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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
الرئيــس  الســيد  كلمــة  فيــه  نعــرض 
بشــار األســد خــالل افتتــاح مركــز الشــام 
اإلرهــاب  ملواجهــة  الدولــي  اإلســالمي 
نشــاط  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا  والتطــرف، 
عــرض  مــع  واملغتربيــن،  الخارجيــة  وزارة 
السيا�ســي  الحــل  ملفــي  لتطــورات 

. لالجئيــن وا

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

شــمال البــالد، مــع عــرض لبــدء التحضيــر الذهنــي للــرأي العــام العالمــي لفبركــة كيميائيــة 

 
ً
جديــدة، بهــدف إيقــاف عمليــة الجيــش فــي الشــمال وحمايــة »النصــرة« ونقــدم فيــه عرضــا

للتباكــي علــى التنظيــم وحلفائهــا.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

آخر املستجدات بشأن الحراك الشعبي 

املتصاعــد واملتمــدد ضــد »قــوات ســورية 

و»التحالــف  قســد«   - الديمقراطيــة 

الدولي« شرق البالد، باإلضافة الى عودة 

الحديــث عــن مــا تســمى »املنطقــة اآلمنة« 

املزعومــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن مواقــف 

روســية أميركيــة تركيــة كرديــة.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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     أكــد الرئيــس بشــار األســد أنَّ الشــعب الســوري كلــه يكافــح اإلرهــاب 
، وجيشــنا الباســل كان يكافــح اإلرهــاب 

ً
والتطــرف مــن خــالل الصمــود أوال

الناتــج عــن التطــرف، وعلماؤنــا كانــوا يكافحــون التطــرف املنتــج لإلرهــاب، 
 أن مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف ابتــدأت منــذ األشــهر األولــى 

ً
مبّينــا

التــي ظهــر فيهــا اإلرهــاب فــي ســورية.
       وشدد الرئيس األسد على أنه ال يمكن إلنسان خائٍن لوطنه أن يكون 
، وهــذا رأينــاه فــي هــذه الحــرب مــن أشــخاص كانــوا 

ً
 وصادقــا

ً
 حقيقيــا

ً
مؤمنــا

 
ً
يصنفــون بأنهــم علمــاء كبــار، واكتشــفنا بأنهــم مجــرد خونــة صغــار، مؤكــدا

أنَّ »الوضــع أفضــل اليــوم مــن قبــل الحــرب بكثيــر، وهــذا يعنــي أننــا أمــام 
أبــواب مفتوحــة لإلســراع ولزيــادة التســارع فــي عمليــة مكافحــة التطــرف«.

    وافتتح الرئيس األســد »مركز الشــام اإلســالمي الدولي ملواجهة اإلرهاب 
 
ً
والتطرف« التابع لوزارة األوقاف، وبعد ذلك التقى الرئيس األسد حشدا

افتتــاح  حضــروا  الذيــن  دمشــق  علمــاء  مــن 
هــذا  إنجــاز  إن  فيهــا:  قــال  كلمــة  وألقــى  املركــز، 
املركــز وإطــالق أعمالــه فــي هــذا الشــهر الفضيــل 
هــو مؤشــر وإشــارة ورســالة بــأن هــذا الشــهر هــو 
الكســل  شــهر  وليــس  واإلنجــاز،  العمــل  شــهر 
والتقاعــس والتأجيــل كمــا يفهمــه البعــض، هــو 

شــهر إضافــة ال شــهر إنقــاص.
هــذه  كانــت  إذا  األســد:  الرئيــس  وأضــاف        
مناســبة  وليســت  لالفتتــاح  هــي  املناســبة 
للخطابــات، فهــي فرصــة علــى هامــش االفتتــاح، 
ألن نتحــدث فــي بعــض النقــاط املرتبطــة بجوهــر 
أجلــس  أن  منــي  تتوقعــوا  املركــز، ال  هــذا  عمــل 
يكافحــون  كيــف  معهــم  وأتحــدث  علمــاء  أمــام 
التطــرف واإلرهــاب وأنتــم قــد بدأتــم بهــذا العمــل 
يكافــح  كلــه  الســوري  الشــعب  ســنوات،  منــذ 
 ،

ً
أوال الصمــود  خــالل  مــن  والتطــرف  اإلرهــاب 

جيشــنا الباســل كان يكافــح اإلرهــاب الناتــج عــن 
التطــرف  يكافحــون  كانــوا  علماؤنــا  التطــرف، 

املنتج لإلرهاب، لذلك ال أتوقع أنكم تفترضون أنني ســأجلس اآلن معكم 
ألقــول لكــم: إن مكافحــة التطــرف تبــدأ مــن االعتــدال، هــذه بديهيــات وإن 
 معتدلــة 

ً
اإلســالم بــريء مــن التهــم املنســوبة لــه، وإن بــالد الشــام تاريخيــا

فــي اإلطــار الدينــي وفــي اإلطــار االجتماعــي، أو أن أقــول لكــم إن اللـــه أراد أن 
 
ً
، وإن الرســول نهانــا وحذرنــا مــن الغلــو فــي الديــن، وطبعــا

ً
نكــون أمــة وســطا

لــن أتحــدث عــن دور اإلخــوان املســلمين فــي اإلطــار الدينــي ومــا قامــوا بــه 
مــن تشــويه لإلســالم وتخريــب لصورتــه عبــر عقــود مضــت، وخاصــة مــن 
خالل إدخال مفهوم العنف إلى دين الخير والحق، وال عن عالقة الفكر 

املتخلــف. الوهابــي  بالفكــر  اإلخوانــي 
      وتابع الرئيس األسد: هذه بالنسبة لكم كعلماء هي من البديهيات وهي 
 بالنســبة ملعظم املواطنين 

ً
ليســت بالنســبة لكم فقط كذلك، وإنما أيضا

الســوريين، وأعتقــد أنهــا كذلــك بالنســبة للكثيــر مــن املواطنيــن وللعلمــاء فــي 
العالــم العربــي واإلســالمي، هــي ليســت مجــرد معلومــات تعرفونهــا ونعرفهــا، 
ولكنها أكثر من ذلك، هي حقائق، هي تفاصيل، هي معطيات نعيش معها 

بشــكل يومــي، نعانــي مــن آثارهــا ومــن تأثيراتهــا الســلبية بشــكل يومــي وربمــا 
فــي كل ســاعة.

      وقــال الرئيــس األســد: فــي الواقــع عندمــا طرحــت فكــرة مشــاركتي فــي 
افتتاح هذا املركز لم أفكر بكل هذه البديهيات، ولم أفكر بما هي املناهج 
التــي مــن املمكــن أن تــدرس، ومــا هــي العناويــن التــي نريدهــا لهــذا املركــز، 
وخاصــة أن مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف لــم تبــدأ مــع هــذا املركــز، 

وإنمــا ابتــدأت منــذ األشــهر األولــى التــي ظهــر فيهــا اإلرهــاب فــي ســورية.
     وأضــاف الرئيــس األســد: فــي الحقيقــة أول ســؤال ورد إلــى ذهنــي عندمــا 
بالنســبة  اليــوم  فــي ســورية  نقــف  أيــن  هــو  املركــز  افتتــاح  طــرح موضــوع 
مــن   

ً
املشــتق طبعــا وهــو  اإلرهــاب،  وبالنســبة ملوضــوع  التطــرف  ملوضــوع 

التطــرف؟ الســبب أنَّ املركــز هــو محطــة فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، هــو 
باتجــاه  نتحــرك  ونحــن  فــي محطــة  نقــف  قلــت وعندمــا  كمــا  بدايــة  ليــس 
املســتقبل فعلينــا أن نفكــر أيــن نقــف، مــا هــو 
نخطــط  عندمــا  ألننــا  موقعنــا،  هــو  مــا  مكاننــا، 
باتجــاه املســتقبل ال بــد أن ننطلــق مــن الحاضــر.

      وتابــع الرئيــس األســد: ال نســتطيع أن ننطلــق 
من األفكار النظرية، ال بد أن ننطلق من الواقع 
الــذي نعيشــه اليــوم، ولــو ســألنا هــذا الســؤال 
ألي مواطــن ســوري أيــن نقــف اليــوم، أيــن تقــف 
ســورية بعــد تســع ســنوات مــن الحــرب فــي إطــار 
يكــون  فســوف  التطــرف،  إطــار  وفــي  اإلرهــاب 
هــذا  بــأن  الســوريين  معظــم  مــن  ربمــا  الجــواب 
التطرف أدى إلى حالة، مؤشر التطرف بالنسبة 
للمجتمــع هــي الحالــة الطائفيــة بالدرجــة األولــى، 
هــذا التطــرف أدى إلــى تزايــد الحالــة الطائفيــة 
البعــض  مســبوقة،  غيــر  درجــة  إلــى  ســورية  فــي 
 وسيقول إن هذه الحالة 

ً
 جدا

ً
سيكون متشائما

الطائفية وصلت إلى نقطة الال عودة، والبعض 
إلــى  إننــا وصلنــا  ، ســيقول 

ً
تشــاؤما األقــل  ربمــا، 

 
ً
مرحلــة ســيكون عــالج هــذه الحالــة معهــا صعبــا

.
ً
جــدا

 هذا الكالم جزء منه مبني على ردود األفعال 
ً
      وقال الرئيس األسد: طبعا

التــي انطلقــت  التــي حصلــت نتيجــة الحــرب والخطــاب الطائفــي للحــرب 
بخطــاب طائفــي متطــرف، وجــزء منهــا يســوق مــن الخــارج لكــي يحــول هــذه 
األفكار أو األوهام، كما أراها أنا، إلى حقائق، ومع الوقت تتحول األوهام 

 ال مفــر منــه.
ً
 واقعــا

ً
إلــى حقائــق فــي العقــول وتصبــح أمــرا

     وأضاف الرئيس األسد: أنا اليوم موجود معكم وألتقي بكم، أستطيع 
القــول وبــكل ثقــة: إننــي أختلــف مــع كل هــذه اآلراء مــع احترامــي لهــا، أقــول: 
إن هــذا هــو رد فعــل طبيعــي، عندمــا يكــون هنــاك طــرح طائفــي اســتخدم 
 
ً
 أن يكــون رد الفعــل هــو أيضــا

ً
كأداة فــي بدايــة الحــرب، فمــن الطبيعــي جــدا

رد فعــل طائفــي، ولكــن هنــاك فــرق كبيــر بيــن الفعــل الحقيقــي وبيــن ردود 
األفعــال، أقــول بــكل ثقــة كمــا قلــت قبــل قليــل، إن هــذه الرؤيــة هــي رؤيــة 
غيــر صحيحــة وغيــر واقعيــة، ســأذهب أبعــد مــن ذلــك وأقــول: إن الوضــع 
اليــوم بالنســبة للمجتمــع الســوري ليــس فقــط أفضــل مــن بدايــة الحــرب، 

 الرئيس األسد: 
ال يمكن إلنسان 
يخون الوطن أن 

 
ً
 حقيقيا

ً
يكون مؤمنا

ً
وصادقا

امللف السيا�سي
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 ،
ً
وإنمــا هــو اليــوم أفضــل مــن قبــل الحــرب، قــد يكــون هــذا الــكالم مفاجئــا

 وال أحــب وال أستســيغ 
ً
 إنشــائيا

ً
أنــي ال أتحــدث كالمــا وأنــا معــروف عنــي 

الكالم اإلنشائي، نحن في قلب الحرب ال مكان للمجامالت وال مكان لرفع 
املعنويــات بشــكل وهمــّي، ألن هــذا فيــه خــداع للبشــر.

     وتابــع الرئيــس األســد: أقــول بــكل ثقــة، إننــا فــي وضــع أفضــل وأنــا أنطلــق 
 ال بــد مــن أن نتحــدث فــي 

ً
 إنشــائيا

ً
مــن الحقائــق، عندمــا ال نتحــدث كالمــا

إطــار الحقائــق والوقائــع امللموســة.
     وقــال الرئيــس األســد: أول حقيقــة هــي أنــه لــو كان هــذا الوضــع، كمــا 

تســمعون مــن الكثيــر مــن الســوريين، أســوأ ملــا 
صمــدت ســورية وملــا صمــد املجتمــع الســورّي، 
لكانــت ســورية مفتتــة منــذ البدايــات، ولنفتــرض 
بــأن كالمهــم صحيــح، بــأن الوضــع كان أفضــل 
يعنــي  فهــذا  كذلــك،  ليــس  وهــو  الحــرب،  قبــل 
 أو ســنوات، بعــد 

ً
بــأن ســورية ســتصمد أشــهرا

تســع ســنوات مــن املفتــرض وفــق ذلــك املنطــق 
أن الوضــع ســيكون أســوأ وأســوأ وأســوأ، مــاذا 
تفتــت  لــم  إن  ســورية  أن  النتيجــة،  ســتكون 
بعــد   ،

ً
الحقــا تفتــت  فســوف  األولــى  األشــهر  فــي 

علــى  منطقــي  غيــر  الــكالم  هــذا  ســنوات  تســع 
هــذه  واقــع،  أي منطــق وأي  اإلطــالق ويخالــف 
هــي الحقيقــة األولــى، أمــا الحقيقــة الثانيــة فهــي 
 ،

ً
 لنــا جميعــا

ً
 قاســيا

ً
أن هــذه الحــرب كانــت درســا

، بل صدمة قاسية فرضت على الجميع أن يعيدوا التفكير، 
ً
 قاسيا

ً
درسا

ويعيــدوا تقييــم كل العناصــر التــي أدت إلــى الوصــول إلــى هــذه الحــرب.
     وأضــاف الرئيــس األســد: صحيــح أنَّ الحــرب هــي حــرب خارجيــة، ولكــن 
العناصــر التــي بنيــت عليهــا هــي عناصــر داخليــة، هــذه املراجعــة أدت إلــى 
مــع  للتواصــل  شــرائحنا  بمختلــف  كســوريين  ألنفســنا  رؤيتنــا  مراجعــة 
بعضنــا أكثــر فأكثــر وملعرفــة بعضنــا أكثــر فأكثــر، وكنتــم أنتــم فــي قلــب هــذه 
األفعال التي أذكرها، وأنا أعرف وأنتم تعرفون ولســنا في ســياق الحديث 

عــن تفاصيــل كثيــرة عشــناها خــالل تلــك الحــرب.
 
ً
 قاســيا

ً
كانــت درســا الرئيــس األســد:        وقــال 

أصحــاب  وهــؤالء  األلبــاب  أولــو  منــه  اســتفاد 
الشــعب  أغلبيــة  كانــوا  الحــظ  لحســن  العقــول 
يتعلمــوا  لــم  أشــخاص  هنــاك   

ً
طبعــا الســورّي، 

مجتمــع،  كل  فــي  موجــود  �ســيء  وهــذا  الــدروس 
لذلــك  ســورية،  فــي  األغلبيــة  يمثلــون  ال  ولكــن 
عندمــا  أقــول  لكــي  الــكالم  هــذا  أقــول  عندمــا 
ننطلــق بخطــوة هــي هــذا املركــز كخطــوة مهمــة فــي 
إطــار مكافحــة اإلرهــاب يجــب أن نعــرف أننــا ال 
نبــدأ مــن الصفــر، ويجــب أن نعــرف بأننــا ال نبــدأ 
من تحت الصفر، ألن هذا التقييم أسا�سي لكي 
نبــدأ وأي مناهــج  أيــن  نتوجــه ومــن  أيــن  نعــرف 
نضع وكيف نتعامل مع مختلف املتدربين أو مع 
مختلــف األشــياء التــي تخــرج عــن إطــار التدريــب 

الرئيس بشار األسد خالل افتتاحه »مركز الشام اإلسالمي الدولي ملواجهة اإلرهاب والتطرف« التابع لوزارة األوقاف

امللف السيا�سي

الرئيس األسد: 
التطرف أدى 

إلى تزايد الحالة 
الطائفية في سورية 

إلى درجة غير مسبوقة
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التطــرف  مــع  التعامــل  آليــة  حــول  دقائــق  منــذ  اآلن  علــي  عرضــت  والتــي 
واإلرهــاب خــارج إطــار املركــز، عندمــا نعتقــد بأننــا نبــدأ مــن تحــت الصفــر 
 لحقيقة أننا لسنا في هذا املوقع وسنضيع الكثير 

ً
فسيكون كالمنا مخالفا

 نحــن ال نبــدأ مــن الصفــر 
ً
مــن الوقــت وســنهدر الكثيــر مــن الجهــود، فــإذا

وأؤكــد علــى نقطــة مهمــة بــأن الوضــع أفضــل اليــوم مــن قبــل الحــرب بكثيــر، 
وهــذا يعنــي أننــا أمــام أبــواب مفتوحــة لإلســراع ولزيــادة التســارع فــي عمليــة 

التطــرف. مكافحــة 
       وقــال الرئيــس األســد: هــذا الــدرس الــذي تعلمنــاه، كمــا قلــت، مــن 
هذه الحرب هو درس علمنا التمييز، ملاذا الوضع اليوم أفضل بكثير من 
قبــل الحــرب، أنــا تحدثــت عــن الحقيقــة األولــى والحقيقــة الثانيــة، ولكــن 

ملخــص كل هــذه الحقائــق أننــا اليــوم أكثــر قــدرة 
علــى التمييــز كمجتمــع مــن قبــل الحرب، وعندما 
أقــول كمجتمــع يشــمل كل القطاعــات بمــا فيهــا 

العاملــون فــي الحقــل الدينــّي.
هــو مفهومــي،  مــا  الرئيــس األســد:       وأضــاف 
تكــون  عندمــا  التمييــز،  بعمليــة  أقصــد  ومــاذا 
اإلنســان  يتمكــن  ال  الســمع  فــي  مشــكلة  هنــاك 
مــن تمييــز الــكالم املحكــي بشــكل جيــد وال يفهــم 
كل الكالم، عندما تكون لديه مشكلة في العقل 
ال يســتطيع أن يميــز األمــور وبيــن األمــور بشــكل 
ســليم، عندمــا تكــون لــدى اإلنســان مشــكلة فــي 
الرؤيــة ونضــع أمامــه رقعــة شــطرنج فيهــا مربعات 
بيضاء وسوداء ال يتمكن من التمييز بدقة، أين 
هي حدود األبيض من األسود ويراها متداخلة، 
الناحيــة  مــن  ولكــن  حالتنــا،  كانــت  هكــذا 

عمليــة. أمثلــة  وســأعطي  الفكريــة، 
قبــل  أو  بدايــة  فــي  األســد:  الرئيــس  وقــال       
الحرب لم نكن قادرين على التمييز بين التدّين 
فــي  العامليــن  يخــص  مــا  فــي  هــذا  والتعّصــب، 
املجــال الدينــي، بعــض األئمــة، بعــض العامليــن 
ســورية،  فــي  املتدينيــن  بعــض  الحقــل،  هــذا  فــي 
، ليــس 

ً
وأنــا أتحــدث عــن عــدد كبيــر، ليــس قليــال

بالضــرورة أن تكــون األكثريــة، ولكــن كان البعــض يعتقــد بأنــه كلمــا دفعنــا 
باتجــاه التعصــب كنــا نقــوم بحمايــة الديــن، كلمــا كان التعصــب أكثــر، كنــا 
 هــم لــم يكونــوا علــى علــم بمعظمهــم، أنــا أســتبعد 

ً
يــن أكثــر، طبعــا نرســخ الّدِ

هــؤالء  يكــن  لــم  الطيبــة،  النوايــا  عــن  أتحــدث   ،
ً
دائمــا النوايــا  ســوء  هنــا 

، كانــوا يعتقــدون بأنــه تديــن ولكنــه املزيــد 
ً
يعلمــون أن هــذا ليــس تعصبــا

التديــن. مــن 
     وأضــاف الرئيــس األســد: عندمــا أتــت الحــرب رأينــا النتائــج، وعندمــا 
بدأنا نحصد النتائج بدأنا نميز الفرق بين أن يكون هناك إنســان متدّين 
وهنــاك إنســان متعصــب، بدأنــا نميــز بيــن التديــن كبنــاء والتعصــب كهدم، 
هــذا بالنســبة للعامليــن فــي الحقــل الدينــي أو املتدينيــن، وأنــا ال أتحــدث عــن 

.
ً
شــارع دينــي وســأمر علــى هــذه املصطلحــات الحقــا

      وتابــع الرئيــس األســد: باملقابــل كان هنــاك أشــخاص فــي الطــرف اآلخــر، 

 ،
ً
، مــن هــو الشــارع اآلخــر، شــارع ملحــد، ال أبــدا

ً
 دينيــا

ً
لكيــال أقــول شــارعا

هــو  اإللحــاد  درجــات،  التديــن  ولكــن  متديــن  الســوري  الشــعب  معظــم 
 كمــا هــو حــال التطــرف، أنــا أعتقــد 

ً
حــاالت أنــا أعتقــد أنهــا ليســت جــزرا

 وليــس لهــا أي وزن علــى 
ً
بأنهــا حــاالت إفراديــة حســب مــا أرى، إفراديــة جــدا

الســاحة الســورية، ال االجتماعيــة وال الدينيــة وال غيرهــا، لذلــك ال أقــول 
الشــارع الدينــّي، ألن الشــارع املقابــل هــو شــارع ملحــد وهــذا خطــأ كبيــر، 
، الذيــن ينظــرون بتوجــس للعامليــن فــي الحقــل 

ً
ولكــن لنقــل األقــل تدينــا

الدينــي وللمتدينيــن لــم يكونــوا قادريــن علــى التمييــز بيــن التديــن والتطــرف، 
 أو يحمــل بداخلــه بــذور تطــرف، 

ً
كان بالنســبة لهــم كل متديــن إمــا متطّرفــا

وكان بالنســبة للكثيــر مــن هــؤالء كل مــن يلبــس عمامــة هــو إمــا إخونجــي أو 
 هــذا مــن تداعيــات 

ً
لديــه ميــول إخونجيــة، طبعــا

ومــن نتائــج مرحلــة إخــوان الشــياطين فــي نهايــة 
األزمــة  الثمانينيــات،  بدايــة  وفــي  الســبعينيات 
بيــن  يميــز  هــؤالء  مــن  الكثيــر  جعلــت  التــي  هــي 
بيــن  املتعصــب،  واملواطــن  املتديــن  املواطــن 
العالــم املتديــن والعالــم املتطــرف، بيــن العالــم 
الحقيقــي الــذي يحمــل العلــم فــي عقلــه وتحــت 
هــذه العمامــة وبيــن عالــم انتهــازي جاهــل يســوق 
نفســه كعالــم فقــط، ألنــه يلبــس هــذه العمامــة، 

هــذه مــن النتائــج اإليجابيــة.
      وأضاف الرئيس األسد: قبل الحرب لم يكن 
الكثيــر منكــم، وكنــا نلتقــي فــي لقــاءات مختلفــة 
وليس بالضرورة أنتم باالســم، ولكن هناك من 
علمــاء الديــن ومــن املتدينيــن مــن لــم يكــن يفــرق 
بيــن إجــراءات تنظيــم العمــل الدينــي التــي كانــت 
تقــوم بهــا الدولــة ممثلــة بــوزارة األوقــاف وبيــن أن 
تكــون الدولــة ضــد الديــن، هــذا صحيــح أليــس 
واحــدة  عائلــة  كأبنــاء  نتحــدث  نحــن  كذلــك، 
 بشــفافية وصراحــة، رأينــا نتائــج 

ً
نتحــدث دائمــا

سوء الفهم هذا، باعتبار أن الدولة هي دولة إما 
ملحدة، أو على األقل هي ضد الدين على األقل 
بقناعاتهــا وتســتغل الفرصــة لتعرقــل أي �ســيء 
يــن، هكــذا كان املفهــوم، رأينــا النتائــج فــي البدايــة وتذكــرون  لــه عالقــة بالّدِ
 كانوا يقولون إن 

ً
أنه كلما كانت هناك قذيفة أو رصاصة تصيب مسجدا

الدولــة تتقصــد فعــل هــذا ال�ســيء، ألنهــا تريــد أن تضــرب اإلســالم ورمــوز 
 وضعــوا صــورة الرئيــس فــي 

ً
اإلســالم، تذكــرون قصــة أن هنــاك أشــخاصا

ألنــه  بســهولة،  تســويقها  وتــم  للرئيــس  يركعــون ويصلــون  وكانــوا  الشــارع 
كانت هناك قناعة بأن الدولة هي دولة علمانية ملحدة ضد الدين وضد 
 أو كان 

ً
كل مــا يتعلــق بالديــن وضــد كل مــن هــو متديــن، ســواء أكان عاملــا

.
ً
 فــي الحقــل الدينــي أو مواطنــا

ً
عامــال

الســهل  مــن  املوبقــات كان  بــأن كل  تذكــرون  الرئيــس األســد:        وقــال 
يــن، وبالتالــي  الّدِ فــي ذلــك الوقت،ألنهــا دولــة ضــد  تســويقها ضــد الدولــة 
هــي ضــد األخــالق، وكنــت أنــا ألتقــي لشــهور طويلــة بالوفــود مــن مختلــف 
املحافظــات وكنــت أقــول ســبحان اللـــه القصــة نفســها التــي أســمعها فــي 

امللف السيا�سي

الرئيس األسد: الحرب 
 بل 

ً
 قاسيا

ً
كانت درسا

صدمة قاسية فرضت 
على الجميع أن يعيدوا 
التفكير ويعيدوا تقييم 

كل العناصر التي أدت إلى 
الوصول إلى هذه الحرب
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املحافظــة األولــى أســمعها فــي الثانيــة والثالثــة والرابعــة، ألنــه تــم تســويقها 
 العاملــون فــي الدولــة 

ً
بالتفاصيــل نفســها، أقــول مــا هــذه املصادفــة، ودائمــا

 أتت هذه 
ً
أو الجيش أو وزارة األوقاف مسؤولون عن هذه املوبقات، فإذا

الحــرب لكــي نميــز بيــن التنظيــم وبيــن العمــل ضــد الديــن، قبــل الحــرب لــم 
نكــن نميــز بيــن العلمانيــة امللحــدة والعلمانيــة املؤمنــة.

      وأضاف الرئيس األسد: الحظوا أنا لم أضع العلمانية في مقابل التدّين 
كمــا يفعــل البعــض، وضعــت اإليمــان مقابــل اإللحــاد هــذا هــو التناقــض 
الطبيعــّي لســبب بســيط ألنــه ال توجــد عالقــة بيــن العلمانيــة والتديــن وال 
 
ً
 أو ملحدا

ً
توجد عالقة بين العلمانية واإللحاد، اإلنسان هو يكون مؤمنا

ألن اإليمــان واإللحــاد مرتبطــان بالعقيــدة، أن أؤمــن بهــذه العقيــدة أو ال 
أؤمن بهذه العقيدة أو بتلك العقيدة، أما العلمانية فهي ممارسة ال توجد 
 وال 

ً
عقيــدة علمانيــة، ال توجــد عالقــة بيــن العلمانيــة وبيــن التديــن ال ســلبا

، وهذه العالقة التي يضعها البعض سواء من املتدينين أو من غير 
ً
إيجابا

املتدينين هي حوار خاطئ، أن يقال هذا ملحد وهذا علماني، هذا متدين 
وهذا علماني، هذا خطأ، كأن أقول إن املوجودين معنا اآلن بهذه القاعة 
 أو نصفهم في اإليجار، والنصف اآلخر يحمل شهادة 

ً
نصفهم يمتلك بيتا

في الشريعة، ما العالقة بين األولى والثانية، ستقولون ما هذا الكالم غير 
املنطقي، ال�سيء نفسه، ال توجد عالقة، العلمانية هي ممارسة، نحن في 
الدولــة عندمــا يأتينــا شــخص، أي شــخص مــن بينكــم، يأتــي للقيــام بإجــراء 
معاملة بيع، شــراء، تســجيل، ال نســأله ما هو دينه وال طائفته وال عالقة 
لنــا فــي هــذا املوضــوع، وهــذا طبيعــي بالنســبة لنــا ولكــم، أنتــم عندمــا تــرون 
 فــي الطريــق تقومــون بمســاعدته، تســاعدونه ألنــه مســلم 

ً
 محتاجــا

ً
إنســانا

فقــط، إذا كان غيــر مســلم تقولــون لــه اذهــب إلــى الجحيــم، هــذا مناقــض 
لإلســالم، هــذه هــي العلمانيــة، هــذا مــا نريــده، هــي املمارســة.

      وتابع الرئيس األســد: املكان الوحيد في الدولة الذي يســتند إلى الدين 
بشــكل مباشــر كقانــون، هــو قانــون األحــوال الشــخصية، الــزواج والطــالق 
والتوريــث وغيرهــا مــن األمــور وحتــى فــي هــذا القانــون هنــاك حريــة للطوائف 
املســتند  القانــون  هــذا  القضايــا،  هــذه  فــي  يناســبها  الــذي  مــا  تقــرر  لكــي 
 ال عالقــة بيــن العلمانيــة 

ً
إلــى األديــان هــو علمانــي ألنــه يتــرك الحريــة، فــإذا

يــن، اإللحــاد إلحــاد واإليمــان إيمــان، هــذه هــي املقارنــة، هــذه األمــور  والّدِ
التــي أذكــر نمــاذج منهــا فقــط، وهنــاك كثيــر مــن األمــور التــي لــم تكــن تميــز 
واآلن نميزها، هي التي كانت تخلق تصدعات في املجتمع، لم نكن قادرين 
 أو بشــكل 

ً
علــى رؤيتهــا فــي ذلــك الوقــت، أو كنــا نراهــا بشــكل ســطحي جــدا

 من الحقد 
ً
جزئي غير شــامل، هذه التصدعات هي التي كانت تخلق شــيئا

 
ً
 مــن ســوء النيــات وإنمــا انطالقــا

ً
، ليــس انطالقــا

ً
الدفيــن املتراكــم تدريجيــا

مــن ســوء الفهــم ومــن ســوء التقديــر، هــذه هــي الحقيقــة، لهــذا أقــول بــكل 
ثقــة إن الوضــع اآلن أفضــل بكثيــر مــن قبــل الحــرب، فعندمــا نتمكــن مــن 
التمييــز يعنــي أننــا نتمكــن مــن الرؤيــة بوضــوح، عندمــا نتمكــن مــن الرؤيــة 
الواضحــة عندهــا نســتطيع أن نحفــظ البلــد ونحمــي كل مــا يتعلــق بــه مــن 
سياســة، مــن أخــالق، مــن وطنيــة، مــن ديــن، مــن كل هــذه األمــور وعندهــا 
نستطيع أن ننطلق باتجاه املستقبل بوضوح رؤية، لذلك عندما اندلعت 
الحــرب، الكثيــر مــن النــاس غــرر بهــم، ألنهــم لــم يكونــوا يمتلكــون رؤيــة وهــم 
يقولون هذا ال�سيء، غرر بنا، ماذا يعني غرر، يعني لم نكن نمتلك الرؤية 
بالعقــل، هــذا هــو الفــرق بيــن العمــى والعمــه، يجــب أن نعتــرف بالحقيقــة 
قبــل أن ننطلــق إلــى املســتقبل، وفرصــة لنــا اآلن مــع إطــالق هــذا املركــز أن 

نتحــدث بصراحــة وبوضــوح وشــفافية.
      وقــال الرئيــس األســد: هــذه الرؤيــة وهــذا التناغــم الــذي حصــل مبنــي 
على رؤية صحيحة، هو الذي ساعدكم وساعدنا على أن نقوم بكثير من 

امللف السيا�سي
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اإلجراءات التي كان من غير املمكن القيام بها، قانون األحوال الشخصية 
والــذي كان لكــم كمؤسســة دينيــة الفضــل األسا�ســي فــي إنجــازه بعــد جمــود 
لعقود من الزمن، منذ الخمسينيات أعتقد، لو طرحناه قبل الحرب كان 
ســيقال إن هــدف الدولــة هــو االلتفــاف علــى الديــن، تمكنــا مــن خــالل هذه 
الرؤية الواضحة أن نقوم به، قانون وزارة األوقاف بما فيه من إجراءات 
وضوابط كان من املمكن أن تفهم بشــكل ســلبي قبل الحرب، وغيرها من 

اإلجــراءات الكثيــرة والتفاصيــل التــي أعرفهــا وتعرفونهــا بتفاصيلهــا.
      وأضاف الرئيس األسد: أما عن املركز، فالكثير سينظر إلى هذا املركز 
، وعندما نقول 

ً
على أنه بداية ملكافحة اإلرهاب، ومكافحة التطرف طبعا

تطــرف فاملشــتق منــه اإلرهــاب، والكثيــر ســيعتقد بأنــه هــو مــن ســينجز، 
أو هــو الــذي ســيحمل هــذه املهمــة الجســيمة، 

.
ً
 هــذا الــكالم ســطحي جــدا

ً
وطبعــا

      وتابع الرئيس األسد: الكثير اليوم سينظر إلى 
هذا الحدث في اإلعالم، وسيعتقد بأن مكافحة 
التطرف الديني سيقوم بها العاملون في الحقل 
فأنتــم  املجــال  هــذا  فــي  فشــلنا  وإذا  الدينــّي، 
، أنتــم لــن 

ً
ستفشــلون، وأنــا ســأقول لكــم مســبقا

 ،
ً
تكونوا قادرين على القيام بهذه املهمة، مسبقا

 ملاذا نطلق هذا املركز، لسبب بسيط، ألن 
ً
فإذا

؛ بل هو منتج 
ً
 دينيا

ً
التطرف الديني ليس منتجا

ينشــأ  اجتماعــي  منتــج  هــو  التطــرف  اجتماعــي، 
ويســتخدم  أغطيــة  يأخــذ  ولكــن  املجتمــع،  مــن 
أدوات ويســتخدم عناويــن، الديــن هــو عنــوان 
مــن عناويــن التطــرف، هــو مظهــر مــن املظاهــر، 
وهنــاك  سيا�ســي  وتطــرف  دينــي  تطــرف  هنــاك 
لعقيــدة  دينيــة،  غيــر  لعقيــدة  تطــرف عقائــدي 
تطــرف  هنــاك  قومــي،  تطــرف  هنــاك  حزبيــة، 
والتقاليــد،  بالعــادات  يرتبــط  بحــت  اجتماعــي 
هنــاك أشــكال كثيــرة مــن التطــرف، واحــدة منهــا 

هــي التطــرف الدينــي.
فــي  منــه  عانينــا  مــا  األســد:  الرئيــس  وقــال       
 
ً
طبعــا الدينــّي،  بالتطــرف  مرتبــط  الحــرب  هــذه 

هــذا التطــرف اســتحوذ علــى االهتمــام العالمــي 
واكتســح الســاحة بعــد أحــداث الـــ11 مــن أيلــول 
فــي نيويــورك كمــا تعلمــون، وســاهمت الوهابيــة، 

العقيــدة الوهابيــة واملاكينــة الوهابيــة فــي تكريــس وتثبيــت هــذه الصــورة 
وأصبحــت كحقيقــة، وهــي حقيقــة بشــكل أو بآخــر، حتــى اإلرهــاب املوجــود 
وافــد،  هــو  بــل  الســورية؛  والعــادات  التقاليــد  ليــس  منشــؤه  ســورّية  فــي 
 هــو منتــج اجتماعــي وال يمكــن أن 

ً
ولكنــه أصبــح حقيقــة فــي ســورية، فــإذا

تنجحــوا فــي هــذا العمــل ســواء فــي هــذا املركــز، أو علــى شــبكات االنترنــت، 
أو فــي مســاجدكم، أو فــي محاضراتكــم إن لــم تكــن هنــاك معالجــة موازيــة 
 ليأتــي 

ً
للثغــرات التــي أصبحــت موجــودة فــي هــذا املجتمــع والتــي تنتــج تطرفــا

الفكــر الدينــي لكــي يركــب علــى هــذا التطــرف.
     وأضــاف الرئيــس األســد: نحــن نتحــدث ونعتبرهــا مــن البديهيــات بــأن 

مكافحة اإلرهاب أو مكافحة التطرف أين تبدأ، تبدأ في الدين الصحيح، 
ومتفقــون علــى هــذه الكلمــة، لكــن أيــن نــرى الديــن الصحيــح، ال يمكــن 
أن نــرى الديــن الصحيــح إال فــي املجتمــع الســليم، يجــب أن نعــرف هــذه 

الحقيقــة وننطلــق منهــا.
      وتابــع الرئيــس األســد: الديــن هــو بــذرة صالحــة تــزرع فــي التربــة، تعطينــا 
شــجرة، تتمــدد األغصــان، تثمــر األوراق وتغطــي املجتمــع بظاللهــا املباركــة 
فاســدة، ســتكون  التربــة  هــذه  كانــت  لــو  مــاذا  ولكــن  وتحميــه وتصلحــه، 
إلــى  تتحــول  ربمــا  بالعكــس  مفيــدة،  تكــون  ولــن  مشــوهة  الشــجرة  هــذه 
شــجرة ضــارة، مــا هــو النمــوذج الواقعــي، أنــا ال أحــب التنظيــر، النمــوذج 
الواقعــي هــو الوهابيــة، الديــن نفســه الــذي أنــزل علينــا فــي بــالد الشــام أنــزل 
 ال أقصــد التنزيــل باملعنــى 

ً
علــى الوهابيــة، طبعــا

 
ً
الحرفــي، وهــم يمارســون الشــعائر نفســها تقريبــا

والحديــث  نفســه  والقــرآن  نفســها  والصــالة 
الديــن بجهلهــم  نفســه، ولكــن هــم حولــوا هــذا 
وجهــل بيئتهــم فــي ذلــك الوقــت إلــى ديــن نمــوذج 
للتخلف والجهل، كانت هناك حالة شاذة أنزل 
عليهــا الديــن فحولــوا الديــن إلــى حالــة شــاذة مــن 
املفاهيم، املمارســة شــاذة، عندما نرى ممارســة 
شــاذة فــي العمــل الدينــي، فعلينــا أن نبحــث عــن 

الشــذوذ فــي ذلــك املجتمــع.
    وقــال الرئيــس األســد: إن احتــكار الحقيقــة 
نراهــا  التــي  التطــرف  أنــواع  وكل  اآلخــر  ورفــض 
 مــن ذلــك املجتمــع وانعكســت علــى 

ً
كانــت جــزءا

املمارسة الدينية، باملقابل مجتمع بالد الشام، 
العقيــدة  عليــه  أنزلــت  معتــدل،  مجتمــع  هــو 
 ،

ً
قرنــا عشــر  أربعــة  خــالل  أنتــج  مــاذا  نفســها، 

 
ً
 نحــن نعتبــره أنموذجــا

ً
، إســالما

ً
 صحيحــا

ً
إســالما

املوجــودة،  الثغــرات  مــن  الرغــم  علــى  لإلســالم 
الثغــرات، ولــم يكــن  ولكــن يمكــن إصــالح هــذه 
 أن الرسول الكريم تحدث عن بالد الشام 

ً
عبثا

فــي عــدد مــن األحاديــث، لــم يتحــدث عــن منطقــة 
في العالم العربي واإلسالمي كما تحدث عن بالد 
الشــام، ملــاذا، ألنهــا كانــت األنمــوذج االجتماعــي 
الــذي يصلــح ليكــون الحاضنــة الحقيقيــة للديــن 
الصحيــح، بــكل بســاطة وليــس مصادفــة وليــس 
ألنــه كان لديــه أصدقــاء أو صحابــة مــن الشــام، الســبب هــو املجتمــع، هــذا 

هــو الربــط بيــن املوضوعيــن.
    وأضــاف الرئيــس األســد: الديــن أنــزل إلتمــام مــكارم األخــالق، هــو يتمــم 
 كان هــذا 

ً
أيــا فــي العالــم  مــكارم األخــالق، بشــكل طبيعــي وفــي أي مجتمــع 

املجتمــع، هنــاك أخــالق موجــودة، ولكــن هــي بحاجــة للديــن، ويأتــي الديــن 
لكــي يرتقــي بهــا ويوصلهــا إلــى أفضــل مســتوى، ولكــن مــاذا لــو لــم تكــن هنــاك 
، »إخــوان 

ً
أخــالق، مــاذا يفعــل الديــن، ســؤال منطقــي، ســأعطي أنموذجــا

هــم   
ً
أيضــا املســلمين«  »اإلخــوان  أنفســهم  يســمون  الذيــن  الشــياطين« 

 ولكــن 
ً
جــزء مــن مجتمعــات إســالمية يمارســون الشــعائر نفســها تقريبــا

امللف السيا�سي

الرئيس األسد: يجب 
أن نعترف بالحقيقة 

قبل أن ننطلق إلى 
املستقبل، وفرصة 
لنا اآلن مع إطالق 

هذا املركز أن نتحدث 
بصراحة وبوضوح 

وشفافية
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، لكــن عندمــا وصلتهــم 
ً
عندمــا أنــزل عليهــم الديــن، لــم ينــزل عليهــم طبعــا

الشــريعة بفكرهــم الشــاذ واملشــوه، مــاذا فعلــوا بهــا؟ ســحبوا منهــا األخــالق 
واستبدلوها بالنفاق، وأدخلوا عليها كل املوبقات، من غدر وقتل وإجرام 
وعمالة وخيانة وأصبحت هي جوهر الدين اإلسالمي الذي يتحدثون به أو 
يمارسونه، ولكن يمارسون الشعائر نفسها، هذا يعني أن الدين ضروري 
إلتمــام األخــالق، ولكــن األخــالق ضروريــة فــي املجتمــع لكــي نحافــظ علــى 
الديــن، نحافــظ عليــه مــن االنحــراف ونأخــذ أق�ســى مــا فيــه مــن إيجابيات، 
 علينــا أن نكــرس األخالقيــات فــي املجتمــع بعمــل اجتماعــي مواز للعمل 

ً
فــإذا

الدينــي نفســه.
     وتابــع الرئيــس األســد: الديــن الصحيــح بحاجــة ملجتمــع متــوازن، نلتقــي 
بالكثيــر مــن النــاس ممــن لديهــم مفهــوم خاطــئ للديــن، فهــم يعتقــدون بــأن 
 لكــي يلغــي كل حاجــات اإلنســان أو ليقــف ضــد حاجــات 

ً
الديــن أتــى قســرا

 بشــكل 
ً
اإلنســان ورغباتــه، والحقيقــة ليســت كذلــك، فالديــن أتــى متوافقــا

كامــل مــع الرغبــات والحاجــات، لكنــه أتــى فــي الوقــت نفســه لكــي ينظمهــا، 
الــذي يعيشــه هــؤالء األشــخاص بداخلهــم، يخلــق عــدم  هــذا التناقــض 
تــوازن، وعــدم التــوازن يــؤدي فــي املحصلــة ومــع الوقــت لنــوع مــن االنحــراف 

والتطــرف.
      وقــال الرئيــس األســد: باملقابــل مــا أســميه انفصــام الشــخصية هــو أن 
يعيــش اإلنســان فــي تناقــض بيــن قناعتيــن، كالتناقــض الــذي كان يعيشــه 
التناقــض  وهــو  أوروبــا،  فــي  الوســطى  العصــور  خــالل  البشــري  املجتمــع 
بيــن العلــم والديــن، وحتــى اآلن يطــرح هــذا املوضــوع، هــل نخضــع للعلــم 
أم للديــن، أيهمــا أقــوى، بالطبــع املجتمــع الدينــي ســيقول النــص واضــح 
، عندمــا خلــق الكــون، أنــزل الكــون ومعــه 

ً
أنــه كالم اللـــه عــز وجــل، حســنا

القواعــد العلميــة التــي تحكمــه بالدرجــة األولــى قواعــد الفيزيــاء والكيميــاء، 
مــن أنــزل هــذه القواعــد، هــل اخترعهــا نيوتــن وأرخميــدس واينشــتاين؟ هــي 
قواعد إلهية، أنزلها هللا، وهو الذي أنزل القواعد الدينية، فال يمكن إلله 
 بين القواعد التي أنزلها بنفسه، فاهلل ال يمكن أن 

ً
واحد أن يخلق تناقضا

ين�ســى أو يتناقــض، هــذا مســتحيل.
 املشكلة موجودة فينا كبشر، عندما يكون 

ً
       وأضاف الرئيس األسد: فإذا

هنــاك تناقــض علينــا أن نبحــث فــي أنفســنا، أيــن أخطأنــا فــي االســتنتاجات 
أي  طــرح  ولكــن  الفقهيــة؟  االســتنتاجات  فــي  أخطأنــا  أيــن  أو  العلميــة؟ 
تناقض بينهما هو بحد ذاته الخطأ، وليس االستنتاج فهو موضوع آخر، 
ولكن نحن نتحدث عن إله واحد أنزل علينا القواعد، ال يجوز أن نسأل 
أيهمــا أصــح، إلــه واحــد وليــس أكثــر مــن إلــه، هــذه واحــدة مــن النقــاط التــي 
 تطــرح بشــكل دائــم وتخلــق مــن التناقــض واالنفصــام، وهــذا 

ً
كانــت دائمــا

بحــد ذاتــه يضعــف قــوة اإلســالم الصحيــح، ويفســح املجــال أمــام التطــرف 
وللتغــرب فــي الوقــت نفســه.

العقــل  إلــى عقــل منفتــح، ألن  الديــن بحاجــة  الرئيــس األســد:        وتابــع 
وعميــق،  واســع  فهــو  الديــن  أمــا  محــدود،  واســتيعابه  ضيــق،  املنغلــق 
فالعقــل املنغلــق يأخــذ مــن الشــريعة القشــور، أمــا العقــل املنفتــح فيأخــذ 
منهــا الجوهــر واللــب، العقــل املنغلــق يحــول الديــن إلــى ديــن منعــزل وديــن 
ضيق األفق، ودين متنافر مع اآلخرين، وبالتالي يؤدي إلى تفتيت املجتمع، 
العقــل املنفتــح هــو الــذي يــؤدي إلــى أن يكــون هــذا الديــن، ديــن التوحيــد، 
أتبــاع  وإنمــا  الشــريعة،  أتبــاع  ليــس  يجمــع   

ً
ودينــا منــه،  الغايــة  هــي  كمــا 

األخــرى. الشــرائع 
      وقــال الرئيــس األســد: النقطــة املهمــة التــي ال ينتبــه لهــا الكثيــرون هــي 

امللف السيا�سي
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اإلنســان  إن  أي  املجتمــع،  فــي  األخــرى  واالنتمــاءات  الديــن  بيــن  العالقــة 
بالفطــرة اإلنســانية ينتمــي لقريتــه وملدينتــه ولعائلتــه ولطائفتــه ولوطنــه، 
وينتمــي لدينــه، كل هــذه األشــياء هــي فطــرة واحــدة، ألن الديــن لــم يبــدأ 
عنــد اإلنســان مــع نــزول األديــان الســماوية، قبــل األديــان الســماوية كان 
اإلنســان يختــرع آلهــة ويعبدهــا، وهــذا يعنــي أن التديــن هــو فطــرة إنســانية 

خلقهــا اللـــه مــع اإلنســان، والفطــرة واحــدة.
     وقال الرئيس األسد: عندما يكون هناك تشوه في جانب من هذه الفطرة 
ســيكون هنــاك تشــوه فــي كل عناصرهــا، بمعنــى آخــر، ال يمكــن إلنســان أن 
 بصفــاء وصــدق لدينــه وهــو ال ينتمــي لعائلتــه بصــدق، وال 

ً
يكــون منتميــا

ينتمي ملجتمعه بصدق، وهنا أضع مرة أخرى اإلخوان املسلمين كنموذج 
للذين يتظاهرون باالنتماء للدين، وهم ال ينتمون للوطن، وهم من سوق 

فكــرة »وطنــي أيــن أضــع ســجادتي«، وهــذا الكالم 
صحيــح،  وغيــر  اإلنســانية  للفطــرة  مناقــض 
أن  منــك  مطلــوب  النفــاق،  بــه  يــراد  كالم  هــذا 
 
ً
وملتزمــا اإليمــان  درجــات  أق�ســى   

ً
مؤمنــا تكــون 

أق�ســى درجــات االلتــزام فــي دينــك، وهــذا يتــوازى 
األخــرى،  والفطريــة  الطبيعيــة  االلتزامــات  مــع 
كااللتزام بالوطن، بمعنى آخر ال يمكن إلنسان 
 ،

ً
 وصادقا

ً
 حقيقيا

ً
يخون الوطن أن يكون مؤمنا

وهــذا رأينــاه فــي هــذه الحــرب مــن أشــخاص كانــوا 
يصنفــون بأنهــم علمــاء كبــار، واكتشــفنا بأنهــم 

مجــرد خونــة صغــار.
 االنتمــاءات 

ً
       وأضــاف الرئيــس األســد: فــإذا

واحدة، تكريس من يخون الدين يخون الوطن 
األخــرى،  االنتمــاءات  مــن  بينهــا  ومــا  والعكــس 
الوطنيــة  تكريــس  إلــى  يــؤدي  الديــن  تكريــس 
وتعزيز الوطنية يؤدي إلى تعزيز االنتماء الديني، 
ليــس  هــو   ،

ً
مجــردا يكــون  أن  للديــن  يمكــن  ال 

كالرياضيــات املجــردة، الرياضيــات علــم مجــرد، 
مــن  ننتهــي  وعندمــا  بحســابات  نقــوم  ندخــل، 
الحســابات الرياضيــة نخــرج إلــى عالــم منفصــل 

 عمــا كنــا نتحــدث بــه، أمــا الديــن فعندمــا أنــزل لــم ينــزل كعلــم مجــرد 
ً
كليــا

كالرياضيات، وإنما أنزل لإلنسان، وبالتالي هو مرتبط بقضايا اإلنسان، 
لذلــك عندمــا نقــول: إن القــرآن هــو كتــاب صغيــر بحجمــه وبعــدد كلماتــه 
، فألننــا لــو أخذنــا أي قضيــة مــن القضايــا وبحثنــا عــن 

ً
ولكنــه واســع جــدا

 إمــا فــي القــرآن أو 
ً
حكــم يمكــن إســقاطه علــى هــذه القضيــة ســنراه موجــودا

الحديــث، هــذا الربــط، أعداؤنــا انتبهــوا لــه وبــدؤوا العمــل علــى فــك الديــن، 
يمكــن  وال  اإلســالم  نحــارب  إننــا  تقولــوا  لكيــال  مانــع  ال  التديــن،  تريــدون 
محاربــة أي ديــن مــن األديــان ولكــن مــاذا نفعــل؟ نضــرب هــذا الديــن مــن 
الداخل من جوانب عدة، واحدة منها هي فصل الدين عن هذه القضايا، 
فقامــوا بالتســعينيات مــع ظهــور الفضائيــات بشــكل أسا�ســي بنشــر نوعيــن 
مــن األقنيــة، أحدهمــا يأخذنــا باتجــاه املنوعــات والتغــرب واالبتعــاد عــن 
التديــن  باتجــاه  يأخذنــا  والثانــي  امللتــزم،  غيــر  والفــن  والتقاليــد  العــادات 
 بشــكل غيــر ملتــزم، مــا هــي النتيجــة التــي أنتجــت فــي ذلــك 

ً
والتطــرف أيضــا

العمــل،  بهــذا  وســارعت  االنترنــت  شــبكة  جــاءت   
ً
طبعــا وبعدهــا  الوقــت، 

كانت لدينا نماذج، على ســبيل املثال في الفن كان يقال هناك فنان كبير 
 
ً
»أي فنــان بــارع فــي عملــه الفنــي«، ولكنــه مــن الناحيــة الوطنيــة كان إنســانا

ــه خائــن، وكان 
ّ
 وغيــر مرئــي، يعنــي أنَّ قيمتــه صفــر يعنــي أن

ً
 ومجهريــا

ً
صغيــرا

 و.. إلــخ ولكنــه كان 
ً
 وكتبــا

ً
هنــاك مثقــف كبيــر باملعنــى التقنــي يؤلــف كتبــا

 لنقــل البندقيــة ليــس مــرة بــل عشــرات املــرات حســب الحالــة، 
ً
مســتعدا

 
ً
 صغيــرا

ً
، ولكنــه كان إنســانا

ً
 كبيــرا

ً
أي كان بمفاهيــم ذلــك الوقــت مثقفــا

.
ً
وخائنــا  

ً
ومجهريــا

      وتابع الرئيس األســد: ال�ســيء نفســه، كان لدينا أئمة أو علماء يســمون 
عــن  الديــن  نجــرد  عندمــا  ألوطانهــم،  خونــة  كانــوا  ولكنهــم   

ً
كبــارا علمــاء 

 
ً
القضايــا يتحــول إلــى ديــن مجــرد، والديــن املجــرد مــن الســهل أن يكــون دينــا

ملمارســة الشــعائر، ولكن أذهب، أغش وأرت�ســي 
النــاس  وأخــدع  وأنــّم  الضريبــة  مــن  وأتهــرب 
وبالنهاية أخون الوطن كل الوطن، وهذا الدين 
 
ً
 ويســارا

ً
هــو نفســه الــذي يســهل أن يؤخــذ يمينــا

 
ً
مــن قبــل القــوى املتطرفــة، بــدل أن يكــون ملتزمــا

بالقضايــا الكبــرى، املســجد األق�ســى، القــدس، 
مباشــرة  املرتبطــة  الكبيــرة  قضايانــا  الجــوالن، 
بإيماننا وبتعاليم الدين، ســتكون هناك قضية 
واحدة لهذا الدين هي قضية الطائفية وتسويق 
الطوائــف واملعــارك والحــرب الطائفيــة، لذلــك 
الفصــل عــن القضايــا غيــر ممكــن، كنــا نعتقــد 
بأن الدين بخير وهم كانوا يعملون بشكل هادئ 
وبشــكل ذكي من دون أن نشــعر من أجل ضربه 
مــن الداخــل، الديــن ال ينفصــل عــن الثقافــة، 
عندمــا نتغــرب عــن الثقافــة واألهــم منهــا حامــل 
الثقافــة وهــي اللغــة ســنكون أمــام أجيــال قريبــة 
ترونها اآلن غريبة عن دينها ال يمكن أن نفصلها 
عــن الثقافــة وعــن اللغــة، هــذه القضايــا صغيــرة 
قد تبدو أو قد تبدو غير مرئية ولكنها جوهرية.

      وقال الرئيس األسد: آخر نقطة، كل ما قلته 
 فــي 

ً
يبنــى علــى �ســيء وحيــد، علــى الوعــي، ال يمكــن لإلنســان أن يكــون واعيــا

 أو غير واع، 
ً
 واعيا

ً
مجال وضعيف الوعي في مجال آخر إما أن يكون إنسانا

ملــاذا؟ ألن الوعــي يرتبــط باملحاكمــة واملحاكمــة ترتبــط بالحــوار، ال يمكــن 
 مــن دون حــوار وهــذا واحــد مــن أهــداف أو مــن أدوات هــذا 

ً
أن نشــكل وعيــا

املركــز.
      وأضاف الرئيس األسد: الوعي هو الوحيد الذي يحمي أي مجتمع وأي 
فــرد مــن الخطــأ ومــن االنحــراف، هــو الــذي يقــول لنــا: هــذا الــكالم متطــرف 
وهــذا الــكالم معتــدل، هــذا الــكالم منطقــي وهــذا غيــر منطقــي، هــذا واقعــي 
وحقيقي وهذا غير واقعي ووهمي وكاذب، دون هذا الوعي ال نســتطيع أن 

نحمــي أنفســنا، كل مــا تحدثــت عنــه ليــس لــه قيمــة دون تكريــس الوعــي.
 أركــز فــي 

ً
 يجــب أن نكــرس الحــوار وأنــا دائمــا

ً
     وتابــع الرئيــس األســد: فــإذا

كل املجــاالت علــى كلمــة الحــوار، ديــن دون حــوار هــو ديــن شــعائر فقــط 
دون مضمون لذلك أقول: إن الدين هو منظومة بشرية، منظومة إلهية 

الرئيس األسد: ال 
يمكن أن نرى الدين 

الصحيح إال في 
املجتمع السليم، 

يجب أن نعرف هذه 
الحقيقة وننطلق منها

امللف السيا�سي
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مــن أجــل البشــرية، فهــي منظومــة إلهيــة مرتبطــة بفلســفة الحيــاة مرتبطــة 
بالنفس البشرية وبالنفس اإلنسانية ومرتبطة بعقل اإلنسان، بنفسيته 
بفكــره بحاجاتــه برغباتــه بغرائــزه، دون فهــم هــذه النفســية ال يمكــن أن 
والتوســع  اإلنســان  وهــذا  النفســية  هــذه  فهــم  دون  الديــن،  هــذا  نفهــم 
بالعلــوم اإلنســانية ال يمكــن أن نفهــم مقاصــد الديــن، وعندمــا ال نفهــم 
 نفرغه من املضمون، نمارس شعائر فقط، اإلنسان 

ً
مقاصد الدين أيضا

الــذي يمــارس الديــن دون أن يفهــم الشــعائر مــن املمكــن مــع الوقــت وهــذا 
احتمــال كبيــر أن يتحــول إلــى إنســان ضــار للمجتمــع، أمــا اإلنســان الــذي 

 إنســان مفيــد لوطنــه وملجتمعــه.
ً
يفهــم املقاصــد فهــو حتمــا

      وتابــع الرئيــس األســد: فــي املحصلــة الديــن هــو ليــس حالــة منعزلــة عــن 
كل مــا هــو إنســاني، االرتبــاط وثيــق، إذا أردنــا أن ننطلــق اليــوم بمرحلــة 
املوجــودة  ونعالجهــا،  الثغــرات  هــذه  نغلــق  لكــي  املركــز  هــذا  مــع  جديــدة 
فــي االتجــاه الدينــي، فــال بــد مــن معالجتهــا فــي االتجــاه اإلنســانّي، ألن هــذه 
الثغــرات هــي التــي دخــل منهــا األعــداء وهــذه الثغــرات موجــودة فــي عقولنــا 
وهــي األدوات التــي يســتخدمها األعــداء، وهــذا يعنــي أن هــذه األدوات هــي 
نحــن، قــد تقولــون فــي نهايــة هــذا الــكالم نحــن نعمــل فــي الحقــل الدينــي مــا 
عالقتنــا بالحقــل االجتماعــي، أقــول هــذا الــكالم صحيــح وســؤال منطقــي، 
ولكن كل واحد منا له موقعان، املوقع املنهي واملوقع االجتماعي وكل عالم 
وكل واحــد فينــا يســتطيع أن يؤثــر فــي هــذا املجتمــع، هــذا مــن جانــب، مــن 
جانــب آخــر كلنــا ننتمــي إلــى مؤسســة وهــذه املؤسســة جــزء مــن مؤسســات 
الدولة وعندما تكون هناك محاور متوازية مرتبطة ببعضها ال بد من أن 
 
ً
نخلــق إمــا برامــج مشــتركة تصــل إلــى الهــدف نفســه أو عندمــا نــرى تقصيــرا

مــن املؤسســات األخــرى، الــذي يوصلنــا إلــى هــذا الهــدف املشــترك هــو أن 
نتحــاور ونتحــدث ونطلــب منهــا أن تقــوم بعملهــا فــي هــذا املجــال لكــي نصــل 

 إلــى الهــدف املنشــود.
ً
جميعــا

، إذا كان الديــن الصحيــح الــذي 
ً
      وختــم الرئيــس األســد بالقــول: فــإذا

 وفي كل ساعة من أجل الوصول إليه هو الجسر الذي نعبر 
ً
تعملون يوميا

عليــه مــن أجــل الوصــول إلــى االعتــدال، فــإن املجتمــع الســليم هــو الجســر 
الذي نعبر عليه من أجل الوصول إلى التطبيق الصحيح للدين وحمايته 
مــن االنحــراف، وفــي النهايــة هــل أثــق بأنكــم ســتنجحون فــي مهامكــم عندمــا 
، ولكــن مــا أثــق بــه أنكــم 

ً
تبــدؤون بهــا، ال، ألنكــم بدأتــم بهــا ونجحتــم مســبقا

سوف تستمرون في عملكم وسوف تحققون النجاح لوطنكم وللمجتمع 
كل  لكــم  أتمنــى  أخــرى  مــرة  وخارجهــا،  ســورية  فــي  عــام  بشــكل  اإلســالمي 
التوفيــق فــي مهامكــم الجســام وأقــول لكــم كل عــام وأنتــم بخيــر والســالم 

عليكــم ورحمــة هللا. )ســانا، 2019-5-20(
نائــب  بحــث  الســوري،  السيا�ســي  امللــف  وعلــى صعيــد مســتجدات        
الــوزراء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم مــع نائــب  رئيــس مجلــس 
وزيــر الخارجيــة الهنــدي تــي إس تيرومورتــي، ســبل تعزيــز عالقــات التعــاون 
والصداقــة التاريخيــة بيــن البلديــن وإســهام الهنــد فــي عمليــة إعادة اإلعمار 

ســورية. فــي 
لــه،  املرافــق  والوفــد  الهنــدي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  املعلــم  والتقــى       
وبحــث الجانبــان، عالقــات التعــاون والصداقــة التاريخيــة التــي تجمــع بيــن 
البلديــن وســبل تعزيزهــا فــي كل املجــاالت بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي املجاليــن 
االقتصــادي والتجــاري وإســهام الهنــد فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســورية، 
باإلضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة 
املشــتركة الســورية الهنديــة للتعــاون فــي املجــاالت االقتصاديــة والثقافيــة 

والعلميــة والفنيــة فــي دمشــق فــي املرحلــة القادمــة.
فــي ســورية والحــرب علــى         كمــا ناقــش الجانبــان، تطــورات األوضــاع 
اإلرهــاب، وكان هنــاك تطابــق فــي وجهــات النظــر فــي مختلــف املواضيــع التــي 

تــم بحثهــا.

امللف السيا�سي
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       وأكد املعلم على متانة العالقات التي تربط بين البلدين الصديقين، 
 
ً
وشــعبا حكومــة  للهنــد  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تقديــر  عــن   

ً
معربــا

جانــب  وإلــى  الدوليــة،  املحافــل  مختلــف  فــي  ســورية  جانــب  إلــى  لوقوفهــا 
الشــعب الســوري فــي صمــوده فــي حربــه علــى اإلرهــاب.

       وشــدد املعلم على أهمية تعزيز التعاون الســوري الهندي في مختلف 
املجاالت بما يسهم في إقامة عالقات استراتيجية طويلة األمد، وتشجيع 
البلديــن  مصالــح  يخــدم  بمــا  اإلعمــار  إعــادة  عمليــة  فــي  الهنــد  مشــاركة 

الصديقيــن. والشــعبين 
      مــن جانبــه أوضــح تيرومورتــي أنَّ زيارتــه إلــى ســورية تهــدف إلــى إجــراء 
اللجنــة  الجتماعــات   

ً
تحضيــرا املعنيــة  الســورية  الجهــات  مــع  مباحثــات 

 حــرص بــالده علــى االســتمرار 
ً
املشــتركة الهنديــة الســورية القادمــة، مؤكــدا

فــي الوقــوف إلــى جانــب ســورية وتوطيــد عالقــات التعــاون معهــا وتطويرهــا 
فــي مختلــف املجــاالت ورغبــة الهنــد فــي اإلســهام فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار 
فــي عــودة  البلديــن الصديقيــن، ويســهم  بمــا يخــدم مصلحــة  فــي ســورية، 

االســتقرار والســالم إلــى ســورية.
بصمــود  إعجابــه  عــن  تيرومورتــي  وأعــرب        
اإلرهــاب  وجــه  فــي  الســوري  والشــعب  القيــادة 
 التــزام الهنــد 

ً
الــذي تتعــرض لــه ســورية، مؤكــدا

وســالمتها  ووحدتهــا  ســورية  بســيادة  القــوي 
. قليميــة إل ا

وزيــر  نائــب  بحــث  الســياق،  هــذا  وفــي        
خــالل  املقــداد  فيصــل  واملغتربيــن  الخارجيــة 
لقائــه تيرومورتــي والوفــد املرافــق لــه ســبل تعزيــز 
العالقــات بيــن البلديــن واملواضيــع واملقترحــات 
املشــتركة فــي إطــار التحضيــر لعقــد اجتماعــات 
الســورية  املشــتركة  للجنــة  الثالثــة  الــدورة 

. يــة لهند ا
       وأشــاد املقــداد بعمــق العالقــات التاريخيــة 
وجمهوريــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بيــن 
الهنــد والقيــم الحضاريــة التــي يتشــاركها البلدان 
 علــى ضــرورة االنطــالق مــن 

ً
الصديقــان، مشــددا

هــذا األســاس الحضــاري للتعــاون لبنــاء حاضــر ومســتقبل أفضــل، وتعزيــز 
العالقــات الثنائيــة علــى مختلــف املســتويات.

        وأشــار املقــداد إلــى األهميــة التــي توليهــا ســورية للهنــد مــن الناحيــة 
االستراتيجية في إطار التوجه الذي أسس له الرئيس بشار األسد بالتوجه 
 
ً
، واحترامهــا لإلنجــازات التــي تمكنــت الهنــد مــن تحقيقهــا اقتصاديــا

ً
شــرقا

إطــار  وفــي  الدوليــة  الســاحة  املتعاظــم علــى  التقنــّي، ودورهــا  املجــال  وفــي 
مجموعــة البريكــس، وشــدد علــى الــدور الــذي مــن املمكــن للهنــد أن تلعبــه 
بمــا تملكــه مــن إمكانيــات واعــدة فــي إطــار عمليــة إعــادة اإلعمــار، وضــرورة 
التعاون في إطار مكافحة اإلرهاب الذي يتهدد كال البلدين ووحدة وسالم 

. شــعبيهما
 علــى دعــم الهنــد لســورية 

ً
       بــدوره بيــن تيرومورتــي أن زيارتــه تأتــي تأكيــدا

وصمودهــا وإنجازاتهــا فــي إطــار مكافحــة اإلرهــاب وللتعبيــر عــن الرغبــة فــي 
املقبلــة.  املرحلــة  أوســع خــالل  آفــاق  إلــى  البلديــن  بيــن  بالعالقــات  الدفــع 

)2019-5-21 )ســانا، 
       هــذا، وجــددت الهنــد التأكيــد علــى ضــرورة احتــرام ســيادة ســورية 
بقيــادة  سياســية  عمليــة  إلــى  الحاجــة  علــى  وشــددت  أراضيهــا،  ووحــدة 
ســورية، وأعلنت أنها باشــرت املشــاركة في عملية إعادة اإلعمار في ســورية 
مــن خــالل توســيع محطــة تشــرين الحراريــة ضمــن خــط االئتمــان الهنــدي.

فــي بيــان، حــول زيــارة نائــب وزيــر       وذكــرت الســفارة الهنديــة بدمشــق 
لســورية  تيرومورتــي  إس  تــي  االقتصاديــة  للعالقــات  الهنــدي  الخارجيــة 
، أن تيرومورتــي ومديــر عــام شــؤون غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا فــي 

ً
مؤخــرا

الهند باال باسكار قاما بزيارة إلى دمشق استغرقت يومين في األمد الواقع 
بيــن 19-21 أيــار 2019.

       وأوضــح البيــان، أن الزيــارة تضمنــت اجتماعــات تيرومورتــي والوفــد 
املرافــق، ومعهــم ســفير الهنــد بدمشــق حفــظ الرحمــن مــع كل مــن رئيــس 
الحكومــة عمــاد خميــس ونائبــه وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم، 
الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  رئيــس  مــع  اجتماعــات  إلــى  إضافــة 
محمــد  الكهربــاء  ووزراء  صابونــي،  عمــاد 
زيــن  معــن  محمــد  والصناعــة  خربوطلــي،  زهيــر 
العابديــن جذبــه، والنفــط والثــروة املعدنية علي 
غانــم، ونائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن فيصــل 
املقــداد، باإلضافــة إلــى مفتــي الجمهوريــة أحمــد 

بــدر الديــن حســون.
       وأشــار البيــان إلــى أن تيرومورتــي، أكــد خــالل 
والوثيقــة  التاريخيــة  الروابــط  علــى  محادثاتــه 
الســوري  الجانــب  قــدر  فــي حيــن  البلديــن،  بيــن 
الثابــت  السيا�ســي  الهنــد  دعــم   

ً
عميقــا  

ً
تقديــرا

طــوال  القريــب  املا�ســي  فــي  وبخاّصــة  لســورية، 
الصــراع. مــّدة 

البيــان ضــرورة  تيرومورتــي بحســب         وأكــد 
أراضيهــا وشــدد  احتــرام ســيادة ســورية ووحــدة 
بقيــادة  سياســية  عمليــة  إلــى  الحاجــة  علــى 

. ســورية
        وأدان الجانبان اإلرهاب بأشكاله ومظاهره 
، بما في ذلك اإلرهاب عبر الحدود وفق ما جاء في البيان، الذي أشار 

ً
كافة

إلــى أن الجانــب الهنــدي شــكر الجانــب الســوري علــى دعمــه لهــم خــالل 
الهجــوم اإلرهابــي األخيــر فــي الهنــد.

 فــي عمليــة 
ً
      وقــال البيــان: إن الهنــد وســورية عازمتــان علــى العمــل معــا

إعــادة اإلعمــار، وقــد باشــرت الهنــد ذلــك مــن خــالل توســيع محطــة تشــرين 
بتحديــث  الهنــد  وســتقوم  كمــا  الهنــدي.  االئتمــان  خــط  ضمــن  الحراريــة 
مركز التميز الســوري- الهندي لتكنولوجيا املعلومات، إضافة إلى توثيق 
التعــاون فــي مجموعــة مــن املجــاالت األخــرى، بمــا فــي ذلــك الطاقــة وخاصــة 

الشمســية. الطاقــة 
مجــاالت  فــي  وثيــق  بشــكل   

ً
دائمــا يعمــالن  البلديــن  أن  البيــان  وأكــد       

الجانــب  الســوري  الجانــب  شــكر  حيــث  القــدرات،  وتكويــن  التعليــم 
الجامعــات  فــي  إضافــي  ســوري  طالــب   400 دراســة  تمويــل  علــى  الهنــدي 
 إلــى أن الضيــف الهنــدي وعــد 

ً
ومؤسســات التعليــم العالــي الهنــدي، مشــيرا

الرئيس األسد: علينا 
أن نكرس األخالقيات 

في املجتمع بعمل 
اجتماعي مواز للعمل 

الديني نفسه

امللف السيا�سي
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بتعزيــز الــدورات التدريبيــة فــي إطــار برنامــج التعــاون التقنــي واالقتصــادي 
»اآليتك« واملجلس الهندي للتعاون الثقافي. وسبق أن تدرب أكثر من 60 

نيودلهــي. فــي  الخارجيــة  الخدمــة  معهــد  فــي   
ً
 مؤخــرا

ً
 ســوريا

ً
دبلوماســيا

      وشكر الجانب الهندي الجانب السوري على دعمه املستمر لترشيحات 
الهند في األمم املتحدة وغيرها من املحافل الدولية.

 مخيــم »جايبــور فــوت« املشــهور 
ً
         وختــم البيــان: »ســتقيم الهنــد أيضــا

 مــن قبــل شــركة 
ً
- وهــو مخيــم لتركيــب األطــراف االصطناعيــة منظمــا

ً
عاملّيــا

)BMVSS( الهنديــة. هــذا العــرض لعقــد مخيــم »جايبــور فــوت«، يقــام فــي 
سياق مبادرة »الهند لإلنسانّية« التي تّم إطالقها لالحتفال بذكرى ميالد 
املهاتمــا غانــدي املئــة والخمســين، وقــد تــم الترحيــب بــه مــن قبــل الجانــب 

الســوري«. )الوطــن، 2019-5-22(
      مــن جانبــه، التقــى نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن فيصــل املقــداد 
األوســط  الشــرق  إلــى  طاجيكســتان  جمهوريــة  لرئيــس  الخــاص  املبعــوث 
 
ً
 مفصــال

ً
 وميدانيــا

ً
 سياســيا

ً
زبيــد اللـــه زبيــد زاده، وقــدم خــالل اللقــاء عرضــا

إلــى  الشــكر   
ً
فــي ســورية موجهــا باألزمــة  املتعلقــة  املســتجدات  آخــر  حــول 

 علــى وقوفهــا إلــى جانــب ســورية فــي الحــرب التــي 
ً
طاجيكســتان قيــادة وشــعبا

تخوضهــا علــى اإلرهــاب.
      وأكــد املقــداد، أهميــة االرتقــاء بالعالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن فــي 
مختلــف املجــاالت، مــن خــالل تفعيــل االتفاقيــات املشــتركة وغيرهــا مــن 
 لهــذا الهدف.

ً
اإلجــراءات العمليــة التــي يمكــن للطرفيــن النظــر فيهــا تحقيقــا

نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، علــى أن الشــعب الســوري       وشــدد 
الصامد الذي قدم أسمى التضحيات، وصمد في وجه أعتى أنواع الحصار 
والضغــوط االقتصاديــة التــي تفرضهــا أميــركا ودول غربيــة أخــرى بشــكل 
قســري وأحادي على الشــعب الســوري بهدف كســر إرادته، لن يســمح ملن 
حاربوا سورية بشتى الوسائل أن يحققوا في السياسة وأساليب الحصار 

مــا عجــزوا عــن تحقيقــه فــي امليــدان.
العالقــات  لتأكيــد أهميــة  تأتــي  أكــد زاده أن زيارتــه لســورية  بــدوره         
الطاجيكية السورية والسعي إلى تطويرها بشكل يرتقي للعالقات الودية 

بيــن البلديــن الصديقيــن.
باالنتصــار  الســورية  الســوري والدولــة  للشــعب  التهنئــة        وقــدم زاده 
الكبير واإلنجازات املهمة التي حققوها في مواجهة اإلرهاب وجرائمه بحق 

الشــعب الســوري. )ســانا، 2019-5-22(
      هــذا، وعقــدت اللجنــة الوطنيــة الســورية للقانــون الدولــي اإلنســاني 
، فــي مقــر وزارة الخارجيــة واملغتربيــن، برئاســة املقــداد وبحضــور 

ً
اجتماعــا

ممثلــي وزارات الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والتعليــم العالــي فــي اللجنــة 
بصفــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  ممثلــي  إلــى  إضافــة  الوطنيــة، 

مراقــب.
آذار  فــي شــهري  اللجنــة  نشــاطات  اســتعراض  وتــم خــالل االجتمــاع        
ونيســان 2019 فــي إطــار تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة ألنشــطة اللجنــة لعــام 
2019 والتــي أقرتهــا اللجنــة فــي اجتماعهــا الــذي عقدتــه بتاريــخ 25 شــباط 
والتــي  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك   ،2019
ملختلــف  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  عمــل  ورشــات  تنظيــم  تتضمــن 

املعنيــة. الدولــة  مؤسســات  فــي  القطاعــات 
       املقداد الذي يرأس اللجنة، أكد خالل االجتماع على أهمية التنفيذ 
الكامل للخطة التنفيذية بما يكفل تحقيق النتائج املرجوة منها، وبخاّصة 
فــي إطــار الــدور الهــام املنــاط باللجنــة الوطنيــة فــي دعــم جهــود الحكومــة 
الســورية الراميــة إلــى نشــر الوعــي والتثقيــف بالقانــون الدولــي اإلنســاني 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وإبــراز الوجــه الحضــاري لســورية الــذي 
 
ً
 احترامهــا للقانــون الدولــي وللقانــون الدولــي اإلنســاني، موضحــا

ً
أكــد دائمــا

فــي هــذا الســياق التــزام الحكومــة الســورية التــام بأحــكام القانــون الدولــي 

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد خالل لقائه املبعوث الخاص لرئيس جمهورية طاجيكستان إلى الشرق األوسط

امللف السيا�سي



15

W W W . D C R S . S Y

اإلنســاني فــي جهودهــا ملكافحــة اإلرهــاب. )ســانا، 2019-5-21(
      علــى صعيــد آخــر، أطلــع محافــظ حمــاة محمــد الحــزوري خولــة مطــر 
علــى  بيدرســون  غيــر  ســورية  إلــى  املتحــدة  لألمــم  الخــاص  املبعــوث  نائــب 
علــى  اإلرهابيــة  التنظيمــات  واعتــداءات  البــالد  غــرب  شــمال  فــي  الوضــع 
مكتــب  مــن  وفــد  برفقــة  مطــر  الحــزوري  والتقــى  وممتلكاتهــم،  األهالــي 
املبعــوث الخــاص، وبيــن لهــم أن املجموعــات اإلرهابيــة التكفيريــة اعتــدت 
علــى املدنييــن مــن رجــال ونســاء وأطفــال ودمــرت البنــى التحتيــة، وخربــت 

املمتلــكات العامــة فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا.
      وتحدث املحافظ للوفد األممي عن التدمير الكبير الذي خلفه اإلرهاب 
، والســيما 

ً
فــي تلــك املناطــق التــي حررهــا الجيــش العربــي الســوري حديثــا

فــي ريــف حمــاة الشــمالي الغربــي وتخريبهــا محطــات توليــد الكهربــاء وامليــاه 
فــي أفاميــا وصوامــع الحبــوب فــي قلعــة املضيــق وتفجيــر جســر الشــريعة، 

 أن هــذه األعمــال تــدل علــى إجــرام هــذه 
ً
مؤكــدا

املجموعــات ونشــرها الدمــار والجهــل.
      وقال الحزوري: نحن بدورنا نقوم فور تحرير 
أي منطقــة بإعــداد تقاريــر عــن األضــرار والعمــل 
التحتيــة،  البنــى  إعمــار  إعــادة  علــى  الفــوري 
التعليميــة  امليــاه والكهربــاء والخدمــات  وتأميــن 

إليهــا. لعــودة األهالــي  والصحيــة 
       وأوضــح املحافــظ، أن هنــاك مراكــز إيــواء 
مجهــزة بــكل الخدمــات للنازحيــن مــن محافظتــي 
مــن  هربــوا  ممــن  حمــاة  وريــف  والرقــة  إدلــب 
وأن  وإجرامهــم،  اإلرهابيــة  املجموعــات  ظلــم 
املحافظة جهزت مراكز إيواء في حال حدوث أي 
 أن املجموعــات اإلرهابيــة 

ً
نــزوح طــارئ، مؤكــدا

تســتخدم املدنييــن كــدروع بشــرية ومنعتهــم مــن 
الســورية. الدولــة  مناطــق ســيطرة  إلــى  القــدوم 

علــى  املحافــظ  مطــر  شــكرت  بدورهــا         
املعلومــات التــي أطلــع الوفــد عليهــا واإلجــراءات 
الخدمــات  لتأميــن  املحافظــة  اتخذتهــا  التــي 
مراكــز  ذلــك  فــي  بمــا  للمواطنيــن  األساســية 
نــت أن الزيــارات إلــى حمــاة  اإليــواء للنازحيــن، وبيَّ
مســتمرة للتنســيق مــع املحافظــة حــول املناطــق 
التــي حررهــا الجيــش، وســتقوم بزيــارة إلــى قلعــة 

املضيــق لالطــالع عليهــا بعــد تحريرهــا مــن اإلرهــاب. )الوطن، 2019-5-21(
املغتربيــن  وشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  متصــل،  صعيــد  علــى         
وبحــث  ســورية،  إلــى  الخــاص  األممــي  املبعــوث  الصفــدي،  أيمــن  األردنــي 
معــه التطــورات فــي الجهــود املبذولــة للتوصــل لحــل سيا�ســي ينهــي األزمــة 

معانــاة. مــن  تســببه  ومــا  الســورية 
      وأكــد الصفــدي خــالل اللقــاء مــع بيدرســون، علــى دعــم الجهــود التــي 
تبذلها األمم املتحدة لحل األزمة وفق حل يحفظ وحدة سورية وتماسكها 
ويعيــد لهــا أمنهــا واســتقرارها، ويتيــح ظــروف العــودة الطوعيــة لالجئيــن إلــى 
وطنهم بأســرع وقت ممكن، وشــدد على »مركزية مســار جنيف في الجهود 

الدوليــة املســتهدفة حــل األزمــة وفــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254«.

بالتعــاون  مــع الصفــدي  اللقــاء  مــن جانبــه أشــاد بيدرســون خــالل         
بيــن األردن واألمــم املتحــدة فــي جهــود حــل األزمــة الســورية، وثمــن الــدور 
اإلنســاني الكبيــر الــذي تقــوم بــه إزاء املهجريــن الســوريين. )عمــون، 5-21-

)2019
فيرشــينين،  ســيرغي  الرو�ســي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  قــال  بــدوره،        
للصحافييــن: »نحــن نعمــل علــى ذلــك، ونعتقــد أننــا قريبــون )مــن إطــالق 
عمــل اللجنــة الدســتورية( . وندعــو جميــع شــركائنا الذيــن نتفاعــل معهــم، 
فــي ذلــك »ترويــكا« أســتانا )روســيا وتركيــا وإيــران(، وقبــل كل  وأعنــي بمــا 
�ســيء ممثلــي األمــم املتحــدة، للعمــل بشــكل بنــاء فــي هــذا الشــأن«، وأكــد أنــه 
يخطط لعقد اجتماع حول سورية في إطار »صيغة أستانا« على مستوى 

نــواب وزراء الخارجيــة فــي حزيــران القــادم. )ســبوتنيك، 2019-5-22(
     على صعيد متصل، بحث املبعوث الخاص للرئيس الرو�سي إلى الشرق 
الناطقــة  مــع  بوغدانــوف،  ميخائيــل  األوســط، 
الســورية«  الديمقراطيــة  »الجبهــة  باســم 
املعارضــة، ميــس الكريــدي، أبعــاد تســوية األزمة 

الســورية.
الروســية:  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  فــي       وجــاء 
فــي  الوضــع  تطــور  حــول  اآلراء  تبــادل  »جــرى 
ســورية وحولهــا، مــع التركيــز علــى مهــام التســوية 
البيــان،  ووفــق  الســورية«،  لألزمــة  السياســية 
املوقــف  علــى  الرو�ســي  الجانــب  »أكــد  فقــد 
وســيادة  وحــدة  ضمــان  ضــرورة  حــول  املبدئــي 
واســتقالل وســالمة أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة 
الوطنــي  املؤتمــر  لقــرارات   

ً
وفقــا الســورية، 

السورّي في سوت�سي وقرار مجلس األمن الدولي 
.»2254 رقــم 

 
ً
بحثــا الجانبيــن  أن  البيــان،  وأوضــح        

»أســتانا«  منصتــي  فــي  الســورية  األزمــة  تســوية 
و»جنيــف«، حيــث اســتضافت مدينــة سوت�ســي 
الســاحلية الروســية، يومــي 29-30 مــن كانــون 
الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  املا�ســي،  العــام  الثانــي 
للشــعب  »الســالم  شــعار  تحــت  الســوري، 
بدايــة  منــذ  األول  أصبــح  والــذي  الســورّي«، 
الصراع بضمه مجموعة واسعة من املشاركين 
علــى منصــة تفــاوض واحــدة. واختتــم املؤتمــر باالتفــاق علــى تشــكيل لجنــة 

)2019-5-22 اليــوم،  )روســيا  دســتورية. 
      وفــي تصريــح الفــت، بّيــن حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم بتركيــا، 
أنــه ال عيــب فــي عقــد اجتماعــات بيــن املخابــرات التركيــة والســورية لوقــف 
 على تقرير نشرته إحدى وسائل اإلعالم 

ً
القتال في سورية، وجاء ذلك ردا

التركيــة أفــاد بوجــود اتصــاالت رفيعــة املســتوى بيــن ممثليــن كبــار لتركيــا 
وســورية.

      ولــم يؤكــد عمــر جليــك املتحــدث باســم »العدالــة والتنميــة« عقــد أي 
 رغــم العــداء 

ً
اجتمــاع بيــن الجانبيــن، لكنــه قــال: »إن ذلــك ســيكون طبيعيــا

املســتحكم منــذ ســنوات بيــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ونظيــره 

املقداد: الشعب 
السوري لن يسمح 

ملن حاربوا سورية أن 
يحققوا في السياسة 
والحصار ما عجزوا 

عن تحقيقه في 
امليدان

امللف السيا�سي
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الســوري بشــار األســد«. )رويتــرز، 2019-5-23(
       علــى صعيــد متصــل، أوضــَح وزيــر خارجيــة أملانيــا هايكــو مــاس، أنَّ 
املواقــف األميركّيــة املتشــددة حيــال إيــران تعــّد خاطئــة، وقــال: إنَّ االتحــاد 
األوروبــي يعتقــد أنَّ سياســة الضغــط األميرـكـي حيــال إيــران غيــر مجديــة.

      وأضــاف مــاس: إنَّ االتحــاد األوروبــّي يعتقــد أنَّ الحــوار هــو الســبيل 
 أنَّ الخــروج األميرـكـي األحــادي مــن االتفــاق النــووّي 

ً
الوحيــد للحــل، ُمبّينــا

غيــر قابــل للفهــم، وحــذر مــاس مــن تفاقــم األوضــاع فــي الشــرق األوســط، 
أي  وأن  املواجهــات،  مــن  حالــة  يشــهدان  وســورية  العــراق  أن  وأضــاف: 
 أنــه علــى الجميــع 

ً
توتــرات أخــرى تنــذر باشــتداد هــذه املواجهــات، مؤكــدا

 »Passauer Neuen Presse« عــن صحيفــة 
ً
أن يعــي هــذا األمــر. )إرنــا نقــال

)2019-5-18 األملانيــة، 
      يأتــي ذلــك فــي وقــت، دعــا مئــات مــن أعضــاء الكونغــرس األميرـكـي فــي 
خطاب أرسلوه إلى الرئيس دونالد ترامب إلى »تطوير سياسات« في سورية 
وإســرائيل  األميركيــة  للمصالــح  املتزايــدة  التهديــدات  توقــف  أن  »يمكنهــا 
واألمــن واالســتقرار اإلقليمييــن«، مشــددين علــى أن »هــذه االســتراتيجية 

تتطلــب قيــادة أميركيــة«.
     وجــاء فــي الخطــاب الــذي وقعــه نحــو 400 مــن أعضــاء مجل�ســي النــواب 
فيــه  يتعــرض  الــذي  الوقــت  »فــي   :

ً
البالــغ عددهــم 535 عضــوا والشــيوخ 

الواليــات  قيــادة  تلعــب  لتهديــدات،  املنطقــة  فــي  حلفائنــا  أقــرب  بعــض 
كعهدهــا«.  

ً
حاســما  

ً
دورا ودعمهــا  املتحــدة 

      إنَّ كثيريــن مــن أعضــاء الكونغــرس ســواء أكانــوا مــن الديمقراطيــون 
أم الجمهوريــون يشــعرون بقلــق عميــق إزاء السياســة األميركيــة فــي ســورية 
منذ كانون األول عندما فاجأ ترامب فريقه لألمن القومي وحلفاءه بقرار 

ســحب جميــع القــوات األميركيــة، وقوامهــا 2000 جنــدي، مــن ســورية.

 الخطاب، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا في ما 
ّ

      وحث
يتعلق بأنشطتهما في سورية، وكذلك على »حزب هللا« اللبناني.

       علــى صعيــد متصــل، قــال مســاعدون فــي الكونغــرس: إن كبــار مســؤولي 
اإلدارة األميركيــة ســيطلعون مجل�ســي الشــيوخ والنــواب علــى التطــورات 
إيــران بعــد مطالبــة أعضائهمــا بمزيــد مــن املعلومــات عــن التوتــر  بشــأن 
بيــن الدولتيــن، وأوضحــوا أن املتحدثيــن هــم وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو 
األركان  هيئــة  ورئيــس  شــاناهان  باتريــك  الدفــاع  وزيــر  بعمــل  والقائــم 
للمخابــرات.  وممثــل  دانفــورد  جوزيــف  الجنــرال  املشــتركة  األميركيــة 

)2019-5-21 )رويتــرز، 
      مــن جهــة أخــرى، أعلــن االتحــاد األوروبــي أن قيمــة املســاعدات التــي 
إلــى 2.22  الســوريين وصلــت  املهجريــن  لدعــم  الترـكـي  النظــام  إلــى  قدمهــا 
مليــار يــورو، مــن أصــل 6 مليــارات يــورو تعهــد بتقديمهــا، فــي وقــت تســعى 
فيــه منظمــة الصحــة العامليــة لتحســين شــروط وظــروف العمــل بالنســبة 

لهــؤالء املهجريــن فــي تركيــا.
     وقالــت املفوضيــة األوروبيــة، فــي بيــان لهــا: إن »اللجنــة اإلداريــة لبرنامــج 
عقــدت  تركيــا،  فــي  )املهجريــن(  الســوريين  لالجئيــن  املاليــة  املســاعدات 
االجتمــاع  أن  إلــى  البيــان  وأشــار  بروكســل«،  فــي  عشــر  الثانــي  اجتماعهــا 
ناقــش التقريــر الســنوي الخــاص ببرنامــج املســاعدات املاليــة، ولفــت إلــى 
انتهاء عملية تقييم مشاريع متنوعة مقترحة لدعم املهجرين بقيمة 845 

يــورو. مليــون 
      وأضــاف البيــان: إن امليزانيــة العامــة للبرنامــج تبلــغ 6 مليــارات يــورو، 
مليــارات،   3.45 بقيمــة  عقــود  توقيــع  وتــم  مليــارات،   4.2 منهــا  خصــص 
ووصــل املبلــغ الــذي تــم دفعــه بالفعــل 2.22 مليــار يــورو. )األناضــول، 18-

)2019-5

وزير الصحة نزار يازجي خالل الجلسة العامة للدورة الثانية والسبعين ألعمال جمعية الصحة العاملية في جنيف
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 أوضــح فيــه أنــه قــرر »تمديــد 
ً
      هــذا، وأصــدر االتحــاد األوروبــي بيانــا

شــهر  مــن  األول  لغايــة  الســوري«  »النظــام  علــى  املفروضــة  عقوباتــه« 
حزيــران 2020، بزعــم أن تمديــد »العقوبــات« يأتــي ضمــن االســتراتيجية 
املتبعــة تجــاه ســورية التــي تتمثــل فــي االســتمرار فــي ممارســة الضغــط علــى 

ومؤيديــه. »النظــام« 
      وتتركز اإلجراءات األوروبية حول حظر بيع النفط، وتقييد االستثمارات 
في العديد من املجاالت وحظر التعامل مع مصرف سورية املركزي، ومنع 
 270 

ً
تصدير أي معّدات تقنّية، وتطول الئحة اإلجراءات األوروبية حاليا

 تــم منعهــم دخــول أرا�ســي دول االتحــاد و70 هيئــة وشــركة 
ً
 ســوريا

ً
مســؤوال

ُحظر التعامل معها واحُتجزت أصول أموالها.
 علــى البحــث عــن حــّلٍ 

ً
       وزعــم »االتحــاد« فــي بيانــه أنــه »مــا زال مصممــا

سيا�سّيٍ مستدام لألزمة السورية، وفق القرار األممي 2254 وبيان جنيف 
عرقلــة  فــي  تســهم  يفرضهــا  التــي  اإلجــراءات  أن   

ً
متناســيا  ،»2012 لعــام 

الحــل السيا�ســي، وقــد شــطب االتحــاد مــن الئحــة عقوباتــه علــى ســورية 
أســماء خمســة أشــخاص بســبب الوفــاة، وقــرر 
كذلــك رفــع اســم شــركتين، األولــى بســبب حلهــا 
لإلبقــاء  موجبــة  أســباب  توافــر  لعــدم  والثانيــة 
علــى اإلجــراءات املشــددة تجاههــا. )آكــي، 5-18-

)2019
ذلــك، كشــفت وثيقــة مســربة  فــي غضــون        
قيــام  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  منظمــة  عــن 
»التحقيــق  نتائــج  وتحريــف  بتزييــف  املنظمــة 
بشــكل  فيــه  ووجهــت  أصدرتــه  الــذي  الرســمّي« 
غيــر مباشــر االتهــام للدولــة الســورية فــي الهجــوم 
الكيميائــي املزعــوم الــذي تعرضــت لــه دومــا فــي 

املا�ســي. العــام  نيســان 
       وتتطرق الوثيقة املسربة للهجوم الكيميائي 
الــذي وقــع فــي دومــا فــي نيســان 2018، وفتحــت 
 ،

ً
منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيه تحقيقا

إلــى أن »هنــاك  فــي آذار املا�ســي  حيــث توصلــت 
 منطقية تدفعنا لالعتقاد باستخدام مادة كيميائية سامة كسالح 

ً
أسبابا

فــي دومــا«. وزعــم »التقريــر الرســمي« للمنظمــة أنــه مــن املمكــن أن تكــون 
 عبر أسطوانات، على حين 

ً
هذه املادة »غاز الكلور الذي يتم إسقاطه جوا

ســارعت مواقــع معارضــة إلــى تقديــم تأويالتهــا الخياليــة بأنــه »مــن املعــروف 
أن الجهة الوحيدة في سورية القادرة على استخدام سالح الجو إلسقاط 

أســطوانات مملــوءة بغــاز الكلــور« هــي الجيــش العربــي الســوري.
      والوثيقة املســربة، كتبها املوظف الســابق الذي كان يعمل في املنظمة 
إيــان هندرســون، وتعــود أصولــه إلــى جنــوب إفريقيــا، وقــدم مــن خاللهــا 
وجهة نظر معاكسة لنتائج التحقيق الرسمي الذي أعلنت عنه املنظمة.

 فــي املــكان 
ً
       وكشــفت الوثيقــة، أن أســطوانتي الغــاز تــم وضعهمــا يدويــا

، وهــذا يعنــي أن التنظيمــات 
ً
الــذي ظهرتــا فيــه ولــم يتــم إســقاطهما جــوا

اإلرهابية وامليليشــيات املســلحة هما من قاما بوضع األســطوانات لتلفيق 
التهمــة للجيــش العربــي الســوري.

، وُيَعــدُّ مــن أوائــل 
ً
       وعمــل هندرســون مــع املنظمــة ألكثــر مــن 20 عامــا

املنضميــن لهــا بعــد أن تــم إنشــاؤها فــي 1997. تــم تعيينــه كواحــد مــن 13 
 قــادة فــرق تفتيــش، وفــي عــام 

ً
 مــن الرتبــة »ف 15« وهــم جميعــا

ً
مفتشــا

 لســورية وفــي 
ً
لــدى املنظمــة بصفتــه مستشــارا 2014، عمــل هندرســون 

مــا بعــد عمــل فــي التخطيــط للطــوارئ، وفــي شــباط مــن العــام املا�ســي، أي 
قبــل ســتة أســابيع مــن حادثــة دومــا، التقــت »مجموعــة العمــل املؤقتــة« 
التي أنشأها املجلس االستشاري العلمي للمنظمة، حيث عقدت جلستها 

األولــى.
       ويظهر محضر االجتماع، أن هندرسون بصفته قائد فريق التفتيش 
التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ألقى كلمة شرح فيها التخطيط 
للطــوارئ فــي عمليــات التفتيــش وبعثــات االســتجابة واملســاعدة الســريعة، 
وتعرض الوثيقة نتائج توصل إليها »فريق الهندسة الفرعي« الذي يقوده 
هندرســون، الــذي أجــرى عمليــات تفتيــش فــي نيســان وأيــار مــن 2018، 

 »الخبيــر الهند�ســي فــي بعثــة تق�ســي الحقائــق«.
ً
حيــث كان رســميا

      وعلى حين ذكرت املواقع املعارضة، أن املكتب الصحافّي ملنظمة حظر 
األســلحة الكيميائيــة نفــى بــأن يكــون هندرســون 
الحقائــق،  تق�ســي  بعثــة  فــي  كعضــو  عمــل  قــد 
لفتــت تلــك املواقــع إلــى أن هنالــك مــا يشــير إلــى 
أنــه تمكــن مــن الوصــول ملوقــع الحادثــة ومعاينــة 
تــم  الرجــل  فــإن  يبــدو،  مــا  وعلــى  األســطوانات 
الحقائــق،  لبعثــة تق�ســي  مــن االنضمــام  منعــه 
 إلجــراء بعــض التحقيقــات علــى 

ً
ولكنــه منــح إذنــا

البعثــة. هامــش عمــل 
بشــكل  األســلحة  حظــر  منظمــة  وردت        
لهــا  بيــان  عبــر  املســربة،  الوثيقــة  علــى  رســمي 
صــدر فــي 16 أيــار الجــاري قالــت فيــه: إن »بعثــة 
تق�ّســي الحقائــق تلتــزم باملنهجيــات واملمارســات 
بعثــة  وتأخــذ  نتائجهــا.  املتبعــة لضمــان ســالمة 
تق�ّســي الحقائــق بالحســبان جميــع املعلومــات 
واملوثوقــة،  الصلــة  وذات  املتاحــة  والتحليــالت 
 لقواعــد وأنظمــة منظمــة حظــر األســلحة 

ً
ووفقــا

الكيميائية، وبهدف ضمان خصوصية وسالمة وأمن املوظفين، ال تقدم 
الفنيــة«. األمانــة  فــي  العامليــن  األفــراد  عــن  املنظمــة معلومــات 

 
ً
      وأضاف البيان: إن »منظمة حظر األسلحة الكيميائية تجري تحقيقا

 حول اإلصدار غير املصرح به للوثيقة املعنية«. )مواقع معارضة، 
ً
داخليا

)2019-5-19
     فــي هــذه األثنــاء، أكــد وزيــر الصحــة نــزار يازجــي، أنَّ الدولــة الســورّية 
تقدم الرعاية الصحية ملحتاجيها، رغم اإلجراءات االقتصادية القسرية 
أحاديــة الجانــب املفروضــة علــى الشــعب الســورّي، ودعــا منظمــة الصحــة 
العامليــة إلــى االضطــالع بمســؤولياتها مــن أجــل رفــع الحصــار االقتصــادي 
الجائــر عــن البــالد والــذي يؤثــر فــي صحــة وحيــاة املواطنيــن، وذلــك فــي كلمــة 
ألقاهــا خــالل الجلســة العامــة للــدورة الثانيــة والســبعين ألعمــال جمعيــة 
الصحــة العامليــة فــي جنيــف بمشــاركة وفــد ســورية برئاســة يازجــي وممثليــن 
عــن 194 دولــة، إضافــة إلــى ممثلــي املنظمــات والهيئــات الدوليــة والجهــات 

الدوليــة املانحــة. )ســانا، 2019-5-21(.

الهند تعلن أنها 
باشرت املشاركة في 

عملية إعادة اإلعمار 
في سورية

امللف السيا�سي
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امللف السيا�سي

التعليق

 مــن النقــاط املترابطــة فــي 
ٌ
الحــظ مــن تق�ّســي األخبــاِر الــواردِة فــي التقريــِر الحالــّيِ مجموعــة

ُ
     ت

 وهواجــَس أكثــر ممــا يمكــن أن تف�ســي 
ً
األثــر البعيــد واملنفصلــة فــي األثــر القريــب، وهــي تثيــر أســئلة

إلــى تحليــالت واســتنتاجات، ومــن هــذه النقــاط:

1- زيــارة الوفــد الهنــدّي إلــى دمشــق ومــا تبعهــا مــن إصــدار الســفارة الهندّيــة لبيــان وردت فيــه 

، وهــي إعــالن نيودلهــّي مباشــرتها املشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســورية 
ً
نقطــة الفتــة جــدا

بيــن  التناقــض  هــو  اإلعــالن،  هــذا  حــول  والتســاؤالت  الهواجــس  يثيــر  ومــا  دمشــق،  جانــب  إلــى 

العقوبــات األميركيــة الغربيــة علــى ســورية،  وبخاّصــة اإلعاقــة املتعّمــدة لعمليــة إعــادة اإلعمــار 

 
ً
وبيــن العالقــات األميركيــة- الهنديــة، كيــف لنيودلهــي أن تتجــاوز واشــنطن، وتعلــن هكــذا إعالنــا

فــي ظــّلِ موقــف األخيــرة مــن إعــادة اإلعمــار، ومــا املؤشــرات التــي تحملهــا هكــذا خطــوة مــن قبــل 

الهنــد فــي ظــّلِ صمــت أميرـكـّي حيالهــا؟

2- إنَّ إشــارة حــزب العدالــة والتنميــة« الحاكــم فــي تركيــا إلــى إمكانيــة عقــد اجتماعــات بيــن 

املخابــرات الســورية والتركيــة، بمــا يؤمــن وقــف القتــال فــي ســورية، وإن كان يحمــل رســالة مبطنــة 

نــوع مــا، أو محاولــة لإليحــاء للجانــب الرو�ســي بعالقــات  إلــى دمشــق مفادهــا دعــوة لحــوار مــن 

الجيــش  يخوضهــا  التــي  العســكرّية  العمليــة  مــع  بالترافــق  أتــى  وإن  ودمشــق،  أنقــرة  بيــن  ســرية 

العربــّي الســورّي والقــوات الحليفــة الســتئصال التنظيمــات اإلرهابّيــة مــن شــمال البــالد، إال أنــه 

فــي الوقــت ذاتــه يتقاطــع مــع إعــالن نيودلهــي مــن حيــث الشــكل، بحســبان أنهمــا مؤشــران علــى 

رسائل تنقل إلى دمشق لدعوتها لتفاهمات جديدة خارج إطار  عالقاتها مع حلفائها التقليديين 

 الظهــور الصينــي املكثــف علــى خــط امللــف االقتصــادي الســوري.
ً
)روســيا وإيــران(، وأخيــرا

3- ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن ُيســرب تقريــر عــن منظمــة األســلحة الكيميائّيــة، يكشــف 

املزعــوم  االســتخدام  بخصــوص  لدمشــق  املنظمــة  قبــل  مــن  املوّجهــة  االتهامــات  حقيقــة 

بــل  للمنظمــة،  الرئيــس«  »التقريــر  يكــذب  لــم  هــو  عرضــه  طريقــة  وفــي  ســورية،  فــي  للكيميائــّي 

 يحمــل رســائل مهمــة بإمكانيــة العــودة عــن اتهامــات 
ً
خالفــه فــي االســتنتاج، ومــن هنــا لعلــه أيضــا

ضمنّية لدمشــق باســتخدام الكيميائي في دوما، ويمكن أن يتم ســحب هذه العودة إلى اتهامات 

باســتخدام الكيميائــي فــي مناطــق أخــرى، كمــا أن توقيــت ظهــور التســريب بالتزامــن مــع تراشــق 

اتهامــات حــول اســتخدام مزعــوم للكيميائــي فــي شــمال البــالد بالترافــق مــع العمليــة العســكرية 

هنــاك.

أيمــن  األردنــي  الخارجيــة  وزيــر  تركيــز  الســابقة  املؤشــرات  مــع   
ً
اتســاقا  

ً
أيضــا  

ً
الفتــا كان   -4

الصفــدي علــى مــا أســماها »مركزيــة مســار جنيــف فــي الجهــود الدوليــة املســتهدفة حــل األزمــة 

الســورية«، ذلــك فــي معــرض اســتقباله املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية غيــر بيدرســون، وهــو 

أمــر يتقاطــع مــع املســعى األميركــي إلعــادة إحداثيــات الحــّل السيا�ســّي لألزمــة الســورية إلــى جنيــف، 

بمــا يؤمــن ســحب هــذا امللــف مــن ثالثــي ضامنــي أســتانا )روســيا وتركيــا وإيــران(.
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ملف الشرق

      بينمــا ق�ســى الجيــش العربــي الســوري علــى عــدد مــن مســلحي تنظيــم 
مــن  جديــدة  دفعــات  عــادت  الســورية،  الباديــة  فــي  اإلرهابــي  داعــش 
الســورية  الحــدود  علــى  التنــف  بمنطقــة  الركبــان«  »مخيــم  محتجــزي 
األردنية في ريف حمص الجنوبي الشرقي عبر ممر جليغم بريف حمص 

)2019-5-19 )الوطــن،  الشــرقي. 
      يأتي ذلك، في وقت واصل الفلتان األمني في مناطق سيطرة ميليشيا 
اســتنزاف  املا�ســي،  األســبوع  قســد«،  الديمقراطيــة-  ســورية  »قــوات 
األخيــرة، حيــث ضربــت عــدة انفجــارات، كمــا اســتهدف مجهولــون بالنــار 

مقــرات لـ«قســد« قتــل وجــرح خاللهــا العشــرات مــن مســلحي املليشــيا.
      فــي غضــون ذلــك، ذكــرت تقاريــر إعالميــة أن مســلحين مــن »وحــدات 
تدريبهــم  تــم  فــي »قســد«،  الفقــري  العمــود  الكرديــة،  الشــعب«  حمايــة 
علــى يــد قــوات »التحالــف«، يســتعدون لشــّن عمليــة عســكرية محتملــة 
غرب محافظة دير الزور، بعد أن أحكمت »الوحدات« السيطرة على 

شــرقها..
     وأشارت »ملصادر« إلى أنَّ مسلحي »وحدات 
حماية الشــعب« تلقوا تدريبات في معســكرات 
حقــل  وفــي  الرقــة،  شــمال  عي�ســى  عيــن  ببلــدة 
الشــرقي،  الــزور  ديــر  بريــف  النفطــي  العمــر 
التنقــل  تضمنــت  التدريبــات  أن  إلــى  الفتــة 
بجســور متحركــة وعبــور أنهــار، وشــددت علــى 
أنَّ »التحالــف« و»قســد« يســعيان إلــى كســب 
العســكرية  للعمليــة  املنطقــة  عشــائر  تأييــد 

. ملحتملــة ا
      وأجــرت قــوات »التحالــف« املتمركــزة فــي 
 مــن اللقــاءات مــع وجهــاء 

ً
حقــل العمــر، عــددا

العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد 
بخــروج  املنطقــة، طالبــت  مظاهــرات شــهدتها 
»وحدات الحماية« من هذه األرا�سي وتســليم 
الكشــف  يتــم  لــم  مــا  فــي  ســكانها،  إلــى  شــؤونها 
عن هوية »املجموعات« التي يجري التحضير 
تتبــع  إنهــا  التقاريــر:  وقالــت  ضدهــا،  للعمليــة 
للقوات الرديفة اإليرانية. )األناضول، 5-18-

)2019
      هــذا، وفشــل »التحالــف الدولــي« و»قــوات ســورية الديمقراطيــة- 
قســد« فــي احتــواء غضــب األهالــي فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي مــن جــراء 
الجرائــم التــي ترتكــب بحقهــم واملمارســات العنيفــة غيــر القانونيــة التــي 
عشــائرية  شــخصيات  انســحبت  حيــث  ضدهــم،  امليليشــيا  بهــا  تقــوم 
مــن اجتمــاع عقــده »التحالــف الدولــي« مــع ذوي ضحايــا قتلــوا علــى يــد 

»قســد«.
     فقــد عقــد اجتمــاع فــي حقــل العمــر النفطــي الــذي يحتلــه »التحالــف 
الدولــي« الداعــم لـ»قســد«، مــع أهالــي ضحايــا قتلتهــم »قســد« وقــوات 
»التحالــف«، حيــث طالــب األهالــي بتقديــم الدالئــل التــي تشــير إلــى أن 

أبناءهــم علــى صلــة أو تعــاون مــع تنظيــم داعــش فــي ريــف ديــر الــزور.
     وحاولــت »قســد« تهدئــة األجــواء، وقالــت إنهــا ســتعيد حــق كل مــن 

قتــل بالخطــأ فــي عمليــات اإلنــزال الجويــة، إال أن أهالــي الضحايــا طالبــوا 
بتســليمهم الشــخص الــذي قتــل املدنييــن فــي بلــدة ضمــان شــمال ديــر 

الــزور.
     وكانت »قسد« نفذت، في 8 من أيار الحالي، حملة مداهمات مدعومة 
بطيــران مروحــي لـ»التحالــف الدولــي«، أســفرت عــن مقتــل ســتة مدنييــن 
ديــر  بريــف  الشــحيل  بمدينــة  الكتــف  حــي  فــي  اثنيــن آخريــن،  واعتقــال 
الــزور، وتزامنــت الحادثــة مــع مظاهــرات شــعبية ضــد »قســد« تشــهدها 
 علــى 

ً
مدينــة الشــحيل ومناطــق ريــف ديــر الــزور منــذ أســابيع، احتجاجــا

تــردي األوضــاع املعيشــية واألمنيــة فــي تلــك املناطــق.
      وســبق الحادثــة املذكــورة أخــرى مشــابهة فــي قريــة ضمــان، 26 مــن 
نيســان املا�ســي، إذ قتلــت »قســد« عائلــة مدنيــة مــن القريــة الواقعــة 

بالقــرب مــن مدينــة الصــور بريــف ديــر الــزور الشــرقي.
فــي  تــم  مــا  أن  علــى  الضحايــا  ذوو  أكــد  االجتمــاع  هــذا  أثنــاء  وفــي       
وعلــى  خطــأ  كان  ضمــان  وقريــة  الشــحيل 
أن  االعتــراف  و»قســد«  الدولــي«  »التحالــف 
وحضــر  وخاطئــة،  دقيقــة،  غيــر  معلوماتهــم 
االجتمــاع قائــد »قــوات التحالــف« فــي املنطقــة 
الشــرقية، وشــخصيات عســكرية فــي »قســد« 
أن  مصــادر  وذكــرت  عشــائرية،  وشــخصيات 
بعــض الشــخصيات العشــائرية انســحبت مــن 
االجتمــاع، وأنهــا غيــر راضيــة علــى الدالئــل التــي 

)2019-5-19  ،24 الــزور  )ديــر  قدمــت. 
    فــي هــذه األثنــاء، أحــرق أهالــي حــي خشــمان 
االتحــاد  لـ»حــزب  أمنيــة  مراكــز  املحافظــة  فــي 
الديمقراطــي- بــا يــا دا« بعــد وفــاة شــابة متأثــرة 
مــن مســلحي  نــار  بإطــالق  بهــا  بجــراح أصيبــت 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة– قســد« بالحــي. 

)2019-5-21 )الوطــن، 
      مــن جهــة ثانيــة، أعلــن تنظيــم عبــر أدواتــه 
جنــود  مــن   8 وأصــاب  قتــل  »أنــه  اإلعالميــة 
التحالف الدولي جنوب الحسكة بتفجير أحد 
عناصره سيارة ملغمة بهم »، وأضاف إنه »تم 
طريــق  علــى  الدولــي  التحالــف  رتــل  اســتهداف 
»الخرافي« الواصل بين الحسكة ودير الزور جنوب مدينة الشدادي«، 
وأشــار إلى أن العملية أدت إلعطاب آليتين من نوع الندكروزر. )مواقع 

)2019-5-21 معارضــة، 
     فــي غضــون ذلــك، أعلنــت واشــنطن أنهــا ال تعمــل مــع »قــوات ســورية 
لألكــراد  السيا�ســي  املســتقبل  حــول  مشــروع  أي  علــى  الديمقراطيــة« 

فقــط.  
ً
عســكريا  

ً
شــريكا وتعدهــا  الســوريين، 

      وقــال جيفــري، خــالل جلســة اســتماع فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
بعالقاتنــا  »نحتفــظ  األمريكــي:  للكونغــرس  التابــع  النــواب  مجلــس  فــي 
 فــي محاربــة داعــش مــن أجــل إرســاء 

ً
 عســكريا

ً
مــع قســد، بصفتهــا شــريكا

االســتقرار فــي املنطقــة«، وأضــاف: »ليســت لدينــا أّي أجنــدة سياســّية 
التــي يســيطرون عليهــا  فــي املنطقــة  مشــتركة معهــم، باســتثناء وجودنــا 

أنباء عن أن مسلحين 
من »وحدات الحماية« 
تم تدريبهم على يد قوات 
»التحالف« يستعدون 
لشّن عملية عسكرية 
محتملة غرب دير الزور
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.»
ً
وإداريــا  

ً
عســكريا

       وتابــع: »لهــذا الســبب يجــب علينــا الحفــاظ علــى عالقــات عقالنيــة 
 مدينــون لهــم بشــكل مــن األشــكال، 

ً
معهــم ونقــوم بدعمهــم. ونحــن أيضــا

ألنهــم حاربــوا داعــش فــي صفوفنــا«، وأردف: »لكننــا ال نطــرح عليهــم أي 
مســتقبل سيا�ســي، إال ذلــك الــذي نعرضــه علــى الجميــع فــي ســورية«.  

     وشدد املبعوث األمريكّي على أن الواليات املتحدة متمسكة بالعملية 
السياسية التي ينص عليها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة. )روسيا اليوم، 2019-5-22(
     بمــوازاة ذلــك، أعلنــت الواليــات املتحــدة أنَّ 
الــدول الحليفــة لهــا تعهــدت بزيــادة عــدد قواتها 
فــي ســورية فــي إطــار عمليــات التحالــف الدولــي 

ضــد داعــش.
إلــى  الخــاص  األمريكــي  املبعــوث  وقــال        
جلســة  خــالل  جيفــري،  جيمــس  ســورية، 
فــي  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  فــي  اســتماع 
مجلس النواب التابع للكونغرس األمريكي: إن 
حلفــاء الواليــات املتحــدة »يكثفــون عملهــم« في 

ســورية. فــي  قواتهــم  عــدد  رفــع  يخــص  مــا 
: »ليــس لدينــا عــدد 

ً
    وأوضــح جيفــري قائــال

بأنــه  تامــة  قناعــة  علــى  لكننــي  نهائــي.  محــدد 
العســكريين  عــدد  مــن  بكثيــر  أكبــر  ســيكون 
األرض(،  علــى  قواتهــا  تنتشــر  )التــي  والــدول 

ذلــك«. قبــل  كان  الــذي 
     وأشــار املبعــوث األمريكــي إلــى أن الواليــات 
عــن   

ً
علنــا التحــّدث  عــدم  تحــاول  املتحــدة 

أبــدت  التــي  للــدول  املســألة  هــذه  توضيــح  إمكانيــة  وتمنــح  األمــر،  هــذا 
اســتعدادها للمشــاركة فــي العمليــات العســكرية علــى األرض الســورية 

)2019-5-22 )تــاس،  واشــنطن.  قيــادة  تحــت 
الرو�ســّي  املشــترك  التنســيق  مقــر  رئيــس  مــن  كل  أكــد  ذلــك،  إلــى         
الســورّي بشــأن عــودة الالجئيــن، رئيــس املركــز القومــي إلدارة الدفــاع 
فــي روســيا االتحاديــة الفريــق أول ميخائيــل ميزينتســيف، ووزيــر اإلدارة 
املحليــة والبيئــة حســين مخلــوف، فــي بيــان مشــترك، أن ســورية وروســيا 
مخيــم  إلــى  أخــرى  إنســانية  قافلــة  إرســال  واشــنطن  فكــرة  ترفضــان 
الالجئيــن  جميــع  بإخــراج  وتطالبــان  الركبــان، 

هنــاك. مــن  )املحتجزيــن( 
     وجــاء فــي البيــان: »ممثلــو الجانــب األميرـكـي 
 إلــى إرســال قافلــة إنســانية ثالثــة، 

ً
دعــوا مجــددا

التجربــة  إلــى   
ً
واســتنادا  

ً
مــرارا أكدنــا  لكننــا 

حــّل  إلــى  تــؤدي  ال  الطريقــة  هــذه  أن  العمليــة 
مشاكل الالجئين، لكنها تسمح لنا فقط بتوفير 
الخاضعيــن  للمســلحين  املســتلزمات  جميــع 
لسيطرة الواليات املتحدة األميركية، وأن مثل 
هذا النهج لحل مشكلة الركبان غير مقبول«.

للتأثيــر  الدولــي  املجتمــع  البيــان  ودعــا       
أجــل  مــن  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي 
التــي  االحتــالل،  لقــوات  الســريع  االنســحاب 

املنطقــة. أرا�ســي  مــن  املســلحين،  تدعــم 
العربــي  األحمــر  الهــالل  منظمــة  وكانــت        
السوري أعلنت في بداية شهر شباط املا�سي 
عن وصول 133 شاحنة مساعدات إنسانية 

سورية وروسيا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية أخرى إلى مخيم الركبان

أحرق أهالي حي 
خشمان في املحافظة 
مراكز أمنية لـ»حزب 
االتحاد الديمقراطي- 

با يا دا«



22

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

ســلة   8345 وتحــوي  اإلغاثيــة،  باملــواد  محملــة  الركبــان  مخيــم  إلــى 
غذائيــة ومثلهــا أكيــاس طحيــن وســالل معلبــات إضافــة لألدويــة ومــواد 
تغذيــة لألطفــال والحوامــل وألبســة أطفــال ومــواد تعليميــة وصحيــة 
مــع  بالتعــاون  الغذائيــة واللوجســتية، وذلــك  املــواد غيــر  مــن  وغيرهــا 
األمم املتحدة، إال أن مصادر أكدت حينها لـــ»الوطن«، أن امليليشيات 
املســلحة املواليــة لالحتــالل األميركــي اســتولت علــى معظــم املســاعدات. 

)2019-5-22 )ســبوتنيك، 
      وبينما دعا وكيل وزارة الداخلية األملاني شتيفان ماير إلى تأسيس 
محكمــة خاصــة ملســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــن حاملــي جنســية 
 حامليــن للجنســية 

ً
 داعشــيا

ً
بــالده، وقــال مايــر: »يقبــع نحــو 40 مقاتــال

األملانية في السجون السورية. وعقب فقدان 
 ملناطــق ســيطرتها، فإننــا 

ً
داعــش التــام تقريبــا

األملــان  والنســاء  الرجــال  عشــرات  أن  نعلــم 
معتقلــون هنــاك، وكثيــر مــن هــؤالء معرضــون 
 عن 

ً
للمحاكمة هناك«. )مواقع معارضة نقال

األملانيــة،  بريســه«  نويــه  »باســاور  صحيفــة 
)2019-5-18

ر تقرير أميركي من خطر الداعشيات، 
ّ

       حذ
داعــش  بيــن  العالقــة  »كانــت  التقريــر:  وقــال 
مــن  معقــدة.   

ً
دائمــا اإلنــاث  مــن  وأعضائــه 

 
ً
قيــودا املتطرفــة  الجماعــة  فرضــت  ناحيــة، 

صارمــة علــى لبــاس املــرأة، وعلــى قدرتهــا علــى 
ناحيــة  ومــن  العامــة.  األماكــن  فــي  الظهــور 
ودربتهــن  النســاء،  مــن   

ً
كثيــرا جنــدت  أخــرى، 

علــى القيــام بمهــام مختلفــة، لكنهــن ال يــردن 
ديارهــن«. إلــى  العــودة 

حــول  كثيــرة  أســئلة  إلــى  التقريــر  وأشــار      
مصيــر هــؤالء النســاء، ســواء املحليــات منهــن، 
مــن ســورية أو العــراق، أو مــن دول أجنبيــة، 
 غربية، وقال: »تجنب الداعشيون 

ً
خصوصا

األصليــة،  بلدانهــم  إلــى  العــودة  األجانــب 
القبــض  إلقــاء  يمكــن  أنــه   

ً
تمامــا مدركيــن 

مــع  مباشــرة  يتواصلــن  النســاء  لكــن  عليهــم، 
إعــادة  أجــل  مــن  بلدانهــن األصليــة، ويقاتلــن 
تــرك  مــن  يتمكــن  حتــى  جنســيتهن  تأكيــد 

.»
ً
إطالقــا للحيــاة  القابلــة  غيــر  ظروفهــن 

التقريــر، أن »األســاس املنطقــي         وذكــر 
، حيث ســعى كثير منهم إلى 

ً
للذكور لالنضمام إلى داعش أكثر وضوحا

القتــال فــي قضيــة يرونهــا »صالحــة« إلــى جانــب إخوانهــم. ولكــن بالنســبة 
آيديولوجيــة  ألن  الخيــار،  هــذا  أكثرهــن  تجــد  لــم  اإلنــاث،  لألعضــاء 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي فرضــت قواعــد جنســية تقليديــة ونمطيــة علــى 

النســاء«.
      ولفــت إلــى أن قوانيــن تنظيــم داعــش منعــت النســاء مــن الخــروج مــن 
تلقــاء أنفســهن، وحــددت مالبــس النســاء، بمــا فــي ذلــك وجــوب غطــاء 

كامــل للجســم، وحظــر األحذيــة ذات الكعــب العالــي، واألحذيــة امللونــة، 
ومنع العطور، وحظر النســاء من الســفر دون موافقة محرم.

      وأضــاف: »رغــم ذلــك، كلــف الداعشــيون النســاء بــأدوار معينــة. 
وأســهمت بعضهــن فــي أدوار رئيســة فــي تأســيس التنظيــم، وفــي أدوار 
تعليميــة، وطبيــة، وتجنيديــة مهمــة. ونفــذت نســاء عمليــات إرهابيــة 

داعشــيون«. لهــا  خطــط 
     ولفــت التقريــر الــى أن »رجــال داعــش غســلوا عقــول النســاء بمــا 
ســموه »جهــاد التمكيــن«، وهــي فكــرة أن القتــال يســتند إلــى خطــة أكبــر 
إلقامــة تنظيــم ذي ســلطة مركزيــة. لكــن، بعــد فقــدان التنظيــم، غّيــر 
رجــال داعــش اســتراتيجيتهم إلــى مــا ســموه »جهــاد التحــدي«، يعنــي هــذا 
مضايقــة األعــداء وإســقاطهم، مــع اكتســاب 
مجنديــن ومجنــدات جــدد فــي هــذه العمليــة«.

     وتوقع التقرير أن ينتقل »جهاد التحدي« 
الداعشــيات،  منهــا  جــاءت  التــي  الــدول  إلــى 
عندما يعدن، أو إذا عدن، وبحسب التقرير، 
فإن املسؤولين عن األمن في الدول التي تعود 
التحــدي  هــذا  »يواجهــون  الداعشــيات  إليهــا 
معالجــة  كيفيــة  فــي  املتمثــل  بهــم،  الخــاص 
ومتابعــة الداعشــيات العائــدات. )ســبوتنيك 
 عن »أتالنتيك كاونسل«، 2019-5-19(

ً
نقال

      فــي ســياق متصــل، كشــفت منظمــة األمــم 
عــن  »يونيســف«  الطفولــة  لرعايــة  املتحــدة 
جنســية   60 مــن  أجنبــي  طفــل  ألــف   29 أن 
مــن أبنــاء مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــا 
زالــوا فــي ســورية، فــي وقــت أعــرب فيــه مكتــب 
قلقــه  عــن  اإلنســان  لحقــوق  املتحــدة  األمــم 
بشــأن القيــود املفروضــة علــى حركــة املدنييــن 
فــي مخيمــات النازحيــن التــي تديرهــا املليشــيات 

الكرديــة.
      وأوضحت املديرة التنفيذية لـ»يونيسف«، 
هنرييتــا فــور، فــي بيــان نشــره املوقــع الرســمي 
مــن مجمــل األطفــال   

ً
ألفــا للمنظمــة، أن 20 

األجانــب فــي ســورية عراقيــون، فــي حيــن تعــود 
حــول  دولــة   60 إلــى  منهــم  آالف   9 أصــول 

العالــم.
      هــذا، وبحســب البيــان، فــإن أغلــب هــؤالء 
إليهــا  ســافروا  أو  ســورية  فــي  ولــدوا  األطفــال 
أو   ،

ً
تجنيدهــم قســرا تــم  »فإمــا  املتبقــي  الجــزء  أمــا  ذويهــم،  بصحبــة 

دعوا فانضموا للجماعات املسلحة، أو أنهم اضطروا إلى االنضمام 
ُ

خ
إلــى هــذه الجماعــات ـكـي يتمكنــوا مــن النجــاة«.

      وقالــت فــور: »ثمــة آالف مــن أطفــال املقاتليــن األجانــب يقبعــون 
فــي مخيمــات أو مراكــز احتجــاز أو مرافــق لأليتــام فــي ســورية والعــراق 
العالــم،  فــي   

ً
ضعفــا األشــد  األطفــال  بيــن  مــن  وهــم  أخــرى،  وأماكــن 

ويعيشــون فــي ظــروف فظيعــة وســط تهديــدات مســتمرة إزاء صحتهــم 

جيفري: نحتفظ 
بعالقاتنا مع قسد 

 
ً
بصفتها شريكا

 في محاربة 
ً
عسكريا

داعش من أجل 
إرساء االستقرار في 

املنطقة وليست لدينا 
أّي أجندة سياسّية 

مشتركة معهم
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وأمنهم ورفاههم، وال يتوفر لهم إال دعم أسري ضئيل، فالعديد منهم 
، برغــم أن معظمهــم قــد تقطعــت الســبل بهــم برفقــة 

ً
وحيــدون تمامــا

أمهاتهــم أو مقدمــي رعايــة آخريــن«.
      ويشكل ملف استعادة الدواعش األجانب بعاّمة وأطفالهم بخاّصة 
 بعــد رفــض عــدد مــن الــدول اســتعادة 

ً
مجــاَل جــداٍل واســٍع، تحديــدا

أبنــاء املســلحين فــي صفــوف التنظيــم الذيــن يحملــون جنســياتها.
       ورفضــت الحكومــة الدنماركيــة فــي آذار املا�ســي الســماح لألطفــال 
باملطالبــة  داعــش  لتنظيــم  منضميــن  دنماركييــن  ملقاتليــن  املولوديــن 
بالجنســية والجواز الســفر الدنماركي، كما رفضت أســتراليا اســتعادة 
ثالثة أيتام أستراليين من مخيم الهول في سورية، بحجة عدم الرغبة 

بتعريــض املســؤولين األســتراليين للخطــر.
رت »يونيسف« من آثار هذا الرفض، وقالت 

ّ
      وفي هذا السياق، حذ

 مــا يكونــون 
ً
، فغالبــا

ً
 مضاعفــا

ً
فــي بيانهــا: »يواجــه هــؤالء األطفــال رفضــا

موصوميــن مــن قبــل مجتمعاتهــم املحلّيــة، كمــا تتخلــى عنهــم حكومــات 
ولوجســتية  قانونيــة  تحديــات  يواجهــون  وهــم  األصليــة.  بلدانهــم 
وسياســية هائلــة فــي الحصــول علــى الخدمــات األساســية أو العــودة إلــى 
بلدانهــم األصليــة«، ودعــت إلــى »التعامــل مــع هــؤالء األطفــال بوصفهــم 
، وليــس كمرتكبــي انتهــاكات. ويجــب أخــذ مصلحــة كل 

ً
ضحايــا أساســا

طفل بعين االعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأنهم، بما في ذلك إعادتهم 
إلــى أوطانهــم، وأن يمتثــل القــرار للمعاييــر القانونيــة الدوليــة«. )موقــع 

يونســيف علــى فيــس بــوك، 2019-5-22(
       علــى صعيــد متصــل، ذكــرت املتحدثــة باســم مكتــب األمــم املتحــدة 
 ،

ً
لحقوق اإلنسان، أن »نحو 2500 طفل تقل أعمارهم عن 12 عاما

ممن ولدوا آلباء ينتمون إلى تنظيم داعش يتم احتجازهم مع أمهاتهم 
فــي مخيــم الهــول شــرق الحســكة، أمــا بالنســبة لألطفــال الذيــن تزيــد 
فــي  واحتجازهــم  أمهاتهــم  عــن  فصلهــم  فتــم   

ً
عامــا  12 عــن  أعمارهــم 

مســتوطنات منفصلــة مجهولــة، حســبما ورد.
      وفي هذا الصدد، أعرب املكتب عن قلقه بشأن القيود املفروضة 
علــى حركــة املدنييــن فــي »الهــول« وفــي مخيمــات أخــرى للنازحيــن والتــي 

تديرهــا املليشــيات الكرديــة. )مواقــع معارضــة، 2019-5-22(
      طرحــت هولنــدا فــي مجلــس األمــن الدولــّي مبــادرة جديــدة لتنظيــم 
محكمــة خاصــة بمالحقــة مســلحي تنظيــم داعــش املتورطيــن فــي جرائــم 

جماعيــة فظيعــة ارتكبهــا التنظيــم.
      وجاء هذا االقتراح أثناء اجتماع عقده مجلس األمن لبحث حماية 
املدنييــن فــي النزاعــات املســلحة، حيــث شــدد وزيــر الخارجيــة الهولنــدي 
الجرائــم،  هــذه  عــن  املســؤولين  مالحقــة  ضــرورة  علــى  بلــوك  ســتيف 

ووضــع حــد إلفالتهــم مــن العقــاب.
       وطلــب بلــوك تشــكيل محكمــة جنائيــة دوليــة خاصــة أو مختلطــة 
 إلــى أنــه مــن األفضــل 

ً
ملحاكمــة املســؤولين عــن هــذه الجرائــم، مشــيرا

تامــة  درايــة  علــى  »أنــا  وقــال:  املنطقــة،  بلــدان  فــي  املحاكمــات  إجــراء 
بالعوائــق التــي تواجهنــا فــي هــذا الســبيل، لكــن علينــا أال نن�ســى حقيقــة 

الدائميــن«. العدالــة أســاس للســالم واألمــن  أن 
       وأشــار بلــوك إلــى أن هولنــدا ســتنظم علــى هامــش الــدورة املقبلــة 
بمالحقــة   

ً
خاصــا  

ً
وزاريــا  

ً
اجتماعــا املتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 

 مجلــس األمــن والــدول األخــرى لالنضمــام إلــى 
ً
مســلحي داعــش، داعيــا

.)2019-5-24 بــرس،  )أسوشــيتد  املســاعي.  هــذه 

مندوب هولندا في مجلس األمن الدولّي

ملف الشرق
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التعليق

      لفــت الكاتــب والباحــث، الدكتــور أحمــد الــدرزي، إلــى أنــه أصبــح مــن الواضــح أنَّ الواليــات املتحــدة 

 
ً
وإســرائيل تعمــالن بجديــة كبيــرة، علــى خــوض معركــة كبيــرة لقلــب املوازيــن فــي منطقــة غــرب آســيا كاملــة

 مــن اليمــن ودول الخليــج، 
ّ

التــي  تشــمل باإلضافــة إلــى ســورية ولبنــان وفلســطين والعــراق وإيــران وتركيــا كال

فــي محاولــة الســتعادة الســيطرة عليهــا، وهــي تعمــل اآلن علــى محوريــن رئيســين، همــا: محــور إدلــب الــذي 

تســتهدف مــن خاللــه روســيا إلخراجهــا مــن ســورية بالحــد األعلــى، أو أن تقبــل روســيا أن تكــون الوكيلــة فــي 

تنفيــذ السياســات التــي تصــب فــي املصلحــة اإلســرائيلية املباشــرة، وهــذا مــا يظهــر بشــكل واضــح فــي شراســة 

املعــارك الجاريــة فــي ريــف حمــاه الشــمالي الغربــي، حيــث أصبحــت املواجهــة بالعنــوان الرو�ســّي- الترـكـّي، 

وبمعنــى آخــر: الرو�ســّي-األميركّي؛ واملحــور الثانــي يرتبــط باملشــروع القائــم واملســتمر علــى محــاوالت قطــع 

التواصل بين ســورية وبقية البر اآلســيوي، ما يدفع بســورية لالرتباط القســري باملنظومة الغربية، وإنهاء 

كل القضايا التي ترتبط بإنهاء القضية الفلسطينية، ومن هنا تأتي محاوالت األميركيين لإلمساك بملف 

 
ً
العشــائر العربيــة الســتثمارها كــرأس حربــة فــي أيــة خطــة عســكرية الجتيــاح مناطــق غــرب الفــرات، بديــال

عــن »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة، التــي ال ترغــب أن تكــون واجهــة هــذا العمــل العســكري، خشــية 

التداعيــات الكبيــرة عليهــا، وإن كانــت تتمنــى أن يحصــل  شــريطة أن َيْصــب فــي مصلحــة تعميــم مشــروع 

»اإلدارة الذاتية« على املستوى السوري، ما يتيح شرعنة منطقة شرق الفرات وشمال سورية، ويراقب 

 بشــكل مباشــر، ويراقبــون 
ً
السياســيون الكــرد القلــق األميرـكـي مــن اإلقــدام علــى مواجهــة إيــران عســكريا

 فشــلها فــي املواجهــات غيــر املباشــرة، وبخاّصــة فــي التصعيــد الشــديد الــذي جــاء مــن اليمــن جــراء 
ً
أيضــا

اســتهداف محطــات ضــخ النفــط فــي الريــاض، باإلضافــة ملنشــآت نفطيــة فــي ينبــع علــى البحــر األحمــر، كمــا 

أنهــم راقبــوا كيــف قطــع وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو زيارتــه، وتوجهــه للقــاء رئيــس الــوزراء العراقي 

 ألحــد قــادة »الحشــد الشــعبي«، وطلبــه منــه التوســط 
ً
عــادل عبــد املهــدي، بعــد تســريب فيديــو قصيــر جــدا

للتهدئــة مــع »الحشــد«، وعــدم نيتهــم القيــام بأيــة حــرب ضــد إيــران، ومــن هنــا يــدرك السياســيون الكــرد بــأن 

ال مصلحــة لهــم بتصــدر املشــهد العســكري، ويعيشــون فــي الوقــت نفســه هاجــس ارتفــاع االعتمــاد األميركــي 

علــى العشــائر العربيــة التــي يمكــن أن تقبــل بالتعامــل مــع املشــروع األميركــي فــي الشــرق، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن مطالــب باإلشــراف علــى اســتخراج النفــط وتحصيــل نســب كبيــرة مــن عائداتــه لشــيوخ العشــائر التــي 

ســتقبل بهــذا العمــل، ومــن هنــا يأتــي تفســير ارتفــاع ســوية العمليــات اليوميــة التــي تســتهدف »قســد« فــي 

مجمــل املناطــق، ورغــم تبنــي تنظيــم داعــش لهــا، فــإن عمــق حرمــان العشــائر مــن عائــدات النفــط ال يمكــن 

أن يســتبعد مــن دوافــع العمليــات، إذا لــم يكــن هــو الدافــع األكبــر.

      وال يغيــب عــن املشــهد العــام التحــّوالت التــي بــدأت بالظهــور بعــد الرســالة املوجهــة مــن عبــد هللا 

أوجــالن للكــرد التــي تدعوهــم ألن يضعــوا فــي حســاباتهم الحساســيات التركيــة فــي ســورية، وهــذا يعبــر عــن 

إطــالق سلســلة مــن املفاوضــات بيــن »حــزب العدالــة والتنميــة« وبيــن القيــادات األوجالنيــة، بغيــة دعــم 

»العدالــة والتنميــة« فــي معركتــه السياســية املصيريــة فــي اســطنبول، وهــذا ســيترك تأثيراتــه فــي توجهــات 

القــادة األوجالنييــن فــي املســألة الســورية. 

       هذا، ورغم تعقيدات املشــهد في شــرق الفرات، فإن معركة مواجهة الحصار الشــديد على ســورية 

وإيــران ســتكون الفيصــل الحاســم فــي تغييــر االتجاهــات السياســية لــكل األطــراف املحليــة واإلقليميــة، 

وســتعيد رســم مشــهد طبيعــة االصطفافــات وبمــا يخــدم الجميــع.

ملف الشرق
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      واصــل الجيــش العربــي الســوري االلتــزام بالهدنــة فــي شــمال غــرب 
لهــا،  خروقاتهــا  اإلرهابيــة  التنظيمــات  واصلــت  حيــن  علــى  البــالد، 
باســتهداف نقــاط الجيــش بعــدة مناطــق فــي ريــف حمــاة الشــمالي، األمــر 
الــذي دفعــه للــرد ودك مواقــع اإلرهابييــن فــي املنطقــة »منزوعــة الســالح« 

إدلــب«. »اتفــاق  التــي حددهــا 
الهدنــة  مــن  مــع محــاوالت التنظيمــات االســتفادة       هــذا، وبالترافــق 
لزجهــا  وحلــب  إدلــب  أريــاف  مــن  اإلرهابييــن  مــن  تعزيــزات  باســتقدام 
بمعاركها املقبلة مع الجيش، تصاعد الفلتان األمني في مناطق سيطرة 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي وميليشــيات النظــام التركــي. )الوطــن، 

)2019-5-19
       ومع تواصل الفلتان األمني في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، 
الخاضعــة لالحتــالل الترـكـي، زاد األخيــر مــن تضييقــه علــى قاطنــي تلــك 

الجيــش  مــع  التســويات  راف�ســي  مــن  املناطــق 
ذويهــم  مــع  خرجــوا  الذيــن  الســوري  العربــي 
بهــدف  وذلــك  الســوري،  الشــمال  مناطــق  إلــى 

وتتريكهــم. الســورية  هويتهــم  طمــس 
     وتشهد مناطق سيطرة امليليشيات املسلحة 
املدعومــة مــن االحتــالل التركــي منــذ مّدة بعيدة 
 بعــد 

ً
حالــة مــن الفلتــان األمنــي تتصاعــد يومــا

والعبــوات  القتــل  عمليــات  خــالل  مــن  يــوم، 
شــبه  بشــكل  تحــدث  أصبحــت  التــي  الناســفة 
انفجــار  آخرهــا  وكان  املناطــق،  تلــك  فــي  يومــي 
عبوة ناسفة ليل السبت بسيارة أحد متزعمي 
امليليشــيات فــي حــّي املحموديــة بمدينــة عفريــن، 

مــا أســفر عــن أضــرار ماديــة.
       وأكدت تقارير اعالمية أن االحتالل التركي 
ريــف  فــي  الواقعــة  درويــش  قريــة  أهالــي  منــع 
ناحيــة راجــو بريــف حلــب الشــمالي الغربــي، مــن 
العــودة للقريــة عقــب الســيطرة عليهــا، وأقــام 
قاعــدة عســكرية لــه فــي القريــة وجعلهــا منطقــة 

عســكرية ممنــوع الدخــول إليهــا.
       وذكــرت أن امليليشــيات جمعــت املخاتيــر 
يــوم  راجــو  لناحيــة  التابعــة  ميدانــه  قــرى  فــي 
الجمعــة املا�ســي مطالبــة املزارعيــن األكــراد مــن 
خاللهم باستصدار »رخصة« لجني محاصيل 

أراضيهــم، بعكــس املزارعيــن العــرب فــي تلــك املنطقــة. )املرصــد، 5-19-
)2019

 عــن جهــاز االســتخبارات التركيــة، خــالل اجتمــاع ملــا 
ً
ــال

ّ
      ويذكــر أنَّ ممث

يســمى »مجلــس مدينــة عفريــن« بريــف حلــب الشــمالي التابــع لالحتــالل 
الترـكـي، قــام بإبــالغ مــا تســّمى »اللجــان املهّجــرة« )املســلحين وعائالتهــم 
الــذي رفضــوا املصالحــات وانتقلــوا للشــمال( مــن بقيــة املحافظــات فــي 
منطقــة عفريــن، بشــكٍل شــفهي بإغــالق جميــع مكاتبهــم الخاصــة بالشــأن 

املدنــي.
      ولفــت إلــى صــدور قــرار جديــد عــن الحكومــة التركيــة يق�ســي بإلغــاء 

بطاقــة  اســتصدار  »املهّجــر«  يخــّول  الــذي  اإلقامــة«  يســمى »ســند  مــا 
 مــن ذلــك بـ»مخاتيــر أكــراد« ســيتم 

ً
شــخصية، واالســتعاضة عنــه بــدال

أوراق  أي  اســتخراج  حــال  فــي  إليهــم  الرجــوع  أجــل  مــن   
ً
قريبــا تعيينهــم 

املهّجريــن. تخــص  أخــرى  مدنيــة 
      في املقابل، دعا ممثلو مكاتب »املهّجرين« في عفرين، يوم الجمعة، 

إلى التظاهر ضد القرار.
       هــذا، وبحســب بيــان مشــترك موقــع مــن ممثلــي ســتة مكاتــب، فــإن 
القــرار التركــي يهــدف إلــى طمــس الهويــة الســورية للمهّجريــن، وإلحاقهــم 
فــي   باملناطــق التــي يقيمــون فيهــا، والعمــل علــى توطيــن املهّجريــن 

ً
قســرا

)2019-5-17 معارضــة،  )مواقــع  عفريــن.  منطقــة 
 مــن منتصــف 

ً
     وبــدأت هدنــة ملــدة 72 ســاعة فــي شــمال البــالد فعليــا

ليلــة الجمعــة – الســبت، وأفــاد قائــد ميدانــي »بتوقــف إطــالق النــار علــى 
جبهــات إدلــب وريفــي حمــاة والالذقيــة ملــدة 72 
النــار  إطــالق  »وقــف  أن  وأضــاف:   ، ســاعة« 
بــدأ ســريانه عنــد منتصــف هــذه الليلــة )ليــل 
ولــم  ســاعة«،   72 وملــدة  الســبت(  الجمعــة 
يقــدم املصــدر أي تفاصيــل أخــرى حــول وقــف 
إطالق النار أو أسبابه أو كيفية التوصل إليه. 

)2019-5-18 )ســبوتنيك، 
      وكشــف مصــدر ميدانــي آخــر، أن الهدنــة 
تســمح بإعــادة تموضــع نقــاط املراقبــة التركيــة 
الروســية وانســحاب املجموعــات اإلرهابيــة إلــى 
التزمــت  وقــد  إدلــب،  وشــمال محافظــة  عمــق 
بريفــي  العاملــة  العســكرية  الوحــدات  بهــا 
حمــاة وإدلــب، علــى حيــن رفضتهــا التنظيمــات 
اإلرهابيــة، واشــترطت مــا يســمى »أحــرار الشــام 
الهدنــة  لقبــول  للتحريــر«  الوطنيــة  والجبهــة 
ووقــف إطــالق النــار انســحاب الجيــش العربــي 
فــي   

ً
مؤخــرا حررهــا  التــي  املواقــع  مــن  الســوري 

ريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، بحســب بيــان لهــا 
اإللكترونيــة. مواقعهــا  علــى 

      وأكــد املصــدر امليدانــي ذاتــه، أنَّ الوحــدات 
وإدلــب  حمــاة  ريفــي  فــي  العاملــة  العســكرية 
العمليــات  ووقــف  قيادتهــا  بأوامــر  ملتزمــة 
العسكرية طيلة مدة الهدنة التي تراقبها بدقة 
وهــي علــى أهبــة االســتعداد للتعامــل مــع أي خــرق محتمــل وجاهــزة للــرد 
عليه بأي وقت وتحت أي ظرف، مثل ما هي مستعدة ملواصلة عملياتها 
فــي ريفــي حمــاة الشــمالي والشــمالي الغربــي وإدلــب  لتحريــر باقــي القــرى 

النصــرة وحلفائهــا. براثــن  مــن  والشــرقي  الجنوبــي 
ــَن املصــدر، أن تلــك الوحــدات ســيطرت خــالل األيــام املاضيــة        وبيَّ
 بعــد تطهيرهــا مــن اإلرهابييــن 

ً
 اســتراتيجيا

ً
علــى 19 قريــة ومزرعــة وموقعــا

بمعارك ضارية كبدتهم خالل خسائر فادحة باألفراد والعتاد، وتوغلت 
بعمــق 20 كــم فــي ريــف حمــاة الشــمالي وســهل الغــاب.

       وتلك القرى واملزارع واملواقع هي: كفر نبودة، والبانة، وتل هواش، 

مع اقتراب
انتهاء مدتها تهاوت 
هدنة الـ72 ساعة 

بسبب الخرق 
املتكرر لها من 

قبل التنظيمات 
اإلرهابية
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الجيش العربي السوري يعيد هيكلة قواته وسط معارك ضارية مع التنظيمات اإلرهابية بريف حماة الشمالي

وبــاب  والشــريعة،  والجمازيــة،  والكــركات،  املضيــق،  وقلعــة  والتوينــة، 
الطاقــة، واملســتريحة، والهــواش، والشــيخ إدريــس، والتوبــة، والجابريــة، 
الغــاب،  بســهل  الزراعــي  واملطــار  والحمــرا،  واملهاجريــن،  عثمــان،  وتــل 

)الوطــن، 2019-5-18( والحويــز. 
شــهد مدنــي وأصيــب آخــرون 

ُ
       وبســبب خــرق اإلرهابييــن للهدنــة، است

بجــروح نتيجــة اعتــداء املجموعــات اإلرهابيــة فــي إدلــب بالصواريــخ علــى 
قريتــي الشراشــير والحويــز بريــف الالذقيــة، لكــن الجيــش رد علــى مصدر 
االعتــداء بضربــات أســفرت عــن تدميــر منصــات إطــالق صواريــخ وإيقــاع 

خســائر فــي صفــوف اإلرهابييــن. )ســانا، 2019-5-18(
فــي قاعــدة »حميميــم«        بمــوازاة ذلــك، تصــدت الدفاعــات الجويــة 
الصاروخيــة،  والقذائــف  املســيرة  الطائــرات  مــن  ملجموعــة  الروســية 
املواطنيــن.   مــن  آخــر  عــدد  وجــرح  مقتــل شــخص  إلــى  الهجمــات  وأدت 

)2019-5-18 )ســبوتنيك، 
      هــذا، ومــع اقتــراب انتهــاء مــدة الهدنــة، تهــاوت بســبب الخــرق املتكــرر 
لهــا مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة، وقبــل انتهــاء 
مدتهــا التــي مــن املفتــرض أن تنتهــي منتصــف ليــل اإلثنيــن – الثالثــاء، 
تهاوت هدنة الـ72 ساعة في شمال البالد، بعد أن خرقها تنظيم »جبهة 

النصــرة« اإلرهابــي وحلفــاؤه عــدة مــرات. )الوطــن، 2019-5-20(
       وفــي ســياق خروقــات اإلرهابييــن، قالــت وزارة الدفــاع الروســية فــي 
بيــان لهــا: »إن إرهابيــي تنظيــم جبهــة النصــرة حاولــوا أمــس شــن هجــوم 
 
ً
علــى قاعــدة حميميــم الروســية بواســطة راجمــات الصواريــخ انطالقــا

مــن منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب«، مؤكــدة أن »منظومــات الدفــاع 
ودمرتهــا«.  القاعــدة  علــى  القذائــف  إطــالق  مواقــع  رصــدت  الجــوي 

)2019-5-20 )ســبوتنيك، 
      هــذا، وضمــن معــارك كــّرٍ وفــّرٍ لجــأ إليهــا الســتيعاب هجــوم واســع 
، وبهدف إعادة 

ً
لإلرهابيين باتجاه نقاطه التي كان قد سيطر عليها أخيرا

هيكلــة القــوات والتقــدم مــن جديــد، انســحب الجيــش العربــي الســوري 
مســاء األربعــاء مــن بلــدة كفرنبــودة بريــف حمــاة الشــمالي، وســط معــارك 
ضاريــة مــع التنظيمــات اإلرهابيــة فــي شــمال البــالد، ق�ســى خاللهــا علــى 

العديــد مــن اإلرهابييــن فــي محيــط البلــدة.
      ومنذ ليل الثالثاء حتى فجر األربعاء، شّن اإلرهابيون أشرس هجمات 
مــن محــور الحويــز مســتخدمين دراجــات ناريــة جبليــة زودهــم بها النظام 
 كان الجيش لهم 

ُ
التركي وعربات مفخخة وانتحاريين انغماسيين، حيث

باملرصاد وتصدى النتحارييهم وقطعانهم تحت تغطية نارية كثيفة من 
الطيران الحربي، ودمر عرباتهم املفخخة بمحيط كفر نبودة، كما دمر 
دراجاتهــم الناريــة وقتــل العشــرات مــن اإلرهابييــن باشــتباكات هــي األكثــر 
تســّمى  مــا  فــي  املســؤولين  أحــد  القتلــى  اإلرهابييــن  مــن  وعــرف  ضــراوة، 
»الجبهــة الوطنيــة للتحريــر« املدعــو يوســف أبــو لطــوف وامللقــب »أبــو 

صالــح طحــان«. )الوطــن، 2019-5-22(
      فــي اإلطــار ذاتــه، بــدأ هجــوم املســلحين علــى محــور بلــدة كفرنبــودة 
مــن جهــة الهبيــط جنــوب إدلــب، وذلــك بعــد انخــراط جميــع التنظيمــات 
)هيئة تحرير الشام – الجبهة الوطنية للتحرير – جيش األحرار – جيش 
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النصــر – جيــش العــزة – الحــزب اإلســالمي التركســتاني( ضمــن غرفــة 
عمليــات موحــدة تشــرف عليهــا تركيــا بشــكل مباشــر فــي نقطــة املراقبــة 

التابعــة لهــا فــي شــير املغــار بجبــل شحشــبو شــمال غــرب حمــاة.
       وذكــر مصــدر ميدانــي، أن الجيــش فجــر مفخخــة يقودهــا انتحــاري 
هجــوم  تبعهــا  لهدفهــا،  وصولهــا  قبــل  املالديفــي«  ســارة  »أبــا  يدعــى 
ملجموعــات االقتحــام التابعــة لـ»هيئــة تحريــر الشــام« )الواجهــة الحالية 
للنصــرة( باســتخدام الدراجــات الناريــة، حيــث دارت معــارك عنيفــة بيــن 
الجيــش واملســلحين تــم خاللهــا إحبــاط تقــدم أول مجموعــة للمســلحين 

وقتــل معظــم أفرادهــا.
       وأشــار املصــدر، إلــى أن موجــة االقتحــام األولــى للمســلحين أفشــلها 
عناصر الجيش بعد ساعات من املعارك، ثم تراجعت حدة املعارك إلى 
أن قام املسلحون بإرسال مفخخة أخرى يقودها االنتحاري »أبو عماد 

الحمــوي« وتــم إحبــاط تفجيرهــا قبــل وصولهــا 
من قبل عناصر الجيش، حيث بدأ املسلحون 
عــدة  باســتخدام  أعنــف  بوتيــرة  آخــر   

ً
هجومــا

مجموعــات اقتحــام »تمكنــوا مــن خاللهــا فتــح 
ثغــرة والتقــدم نحــو بعــض النقــاط فــي محيــط 
كفــر نبــودة، حيــث اضطــر عناصــر الجيــش إلــى 
التراجع لنقاط خلفية، حيث ما زالت املعارك 
التــي  النقــاط  مــن  املســلحين  لطــرد  مســتمرة 

دخلوهــا«.
 
ً
كبيــرا  

ً
عســكريا  

ً
دعمــا تركيــا  وقدمــت         

مــن  املعركــة  هــذه  فــي  املســلحة  للجماعــات 
خــالل اســتقدام تعزيــزات ممــا يســمى »الجيــش 
الوطني« الذي أسســته شــمال حلب وإشــراكه 
إلى جانب »هيئة تحرير الشام« في فتح الجبهة 

غــرب حمــاة. الجيــش شــمال  ضــد 
نقطــة  أن  ميدانيــة،  مصــادر  وكشــفت         
املراقبــة التركيــة كانــت نقطــة انطــالق عربــات 
نقــاط  نحــو  اإلرهابيــة  للتنظيمــات  التذخيــر 
وجــود  إلــى  باإلضافــة  الجيــش،  مــع  املواجهــة 
الصواريــخ  وراجمــات  املدفعيــة  مرابــض 
املشــاة.  ملجموعــات  بالتمهيــد  أســهمت  التــي 

)2019-5-22 نــت،  )املياديــن 
       فــي غضــون ذلــك، عــادت أنقــرة للمطالبــة 
إطــار  ضمــن  إدلــب  فــي  التصعيــد«  »بخفــض 

»اتفاق سوت�سي« حول إدلب املعلن في 17 أيلول املا�سي، وجاء في بيان 
صــادر عــن وزارة الدفــاع التركيــة، »وزيــر الدفــاع التركــي )خلو�ســي أكار( 
الوضــع  تطــورات  شــويغو(  )ســيرغي  الرو�ســي  نظيــره  مــع   

ً
هاتفيــا يبحــث 

فــي إدلــب والتدابيــر التــي ســتتخذ لخفــض التصعيــد فــي املنطقــة فــي إطــار 
)2019-5-20 )ســبوتنيك،  سوت�ســي«.  تفاهــم 

الوطنيــة  مــن ميليشــيا »الجبهــة        وذكــرت مصــادر إعالميــة مقربــة 
للتحريــر«، املدعومــة مــن تركيــا، أن النظــام التركــي ســيقدم إلــى موســكو 
 عبــر »مجموعــة العمــل املشــتركة«، املتوقــع أن تكــون 

ً
« جديــدا

ً
»التماســا

مــن  أطــول  مــدة  الهدنــة  لتمديــد  أمــس،  أنقــرة  فــي  ثانيــة  اجتمعــت  قــد 
ســابقتها ملناقشــة »ترتيبــات« البــدء بتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات 
فتــح  مقدمتهــا  وفــي  لهــا،   

ً
ضامنــا بحســبانها  و»أســتانا«،  »سوت�ســي« 

الطريقيــن الســريعين بيــن حلــب وكل مــن حمــاة والالذقيــة والحفــاظ علــى 
آخــر منطقــة لـ»خفــض التصعيــد« فــي إدلــب واألريــاف املجــاورة لهــا.

        ولفتــت املصــادر إلــى أن نظــام رجــب طيــب أردوغــان مطالــب بوضــع 
الـــ12  الثابتــة  العســكرية  نقــاط مراقبتــه  لســحب  زمنــّي قصيــر  جــدول 
وإعــادة تموضعهــا مــن جديــد ولتنفيــذ تعهداتهــا بتطبيــق بنــود »منزوعــة 
الســالح«، ومنهــا فتــح الطريقيــن الدولييــن، وعــدم التملــص مــن التزاماتهــا 
كما في السابق عندما ماطلت في تطبيق بنود االتفاق ومدت عمره من 

شــهرين إلــى 7 أشــهر مــن دون أن تلتــزم بــه. )الوطــن، 2019-5-20(
      مــن جانبــه، قــال وزيــر الدفــاع التركــي خلو�ســي أكار: إن »إخــالء موقــع 
لــن  »النظــام«  هجــوم  بعــد  إدلــب  فــي  املراقبــة 
مــكان«،  أي  فــي  يحــدث  لــن  بالتأكيــد،  يحــدث 
وأضاف: »لن تتراجع القوات املسلحة التركية 

مــن مــكان تمركزهــا«.
       وزعــم أكار أن دمشــق تبــذل مــا فــي وســعها 
 300 أنَّ  وأضــاف:  القائــم،  بالوضــع  لإلخــالل 
خــالل  الصــراع  بســبب  نزحــوا  شــخص  ألــف 
تمــت  أنــه   

ً
أيضــا أكار  وزعــم  املا�ســي،  الشــهر 

وأنــه  جديــدة«  »مأســاة  بــدء  دون  الحيلولــة 
بحــث مــع وزيــر الدفــاع الرو�ســّي ســيرغي شــويغو 
إلــى داخــل  درء موجــة جديــدة مــن املهاجريــن 

)2019-5-22 )رويتــرز،  تركيــا. 
الدفــاع  وزارة  أكــدت  األثنــاء،  هــذه  فــي        
الروسية، في بيان، أن الجيش السورّي ق�سى 
 لـ»النصرة« ودمر 3 

ً
على أكثر من 150 مسلحا

دبابــات و24 ســيارة مــزودة برشاشــات ثقيلــة.
العربــي  الجيــش  قــوات  إن  البيــان:  وقــال       
الجــاري   22 صبــاح  منــذ  صــدت  الســوري 
»جبهــة  ملســلحي  مكثفــة  هجمــات   3 )أمــس(، 
النصــرة« علــى التجمــع الســكني فــي بلــدة كفــر 

حمــاة(. مدينــة  غــرب  )شــمال  نبــودة 
      وأضاف البيان: شارك في هذا الهجوم نحو 
مشــاة  ســيارات  و4  دبابــات  و7  ُمســلح   500
ثقيلــة  برشاشــات  مــزودة  ســيارة   30 ونحــو 

انتحاريــان. يقودهمــا  ُمتفجــرات  تحمــالن  وســيارتين 
 عن استخداِم اإلرهابيين لراجمات الصواريخ 

ً
      وأعلنت الوزارة أيضا

لشــّنِ هجمات على قاعدة حميميم الروســّية بســورية.
      وأضــاف البيــان: »فــي 22 أيــار الجــاري نّفــذ املســلحون 17 عمليــة 
إطــالق صواريــخ مــن منطقــة خفــِض التصعيــد فــي إدلــب باتجــاه قاعــدة 
حميميــم الجويــة الروســّية، 8 صواريــخ منهــا لــم تصــل حتــى إلــى القاعــدة 
قــوات  مــن  تــّم صّدهــا  املتبقيــة فقــد  التســعة  الصواريــخ  أمــا  الجويــة، 
الّدفــاع الجــوّي فــي القاعــدة الجويــة الروســية«. )روســيا اليــوم، 5-22-

اقبة  نقطة املر
التركية في شير املغار 
كانت نقطة انطالق 

عربات التذخير 
للتنظيمات اإلرهابية 
نحو نقاط املواجهة 
مع الجيش بمحيط 

كفرنبودة!

ملف الشمال
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الطيران الحربي السوري يدمر العربات املفخخة لإلرهابيين بمحيط كفر نبودة ويقتل العشرات منهم

)2019
      علــى صعيــد متصــل، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ســيرغي 
ريابكوف: »توجد لدينا معلومات تشــير إلى أن املســلحين واإلرهابيين في 
ســورية يقومون باســتعدادات مســتمرة لتنظيم اســتفزازات باســتخدام 
هــذه  علــى  وحلفاؤهــم  األميركيــون  زمالؤنــا  يــرد  وال  الكيميائيــة.  املــواد 

اليــوم، 2019-5-22( بتحــد«. )روســيا  املعلومــات 
      ويوم األحد املا�سي، نفت القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة 
اإلعــالم  وســائل  وبعــض  اإلرهابيــة  املجموعــات  تناقلهــا  التــي  األخبــار 
 
ً
 كيميائيــا

ً
التابعــة لهــا عــن اســتخدام الجيــش العربــي الســوري ســالحا

فــي بلــدة كبانــة بريــف الالذقيــة الشــمالي، مؤكــدة أن تلــك األخبــار »كاذبــة 
ومفبركــة وعاريــة مــن الصحــة«.

      كمــا أكــد مصــدر مســؤول فــي وزارة الخارجيــة واملغتربيــن فــي اليــوم 
ذاتــه علــى مــا جــاء فــي بيــان القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة، 
 وال يمكــن لهــا أن 

ً
 أن ســورية لــم تســتخدم هــذه األســلحة ســابقا

ً
موضحــا

، وألنها تعّد استخدام مثل هذه 
ً
تستخدمها اآلن، ألنها ال تمتلكها أصال

 اللتزاماتهــا األخالقيــة والدوليــة.
ً
األســلحة الســامة مناقضــا

       باملقابــل أصــرت واشــنطن علــى تبنــي روايــة التنظيمــات اإلرهابيــة، 
وقالــت املتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة مورجــان أورتاجــوس 
فــي بيــان »لألســف، مــا زلنــا نــرى دالئــل علــى أنَّ »نظــام )الرئيــس بشــار( 

األســد« ربمــا يكــون قــد اســتأنف اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، بمــا 
فــي ذلــك هجــوم مزعــوم بغــاز الكلــور فــي شــمال غــرب ســورية صبــاح يــوم 

أيــار«.  19
       وأضافــت »مــا زلنــا نجمــع معلومــات بشــأن هــذه الواقعــة«، وتابعــت: 
»لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا كان »نظام )الرئيس( األسد« يستخدم 
األســلحة الكيميائية فســترد الواليات املتحدة وســيرد حلفاؤنا على نحو 

ســريع ومتناســب«.
       وسبق إلدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب أن اعتدت على سورية 
االعتــداء  وكان  كيميائيــة،  أســلحة  اســتخدام  مزاعــم  بســبب  مرتيــن، 

األول فــي نيســان 2017 فــي حيــن الثانــي فــي نيســان 2018.
      واتهــم بيــان الخارجيــة األميركيــة روســيا والجيــش العربــي الســورّي 
بمواصلــة مــا اســمه »حملــة تضليــل… الختــالق روايــة زائفــة بــأن آخريــن 
هــم املســؤولون عــن الهجمــات بأســلحة كيماويــة«، وزعــم البيــان »أن 
 كل 

ً
الحقائــق واضحــة، »نظــام )الرئيــس( األســد« هــو الــذي شــنَّ تقريبــا

الهجمات باألســلحة الكيميائية التي تم التحقق من وقوعها في ســورية- 
وهــي نتيجــة توصلــت إليهــا األمــم املتحــدة مــرة تلــو األخــرى«. )رويتــرز، 22-

)2019-5
       وألقــت مروحيــات ســورية قصاصــات ورقيــة علــى قــرى ريــف إدلــب 
تطالــب الســكان املحلييــن بإخالئهــا قبــل بــدء مــا أســمته معركــة تحريــر 

ملف الشمال
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إدلــب الكبــرى. )روســيا اليــوم، 2019-5-23(
العربــي  الجيــش  أن  لتعلــن  الروســية  الدفــاع  وزارة  عــادت  بينمــا         
الســوري، فــي صــده هجمــات »هيئــة تحريــر الشــام«، فــي الجــزء الجنوبــي 
 ودمــر 

ً
الغربــي مــن منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب، حّيــد 350 إرهابيــا

وعربــات. دبابــات 
      وقــال رئيــس املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية، اللــواء فيكتــور 
كوبتشيشــين فــي بيــان: »خــالل اليــوم املا�ســي، صــدت القــوات الحكوميــة 
)الســورية( هجمــات مــن الجماعــات املســلحة غيــر الشــرعية، فــي مناطــق 
بلدتــي كفــر نبــودة وحويــز فــي ريــف حمــاة. منــذ 21 أيــار، قتلــت القــوات 
، ودمرت 5 دبابات ومركبة 

ً
الحكومية السورية ما يصل إلى 350 إرهابيا

قتاليــة للمشــاة و27 ســيارة بيــك آب مــزودة برشاشــات مــن عيــار ثقيــل 
ومركبتيــن ملهمــات انتحاريــة وثــالث منصــات راجمــات صواريــخ«.

 لكوبتشيشين، فإن الجماعات 
ً
      هذا، ووفقا

املسلحة غير الشرعية تنقل تعزيزات وأسلحة 
ومعدات عسكرية إلى منطقة بلدة كفر نبودة، 

من أجل التعويض عن خسائر القتال.
      وأضــاف: »علــى مــدار اليوميــن املاضييــن، 
خفــض  منطقــة  غــرب  جنــوب  إلــى  وصــل 
مســلح،   800 مــن  أكثــر  إدلــب  فــي  التصعيــد 
قتاليــة  مركبــات  و3  األقــل  علــى  دبابــات  و7 
مــزودة  صغيــرة  شــاحنة  و15  الجنــود،  لنقــل 
حــول  معلومــات  وتلقينــا  ثقيلــة..  برشاشــات 
لســيارتين  اإلرهابيــة  التشــكيالت  قــادة  تجهيــز 
إلــى أربــع مفخخــة يقودهــا انتحاريــون، بهــدف 

.« الســورية  القــوات  دفاعــات  اختــراق 
 على أنه ال يزال هناك احتمال 

ً
       وشدد أيضا

غيــر  املســلحة  الجماعــات  تقــوم  ألن  كبيــر، 
بهــدف  الســامة،  املــواد  باســتخدام  الشــرعية 
اتهــام قــوات الحكومــة الســورية فــي وقــت الحــق 
املدنييــن.  ضــد  كيميائيــة  أســلحة  باســتخدام 

)2019-5-24 )تــاس، 
أنَّ  الروســية،  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت        

الحكومــة الســورية أعــدت نقطتــي عبــور خاصتيــن لإلســهام فــي مغــادرة 
التصعيــد. لخفــض  إدلــب  منطقــة  مــن  املدنييــن  الســكان 

       وقال اللواء فيكتور كوبتشيشين، مدير مركز حميميم للمصالحة 
فــي ســورية التابــع لــوزارة الدفــاع الروســية، فــي بيــان صــدر عنــه: »أعــدت 
ســلطات الجمهوريــة العربيــة الســورية، بهــدف ضمــان الخــروج الطوعــي 
وغيــر املعرقــل للمدنييــن مــن منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد، نقطتــي 
عبــور قــرب بلدتــي صــوران فــي محافظــة حمــاة وأبــو الظهــور فــي محافظــة 

إدلــب«. )روســيا اليــوم، 2019-5-22(
      وكان متزعــم تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي أبــو محمــد الجوالنــي 
قد دعا، في لقاء ُمصور جمعه بإعالميين ونشره »النصرة« على تطبيق 
»تلغــرام«، امليليشــيات املســلحة املواليــة للنظــام التركــي إلــى فتــح جبهــات 
قتال مع قوات الجيش العربي السوري، ودعا السكان إلى حفر مالجئ، 

 ممــا ســماه »قصــف الجيــش«.
ً
 مــن النــزوح مــن املنطقــة هربــا

ً
بــدال

فــي  املوجــودة  )امليليشــيات(  الفصائــل  »بعــض  الجوالنــي:  وقــال        
فــي الشــمال  درع الفــرات واملنطقــة هنــاك )املناطــق التــي تحتلهــا تركيــا 
 ،»

ً
 على حلب مثال

ً
الســوري(، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عمال

 أن لهــذه امليليشــيات محــاور مــع الجيــش، وأن تشــتيته وفتــح أكثــر 
ً
نــا ُمبّيِ

مــن محــور يصــب فــي مصلحــة تنظيمــه.
     وزعــم الجوالنــي أن قــوات الجيــش تهــدف مــن خــالل عملهــا العســكري 
 :

ً
إلــى »تهجيــر« الســكان، وحــض هــؤالء الســكان علــى حفــر املالجــئ، قائــال

»يجــب أن تكــون ثقافــة جديــدة فــي املنطقــة، كل عائلــة، كل مجموعــة 
أن  يجــب  كملجــأ،  فيــه  وتتحصــن  مكانهــا  تحفــر  أن  تســتطيع  عوائــل، 
نتساعد كفصائل، كحكومة )إشارة إلى حكومة اإلنقاذ التابعة للنصرة 
فــي إدلــب(، كدفــاع مدنــي لحفــر مالجــئ للنــاس«، وأضــاف: »إذا صــارت 
املثــال،  ســبيل  علــى  إدلــب  مدينــة  فــي  معركــة 
مدينــة  كل  تخــرج  مدنــي،  ألــف   700 هنــاك 
املالجــئ،  هــذه  كل  توافــرت  إذا  أمــا  إدلــب؟ 
الجوالنــي  فــي أرضهــم«، وكــرر  النــاس  يتشــبث 
الوحيــد  الخيــار  هــو  العســكري«  »الخيــار  أن 
ملواجهة قوات الجيش. )مواقع معارضة، 18-

)2019-5
       مــن جهــة أخــرى، قالــت »منصــة موســكو« 
فــي تصريــح لهــا: »أطلــق نصــر الحريــري رئيــس 
صحيفــة  مــع  لــه  لقــاء  عبــر  التفــاوض،  هيئــة 
)أمــس(،  اليــوم  شــر 

ُ
ن األوســط،  الشــرق 

أن  فيهــا  بّيــن  جديــدة   اســتفزازية  تصريحــات 
بــل  النــزاع«،  فــي  طــرف  إلــى  »تحولــت  موســكو 
ذهــب إلــى مطالبــة األمــم املتحــدة بالقفــز فــوق 
»حــق الفيتــو« لتجنيــب النصــرة وأشــباهها مــا 
 تحــت ذريعــة 

ً
 وأبــدا

ً
تتلقــاه مــن ضربــات، ودائمــا
املدنييــن!«. عــن  »الدفــاع 

بنظــر  واشــنطن  تتحــول  »لــم  وأضافــت:        
املجموعة املتشددة ضمن هيئة التفاوض إلى 
»طــرف فــي النــزاع« حيــن أعلــن رئيســها تقديمــه 
للجــوالن الســوري املحتــل إلــى الكيــان الصهيونــي، ولــم تطالــب بنــزع حــق 
الفيتــو منهــا، بــل حتــى لــم تجــرؤ علــى إدانتهــا بشــكل صريــح، وفــوق ذلــك 
فقد سارعت إلى اللقاء مع مسؤوليها بعد أيام قليلة من ذلك اإلعالن«.

وأوضحت املنصة، أن تصريحات من هذا النوع هي »جزء من »جهود« 
يبذلهــا املتشــددون فــي كل مــكان ملحاولــة إجهــاض الحــل السيا�ســي الــذي 
فــي سوت�ســي.  األخيــرة  األميركيــة  الروســية  اللقــاءات  بعــد  بارقتــه  الحــت 

)الوطــن، 2019-5-18(
        في إطار متصل، كشف ضابط ليبي أن الباخرة التركية »أمازون« 
 كبيــرة مــن 

ً
التــي رســت فــي مينــاء العاصمــة طرابلــس كانــت تحمــل أعــدادا

اإلرهابييــن كان مــن ضمنهــم مســلحون مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي تــم 
جلبهــم مــن ســورية والعــراق.

فــي البحريــة الليبيــة العقيــد أبــو بكــر البــدري: إن        وقــال الضابــط 

أكار: إخالء موقع 
اقبة في إدلب لن  املر
يحدث بالتأكيد، لن 

يحدث في أي مكان، لن 
تتراجع القوات التركية 

من مكان تمركزها!
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الجيش السوري أعد نقطتي عبور قرب بلدتي صوران في محافظة حماة وأبو الظهور في محافظة إدلب لضمان الخروج الطوعي للمدنيين

شــحنة األســلحة التركيــة التــي وصلــت إلــى مينــاء طرابلــس إلــى املجموعــات 
 
ً
املســلحة التابعــة ملــا تســّمى )حكومــة الوفــاق( كانــت تخفــي وراءهــا أيضــا

 كبيرة من إرهابيي داعش تم جلبهم من سورية والعراق على متن 
ً
أعدادا

 على 
ً
السفينة نفسها، وأضاف: إن السفينة التركية كانت تحتوي أيضا

كميات من الذخائر لتعويض امليليشيات )قوات حكومة الوفاق( عما 
تكبدتــه مــن خســائر فــي العتــاد علــى يــد القــوات 
املســلحة التــي اســتهدفت العديــد مــن مخازنهــم. 

)ســانا، 2019-5-21(
      مــن جانــب آخــر، رفضــت دمشــق االتهامــات 
املوجهــة إليهــا باســتخدام الكيميائــّي، ووصفتهــا 
غربيــة  دول  مــن  يائســة  متكــررة  بمحاولــة 
إدلــب،  فــي  لتخفيــف الضغــط عــن اإلرهابييــن 

فــي تلــك املنطقــة. وإبطــاء تقــدم الجيــش 
      وصــرح مصــدر مســؤول فــي وزارة الخارجيــة 
املســلحة  والقــوات  الــوزارة  بــأن  واملغتربيــن، 
جملــة  األنبــاء  هــذه  نفتــا  قــد  كانتــا  الســورية 
املواقــع  بعــض  بــدأت  أن  منــذ   ،

ً
وتفصيــال

املحسوبة على التنظيمات اإلرهابية »بالترويج 
اســتخدام  حــول  كعادتهــا  الكاذبــة  ألخبارهــا 
الجيــش العربــي الســوري أســلحة كيميائيــة فــي 

الالذقيــة«. بريــف  كبانــي  بلــدة 
 أن هــذا 

ً
       وأضــاف املصــدر: »كان واضحــا

الصــراخ والعويــل واألخبــار املفبركــة والعاريــة عــن الصحــة مــا هــو إال 
مقدمــة لجوقــة الكــذب والنفــاق الغربيــة لتنســج علــى املنــوال نفســه، 
.»

ً
 وشــعبا

ً
وتبــدأ بالتهديــد والوعيــد ضــد الدولــة الســورية حكومــة وجيشــا

       وشــدد علــى أنَّ مــا يجــري اآلن هــو »حملــة ممنهجــة مــن األكاذيــب 
 االتهامــات 

ً
التهــام الدولــة الســورية باســتخدام هــذه األســلحة«، واصفــا

مــن  يائســة  مكــررة  »محاولــة  مجــرد  بأنهــا 
لســيدتها  والتابعــة  الغربيــة  الــدول  بعــض 
لتخفيــف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
الضغــط عــن عمالئهــا اإلرهابييــن فــي إدلــب، 
تقــدم  لتأخيــر  مكشــوفة  بائســة  ومحاولــة 

املناطــق«. تلــك  فــي  الجيــش 
      وأكــد املصــدر، أنَّ »كل هــذا الضجيــج 
والعــزف الجماعــي علــى هــذا الوتــر لــن يثنيهــا 
)الســلطات الســورية( عــن مواصلــة حربهــا 
ضــد ااٍلرهــاب وتطهيــر كل شــبر مــن ســورية 

منــه«. )ســانا، 2019-5-24(
الدفــاع  نفــت وزارة  مــواز،        علــى خــط 
الروسية صحة تقارير حول وقوع هجمات 
التصعيــد  خفــض  بمنطقــة  كيميائيــة 
بإدلــب، مشــددة علــى أن روايــات واشــنطن 
غطــاء  توفيــر  إلــى  تهــدف  الخصــوص  بهــذا 

اإلرهابييــن. لتحــركات  سيا�ســّي 

نفت القيادة العامة 
للجيش والقوات 

املسلحة األخبار عن 
استخدام الجيش 

 بريف 
ً
 كيميائيا

ً
سالحا

الالذقية الشمالي

ملف الشمال
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إيغــور  اللــواء  الروســية،  الدفــاع  وزارة  باســم  املتحــدث  وأكــد         
لــم تقــع فيهــا أي  كوناشــينكوف، أنَّ منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد 

واشــنطن. زعمتــه  كمــا  أيــار،   19 يــوم  كيميائيــة  هجمــات 
القــوات  بــأن  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أذكــر  أن  »نــود  وقــال:         
الحكوميــة الســورية هــي مــن بــادرت بوقــف إطــالق النــار فــي منطقــة إدلــب 
 
ً
، ولــم تحصــل بتاتــا

ً
يــوم 18 أيــار ولــم تخضــع الســتفزازات عديــدة الحقــا

أي هجمــات يــوم الـــ19 مــن أيــار هنــاك«.
       وأشــار كوناشــينكوف إلــى أن »املصــدر الوحيــد وشــهود العيــان لهــذا 
الفــرع  النصــرة«،  تنظيــم »جبهــة  مــن  إرهابيــون  هــم  املزعــوم،  الهجــوم 
إجبــار  بـ«محاولــة  األمريكيــة  الخارجيــة  واتهــم  للقاعــدة«،  الســوري 
العالــم علــى تصديــق كذبــة جديــدة تدعــي وجــود إشــارات علــى اســتخدام 

إدلــب«. فــي  الكيميائــي 
      وأشــار إلــى أنَّ الروايــات األمريكيــة األخيــرة 
حــول اســتخدام القــوات الحكوميــة الســورية 
وســط  تأتــي  إدلــب  فــي  الكيميائــي  للســالح 
اللتيــن  »املنظمتيــن  مــن  علنيــة  تصريحــات 
خلقهما الغرب نفســه، وهما املرصد الســوري 
لحقــوق اإلنســان والخــوذ البيضــاء املخادعــة، 
أكدتا فيها أنهما ال تملكان أي معلومات بشأن 

أو ضحايــاه«. املزعــوم  الهجــوم  مــكان 
      وأكد كوناشينكوف أنَّ املسلحين الناشطين 
»جبهــة  إلــى  ينتمــون  كلهــم  إدلــب  منطقــة  فــي 
النصرة« التي قد قضت على تشكيالت أخرى 
تابعــة للمعارضــة الســورية املســلحة فــي شــباط 
املا�ســي، وذلــك فــي ســياق تشــكيكه بصحــة مــا 
تــدرس  أنهــا  مــن  األمريكيــة  الخارجيــة  أعلنتــه 
 معلومــات تلقتهــا مــن »مصــادر عديــدة« 

ً
حاليــا

و«مســلحين  عيــان«  شــهود  مــع  و«مقابــالت 
الهجــوم  بوقــوع  تفيــد  متأثريــن«  معارضيــن 

املزعــوم. 
       وأضــاف أن األرا�ســي املشــمولة بمنطقــة 
بالكامــل  »خاضعــة  التصعيــد  لخفــض  إدلــب 

مــن املعارضــة الســورية«. للنصــرة، وال توجــد هنــاك أي فصائــل 
     وشــدد كوناشــينكوف علــى أن اإلشــاعات الكاذبــة حــول اســتخدام 
الكيميائــي فــي ســورية التــي ترددهــا الخارجيــة األمريكيــة تهــدف إلى »توفير 
غطــاء سيا�ســي ملحــاوالت متشــنجة يقــوم بهــا اإلرهابيــون لزعزعــة الوضــع 
فــي إدلــب وإحــداث كارثــة إنســانية هنــاك«. )روســيا اليــوم، 2019-5-24(

      مــن جهتهــا، أكــدت الواليــات املتحــدة تلقيهــا تقاريــر عديــدة تشــير 
إلــى  بعــد  تتوصــل  لــم  لكنهــا  ســورية،  فــي  كيميائيــة  هجمــات  وقــوع  إلــى 

بخصوصهــا. نهائيــة  اســتنتاجات 
       وقالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة، مورغــان أورتاغــوس: 
»لدينــا العديــد مــن التقاريــر بمــا فــي ذلــك املقابــالت مــع شــهود عيان، التي 
 مــن مقاتلــي املعارضــة نقلــوا إلــى مستشــفيات محليــة 

ً
تفيــد بــأن عــددا

بعدمــا ظهــرت عليهــم أعــراض تشــابه تأثيــر املــواد الكيميائيــة«. )رويتــرز، 

)2019-5-23
 أكــدت 

ً
     ويأتــي هــذا التصريــح غــداة نشــر الخارجيــة األمريكيــة بيانــا

فيــه: »وجــود مؤشــرات تــدل علــى أن الجيــش الســوري، ربمــا، عــاد إلــى 
اســتخدام الســالح الكيميائــي، بمــا فــي ذلــك الهجــوم الكيميائــي املحتمــل 
الذي وقع صباح يوم 19 أيار في شمال غرب سورية«، وأشار البيان إلى 

أن اإلدارة األمريكيــة ال تــزال »تجمــع املعلومــات حــول الواقعــة«.
للســلطات  تحذيرهــا  البيــان  فــي  األمريكيــة  الخارجيــة  وجــددت        
 في حال تأكدها من أن دمشــق 

ً
الســورية بأن رد واشــنطن ســيأتي ســريعا

الكيميائــي«. اســتخدام  »اســتأنفت 
      هــذا، وقبــل يوميــن مــن صــدور البيــان األمريكــي، أفــاد املركــز الرو�ســي 
للمصالحــة فــي ســورية التابــع لــوزارة الدفــاع الروســية بــأن تنظيــم »جبهــة 
النصــرة« اإلرهابــي يســتعد لتنفيــذ اســتفزازات كيميائيــة بالقــرب مــن 
التهــام  إدلــب  محافظــة  فــي  ســراقب  مدينــة 
مــواد  باســتخدام  الروســية  الجويــة  القــوات 

املدنييــن.  ضــد  كيميائيــة 
املزعــوم  الكيميائــي  الهجــوم  وبخصــوص 
نفــت  فقــد  األمريكــي،  البيــان  فــي  املذكــور 
الخارجيــة الســورية صحــة التقاريــر التــي تفيــد 
 في منطقة 

ً
 كيميائيا

ً
باستخدام الجيش سالحا

أيــار.  19 يــوم  الالذقيــة  ريــف  فــي  كبانــي 
      كمــا علــى صعيــد متصــل، أكــدت املتحدثــة 
ماريــا  الروســية  الخارجيــة  وزارة  باســم 
التوتــر  تزايــد  تلحــظ  موســكو  أن  زاخاروفــا، 
الســورية  إدلــب  منطقــة  فــي  خطيــر  بشــكل 

.
ً
مؤخــرا

      وقالــت زاخاروفــا فــي هــذا الصــدد: »نشــهد 
مــن نهايــة نيســان وحتــى الوقــت الحالــي، زيــادة 
خفــض  منطقــة  حــول  التوتــرات  فــي  خطيــرة 
التصعيــد فــي إدلــب، حيــث يوجــد أكبــر تجمــع 

الشــام«. إلرهابيــي هيئــة تحريــر 
أن  زاخاروفــا  ذكــرت  آخــر،  ســياق  وفــي         
حــول  تصريحاتهــا  فــي  املتحــدة،  الواليــات 
االســتخدام املزعــوم لألســلحة الكيميائيــة مــن قبــل القــوات الحكوميــة 
في سورية، تعتمد على مصادر لم يتم التحقق منها، بما في ذلك مصادر 

إرهابيــة. جماعــات  مــن 
 لزاخاروفــا، فــإن الغــرب يفضــل أن يتبــع »طريــق زعزعــة 

ً
     هــذا، ووفقــا

 مــن اإلســهام فــي التســوية الســلمية، مشــيرة 
ً
الوضــع بشــكل دائــم«، بــدال

إلــى أن الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا يبــدون اســتعدادهم »للــرد الفــوري 
تماشــيا مــع مثــل هــذا النــوع مــن املعلومــات«.

 ما يعنيه هذا ال�سيء... الواليات املتحدة 
ً
       وأضافت: »نحن ندرك جيدا

فــي  الســورية،  األرا�ســي  داخــل  صاروخيتيــن  ضربتيــن  شــنوا  وحلفاؤهــا 
انتهــاك مليثــاق األمــم املتحــدة وقواعــد القانــون الدولــي املتعــارف عليهــا، 
لصالــح املعارضــة الســورية املســلحة واملجموعــات املتطرفــة واإلرهابيــة 

الدوليــة«. )روســيا اليــوم، 2019-5-24(.

الدفاع الروسية: 
الجيش السوري في 

صده هجمات »هيئة 
تحرير الشام« حّيد 
 ودمر 

ً
350 إرهابيا

دبابات وعربات

ملف الشمال
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التعليق

أنَّ  عنجرينــي،  صهيــب  والصحافــّي،  الكاتــب  أوضــَح         

الشــماَل الســورّي يقــف مــرة أخــرى، علــى مفتــرق طــرق. 

فبينمــا تتوافــر جميــع عوامــل الّتفجير للمشــهد 

برّمتــه، يتــم العمــل وراء الكواليــس علــى 

إعــادة فــرض »ســتاتيكو« ُيكّبــل 

وحلفــاءه،  الســوري  الجيــش 

توافقــات  إلــى  الحيــاة  ويعيــد 

الّتصعيــد.  خفــض 

لــم  التوافقــات  تلــك  أن  وبرغــم        

 بنعــي رســمي بعــد، فإنهــا فــي حســابات 
َ
تحــظ

وبــدا  ورق.  علــى  حبــر  مجــّرد  اليــوم  امليــدان 

 فــي األســبوع املنصــرم، حجــم الســعي الغربــي 
ً
جلّيــا

فــي  الجيــش  أطلقهــا  التــي  البرّيــة  العمليــة  فرملــة  إلــى 

 لتغييــر معــادالت امليــدان، 
ً
ريــف حمــاة الشــمالي، تمهيــدا

الغربّيــة  التحــركات  جديــدة.  ســيطرة  خريطــة  رســم  وإعــادة 

جّمــد  الــذي  سوت�ســي«  »اتفــاق  قبــل  مــا  ســيناريو  استنســخت 

 طويلــة، مــن دون أن تلتــزم أنقــرة بمضمونــه، لنجــد 
ً
الجبهــات شــهورا

فتحذيــرات  األمــن«،  »مجلــس  فــي  كباشــات  أمــام   
ً
مجــددا أنفســنا 

 علــى وتــر مزاعــم اســتخدام 
ً
أميركيــة مــن »التصعيــد« عزفــت مجــددا

الكيميائيــة.  األســلحة 

للواليــات   
ً
نهائّيــا  

ً
هدفــا ذاتــه  حــد  فــي  »الســتاتيكو«  ُيشــكل  ال       

املتحــدة وحلفائهــا الغربييــن، بــل هــو فــي الواقــع مجــّرد وســيلة لكســب 

ملّفــي   
ً
معــا تربــط  كبــرى«،  »طبخــة  إنضــاج  قبــل  الوقــت  مــن  مزيــد 

التحالفــات  معــادالت  فــي  أنقــرة  تموضــع  وتعيــد   ، والشــرق  الشــمال 

والدوليــة.  اإلقليميــة 

 
ً
بــه أن الالعــب الترـكـي هــو األكثــر تأثيــرا م 

ّ
         هــذا، ومــن املســل

حة فــي مرّبــع »حلــب، حمــاة، إدلــب، الالذقيــة«، 
ّ

فــي املجموعــات املســل

إلــى زيــادة  وأّن اضطــراب العالقــات األميركيــة، التركيــة، دفــع أنقــرة 

فــي ملفــات كثيــرة ليــس ملــف »جيــب إدلــب«  التشــبيك مــع موســكو 

تفصيالتهــا.  مــن  تفصيــل  ســوى 

التــي  اآلمنــة«  »املنطقــة  ملــف  يحضــر  األوســع،  الصــورة  فــي       

تســتميت أنقــرة لتحويلهــا إلــى أمــر واقــع، وتحتفــظ واشــنطن بقــدرة 

كبيــرة علــى التأثيــر فــي فــرص نجــاح أو فشــل املســعى التركــي، وهنــا األمــر 

الحاســم فــي رهانــات ربــط ملفــي »جيــب إدلــب«، و»شــرق الفــرات«. 

أنقــرة، و»قــوات  بيــن       تعكــف واشــنطن علــى هندســة صفقــة 

ســورية الديمقراطّيــة«، بمــا يتيــح التخفيــف مــن عــبء العــداء بيــن 

 إلــى الحضــن األميرـكـي، 
ً
الطرفيــن، وُيســهم فــي اجتــذاب أنقــرة مجــددا

ــق بامللــف الســوري. فــي ظــل الُعقــد الكثيــرة التــي تحتــاج 
ّ
ــه فــي مــا يتعل

ّ
أقل

بيــن »قســد«  الصفقــة  إمــرار  فــي  واشــنطن  نجــاح  قبــل  التذليــل  إلــى 

واشــنطن،  علــى  نفســها  الوقــت  شــراء  إلــى  الحاجــة  تفــرض  وأنقــرة، 

الجيــش  تقــدم  عرقلــة  ضــرورة  إلــى  يقــود  مــا  أنقــرة،  علــى  وباملثــل 

 فــي ريفــي حمــاة والالذقية. 
ً
الســوري وحلفائــه فــي املعــارك الدائــرة حاليــا

      لقــد عكســت مجريــات امليــدان فــي األســبوع األخيــر، وبوضــوح 

بغيــة  النصــرة«   / الشــام  تحريــر  لـ»هيئــة  الترـكـي  الدعــم  تــام، حجــم 

الغطــاء  كّملــه  الــذي  األمــر  التــوازن«.  »اســتعادة  علــى  مســاعدتها 

 مــن حضــور امللــف 
ً
السيا�ســي األميركــي )والغربــي فــي شــكل عــام(، بــدءا

تضّمــن 
ُ
 إلــى التهديــد األميركــي امل

ً
علــى طاولــة »مجلــس األمــن«، ووصــوال

فــي إعــادة فتــح ملــف »األســلحة الكيميائيــة«، وهــو امللــف الــذي كان 

ذريعــة االعتــداءات األميركيــة املباشــرة علــى مناطــق ســيطرة الدولــة 

الســورية أكثــر مــن مــرة. 

      في الوقت الراهن، تقف جبهات ريَفي حلب الغربي، والشمالي، 

على أعتاب االنفجار، لتنضم إلى جبتهي ريف حماة، وريف الالذقية. 

مــا يعنــي فــي حــال حدوثــه االشــتعال األكبــر للمشــهد العســكري منــذ 

معركــة حلــب، مــع فتــح األبــواب أمــام تصعيــد غربــي )عســكري بذريعــة 

األســلحة الكيميائيــة، وآخــر سيا�ســّي بذريعــة امللــف اإلنســاني(. أمــا 

البديــل، فإعــادة إحيــاء »توافقــات خفــض التصعيــد«، ومنــح املزيــد 

مــن الوقــت ملســاعي واشــنطن فــي عقــد الصفقــة بيــن »قســد« وأنقــرة. 

عــادة 
ُ
امل فــي التعقيــد، تدخــل حســابات انتخابــات إســطنبول  وزيــادة 

والتنميــة«  العدالــة  لـ«حــزب  املحمــوم  الحــرص  الخــط، وســط  علــى 

علــى االحتفــاظ بمفتــاح املدينــة، مــع األخــذ بالحســبان للــّدور الكــردي 

 
ً
فــي تلــك االنتخابــات، وتأثيــر أي صفقــة »كرديــة، تركيــة« عليهــا )إيجابــا

ملصلحــة أردوغــان وحزبــه(. وباملثــل، قــد تنعكــس خســارة »العدالــة 

 فــي ملفــي 
ً
 فــي امللــف الكــردي برّمتــه، وضمنــا

ً
 تركيــا

ً
والتنميــة« تصعيــدا

تــل رفعــت و»شــرق الفــرات«. إذن، خالصــة األمــر هــي أننــا علــى أعتــاب 

إدلــب«، ومياديــن  فــي »جيــب   
ً
فعــال صيــف الهــب، شــرارته مندلعــة 

توّســعه املحتملــة تمتــد إلــى شــرق الفــرات، و»انتخابــات اســطنبول« 

قــد تــدّق ســاعته الّصفــر.

ملف الشمال
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