وتنظيمــات أخــرى، موثقــا

ً
إدلــب مؤخــرا

بصــورة.
وقــال الجعفــري، فــي كلمــة ألقاهــا خــالل جلســة فــي مجلــس األمــن 
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الــدوي حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســورية عقــدت الثالثــاء: إن »معانــاة 
السوريين ناجمة عن جرائم التنظيمات اإلرهابية املتعددة التسميات 
الحــرب  وجرائــم  املباشــرة  العــدوان  جرائــم  إلــى  إضافــة  والــوالءات، 
والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي يرتكبهــا التحالــف الدولــي بقيــادة الواليات 

املتحــدة وأدواتــه«.
وفــي ســياق تحدثــه عــن دعــم دول أجنبيــة لإلرهــاب فــي ســورية، 
 إنــه عقــد برعايــة مــن قبــل 

ً
أشــار الجعفــري إلــى االجتمــاع املذكــور، قائــال

االســتخبارات التركيــة وضــم ممثليــن عــن تنظيمــات »النصــرة« و«جيــش 
العــزة« و«أحــرار الشــام« و«صقــور الشــام« »وجيــش األحــرار«، وترأســه 

زعيــم »جبهــة النصــرة« أبــو محمــد الجوالنــي.
وشــدد الجعفــري علــى أن هــذا االجتمــاع »يدحــض مــا تــم الترويــج 
لــه خــالل الســنوات املاضيــة بخصــوص مــا يســمى باملعارضــة الســورية 

املعتدلــة، كمــا يثبــت مــرة أخــرى الدعــم املقــدم 
مــن قبــل حكومــات الــدول الداعمــة لإلرهــاب 
لهــذه التنظيمــات اإلرهابيــة«، وعــرض صــورة 
ملتقطــة فــي االجتمــاع تظهــر كمــا قــال »قــادة 
التنظيمات اإلرهابية الذين اجتمعوا في إدلب 

قبــل يوميــن«.
األشــخاص  بعــض  أن  إلــى  وأشــار 
املوجوديــن فــي الصــورة ويجلســون إلــى جانــب 
مــن   %99 علــى  املســيطرة  »النصــرة«  زعيــم 
منطقــة إدلــب، »حضــروا اجتماعــات أســتانا« 
حــول التســوية الســورية التــي ترعاهــا روســيا 
بعضهــم  »يعنــي  وأضــاف:  وتركيــا،  وإيــران 
ملزمــون بعــدم القتــال إلــى جانــب النصــرة ضــد 
الدولــة الســورية وحلفائهــا، وملزمــون باحتــرام 
تفاهمــات أســتانا، ومــن بينهــا إنشــاء منطقــة 

إدلــب«. فــي  التصعيــد  منخفضــة 
ولفــت إلــى أن »النصــرة« التــي تمثــل الفــرع 
 
ً
الســوري لتنظيــم »القاعــدة« املصنفــة إرهابيــا

علــى املســتوى الدولــي، والتنظيمــات املرتبطــة 
بهــا تواصــل اعتداءاتهــا علــى املناطــق املجــاورة 
وعلــى نقــاط الجيــش فــي محيــط منطقــة إدلــب، 
 أنــه مــن حــق الدولــة الســورية وواجبهــا 

ً
مؤكــدا

حمايــة مواطنيهــا مــن اإلرهــاب، وأضــاف أن 
 فــي تخليــص أبنــاء محافظــة إدلــب مــن ســيطرة 

ً
ســورية »لــن تألــو جهــدا

فــي  املدنييــن  علــى  حــد العتداءاتهــا  وضــع  وفــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
البلــدات واملــدن املجــاورة.. وهــي عازمــة علــى تحريــر كامــل ترابهــا الوطنــي 

مــن أي وجــود أجنبــي غيــر شــرعي«.
وجــدد موقــف ســورية الرافــض لوجــود أي قــوات عســكرية أجنبيــة 
 أن دمشــق 

ً
علــى أراضيهــا دون موافقــة الحكومــة الســورية، مضيفــا

ســتتعامل مــع تلــك القــوات علــى أســاس اعتبــار وجودهــا بـ«العــدوان 
واالحتالل«، واتهم دوال أعضاء في مجلس األمن، لم يسمها، باستغالل 
الشأن اإلنساني الستهداف بالده واإلساءة إلى جهود مؤسسات الدولة 

فيهــا ومحاولــة تشــويه صورتهــا وتأليــب الــرأي العــام عليهــا. )ســانا، 5-28-
)2019

بدورهــا ذكــرت روســيا، خــالل جلســة ملجلــس األمــن حــول األوضــاع 
اإلنســانية فــي ســورية، أن نفــوذ »هيئــة تحريــر الشــام« انتشــر إلــى كل 
تنفــذ عمليــة  لــن  لســورية  الحكوميــة  القــوات  لكــن  إدلــب،  منطقــة 

عســكرية واســعة هنــاك.
وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي فيرشــينين، فــي كلمــة 
ألقاهــا خــالل الجلســة: »فــي شــهر تشــرين الثانــي املا�ســي حظــي مســلحو 
هيئــة تحريــر الشــام بنفــوذ فــي 60% مــن أرا�ســي منطقــة إدلــب لخفــض 
التصعيــد، فيمــا ارتفــع هــذا الرقــم حتــى أواخــر نوفمبــر إلــى 99%«، ونــدد 
بتكثيــف املســلحين هجماتهــم علــى قاعــدة حميميــم الروســية خــالل 

املاضييــن. الشــهرين 
وأكــد فيرشــينين فــي هــذا الســياق أن »هيئــة 
 للقــرارات 

ً
تحريــر الشــام« تنظيــم إرهابــي وفقــا

األمميــة، ومحاربتــه حــق بــل واجــب للحكومــة 
الســورية علــى كل املجتمــع الدولــي، وأشــار مــع 
ذلــك إلــى أن »الحديــث ال يــدور عــن عمليــة 
واســعة النطــاق فــي إدلــب وذلــك لــن يحــدث«، 
 علــى التــزام روســيا باالتفــاق املبــرم مــع 

ً
مشــددا

تركيــا حــول هــذه املنطقــة فــي 17 أيلــول 2018.
وأعــاد نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي إلــى 
األذهــان أن هــذه الوثيقــة »تؤكــد عــزم أطرافهــا 
على مواصلة مكافحة اإلرهابيين«، لكنه تعهد 
بــأن إدلــب »لــن تصبــح رقــة ثانيــة، تلــك املدينــة 
أعضــاء  بــاألرض  وســوها  دمرهــا  التــي  امليتــة 
التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات املتحــدة«، 
وأضــاف: »ندعــو جميــع األطــراف املعنيــة إلــى 
توحيــد الجهــود، وســنتمكن عبــر عمــل مشــترك 
مــن القضــاء علــى اإلرهــاب، واإلســراع فــي إعــادة 
إعمار البالد في مرحلة ما بعد النزاع، واإلسهام 

فــي العــودة الطوعيــة لالجئيــن والنازحيــن«.   
أعضــاء  إلــى  دعــوة  فيرشــينين  وجــه  كمــا 
مجلس األمن للتفكير في اإلجراءات التي يمكن 
اتخاذهــا إلنهــاء احتجــاز مالييــن األشــخاص فــي 
منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد »رهائــن لــدى 

اإلرهابييــن«. )روســيا اليــوم، 2019-5-28(
فــي األثنــاء، أكــد املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية، غيــر بيدرســن، 
أن اإلرهابييــن يســيطرون علــى معظــم أرا�ســي منطقــة إدلــب لخفــض 
التصعيــد شــمال غربــي ســورية، وقــال بيدرســن، فــي تصريــح صحفــي 
 علــى ســؤال حــول هــذه املعطيــات: »نعــم، ال شــك 

ً
أدلــى بــه األربعــاء، ردا

أن التشــكيالت اإلرهابيــة تهيمــن علــى معظــم أرا�ســي إدلــب، وهنــاك رأي 
مشــترك فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة حــول ضــرورة مكافحــة 

اإلرهــاب واحتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني«.
وأضــاف بيدرســن: »مكافحــة اإلرهــاب بالطبــع أمــر شــرعي لكــن مــن 

املقداد: القرارين 
السيا�سي والعسكري 

لتحرير إدلب 
موجودان وعلى تركيا 
أن تعي أنها لن تبقى 
للحظة واحدة في 

هذه األرض
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مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة بشار الجعفري

الضــروري أن تتــم مــع مراعــاة احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني. ومــا 
 بيــن ســقوط القتلــى املدنييــن ومحاربــة 

ً
 ليــس متكافئــا

ً
يحصــل حاليــا

الســوري  فــي املجتمــع  »انقســام عميــق  إلــى وجــود  اإلرهــاب«، وأشــار 
 علــى ضــرورة معالجــة هــذا األمــر، وأن ال 

ً
وانعــدام تــام للثقــة«، مشــددا

 لألزمــة الســورية. )روســيا اليــوم، 2019-5-29(
ً
حــل عســكريا

كما أكد بعد جلسة مجلس األمن الدولي بشأن إدلب، أنه سيسعى 
 إلى أن »روسيا 

ً
لتنفيذ وقف إطالق النار في سورية بأسرع وقت، مشيرا

كانت منفتحة على فكرة وقف النار بإدلب«، واعتـبــر بـدرســــون أن لقـــاء 
وزيـــــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، مــع الرئيــس الرو�ســي فالديميــر 
بوتيــن »مهــم لبدايــــــة العمــل بالحــل الســياســـي« فــي سوريــــة. وكشــف عــن 
تحضيــر األمــم املتحــدة الجتمــاع قريــب فــي جنيــف لبحــث الحل السيا�ســي 

لألزمــة الســورية.
مــن جهتــه، قــال املبعــوث األميركــي إلــى ســورية، جيمــس جيفــري، أن 
 في مجلس األمن على ضرورة وقف النار بإدلب«، إال أنه 

ً
»هناك إجماعا

 بالقول: »محادثاتنا مع الروس ال تثبت 
ً
عارض كالم بيدرسون موضحا

نيتهم بوقف كامل العملية العســكرية على إدلب«.
 إلــى أن 

ً
وأضــاف: إن الوضــع فــي إدلــب »مخيــف وخطيــر«، مشــيرا

الوفــد األميرـكـي فــي جلســة مجلــس األمــن طالــب بوقــف فــوري إلطــالق 
الســابع، 2019-5-29( )اليــوم  النــار. 

هــذا، وجــاء فــي تقريــر صحفــي: أن واشــنطن »مرتاحــة« لتفاهماتهــا 
مــع موســكو بعــدم شــن عمليــة واســعة فــي إدلــب بــل اســتعجال تشــكيل 
 أوروبيــة 

ً
»اللجنــة الدســتورية« والعــودة إلــى الحــل السيا�ســي، لكــّن دوال

ر مــن »خديعــة روســية« جديــدة لواشــنطن، عبــر 
ّ
حليفــة ألميــركا، تحــذ

إعطاء وعود دبلوماســية وترك وزارة الدفاع الروســية تقوم بـ»الحســم 
العســكري« علــى األرض ســواء بـ»القضــم« أو »األرض املحروقــة«.

ولفــت التقريــر إلــى أن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، وخــالل 
زيارتــه لسوت�ســي األســبوع املا�ســي، برفقــة املبعــوث الرئا�ســي للملــف 
الســوري جيمــس جيفــري تحــدث مــع موســكو عــن »املصالــح املشــتركة« 
مع روسيا، وهي أن »تكون سورية آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعالقات 
طبيعيــة مــع جيرانهــا والعالــم الخارجــي، وأال تكــون فيهــا القــوات األجنبيــة 

التــي لــم تكــن موجــودة قبــل 2011.
وزعــم التقريــر أن الوفــد األميرـكـي غــادر روســيا، مــع شــعور بوجــود 
»احتمال استعداد رو�سي لتحقيق أهداف أميركا من حيث املبدأ، أي: 
»عمليــة سياســية بموجــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254 للتوصــل 
إلــى اتفــاق بشــأن املراجعــة الدســتورية، وإجــراء انتخابــات وطنيــة حــرة 
ونزيهــة تديرهــا األمــم املتحــدة، وتحقيــق الحوكمــة التــي تخــدم الشــعب 
السوري وتشجع عودة الالجئين والنازحين وتلبي مطالب مجلس األمن 

التــي التــزم بهــا الــروس مــن أجــل تخفيــف تصعيــد النــزاع«.
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واعتبــر، أن التفاهــم الــذي تــرى واشــنطن أنهــا ضربتــه مــع موســكو، 
يعني »وقف النار والقصف في إدلب، وتثبيت خطوط التماس، وتقديم 
مســاعدات إنســانية، ووقــف تدفــق النازحيــن إلــى حــدود تركيــا، وعــدم 
دخــول روســيا بــكل قوتهــا الجويــة فــي املعــارك، إضافــة إلــى اســتعجال 

تشــكيل »اللجنــة الدســتورية« بقيــادة مــن األمــم املتحــدة«.
 
ً
ونقــل التقريــر عــن مصــادر غربيــة: أن النظــام الترـكـي لعــب دورا

 فــي دعــم امليليشــيات لصــد هجمــات الجيــش العربــي الســوري، 
ً
ميدانيــا

األمر الذي باركته واشــنطن. وشــمل هذا: عدم انســحاب نقاط املراقبة 
التركيــة الـــ12 مــن منطقــة »خفــض التصعيــد«، بــل دعمهــا بعــد تعــرض 
إحداها لقصف، وتقديم الدعم للميليشيات، وتسهيل مرور مسلحين 
مــن املناطــق الخاضعــة لالحتــالل الترـكـي فــي ريــف حلــب الشــمالي، إلــى 
شــمال حمــاة، وتقديــم معلومــات اســتخباراتية مليليشــيات »الجيــش 

الحــر« و»الجبهــة الوطنيــة للتحريــر«.
واصلــت  التقريــر  وبحســب  املقابــل،  فــي 
واشنطن حث تركيا على التحرك لتنفيذ بنود 
 انســحاب 

ً
اتفــاق خفــض التصعيــد خصوصــا

تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي مــن املنطقــة 
ضغطــا  مارســت  كمــا  الســالح«.  »منزوعــة 
 علــى موســكو ودمشــق وطهــران لإلبقــاء 

ً
ثالثيــا

علــى »عمليــة محــدودة« شــمال حمــاة وجنــوب 
إدلب ترمي إلى »تأمين قاعدة حميميم وبعض 
مناطــق النظــام« علــى حــد مــا نقلــت الصحيفــة 

عــن املصــادر الغربيــة.
ووفق التقرير فقد واصل الجانب األميركي 
املعارضــة  التفــاوض«  »هيئــة  مــع  اتصاالتــه 
لدعــم تشــكيل »اللجنــة الدســتورية« بموجــب 
واألمــم  روســيا  بيــن  »تفاهمــات  ســماها  مــا 
املتحــدة لحــل الخــالف حــول األســماء الســتة 
فــي القائمــة الثالثــة التــي تمثــل املجتمــع املدني«.
اســتند  األميرـكـي  التحــرك  أن  إلــى  ولفــت 
كالم  إلــى  الدســتورية«  »اللجنــة  الســتعجال 
وزيــر  لقائــه  خــالل  بوتيــن  فالديميــر  الرئيــس 
عــن  سوت�ســي  فــي  بومبيــو  مايــك  الخارجيــة 
ضرورة االنتقال إلى املســار السيا�ســي وتشــكيل 

»الدســتورية«.
فــي املقابــل، نقــل التقريــر تحذيــر مصــادر أوروبيــة مــن املبالغــة فــي 
التفــاؤل إزاء الحديــث عــن تفاهمــات بيــن واشــنطن وموســكو فــي إدلــب 
والحــل السيا�ســي وخــروج إيــران، وإشــارة املصــادر إلــى تجــارب ســابقة 
 علــى 

ً
اتفــق الــروس مــع األميركييــن علــى نقــاط معينــة »لكنهــا بقيــت حبــرا

ورق«. )الشــرق األوســط، 2019-5-26(
وفــي محاولــة لإلبقــاء علــى تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي، أفــاد 
بيــان بــأن اتصــال هاتفــي جــرى بيــن رئيــس »هيئــة التفــاوض« املعارضــة 
نصر الحريري واملبعوث األميركي الى ســورية جيمس جيفري، بحثا فيه 
»التطورات امليدانية في الشمال الغربي السوري«، حيث يشن الجيش 

العربــي الســوري وحلفــاؤه عمليــة عســكرية الســتئصال التنظيمــات 
اإلرهابيــة مــن املنطقــة.

وبحســب البيــان، أشــار الحريــري إلــى مزاعــم »اســتخدام النظــام 
للســالح الكيميائــي فــي الريــف الشــرقي ملحافظــة الالذقيــة«، األمــر الــذي 
نفتــه دمشــق، وأقــرت مواقــع الكترونيــة معارضــة بأنــه ال وجــود لدالئــل 
عــن هجــوم كيميائــي فــي ريــف الالذقيــة الشــمالي كمــا زعمــت واشــنطن 

واإلرهابيــون.
وذكــر البيــان أنــه تــم التركيــز خــالل االتصــال علــى »الوضــع اإلنســاني 
املأســاوي« فــي تلــك املنطقــة، دون التطــرق إلــى املجــازر التــي ترتكبهــا 
التنظيمــات اإلرهابيــة املتواجــدة هنــاك بحــق الســكان اآلمنيــن بمحيــط 
الجانبــان،  البــالد، وأكــد  غــرب  التصعيــد« شــمال  منطقــة »خفــض 
بحســب البيــان، »اســتمرار التنســيق املشــترك وضــرورة الضغــط الدولــي 
هــذه  وقــف  أجــل  مــن  النظــام  داعمــي  علــى 
الحملــة علــى إدلــب«. )مواقــع معارضــة، 5-25-

)2019
وواصــل »االئتــالف« املعــارض الــذي يتخــذ 
 لــه، مســاعيه لوقــف العمليــات 

ً
مــن تركيــا مقــرا

العســكرية للجيــش العربــي الســوري، الراميــة 
إلى استئصال التنظيمات اإلرهابية من شمال 

 إلــى تدخــل دولــي فــي ســورية.
ً
البــالد، داعيــا

وجــدد »االئتــالف« فــي بيــان لــه، مطالبتــه 
األمــم املتحــدة باتخــاذ قــرارات عمليــة إليقــاف 
مــا أســماه »مشــروع القتــل والتدميــر والتهجيــر 
فــي إدلــب وحمــاة«، وفــي دعــوة  نهائــي  بشــكل 
أكــد  ســورية،  فــي  دولــي  لتدخــل  واضحــة 
»االئتــالف« فــي البيــان أن »املنظمــة الدوليــة 
وأعضاءهــا الفاعليــن هــم مــن يجــب أن يتولــوا 
واجــب حمايــة املدنييــن بشــكل فــوري وعاجــل، 
)… ( وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس 

األمــن«.
تأليــب  بهــدف  للحقائــق  تزييــف  وفــي 
املجتمــع الدولــي وتقديــم مبــرر للغــرب مــن أجــل 
القيــام بعــدوان علــى ســورية، زعــم »اإلئتــالف« 
فــي بيانــه أن تطــورات األحــداث علــى األرض 
 علــى مختلــف 

ً
وكل املواجهــات الجاريــة يوميــا

 هــو »اإلجــرام املســتمر« واتهــم الدولــة 
ً
 واحــدا

ً
الجبهــات تحمــل عنوانــا

 أن خان شيخون ومناطق ريف إدلب 
ً
السورية وحلفاءها بذلك، زاعما

الجنوبي وريف حماة الشمالي، تتعرض ملا أسماه »حملة حرق وتدمير 
وإفنــاء«. وإبــادة 

والتــزم »االئتــالف« الصمــت إزاء اســتهداف اإلرهابييــن ملستشــفيات 
خــالل  متواصــل  وبشــكل  بالقذائــف  ومصيــاف  ومحــردة  الســقيلبية 
 اســتهداف اإلرهابيين 

ً
األســابيع واألشــهر املاضية، وغاب عن ذهنه أيضا

ملدن وقرى ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وإحياء حلب، من قبل 
»النصــرة« التــي يســعى لحمايتهــا.

الجعفري: سورية لن تألو 
 في تخليص أبناء 

ً
جهدا

محافظة إدلب من سيطرة 
التنظيمات اإلرهابية وهي 
عازمة على تحرير كامل 

ترابها الوطني من أي وجود 
أجنبي غير شرعي
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مسلحون موالون لالحتالل التركي في عفرين

مــن جهــة أخــرى، وبينمــا أقــر نائــب رئيــس »وفــد الريــاض 2« إلــى 
الشــام«  بامتــالك »هيئــة تحريــر  محادثــات جنيــف خالــد املحاميــد، 
)الواجهــة الحاليــة لتنظيــم جبهــة النصــرة اإلرهابــي( أســلحة كيميائيــة فــي 
 أن الطائرات الحربية 

ً
إدلب، سعى »اإلئتالف« إلى قلب الحقائق، زاعما

الروســية والســورية ألقت قنابل الفســفور األبيض، وكل ما هو ممنوع 
ومحــرم ومجــرم وفــق القانــون الدولــي فــي تلــك املناطــق.

وفــي وقــت تســتهدف فيــه عمليــة الجيــش »النصــرة« املصنفــة علــى 
الالئحــة الدوليــة للتنظيمــات اإلرهابيــة، زعــم »اإلئتــالف« أن »الحملــة 
ولالتفاقــات  الدوليــة  للقــرارات   

ً
وانتهــاكا  

ً
خرقــا تمثــل   

ً
حاليــا الجاريــة 

املتعلقة باملنطقة، ويجب أن توضع هذه التطورات أمام مجلس األمن 
الدولــي بشــكل فــوري، مــع التأكيــد علــى تحميــل كل طــرف مــن األطــراف 

مســؤولياته«. )مواقــع معارضــة، 2019-5-27(
علــى صعيــد آخــر، تواصلــت االنتهــاكات اليوميــة الصارخــة بحــق 
أهالــي مدينــة عفريــن وريفهــا مــن امليليشــيات املدعومــة مــن أردوغــان، 

بارتــكاب عمليــات خطــف وســلب نهــب واعتقــال.
وبــدأت عائــالت مســلحين ســبق أن خرجــت مــن غوطــة دمشــق 
الشــرقية وتــم توطينهــا فــي منطقــة عفريــن مــن امليليشــيات املدعومــة مــن 

النظــام الترـكـي، تعــود إلــى الغوطــة.
وبعدمــا جــرى توطيــن عائــالت مــن ذوي مســلحي الغوطــة الشــرقية 
مــن   ،

ً
ســابقا للشــمال  االنتقــال  وفضلــوا  التســوية  رفضــوا  ممــن 

امليليشــيات املواليــة لتركيــا، فــي قريــة بيبــاكا التابعــة لناحيــة بلبــل فــي 
ريــف عفريــن، عــادت بعــض العوائــل إلــى الغوطــة الشــرقية بســبب ســوء 
األحــوال املعيشــية والفلتــان األمنــي املتواصــل ضمــن املناطــق الواقعــة 

تحــت ســيطرة امليليشــيات املواليــة لتركيــا فــي ريــف حلــب الشــمالي، كمــا 
 .

ً
غادر ما يقرب من الـ60 عائلة بلبل وتوجهوا إلى محافظة إدلب، أيضا

)2019-5-25 )املرصــد، 
إلــى ذلــك، عمــدت ميليشــيا »العمشــات« املواليــة لالحتــالل التركــي فــي 
شــمالي حلــب، إلــى إنــذار مهجريــن مــن حمــص فــي عفريــن وريفهــا بإخــالء 
منازلهــم، حيــث داهــم مســلحو امليليشــيا منــازل فــي كل مــن مدينــة عفريــن 
وناحية الشيخ حديد مدججين بالسالح وعمدوا إلى إنذار املهجرين من 
حمص بإخالء املنازل التي يقيمون فيها وذلك بغية إقامة مهجرين من 

حمــاة فيهــا. )املرصــد، 2019-5-26(
علــى صعيــد متصــل، نــددت مــا تســمى منظمــة »الفدراليــة الســورية 
لحقــوق اإلنســان«، بممارســات االحتــالل الترـكـي فــي عفريــن، مطالبــة 
بالضغــط علــى أنقــرة لوقــف بنــاء الجــدار العــازل حــول املدينــة، ووضــع 

حــد لالنتهــاكات التركيــة بحــق املدنييــن فــي املنطقــة.
وطالبــت املنظمــة املجتمــع الدولــي بالتدخــل لوقــف عمليــات القتــل 
والتهجير التي يمارسها النظام التركي والقوات املدعومة منه في عفرين، 
واصفــة الوجــود الترـكـي فيهــا بـ»االحتــالل«، وبأنــه يتناقــض مــع مبــادئ 

ومقاصــد األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي.
 
ً
وبحســب املصــادر، فــإن القــوات التركيــة أتمــت بنــاء 564 كيلــو متــرا
مــن الجــدار املقــرر علــى طــول الحــدود مــع ســورية، علــى أن يصــل طــول 
 بعــد االنتهــاء مــن القســم املتبقــي قــرب 

ً
هــذا الجــدار إلــى 711 كيلــو متــرا

عفريــن.
 علــى التحــركات التركيــة فــي عفريــن، قــال رئيــس منظمــة 

ً
وتعليقــا

»كــرد بــال حــدود«، كادار بيــري: »تســعى أنقــرة إلــى اقتطــاع جــزء مــن 

ملف الشمال



26

W W W . D C R S . S Y

األرا�ســي الســورية وضمهــا إلــى تركيــا، متذرعــة بحجــج أمنيــة واهيــة وغيــر 
صحيحــة«، وتابــع: »غيــرت أنقــرة مــن مســار الجــدار مــع ســورية ليشــمل 
عفريــن بحجــة وقــوع اعتــداءات مــن الطــرف الســوري، وهــذا ليــس 

 علــى اإلطــالق، ألن مصدرهــا كان مــن الجانــب الترـكـي«.
ً
صحيحــا

 ســعي ترـكـي إلحــداث تغييــر ديموغرافــي 
ً
وأضــاف بيــري: »هنــاك أيضــا

 فــي محافظــة هاتــاي، إذ يتــم تســجيل الســوريين 
ً
فــي املنطقــة، وتحديــدا

فيهــا وهــم مــن ســكان الغوطــة، علــى أنهــم مــن عفريــن، بهــدف تغييــر نســبة 
األكــراد فــي املنطقــة، إلــى جانــب العمــل علــى فتــح طريــق بيــن عفريــن ولــواء 

إســكندرون«. )ســكاي نيــوز عربيــة، 2019-5-26(
فــي غضــون ذلــك، ذكــر مصــدر كــردي مطلــع أن »القــوات الروســية 
توّصلــت بعــد ثالثــة أيــام مــن املفاوضــات مــع ميليشــيا »وحــدات حمايــة 
الشــعب« العمــود الفقــري فــي »قســد« إلــى اتفــاق إلقامــة ثــالث نقــاط 

مراقبــة فــي مدينــة تــل رفعــت فــي ريــف حلــب 
الشــمالي، ونشــر دوريــات مشــتركة فــي مناطــق 
التمــاس مــع قــوات االحتــالل الترـكـي فــي إعــزاز 

حلــب«. شــمالي 
وشــدد املصــدر علــى أن »روســيا لــن تتخلــى 
عــن تــل رفعــت واملناطــق املحيطــة بهــا الواقعــة 
الكرديــة«  الحمايــة  تحــت ســيطرة »وحــدات 

ملصلحــة تركيــا مــن دون مقابــل«.
القــوات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
الروســية اســتقدمت تعزيــزات عســكرية إلــى 
مدينة تل رفعت خالل األيام األخيرة، تضمنت 
لوجســتية  ومعــدات  ثقيلــة  وآليــات   

ً
جنــودا

نقــاط   3 إنشــاء  مــع  ترافقــت  وعســكرية، 
عســكرية جديــدة لهــا فــي املدينــة، بالتزامــن مــع 
تعزيــز نقاطهــا فــي قريــة كشــتعار فــي ريــف حلــب 

)2019-5-27 )باســنيوز،   .
ً
أيضــا الشــمالي 

أكــد مصــدر ميدانــي فــي »وحــدات حمايــة 
الشــعب«، ذات األغلبيــة الكرديــة أن وحــدات 
الجيــش العربــي الســوري املنتشــرة واللجــان 
رفعــت  تــل  مدينــة  فــي  لــه  الرديفــة  الشــعبية 
حلــب،  شــمال  الواقعيــن  الشــمالي  وريفهــا 
قــادرة علــى الدفــاع عنهــا مــن دون االســتعانة 
بأحــد بدليــل رد عــدوان امليليشــيات التركيــة 

التــي حاولــت الســيطرة علــى بلدتــي مرعنــاز واملالكيــة علــى أعقابهــا الشــهر 
املا�ســي.

وقال املصدر: إن مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي خط أحمر 
غير مسموح لنظام رجب طيب أردوغان بتجاوزه أو املساس به.

 ،
ً
وعزا املصدر تعزيز الحضور العسكري الرو�سي في تل رفعت أخيرا

عبر نشر الشرطة العسكرية الروسية لثالث نقاط مراقبة جديدة فيها، 
إلــى رغبــة موســكو فــي الحفــاظ علــى »الســتاتيكو« )االســتقرار( امليدانــي 
فــي املدينــة التــي تطمــح تركيــا الحتاللهــا مــع القــرى والبلــدات الواقعــة إلــى 
الشــمال منهــا علــى خطــوط التمــاس مــع اعــزاز بعــد احتــالل عفريــن نهايــة 

آذار مــا قبــل الفائــت.
وأشار إلى أن إنشاء نقاط املراقبة العسكرية الجديدة في تل رفعت 
وتعزيــز املنتشــرة منهــا فــي كشــتعار، غربــي تــل رفعــت، لــم يــأت علــى خلفيــة 
 في 

ً
مفاوضات بين موسكو و»قسد« ألن القوات الروسية موجودة قبال

تل رفعت ولم تنســحب منها قبل نحو شــهرين بشــكل كامل كما تردد بل 
عمدت إلى تبديل عناصر شــرطتها العســكرية فيها.

بيــن تعزيــز الحضــور العســكري  ونفــى املصــدر وجــود أي عالقــة 
الرو�ســي فــي ريــف حلــب الشــمالي وتســيير دوريــات مراقبــة علــى خطــوط 
التمــاس مــع اعــزاز ومناطــق هيمنــة امليليشــيات التابعــة لتركيــا وبيــن 
مســاندة النظــام التركــي لإلرهابييــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي خــالل معركــة 

 بشــكل اســتعرا�سي وفاضــح.
ً
كفرنبــودة عســكريا

ولفت إلى أن التنسيق العسكري الرو�سي التركي بشأن فتح الطريق 
الدولــي بيــن اعــزاز وحلــب متوقــف منــذ شــهرين 
إلرهابيــي  اللوجســتي  تركيــا  دعــم  علــى   

ً
ردا

إدلــب وتعمدهــا عــدم تطبيــق بنــود »أســتانا« 
و»سوت�ســي« بصفتهــا أحــد الضامنيــن.

كما نفى ما تشيعه وسائل إعالم املعارضة 
ومناطــق  أراٍض  تبــادل  وجــود صفقــات  عــن 
 
ً
مقابــل تــل رفعــت ببــن موســكو وأنقــرة، فتــارة
تروج تل رفعت مقابل جسر الشغور وتارة تل 
رفعــت مقابــل ريــف إدلــب الجنوبــي، والواقــع 
أن إدلــب واألريــاف املجــاورة لهــا مناطــق محتلــة 
ال تتخلــى عنهــا الدولــة الســورية وإن دخلــت 
بشــكل مؤقــت.  التصعيــد«  باتفــاق »خفــض 

)2019-5-28 )الوطــن، 
مــن جانبهــا، ذكــرت املتحدثــة باســم وزارة 
الخارجيــة األميركيــة، مورغــان أورتاغــوس، فــي 
تصريــح لهــا، مــن مقــر الــوزارة، حــول العمليــة 
العســكرية شــمال البــالد، أن »بالدهــا ال تــزال 
التــي  الجويــة  الهجمــات  اســتمرار  مــن  قلقــة 
يشــنها النظــام الســوري وروســيا علــى منطقــة 

خفــض التصعيــد فــي ســورية«.
وقالــت املتحدثــة األميركيــة: إن »قصــف 
البنــى التحتيــة املدنيــة مثــل املــدارس واألســواق 
فــي  التوتــر  إلــى تصعيــد  يــؤدي  واملستشــفيات 
املنطقــة«، وأضافــت: إن هــذه الهجمــات »غيــر مقبولــة««، وزعمــت أنــه 
»بنــاء علــى معلومــات خاصــة فإنــه منــذ بدايــة الهجمــات علــى منطقــة 
خفــض التصعيــد قتــل العشــرات مــن األطفــال وأكثــر مــن 200 مدنــي 

 عــن جــرح املئــات«. )األناضــول، 2019-5-29(
ً
فضــال

بمــوازاة املزاعــم األميركيــة، زعــم وزيــر الخارجيــة الفرن�ســي جــان إيــف 
لــو دريــان، أن ثمــة دالئــل علــى اســتخدام الجيــش العربــي الســوري مــواد 

كيميائيــة شــمالي غربــي البــالد.
وقــال لــو دريــان أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة بالبرملــان الفرن�ســي: 
»لدينا مؤشــر إلى اســتخدام األســلحة الكيميائية في إدلب لكنه لم يجر 

فيرشينين: »هيئة 
تحرير الشام« تنظيم 
 للقرارات 

ً
إرهابي وفقا

األممية ومحاربته حق 
بل واجب للحكومة 
السورية على كل 

املجتمع الدولي
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وزير خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو خالل مؤتمر صحفي في برلين

التحقــق منــه حتــى اآلن«، وأضــاف: »نحــن حــذرون ألننــا نعتقــد بــأن 
 قبل أن نتحرك«. 

ً
استخدام األسلحة الكيميائية ال بد أن يكون مؤكدا

وأعلنــت الواليــات املتحــدة فــي 23 أيــار الجــاري أنهــا تلقــت تقاريــر عديــدة 
عن آثار اســتخدام أســلحة كيميائية بعدما شــنت قوات رديفة للجيش 
 علــى مســلحي »جبهــة تحريــر الشــام« )الواجهــة 

ً
العربــي الســوري هجومــا

الحاليــة لنصــرة( فــي محافظــة إدلــب. )روســيا اليــوم، 2019-5-29(
هــذا، وبحــث رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الروســية 
الجنــرال فاليــري غيراســيموف فــي اتصــال هاتفــي مــع نظيــره التركــي ياشــار 
غولــر وقــف إطــالق النــار فــي محافظــة إدلــب، وجــاء فــي بيــان لــوزارة 
الدفــاع الروســية، الجمعــة، أن غيراســيموف بحــث مــع غولــر »إجــراءات 
وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب«، باإلضافــة إلــى تبــادل اآلراء حــول »ضمــان 

االســتقرار فــي املنطقــة«. )روســيا اليــوم، 2019-5-31(
وأعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو، أنــه ســيبحث مــع 
مســؤولي وزارة الدفــاع األملانيــة، كيفيــة تنســيق الجهــود فــي الشــمال 

الســوري.
وقــال بومبيــو، خــالل مؤتمــر صحفــي فــي برليــن: إن بــالده تعمــل 
 إلــى 

ً
إليجــاد حــل سيا�ســي للنــزاع فــي ســورية، ومنــع تصعيــد العنــف، الفتــا

أن »جهــود أمريــكا تتمثــل فــي إيجــاد حــل فــي ســورية، علــى أن يكــون قــرار 
مجلــس األمــن رقــم 2254 هــو املرجــع«.

وأضــاف بومبيــو أن واشــنطن »تلــزم قواتهــا بالعمــل لتحقيــق آليــة 
للحــد مــن تصعيــد العنــف ووضــع نظــام كمنطقــة واقيــة، ملنــع حــدوث 
: »نعمــل بشــكل 

ً
هجمــات مــن الجانبيــن الســوري أو التركــي«، وتابــع قائــال

.»
ً
جماعــي ونأمــل أن نحقــق تقدمــا

 5 تســتغرق  أوروبيــة  جولــة  الجمعــة،  بــدأ  بومبيــو  أن  إلــى  يشــار 
أيــام بزيــارة مؤجلــة لبرليــن، حيــث التقــى املستشــارة األملانيــة أنجيــال 
ميــركل، وتشــمل جولــة بومبيــو األوروبيــة سويســرا وهولنــدا وبريطانيــا. 

)2019-5-31 )ســبوتنيك، 
يأتي ذلك في وقت، أعلن الناطق باســم الرئاســة الروســية، دميتري 
بيســكوف، أن موســكو وأنقــرة متفقتــان علــى ضــرورة تحقيــق وقــف 
 في الوقت نفســه إلى أن هذه هي مســؤولية 

ً
إطالق النار في إدلب، مشــيرا

الجانــب الترـكـي.
 علــى ســؤال صحفــي حــول االختــالف فــي موقفــي موســكو وأنقــرة 

ً
وردا

مــن املكاملــة الهاتفيــة بيــن الرئيســين الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، والتركــي، 
رجــب طيــب أردوغــان، حــول إدلــب، قــال بيســكوف للصحفييــن، اليــوم 
الجمعــة: »ال يمكــن أن نتحــدث هنــا عــن أي خالفــات. مــن الضــروري 
حقــا وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب. ومــن الضــروري تحقيــق ذلــك ألن 
يوقــف اإلرهابيــون إطــالق النــار علــى األهــداف املدنيــة التــي يتواجــد فيهــا 

عســكريونا بمــن فــي ذلــك فــي )قاعــدة( حميميــم«.
وذكــر فــي الوقــت ذاتــه، أن تحقيــق ذلــك »وفــق االتفاقــات التــي تــم 
التوصــل إليهــا فــي سوت�ســي هــو مســؤولية الجانــب التركــي«، وتابــع: »واملهــم 
هنــا هــو أعمــال شــركائنا األتــراك، والتعــاون بيــن روســيا وتركيــا لتحقيــق 

هــذا الهــدف«. )إنترفاكــس، 2019-5-31(
وكان مجلــس األمــن القومــي التركــي قــد وجــه اتهامــات إلــى الســلطات 
الســورية بشــن هجمــات علــى املدنييــن فــي منطقــة خفــض التصعيــد 

 إلــى أنهــا تقــوض اتفــاق أســتانا.
ً
بإدلــب فــي ســورية، مشــيرا

وجــاء فــي بيــان للمجلــس، فــي أعقــاب االجتمــاع الــذي عقــد برئاســة 
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الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، أن »هجمــات النظــام علــى املدنييــن فــي 
منطقة خفض التوتر )بســورية( تقوض روح اتفاق أســتانة«، وأضاف 
البيــان أن »تركيــا تواصــل اتصاالتهــا مــع الــدول املعنيــة للحيلولــة دون 
فــي منطقــة خفــض  حــدوث أزمــة إنســانية جديــدة وهجــرة جماعيــة 

بإدلــب«. التصعيــد 
وبحــث املجلــس أيضــا عمليــة »املخلــب« العســكرية ضــد املقاتليــن 
األكــراد شــمالي العــراق. وجــاء فــي البيــان بهــذا الخصــوص أن »تركيــا 
املنظمــات  جميــع  ضــد  واإلصــرار  العــزم  بنفــس  كفاحهــا  ســتواصل 

)2019-5-30 )األناضــول،  اإلرهابيــة«. 
مــن جانبهــا، أفــادت تقاريــر إعالميــة تركيــة بــأن أنقــرة عــززت وحداتهــا 
العســكرية املتمركــزة عنــد حــدود ســورية بعناصــر للقــوات الخاصــة 
»الكومانــدوز«، وأكــدت أن الجيــش التركــي أرســل إلــى املناطــق الحدوديــة 

فــي واليــة هاتــاي تعزيــزات تضــم 50 مدرعــة تقل 
عناصــر لوحــدات »الكومانــدوز«.

وقالــت مصــادر عســكرية تركيــة: إن هــذه 
التعزيــزات جــاءت إلــى املنطقــة بهــدف توزيعهــا 
علــى الوحــدات املتمركــزة علــى طــول الشــريط 
-5-31 )األناضــول،  ســورية.  مــع  الحــدودي 

)2019
وبدايــة األســبوع، كانــت قــد أكــدت مصــادر 
إعالميــة مقربــة مــن »جبهــة النصــرة«، بتلقــي 
 غيــر محــدود فــي معركــة 

ً
 عســكريا

ً
األخيــرة دعمــا

والســيما  نبــودة،  كفــر  بلــدة  علــى  الســيطرة 
الصواريــخ الحراريــة واملصفحــات واملدرعــات 
التركيــة واملئــات مــن إرهابيــي »درع الفــرات« 
و»غصــن الزيتــون« بهــدف إعــادة تغييــر خريطة 
الســيطرة فــي الريفيــن الحموييــن قبــل الدخــول 
فــي مفاوضــات جديــة مــع روســيا حــول تعديــل 
بنــود اتفــاق »املنطقــة املنزوعــة الســالح« أو 
إضافــة بنــود جديــدة يمكــن تنفيذهــا بمــا يعيــد 

الهــدوء ملنطقــة »تخفيــض التصعيــد« فــي إدلــب.
ونقلــت املصــادر عــن متزعمــي الصــف األول فــي »النصــرة« قناعتهــم 
بأن نظام أردوغان، الذي لديه أطماع تاريخية في إدلب، سيتخلى عنهم 
فــي مرحلــة مــن عمــر الصــراع لصالــح الدولــة الســورية الضامــن الوحيــد 

ألمــن املنطقــة وللحــدود التركيــة.
وبينت أن تركيا ورطت »النصرة« والتنظيمات اإلرهابية في معركة 
كفــر نبــودة بوضــع إرهابييهــا بشــكل مباشــر تحــت مرمــى نيــران الجيــش 
العربــي الســوري بعــد خســارتهم املئــات مــن قــوات النخبــة وبخاصــة 
االنغماســيين، وأضافــت بــأن تركيــا مــا زالــت تمــارس الضغــوط عليهــا 
ملواصلــة التقــدم علــى محــور تــل هــواش واملســتريحة للوصــول إلــى بلــدة 
 
ً
قلعــة املضيــق، وعــدت هــذه املعركــة بمثابــة انتحــار إلرهابييهــا نظــرا

لطبيعــة املنطقــة الجغرافيــة.
وأضافــت: إنــه معــروف عــن نظــام أردوغــان الغــدر والخيانــة لحلفائــه 
مــن التنظيمــات اإلرهابيــة عندمــا تفقــد صالحيتهــا وتصبــح التضحيــة بهــا 

ذات جــدوى لــه، وبالتالــي، ســيعود النظــام الترـكـي إلــى حظيرتــه وســيتم 
تدجينــه علــى يــد روســيا وتحــت وطــأة ضربــات الجيــش العربــي الســوري. 

)الوطــن، 2019-5-25(
فــي ظــل هــذه الســجاالت، بحــث الرئيــس الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، 
ونظيــره الترـكـي، رجــب طيــب أردوغــان، الخميــس، تطــورات األوضــاع 
فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد، وذكــر الكرمليــن، فــي بيــان أصــدره 
عقــب املكاملــة، أن الطرفيــن »واصــال مباحثاتهمــا بشــأن ســورية«، حيــث 
»تمــت اإلشــارة إلــى تكثيــف العمــل املشــترك بهــدف إرســاء االســتقرار فــي 
محافظــة إدلــب، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ إجــراءات فعالــة خاصــة بالقضــاء 

علــى التشــكيالت اإلرهابيــة«.
إلــى  كذلــك  تطرقــا  وأردوغــان  بوتيــن  أن  الكرمليــن  أضــاف  كمــا 
»مجموعــة مــن القضايــا الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي املجــال 
الجانبيــن  بــأن   

ً
مفيــدا التقنــي«،  العســكري 

بينهمــا. االتصــاالت  مواصلــة  علــى  اتفقــا 
مــن جانبهــا، ذكــرت الرئاســة التركيــة أن 
أردوغان شدد، خالل االتصال، على »ضرورة 
الضمــان الفــوري لنظــام وقــف إطــالق النــار فــي 
التســوية  علــى عمليــة  الجهــود  وتركيــز  إدلــب 

السياســية فــي البــالد«.
إلــى  أشــار  الترـكـي  الرئيــس  أن  وأضافــت 
الســكان  بيــن  القتلــى  ســقوط  منــع  ضــرورة 
املدنييــن بســبب األعمــال القتاليــة فــي ســورية، 
 أهميــة »القضــاء علــى تهديــد اللجــوء 

ً
مؤكــدا

هجمــات  جــراء  تركيــا  حــدود  إلــى  الجماعــي 
إدلــب«. علــى  الســوري  النظــام 

كمــا أعلنــت الرئاســة التركيــة أن الطرفيــن 
اتفقــا علــى عقــد لقــاء ثنائــي علــى هامــش قمــة 
»G20« فــي مدينــة أوســاكا اليابانيــة يومــي 28 

و29 تمــوز. )روســيا اليــوم، 2019-5-30(
فــي األثنــاء، أكــد تقريــر إعالمــي إســرائيلي 
أن حكومــة االحتــالل أشــرفت علــى تدريــب عناصــر منظمــة »الخــوذ 
البيضاء« التابعة لتنظيم جبهة النصرة اإلرهابي على فبركة مسرحيات 
فــي ســورية، وأوكلــت لوســائل اإلعــالم  اســتخدام الســالح الكيميائــي 

تســويقها. والغربيــة  الخليجيــة 
 ،

ً
متلفــزا  

ً
تقريــرا اإلســرائيلي  التلفزيــون  فــي   »12 »القنــاة  وبثــت 

أكــدت فيــه أن حكومــة الكيــان الصهيونــي هــي مــن تقــف وراء فبركــة 
مســرحيات اســتخدام الجيــش العربــي الســوري للســالح الكيميائــي ضــد 
املدنييــن فــي املناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا التنظيمــات اإلرهابيــة مــن 
خــالل اإلشــراف بالتعــاون مــع إرهابيــي »الخــوذ البيضــاء« علــى تدريــب 
املجموعــات اإلرهابيــة لتنفيــذ تلــك املســرحيات التــي أوكلــت لوســائل 
اإلعــالم الغربيــة والخليجيــة تســويقها لتكــون ذرائــع للواليــات املتحــدة 
الدولــة  علــى  عــدوان عســكري  تنفيــذ  بغيــة  الغربيــة  الــدول  وبعــض 
الســورية يمهــد الطريــق أمــام أدواتهــا ومرتزقتهــا مــن مجاميــع اإلرهــاب 

والســيطرة. للتمــدد 

جيفري: محادثاتنا 
مع الروس ال تثبت 
نيتهم بوقف كامل 
العملية العسكرية 

على إدلب
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التعليق

الحشــد الكبيــر للتنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة الســتعادة الســيطرة علــى بلــدة كفــر نبــودة 

بريــف حمــاة الشــمالي، والدعــم التركــي املباشــر لهــا، والــذي ترافــق مــع تباكــي غربــي وعربــي وأممــي مــع مــا تســمى 

، إذا مــا تــم النظــر إلــى معركــة إدلــب مــن 
ً
 مســتغربا

ً
»املعارضــة« علــى اإلرهابييــن هنــاك، يجــب أال يكــون أمــرا

زاويتهــا الصحيحــة باعتبارهــا ســتعيد رســم إحداثيــات ملــف الحــرب علــى ســورية بمــا يعيــد ضبــط موازيــن 

القــوى فــي الشــرق األوســط بوجــه كامــل.

ال بد من إدراك التغيرات الكبيرة التي من املمكن أن تحدثها استعادة إدلب على ملف األزمة السورية، 

إذ إن اســتعادة املحافظــة يعنــي فيمــا يعنيــه القضــاء علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســورية كتنظيمــات، 

 أنــه بعــد القضــاء علــى تنظيــم داعــش اإلرهابــي كتنظيــم شــرق الفــرات، لــم يتبــق إال تنظيــم »جبهــة 
ً
خصوصــا

النصــرة« اإلرهابــي والتنظيمــات األخــرى املتحالفــة معــه، وهــو مــا ســيفقد داعمــي الحــرب علــى ســورية ورقــة 

قويــة للضغــط علــى الحكومــة الســورية وعلــى الوجــود الرو�ســي فــي ســورية.

مــن جانــب آخــر فــإن اســتعادة شــمال البــالد بعــد القضــاء علــى »النصــرة«، يعنــي حتميــة خــروج تركيــا مــن 

املنطقــة باعتبــار أن مزاعــم بقائهــا فــي املنطقــة وهــو محاربــة اإلرهــاب وضمــان حدودهــا بحســب ادعــاءات 

مســؤوليها، لــم يبــق، مركــز هــذا التهديــد، فــي الشــمال الغربــي مــن ســورية، بــل بــات مركــزه فــي الشــمال الشــرقي 

باعتبــار أن تركيــا تصنــف »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة كـ»تنظيــم إرهابــي«، وهــو مــا يعنــي زيــادة فــي 

حــدة الخالفــات التركيــة األميركيــة بخصــوص امللــف الكــردي وملــف مــا تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة، 
 حــول 

ً
ومــا يفســر ذلــك املســاعي األميركيــة الكرديــة للتقــارب بيــن تركيــا والكــرد، وممــا يؤكــده مــا أشــيع مؤخــرا

وســاطات وحــوارات بيــن أنقــرة و»قــوات ســورية الديمقراطيــة – قســد« حــول »اآلمنــة«.

مــن املالحــظ أن أكثــر مــن تباكــى علــى »النصــرة« وحلفائهــا وســعى لحمايتهــم مــن العمليــة العســكرية للجيــش 

العربــي الســوري وحلفائــه هــم األجنحــة السياســية لتلــك التنظيمــات اإلرهابيــة، أي »هيئــة التفــاوض« 

 مــع كل خطــوة يتقدمهــا الجيــش 
ً
املعارضــة، و»االئتــالف« املعــارض، وهــؤالء يدركــون أن عليهــم البــكاء كثيــرا

فــي الشــمال، إذ إن القضــاء علــى التنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة فــي الشــمال يعنــي إلغــاء وظيفــة 
كل مــن »االئتــالف« و»هيئــة التفــاوض« وكذلــك يعنــي مــوت ذكــرى مفاوضــات جنيــف وحتــى اضمحــالل دور 

محادثــات أســتانا لحــل األزمــة الســورية.

وإن كانت عملية الجيش في الشمال ليست بالعملية السهلة والقصيرة املدى، بل ستمتد، ومن املمكن 

أن تتــم علــى مراحــل، إال أنهــا ذات نهايــة محتومــة بانتصــار الجيــش العربــي الســوري علــى اإلرهــاب، وهــو مــا 

يعني انتقال لهيب املعارك والفو�سى إلى شمال شرق البالد، وبالتالي وضع القوات األميركية في املنطقة في 

 بقضية بقاء قواتها االحتاللية على األرا�سي 
ً
دائرة الخطر، األمر الذي سيجعل واشنطن تعيد التفكير مليا

الســورية، ولعــل رســالة املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســورية جيمــس جيفــري كانــت واضحــة بهــذا الشــأن 

حين أشــار إلى أن عالقة واشــنطن مع »قســد« هي عالقة عســكرية وليســت عالقة سياســية، أي ترك الباب 

 أمــام إدارتــه للنــزول عــن الشــجرة وقــت الضيــق للهــروب مــن ســورية.
ً
مفتوحــا

 يتمثل بالرغبة األميركية بإعادة احتواء الوضع في 
ً
 مهما

ً
في الوقت ذاته تحمل تصريحات جيفري مؤشرا

 وقد يكون الهدف من ذلك التفرغ للمواجهة مع إيرن.
ً
سورية والشرق األوسط عموما

البــد أن روســيا تــدرك حجــم الخطــر الــذي بــات يحيــط بهــا مــع املخططــات األميركيــة الجديــدة للمنطقــة 

وخاصة مع الحشد العسكري األميركي في الخليج العربي والعودة األميركية القوية الستمالة تركيا الشريك 

فــي حلــف شــمال األطل�ســي »الناتــو«، إذ ســتتحول تركيــا إلــى تهديــد لروســيا فــي امليــاه الدافئــة، ممــا سيســبب 

 عليها في سورية، ومن هنا تأتي أهمية العملية العسكرية الدائرة بريف حماه الشمالي الغربي.
ً
 كبيرا

ً
ضغطا

ملف الشمال
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