
W W W . D C R S . S Y

العدد الواحد والعشرون - تموز / يوليو 2019

إعداد وتعليق: مازن جبور

الخبراء املشاركون في التعليق: د. كنان ياغي - أ. وسام جديد

الحدث السوري
فــي املتــابعـــة



2

W W W . D C R S . S Y

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. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه الســتقبال الرئيــس بشــار األســد 

لكبير مساعدي وزير الخارجية اإليراني، كما 

تــم التطــرق إلــى مباحثــات املســؤول اإليرانــي 

مــع وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم، 

ونتائــج زيــارة األخيــر الــى كوريــا الديمقراطيــة، 

كمــا تــم عــرض العــدوان اإلســرائيلي ومــا تبــع 

هــذا العــدوان مــن تصريحــات وأخبــار ذات 

 تم التطرق إلى حادثة احتجاز 
ً
صلة، وأخيرا

ناقلة النفط اإليرانية، مع عرض لتطورات 

ملــف الالجئيــن.

ملف الشمال
نتتبــع فيــه التطــورات الخطيــرة بخصــوص التصعيــد العدوانــي التركــي ضــد الجيــش 

العربــي الســوري فــي شــمال البــالد ورد الجيــش علــى تلــك االعتــداءات بالترافــق مــع 

عــرض عــام حــول تطــور العمليــات العســكرية للجيــش ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة 

فــي املنطقــة.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنتهــاكات  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

ســورية  »قــوات  قبــل  مــن  املتصاعــدة 

و»التحالــف  قســد«   - الديمقراطيــة 

البــالد،  شــرق  أهالــي  ضــد  الدولــي« 

باإلضافــة الــى مســتجدات ملــف مســلحي 

تنظيم داعش األجانب، والكباش التركي 

األممــي بخصــوص اتفــاق أبرمتــه األمــم 

»قســد«. مــع  املتحــدة 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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الخارجيــة  وزيــر  مســاعدي  كبيــر  مــع  األســد،  بشــار  الرئيــس،  بحــث 
اإليرانــي للشــؤون السياســية الخاصــة، علــي أصغــر خاجــي، »العالقــات 

وإيــران. ســورية  بيــن  العميقــة«  االســتراتيجية 
واســتمع الرئيــس األســد فــي هــذا اللقــاء إلــى شــرح مــن خاجــي »حــول 
منــه،  واشــنطن  انســحاب  بعــد  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق  تطــورات 
واملواقف األمريكية التصعيدية األخيرة التي تهدف إلى زعزعة استقرار 

املنطقــة وزيــادة نســبة التوتــر فيهــا”.
وأكــد الرئيــس األســد فــي هــذا الســياق، »وقــوف ســورية إلــى جانــب إيــران 
وقيادتهــا فــي دفاعهــا عــن حقــوق شــعبها ضــد كل مــا تتعــرض لــه مــن 

تهديــدات وإجــراءات تنتهــك جميــع أســس القانــون الدولــي«.
 »املراحــل التــي قطعتهــا 

ً
وتناولهــذا اللقاءأيضــا

الحــرب علــى اإلرهــاب والــرد علــى االعتــداءات 
التــي ترتكبهــا التنظيمــات اإلرهابيــة املنتشــرة 
فــي إدلــب بحــّق املدنييــن فــي املناطــق املجــاورة، 
السيا�ســي  املســار  مســتجدات  إلــى  إضافــة 
أســتانا  محادثــات  مــن  املقبلــة  والجولــة 
اإلقليميــة  الســاحتين  علــى  واألوضــاع 

والدوليــة«.
كمــا تطــرق الحديــث، إلــى »العالقــات الســورية 
اإليرانيــة«، حيــث أكــد خاجــي »عمــق العالقــات 
االســتراتيجية التــي تربــط بيــن البلديــن، وعــزم 
بــالده مواصلــة تعزيزهــا وترســيخها فــي مختلــف 
املجــاالت بمــا يخــدم مصالــح الجانبيــن، وأن 
القيــادة والشــعب فــي الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة كانــا وســيبقيان إلــى جانــب ســورية 
حتــى تحريــر كل أراضيهــا وإعــادة بنــاء مــا دمرتــه 

الحــرب«. )روســيا اليــوم، 2019-7-2(
مــن جانــب آخــر، أهــدى الرئيــس بشــار األســد، 
للرئيــس  الذهــب،  بمــاء   

ً
مكتوبــا  

ً
مصحفــا

عبــاس. محمــود  الفلســطيني 
وقــدم وزيــر األوقــاف، محمــد عبــد الســتار، 
نيابــة عــن الرئيــس األســد، الهديــة فــي العاصمــة 
دمشق، وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية الســفير، أنــور 

عبــد الهــادي، نيابــة عــن الرئيــس عبــاس.
كمــا قــدم مديــر عــام الدائــرة السياســية بــدوره هديــة لوزيــر األوقــاف، 
عبــارة عــن ســاعة مطــرزة برســم للمســجد األق�ســى وهديــة مــن التــراث 

الفلســطيني.
وأفــادت وزارة األوقــاف بــأن وزيــر األوقــاف محمــد عبــد الســتار اســتقبل 
فــي مكتبــه الســفير أنــور عبــد الهــادي، مديــر عــام الدائــرة السياســية 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية والوفــد املرافــق لــه، وأكــد فــي هــذا اللقــاء، 
، وعلــى أن القضيــة 

ً
 ومســيحيا

ً
علــى مكانــة القــدس الشــريف إســالميا

الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني مبــادئ راســخة وثابتــة فــي 
ضميــر األمــة.

وأضــاف الســيد، أن ســورية تتعــرض لــكل هــذه املؤامــرات مــن إســرائيل 
والواليــات املتحــدة واألعــراب، بســبب موقفهــا الثابــت واملبدئــي مــن 

الفلســطينية. القضيــة 
األوقــاف  وزارة  دور  عــن  الفلســطيني  الســفير  تحــدث  جهتــه،  مــن 
، ذلــك بتفســيٍر جامــٍع للقــرآن 

ً
فــي مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف فكريــا

املعتــدل. الوســطي  الســوري  الفكــر  إنجــازات  أهــم  مــن  الكريمُيَعــدُّ 
 إلــى املرحلــة الخطيــرة التــي تمــر بهــا القضيــة 

ً
كمــا تطــرق عبــد الهــادي أيضــا

الفلســطينية، ومــا يعــد لهــا مــن مؤامــرات تصفويــة مــن قبــل كيــان 
االحتــالل وبدعــم مــن اإلدارة األمريكيــة، والضغــوط التــي تتعــرض لهــا 
 إلى أن 

ً
القيادة الفلسطينية للقبول بما تسّمى »صفقة القرن«، مشيرا

 بفضــل 
ً
 ذريعــا

ً
»ورشــة البحريــن« فشــلت فشــال

صمود الشعب وثبات قيادته. )وزارة األوقاف 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة   + الســورية 

)2019-7-2
الخارجيــة  وزيــر  كشــف  آخــر،  صعيــد  علــى 
واملغتربيــن وليــد املعلــم، عــن اســتعداد كوريــا 
الشــمالية إلرســال العمالةاملتخصصــة بالبنــاء 
وإعــادة التطويــر لدمشــق فــي حــال اســتكمال 

لذلــك. القانونيــة  اإلجــراءات 
وعبر املعلم عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام 
 الوفــد الســوري برئاســته لــكل مــن 

ً
بهــا مؤخــرا

الصيــن وكوريــا الشــمالية، وأوضحــأن زيارتــه 
لبكيــن كانــت فرصــة للوقــوف علــى موقفهــا مــن 
األوضــاع فــي ســورية واملنطقــة، وأشــار إلــى أن 
ســورية والصيــن تقفــان فــي خنــدق واحــد أمــام 
اإلرهــاب االقتصــادي األمريكــي حيــث تفــرض 

واشــنطن عقوبــات علــى البلديــن.
وبيــن املعلــم أنــه ملــس فــي هــذه الزيــارة توافــق 
 
ً
، كاشــفا

ً
الصيــن مــع املوقــف الســوري سياســيا

عــن وجــود اســتعداد صينــي إيجابــي للتعــاون 
مــع ســورية، ووصــف  والثقافــي  االقتصــادي 
املعلــم زيارتــه للصيــن بأنهــا إيجابيــة وناجحــة 
لبنــاء أســس العالقــة الثنائيــة مــع دولــة مثــل 
الصيــن، تشــكل علــى الســاحة الدوليــة ثانــي 

اقتصــاد فــي العالــم. )روســيا اليــوم، 2019-7-1(
وكان الرئيــس الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، قــد قــال فــي مؤتمــر صحافــّي 
عقــده فــي ختــام قمــة مجموعــة العشــرين فــي أوســاكا اليابانيــة، أن لقــاءه 
مــع نظيــره األمريكــي، دونالــد ترامــب، الــذي جــرى علــى هامش القمة: »إن 
 كل املســائل ذات 

ً
. وبحثنــا عمليــا

ً
 وبراغماتيــا

ً
 ومثمــرا

ً
اللقــاء كان جيــدا

االهتمــام املتبــادل«.
هذا، وفي حديثه حول امللف السوري أعلن بوتين أن الوضع في سورية 
 أنــه تمــت إقامــة االتصــاالت الضروريــة مع 

ً
يقــع تحــت الســيطرة، مضيفــا

الواليــات املتحــدة وتركيــا، علــى حــد ســواء، وقــال: »إننــا فــي حــوار دائــم مــع 
شــركائنا األمريكييــن. وجــرى تنظيــم اتصــاالت جيــدة لتنســيق أعمالنــا 

الرئيس األسد يؤكد 
وقوف سورية إلى 

جانب إيران وقيادتها 
في دفاعها عن حقوق 

شعبها ضد كل ما 
تتعرض له من تهديدات 
وإجراءات تنتهك جميع 

أسس القانون الدولي

امللف السيا�سي
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وجهودنــا فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب”، وذكــر أنــه تحــدث للرئيــس ترامــب 
عــن األعمــال املنســقة األخيــرة لعســكريي البلديــن فــي ســورية، وقــال: إن 

 لإلرهابييــن ال تــزال موجــودة فــي ســورية.
ً
بــؤرا

وتابــع: »نعمــل معهــم )مــع األتــراك( بشــكل يومــي، أي بشــكل أوثــق ممــا 
عليــه مــع األمريكييــن. ونعــرف عمــا يحــدث هنــاك، ونحــاول متابعــة ذلــك 
بشــكل مشــترك”، وأكــد بوتيــن أنــه ناقــش هــذا املوضــوع فــي لقائــه مــع 
الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، دون تقديــم أي تفاصيــل أخــرى. 

)روســيا اليــوم، 2019-6-29(
هــذا، وعلــى هامــش القمــة ذاتهــا، بحــث الرئيــس املصــري، عبــد الفتــاح 
 من القضايا 

ً
السي�سي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عددا

الراهنــة، وعلــى رأســها األزمــة الســورية. )واس، 2019-6-29(
وأشــار املتحــدث باســم الرئاســة املصريــة، بســام را�ســي، إلــى أن امللــف 
السوري تصدر أجندة لقاء الرئيس السي�سي وولي العهد السعودي بن 
ســلمان، وذكــر عبــر صفحتــه فــي »فيســبوك«، أن املناقشــات التــي جــرت 
 إزاء ســبل التعامــل مــع امللفــات 

ً
 متبــادال

ً
أثنــاء اللقــاء عكســت تفاهمــا

اإلقليميــة، واتفــق الجانبــان علــى االســتمرار فــي بــذل الجهــود املشــتركة 
لتعزيــز التعــاون بيــن الــدول العربيــة ملواجهــة التحديــات والتهديــدات 

املتزايــدة لألمــن اإلقليمــي. )روســيا اليــوم، 2019-6-29(
من جهة أخرى، وعلى صعيد مواصلة العدو اإلسرائيلي اعتداءاته على 
األرا�ســي الســورية، قــال مصــدر عســكري: إن »وســائط دفاعنــا الجــوي 
تصــدت لصواريــخ معاديــة أطلقتهــا طائــرات حربيــة إســرائيلية ليــل األحد 
مــن األجــواء اللبنانيــة باتجــاه بعــض مواقعنــا العســكرية فــي حمــص 

ومحيــط دمشــق«.
وأســفر القصــف اإلســرائيلي عــن مقتــل 4 مدنييــن، بينهــم طفــل عمــره 
أشــهر، وإصابــة 21، بينهــم أطفــال فــي بلــدة صحنايــا بريــف دمشــق، 
وتــم نقــل الجرحــى إلــى املستشــفيات حيــث تلقــوا العــالج الــالزم، ونتيجــة 
الضغــط الناتــج عــن االنفجــارات فــي ســماء محيــط دمشــق تعــرض عــدد 
مــن منــازل املدنييــن لبعــض األضــرار املاديــة فــي بلــدة صحنايــا وتحطــم 
زجــاج املنــازل، مــا أســفر عــن إصابــة عــدد مــن األشــخاص. )ســانا، 7-1-

)2019
فــي غضــون ذلــك، أكــدت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن، فــي بيــان لهــا أن 
»العــدوان اإلســرائيلي الغــادر يأتــي فــي إطــار محــاوالت تــل أبيــب املســتمرة 
إلطالــة أمــد األزمــة فــي البــالد والحــرب اإلرهابيــة التــي تتعــرض لهــا«، 
وطالبــت مجلــس األمــن بتحمــل مســؤولياته واتخــاذ إجــراءات حازمــة 

وفوريــة ملنــع تكــرار هــذه االعتــداءات.
وجــاء فــي رســالتين وجهتهمــا الــوزارة إلــى أميــن عــام األمــم املتحــدة ومجلس 
األمــن: »أقدمــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بعــد منتصــف الليلــة 
املاضيــة فــي الســاعة 12.35 يــوم االثنيــن 1 يوليــو 2019 علــى االعتــداء 
 علــى أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي انتهــاك فاضــح 

ً
مجــددا

لقــرار مجلــس األمــن رقــم 350 لعــام 1974 املتعلــق باتفاقيــة فصــل 
القــوات بيــن الجانبيــن«.

وأضافــت الــوزارة أن قــوات االحتــالل أطلقــت موجــات متتاليــة مــن 
الصواريــخ مــن فــوق األرا�ســي اللبنانيــة، واســتهدفت محافظــات دمشــق 
وريــف دمشــق وحمــص مــا أســفر عــن مقتــل 4 مدنييــن بينهــم طفلــة، 

مصدر عسكري رفيع املستوى قال أن قوات الدفاع الجوي السورية قامت بتشغيل منظومة »إس300-« ووضعتها في حالة التأهب

امللف السيا�سي
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وجرح 21 آخرين معظمهم من النساء واألطفال وإلحاق دمار بمساكن 
املواطنيــن وممتلكاتهــم.

وبينــت الــوزارة أن إمعــان الســلطات اإلســرائيلية فــي ممارســة إرهــاب 
الدولة قد ازدادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها منذ بدء األزمة 
فــي ســورية، بهــدف دعــم املجموعــات اإلرهابيــة ومنــع الجيــش الســوري 
وحلفائــه مــن هزيمــة تنظيمــي »داعــش« و«النصــرة« وباقــي املجموعــات 

اإلرهابيــة.
اإلســرائيلية  االعتــداءات  كل  أن  رســالتيها  فــي  الخارجيــة  وأوضحــت 
 علــى التمســك 

ً
لــم تفلــح فــي ترهيــب الشــعب الســوري بــل زادتــه إصــرارا

بحتميــة انتصــاره علــى اإلرهــاب، واســتعادة الجــوالن الســوري املحتــل 
حتــى خــط الرابــع مــن حزيــران عــام 1967.

كمــا قالــت الخارجيــة: إن اســتمرار إســرائيل 
فــي نهجهــا العدوانــي الخطيــر، مــا كان ليتــم لــوال 
الدعــم الالمحــدود واملســتمر الــذي تقدمــه لهــا 
بشــكل خــاص اإلدارة األمريكيــة، والحصانــة 
ودول  هــي  لهــا  توفرهــا  التــي  املســاءلة  مــن 

معروفــة فــي مجلــس األمــن.
 ،

ً
مجــددا األمــن،  مجلــس  الــوزارة  وطالبــت 

األمــم  ميثــاق  إطــار  فــي  مســؤولياته  بتحمــل 
املتحدة وأهمها حفظ السلم واألمن الدوليين 
واتخاذ إجراءات حازمة وفورية ملنع تكرار هذه 
االعتداءات، وأن يفرض على إسرائيل احترام 
القــوات  فصــل  باتفاقيــة  املتعلقــة  قراراتــه 
ومســاءلتها عــن إرهابهــا وجرائمهــا التــي ترتكبهــا 
بحــق الشــعبين الســوري والفلســطيني، وعــن 
دعمهــا املســتمر للتنظيمــات اإلرهابيــة والتــي 
تشــكل جميعهــا انتهــاكات صارخــة مليثــاق األمــم 
وقــرارات  الدولــي  القانــون  وأحــكام  املتحــدة 
مجلــس األمــن 242 و338 و350 و497، وكل 
الصلــة  ذات  الدوليــة  والصكــوك  القــرارات 

بمكافحــة اإلرهــاب. )ســانا، 2019-7-1(
فــي ســياق متصــل، أعلنــت شــركة »إســرائيلية« متخصصــة فــي تحليــل 
صــور األقمــار الصناعيــة أن روســيا اســتكملت نصــب جميــع بطاريــات 
منظومــة صواريــخ »إس – 300« املضــادة للجــو فــي منطقــة مرتفعــة 

ببلــدة مصيــاف الســورية.
وأفــاد تقريــر إعالمــي بــأن الشــركة اإلســرائيلية املتخصصــة قالــت عــن 
نظام الدفاع الجوي »إس – 300« في سورية: »يبدو أنه يعمل بأكمله، 
 من أن ذلك يشــير إلى وجود تهديد أكبر لقدرة إســرائيل على شــن 

ً
محذرا

غــارات جويــة ضــد القــوات اإليرانيــة والتشــكيالت املواليــة لهــا فــي هــذا 
البلــد«.

ولفت التقرير إلى أن صور األقمار الصناعية في أوقات مختلفة أظهرت 
فــي 19 شــباط املا�ســي أن 3 بطاريــات مــن أصــل أربــع نصبــت بالكامــل فــي 
قاعــدة ببلــدة مصيــاف، الواقعــة شــمال غربــي ســورية، وهــي تعمــل علــى 
األرجــح، إال أن الصــور الجديــدة أظهــرت أن البطاريــة الرابعــة أخــذت 

مكانهــا هــي األخــرى، بعــد تســعة أشــهر مــن قيــام روســيا بتزويــد ســورية 
بهــذا النظــام املتطــور للدفــاع الجــوي.

وكانــت الشــركة اإلســرائيلية ذاتهــا املتخصصــة فــي تحليــل صــور األقمــار 
الصناعيــة قــد شــككت حينهــا فــي أن البطاريــة الرابعــة »ربمــا تكــون غيــر 
صالحــة أو هــي مجــرد هيــكل غيــر حقيقــي أو عنصــر للخــداع”. )روســيا 

)2019-7-1 ،The Times of Israel عــن 
ً
اليــوم نقــال

بدوره، قال وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي الفروف: إن روسيا تدرس 
االعتداء اإلسرائيلي، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية.

يتعلــق  فيمــا  الحقائــق  دراســة  بصــدد  الرو�ســي  الجانــب  إن  وقــال: 
بالتقاريــر عــن غــارة جويــة إســرائيلية علــى دمشــق، وأكــد علــى أهميــة 
احتــرام وتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن التابــع 
 إلــى أن موســكوتعّدها 

ً
لألمــم املتحــدة، مشــيرا

 لتقييم أي أفعال تقوم بها أي جهة في 
ً
منطلقا

املنطقــة. )روســيا اليــوم، 2019-7-1(
وفــي هــذا الخصــوص، ذكــر مصــدر عســكري 
الجــوي  الدفــاع  قــوات  أن  املســتوى  رفيــع 
»إس- منظومــة  بتشــغيل  قامــت  الســورية 
300« للصواريــخ ووضعتهــا فــي حالــة التأهــب، 
اإلســرائيلي  للعــدوان  التصــدي  فــي  للتدخــل 

تســتخدمها. لــم  لكنهــا 
تــم تشــغيل بطاريــات  أنــه  وأوضــح املصــدر، 
ألهــداف  التصــدي  أجــل  مــن  »إس-300« 
كانــت  البحــر،  عــرض  مــن  قادمــة  معاديــة 
تتجــه نحــو مدينــة حمــص الســورية، إال أن 
الدفاعــات الجويــة االعتياديــة للبــالد تمكنــت 
بجــدارة مــن ردع العــدوان وإســقاط الصواريــخ 
الســتخدام  الحاجــة  دون  مــن  اإلســرائيلية 

»إس-300«. منظومــة 
وضــع  مــن  الهــدف  أن  إلــى  املصــدر،  وأشــار 
منظومــة الدفــاع الجــوي« إس-300« بوضــع 
العــدوان،  تطــور  خشــية  كان  االســتعداد 
واستهداف الصواريخ اإلسرائيلية ملنظومة الدفاع الجوي »إس-300« 
 »لكــن مــا حصــل يــوم أمــس أن صواريــخ إس-200 تمكنــت 

ً
نفســها، مبينــا

من اعتراض 5 من أصل 6 صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية بعرض 
البحــر وقبــل دخولهــا األجــواء الســورية«. )ســبوتنيك، 2019-7-2(

مــن جانبها،أوضحــت الخارجيــة الروســية أن االعتــداءات اإلســرائيلية 
 
ً
املستمرة على سورية تهدد بزعزعة االستقرار اإلقليمي وتمثل تصعيدا

يثيــر قلــق موســكو.
وقالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، فــي بيــان 
للقــوات  تابعــة  »بالفعــل وجهــت مقاتــالت  الــوزارة:  نشــر علــى موقــع 
الجويــة اإلســرائيلية، ليلــة 1 يوليــو، بعــد قدومهــا مــن املجــال الجــوي 
للبنان، سلسلة من الضربات الصاروخية إلى األرا�سي السورية طالت 
ريــف حمــص ومحيــط دمشــق. وتــم اعتــراض جــزء مــن الصواريــخ مــن 
قبــل قــوات الدفــاع الجــوي الســورية. ونفــذت بعــض الضربــات فــي قــرب 

امللف السيا�سي

املعلم يكشف عن 
استعداد كوريا 

الشمالية إلرسال 
العمالة املختصة 

بالبناء وإعادة 
التطوير لدمشق
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مباشــر مــن األحيــاء الســكنية... وأصبحــت هــذه العمليــة اإلســرائيلية 
األكبــر مــن نوعهــا منــذ مايــو 2018«.

وأضافــت زاخاروفــا: أن موســكو تشــعر بقلــق بالــغ مــن هــذا التطــور 
 للوضع، وتابعت: »عمليات اســتخدام القوة 

ً
 أنه يمثل تصعيدا

ً
دة

ّ
مؤك

التــي تنتهــك بشــكل ســافر ســيادة ســورية، ال تســهم فــي تطبيــع الوضــع فــي 
 بزعزعة االستقرار اإلقليمي، كما ال يمكن 

ً
هذا البلد، بل تحمل تهديدا

فــي ظــروف مــن هــذا القبيــل ضمــان مصالــح األمــن القومــي ألي مــن دول 
الشــرق األوســط بشــكل آمــن«. )روســيا اليــوم، 2019-7-2(

فــي هــذه األثنــاء، أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن فيصــل املقــداد 
فــي حديــث للصحافييــن فــي أعقــاب لقــاء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد 
املعلــم مــع كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة اإليرانــي للشــؤون السياســية 
الخاصــة علــي أصغــر خاجــي، إلــى »اســتعداد ســورية الدائــم لــرد الصــاع 

صاعيــن«، وذلــك فــي معــرض تعليقــه علــى العــدوان اإلســرائيلي.
ودعــا املقــداد، إلــى التنّبــه ألن املنطقــة بحاجــة إلــى تهدئــة وليــس إلــى 
تصعيــد ســواء أكان ذلــك بدعــم مــن الواليــات املتحــدة أم أطــراف أخــرى 
مــن املجتمــع الدولــي حيــث يجــب أن »يعــي العالــم ومجلــس األمــن واألمــم 
املتحــدة خطــورة مثــل هــذه التطــورات، ألن ســورية لــن تســكت عــن 

حقهــا«.
وأشــار إلــى أن »ســورية تحــارب إســرائيل فــي كل مــكان« عبــر »محاربــة 
 أن الهدف من وراء الغارات 

ً
أدواتها من التنظيمات اإلرهابية«، مضيفا

اإلســرائيلية هو »حماية هذه األدوات وبخاّصة أنه جاء بعد اإلنجازات 
التــي حققهــا الجيــش العربــي الســوري وحلفــاؤه«.

هــذا، وبشــأن العالقــات مــع إيــران، أكــد املقــداد أنهــا »اســتراتيجية«، 
 إلى أن »األوضاع املتفجرة في املنطقة تتطلب املزيد من التنسيق 

ً
مشيرا

والزيــارات املتبادلــة باســتمرار«.
تأثيــر  بمواجهــة  يتعلــق  مــا  فــي  بيــن دمشــق وطهــران  التعــاون  وحــول 
العقوبــات فيالبلديــن، قــال املقــداد: »هنــاك املئــات مــن االتفاقــات 
االقتصادية والسياسية مع إيران وناقشنا اليوم أسس تفعيلها وتعزيز 
 
ً
التعــاون فــي ظــل العقوبــات القاســية التــي يتعــرض لهــا البلــدان«، مؤكــدا
أن هــذه »العقوبــات ال إنســانية وتعــد جرائــم حــرب وتتســبب بتأثيــرات 

ســلبية فــي شــعبي البلديــن«.
 كان ما ستبلغه 

ً
وشدد املقداد على أن دمشق لن تقدم أي تنازالت »أيا

 ضــرورة العمــل مــع الحلفــاء لتجنــب أي 
ً
قســوة العقوبــات«، مؤكــدا

انعكاســات ســلبية لهــا.
مــن جانبــه، وصــف املســؤول اإليرانــي املحادثــات التــي أجراهــا فــي دمشــق 
 أنــه كان هنــاك نقــاش مســتفيض حــول 

ً
بأنهــا »بنــاءة للغايــة«، موضحــا

ضــرورة تفعيــل وتطويــر العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن فــي مختلــف 
املجــاالت، وأشــار خاجــي إلــى أنــه بحــث فــي دمشــق »التطــورات اإليجابيــة 
والبناءة على املستويين السيا�سي وامليداني« في سورية وأنه »كان هناك 
تأكيــد مشــترك علــى ضــرورة ترســيخ وتعزيــز العالقــات االســتراتيجية 

امللف السيا�سي

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد في حديث للصحافيين
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واملميــزة بيــن البلديــن الشــقيقين”. )روســيا اليــوم، 2019-7-2(
في غضون ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الرو�سي، سيرغي فيرشينين، 
أن املبعوث األممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، سيقوم بزيارة إلى 

موسكو في الـ4 والـ5 من الشهر الجاري.
وقــال فيرشــينين للصحافييــن، األربعــاء: إن املبعــوث األممــي ســيلتقي 
 
ً
يــوم الجمعــة بوزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي الفــروف، وأفــاد أيضــا

بأن تشــكيل اللجنة الدســتورية على وشــك االنتهاء، باســتثناء تفاصيل 
قليلــة، وتابــع: »إننــا نســتعد ألن تبــدأ )اللجنــة( عملهــا بأســرع مــا يمكــن. 
مــن ذلــك«.  الباقيــة، ونحــن قريبــون  التفاصيــل  تنســيق  املهــم  ومــن 

)2019-7-3 )نوفوســتي، 
فــي أثنــاء ذلــك، وســط أنبــاء عــن تحقيــق »اختــراق« تجــاه تشــكيل اللجنــة 
الدســتورية، ومعلومــات مــن مصــادر مقربــة مــن املبعــوث األممــي إلــى 

األخيــر  أن  أفــادت  بيدرســون،  غيــر  ســورية 
بعــث بطلــب لزيــارة دمشــق وأن هــذا املوعــد 
تــم تحديــده فــي العاشــر مــن الشــهر الحالــي بعــد 
زيــارة ســيقوم بهــا بيدرســون إلــى موســكو هــذا 

األســبوع.
عــدة  أبلغــت  موســكو  إن  املصــادر:  وقالــت 
دبلوماســيين فــي األمــم املتحــدة أنهــا توصلــت إلى 
اتفاق »غير نهائي« بالتنسيق مع دمشق يسمح 
بتجــاوز »عقبــة األســماء الســتة« فــي مجموعــة 
املجتمــع املدنــي، أي املجموعــة الثالثــة، وأن 
هــذه  دمشــق  مــع  سيســتعرض  بيدرســون 
األســماء والالئحــة واإلجــراءات املتبقيــة، وأنــه 
ســيترتب عليــه إقنــاع دمشــق بهــا، قبــل إعــالن 
أي موعــد إلطــالق أعمــال اللجنــة الدســتورية.
وقالــت املصــادر: إنــه فــي حــال موافقــة دمشــق 
مــن  بيدرســون،  ســيطرحه  مــا  علــى  النهائيــة 
املرجح أن ينطلق أول اجتماع من اجتماعات 
اللجنــة الدســتورية فــي مطلــع أيلــول القــادم 

بعــد انتهــاء فتــرة اإلجــازات الصيفيــة.
مصــادر فــي دمشــق مــن جهتهــا قالــت: إن ســورية ســتبحث مــع بيدرســون 
خــالل زيارتــه كل تفاصيــل أســماء وأعمــال اللجنــة الدســتورية وآليــة 
عملهــا قبــل أن تعطــي موافقتهــا النهائيــة تجــاه تشــكيل هــذه اللجنــة. 

)2019-7-2 )الوطــن، 
هــذا، وأعلنــت الرئاســة التركيــة أن قمــة ثالثيــة جديــدة حــول ســورية 
لروســيا وتركيــا وإيــران مــن املقــرر أن تعقــد فــي تركيــا فــي منتصــف الشــهر 

القــادم.
إبراهيــم  التركيــة  الرئاســة  باســم  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
قالينللصحافييــن، الخميــس: إنــه »مــن الخطــط أن تعقــد فــي تركيــا فــي 
منتصف أغســطس قمة ثالثية في إطار عملية أســتانا بمشــاركة روســيا 
السيا�ســي  االنتقــال  وعمليــة  ســورية  »ســنبحث  وأضــاف:  وإيــران«، 

الالجئيــن«. وعــودة 
مــن جهتــه، أكــد الناطــق الصحافــّي باســم الكرمليــن دميتــري بيســكوف 

أن التحضيــرات جاريــة لهــذه القمــة. وســيتم تحديــد املوعــد الدقيــق فــي 
وقــت الحــق.

 عــن خطــط لعقــد قمــة رباعيــة لتركيــا وروســيا 
ً
وكشــف قاليــن أيضــا

وأملانيــا وفرنســا حــول ســورية. وقــال: »فــي إطــار قمــة العشــرين اتفقنــا 
علــى عقــد قمــة ثانيــة بمشــاركة تركيــا وروســيا وأملانيــا وفرنســا. وقــد 
عقــد أول لقــاء مــن هــذا القبيــل فــي أكتوبــر املا�ســي فــي إســطنبول. واللقــاء 
، وقــد يحــدث ذلــك فــي 

ً
الثانــي مــن املخطــط أن يعقــد فــي إســطنبول أيضــا

نهايــة أغســطس أو بدايــة ســبتمبر، قبــل دورة الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة«.

وأوضــح أن هــذه القمــة ســتناقش املســائل األمنيــة، وقبــل كل �ســيء 
 إلــى أن »أي دولــة ليســت قــادرة علــى حــل 

ً
الوضــع فــي ســورية، مشــيرا

جميــع املشــاكل لوحدهــا، ولذلــك يجــب أن توحــد كل البلــدان املعنيــة 
)2019-7-5 اليــوم،  )روســيا  جهودهــا«. 

الرئاســة  باســم  الناطــق  أعلــن  جانبــه،  مــن 
الروســية، دميتــري بيســكوف، أن الرئيســين 
الرو�سي، فالديمير بوتين، والتركي، رجب طيب 
فــي أوســاكا قمــة  فــي لقائهمــا  أردوغــان، بحثــا 

ثالثيــة مقبلــة حــول ســورية.
»تنــاول  للصحافييــن:  بيســكوف  وقــال 
االجتمــاع.  هــذا  وأردوغــان  بوتيــن  الرئيســان 
 كانــا يتحدثــان عــن هــذه القمة”، وأضاف: 

ً
حقــا

 ،»
ً
»هنــاك تفاهــم بــأن هــذه القمــة ســتتم قريبــا

 إلــى أن الكرمليــن »ســيبلغ الصحافييــن 
ً
مشــيرا

بشــكل  تأكيــده  بعــد  القمــة  إجــراء  بموعــد 
)2019-7-1 نهائي«.)إنترفاكــس، 

إلــى موســكو، وأكــد وزيــر  ووصــل بيدرســون 
الخارجيــة الرو�ســي خــالل لقائــه بيدرســون فــي 
موسكو أن تشكيل اللجنة الدستورية خطوة 
مهمــة لبــدء التســوية السياســية فــي ســورية، 
إمكانيــة  تــدرس  الضامنــة  الــدول  أن  وأشــار 

 .
ً
عقــد قمــة فــي آســتانا حــول ســورية قريبــا

مــن جانبــه أعــرب بيدرســون عــن أملــه فــي أن يســهم التعــاون الرو�ســي 
الترـكـي باســتقرار الوضــع فــي إدلــب. )روســيا اليــم، 2019-7-5(

وعبر الفروف في مستهل اجتماعه مع بيدرسنفي معرض زيارته ملوسكو 
 عقــد لقــاء 

ً
عــن أملــه فــي قــرب انطــالق عمــل اللجنــة الدســتورية، مؤكــدا

 لقمــة روســية تركيــة إيرانيــة 
ً
 تمهيــدا

ً
تحضيــري بصيغــة أســتانا قريبــا

جديــدة حــول ســورية.
مــن جانبــه، أوضحبيدرســن أن األطــراف املعنيــة اقتربــت مــن تشــكيل 

اللجنـــة الدســـتورية وثّمــن الــدور الرو�ســي فــي هــذا املســار.
ووصــف بيدرســن اللجنــة الدســتورية بأنهــا »بــاب للتســوية فــي ســورية 
 إلــى أن بــدء عمــل اللجنــة الدســتورية يعتمــد علــى 

ً
وإنهــاء النــزاع«، مشــيرا

تحقيق بعض العوامل املهمة مثل إطالق ســراح الســجناء السياســيين 
مــن قبــل دمشــق.

وفيمــا يلــي أهــم النقــاط التــي وردت فــي تصريحــات الفــروف وبيدرســن: 

امللف السيا�سي

 
ً
املقداد تعليقا
على العدوان 

اإلسرائيلي: سورية 
على استعداد دائم 
لرد الصاع صاعين
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الفــروف: بفضــل جهــود أستانـــا والحــوار الســوري فــي سوت�ســي اســتطعنا 
تحريك املسار السيا�سي، الفروف: أثمن جهود بيدرسن في التواصل مع 
الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال، بيدرسن: أساس التعاون بيننا 
هــو التمســك بالقــرار األممــي واســتثناء أي قــرارات عســكرية، بيدرســن: 
ســأتوجه إلــى دمشــق بدايــة األســبوع املقبــل وآمــل بنجــاح تشــكيل اللجنـــة 
الدســتورية، بيدرســن: أتوقــع مناقشــة الوضــع فــي إدلــب وهــذا األمــر 

يتطلــب التعــاون مــع روســيا وتركيــا. )روســيا اليــوم، 2019-7-5(
وعلى صعيد ملف الالجئين، أعلن الرئيس اللبناني، أن نحو 300 ألف 
 تمســك بــالده 

ً
مهجــر ســوري عــادوا مــن لبنــان إلــى أرض وطنهــم، مؤكــدا
بعــودة املهجريــن دون انتظــار الحــل السيا�ســي فــي ســورية.

ولــدى اســتقباله، فــي قصــر بعبــدا، وزيــرة الدفــاع الفرنســية، فلورانــس 
بارلــي، شــدد عــون علــى أن القســم األكبــر مــن 
 وأن التوتــر محصــور فــي 

ً
ســورية بــات مســتقرا

منطقــة ال تشــكل ســوى 10% مــن أراضيهــا، 
بحســب قولــه، وأشــار إلــى أن عمليــات إعــادة 
العــودة  فــي  الراغبيــن  الســوريين  املهجريــن 
 أن 

ً
مــن لبنــان إلــى ســورية مســتمرة، مضيفــا

الســلطات اللبنانيــة لــم تبلــغ بتعرضهــم ألي 
تضييــق أو ضغــوط بعــد عودتهــم.

وشــدد عــون، بهــذا الصــدد، علــى قــدرة لبنــان 
على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية 
 
ً
الســتمرار انســياب عــودة املهجريــن، مســتغربا

إصــرار املجتمــع الدولــي علــى عــدم اإلســهام فــي 
هذه العملية، وعدم تجاوب األمم املتحدة مع 

طلــب لبنــان تقديــم مســاعدات عينيــة للمهجريــن العائديــن إلــى بالدهــم، 
وذلــك بهــدف تشــجيعهم علــى العــودة. )الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 7-2-

)2019
فــي ســياق مختلــف، أعلنــت ســلطات جبــل طــارق أنهــا احتجــزت ناقلــة 
عمالقــة متجهــة إلــى ســورية وتحمــل مليونــي برميــل مــن النفــط الخــام 
يعتقــد أنــه إيرانــي، وذلــك »النتهاكهــا العقوبــات األوروبيــة ضــد دمشــق«.
البريطانيــة  القــوات  بمســاعدة  طــارق  فــي جبــل  األمــن  وصعــد رجــال 
 علــى متــن الناقلــة Grace 1 التــي 

ً
الخاصــة عنــد الســاعة الثانيــة فجــرا

بنمــا، واحتجزوهــا. تحمــل علــم 
املتحــدة  للمملكــة  تابــع  إقليــم  وهــو  طــارق،  وأشــارت ســلطات جبــل 
البريطانية عبر البحار، إلى أن املعلومات املتوافرة لديها تعطي »أسبابا 
كانــت  الســفينة  بــأن  لالعتقــاد  معقولــة« 
متورطــة فــي خــرق العقوبــات املفروضــة مــن 

ســورية. علــى  األوروبــي  االتحــاد 
وقــال رئيــس الــوزراء فــي جبــل طــارق فابيــان 
بيــكاردو، فــي بيــان صــدر الخميــس: »فــي الواقــع، 
 Grace لدينــا ســبب لالعتقــاد بــأن الســفينة
1 كانــت تحمــل شــحنتها مــن النفــط الخــام إلــى 
مصفــاة بانيــاس فــي ســورية، وهــذه املصفــاة 
االتحــاد  لعقوبــات  يخضــع  لكيــان  ملــك 

األوروبــي«.
ولــم تؤكــد حكومــة جبــل طــارق مصــدر شــحنة 
الناقلــة، لكــن النشــرة البحريــة املتخصصــة 
»قائمــة لويــدز” )Lloyd’s List( أفــادت فــي وقــت 

سلطات جبل طارق أعلنت أنها احتجزت ناقلة عمالقة متجهة إلى سورية وتحمل مليوني برميل من النفط الخام

بيدرسن: األطراف 
املعنية اقتربت من 

تشكيل اللجنـة 
الدسـتورية

امللف السيا�سي
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ســابق مــن هــذا األســبوع بأنهــا نفــط خــام إيرانــي.
 لـ«قائمــة لويــدز«، فــإن الناقلــة التفــت حــول رأس الرجــاء الصالــح 

ً
ووفقــا

 فــي ســواحل 
ً
فــي جنــوب إفريقيــا بعــد تحميلهــا فــي منتصــف نيســان تقريبــا

 
ً
إيــران ورســت فــي موقعيــن مختلفيــن قبالــة اإلمــارات. )روســيا اليــوم نقــال

)2019-7-4 ،Gibraltar Chronicle
مــن جهتــه، أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلســباني جوزيــف بوريــل، أن احتجــاز 
ناقلــة النفــط املتجهــة إلــى ســورية فــي جبــل طــارق، كان بطلــب أمريكــي 

لبريطانيــا. )رويتــرز، 2019-7-4(
فــي هــذه األثنــاء، دعــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة الحكومــة البريطانيــة 
إلــى اإلفــراج عــن ناقلــة النفــط املحتجــزة فــي أســرع وقــت، مشــيرة إلــى أن 

احتجــاز البحريــة البريطانيــة ناقلــة النفــط بمثابــة »قرصنــة بحريــة«.
وأكــدت الخارجيــة اإليرانيــة للســفير البريطانــي لــدى طهــران، أنــه »ال 

يحــق للبحريــة البريطانيــة احتجــاز ناقلة النفط 
االيرانيــة فــي امليــاه الدوليــة«. )روســيا اليــوم، 

)2019-7-4
رحــب مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جــون 
النفــط  لناقلــة  بريطانيــا  باحتجــاز  بولتــون 
املتحــدة  الواليــات  عــزم  وأكــد  اإليرانيــة، 
وحلفائهــا علــى اتبــاع السياســة الراميــة إلــى منــع 
حكومتــي ســورية وإيــران مــن »االســتفادة مــن 
تجــارة غيــر مشــروعة كهــذه«. )رويتــرز، 7-5-

)2019
مــن جانبهــا، ذكــرت هيئــة بنمــا البحريــة، أن 
احتجزتهــا  التــي   »1 »غريــس  النفــط  ناقلــة 
جبــل  فــي  البريطانيــة  امللكيــة  البحريــة  مشــاة 
طارق، كانت قد شــطبت من ســجالتها للســفن 

 مــن 29 أيــار.
ً
الدوليــة اعتبــارا

مــن  الناقلــة  شــطبت  إنهــا  الهيئــة:  وقالــت 
سجالتها بعد إنذار بأنها »استخدمت في تمويل 
اإلرهاب أو مرتبطة به«. )رويترز، 2019-7-5(

بعدمــا احتجــزت ســلطات جبــل طــارق واململكــة املتحــدة ناقلــة النفــط 
اإليرانــي فــي ميــاه مضيــق جبــل طــارق بحجــة أنهــا متجهــة إلــى ســورية، أثــار 
 أطــول متفاديــة الســويس؟

ً
ذلــك التســاؤالت حــول ســبب ســلوكها طريقــا

وســلط تقريــر أمريكــي الضــوء علــى األســباب، التــي تكــون قــد دفعــت ناقلــة 
النفــط »غريــس 1« لاللتفــاف حــول رأس الرجــاء الصالــح للتوجــه إلــى 
ســورية ولــم تعبــر قنــاة الســويس، إذ إن الرحلــة مــن الخليــج إلــى ســورية 

.
ً
 واحــدا

ً
عبــر البحــر األحمــر تســتغرق يومــا

 
ً
ورغــم املســافة القصيــرة، إال أن الناقلــة »غريــس 1« ســلكت طريقــا
 يــدور حــول إفريقيــا فــي رحلــة تبلــغ مســافتها 12000 ميــل 

ً
 وطويــال

ً
مختلفــا

بحــري للوصــول إلــى ســورية، إذا كانــت بالفعــل وجهتهــا النهائيــة ســورية.
 تمــر ناقــالت النفــط العمالقــة عبــر قنــاة الســويس بشــرط أن تكــون 

ً
وعــادة

، فإذا كانت الناقلة 
ً
قادرة على اجتياز األعماق التي ال تزيد عن الـ20 مترا

أثقــل يتــم تفريــغ بعــض النفــط الخــام الــذي تحملــه قبــل دخــول القنــاة 
وضخــه عبــر أنبــوب إلــى الجانــب اآلخــر مــن القنــاة وتحميلــه مــن جديــد.

 لإلذاعــة األمريكيــة فــإن الســعودية تملــك حصــة فــي هــذا األنبــوب 
ً
ووفقــا

ولن تســمح إليران من االســتفادة منه واالحتمال الثاني الذي تشــير إليه 
»فــردا«، أن يكــون األنبــوب يســتخدم لنقــل الخــام الخفيــف أو شــبه 

الخفيــف، وليــس الثقيــل، الــذي كانــت تنقلــه »غريــس 1«.
وتطالــب إيــران الحكومــة البريطانيــة بإطــالق ســراح الناقلــة، إال أن لنــدن 
تقول إنها احتجزتها في إطار العقوبات األوروبية املفروضة على دمشق. 

)2019-7-5 ،Radiofarda عن 
ً
)روسيا اليوم نقال

أعلنــت حكومــة إســبانيا عــن نيتهــا تقديــم شــكوى قضائيــة ضــد احتجــاز 
ناقلــة النفــط اإليرانــي التــي يعتقــد أنهــا كانــت متجهــة إلــى ســورية، قبالــة 

ســواحل جبــل طــارق.
وقــال القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة اإلســباني جوزيببوريــل: »نــدرس 
 إلــى أن إســبانيا 

ً
مالبســات ]الحــادث[ ومــدى تأثيــره علــى ســيادتنا«، مشــيرا

ألن  الناقلــة  احتجــاز  عمليــة  فــي  تتدخــل  لــم 
القضيــة تتعلــق بتطبيــق العقوبــات األوروبيــة.
رفعهــا  املزمــع  اإلســبانية  الدعــوى  وتعتمــد 
علــى أن ناقلــة النفــط Grace 1 لــم تحتجــز فــي 
مينــاء جبــل الطــارق بــل فــي البحــر املفتــوح، وال 
تــزال امليــاه املحيطــة بجبــل طــارق نقطــة خــالف 
بيــن حكومتــي مدريــد ولنــدن، إذيعّدهــا كل مــن 

الطرفيــن مــن مياهــه اإلقليميــة.
الســلطات  تصريحــات  صحــة  بوريــل  ونفــى 
البريطانيــة بــأن عناصــر مشــاة البحريــة امللكيــة 
شــاركوا فــي العمليــة تحــت قيــادة شــرطة جبــل 
مــن  أوامــر  تلقــوا  أنهــم  علــى   

ً
مشــددا طــارق، 

املتحــدة. الواليــات 
هذا، وحسب تقارير رسمية، أبلغت السلطات 
البريطانيــة إســبانيا بنيتهــا احتجــاز الســفينة، 
وتابــع زورق للحــرس املدنــي اإلســباني العمليــة. 
 عــن غارديــان، 2019-7-5(

ً
)روســيا اليــوم نقــال

وفــي تصعيــد للعــدوان، أشــاد وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي باحتجــاز ناقلــة النفــط اإليرانيــة فــي جبــل طــارق، ويعتقــد أنهــا 
 أن هذا اإلجراء 

ً
كانت متوجهة إلى سورية محملة بالنفط الخام، مؤكدا

أضــر بالحكومــة الســورية.
 علــى بيــان صــدر 

ً
جــاء ذلــك فــي تغريــدة نشــرها جيريمــي هانــت، تعليقــا

الخميــس عــن رئيــس حكومــة جبــل طــارق، فابيــان بيــكاردو، بخصــوص 
احتجــاز الناقلــة، ضمــن إطــار عمليــة شــارك فيهــا عناصــر مــن مشــاة 

البريطانيــة. البحريــة 
وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي فــي التغريــدة: »أهنــئ جبــل طــارق ومشــاة 
البحريــة امللكيــة بهــذه الخطــوة الشــجاعة فــي ســبيل تعزيــز العقوبــات ضد 

ســورية”.
وأعلنــت حكومــة جبــل طــارق أن احتجــاز ناقلــة »غريــس 1« جــاء لوجــود 
أســباب تدعــو لالعتقــاد بأنهــا تنقــل شــحنة مــن النفــط الخــام إلــى مصفــاة 
بانيــاس التــي يملكهــا كيــان يخضــع لعقوبــات االتحــاد األوروبــي املفروضــة 

علــى ســورية. )روســيا اليــوم، 2019-7-5(.

دمشق: هناك 
استعداد صيني 
إيجابي للتعاون 

االقتصادي والثقافي 
مع سورية

امللف السيا�سي
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التعليق

 علــى تقييــم 
ً
       أوضــَح نائــب املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة الدكتــور كنــان ياغــي، تعليقــا

زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم إلى كّلٍ من الصين وكوريا الشمالية 
، أّنهــا تأتــي فــي إطــار تعزيــز العالقــات السياســّية والّدفــع بالعالقــات االقتصادّيــة ملســتويات أعلــى، 

ً
مؤخــرا

 بعــد اشــتداد اإلجــراءات 
ً
ــه شــرقا  بتوجيهــات القيــادة السياســية للّدولــة الســورية بضــرورة التوجُّ

ً
وعمــال

حادّيــة الجانــب مــن قبــل الــّدول الغربّيــة علــى البلــد فــي محاولــة للضغــط علــى الّدولــة الســورية 
ُ
القســرية أ

لتقديــم تنــازالت سياســّية عجــزت عــن انتزاعهــا بالعمــل العســكرّي.
    وتكتسب زيارة املعلم للصين أهمية خاصة لعدة أسباب من أهمها:

: تأكيــد االســتعداد والحضــور الســورّي لالنضمــام إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقهــا الرئيــس 
ً
أوال

ع أن ينعكس 
ّ
الصينّي �سي جين بينج التي ستعمل على ربط الّصين باملوانئ السورّية، األمر الذي من املتوق

بشــكل إيجابــّي علــى االقتصــاد الســورّي. 
: تحتــاج الّدولــة الســورّية إلــى إمكانيــات الّصيــن الكبيــرة للمشــاركة فــي إعــادة اإلعمــار، ســواء أكان ذلــك 

ً
ثانيــا

مــن الناحيــة الفنّيــة والتكنولوجّيــة، أم مــن ناحيــة اإلمكانيــات املاليــة والتمويليــة الكبيــرة.
       هــذا، وعلــى صعيــد الزيــارة التــي قــام بهــا نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن إلــى كوريــا 
الشــمالية، فقــد اكتســبت أهميــة اقتصادّيــة كبيــرة، إذ تــم االتفــاق علــى اســتكمال اإلجــراءات القانونّيــة 
الالزمــة الســتقدام العمالــة الكوريــة املؤهلــة وصاحبــة الخبــرة للمشــاركة فــي عمليــة إعــادة االعمــار. وُيَعــّد 
هــذا املوضــوع فــي الحقيقــة شــديد األهميــة لنجــاح عملّيــة إعــادِة اإلعمــار كــون االقتصــاد الســورّي يعانــي 
مــن نقــٍص شــديٍد فــي العمالــة املاهــرة نتيجــة لتداعيــات الحــرب التــي أثــرت بشــكل كبيــر فــي الطبقــة املنتجــة 

واملؤهلــة فــي ســورية.
 في الوقت نفسه بهدف فتح آفاق جديدة 

ً
 وصحيحا

ً
 إجبارّيا

ً
 خيارا

ً
ه شرقا       وفي الحقيقة ُيَعدُّ خيار التوجُّ

لالقتصــاد الســورّي؛ ذلــك فــي ظــّل تــردي العالقــات السياســية واالقتصاديــة مــع الــدول الغربيــة وتصاعــد 
الــدور القيــادّي للــدول اآلســيوية وبخاّصــة الصيــن فــي االقتصــاد العالمــّي، األمــر الــذي قــد يســمح للدولــة 

الســورية بتجــاوز أو تخفيــف تأثيــر العقوبــات االقتصاديــة عــن الشــعب الســورية.
        هذا، ومن جانبه رأى ُمِعدُّ التقرير أنَّ زيارة كبير مساعدي وزير الخارجّية اإليرانّي إلى سورية لم تكن 
 أنه التقى الرئيس األسد وهي ال بّد بشكل أو بآخر ترتبط بالحديث املتصاعد عن 

ً
زيارة اعتيادية خصوصا

قرب اإلعالن عن تشكيل اللجنة الدستورية، وتأتي بالترافق مع زيارة املبعوث األممّي الخاّص إلى سورية 
 إلــى دمشــق، كمــا أن الزيــارة تأتــي بعــد االجتمــاع الثالثــّي 

ً
غيــر بيدرســون، إلــى موســكو، وبعدهــا ســيأتي الحقــا

األميركّي- الرو�سّي- اإلسرائيلّي في القدس وهي بذلك، تأتي كمؤشر على رفع مستوى التنسيق بين البلدين 
وأن ال أثــر  ملخططــات الكيــان وداعمــه األميركــي وعدوانــه املســتمر علــى األرا�ســي الســورية فــي العالقــات بيــن 

دمشــق وطهــران.
ما اقترب الجيش العربّي السورّي أكثر من النهاية في معركته مع اإلرهاب 

ّ
ه كل

ّ
         وهنا تجدر اإلشارة، إلى أن

 أدخــل التنظيمــات اإلرهابيــة فــي حــال مــن التصــدع واالنهيــار املعنــوي والتشــتت 
ً
 ميدانّيــا

ً
وحّقــق إنجــازا

 علــى ســورية بالحّجــة والذريعــِة نفســيهما، وهــي أّنهــا 
ً
امليدانــي، تتدخــل »إســرائيل« لنجدتهــا وتنفــذ عدوانــا

»تواجــه إيــران وحــزب هللا«، وفــي هــذا الســياق جــاء العــدوان اإلســرائيلي األخيــر ليتناســب مــع حجــم االنهيــار 
في صفوف اإلرهاب وحجم القلق اإلسرائيلّي- األميركّي من مواصلة الجيش لعملياته الظافرة في الشمال.
      كما أنَّ العدوان هذه املّرة يأتي مباشرة بعد االجتماع الثالثّي الذي أكدت فيه موسكو أن االعتداءات 
 
ً
اإلســرائيلية علــى األرا�ســي الســورية غيــر مرغــوب فيهــا، وهــو تصريــح ملتبــس بحســبان أنَّ هنــاك تصريحــا

أقــوى، يقطــع مــع االعتــداءات اإلســرائيلية علــى غــرار األشــهر التــي تبعــت إســقاط الطائــرة الروســية فــي 
الالذقيــة، األمــر الــذي يضــع موقــف الحليــف الرو�ســي ولــو علــى املســتوى الشــعبي وعلــى املســتوى اإلعالمــي 

فقــط فــي خانــة املوقــف »املثيــر للهواجــس«.
      كما أنَّ توسيع العدوان هذه املرة بهذا الشكل يثير هواجس ومخاوف أكبر من أّيِ عدوان قادم، ويضع 
الحليف الرو�سي في موقف يحتم عليه إجابات دقيقة حول أية توافقات مبرمة بينه وبين كيان االحتالل.

نائب املدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق املالية
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ملف 
الشرق

استنفار في صفوف ميليشيات »قسد« بعد االحتجاجات ضدها

ملف الشرق
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ملف الشرق

أعلنت قوات األمن العراقية عن تصفية 5 »إرهابيين« حاولوا التسلل 
إلى أرا�سي العراق عبر الحدود السورية.

وقالــت خليــة اإلعــالم األمنــي العراقيــة، فــي بيــان صــدر عنهــا: »تمكنــت قــوة 
مــن اللــواء الســابع والعشــرين فــي الفرقــة الثامنــة ضمــن قيــادة عمليــات 
الجزيــرة مــن قتــل خمســة عناصــر إرهابيــة حاولــت التقــرب مــن خــط 
الحــدود العراقيــة الســورية شــمال منطقــة طريفــاوي”، وأضافــت أن 
هــذه العمليــة »جــاءت بعــد متابعــة مســتمرة ملنــع أي محاولــة تســلل مــن 

قبــل العصابــات اإلرهابيــة«.
َعدُّ املناطق الواقعة على الحدود بين سورية والعراق األكثر هشاشة 

ُ
وت

أمام عمليات تنفذها الخاليا املتبقية من تنظيم داعش، والذي يحاول 
مســلحوه عبورهــا فــي كال االتجاهيــن مــن حيــن 

إلى اآلخر. )روســيا اليوم، 2019-6-29(
شــمال  فــي  الغربــي  لالحتــالل   

ً
وتكريســا هــذا، 

واشــنطن  أعلنــت  ســورية،  شــرق  وشــمال 
 مــن الــدول األعضــاء فــي »التحالــف 

ً
أن عــددا

الدولــي« الــذي تقــوده، ستنشــر قــوات بريــة فــي 
سورية في غضون أسابيع، لتحل مكان قوات 

املنســحبة. األميرـكـي  االحتــالل 
وفــي مقابلــة األميركــي املعنــي بالشــؤون األمنيــة، 
أعلــن، املبعــوث األميرـكـي الخــاص إلــى ســورية 
جيمــس جيفــري، أنــه مــن »املحتمــل اإلعــالن 
عن نشر تلك القوات في األسابيع املقبلة«، من 
دون أن يحــدد أســماء الــدول التــي ستشــارك.

وذكــر جيفــري، أن بــالده مســتمرة فــي ســحب 
قوتهــا املحتلــة مــن ســورية، لكنــه أضــاف: »أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ 
ونحــن  محــددة،  غيــر  ملــّدة  قــوة  بقــاء  علــى 
نواصــل هــذا التخفيــض الدقيــق واملســؤول«! 

)2019-6-30 وان،  )ديفينــس 

أكــد وزيــر الخارجيــة األردنــي، أيمــن الصفــدي، 
تلبيــة  مســؤولية  تتحمــل  لــن  بــالده  أن 
مخيــم  فــي  الســوريين  النازحيــن  احتياجــات 
 أن هــذه القضيــة يجــب حلهــا 

ً
الركبــان، مبّينــا

الســوري. الطــرف  قبــل  مــن 
وأجــرى الصفــدي، لقــاء فــي عمــان مــع املبعــوث األمريكــي الخــاص املعنــي 
األزمــة  بحثــا مســتجدات  بشــؤون ســورية، جيمــس جيفــري، حيــث 

الســورية والجهــود املبذولــة إليجــاد حــل سيا�ســي لهــا.
وأوضحــت الخارجيــة األردنيــة، فــي بيــان، أن الطرفيــن ناقشــا »قضيــة 
الالجئيــن الســوريين«، حيــث أطلــع الصفــدي املســؤول األمريكــي علــى 
»األعبــاء التــي يتحملهــا األردن جــراء اســتضافة 1.3 مليــون ســوري«، 
وشــدد علــى أهميــة اســتمرار املجتمــع الدولــي فــي تحمــل مســؤولياته إزاء 
 أن »األردن يشــجع العــودة الطوعيــة لهــم”.

ً
الالجئيــن واململكــة، مؤكــدا

وأشــار الصفــدي، فــي هــذا اللقــاء، إلــى أن قاطنــي الركبــان هــم مواطنــون 

ســوريون موجــودون فــي أراض ســورية و«الحــل لقضيتهــم يكمــن فــي 
عودتهــم لألماكــن التــي أتــوا منهــا فــي ضــوء توافــر ظــروف لذلــك«، كمــا 
شــدد علــى أن »إمكانيــة تلبيــة احتياجــات قاطنــي الركبــان اإلنســانية 
مــن الداخــل الســوري متاحــة، واألردن لــن يتحمــل مســؤولية تلبيــة 

ذلــك مســؤولية ســورية أمميــة”. احتياجــات النازحيــن هنــاك إذ إنَّ
وأكــد ضــرورة تكثيــف الجهــود للتوصــل لحــل سيا�ســي لألزمــة الســورية 
يقبلــه الســوريون وفــق القــرار 2254، يحفــظ وحــدة ســورية ويعيــد 
لهــا أمنهــا واســتقرارها ويحقــق املصالحــة الوطنيــة ويتيــح ظــروف عــودة 
الالجئيــن، وبحــث الجانبــان التطــورات فــي الحــرب علــى اإلرهــاب، وأكــدا 
اســتمرار العمــل فــي إطــار التحالــف الدولــي لهزيمــة العصابــات اإلرهابيــة. 

)روســيا اليــوم، 2019-6-30(
فــي غضــون ذلــك، حــذر تقريــر أمريكــي أعــده 
تنظيــم  عــودة  مــن  الحــرب«  دراســة  »معهــد 
داعش مرة أخرى بشكل سريع وأكثر خطورة، 
وأوضــح التقريــر أن التنظيــم يخطــط للعــودة 
بعــد ســقوط مــا تســمى »الخالفــة«، التــي أعلنهــا 
والعــراق،  ســورية  فــي  املناطــق  مــن  عــدد  فــي 
 إلــى أن التنظيــم اإلرهابــي انســحب عــن 

ً
مشــيرا

عمــد ونقــل العديــد مــن مقاتليــه وعائالتهــم 
مــن مــدن املوصــل، والرقــة الســورية وغيرهــا 
مــن املــدن الهامــة إلــى مناطــق الدعــم الجديــدة 
والقديمــة فــي العــراق وســورية، حيــث ال يــزال 
البلديــن  كال  فــي  اآلن  منتشــرين  مســلحوه 

هجمــات. ويشــنون 
ونّبــه إلــى أن التنظيــم يحتفــظ بشــبكة تمويــل 
التمــرد،  إلــى   

ً
مجــددا عودتــه  مولــت  عامليــة 

وكذلــك الحفــاظ علــى األســلحة وغيرهــا مــن 
اإلمدادات في شبكات األنفاق ومناطق الدعم 
األخــرى مــن أجــل تجهيــز عناصــره مــن جديــد.
 للتقريــر، فقــد بــدأ تنظيــم داعــش 

ً
هــذا، ووفقــا

إعــادة بنــاء القــدرات الرئيســة فــي أواخــر عــام 
أكثــر  تمــرد  شــن  مــن  ســتمكنه  التــي   2018

عدوانيــة فــي األشــهر املقبلــة.
وأوضــح أن إعــادة تشــكيل التنظيــم فــي العــراق 
وســورية ســتف�سي إلــى موجــات جديــدة مــن 
الهجمــات فــي أوروبــا »وتضفــي الشــرعية علــى روايتــه عــن النصــر طويــل 
 عــن معهــد دراســة الحــرب، 

ً
األمــد الــذي ال مفــر منــه”. )روســيا اليــوم نقــال

)2019-7-1
بمــوازاة ذلــك، حــذر املبعــوث األمريكــي الخــاص لـ«التحالــف الدولــي«، 
بريــت مكجــورك، مــن أن عــدم مبــاالة صنــاع القــرار فــي منطقــة الشــرق 
األوســط قــد تفتــح البــاب أمــام عــودة تنظيمداعــش للســيطرة علــى 

املنطقــة.
وقــال مكجــورك فــي كلمــة ألقاهــا بمؤتمــر هرتزيليــا املنعقــد فــي كيــان 
االحتــالل: إن عــدم املبــاالة فــي الشــرق األوســط، وتهــاون صنــاع القــرار فــي 

 من 
ً
واشنطن: عددا

الدول األعضاء في 
»التحالف الدولي« 
ستنشر قوات برية 

في سورية في غضون 
أسابيع لتحل مكان 
القوات األميركية 

املنسحبة
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ملف الشرق

املنطقــة، قــد تكــون لهمــا تداعيــات أمنيــة. )روســيا اليــوم، 2019-7-2(
علــى صعيــد آخــر، كشــفت األمــم املتحــدة عــن توقيعهــا خطــة عمــل مــع 
»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة تق�ســي باالمتنــاع عــن اســتخدام 

األطفــال كمقاتليــن.
وجــاء توقيــع خطــة العمــل املشــتركة، يــوم الســبت، خــالل احتفــال 
رســمي فــي مقــر األمــم املتحــدة بجنيــف، مــن قبــل املمثــل الخــاص ووكيــل 
األمين العام لألمم املتحدة فرجينيا غامبا، وممثل »وحدات الحماية« 

مظلــوم عبــدي.
      هــذا، وبحســب بيــان صــادر عــن األمــم املتحــدة، فــإن الوحــدات 
»تعهــدت بموجــب هــذا االتفــاق بعــدم اســتخدام األطفــال كمقاتليــن، 
والكشــف عــن األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث املوجوديــن بصفوفهــا 

وإخــالء ســبيلهم، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة فــي هــذا الشــأن«.
وأشــار البيان إلى أن هذه الخطة »تم توقيعها بعد مشــاورات اســتمرت 

ألشــهر بين األمم املتحدة، وقوات ســورية الديمقراطية”.
بدوره قال ستيفان دوجريك، املتحدث باسم أمين عام األمم املتحدة: 
إن »جهــود املمثــل األممــي الخــاص، فرجينيــا غامبــا، ال تعنــي االعتــراف 
بشرعية سياسية لقوات سورية الديمقراطية أو  ألي جماعة مسلحة 

أخــرى عقــدت معهــا مباحثــات مــن قبــل«.
وتابــع: أن »فرجينيــا غامبــا تســعى إلنقــاذ األطفــال مــن املعــارك، وتركــز 
 بالشرعية للوحدات أو ألي جماعة 

ً
على ذلك، وتفاعلها ال يعني اعترافا

أخــرى”.
 فــي هــذه العمليــة أم ال، 

ً
وحــول مــا إذا كانــت الواليــات املتحــدة طرفــا

أشــار املتحــدث األممــي إلــى أن خطــة العمــل هــذه تــم توقيعهــا بيــن األمــم 
الديمقراطيــة«. املتحــدة، و»قــوات ســورية 

 
ً
وبحسب تقارير أممية فإن الوحدات كانت تضم في صفوفها 46 طفال
 عــام 2016، لكــن فــي عــام 2017 ارتفــع هــذا الرقــم خمــس مــرات 

ً
مقاتــال

. )األناضــول، 2019-7-2(
ً
 مســلحا

ً
ليســجل 224 طفــال

بمقابــل ذلــك، أعلــن الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان رفــض بــالده 
 مــع »قــوات ســورية الديمقراطيــة 

ً
التــام لتوقيــع األمــم املتحــدة اتفاقــا

 إيــاه بـ»الفاضــح«، 
ً
– قســد« بخصــوص منــع تجنيــد القاصريــن، واصفــا

وَعــدَّ الرئيــس التركــي تحالــف »قســد« املؤلــف علــى األغلــب مــن املقاتليــن 
 مــن »حــزب العمــال الكردســتاني« املحظــور فــي بــالده.

ً
األكــراد، جــزءا

بــالده  ســفارة  فــي  عقــده  مؤتمــر صحافــّي  ســياق  فــي  أردوغــان،  وقــال 
بالعاصمــة الصينيــة بكيــن فــي معــرض زيارتــه األخيــرة إلــى هنــاك: »إن 
 
ً
توقيــع األمــم املتحــدة مــع منظمــة »ي ب ك/ بــي كاكا« اإلرهابيــة اتفاقــا
 ،»

ً
بخصــوص األطفــال املجنديــن فــي صفوفهــا، ال يمكــن قبولــه بتاتــا

حســب بيــان صــدر عــن الرئاســة التركيــة الخميــس.
وأضــاف: أن »جلــوس األمــم املتحــدة حــول طاولــة واحــدة مــع منظمــة 
، وكأنهــا جهــة تحمــل صفــة 

ً
إرهابيــة بهــذا الشــكل، وتوقيعهــا معهــم اتفاقــا

رســمية، مهمــا كانــت الذريعــة، يعــد وبأقــل العبــارات فضيحــة«.

ميليشيات »قوات سورية الديمقراطية - قسد« مستمرة في تجنيد األطفال في صفوفها
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وفــي وقــت ســابق مــن يــوم الخميــس، ســلمت تركيــا مذكــرة احتجــاج إلــى 
مكتــب األمــم املتحــدة فــي جنيــف بســبب توقيعــه »خطــة عمــل مشــتركة« 
مــع »قســد«، تنــص علــى امتناعهــا عــن تجنيــد األطفــال دون ســن الـــ18 فــي 

صفوفهــا.
وأرفقــت الخارجيــة التركيــة املذكــرة بوثيقــة تظهــر إدراج منظمــة الشــرطة 
الدوليــة »اإلنتربــول« للقائــد العــام لـ«قســد«، فرهــاد عبــدي شــاهين، 
املعروف باسم مظلوم عبدي الذي وقع على الخطة، على قائمة النشرة 
الحمــراء للمطلوبيــن، وذكــرت الوكالــة أن البعثــة الدبلوماســية التركيــة 
لــدى األمــم املتحــدة اتصلــت باملبعــوث األممــي إلــى ســورية، غيــر بيدرســن، 
 حول علمه بتوقيع االتفاقية. )األناضول، 7-4-

ً
وطلبت منه استفسارا

)2019
مــن جهــة أخــرى، قــال ســعید رســولي، مديــر 
شــركة خطــوط الســكك الحديــد اإليرانيــة إنــه 
ســيتم ربــط مينــاء اإلمــام الخمينــي الواقــع علــى 
الجانــب اإليرانــي مــن ميــاه الخليــج مــع مينــاء 

الالذقيــة فــي البحــر األبيــض املتوســط.
وأضــاف رســولي خــالل اجتمــاع فــي طهــران مــع 
مديــري كل مــن الشــركتين الســورية والعراقيــة 
لخطوط الســكك الحديدية، أن مشــروع ربط 
مدينتــي شــلمجة اإليرانيــة والبصــرة العراقيــة 
، ســيبدأ بعــد نحــو ثالثــة 

ً
بطــول 32 كيلومتــرا

أشــهر بتنفيــذ وتمويــل مــن إيــران.
وأشــار إلــى أن أهميــة هــذا املشــروع ســتكتمل 
بربــط شــلمجة بمينــاء اإلمــام الخمينــي وربــط 

البصــرة بمينــاء الالذقيــة.
الســورية  الشــركة  مديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
الفــارس،  نجيــب  الحديــد،  ســكك  لخطــوط 
خالل االجتماع، على ضرورة القيام بخطوات 
حقيقية لربط مدينتي شلمجة والبصرة، ومن 
 املشــروع بالكبيــر 

ً
ثــم بمينــاء الالذقيــة، واصفــا

.
ً
جــدا

وأضــاف الفــارس، أن دمشــق تؤكــد علــى أهميــة 
 أن الربــط بيــن إيــران 

ً
الشــحن الدولــي، مؤكــدا

وســورية والعــراق سيســهم فــي تعزيــز العالقــات التجاريــة بيــن الــدول 
الثــالث.

مــن جهتــه، صــرح جــواد كاظــم، مديــر الشــركة العراقيــة لخطــوط ســكك 
للعــراق، لكنــه دعــا  بالنســبة  بــأن املشــروع حــدودي وهــام  الحديــد، 
الشركة اإليرانية لخطوط سكك الحديد إلى التشاور مع بغداد قبل أن 
توقع الحكومة عقد تنفيذ املشــروع مع مؤسســة »بنياد املســتضعفين« 

اإليرانيــة.
 لتنفيــذ مشــاريع 

ً
ــع عقــودا

ّ
وبيــن كاظــم، أن العــراق كان فــي الســابق قــد وق

 أن بــالده 
ً
مــع شــركات إيرانيــة، إال أنهــا تأخــرت فــي تنفيــذ تعهداتهــا، مؤكــدا

تريــد تنفيــذ املشــروع علــى أكمــل وجــه ومــن دون تأخيــر.
 علــى املســؤول العراقــي، قــال مديــر شــركة خطــوط الســكك الحديــد 

ً
وردا

اإليرانيــة: إن مؤسســة »بنيــاد املســتضعفين« فــي طهــران مــن أفضــل 
 أنهــا 

ً
الشــركات االقتصاديــة فــي بــالده وتتمتــع بســمعة طيبــة، مضيفــا

ســتكون املســتثمر واملقــاول لتنفيــذ املشــروع.
كمــا بحــث مديــرو شــركات الخطــوط الثــالث، فــي طهــران، تطويــر الشــحن 

عبــر الســكك الحديــد وزيــادة الترانزيــت وتنميــة االســتيراد والتصديــر.
إلــى ذلــك، دعــا نائــب وزيــر الطــرق اإليرانــي، خيــر هللا خادمــي، العــراق إلــى 
اإلســراع في وضع األرا�سي التي ســتمّر منها خطوط الســكك الحديدية في 
العــراق تحــت ســيطرة الشــركة اإليرانيــة املقاولــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع.
وأوضــح خادمــي الــذي حضــر االجتمــاع الثالثــي فــي طهــران، أن اتفاقيــة 
ربــط مدينتــي شــلمجة والبصــرة تــم التوقيــع عليهــا خــالل زيــارة الرئيــس 
اإليرانــي، حســن روحانــي، إلــى العــراق فــي شــهر 

مــارس 2019. )روســيا اليــوم، 2019-7-2(
وفــي تطــور ينــذر بتصعيــد املوقــف فــي مدينتــي 
ميليشــيا  أقدمــت  والقامشــلي،  الحســكة 
داعميهــا،  مــن  وتحريــض  بدعــم  »قســد«، 
الدفــاع  قــوات  مــن  عناصــر  اختطــاف  علــى 
الوطنــي الرديفــة للجيــش الســوري، فــي مدينــة 

. مشــلي لقا ا
وشــهدت املدينــة أق�ســى شــمال شــرق البــالد 
 علــى خلفيــة 

ً
 شــديدا

ً
فــي ريــف الحســكة، توتــرا

عمليــة الخطــف، ولصــب الزيــت علــى نار التوتر 
يــا دا« خــالل  املفتعــل، اســتولى مســلحو »بــا 
مبانــي شــركة  أحــد  علــى  املاضييــن،  اليوميــن 
الكهربــاء بحــي »النشــوة فيــالت« جنــوب مدينــة 
الحســكة، وفــق مــا ذكــرت املواقــع املعارضــة، 
املركــز  يشــبه  مــا  إلــى  املبنــى  بتحويــل  وقامــوا 

)2019-7-3 مهعارضــة،  )مواقــع  الصحــي. 
هــذا، وبخصــوص ملــف الدواعــش األجانــب، 
رحبــت الواليــات املتحــدة بقــرار إيطاليــا إعــادة 
مواطــن إيطالــي إلــى وطنــه، بالرغــم مــن أنــه كان 

يقاتــل فــي ســورية إلــى جانــب تنظيــم داعــش.
الخارجيــة  وزارة  عــن  صــدر  بيــان  فــي  وجــاء 
قــرار  املتحــدة  الواليــات  »تؤيــد  األمريكيــة: 
إلــى  إعــادة املقاتــل اإليطالــي األصــل مــن ســورية  الحكومــة اإليطاليــة 
 للواليات املتحدة 

ً
 رئيسا

ً
الوطن”، وأضاف البيان أن إيطاليا تعد شريكا

فــي »التحالــف الدولــي« ملكافحــة تنظيــم داعــش، ونحــن نقيــم تمســكها 
اإلرهــاب«. بمكافحــة 

وعبــرت الخارجيــة األمريكيــة عــن اعتقادهــا بــأن هــذه الخطــوة اإليطاليــة 
 لــكل أعضــاء التحالــف الدولــي واملجتمــع الدولــي« فــي 

ً
»أصبحــت مثــاال

مجــال حــل املشــكالت املتعلقــة باملقاتليــن األجانــب املشــاركين فــي األعمــال 
القتاليــة فــي إطــار املنظمــات اإلرهابيــة«، وتابعــت: »نأمــل بأن تحذو الدول 
فــي  الغربيــة األخــرى حــذو إيطاليــا وتتحمــل املســؤولية عــن مواطنيهــا 

ســورية«. )إنترفاكــس، 2019-7-3(
يأتــي ذلــك فــي وقــت، وجهــت الســلطات الدنماركيــة االتهامــات لثالثــة 

األمم املتحدة توقع 
على خطة عمل مع 

»وحدات حماية 
الشعب« الكردية 

تق�سي باالمتناع عن 
استخدام األطفال 

كمقاتلين

ملف الشرق
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أشــخاص بتزويدهــم تنظيــم داعــش اإلرهابــي بطائــرات مســيرة.
 ،

ً
وأكــد املدعــي كريســتيان كيــرك أن املتهميــن الثالثــة فــي ســن 30 عامــا

املــدة  فــي  الدنماركيــة، كانــوا يشــترون  اثنــان منهــم الجنســية  ويحمــل 
الواقعــة بيــن عامــي 2013 و2017 بشــكل متعمــد ومنتظــم، طائــرات 
مســيرة صغيــرة وقطــع غيــار لهــا وكاميــرات حراريــة ومعــدات مختلفــة 

 ملســلحي داعــش فــي ســورية والعــراق.
ً
لتســليمها الحقــا

وأشــار إلــى أنَّ تلــك الدرونــات واملعــدات تحولــت فــي أيــدي اإلرهابييــن إلــى 
أسلحة في غاية الخطورة واستخدمت في األعمال القتالية، وقال: »قد 
يبــدو ذلــك قائمــة مشــتريات ملشــروع ترفيهــي، لكــن األمــر خطيــر للغايــة”. 

)أسوشــيتد بــرس، 2019-7-5(
فــي ســياق متصــل، حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، مــن أن 
وضع النازحين في املخيمات شمال شرق البالد »كارثي«، مطالبة الدول 
باســتعادة نســاء وأطفــال املقاتليــن األجانــب فــي صفــوف تنظيــم داعــش.
وقــال فابريتســيو كاربونــي الــذي يشــرف علــى عمليــات اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر فــي الشــرق األوســطللصحافيين: »هنــاك مئــات آالف 
األشــخاص املحتجزيــن بســبب غيــاب إطــار قانونــي فــي قســم مضطــرب 
مــن منطقــة متنــازع عليهــا”، وأضــاف: »هنــاك مئــات آالف األشــخاص 
الذين أمضوا األشهر األخيرة بل السنوات األخيرة تحت القنابل والجوع 

والصدمــات واألوبئــة.. ببســاطة الوضــع كارثــي”.
 
ً
وتابــع كاربونــي: »موقفنــا هــو القــول للــدول: اســتعيدوا رعاياكــم« منتقــدا
أولئــك الذيــن يريــدون التمييــز بيــن »الضحايــا الصالحــة والشــريرة«، 

: »كأنــه يمكــن لألطفــال أال يكونــوا ضحايــا«.
ً
مضيفــا

 ،
ً
وذكر بأن ثلثي سكان مخيم الهول من األطفال معظمهم دون 12 عاما

 أنــه »ال يمكــن تــرك أطفــال فــي منطقــة معرضــة للعنــف ولدرجــات 
ً
مؤكــدا

«، وأقــر بأنــه بالنســبة إلــى العديــد مــن 
ً
 أو متدنيــة جــدا

ً
حــرارة مرتفعــة جــدا

الدول فإنَّ استعادة أفراد أسر املقاتلين في صفوف الجماعات املتطرفة 
« لكنه شــجع الحكومات على تحمل مســؤولياتها.

ً
»تضر سياســيا

وذكــر بــأنَّ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر التــي تشــرف علــى مستشــفى 
فــي مخيــم الهــول تقــدم الطعــام واملــاء وبنــاء املراحيــض، واســتدرك »لكــن 
ال أحــد يجــب أن يتوقــع أن تهتــم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بـــ100 
ألــف شــخص )...( للســنوات الـــ25 أو الـــ30 املقبلــة«. وأضــاف: »أنهــا 

مســؤولية الــدول”. )أ ف ب، 2019-7-4(
إعــالن  الديمقراطيــة – مســد«  ذلــك، اســتنكر »مجلــس ســورية  إلــى 
»االئتــالف« املعــارض عــن وضعــه خطــة لـ«تحريــر« مناطــق شــمال شــرق 

البــالد.
وقــال املجلــس فــي بيــان الجمعــة: »مــرة أخــرى يخــرج املتبقــي مــن االئتــالف 
مــان فيــه نفســيهما علــى أنهمــا  ومــا تســّمى بحكومتــه ببيــان إلــى الــرأي ُيقّدِ
وســيلة مــن وســائل النظــام التركــي فــي تعقيــد األزمــة الســورية إلفشــال أي 

جهــد إقليمــي أو دولــي إلحــداث اختــراق حقيقــي فــي األزمــة الســورية«.
 على بيان صدر عن »االئتالف« خالل مؤتمر صحافّي عقده 

ً
جاء ذلك ردا

في ريف حلب الشمالي، أمس، حول وجود »خطة طوارئ لتحرير مناطق 
شرق الفرات من سلطة »حزب االتحاد الديمقراطي«.

وأضاف املجلس: »في بيانه )االئتالف( األخير يســتدل منه قبل كل �ســيء 
على هلعه من شبه اإلجماع الحاصل حيال إمكانية مشاركة آمنة وازنة 
ملجلــس ســورية الديمقراطيــة فــي العمليــة السياســية«. )هــاوار، 7-5-

)2019

حذرت اللجنة الدولية للصليب األحمر من أن وضع النازحين في املخيمات شمال شرق سورية »كارثي«

ملف الشرق
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ملف الشمال

شدد الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين في مؤتمر صحافّي بأوساكا اليابانية، 
 أن موســكو فــي 

ً
علــى أن الوضــع فــي محافظــة إدلــب تحــت الســيطرة، مؤكــدا

حــوار دائــم مــع واشــنطن وأنقــرة بشــأن ســورية ومحاربــة اإلرهــاب. )روســا 
اليــوم، 2019-6-29(

يأتي ذلك في وقت، واصل الجيش التركي تحركاته العسكرية على الحدود 
الســورية، حيــث أرســل تعزيــزات قبالــة محافظــة إدلــب، وذلــك بعــد مقتــل 
جنــدي مــن قواتــه االحتالليــة فــي محافظــة إدلــب. )روســا اليــوم، 6-29-

)2019
هــذا، واتهمــت وزارة الدفــاع التركيــة الجيــش العربــي الســوري بتنفيــذ 
قصــف جديــد اســتهدف نقطــة املراقبــة العاشــرة للجيــش التركــي فــي إدلــب، 
 بعــد تدخــل فــوري مــن قبــل روســيا.

ً
قائلــة: إن الهجــوم تــم وقفــه ســريعا

وذكــرت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان أصدرتــه مســاء الســبت، أن نقطــة 
املراقبــة تعرضــت الســتهداف بـــ 3 طلقــات ناريــة »أطلقــت مــن داخــل أرا�سي 

إدلــب  منطقــة  فــي  الســوري  النظــام  ســيطرة 
لخفــض التصعيــد«، مشــددة علــى أن »الهجــوم 
لــم يســفر عــن ســقوط ضحايــا بيــن الكــوادر أو 

وقــوع أي أضــرار ماديــة”.
نفــذه  الــذي  »القصــف  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
النظــام الســورّي تــم وقفــه بفضــل اإلجــراءات 
الفوريــة، التــي اتخذتهــا روســيا عبــر ممثليهــا علــى 

األرض خــالل إطــالق النــار«.
وقالــت وزارة الدفــاع التركيــة: إن قواتهــا كانــت 
بشــكل  القصــف  هــذا  علــى  للــرد  مســتعدة 
مناســب حــال اســتمراره، مضيفــة: أنهــا تتابــع 

بدقــة. الوضــع  هــذا 
يأتــي هــذا اإلعــالن وســط تصعيــد عســكرّي بيــن 
الجيش العربي السورّي وقوات االحتالل التركي 
املنتشــرة فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد 
التــي تشــمل، إضافــة إلــى هــذه املحافظــة، بعــض 
أرا�ســي أريــاف حمــاة والالذقيــة وحلــب. )روســيا 

اليــوم، 2019-6-29(
وفــي غضــون ذلــك، أعلنــت دمشــق أن الجيــش 
خــالل  دقيقــة  إصابــات  الســبت،  حقــق، 
علــى  اإلرهابييــن«  وتحــركات  »مقــار  اســتهدافه 

محــور قريــة تــل ملــح ووادي عثمــان بريــف حمــاة الشــمالي، بالتــوازي مــع 
توجيه ضربات ضد مواقعهم في قرى وبلدات عدة بريف إدلب الجنوبي.
واســتهدفت وحــدات الجيــش املتمركــزة شــمال مدينــة محــردة، برمايــات 
مكثفــة تحــركات إرهابيــي »جبهــة النصــرة« و«كتائــب العــزة« علــى محــور 
قريــة تــل ملــح ووادي عثمــان املجــاور، وأحبطــت محاوالتهــا للتســلل باتجــاه 

نقــاط الجيــش موقعــة إصابــات محققــة فــي صفوفهــم”.
وفــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وجهــت راجمــات الجيــش، رماياتهــا علــى مواقــع 
»النصرة« على املحور املمتد من قرية النقير شمال بلدة الهبيط إلى قرى 
الشــيخ مصطفــى والركايــا وترمــال وبلــدة كفرســجنة، فيمــا طالــت سلســلة 
مــن رمايــات املدفعيــة تجمعــات وتحصينــات التنظيــم فــي عمــق مناطــق 
انتشــاره بالريــف الجنوبــي فــي قريتــي مرعيــان وبلشــون بيــن بلدتــي كفرنبــل 
وأريحا، ما أسفر عن تدمير تحصينات وآليات للمسلحين وإيقاع إصابات 

فــي صفوفهــم. )ســانا، 2019-6-29(

علــى صعيــد متصــل، قالــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن »جبهــة النصــرة«، 
وأخــرى علــى صلــة بامليليشــيات املســلحة التابعــة لتركيــا فــي إدلــب: إن األولــى 
باتــت تحــرض حلفاءهــا فــي »هيئــة تحريــر الشــام« وفــي بقيــة التنظيمــات 
اإلرهابيــة املواليــة ضــد الثانيــة املمولــة مــن أنقــرة، مــا ينبــئ بخالفــات 
وانشــقاقات فيمــا بينهمــا، علــى جبهــات ريفــي حمــاة الشــمالي والشــمالي 

الغربــي، وريــف إدلــب الجنوبــي.
وأوضحــت املصــادر أن الجنــاح الســلفي املتشــدد لــدى »النصــرة«، بــات فــي 
اآلونــة األخيــرة يطلــق وبشــكل علنــي الفتــاوى املناوئــة ملشــاركة امليليشــيات 

التركيــة فــي معــارك حمــاة وإدلــب، ويدعــو إلــى إقصائهــا.
ولفتت إلى أن الخالف بين »النصرة« وامليليشيات املسلحة على اختالف 
 عــن طريــق حملــة اغتيــاالت ســتطول القــادة 

ً
انتماءاتهــا ســيترجم قريبــا

العسكريين وستزرع الفرقة والخالف بينهما بما يؤثر في سير املعارك، وهو 
مــا تســعى أنقــرة إلــى تالفيــه واحتوائــه مــن خــالل الدعــوة إلــى رّص الصفــوف 
وتذويــب الخالفــات بعــد أن استشــعرت الخطــر 
القــادم واملحــدق بيــن »األخــوة األعــداء« والــذي 
طفــا إلــى الســطح بشــكل واضــح وجلــي. )الوطــن، 

)2019-7-1
إلــى ذلــك، أعلنــت واشــنطن أنهــا نفــذت ضربــة 
األحــد علــى تنظيــم »القاعــدة« فــي شــمال غــرب 
آمــن«  بأنهــا »مــالذ  املنطقــة  ســورية ووصفــت 

للتنظيــم لشــّن هجمــات فــي الخــارج.
بيــان:  فــي  األمريكيــة  املركزيــة  القيــادة  وقالــت 
بهــا  للتدريــب  منشــأة  اســتهدفت  »الضربــة  إن 
عناصــر مســؤولة عــن التخطيــط لشــن هجمــات 
فــي الخــارج تهــدد األمريكييــن وشــركاءنا واملدنييــن 

)2019-7-1 )رويتــرز،  األبريــاء«. 
فــي غضــون ذلــك، أصيــب مدنيــان جــراء اعتــداء 
القــوات التركيــة باألســلحة الرشاشــة، االثنيــن، 
ريــف  فــي  حقولهــم  فــي  يعملــون  فالحيــن  علــى 

الحســكة الشــمالي، قــرب الحــدود مــع تركيــا.
وذكــرت مصــادر محليــة فــي املنطقــة أن قــوات 
مــن  برشــقات  »اســتهدفت  الترـكـي  الجيــش 
األسلحة الرشاشة، املدنيين في القرى السورية 
إلــى  أدى  مــا  تركيــا،  مــع  الحــدود  مــن  القريبــة 
إصابــة فالحيــن اثنيــن مــن قريــة بــاب ســليمان فــي ناحيــة الجواديــة، كانــا 

يعمــالن فــي أراض زراعيــة فــي محيــط القريــة«.
إلــى أن األهالــي أســعفوا الجريحيــن، حيــث أصيــب  وأشــارت املصــادر، 
أحدهمــا بطلــق نــاري فــي الكتــف واآلخــر فــي منطقــة البطــن، ونقلوهمــا إلــى 
 
ً
حاليــا الصحــي  وضعهمــا  أن  موضحــة  الوطنــي،  »املالكيــة«  مستشــفى 

)2019-7-1 )ســانا  مســتقر. 
علــى خــط مــواز، ناقــش رئيــس هيئــة أركان الجيــش الرو�ســي، الجنــرال 
فاليــري غيراســيموف، الوضــع فــي ســورية، فــي اتصــال هاتفــي تلقــاه مــن 

نظيــره الترـكـي، يشــار غولــر.
وجــاء فــي بيــان صــدر عــن وزارة الّدفــاع الروســية، االثنيــن، أن الطرفيــن 
بحثــا، أثنــاء االتصــال »الوضــع فــي ســورية بمــا فــي ذلــك منطقــة خفــض 
التصعيــد فــي إدلــب، وتبــادال اآلراء حــول ضمــان االســتقرار فــي املنطقــة«. 

)2019-7-1 )تــاس، 

بوتين: الوضع في 
إدلب تحت السيطرة 
وموسكو في حوار دائم 
مع واشنطن وأنقرة 

بشأن سورية ومحاربة 
اإلرهاب
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الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالراجمات واملدفعية طالت مواقع لـ»الحزب التركستاني« في بلدة الزيارة

فــي غضــون ذلــك، أفــادت تقاريــر إعالميــة معارضــة، بدخــول رتــل عســكري 
للقــوات التركيــة، صبــاح الثالثــاء، محافظــة إدلــب عبــر لــواء إســكندرون 

الســليب.
وأوضحــت، أن اللــواء مؤلــف مــن 35 آليــة بعضهــا محملــة بعربــات إشــارة 
دخلــت مــن معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع لــواء إســكندرون إلــى شــمال 

إدلــب، فــي طريقهــا إلــى نقــاط املراقبــة فــي ريــف حمــاة الشــمالي.
ويأتــي إرســال هــذه التعزيــزات العســكرية إلــى القــوات التركيــة فــي ســورية 
 مــع التصعيــد العســكري بيــن ســورية وتركيــا فــي منطقــة إدلــب 

ً
تزامنــا

وجنــوب ريــف حمــاة. )املرصــد، 2019-7-2(
مــن جانــب آخــر، استشــهدت طفلتــان وأصيــب 3 آخــرون، األربعــاء، جــراء 
قذائــف أطلقهــا مســلحو »جبهــة النصــرة« علــى قريتــي العزيزيــة والرصيــف 
بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، وردت وحــدات الجيــش فــي الحــال علــى 
مصــادر االعتــداءات مســتهدفة منصــات إطــالق الصواريــخ وتحصينــات 

املســلحين بريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي.
كمــا اســتهدفت وحــدات الجيــش املســلحين مــن تنظيمــي »جبهــة النصــرة« 
و»الحــزب التركســتاني« فــي قــرى بابوليــن وبلــدة حيــش ركايــا بمنطقــة معــرة 
النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي، مــا خلــف قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم. 

)ســانا، 2019-7-2(
هــذا، وأفــادت مصــادر، بــأنَّ تركيــا بصــدد التحضيــر لترتيبــات عســكرية 
وسياســية للتعامــل مــع ملــف محافظــة إدلــب، وأولهــا حــل معضلــة وجــود 

»جبهــة النصــرة« هنــاك.
وقالت املصادر نفسها: إن إدلب ستضاف إلى منطقة »غصن الزيتون«، 
التــي تضــم مدينــة عفريــن وريفهــا، إضافــة إلــى منطقــة »درع الفــرات« فــي 

ريــف حلــب الشــمالي، واللتيــن باتتــا منطقتــي نفــوذ تركــي بــال منــازع.
وأكــدت املصــادر، أن أنقــرة أبلغــت شــخصيات فــي »االئتــالف« املعــارض، 
ومــا تســمى »الحكومــة املؤقتــة« التابعــة لــه، أن هنــاك ترتيبــات سياســية 
لهــذه  االســتعداد  وعليهــم  إدلــب  محافظــة  تخــّص  وشــيكة  وعســكرية 

املرحلــة.
وأضافــت املصــادر، أن »مســألة هيئــة تحريــر الشــام ســتحل أواخــر هــذا 

، بحيــث لــن يكــون هنــاك فصيــل متشــدد يشــكل 
ً
 أو حربــا

ً
العــام، ســلما

مصدر قلق إقليمي ودولي في شمال غربي سورية، وأن الحكومة السورية 
املؤقتــة ســيكون لهــا الــدور الكبيــر فــي إدارة املنطقــة«.

هــذا، ووفــق املصــادر، فــإن الجانــب الترـكـي ســيوكل لنائــب والــي »هاتــاي« 
التركية مهمة اإلشراف اإلداري والخدماتي على محافظة إدلب ومحيطها 
ى ما 

ّ
حتى نضوج الحل السيا�ســي الشــامل للقضية الســورية، على أن يتول

يســمى »الجيــش الوطنــي« الــذي أنشــأته تركيــا مــن مرتزقتهــا شــمال البــالد، 
املهمتيــن العســكرية واألمنيــة.

وأكــدت املصــادر أن مــا يعــرف بـ»هيئــة تحريــر الشــام« فــي إدلــب »لــم تعــد 
كمــا كانــت مــن حيــث القــوة والنفــوذ«، مضيفــة »أســهمت االنشــقاقات 
سياســاتها  أن  عــن   

ً
فضــال إضعافهــا،  فــي  كوادرهــا  داخــل  والخالفــات 

املتشــددة، وتدخلهــا فــي كل شــاردة وواردة فــي الحيــاة العامــة، أفقدهــا 
)2019-7-4 الجديــد،  )العربــي  الشــعبي”.  رصيدهــا 

 محصنــة تابعــة للمســلحين، 
ً
فــي هذهاألثنــاء، دمــر الجيــش الســوري نقاطــا

 بالصواريــخ علــى منطقــة الســقيلبية شــمال غــرب 
ً
 علــى شــنهم هجومــا

ً
ردا

محافظــة حمــاة.
كمــا تصــدى الجيــش لهجــوم شــنته مجموعــات مــن إرهابيــي تنظيــم »جبهــة 
النصــرة« علــى قريــة الحماميــات مــن محــاور تــل الصخــر والهبيط وكفرزيتا 
واألربعين والجبين مستخدمين دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات 

وعــدد مــن االنتحارييــن.
وخــاض الجيــش اشــتباكات عنيفــة ضــد اإلرهابييــن الذيــن حاولــوا إحــداث 
خــرق عبــر انتحارييــن وعربــات مفخخــة دمــرت قبــل وصولهــا إلــى أهدافهــا، 
وأســفرت االشــتباكات عــن قتلــى ومصابيــن فــي صفــوف مســلحي »النصــرة« 

فــي حيــن الذ عــدد منهــم بالفــرار إلــى عمــق املحــاور التــي انطلقــوا منهــا.
وفــي وقــت ســابق مــن يــوم الجمعــة، نفــذ الجيــش الســوري ضربــات مكثفــة 
بالراجمات واملدفعية طالت مواقع لـ»الحزب التركستاني« في بلدة الزيارة 
وقريــة املشــيك شــمال ســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الشــمالي، أســفرت عــن 
تكبيــد املســلحين خســائر فــي األفــراد وتدميــر آليــات وتحصينــات ومنصــات 

إطــالق صواريــخ. )ســانا، 2019-7-5(
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ملف الشمال

التعليق

     أكد الكاتب الصحافّي، وسام جديد، أنَّ الواليات املتحدة 
األمريكّية تتابع تنفيذ سياساتها التي تسعى بوساطتها إلى 
إضعــاف ســورية وتفتيتهــا دون اكتــراث للقوانيــن 
الدوليــة التــي تنــّص علــى احتــرام ســيادة 
الــدول علــى أراضيهــا، حيــث مازالــت 
األميركيــة  »التنــف«  قاعــدة 
الالشرعية عند مثلث الحدود 
األردنيــة  العراقيــة-  الســورية- 
فــي منطقــة الـــ 55 كــم مســتمرة فــي 
نشاطاتها العسكرية واالستخباراتية،  
والتدريــب  الحمايــة  لتأميــن  باإلضافــة 
للدولــة  املعاديــة  اإلرهابيــة  للتنظيمــات 
 )

ً
 )مؤخــرا

ً
 واضحــا

ً
مــا أعطــى نشــاطا الســورية 

لبقايا تنظيم »داعش« االرهابي، إذ إنَّ  وجود هذه 
القاعــدة املعاديــة عمــل علــى ترســيخ حالــة غيــر آمنــة 
وغيــر مســتقرة فــي الصحــراء الســورية، وهــذا مــا الحظنــاه 
د تنفيذ التنظيم لعمليات إرهابية شــنها على   من تجدُّ

ً
مؤخرا

بعــض نقــاط التثبيــت للجيــش العربــي الســوري هنــاك.
      وتســعى الواليــات املتحــدة مــن خــالل ذلــك إلــى إبقــاء ســيطرتها 
علــى الطريــق االســتراتيجي الــذي يربــط ســورية ولبنــان بالعــراق، ومنهــا 
إلى الخليج العربي وإيران، في محاولة لفصل املحور املقاوم ملشاريعها 
، وزيــادة 

ً
االســتعمارية واملعــادي للكيــان الصهيونــي عــن بعضــه بعضــا

 ،
ً
الضغــط علــى الدولــة الســورية ملنعهــا مــن اســتعادة قوتهــا مجــددا

لكــن هــذا األمــر تلقــى العــام املا�ســي ضربــة قاســية بعــد تمكــن الجيــش 
وبدعــم مــن الحلفــاء باســتعادة الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن 
 لتحريــر معظــم املناطــق التــي تســيطر 

ً
الجغرافيــا الســورية، وصــوال

عليهــا التنظيمــات اإلرهابيــة، بانتظــار تحريــر إدلــب واســتعادة املنطقــة 
الشــرقية بالكامــل، ســواء أكان ذلــك بالســلم، أم بالحــرب.

ــل بربــط مــدن  ِ
ّ
      إنَّ املشــروع االيرانــّي- العراقــّي- الســورّي املتمث

إيرانيــة وعراقيــة بمينــاء الالذقيــة عبــر الســكك الحديديــة ُيَعــدُّ فــي 
 
ً
، حيــث ســيمثل كســرا

ً
 سياســيا

ً
 وأيضــا

ً
 وتجاريــا

ً
غايــة األهــم اقتصاديــا

ملحاولــة العزلــة امليدانيــة التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
بين العراق وإيران من جهة، وسورية من جهة أخرى، واملقصود هنا 

قطــع الطرقــات االســتراتيجية بيــن ســورية والعــراق.
      في ســياق متصل، ُيالحظ أنَّ مســاعي الواليات املتحدة في إبقاء 
حمايتها للتنظيمات الكردية صاحبة املشاريع االنفصالية مستمرة؛ 
ذلــك فــي اســتحقار واضــح للقوانيــن الدوليــة، مــا دفــع بهــذه التنظيمــات 
الكردّيــة أنفســها  لزيــادة وتيــرة العــداء ضــد أهالــي املنطقــة وضــد 
الدولــة الســورية؛ ذلــك جــّراء قيامهــا بعمليــات خطــف واعتــداءات 

ومداهمــات، باإلضافــة لحــرق محاصيــل القمــح التــي كان حجمهــا 
 للشــك، 

ً
وامتدادها في جميع املناطق التي تســيطر عليها »قســد« مثيرا

مــا دفــع بعضهــم للســؤال عــن أســباب ذلــك، بينمــا اتهــم بعضهــم اآلخــر 
التنظيمــات الكرديــة االنفصاليــة بشــن مــا ُســّميت بـــ »حــرب القمــح« 

علــى األهالــي ومنعهــم مــن تســليم محاصيلهــم للدولــة الســورية.
       هــذه التنظيمــات التــي وقعــت فــي الفــخ األمريكــّي لــم تــدرك بعــد 
أنهــا ورقــة مســاومة وورقــة ضغــط لألمريكــي يــراد بهــا إجبــار الدولــة 
الســورية علــى قبــول مقترحــات غيــر ســيادية، لكــن عندمــا تصبــح 
مجرد ورقة ال طعم لها ســيتم حرقها ومن املتوقع أن يكون ذلك عبر 
ــه مــن شــأن هكــذا اتفــاق دفــع 

ّ
اتفــاق أمريكــي مــع النظــام التركــّي. كمــا أن

 نحــو املســار اإليجابــّي، باإلضافــة 
ً
العالقــات اأممريكيــة التركيــة مجــددا

الى إبقاء هذه املنطقة في حالة توتر وصدام، بمعنى آخر احتالل تركي 
ألراٍض ســورّيٍة جديــدة ومواجهــة عســكرية وشــعبية مــن قبــل الدولــة 

والشــعب الســوري لهــذا االحتــالل.
 فــي حالــة مــن الشــّد والجــذب، حيــث 

ً
       األمريكــي والترـكـي حاليــا

يحــاول كل طــرف منهمــا ســحب الطــرف اآلخــر إلــى خطــه السيا�ســي 
واالستراتيجي في املنطقة، وهذا ما ينعكس على التنظيمات اإلرهابية 
فــي إدلــب، حيــث حاولــت تركيــا خلــق قــوة عســكرية تحــت ســيطرتها 
املباشــرة تحقــق لهــا الســيطرة امليدانيــة الكاملــة علــى إدلــب، وبالتالــي 
الســيطرة السياســية علــى ممثلــي »املعارضــة« بعــد إقصــاء الســعودية 
الشــأن  فــي  تداخالتهــا  إضعــاف  أو  الســيطرة  هــذه  مــن  واإلمــارات 

الســوري.
       فشــل التركــيُّ حتــى هــذه اللحظــة بخلــق هــذه القــوة وبخاّصــة مــع 
وجــود جنــاح متشــدد داخــل »جبهــة النصــرة« يرفــض أن يحــل نفســه 
ويندمــج فــي مــا يســّمى بـ«الجيــش الوطنــي«، رغــم العالقــات القويــة 
التــي تربــط النظــام التركــي )اإلخــوان املســلمون( وتنظيــم »هيئــة تحريــر 
الشــام« اإلرهابيــة، ومــن هنــا يبــرز دور األمريكــي فــي هــذا الفشــل، حيــث 
يدرك الجميع أنَّ إدلب أصبحت املستنقع األكبر لإلرهابيين كما تعّد 
حاضنــة للكثيــر مــن االســتخبارات الغربيــة التــي ترتبــط مــع تنظيمــات 

إرهابيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
 فــي إدلــب إليجــاد صيغــة تنقــذه مــن املوقــف 

ً
      يســعى التركــي حاليــا

الــذي وضــع نفســه فيــه هنــاك، إذ ال يمكــن أن يظهــر عــدم قدرتــه علــى 
ضبــط كامــل التنظيمــات اإلرهابّيــة مــا يعطــي إشــارة ســيئة للرو�ســي 
تدفــع باألخيــر لدعــم مطلــق للجيــش العربــي الســوري للذهــاب إلــى 
أبعــد فــي امليــدان، وهــذا مــا ســيحصل رغــم مقولــة أن إدلــب ســتنتهي 
 ســتعود إدلــب 

ً
 أو عســكريا

ً
، وإن انتهــى هــذا امللــف سياســيا

ً
سياســيا

كاملة للسيطرة السورية، كما ستعود باقي املناطق التي تحتلها تركيا 
 
ً
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ومرتزقتهمــا إلــى الدولــة الســورية عاجــال

.
ً
أم آجــال
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