
W W W . D C R S . S Y

العدد التاسع عشر - حزيران / يونيو 2019

إعداد وتعليق: مازن جبور

الخبراء املشاركون في التعليق:  أ. جانبالت شكاي - أ. عبدهللا علي

الحدث السوري
فــي املتــابعـــة



2

W W W . D C R S . S Y

ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه الســتقبال الســيد الرئيــس 
بشــار األســد للمبعــوث الرئا�ســي الرو�ســي 
ألكســندر  الســوري  بامللــف  الخــاص 
وزيــر  زيــارة  إلــى  باإلضافــة  الفرنتييــف، 
إلــى  املعلــم  وليــد  واملغتربيــن  الخارجيــة 
الصيــن، كمــا تــم التطــرق إلــى تطــورات 
التصعيد اإلسرائيلي في الجوالن املحتل، 

مــع عــرض لتطــورات ملــف الالجئيــن.

ملف الشمال
نتتبــع فيــه الرســائل التــي وجههــا املعلــم لتركيــا مــن الصيــن بالترافــق مــع عــرض أخبــار 

العمليــات العســكرية للجيــش ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة شــمال البــالد، مــع عــرض 

للتواصــل التباـكـي الغربــي الترـكـي علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة، بهــدف 

إيقــاف عمليــة الجيــش فــي الشــمال وحمايــة »النصــرة«.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنتهــاكات  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

ســورية  »قــوات  قبــل  مــن  املتصاعــدة 

و»التحالــف  قســد«   - الديمقراطيــة 

البــالد،  شــرق  أهالــي  ضــد  الدولــي« 

باإلضافة الى مستجدات ملف الدواعش 

األجانــب، مــع التطــرق إلــى األنبــاء بشــأن 

العربــي  للجيــش  رديفــة  قــوات  تشــكيل 

املنطقــة. أبنــاء  مــن  الســوري 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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     اســتقبل الرئيــس بشــار األســد املبعــوث الخــاص للرئيــس الرو�ســي إلــى 
ســورية ألكســندر الفرينتيــف، ونائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي 

فيرشــينين.
    وشهد اللقاء بحث آخر تطورات األوضاع في سورية والعمل املشترك 
فــي مــا يتعلــق بهــذه التطــورات وفــي مقدمتهــا القضــاء علــى اإلرهــاب فــي 
املناطق التي ما زال يوجد فيها، وبحث اللقاء الجهود التي تبذلها موسكو 
ودمشــق لتفعيــل العمليــة السياســية بالتــوازي مــع مواصلــة الحــرب علــى 
اإلرهاب، حيث أكد الفرنتييف دعم بالده املستمر للجهود التي تبذلها 

دمشــق الســتعادة األمــن واالســتقرار إلــى كامــل أراضيهــا.
    أكــد الجانبــان علــى اســتمرار مســاعيهما رغــم الضغــوط املتزايــدة التــي 

تمارســها بعــض الــدول الغربيــة علــى البلديــن، 
إلفشــال هــذه الجهــود واســتمرار الحــرب حتــى 
تحقيــق مصالــح حكومــات هــذه الــدول علــى 
حســاب الشــعب الســوري واســتقرار املنطقــة 

برمتهــا.
     وأطلــع الفرينتيــف الرئيــس األســد علــى 
مــع  جولتــه  خــالل  أجراهــا  التــي  املباحثــات 
املســؤولين العراقييــن واللبنانييــن، وأكــد أنــه 
 فــي كال البلديــن بــأن 

ً
 ثابتــا

ً
 وموقفــا

ً
ملــس تفهمــا

القضاء على اإلرهاب وعودة الحياة الطبيعية 
في سورية يصب في صالح جميع دول املنطقة 
وليس ســورية فحســب. )ســانا، 9102-6-12(
     ووصــل الفرنتييــف، الثالثــاء إلــى بيــروت، 
 من بغداد، يرافقه نائب وزير الخارجية 

ً
قادما

ســيرغي فيرشــينين، فــي زيــارة رســمية تســتمر 
)الوطنيــة  ســورية.  إلــى  قــدم  ومنهــا  يوميــن، 

 )9102-6-91 لإلعــالم، 
      وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون ملبعوث 
الرئاســة الروســية إلى ســورية، أن لبنان معني 
باملشــاركة فــي اجتماعــات أســتانا املخصصــة 
للبحــث فــي األزمــة الســورية، ألن املؤتمــر يســهل 
متابعــة الجهــود املبذولــة إليجــاد حــل سيا�ســي 
إلــى  الســوريين  املهجريــن  عــودة  فــي  يســهم 
بالدهــم، وال ســيما أن فــي لبنــان أكثــر مــن مليــون 
ونصــف املليــون مهجــر ســوري تــرك نزوحهــم 
القطاعــات  مختلــف  علــى  ســلبية  تداعيــات 
اللبنانية وعلى اإلدارات واملؤسسات الرسمية 

والخاصــة.
      وأوضح عون، أن املشــاركة في اجتماعات أســتانا ال تلغي حق لبنان 
فــي البحــث مــع الدولــة الســورية فــي تنظيــم عــودة املهجريــن إلــى بالدهــم، 
 فــي 

ً
 مهمــا

ً
وقــال: »نــرى فــي الدعــم الرو�ســي لتحقيــق هــذه العــودة عامــال

انتظــار توصــل املشــاركين فــي مســار أســتانا إلــى حلــول نهائيــة لألزمــة 
الســورية«.

      وعــرض عــون موقــف لبنــان مــن التطــورات الراهنــة، فأشــار إلــى 

»االســتقرار السيا�ســي واألمنــي الــذي ينعــم بــه لبنــان، وعــودة االنتظــام 
إلــى الحيــاة السياســية اللبنانيــة، ومــا تقــوم بــه الحكومــة إليجــاد الحلــول 
املناســبة لألزمــة االقتصاديــة التــي تفاقمــت فــي لبنــان نتيجــة تداعيــات 

النــزوح الســوري إلــى أراضيــه«.
       وكان الفرنتييف اســتهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس بوتين للرئيس 
 إلــى أن »القيــادة الروســية تثمــن نتائــج زيــارة الرئيــس 

ً
عــون، مشــيرا

 للعالقــات اللبنانيــة 
ً
 جديــدا

ً
عــون إلــى موســكو وتعتبــر أنهــا أعطــت دفعــا

– الروســية، ال ســيما مــع وجــود إمكانــات لتطويــر هــذه العالقــات، 
 
ً
 أن موســكو تتطلــع إلــى مزيــد مــن التنســيق مــع لبنــان تقديــرا

ً
وخصوصــا

لــدوره وملواقفــه وسياســة االعتــدال التــي ينتهجهــا حيــال األحــداث فــي 
املنطقــة«.

للبنــان  الدعــوة  الفرنتييــف  ووجــه         
»للمشــاركة فــي مســار أســتانا حــول الوضــع فــي 
ســورية«، واملقــرر عقــده نهايــة تمــوز املقبــل، 
لبنــان  مشــاركة  »تعتبــر  بــالده  أن  إلــى   

ً
الفتــا

األزمــة  فــي  البحــث  عنــد  ضروريــة  والعــراق 
لســورية«. ا

      وعرض الفرنتييف الجهود التي تبذلها بالده 
األوســط«،  الشــرق  فــي  االســتقرار  »لتحقيــق 
 أن موســكو »ســتقوم باملزيــد مــن الجهــد 

ً
مؤكــدا

مــع  بالتنســيق  ســورية  فــي  الوضــع  ملعالجــة 
املمثــل الشــخ�سي لألميــن العــام لألمــم املتحــدة 
 إلــى 

ً
فــي ســورية الســفير غيــر بيدرســون«، مشــيرا

أن موســكو »ماضيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب«، 
فــي خطواتــه   علــى »مشــاركة لبنــان 

ً
ومشــددا

 
ً
بالدهــم«، الفتــا إلــى  الســوريين  عــودة  ألجــل 
إلــى أن »هــذا املوضــوع ســيكون محــور بحــث 
 
ً
فــي اجتماعــات أســتانا وســيلقى لبنــان دعمــا

 فــي كل املجــاالت«.
ً
روســيا

      مــن جانبــه، أكــد الرئيــس العراقــي برهــم 
بغــداد  فــي  الفرنتييــف  لقائــه  خــالل  صالــح، 
»ضرورة حل األزمة في ســورية بشــكل سيا�ســي 
الشــعب  معانــاة  إلنهــاء  اإلرهــاب  ومواجهــة 
الســوري«. )موقــع الرئاســة العراقيــة، 6-81-

)9102
       يأتي ذلك بعد يوم، على بحث الفرينتييف 
مــع رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد املهــدي 
تطــورات األوضــاع فــي ســورية وســبل تحقيــق االســتقرار فيهــا، وذكــر 
املكتــب اإلعالمــي لرئيــس الــوزراء العراقــي فــي بيــان: إن عبــد املهــدي بحــث 
مــع الوفــد الرو�ســي تطــورات األوضــاع فــي ســورية وتحقيــق االســتقرار 
فيهــا، واالســتعدادات الجاريــة لعقــد اجتماعــات أســتانا، إلــى جانــب 
بحــث األوضــاع اإلقليميــة واألزمــة فــي الخليــج العربــّي، إضافــة إلــى تعزيــز 

العالقــات بيــن البلديــن فــي مختلــف املجــاالت.
     مــن جهتــه، نقــل املبعــوث الرو�ســي، بحســب البيــان، تأكيــدات بوتيــن 

الفرينتيف يؤكد 
للرئيس األسد أنه 
 
ً
 وموقفا

ً
ملس تفهما

 في العراق ولبنان 
ً
ثابتا

بأن القضاء على 
اإلرهاب وعودة الحياة 
الطبيعية في سورية 

يصب في صالح جميع 
دول املنطقة

امللف السيا�سي
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لرغبــة روســيا فــي »اســتمرار التعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن وتعزيــز 
العالقــات الثنائيــة املتناميــة، وترحيــب بــالده بعــودة العــراق إلــى دوره 
فــي املنطقــة بقــوة، والعمــل املشــترك بيــن العــراق وروســيا فــي مــا يخــص 
محاربة اإلرهاب والسعي لتحقيق االستقرار في سورية وعموم املنطقة، 
واهتمــام روســيا بمشــاركة العــراق فــي مؤتمــر أســتانا كمراقــب، وضــرورة 
تعــاون دول الجــوار إلنهــاء حالــة الحــرب فيهــا واســتمرار جهــود محاربــة 

اإلرهــاب والقضــاء علــى بقايــا داعــش«. )واع، 9102-6-81(
     هــذا، وبعــد إنهــاء زيارتــه إلــى بغــداد وصــل الفرنتييــف إلــى بيــروت، 
وبعيد وصوله، قال سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين: »إن هذه 
الزيارة للمفوض الرو�سي الخاص إلى سورية تأتي ضمن زيارة للمنطقة 
تشــمل العــراق ولبنــان واألردن وســورية«، وأضــاف: »بالطبــع ســيتطرق 
إلى مجمل القضايا التي تتعلق بالنازحين السوريين سواء اإلنسانية أو 
األمنيــة أو اللوجســتية، خاصــة وأن الظــروف األمنيــة أصبحــت أفضــل 
مــن الســابق«، وتابــع الســفير الرو�ســي: »كذلــك مــن املتوقــع أن يوجــه 
املوفد دعوة إلى لبنان لحضور مؤتمر أستانا املزمع عقده في شهر تموز 

املقبــل«. )الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 9102-6-81(
      هذا، وبموازاة ذلك، بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
واملغتربين وليد املعلم زيارة رســمية إلى كوريا الشــمالية، حيث ســيجري 
مباحثــات مــع نظيــره الكــوري، بشــأن تطــورات األوضــاع فــي منطقتــي 

الشــرق األوســط وشــرق آســيا.
      وتأتــي زيــارة املعلــم والوفــد املرافــق إلــى بيونــغ يانــغ، تلبيــة لدعــوة مــن 
نظيــره الكــورّي الشــمالّي ري يونــغ هــو، وسيســتعرض الجانبــان مختلــف 

تعزيزهــا،  وســبل  البلديــن،  تربــط  التــي  الثنائيــة  العالقــات  جوانــب 
واملواضيع ذات االهتمام املشــترك على الســاحتين اإلقليمية والدولية.
    وكان املعلــم اختتــم زيــارة رســمية إلــى الصيــن، اســتمرت 5 أيــام بحــث 
تعزيزهــا  الثنائيــة، وســبل  العالقــات  الصينييــن  املســؤولين  مــع  فيهــا 

وتطــورات الوضــع فــي ســورية.
      وأشــار إلــى أن ســورية تتعــرض إلرهــاب دولــي منــذ عــام 1102، أصــاب 
 إلــى أن األولويــة للمشــاركة 

ً
البنيــة التحتيــة والتنميــة االقتصاديــة، الفتــا

في عملية إعادة اإلعمار في سورية ستكون للدول التي وقفت إلى جانبها 
فــي حربهــا علــى اإلرهــاب.

      وأوضــح املعلــم، أن اإلرهــاب آفــة تصيــب املجتمــع الدولــي بأكملــه، 
 عــن 

ً
وســورية تكافحــه علــى أراضيهــا بالنيابــة عــن العالــم أجمــع، معربــا

شــكر ســورية للصيــن علــى موقفهــا الداعــم لوحــدة األرا�ســي الســورية 
 فــي الوقــت نفســه أن ســورية تدعــم بشــدة 

ً
وســيادة ســورية، ومؤكــدا

 
ً
وحــدة األرا�ســي الصينيــة، وتعتبــر إنجــازات الشــعب الصينــي إســهاما
 فــي الحضــارة اإلنســانية، وهــي تريــد االســتفادة منــه فــي مجــال 

ً
حقيقيــا

تعزيــز العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة وفــي برامــج إعــادة اإلعمــار فــي 
ســورية.

      وجــّدد املعلــم التأكيــد علــى أنَّ ســورية مســتمرة بالعمــل إليجــاد 
حــّلٍ سيا�ســّيٍ لألزمــة، مــع األخــذ باالعتبــار أنَّ مجلــس األمــن الدولــّي أقــرَّ 
أن موضــوع الدســتور هــو شــأن يخــص الشــعب الســوري وحــده، وهــو 
صاحــب القــرار فــي ذلــك، ويجــب علــى مــن يتدخــل فــي الشــأن الســوري 

وقــف تدخلــه.

مبعوث الرئيس الرو�سي الفرينتييف يلتقي رئيس وزراء العراق عادل املهدي

امللف السيا�سي
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     وبّيــن املعلــم، أن اإلجــراءات األميركيــة أحاديــة الجانــب املفروضــة 
على سورية، تجعلها مع الصين في خندق واحد بمواجهة هذا اإلرهاب 
االقتصــادي األميرـكـي املفــروض علــى ســورية والصيــن وإيــران وفنزويــال 
 إلــى الوقــوف فــي وجــه هــذا اإلرهــاب ألنــه يخالــف 

ً
ودول أخــرى، داعيــا

ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي وأســس التعامــل بيــن الــدول.
    مــن جهتــه، أوضــح وزيــر الخارجيــة الصينــي، أنــه »أجرينــا محادثــات 
مكثفــة وتبادلنــا وجهــات النظــر بشــكل معمــق حــول العالقــات الثنائيــة 
 إلــى أن التوجــه العــام للصداقــة الســورية 

ً
بيــن بلدينــا الصديقيــن«، الفتــا

الصينيــة مســتمر ولــم يتوقــف أو يتغيــر، فالصيــن تحــرص علــى دفــع 
العالقــات الثنائيــة مــع ســورية إلــى األمــام، وتدعــم جهودهــا فــي التوصــل 

إلــى حــّلٍ سيا�ســي لألزمــة، وفــي الحفــاظ علــى 
وفــي  أراضيهــا  ووحــدة  واســتقاللها  ســيادتها 

اإلرهــاب. محاربتهــا 
     وشــدد وانــغ يــي علــى ضــرورة تســريع وتيــرة 
الحــل السيا�ســي لألزمــة فــي ســورية عبــر الحــوار، 
فــي  مــع مواصلــة مكافحــة اإلرهــاب  بالتــوازي 
يشــكلون  إرهابيــون  فيهــا  ينتشــر  التــي  إدلــب 
 أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 

ً
، مؤكــدا

ً
 كبيــرا

ً
خطــرا

اتفــاق كامــل بيــن الــدول علــى مكافحــة اإلرهــاب 
وحشــد القــوى لذلــك، وتوجيــه ضربــة قاصمــة 
لــه والتخلــي عــن الغايــات السياســية األنانيــة.
     وجــدد الوزيــر الصينــي رفــض بــالده أي 
خطــوة أحاديــة الجانــب مــن أي طــرف خارجــي 
الخطــوات  هــذه  مثــل  أن   

ً
مبينــا فــي ســورية، 

املجتمــع   
ً
وداعيــا الدولــي،  القانــون  تنتهــك 

الدولــّي إلــى بــذل جهــود مشــتركة للحفــاظ علــى 
مصالــح الشــعب الســوري وقواعــد القانــون 
الدولــّي والعالقــات الدوليــة ومبــادئ العدالــة 

الدولــي. املجتمــع  فــي  واإلنصــاف 
      ولفت إلى أن تسريع عملية إعادة اإلعمار في سورية يضمن تحقيق 
تنميــة مســتدامة، وأن بــالده ســتواصل دعــم ســورية فــي هــذه العمليــة، 
 املجتمــع الدولــي إلــى مســاعدة الســوريين للتخلــص مــن تداعيــات 

ً
داعيــا

الحــرب اإلرهابيــة. 
    وفــي وقــت الحــق مــن اليــوم ذاتــه عقــدت فــي بكيــن جلســة محادثــات 
رســمية بيــن املعلــم ووانــغ يــي تــم فيهــا التأكيــد علــى أهميــة االســتمرار فــي 
تبــادل الزيــارات وزيــادة التنســيق بيــن البلديــن علــى كل األصعــدة بهــدف 

الوصــول فــي هــذه العالقــات إلــى مســتوى العالقــات االســتراتيجية.
     كمــا تــم تبــادل الــرأي حــول تطــورات األوضــاع فــي ســورية واملنطقــة 
والجهــود الجاريــة إلحــراز تقــدم فــي املســار السيا�ســي لألزمــة فــي ســورية، 
بالتزامــن مــع ضــرورة االســتمرار فــي مكافحــة كل أشــكال اإلرهــاب بمــا 
فــي ذلــك اإلرهــاب االقتصــادي الــذي تمارســه أميــركا وعــدد مــن حلفائهــا 
علــى الشــعبين الســوري والصينــّي، وكانــت وجهــات النظــر متفقــة فــي كل 

املواضيــع التــي تــم التطــرق إليهــا.
    وأعاد املعلم التأكيد على أنَّ سورية تنظر للعالقات مع الصين نظرة 

 لشــراكة 
ً
اســتراتيجية وهــي ترغــب فــي االرتقــاء بهــا فــي كل املجــاالت وصــوال

 التي طرحها الرئيس بشار 
ً
ه شرقا  إلى أن سياسة التوجُّ

ً
حقيقية، مشيرا

األســد ومبــادرة الحــزام والطريــق التــي طرحهــا الرئيــس الصينــي �ســي جيــن 
 مهمــة للوصــول إلــى الشــراكة املنشــودة بيــن البلديــن.

ً
بينــغ تعتبــران أطــرا

    وأعــرب املعلــم عــن تقديــر ســورية للــدور املهــم الــذي تلعبــه الصيــن 
علــى الســاحة الدولّيــة، مــن أجــل مســاعدة ســورية فــي مواجهــة اإلرهــاب 
 إلــى 

ً
والعقوبــات االقتصاديــة األحاديــة الجائــرة املفروضــة عليهــا، مشــيرا

 أساســه الحصــار 
ً
 جديــدا

ً
أن الحــرب علــى ســورية أخــذت اليــوم شــكال

اســتخدام  فــي  االســتمرار  إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة،  والعقوبــات 
اإلرهــاب. وأكــد اســتمرار ســورية فــي حربهــا علــى اإلرهــاب دون توقــف، 
فــي  إلــى تحريــر كامــل أراضيهــا، وذلــك   

ً
وصــوال

 كبيرة من أجل 
ً
الوقت الذي تبذل فيه جهودا

التوصــل إلــى حــل سيا�ســي يقــرره الســوريون 
مــا  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن  وحدهــم، وكذلــك 
دمرتــه الحــرب اإلرهابيــة فيهــا، وجــدد الدعــوة 
للصيــن للمشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار، 
حيــث ســيتم تقديــم كل التســهيالت للشــركات 

الصينيــة فــي هــذا املجــال.
       هــذا، وبــدوره أكــد وانــغ يــي انفتــاح الصيــن 
ســورية  مــع  العالقــات  لتعزيــز  واســتعدادها 
باعتبار أن صداقة تقليدية تاريخية تربط بين 
 التــي 

ً
 بسياســة التوجــه شــرقا

ً
البلديــن، ُمرّحبــا
أعلنتهــا ســورية.

    وجــدد وانــغ يــي موقــف بــالده الداعــي إلــى 
التوصــل إلــى حــل سيا�ســي لألزمــة فــي ســورية 
يقوم على احترام سيادتها واستقاللها ووحدة 
أراضيهــا، ودعــا كل الــدول إلــى االلتــزام بعــدم 
لســورية  الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل 
واالمتنــاع عــن فــرض مخططاتهــا وأجنداتهــا 
 عــن رفــض بــالده لــكل أشــكال الضغــوط 

ً
علــى الشــعب الســوري، معربــا

والعقوبــات االقتصاديــة التــي يمارســها بعضهــم علــى ســورية. وأشــار إلــى 
اســتمرار الصيــن فــي تقديــم الدعــم الكامــل لجهــود ســورية فــي مكافحــة 
 
ً
اإلرهــاب الــذي يجــب علــى الجميــع عــدم التراخــي فــي مكافحتــه، موضحــا
أن ســورية دافعــت بــكل حــزم وقــوة للحفــاظ علــى كرامتهــا الوطنيــة 

واســتقاللها.
 عربيــة ســورية 

ً
     وأكــد وانــغ يــي موقــف بــالده الــذي يعتبــر الجــوالن أرضــا

محتلــة وأن الصيــن ترفــض أي تصرفــات أحاديــة لتغييــر هــذا الواقــع 
الــذي تنــص عليــه قــرارات األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي. )ســانا، 

)9102-6-81
      كذلــك التقــى املعلــم نائــب الرئيــس الصينــي وانــغ ت�ســي شــان، وجــرى 
في هذا اللقاء بحث العالقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين 
وضــرورة تعزيــز التنســيق والتعــاون بينهمــا علــى مختلــف األصعــدة بمــا 
يــؤدي لالرتقــاء بهــذه العالقــات إلــى املســتوى الــذي تطمــح إليــه قيادتــا 

البلديــن.

امللف السيا�سي

الرئيس العراقي: 
لضرورة حل األزمة 
في سورية بشكل 
سيا�سي ومواجهة 

اإلرهاب إلنهاء معاناة 
الشعب السوري
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     وأشــار املعلــم فــي بدايــة اللقــاء إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
كل  فــي  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  مــع  عالقاتهــا  تطويــر  فــي  ترغــب 
املجــاالت، بمــا فــي ذلــك املجــال االقتصــادي للوصــول بهــا إلــى مســتوى 
العالقــات االســتراتيجية التــي تعــد ترجمــة فعليــة لرؤيــة الرئيــس بشــار 

 فــي عالقــات ســورية.
ً
األســد املتمثلــة فــي التوجــه شــرقا

       وأعــرب املعلــم عــن إعجــاب الشــعب الســوري بمبــادرات وإنجــازات 
الشــعب الصينــي ومــا قدمــه للحضــارة اإلنســانية والتــي كان أحدثهــا 
 أن سورية 

ً
مبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، مؤكدا

مهتمــة بالتعــاون مــع الصيــن فــي إطــار هــذه املبــادرة وتعزيــز دورهــا فيهــا، 
 مــن مدينــة تدمــر 

ً
والســيما أن طريــق الحريــر كان قــد انطلــق تاريخيــا

 دعــوة ســورية للصيــن الصديقــة إلــى املشــاركة عبــر 
ً
دا الســورية، ومجــّدِ

مؤسســاتها وشــركاتها فــي برنامــج إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب اإلرهابيــة 
التــي شــنت علــى ســورية طــوال الســنوات املاضيــة.

      بــدوره شــدد نائــب الرئيــس الصينــي علــى اســتمرار بــالده فــي تقديــم 
الدعــم لســورية فــي عالقاتهــا الثنائيــة وفــي املحافــل الدوليــة واملنظمــات 

 بزيــارة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ً
متعــددة األطــراف، مرحبــا

الخارجية واملغتربين التي تعكس اهتمام الصين ورغبتها بتطوير وتعزيز 
 إلــى عمــق وعراقــة الحضارتيــن 

ً
عالقاتهــا الثنائيــة مــع ســورية، الفتــا

تجمعهمــا  التــي  الكثيــرة  املشــتركة  والقواســم  والســورية  الصينيــة 
ودورهمــا املهــم فــي بنــاء الحضــارة اإلنســانية.

       وأكد نائب الرئيس الصيني التزام بالده بســيادة واســتقالل ســورية 
وســالمتها اإلقليميــة ووحــدة أراضيهــا وفقــا مليثــاق األمــم املتحدة وقواعد 
 على رفض الصين القاطع 

ً
القانون الدولي والعالقات الدولية، مشددا

للتدخــل الخارجــي ومــن أي دولــة كانــت فــي الشــؤون الداخليــة لســورية. 
)ســانا، 9102-6-71(

 علــى إمكانيــة 
ً
      بــدوره، أكــد الرئيــس، الرو�ســي فالديميــر بوتيــن، تعليقــا

عقــد بــالده صفقــة مــع الواليــات املتحــدة حــول ســورية، أن روســيا ال 
تتاجــر بمبادئهــا وحلفائهــا.

 علــى 
ً
    وقــال بوتيــن خــالل الخــط املباشــر مــع املواطنيــن الخميــس ردا

سؤال حول احتمال عقد »صفقة كبيرة« بين روسيا والواليات املتحدة 

امللف السيا�سي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم خالل لقائه نائب الرئيس الصيني وانغ ت�سي شان
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بشأن سورية: »ماذا يعني صفقة؟ الحديث ال يدور عن قضية تجارية. 
ال، إننــا ال نتاجــر بحلفائنــا ومصالحنــا ومبادئنــا«.

      وأضــاف بوتيــن: »يمكننــا مــع ذلــك التفــاوض مــع شــركائنا حــول 
اتفاقــات بشــأن حــل بعــض املشــاكل، وتتمثــل إحــدى القضايــا، التــي 
 ،

ً
يجــب علينــا حلهــا بالتعــاون مــع شــركائنا، الذيــن حققنــا معهــم تقدمــا

أقصد بالدرجة األولى تركيا وإيران، وكذلك مع الدول املعنية األخرى، 
وعلى رأســها الواليات املتحدة، في التســوية السياســية وتشــكيل اللجنة 

الدســتورية وإطــالق مهمتهــا وتحديــد قواعــد عملهــا«.
    وتابــع بوتيــن: »هــل يمكــن حــل هــذه القضيــة؟ أعتقــد أن ذلــك ممكــن 
حال توافر ُحسن النية من قبل كل الدول املعنية... وهي بالدرجة األولى 
دول املنطقة مثل إسرائيل ومصر واألردن والدول األوروبية التي تعاني 

مــن تدفــق املهاجريــن وتهتــم بتســوية القضيــة. 
يجــب أن يعمــل الجميــع بشــكل مشــترك«.

      وقــال بوتيــن فــي كلمــة لــه خــالل الجلســة 
دول  لرؤســاء  الخامســة  للقمــة  االفتتاحيــة 
مؤتمــر التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا 
»ســيكا« بالعاصمــة الطاجيكيــة دوشــنبه: إن 
»ســورية حــررت معظــم أراضيهــا مــن اإلرهــاب، 
ومــن الضــروري دعــم جهــود التوصــل إلــى حــّلٍ 
سيا�ســي لألزمة فيها والتمســك بما تم التوصل 
أســتانا،  إطــار منصــة  فــي  اتفاقــات  مــن  إليــه 
املهجريــن  عــودة  الدولــي  املجتمــع  وتســهيل 
الســوريين إلــى وطنهــم«، وبّيــن بوتيــن، أنــه ال 
يمكــن ضمــان االســتقرار فــي آســيا والعالــم إال 
بتسوية األزمات عن طريق الحوار والتوحد في 

مواجهــة اإلرهــاب والقضــاء عليــه.
       وشــدد علــى ضــرورة مواصلــة العمــل علــى 
كشــف التنظيمــات اإلرهابيــة والقضــاء علــى 
األفــكار املتطرفــة، وتجفيــف مصــادر تمويــل 
الكيميائيــة  األســلحة  ومنــع وصــول  اإلرهــاب 
الدمــار  أســلحة  مــن  وغيرهــا  والبيولوجيــة 
الشــامل األخــرى إلــى أيــدي اإلرهابييــن. )ســانا، 

)9102-6-51
    وقال بوتين: »إن تحســين الوضع في ســورية 
وأضــاف:  سياســية«،  إصالحــات  يتطلــب 

»نحــن نعتقــد أن اســتقرار الوضــع فــي ســورية أمــر حاســم لضمــان األمــن 
 إلــى أنــه »مــن املهــم تمهيــد الطريــق لإلصالحــات 

ً
فــي منطقتنــا«، مشــيرا

السياســية فــي البــالد بأســرع وقــت ممكــن«.
      واعتبر الرئيس الرو�سي أن التنسيق بين روسيا وإيران وتركيا )ضامني 
مســار أســتانة( فــي إطــار مســار »أســتانة« يحقــق »نتائــج إيجابيــة«، وتابــع: 
»ســنعمل علــى تســهيل العمليــة داخــل ســورية، بمــا فــي ذلــك تشــكيل 

وإطــالق اللجنــة الدســتورية«. )تــاس، 9102-6-51(
       يأتــي ذلــك بعــد يــوم علــى تأكيــد بوتيــن فــي كلمــة لــه خــالل الجلســة 
االفتتاحيــة للقمــة الـــ91 ملنظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي عقــدت فــي 

العاصمة القرغيزية بيشكيك، أن مكافحة اإلرهاب من أهم األولويات، 
وأن روسيا ستواصل تقديم الدعم لسورية حتى القضاء على اإلرهاب 
 املجتمــع الدولــي إلــى 

ً
 فــي إدلــب وجميــع األرا�ســي الســورية، داعيــا

ً
نهائيــا

دعــم جهــود عمليــة إعــادة اإلعمــار وزيــادة حجــم املســاعدات اإلنســانية 
 عن التسييس، كما دعا الرئيس الرو�سي إلى تنشيط عمل لجنة 

ً
بعيدا

مناقشــة الدســتور لتمــارس مهامهــا. )روســيا اليــوم، 9102-6-51(
 مــع رئيــس النظــام الترـكـي رجــب 

ً
وأجــرى الرئيــس الرو�ســي، لقــاء قصيــرا

طيــب أردوغــان قبيــل انطــالق قمــة »ســيكا«.
      وأفــاد الناطــق باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، بــأن 
« اســتغرق عــدة دقائــق، مــن دون 

ً
 قصيــرا

ً
بوتيــن وأردوغــان »أجريــا حــوارا

: أنَّ وزيــري خارجيــة البلديــن شــاركا 
ً
تقديــم أي تفاصيــل أخــرى، مضيفــا

 فــي اللقــاء.
ً
أيضــا

     وجــاء فــي البيــان الختامــي لقمــة »ســيكا«: 
»مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ميثــاق األمــم املتحــدة 
والقواعــد املعتــرف بهــا ومبــادئ القانــون الدولي 
نرفــض أي ضغــوط سياســية واقتصاديــة غيــر 
شــرعية علــى أي دولــة مــن الــدول املشــاركة فــي 
القمــة، وخاصــة الــدول التــي تعانــي شــعوبها 
مــن العواقــب الســلبية لإلجــراءات القســرية 
السياســية  املجــاالت  فــي  الجانــب  األحاديــة 

واالقتصاديــة«. والثقافيــة 
بمبــادئ  التمســك  علــى  البيــان  وشــدد      
قبــول  عــدم  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــّي،  القانــون 
اســتخدام القوانيــن الوطنيــة خــارج حدودهــا 

الدولــي. القانــون  ملبــادئ   
ً
خالفــا

    وتعهــدت الــدول املشــاركة فــي القمــة بمنــع 
حــركات  أي  قبــل  مــن  أراضيهــا  اســتخدام 
»التمســك   

ً
مؤكــدة انفصاليــة،  وهيئــات 

بالنظــام التجــاري املتعــدد الجوانب املكشــوف 
علــى  واملعتمــد  التمييــزي  وغيــر  والشــفاف 
أســاس  علــى  إنشــاؤه  تــم  والــذي  القواعــد 
بعيــن  األخــذ  مــع  العامليــة  التجــارة  منظمــة 
االعتبار عملية إصالحها ومعارضة كل أشكال 

الحمائيــة«. سياســة 
    وبــدأت الســبت الفائــت فــي دوشــنبه أعمــال 
القمة الخامســة ملؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آســيا »ســيكا« 
بمشاركة عشرات الدول بينها روسيا وإيران، وشارك في القمة أكثر من 
62 دولــة، بمــا فيهــا روســيا والصيــن وإيــران والواليــات املتحــدة وغيرهــا، 
إضافة إلى منظمات الهجرة العاملية ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا. 

)إنترفاكــس، 9102-6-51(
     هذا، وأكدت روســيا، أن الدول الغربية أصبحت عاجزة عن فصل 
اإلرهابييــن فــي ســورية عمــا كانــت تســميهم »املعارضــة املســلحة«، وقــال 
رئيــس جهــاز االســتخبارات الخارجيــة الروســية ســيرغي ناريشــكين بكلمــة 
لــه فــي االجتمــاع الدولــي الـــ01 للمســؤولين الكبــار فــي مجــال األمــن الــذي 

امللف السيا�سي

املعلم يؤكد في بكين 
أن سورية تريد 

االستفادة من تجربة 
الصين في مجال 
تعزيز العالقات 

االقتصادية الثنائية 
وفي برامج إعادة 
اإلعمار في سورية
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يعقــد فــي أوفــا عاصمــة جمهوريــة بشكورتوســتان الروســية: إن الــدول 
الغربية أنفقت مليارات الدوالرات لدعم من كانت تســميهم »املعارضة 
عــن  عــن فصلهــم  بعــد عاجــزة  فيمــا  لتصبــح  فــي ســورية  املســلحة« 

اإلرهابييــن املتطرفيــن.
     ولفــت ناريشــكين، إلــى أن هــؤالء املتطرفيــن الهاربيــن مــن الضربــات 
التي يتلقونها على يد الجيش العربي الســوري بدؤوا باالرتداد إلى املدن 
 »دول الغــرب اآلن التوقــف عــن محاولتهــا مغازلــة 

ً
األوروبيــة، داعيــا

املجموعــات اإلرهابيــة فــي ســورية والعــراق ألن هــذا األمــر خطــر للغايــة«، 
وأضــاف: »يبــدو أن هــذه الــدول كانــت تأمــل بانتقــال الجبهــة اإلرهابيــة 
 
ً
بعــد هزيمتهــا فــي األرا�ســي الســورية والعراقيــة إلــى منطقــة أخــرى بعيــدا

عــن أوروبــا كأفغانســتان أو آســيا الوســطى«. )ســانا، 9102-6-81(
    وقــال ناريشــكين: »مــن املمكــن علــى األرجــح أنهــا )الــدول الغربيــة( 
تأمــل بانتقــال الجبهــة اإلرهابيــة، بعــد إخفــاق مشــروع إنشــاء الخالفــة فــي 
 عــن أوروبــا، 

ً
األرا�ســي الســورية والعراقيــة، إلــى منطقــة أخــرى تقــع بعيــدا

في أفغانستان أو آسيا الوسطى.. وخاصة إذا ما جرى دعم هذه اآلمال 
بأعمــال حقيقيــة لنقــل املقاتليــن إلــى هنــاك«. )روســيا اليــوم، 6-81-

)9102
      فــي هــذه األثنــاء، أكــد ســفير ســورية لــدى روســيا ريــاض حــداد، فــي 
كلمــة ســورية التــي ألقاهــا خــالل املؤتمــر الدولــي العاشــر لشــؤون األمــن 
املنعقــد فــي مدينــة أوفــا عاصمــة جمهوريــة باشكيرســتان الروســية، 
أوضــح حــداد، أن »التهديــدات الهجينــة« هــي مصطلــح جديــد فــي عالــم 

الحــروب الحديثــة، فهــي تمــزج بيــن مفاهيــم الحــرب التقليديــة ومفاهيــم 
هــذه  تتضمــن  وقــد  اإللكترونيــة،  والحــرب  النظاميــة  غيــر  الحــرب 
، الهجوم باألســلحة النووية والكيميائية والبيولوجية 

ً
التهديدات أيضا

، إضافــة 
ً
واإلشــعاعية ووســائط املتفجــرات املرتجلــة واملحضــرة محليــا

إلــى حــرب املعلومــات.
      وأضــاف حــداد، أن هــذه التهديــدات تهــدف إلــى تدميــر جيــوش بعــض 
أنظمتهــا السياســية أو خرائطهــا  الــدول وتقســيم مجتمعاتهــا وتغييــر 
الجغرافية، أو حتى التوصل إلى تسويات جيواستراتيجية على مستوى 

اإلقليــم والعالــم.
       ولفــت إلــى أنَّ مــا يزيــد مــن أهميــة الحديــث عــن هــذا املوضــوع هــو 
 اســتعادة الدولــة الســورية بدعــم األصدقــاء 

ً
التوقيــت، إذ نشــهد حاليــا

والحلفــاء ســيطرتها علــى أغلــب األرا�ســي، التــي كانــت تحــت ســيطرة 
املجموعــات اإلرهابيــة املســلحة، والتــي كانــت إحــدى أدوات التهديــدات 
الهجينة التي تم استخدامها في سورية، األمر الذي دفع الدول املشغلة 

لتلــك الجماعــات إلــى البحــث عــن أدوات ووســائل أخــرى.
     وأشــار حــداد إلــى أنَّ هــذه التهديــدات شــهدت نمطيــن فــي ســورية، 
 فــي دعــم وتغذيــة تلــك 

ً
 وإقليميــا

ً
األول تــورط بعــض الــدول الكبــرى دوليــا

التهديــدات، فلــم يعــد األمــر يقتصــر علــى منظمــات إرهابيــة، وإنمــا باتــت 
ميزانيــات وخبــرات ومخــازن أســلحة دول وصــور أقمارهــا الصناعيــة 
، توضــع تحــت ســيطرة املجموعــات اإلرهابيــة املســلحة لتعزيــز 

ً
أيضــا

قدراتهــا وإمكانياتهــا علــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الضــرر والدمــار 

صورة تذكارية للقادة املجتمعين في القمة الخامسة ملؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا »سيكا«

امللف السيا�سي
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باألشــخاص واملمتلــكات علــى حــد ســواء.
     وأضاف: إن النمط الثاني الذي كشفته الحرب في سورية هو نتيجة 
للنمــط األول، إذ إن الجماعــات اإلرهابيــة املســلحة ونتيجــة الدعــم 
املباشــر وغيــر املباشــر مــن قبــل تلــك الــدول باتــت تمتلــك قــدرات تقليديــة 

وأســلحة تشــبه تلــك التــي كانــت محصــورة بالجيــوش النظاميــة.
رت بشكل 

ّ
      ولفت سفير سورية لدى روسيا إلى أن تلك التهديدات أث

كبيــر فــي واقــع التنميــة املســتدامة فــي ســورية التــي كانــت مــن الــدول التــي 
 إلــى 

ً
حققــت إنجــازات فــي هــذا املجــال طــوال العقــود املاضيــة، مشــيرا

 بالبنيــة التحتيــة 
ً
 كبيــرة أيضــا

ً
أن الحــرب علــى ســورية ألحقــت أضــرارا

للصحــة والتعليــم والطاقــة وامليــاه والصــرف الصحــي والزراعــة والنقــل 
 إلــى التعــاون فــي وجــه 

ً
 علــى الواقــع التنمــوي فيهــا داعيــا

ً
مــا انعكــس ســلبا

اإلرهــاب.
      وأعاد حداد التأكيد على أن الحكومة السورية ستواصل الوقوف 
في وجه اإلرهاب التكفيري، والقضاء عليه ومنع انتشاره وتمدده في باقي 

دول العالم. )سانا، 9102-6-91(
        من جهته قال نائب سكرتير مجلس األمن 
االحتياطيــات  إن  كوكــوف:  يــوري  الرو�ســي 
املاليــة لتنظيــم داعــش اإلرهابــي املحظــور فــي 
إلــى 003 مليــون دوالر، علــى  روســيا، تصــل 
حيــن يواصــل اإلرهابيــون بحثهــم عــن مصــادر 

جديــدة. تمويــل 
      وفــي حديثــه حــول نشــاط اإلرهابييــن فــي 
سورية والعراق، أكد املسؤول األمني الرو�سي 
أنصارهــم  يدعــون  ال   

ً
حاليــا اإلرهابييــن  أن 

فــي  للمشــاركة  الدولتيــن  هاتيــن  إلــى  للتوجــه 
 كان 

ً
األعمــال اإلرهابيــة، وأوضــح أنــه »ســابقا

الداعشــيون يدعــون أنصارهــم لالنتقــال إلــى 
العــراق وســورية، لكــن اآلن يقترحــون عليهــم 
البقــاء فــي أماكنهــم ملواصلــة »الجهــاد« فــي بلدان 
إقامتهــم«، وأشــار إلــى زيــادة عــدد الجماعــات 
اإلرهابيــة »النائمــة« فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

      وأضــاف: »أن هــذه التهديــدات حيويــة بالنســبة لبلــدان االتحــاد 
األوروبــي التــي شــهدت العــام الجــاري سلســلة مــن األعمــال اإلرهابيــة، 
وخاصــة يــدور الحديــث عــن هولنــدا والنرويــج وإســبانيا وفرنســا، األمــر 
 زعمــاء املنظمــات 

ً
الــذي يؤكــد جديــة التصريحــات التــي أدلــى بهــا ســابقا

اإلرهابيــة الدوليــة حــول هدفهــم الجديــد للقيــام بهجمــات فــي أوروبــا«.
       كما عبر كوكوف عن اعتقاده بأن منظمي األعمال اإلرهابية األخيرة 
فــي ســريالنكا، هــم املقاتلــون الذيــن كانــوا يحاربــون إلــى جانــب داعــش فــي 
ســورية والعــراق، وقــال: »تــدل تقييمــات الخبــراء علــى أن هــذه الهجمــات 
خطــط لهــا األنصــار املحليــون لعقيــدة »الجهــاد العالمــي« املعتمــدة علــى 
الهيــاكل األجنبيــة لـــداعش، أمــا تنفيذهــا فتتكّفــل بــه أعضــاء جماعــة 
متطرفة محلية عادوا إلى ســريالنكا بعد مشــاركتهم في القتال إلى جانب 

داعــش فــي ســورية والعــراق«. )تــاس، 9102-6-91(
 األســبوع الفائــت، مــا أكــده ولــي العهــد الســعودي، محمــد 

ً
      وكان الفتــا

بــن ســلمان، فــي إجابــة عــن ســؤال عــن التوافــق مــع واشــنطن حيــال 
الوضــع فــي ســورية، إن بــالده تتفــق مــع واشــنطن، وأوضــح أن األهــداف 
هــي »هزيمــة« تنظيــم داعــش اإلرهابــي ومنــع عــودة ســيطرة التنظيمــات 
اإلرهابيــة والتعامــل مــع مــا ســماه »النفــوذ اإليرانــي املزعــزع لالســتقرار 
فــي ســورية«، وفــي هــذه األخيــرة يتقاطــع ولــي العهــد الســعودي مــع كيــان 

اإلســرائيلي. االحتــالل 
        وتابــع: »اســتخدام الوســائل املتاحــة كافــة لتحقيــق االنتقــال 
 
ً
السيا�ســّي وفــق القــرار 4522، بمــا يحافــظ علــى وحــدة ســورية«، مشــيرا
إلــى أن بــالده تعمــل مــع الــدول التــي وصفهــا بـ»الصديقــة« لتحقيــق هــذه 

)الشــرق األوســط، 9102-6-61( األهــداف. 
      فــي غضــون ذلــك، دعــت القبائــل والعشــائر الســورية فــي حلــب إلــى 
العفــو عــن كل مــن لــم تتلطــخ أيديهــم بالدمــاء، واالســتمرار بتســوية 
أوضــاع املتخلفيــن عــن الخدمتيــن اإللزاميــة واالحتيــاط إلتاحة الفرصة 

لهــم لاللتحــاق.
     وعقــد االجتمــاع الثانــي للعشــائر والقبائــل 
الســورية والنخــب الوطنيــة فــي فنــدق الشــهباء 
خلــف  »الوقــوف  علــى  منهــا   

ً
تأكيــدا بحلــب، 

فــي حربــه علــى اإلرهــاب«،  الســوري  الجيــش 
التــي  املعاديــة  الــدول  »مخططــات  وضــد 

ســورية«. مقــدرات  اســتنزاف  تســتهدف 
بيانهــا  فــي  والعشــائر  القبائــل        وطالبــت 
املقاومــة  مفهــوم  تعزيــز  بضــرورة  الختامــي، 
الشعبية من خالل »تمكين القبائل والعشائر 
العربيــة والكرديــة الوطنيــة للقيــام بممارســة 
دورهــا الرئيــس فــي توطيــد العالقــات اإلنســانية 
إلفشــال  والتفاهــم  الحــوار  ثقافــة  وتعزيــز 
إليــه  يســعى  ومــا  االســتعمارية  املخططــات 
املتآمــرون فــي املنطقــة الشــمالية والشــمالية 

الشــرقية«.
 ضــرورة العمــل 

ً
       وأكــد املجتمعــون أيضــا

على إعادة سلطة الدولة إلى كامل املحافظات 
الشرقية ودعمها بما يضمن إعمارها وازدهارها والتأكيد على أنها جزء 
ال يتجــزأ مــن ســورية، مشــيرين إلــى أن »أبنــاء الجزيــرة وحلــب مســتعدون 

للــذود عــن وطنهــم بجميــع الطــرق«.
       وشــدد البيــان علــى »ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة وســالمة ســورية، 
فــي   

ً
ورفــض الوجــود األجنبــي غيــر الشــرعي علــى أراضيهــا، وخصوصــا

املنطقة الشمالية والشمالية الشرقية«، وأن »كل القوات التي دخلت 
ســورية بطريقــة غيــر شــرعية هــي قــوات احتــالل وعليهــا أن تخــرج منهــا«.
       وناشــد املجتمعــون املجتمــع الدولــي »رفــع اإلجــراءات االقتصاديــة 
القســرية أحاديــة الجانــب املفروضــة علــى الشــعب الســوري«. )ســانا، 

)9102-6-02
      يأتــي ذلــك فــي وقــت، أعلــن فيــه األهالــي الســوريون فــي قــرى بالجــوالن 
 علــى محــاوالت كيــان 

ً
العربــي الســوري املحتــل اإلضــراب العــام، ردا

االحتــالل »اإلســرائيلي« إقامــة مشــروع املــراوح علــى أرا�ســي الســكان 

وانغ يي: تسريع عملية إعادة 
اإلعمار في سورية يضمن 
تحقيق تنمية مستدامة 
وبالدي ستواصل دعم 
سورية في هذه العملية

امللف السيا�سي
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األميرـكـي  الرئيــس  باســم  وإقامــة مســتوطنة  الجــوالن،  فــي  الســوريين 
دونالــد ترامــب فيــه.

     وشــمل اإلضــراب العــام كل مرافــق الحيــاة العامــة وإغــالق املحــال 
التجاريــة واملــدارس، فــي قــرى مجــدل شــمس ومســعدة وبقعاثــا وعيــن 

)9102-6-81 )الوطــن،  قنيــة. 
       من جانب آخر، وضع رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، حجر 
األســاس ملســتوطنة فــي الجــوالن العربــي الســوري املحتــل باســم »هضبــة 
« من كيان االحتالل له على اعترافه بـ»ســيادة« األخير 

ً
ترامب« »تكريما

على الجوالن املحتل. )فارس، 9102-6-81(
        وفي وقت الحق، أفادت تقارير إعالمية »إسرائيلية«، أن »القرية« 
التــي أطلــق رئيــس وزراء الكيــان اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو عليهــا اســم 
الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب فــي الجــوالن العربــي الســوري املحتــل، 
تواجــه عقبــات ماليــة وبيروقراطيــة إلقامتهــا. )يديعــوت أحرونــوت، 71-

)9102-6
      يأتــي ذلــك، فــي وقــت شــكر فيــه ترامــب »ســيده« نتنياهــو علــى إطــالق 
اســمه علــى القريــة، وفــي تغريــدة نشــرها عبــر حســابه علــى »تويتــر« شــكر 
ترامــب نتنياهــو، إلطــالق اســمه علــى مســتوطنة فــي الجــوالن املحتــل، 
 سيدي رئيس الوزراء.. شرف عظيم«.! 

ً
وقال ترامب في تغريدته: »شكرا

)9102-6-71 )األناضــول، 
    وبعد أن هددت »حركة النجباء«، الحليفة للجيش العربي السوري 

كيــان االحتــالل »اإلســرائيلي« بتحويــل مــا تســّمى »هضبــة ترامــب« فــي 
الجــوالن املحتــل إلــى »مقبــرة ترامــب«، أفــاَد مكتــب اإلعــالم والعالقــات 
لـ»حركــة النجبــاء« فــي إيــران بأنــه بعــد تصريحــات رئيــس وزراء الكيــان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها تدشين مستوطنة في القسم 
املحتــل مــن الجــوالن العربــي الســوري تحمــل اســم الرئيــس األميرـكـي 
دونالد ترامب، علق األمين العام للمقاومة اإلسالمية »حركة النجباء« 
أكرم الكعبي على هذا األمر في صفحته الشخصية على موقع التواصل 

االجتماعــي »تويتــر«.
      وقال الكعبي في تغريدته: إن »ما سميتموها هضبة ترامب ستكون 
بــإذن اللـــه مقبــرة ترامــب التــي ســتدفنكم بغروركــم وحماقتكــم وحماقــة 
كبيــر الشــر فــي أميــركا«، وجــاء فــي التغريــدة، أنــه »فــي ذلــك الوقــت ينــادي 
الحجــر والشــجر ويبلــغ جيــوش الحــق عنكــم، حينهــا لــن يحميكــم أحــد 

وســتحرقون بنيــران شــروركم«.
       مــا ســبق، دفــع رئيــس حكومــة االحتــالل بنياميــن نتنياهــو فــي اليــوم 
التالــي إلــى تهديــد محــور املقاومــة بــردود قويــة، والزعــم باســتعداد جيشــه 
لخــوض معركــة علــى عــدة جبهــات. وخــالل جولــة تفقديــة لــه للمنــاورة 
التــي يجريهــا جيــش االحتــالل فــي شــمال فلســطين املحتلــة بصحبــة رئيــس 
 مــن ســورية ولبنــان 

ً
هيئــة األركان أفيــف كوخافــي توعــد نتنياهــو، كال

 استعداد جيش كيان 
ً
وقطاع غزة )محور املقاومة( بردود قوية، معلنا

االحتــالل ملعركــة علــى جبهــات متعــددة.

سفير سورية لدى روسيا رياض حداد

امللف السيا�سي



13

W W W . D C R S . S Y

      وقــال: »أســمع جيراننــا فــي الشــمال وفــي الجنــوب وفــي الشــرق يهــددون 
بتدميرنا، أقول ألعدائنا: جيش الدفاع اإلســرائيلي يمتلك قوة تدميرية 
كبيــرة للغايــة، ال تجربــون«، وأضــاف: »أختتــم منــاورة كبيــرة متعــددة 
 
ً
 انطباعا

ً
األذرع يجريها جيش الدفاع اإلسرائيلي على عدة جبهات، آخذا

 عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية وعن الروح القتالية 
ً
كبيرا

 خاصــة 
ً
 كبيــرا

ً
 انطباعــا

ً
التــي تســود فــي صفــوف املقاتليــن والقــادة، وآخــذا

عــن القــوة التدميريــة التــي يمتلكهــا جيــش الدفــاع اإلســرائيلي. )آكــي، 91-
)9102-6

جيــش  إعــالن  مــع  بالترافــق  ذلــك،  يأتــي      
عســكرية  منــاورات  ســيطلق،  أنــه  االحتــالل 
أيــام،  خمســة  ستســتغرق  النطــاق  واســعة 
شــمال  فــي  قواتــه  جاهزيــة  مســتوى  لدعــم 
البــالد، وذكــر جيــش االحتــالل أن املنــاورات 
تجري في مناطق أخدود وادي األردن والجليل 
األعلى ونهاريا وبحيرة طبريا والجوالن الســوري 
 إلــى تنقــالت عربــات عســكرية 

ً
املحتــل، مشــيرا

ومقاتــالت ومروحيــات هجوميــة طــوال مــّدة 
البــالد. فــي  املنــاورات 

      وأضــاف: أن املنــاورات تنفــذ ضمــن إطــار 
برنامــج التدريــب لعــام 9102 بهــدف ضمــان 
الجاهزيــة القتاليــة لقواتــه فــي الشــمال. وســبق 
أفيخــاي  االحتــالل،  جيــش  بلســان  للناطــق 
أدرعــي أن قــال: »يجــرى ســالح الجــو فــي هــذه 
 واســع النطــاق بمشــاركة طائــرات 

ً
األيــام تمرينــا

حربيــة ومروحيــة ونقــل، إضافــة إلــى أنظمــة 
الدفــاع الجــوي وأجهــزة املراقبــة، حيــث يحاكــي 
ومنــاورة  الجبهــات  متعــدد   

ً
قتــاال التمريــن 

واسعة متعددة األذرع بهدف تحسين جاهزية 
واســتعداد ســالح الجــو ملواجهــة ســيناريوهات 
متنوعــة«.  جبهــات  علــى  الواســعة  املعركــة 

)9102-6-91 اليــوم،  )روســيا 
       بمقابــل ذلــك، ذكــرت تقاريــر إعالميــة 
إســرائيلية أن اللــواء املتقاعــد يتســحاق بريــك 
 من عدم استعداد جيش 

ً
 تحذيرا

ً
أطلق مؤخرا

االحتــالل ألي مواجهــة محتملــة مــع بعــض دول 
املنطقــة.

: إن »إســرائيل غيــر 
ً
       وقــال بريــك فــي مقطــع فيديــو تســرب مؤخــرا

 لسيناريو اندالع مواجهة عسكرية مع سورية أو مصر 
ً
مستعدة إطالقا

علــى وجــه الخصــوص«.
      وتأتــي تصريحــات بريــك بعــد يــوم واحــد مــن تحذيــرات أطلقهــا رئيــس 
 أن 

ً
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو لــدول الجــوار العربيــة، مؤكــدا

جيــش االحتــالل يمتلــك قــوة تدميريــة كبيــرة للغايــة، وقــال نتنياهــو: 
»أســمع جيراننــا فــي الشــمال وفــي الجنــوب وفــي الشــرق يهــددون بتدميرنــا. 
أقــول ألعدائنــا: جيــش الدفــاع اإلســرائيلي يمتلــك قــوة تدميريــة كبيــرة 

للغايــة... ال تجربونــا!«. )عــكا للشــؤون اإلســرائيلية، 9102-6-02(
      على صعيد متصل، أكدت القوى والفصائل والهيئات واالتحادات 
واملؤسســات الفلســطينية والســورية والعربيــة، أن مــا تســّمى »صفقــة 
القــرن« املشــبوهة واملقــرر تمريرهــا فــي »ورشــة البحريــن«، »ال يمكــن أن 
تمــرر بــأي حــال مــن األحــوال«، وأن مــا جــرى فــي الجــوالن العربي الســوري 
املحتل من إقامة مستوطنة جديدة تحت تسمية »هضبة ترامب« هي 
نــوع مــن النفــاق واالســتفزاز ملشــاعر الســوريين، مشــددة علــى ضــرورة 
وجــه  فــي  للصمــود  الجــوالن  فــي  أهلنــا  دعــم 

»اإلســرائيلية«. اإلجــراءات 
      هــذا، وتحــت شــعار »ال لصفقــة القــرن، 
ال لورشــة البحريــن، ال لقــرار ترامــب للســيادة 
الصهيونيــة علــى القــدس والجــوالن«، عقــدت 
واالتحــادات  والهيئــات  والفصائــل  القــوى 
والســورية  الفلســطينية  واملؤسســات 
املجلــس  مبنــى  فــي  لهــا   

ً
اجتماعــا والعربيــة، 

للتحضيــر  بدمشــق،  الفلســطيني  الوطنــي 
لبرنامــج الفعاليــات التــي ســتقام مــع »ورشــة 
البحريــن« التــي ســتعقد فــي املنامــة فــي 52- 62 

الجــاري. الشــهر  مــن 
      وفــي نهايــة االجتمــاع، صــدر بيــان ختامــي، 
أكــد أن املجتمعيــن اتفقــوا علــى إقامــة امللتقــى 
فــي مدخــل مخيــم اليرمــوك بموعــده وانطــالق 
مســيرات وإقامــة فعاليــات فــي جميــع املخيمــات 
الفلســطينية فــي ســورية وإقامــة اعتصــام أمــام 
اإلعــالم  ورفــع  بدمشــق  املتحــدة  األمــم  مقــر 
الفلســطينية فــوق املنــازل فــي املخيمــات مــع 
انعقــاد »ورشــة املنامــة« فــي 52 مــن الشــهر 

)9102-6-91 )الوطــن،  الجــاري. 
      في أثناء ذلك، كشف وزير الزراعة اللبناني، 
»ســرية«،  مباحثــات  عــن  اللقيــس،  حســن 
أجرتها بالده مع سورية واألردن، حول مسألة 
فتــح الطريــق البريــة أمــام املنتجــات الزراعيــة 

اللبنانيــة.
      وقــال اللقيــس خــالل حضــوره املؤتمــر 
الداخلــّي لالتحــاد العــام للنقابــات الزراعيــة 
فــي لبنــان: إن »اجتماعــات ســرية حصلــت فــي وزارة األشــغال اللبنانيــة 
والســورية، لحــل مســألة الرســوم املرتفعــة املفروضــة علــى الشــاحنات 
اللبنانيــة لتخفيضهــا وتســهيل تصديــر املنتجــات اللبنانيــة إلــى الــدول 

العربيــة«.
      ولفــت إلــى أن »مــا يجــري علــى الحــدود األردنيــة هــو عمــل أمنــي، وعلينــا 
 إلــى »ضــرورة املحافظــة 

ً
تفهمــه كمزارعيــن ومصدريــن لبنانييــن«، داعيــا

 لإلســاءة لســمعة القطاع 
ً
على املواصفات وجودة اإلنتاج الزراعي منعا

الزراعــي« اللبنانــي.
 في املساعدة على 

ً
 مهما

ً
      واعتبر وزير الزراعة اللبناني، أنَّ لسورية دورا

 على سؤال 
ً
بوتين ردا

حول احتمال عقد 
»صفقة كبيرة« بين 
روسيا وأميركا بشأن 
سورية: »ماذا يعني 
صفقة؟ الحديث 
ال يدور عن قضية 
تجارية. ال، إننا ال 
نتاجر بحلفائنا 

ومصالحنا ومبادئنا«

امللف السيا�سي
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تصريف االنتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، وقال: »قمنا 
بزيــارة دمشــق، وأجرينــا االتصــاالت الالزمــة مــع املعنييــن، لتســهيل عبــور 
املنتجــات الزراعيــة اللبنانيــة، املصــدرة إلــى الــدول العربيــة، الســيما إلــى 
دول الخليــج، وتخفيــض الرســوم الجمركيــة عليهــا، ورســوم املــرور، كمــا 

شــاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية الســورية املشــتركة«.
      وأشــار إلــى الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى األردن، حيــث جــرى التباحــث 
مــع املســؤولين فيهــا، بمســألة خفــض رســوم الترانزيــت علــى الصــادرات 
الزراعيــة اللبنانيــة، واألمــر نفســه حصــل مــع املســؤولين فــي الســعودية 

واإلمــارات. )روســيا اليــوم، 9102-6-61(
      هــذا، وعلــى صعيــد ملــف املهجريــن، قــال وزيــر الخارجيــة اللبنانــي 
جبــران باســيل: إن أكثــر بكثيــر مــن 57 باملئــة مــن الالجئيــن الســوريين لــم 
يعــودوا يشــعرون بــأي مخــاوف أمنيــة وسياســية فــي حــال عودتهــم إلــى 
بالدهــم، لكــن أكثــر مــن 005 ألــف منهــم ال يزالــون يعملــون فــي لبنــان فــي 

انتهــاك لقوانيــن العمــل الســارية فــي البــالد.
       وشدد باسيل، على أن هؤالء املهجرين يشغلون وظائف اللبنانيين، 
 أنهم يرتضون برواتب أقل من مواطني البالد، بسبب إعفائهم 

ً
موضحا

من الضرائب وتلقيهم مساعدات إضافية كالجئين.
      فــي الوقــت نفســه، أشــار باســيل إلــى أن سياســة حكومــة بيــروت ال 
: »يجــب 

ً
تكمــن فــي إجبــار هــؤالء املهجريــن علــى العــودة إلــى وطنهــم، قائــال

دفــع أمــوال لهــم ـكـي يعــودوا إلــى وطنهــم، وكمــا قــال الرئيــس )األميرـكـي 
دونالــد( ترامــب، املبلــغ الــذي ُيصــرف علــى إعــادة الالجــئ إلــى بلــده أقــل 

بكثيــر مــن ذلــك املطلــوب إلبقائــه خــارج بلــده«.
      ولفــت عميــد الدبلوماســية اللبنانيــة إلــى أن تجربــة بــالده فــي مســألة 
 أنه لم يستقبل أي بلد آخر 

ً
استقبال املهجرين غير مسبوقة، موضحا

مــن قبــل 002 مهجــر لــكل كيلومتــر مربــع واحــد، ـكـي تبلــغ نســبتهم 04 
باملئــة مــن عــدد مواطنــي البــالد.

      وأكــد باســيل أن عــدد املهجريــن الســوريين الذيــن يعبــرون الحــدود 
 
ً
«، مضيفا

ً
بين البلدين يقدر بما »بين 007 و008 ألف شــخص شــهريا

أن بعــض املهجريــن الذيــن يحتفظــون بـ»بطاقــات الالجــئ« يتنقلــون بين 
 عــن الغارديــان، 9102-6-51(

ً
ســورية ولبنــان. )روســيا اليــوم نقــال

      علــى صعيــد متصــل قــال باســيل فــي كلمــة لــه خــالل مؤتمــر البلديــات 
يصفنــا  مــن  »كل  إن  الحــر«:  الوطنــي  »التيــار  ينظمــه  الــذي  الثالــث 

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

امللف السيا�سي
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بالعنصريــة حيــن نتحــدث عــن عــودة الســوريين إلــى بلدهــم هــو إمــا 
 إلــى أن »املتآمــر ظهــر فــي العــام 1102 واليــوم 

ً
مســتفيد أو متآمــر«، الفتــا

يغطــي منــع عــودة النازحيــن إلــى ســورية لصالــح األجانــب«، وأشــار إلــى أن 
»املجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم لألعباء هو غير 
صحيــح، ألن الدولــة اللبنانيــة ال تســتفيد مــن املســاعدات بــل يســتفيد 

النازحــون«.
      وجــدد مطالبــة البلديــات بــأن تمــارس صالحياتهــا، وأن ال تســمح 
للســوريين بالعمــل إال بالزراعــة والنظافــة والبنــاء، ومنــع االكتظــاظ 
 إلــى أنــه »لــن يقبــل بــأن يبقــى اللبنانــي دون عمــل 

ً
باملســكن الواحــد، الفتــا

والنــازح الســوري يعمــل بطريقــة غيــر شــرعية«.
     وقــال باســيل فــي املؤتمــر الــذي عقــد تحــت شــعار »وطنكــم بحاجــة 
لعودتكم.. أزمة النزوح ودور البلديات في حلها«: »نحن حريصون على 

موضوع عودة النازحين السوريين إلى بالدهم 
من أجل مصلحة لبنان وسورية والعودة حق 
من حقوق السوريين، لكن هناك مستفيدين 
لبنانييــن مــن حالــة النــزوح، وهنــاك منظومــة 
تشــجع  متكاملــة  سياســية  ماليــة  إعالميــة 
النازحيــن«.  عــودة  منــع  وهدفهــا  الســوريين 

معارضــة، 9102-6-51(  )مواقــع 
      بموازاة ذلك، قال املدير العام لألمن العام 
 
ً
اللبنانــي، اللــواء عبــاس إبراهيــم، إنَّ موفــدا

املقبــل  األســبوع  بيــروت  إلــى  ســيأتي   
ً
روســيا

لبحــث عــودة الســوريين إلــى وطنهــم، وقــال فــي 
هــذا الصــدد: »نحــن مســتعدون للتنســيق مــع 
أي جهــة لتأميــن عــودة النازحيــن«، وأضــاف: 
أن العــودة اآلمنــة للنازحيــن الســوريين بحاجــة 
اليــوم،  لقــرار سيا�ســي كبيــر هــو غيــر موجــود 
وأضــاف: »لذلــك عملنــا علــى اإلعــادة الطوعيــة 

لهــم«. )موقــع العهــد، 9102-6-51(
      مــن جانبــه، قــال وزيــر الثقافــة اللبنانــي 
محمــد داوود فــي كلمــة لــه ببلــدة بديــاس جنوب 
لبنــان: إن ملــف املهجريــن ال يحــل باالنصيــاع 

إلرادة بعــض الــدول الخارجيــة التــي تحــاول بالســر والعلــن اســتخدام 
هــذا امللــف اإلنســاني مــن أجــل تمريــر أجنــدات سياســية تخــدم مصلحــة 

»إســرائيل« ومخططاتهــا فــي املنطقــة. )ســانا، 9102-6-51(
     دعــا مهجــرون ســوريون فــي لبنــان إلــى املشــاركة فــي »إضــراب الكرامــة« 
ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة، يبــدأ 02 الشــهر الجــاري، وتــداول ناشــطون 
ســوريون عبــر تطبيــق »واتــس أب« وعلــى صفحاتهــم فــي موقــع التواصــل 
االجتماعــي »فيســبوك« دعــوة لإلضــراب حملــت عنــوان: »ســوريون 
املهجريــن  مــن  الدعــوة  منظمــو  وطالــب  لبنــان«،  فــي  الحيــاة  فقــدوا 
الســوريين فــي املخيمــات اللبنانيــة بحســب مــا ورد فــي دعوتهــم املشــاركة 

فــي »إضــراب الكرامــة«، كمــا أســموه.
      وجاء في الدعوة التي تم إرسالها على شكل صورة »ندعو السوريين 
 فــي أنحــاء لبنــان للمشــاركة بإضــراب الكرامــة بســبب األوضــاع 

ً
كافــة

التــي تحصــل لنــا مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة وعنصريــة بعــض الجهــات 
الحملــة ومشــاركتها علــى مواقــع  هــذه  نتمنــى منكــم دعــم  اللبنانيــة.. 

 لكــي تطبــق فــي جميــع املناطــق اللبنانيــة«.
ً
التواصــل االجتماعــي كافــة

      وأوضحــت الدعــوة »أن اإلضــراب ســيكون ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة 
يبــدأ مــن 02 الشــهر الجــاري وينتهــي فــي 32 منــه«، مشــيرة إلــى أنــه »مــن 
ال يحــب الظلــم عليــه بمــد يــد العــون إلخوانــه ليصــل صوتنــا لــكل لبنــان 

«. 
ً
حكومــة وشــعبا

      وحــددت الدعــوة املجــاالت التــي يتوقــع أن يطالهــا اإلضــراب وهــي: 
 التي يعمل فيها سوريون، 

ً
»التوقف عن العمل في الورشات واملهن كافة

 
ً
واالمتناع عن تشريج الهواتف الجوالة ومقاطعة أشكال التسوق كافة

من املحال والبقاليات اللبنانية، وعدم اســتخدام الســيارات والفانات 
اللبنانيــة للتنقــل طيلــة وقــت اإلضــراب«. 

       وورد فــي الدعــوة »آن الوقــت لكــي نعيــش 
هــدرت..  التــي  كرامتنــا  كســوريين،  بكرامتنــا 
لــن نقبــل أن نكــون ذليلــي املوقــف وأن نكــون 

ألعوبــة فــي يــد أي شــخص كان«.
      وتوقع ناشطون أن يطال اإلضراب السوري 
القادمــة  األوقــات  فــي  اللبنانيــة  املخيمــات 
تقدمهــا املفوضيــة  التــي  الخدمــات  ورفــض 
العليــا لشــؤون الالجئيــن وعــدم التعامــل مــع 
مكاتبهــا ومنظماتهــا، بعدمــا تحولــت بحســب مــا 
يرى ناشطون إلى شريكة للسلطة اللبنانية في 
تكريــس القهــر والقمــع والعنصريــة التــي راحــت 
تطــال مخيمــات املهجريــن الســوريين، وتحولها 
مــن حــاٍم وضامــن لحــق املهجــر الســوري فــي 
لبنان إلى »شرطي لبناني« ينفذ ما يمليه عليه 
بعــض ساســة لبنــان املجاهريــن بعنصريتهــم 

ورفضهــم للوجــود الســوري فــي لبنــان. 
لبنانيــون  مــن جهتهــم طالــب موتــورون       
بضــرورة تحــرك الســلطات األمنيــة اللبنانيــة 
بحجــة  لإلضــراب  الدعــوة  ملالحقــة مصــدري 
قــد  مشــبوه  لتحــرك  والتخطيــط  التحريــض 
 علــى الحركــة االقتصاديــة فــي البلــد. )مواقــع معارضــة، 

ً
ينعكــس ســلبا

)9102-6-61
      هــذا، وذكــرت تقاريــر إعالميــة، أن »فضيحــة جديــدة تالحــق بعــض 
الجمعيات اإلغاثية في لبنان، فقد كشفت عدة مهجرات أنهن تعرضن 
للتحــرش الجن�ســي مــن أعضــاء تلــك املنظمــات، كمــا تعرضــن لالبتــزاز، 
فإما املساعدات مقابل الجنس، وإما ال مساعدات«. )مواقع معارضة، 

)9102-6-71
       على صعيد متصل، ذكرت تقارير إعالمية معارضة، أن السلطات 
اللبنانية تواصل ترحيل مهجرين سوريين ممن دخلوا إلى لبنان بطرق 
غير شرعية بعد دفعهم آالف الدوالرات إلى مهربين، حيث جرى ترحيل 
أكثــر مــن 01 مواطنيــن طــوال الســاعات الـــ27 األخيــرة نحــو الحــدود 

الســورية. )املرصــد، 9102-6-71(

باسيل: 75 باملئة من 
الالجئين السوريين 
لم يعودوا يشعرون 
بأي مخاوف أمنية 
وسياسية في حال 
عودتهم إلى بالدهم
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التعليق

أكد الكاتب والصحافّي، جانبالت شكاي، أنَّ زيارات املبعوث الرو�سّي الخاّص للشأن السورّي، ألكسندر 
 لحلفاء واشنطن في الشرق األوسط، تشير 

ً
الفرنتييف،إلى الشرق األوسط التي قابلتها زيارات أميركية أيضا

ـــرق 
ّ

إلى أنها تهدف لخلق توازنات اســـتراتيجية ملســـتقبل املنطقة، إذ ال يمكن فصل امللفات الســـاخنة في الش
 فيمـــا يتعلـــق باملســـألة الســـورية ومســـألة التوتـــر فـــي منطقـــة الخليـــج وفيمـــا يتعلـــق 

ً
األوســـط عـــن بعضهـــا بعضـــا

 دخـــل عليهـــا بدايـــة إعـــالن مشـــروع صفقـــة القـــرن، وكلهـــا ملفات متداخلة.
ً
باألزمـــة اليمنّيـــة، وأخيـــرا

تحـــاول موســـكو تقديـــم صـــورة فيمـــا يتعلـــق بمســـتقبل الدولـــة فـــي ســـورية، بأنـــه ليـــس كل دول املنطقـــة علـــى 
غـــرار تركيـــا والســـعودية وقطـــر ومـــن خلفهـــم أميـــركا و»إســـرائيل«، ممـــن تطالـــب بتغييـــر النظـــام فـــي ســـورية، ومـــن 
الواضـــح واملعلـــن أن جولـــة الفرنتييـــف كانـــت بهـــدف دعـــوة العـــراق ولبنـــان إلـــى الجولـــة املقبلـــة مـــن محادثـــات 
أســـتانا، وهـــي محاولـــة لخلـــق هـــذه الصـــورة ولخلـــق تـــوازن إضافـــّي بـــأن هنـــاك مـــن يريـــد أن يدفـــع بحـــل سيا�ســـّي 
فـــي ســـورية، ولكـــن وفـــق األولويـــات التـــي تنبثـــق مـــن مصلحـــة شـــعوب املنطقـــة وفـــي مقدمتهـــا إعـــادة املهجريـــن 

الســـوريين.
فـــي املقابـــل الواليـــات املتحـــدة تســـعى ملمارســـة ضغوطهـــا علـــى دول املنطقـــة، بهـــدف اســـتمرار حالـــة الفو�ســـى 
 لتمريـــر صفقـــة 

ً
التـــي تضـــرب املنطقـــة، ومحاولـــة اســـتغاللهافي تحقـــق مصلحتهـــا ومصالـــح »إســـرائيل« تمهيـــدا

القـــرن.
على صعيد آخر، إن زيارة وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم إلى الصين ومنها إلى كوريا الديمقراطية، 
 الذي بدأت خطواته األولى وبشكل عملي منذ بداية 

ً
تندرج ضمن ما أعلنته دمشق بخصوص التوّجه شرقا

عهد الرئيس بشار األسد، وبعد بدء األزمة السورية اتخذت البالد سياسة ممنهجة وواضحة تدفع باتجاه 
تمتيـــن العالقـــات االقتصاديـــة مـــع هـــذه الـــدول التـــي لـــم تقطـــع عالقاتهـــا بدمشـــق طـــوال األزمة،فقـــد تبّيـــن أنَّ 
بنـــاء عالقـــات اقتصاديـــة مـــع الغـــرب أمـــر غيـــر ُمجـــٍد فـــي ظـــل عـــدم التوافـــق السيا�ســـّي، إذ إنَّ كل الـــدول الغربيـــة 
ـــر 

ّ
 ضـــد ســـورية طـــوال األزمة،فأث

ً
 اقتصاديـــا

ً
وكل الـــدول العربيـــة املرتبطـــة بهـــذا الفلـــك الغربـــي مارســـت حصـــارا

 فـــي معيشـــة املواطـــن الســـورّي علـــى حيـــن الـــدول التـــي لـــم تكـــن ســـورية تتمتـــع معهـــا بعالقـــات 
ً
هـــذا األمـــر ســـلبا

اقتصاديـــة قبـــل األزمـــة؛ بـــل كانـــت بينهـــا عالقـــات سياســـية ممتـــازة حافظـــت علـــى عالقاتهـــا مثـــل جميـــع دول 
»بريكـــس«، فســـورية حاولـــت ترجمـــة هـــذا التوّجـــه السياســـّيإلى واقـــع اقتصـــادي.

وأشـــار، إلـــى أنـــه طـــوال العشـــرة أيـــام املاضيـــة كان هنـــاك حملـــة مـــن وســـائل اإلعـــالم املحســـوبة علـــى الواليـــات 
، تحـــاول اإليهـــام بـــأن االجتمـــاع 

ً
املتحـــدة األميركيـــة أو القريبـــة منهـــا والقريبـــة مـــن الخـــط اإلســـرائيلي عمومـــا

الثالثـــي بيـــن رؤســـاء مكاتـــب األمـــن القومـــّي فـــي كل مـــن روســـيا وأميـــركا و»إســـرائيل«، الهـــدف منـــه إخـــراج إيـــران 
مـــن ســـورية، وليـــس بحـــث آليـــة دفـــع االســـتقرار فـــي ســـورية علـــى خـــالف مـــا أعلنتـــه موســـكو بشـــكل واضـــح، مـــن 
هنـــا فـــإنَّ موقـــف الرئيـــس الرو�ســـّي فالديميـــر بوتيـــن قبيـــل االجتمـــاع الـــذي نفـــى فيـــه وجـــود صفقـــة بيـــن موســـكو 
 علـــى عـــودة 

ً
 بـــأن روســـيا ال تتاجـــر بمصالحهـــا وبحلفائهـــا، ُيَعـــدُّ مؤشـــرا

ً
وواشـــنطن فـــي االجتمـــاع الثالثـــي، مؤكـــدا

روســـيا بقـــوة إلعـــالن مواقفهـــا التـــي تحمـــل طابـــع التحـــدي للسياســـة األميركيـــة كقـــوة عظمـــى وحيـــدة، فروســـيا 
تريـــد أن تقول:إنهـــا فـــي اســـتراتيجياتها تختلـــف عـــن االســـتراتيجيات األميركيـــة التـــي لـــم يتوقـــف الرئيـــس األميركـــي 
دونالـــد ترامـــب بإعالنهـــا بصراحـــة فجـــة بـــأن عالقـــات بـــالده ودول الخليـــج مبنيـــة علـــى تقديـــم الخدمـــات 
العســـكرّية مقابـــل ســـحب مبالـــغ ماليـــة طائلـــة مـــن حكومـــات هـــذه الـــدول، علـــى خـــالف روســـيا التـــي تحـــاول أن 
تبني عالقات استراتيجية وتحالفات مبنية على مصالح سياسية أكثر منها على مصالح اقتصادية وإن كانت 
ـــه مهمـــا فعلتـــم مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة فـــال تســـتطيعون أن تشـــتروا 

ّ
هـــي متقاطعـــة، وبوتيـــن يريـــد أن يقـــول: إن

مواقفنـــا السياســـية االســـتراتيجية.
وهنـــا نســـتذكر أن الـــدول الخليجيـــة ســـعت إلـــى إغـــراء موســـكو بمشـــاريع بمليـــارات الـــدوالرات مقابـــل تغييـــر 
موقفهـــا مـــن ســـورية، األمـــر الـــذي رفضتـــه موســـكو وأثبتـــت أن عالقتهـــا بســـورية اســـتراتيجية وال تفـــاوض عليهـــا 

باملليـــارات.



17

W W W . D C R S . S Y

ملف 
الشرق

ملف الشرق



18

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

       خرجــت األســبوع الفائــت، تظاهــرة رافضــة ملمارســات ميليشــيا 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة- قســد« فــي مدينــة الطبقــة غــرب الرقــة، 
ونــّدد املتظاهــرون، الذيــن بلــغ عددهــم العشــرات، بممارســات »قســد« 
األمنيــة، وحمــالت االعتقــال بهــدف »التجنيــد اإلجبــاري«، إضافــة إلــى 
حظــر الدراجــات الناريــة، وذلــك حســبما ذكــر موقــع »العربــي الجديــد« 
اإللكترونــي القطــري الداعــم للمعارضــة. )عربــي 12، 9102-6-51(

      فــي هــذه األثنــاء، أعلنــت بلجيــكا أنهــا اســتعادت ســتة أطفــال مــن أبنــاء 
مسلحي تنظيم داعش اإلرهابي في سورية، وأعمار األطفال الستة تتراوح 
بيــن ســت ســنوات و81 ســنة وجميعهــم أيتــام، مــا جعــل اســتعادتهم أقــل 
 من عشرات األطفال البلجيكيين اآلخرين املحتجزين مع آبائهم 

ً
تعقيدا

مــن مســلحي تنظيــم داعــش فــي منطقــة تســيطر عليهــا املليشــيات الكرديــة 
في الشــمال الســوري.

     وقــال وزيــر الخارجيــة البلجيكــي ديدييــه رينــدرز علــى »تويتــر« فــي وقــت 
متأخــر مــن مســاء )الجمعــة(: إن »ســتة أطفــال 
يخضــع  لبالدنــا…  للتــو  وصلــوا  ســورية  مــن 
مســؤولين  وإشــراف  ملراقبــة   

ً
حاليــا األطفــال 

االجتماعيــة«.  الخدمــات  وأفــراد  محلييــن 
)9102-6-51 )رويتــرز، 

     جــاء ذلــك، وســط تحذيــر أطلقتــه وكالــة 
الشرطة األوروبية »يوروبول« من خالل تقرير 
مــن 43 صفحــة أصدرتــه )الجمعــة( مــن أن 
تنظيــم داعــش يزيــد مــن اعتمــاده علــى النســاء.
       وأشــار التقريــر، إلــى أن أدوار النســاء فــي 
التنظيــم تمتــد إلــى جانــب قتالهــّن علــى خــط 
اإلرهابيــة  األنشــطة  فــي  واملشــاركة  الجبهــات، 
األخالقيــة  الشــرطة  قطاعــات  إلــى  بالغــرب، 
والتعليــم واإلعــالم والصحــة، وهــي مســؤوليات 
العمــل  يمكنــه  ال  للتنظيــم  ومهمــة  مفصليــة 

دونهــا.
      وأوضــح التقريــر أن للنســاء املنضمــات 
 أكبــر فــي الدعايــة لــه وتأليــف 

ً
إلــى داعــش، دورا

الجماعــات  مــن  بغيــره  مقارنــة  مطبوعاتــه 
 أكبر من 

ً
»اإلرهابية«، كما تشكل النساء جزءا

املســتهدف. جمهــوره 
     وتحــدث التقريــر عــن األســاليب التــي يتبعهــا التنظيــم لبــث الدعايــة 
 إلــى أن نســاء الدواعــش 

ً
فــي أوســاط النســاء وتجنيدهــّن لخدمتــه، الفتــا

تحركهــّن الدوافــع اإليديولوجيــة مثــل الرجــال، كمــا يكمــن شــعورهّن 
بالتمكيــن إلســهامهن فــي بنــاء مــا تســمى »دولــة إســالمية«.

      هــذا، وبحســب الشــرطة األوروبيــة، فإنــه فــي الوقــت الــذي لــم يكــن 
التنظيــم هــو أول جماعــة إرهابيــة تحــث النســاء علــى االنضمــام للقتــال، 
 مــن محاولــة جــذب النســاء إليــه يكمــن فــي الســماح لهــّن 

ً
إال أن جــزءا

بالسفر إلى األرا�سي التي يسيطر عليها التنظيم دون الحاجة إلى مرافقة 
الرجــال.

     ولفــت التقريــر إلــى أنــه نتيجــة النحســار أرا�ســي التنظيــم فــي ســورية 

 قتاليــة فــي الســابق 
ً
والعــراق تتــم دعــوة النســاء اللواتــي لــم تلعبــن أدوارا

لحمــل الســالح.
 للتقريــر، فــإن 51باملئــة مــن أعضــاء تنظيــم داعــش الســابقين، 

ً
      ووفقــا

الذيــن أدانتهــم املحاكــم فــي االتحــاد األوروبــي العــام املا�ســي، كــّن مــن 
النســاء، بزيــادة عــن الســنوات الســابقة.

      وخلــص التقريــر إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي ال تــزال فكــرة »الجهاديــات« 
 ،

ً
اللواتــي ال تحملــن الســالح هــي املهيمنــة فــي الجماعــات املتطرفــة عمومــا

إال أن أدوارهّن املستقبلية قد تتغير بسهولة ويتوجهن للقتال إلى جانب 
الرجــال. )مواقــع معارضــة، 9102-6-51(

       في هذه األثناء، حرض موقع إلكتروني تابع لوزارة الّدفاع األميركية 
»البنتاغــون« علــى عــدم االنســحاب األميرـكـّي مــن شــمال شــرق ســورية، 
بذريعــة أنَّ االنســحاب سيتســبب بتدهــور الوضــع األمنــّي، مــا ســيتيح 

عــودة تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
      وقال موقع »ديفينس بوست«، املتخّصص 
مكافحــة  »عمليــة  إن  الدفــاع:  شــؤون  فــي 
تنظيــم داعــش أصبحــت أكثــر صعوبــة نتيجــة 
مــن  األميركيــة  للقــوات  املســتمر  لالنســحاب 

ســورية«. شــرق  شــمال 
      ونقــل املوقــع عــن دبلوما�ســي أوروبــي قولــه: 
كقــوة  اآلن  إلــى  األميركيــة  القــوات  »تعمــل 
عســكرية توحــد جميــع الفصائــل املختلفــة فــي 
املنطقة، إال أن عملية سحب القوات تنعكس 
 علــى الوضــع األمنــي الــذي بــدأ يتدهــور«.

ً
ســلبا

       وأضــاف الدبلوما�ســي: »األمــور ال تجــري 
 فــي املناطــق 

ً
بالطريقــة الصحيحــة، خصوصــا

 ال 
ً
العربيــة. كنــا فــي الرقــة العــام املا�ســي.. حاليــا

يمكننا الذهاب إلى هناك، تدهورت األمور إلى 
حــد كبيــر«.

       وأشــار املوقــع إلــى أن قــوات »التحالــف 
الدولــي« لــم تتمكــن مــن الســيطرة الكليــة علــى 
الرقة حيث تنشط خاليا نائمة لتنظيم داعش 
باإلضافــة إلــى الكمائــن التــي يقيمهــا املســلحون 

للتنظيــم. التابعــون 
       وزعــم الدبلوما�ســي األوروبــي، أن الــدول األعضــاء فــي التحالــف 
ســاعدت فــي محاربــة داعــش فــي إزالــة األلغــام، وإعــادة بعــض الخدمــات، 
ولكــن التطــورات األخيــرة املتمثلــة فــي »العبــوات بدائيــة الصنــع وعمليــات 

االغتيــال« ســببت الكثيــر مــن املخاطــر.
 إلــى شــمال 

ً
      وأشــار إلــى أن بعثــة دبلوماســية بريطانيــة تســللت مؤخــرا

شــرق ســورية لــم تتمكــن مــن زيــارة الرقــة بســبب املخــاوف األمنيــة.
 واشــنطن علــى إرســال املزيــد مــن القــوات إلــى ســورية: 

ً
      وقــال محرضــا

إن تقديــرات بــالده العســكرية تشــير إلــى أن القــوة األميركيــة املوجــودة 
 إلــى وجــود احتمــال بــأن يتــم التعهــد بشــكل 

ً
 ليســت كافيــة، مشــيرا

ً
حاليــا

مشــترك بيــن الواليــات املتحــدة وأوروبــا علــى املشــاركة باملزيــد مــن القــوات 
فــي ســورية.

املشهداني: أميركا 
توجد في »مثلث 

السيليكون« شرق 
سورية وغرب العراق 
حيث تعتبر هذه املادة 
ً
األغلى في العالم حاليا



19

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

       وذكــر أن حلفــاء الواليــات املتحــدة »ال يثقــون بقــرار ترامــب، إذ مــن 
املمكــن أن يتراجــع عــن قــراره بزيــادة عــدد القــوات األميركيــة فــور قبــول 

األوروبييــن بإرســال قواتهــم«.
: »ســيحدث تدهــور بطــيء 

ً
       وشــكك دبلوما�ســّي آخــر بالخطــة قائــال

ومســتمر فــي الواقــع األمنــي شــمال شــرق ســورية« وفــي حــال لــم تتــم زيــادة 
القوة األميركية »ســيصل الوضع األمني إلى درجة من الســوء لن نتمكن 

بعدهــا مــن فعــل الكثيــر حيالــه«.
      بدوره، قال مقاول غربي، يشارك في عملية إعادة اإلعمار التي تمولها 
حكومتــه بشــكل غيــر شــرعي فــي شــرق الفــرات: إن شــركته ستنســحب مــن 
ســورية فــي حــال انســحاب القــوات األميركيــة. )مواقــع معارضــة، 6-61-

)9102
       وكشــف رئيــس مجلــس النــواب العراقــي األســبق محمــود املشــهداني، 
أن »أميــركا توجــد فــي »مثلــث الســيليكون«، شــرق ســورية وغــرب العــراق، 
 عن اعتقاده بأنها 

ً
«، معربا

ً
حيث تعتبر هذه املادة األغلى في العالم حاليا

لــن تغــادر هــذه املنطقــة، وإذا تــم إخراجهــا عبــر قانــون فــي البرملــان العراقــي، 
فســتلجأ للخطــة »بــاء« وهــي إســقاط النظــام فــي العــراق. )العالــم، 6-71-

)9102
      واصل تنظيم داعش اإلرهابي عبر خالياه النائمة اســتهداف مســلحي 
ميليشيا »قوات سورية الديمقرطية- قسد« في محافظة دير الزور، في 
حيــن واصلــت األخيــرة بدعــم مــن طائــرات »التحالــف الدولــي« انتهاكاتهــا 

بحــق املواطنيــن فــي شــرق الفــرات.
      فــي غضــون ذلــك، واصــل »التحالــف الدولــي« إرســال تعزيــزات 
عســكرية ولوجســتية لقواعــده العســكرية التــي أقامهــا بشــكل غيــر شــرعي 
فــي محافظــة الحســكة، وتضــم التعزيــزات وفــق مصــادر رفضــت الكشــف 
عــن نفســها، قرابــة مئــة شــاحنة تحمــل معــدات لوجســتية، إضافــة إلــى 

صهاريــج وقــود، وعربــات مــن نــوع »همــر«، وســيارات رباعيــة الدفــع، 
وذخيــرة. 

      وأضافــت املصــادر: أن هــذه التعزيــزات دخلــت مــن إقليــم كردســتان 
العــراق عــن طريــق معبــر »الوليــد« قــرب بلــدة املالكيــة بالحســكة واتجهت 
إلــى القاعــدة العســكرية األميركيــة فــي منطقــة تــل بيــدر. )مواقــع معارضــة، 

)9102-6-81
     فــي هــذه األثنــاء، ذكــرت تقاريــر إعالميــة، أن قــوات حليفــة للجيــش 
»أخلــت مقرهــا فــي منطقــة »البســاتين« قــرب مصفــاة امليــاه بالبوكمــال 
واتجهــت نحــو الحــدود الســورية – العراقيــة، مــن دون توافــر معلومــات 
عــن تعــداد العناصــر ومــا إذا دخلــوا العــراق أو أعــاودا تمركزهــم ضمــن 
املحافظــة«، بعــد يــوم مــن إخــالء مجموعــة أخــرى مــن القــوات الحليفــة 
مقّرهــا فــي حــّي »الجمعيــات« بالبوكمــال، وخــروج مجموعــات أخــرى مــن 
 عبــر طريــق قريــة 

ً
القــوات الحليفــة مــن البوكمــال باتجــاه الحــدود أيضــا

الســويعية، خــالل الشــهر الجــاري.
      يأتــي ذلــك بعــد أن ذكــرت تقاريــر خــالل األســبوع الجــاري، أن شــيوخ 
عشــائر ووجهــاء مــن أهالــي البوكمــال واملناطــق املجــاورة لهــا اجتمعــوا 
لبحــث إمكانيــة تشــكيل قــوة عســكرية تتبــع لقــوات الجيــش مــن أبنــاء 

املنطقــة.
      ونقلــت التقاريــر عــن مصــادر محليــة تأكيدهــا، أن شــيخ عشــيرة 
الحســون أيمــن الدنــدل اجتمــع مــع وجهــاء وأهــال بمنزلــه فــي مدينــة 
البوكمــال ملناقشــة تطويــع أبنائهــم فــي القــوة العســكرية الجديــدة التــي 

بهــدف حمايــة املنطقــة. ســتتبع قــوات الجيــش 
      وأوضحــت املصــادر، أن الدنــدل تحــدث خــالل االجتمــاع عــن ضــرورة 
 عن القوات الحليفة الصديقة املنتشرة في 

ً
تطوع الشبان ليكونوا بديال

املدينــة فــي حــال خروجهــا. )مواقــع معارضة، 9102-6-91(

تقرير  لوكالة الشرطة األوروبية »يوروبول«: تنظيم داعش يزيد من اعتماده على النساء
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      مــن جهــة ثانيــة، عمــدت قــوة كبيــرة مــن ميليشــيا »قســد« أمــس إلــى 
مداهمــة بلــدة الشــحيل بريــف ديــر الــزور الشــرقي، بحمايــة مــن مروحيــات 
تابعة لـ»التحالف الدولي« املزعوم، في غضون ذلك، منعت »األسايش«، 
عائالت نازحة من دخول مدينة الرقة، بذريعة »عدم امتالكهم كفاالت« 
وأوراق صــادرة عّمــا تســمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة. )املرصــد، 6-91-

)9102
      وتوسعت خالل األسبوع املا�سي رقعة الحرائق املفتعلة التي تتعرض 
لها أرا�سي املحاصيل الزراعية في ريف الحسكة، ذلك أن حرائق جديدة 
اندلعــت، فــي مســاحات كبيــرة مــن األرا�ســي الزراعيــة فــي قريــة القاســمية 

التابعــة لناحيــة الجواديــة بريــف القامشــلي، 
 
ً
وأضافــت الشــبكة أن الحرائــق طالــت أيضــا

فــي  الزراعيــة  األرا�ســي  مــن  كبيــرة  مســاحات 
-6-91 )الخابــور،  القامشــلي.  مطــار  محيــط 

)9102
للجنتيــن  مشــترك  بيــان  فــي  وجــاء  هــذا،       
التنســيقيتين الســورية والروســية حــول عــودة 
تقييمــات  قلقنــا  »تثيــر  الســوريين:  املهجريــن 
بعــض الهيئــات األمميــة للوضــع فــي مخيــم الهول 
والتــي تقلــل بشــكل ملحــوظ مــن نطــاق الكارثــة 

املخيــم«. فــي  اإلنســانية 
       ولفــت البيــان نظــر األمــم املتحــدة إلــى أنــه لــم 
يتم حتى اليوم حّل ولو مشكلة واحدة من تلك 
 للوعود 

ً
التي يعاني منها املهجرون، وذلك خالفا

األميركيــة املتكــررة.
     وقــال: »يعيــش نحــو 27 ألــف شــخص، 19 
باملئــة منهــم مــن النســاء واألطفــال، فــي مخيــم 
الهــول وســط ظــروف فظيعــة، الســيما أن 56 
«، وأضــاف: 

ً
باملئــة منهــم أطفــال دون الـــ21 عامــا

»ليس لدى معظمهم مساكن مقبولة، ويضطر 
النــاس للعيــش فــي خيــم يدويــة الصنــع. ولــم يتــم 
حتــى اآلن تنظيــم عمليــة إخــراج النفايــات مــن 

املخيــم«.
      وحــذر البيــان مــن أن مثــل هــذه الظــروف 
درجــة  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  املعيشــية، 

الحرارة العالية ونقص الغذاء ومياه الشرب، تؤدي إلى تف�سي األمراض 
املعديــة، وأكــد البيــان أن عجــز إدارة املخيــم ومديريــه األميركييــن عــن 
السيطرة على الوضع وضمان النظام واألمن داخله، يؤدي إلى استمرار 

املعانــاة ووفــاة النــاس.
     ودعــا البيــان القيــادة األميركيــة وحلفاءهــا لوقــف وضــع حواجــز 
مصطنعــة أمــام املبــادرة الروســية الســورية إلعــادة النازحيــن الســوريين 
إلى وطنهم وبدء تقديم املســاعدة للشــعب الســوري. )روســيا اليوم، 91-

)9102-6
      علــى صعيــد متصــل، خرجــت دفعــة جديــدة مــن قاطنــي »مخيــم 
الركبــان« الواقــع فــي أق�ســى ريــف حمــص الشــرقي عنــد الحــدود الســورية 

النســاء  مــن  معظمهــم  العائــالت  عشــرات  تضــم  األردنيــة،  العراقيــة 
واألطفــال وكبــار الســن مــن املخيــم ووصلــت إلــى معبــر جليغــم تقلهــم 81 

وشــاحنة. ســيارة 
       ولفتت املصادر، إلى أن الجهات الحكومية والسلطات املتخصصة 
املســاعدات،  لهــا  العائــالت وقدمــت  اســتقبلت  فــي جليغــم  املوجــودة 
وقامــت بتســجيل بياناتهــا، وعملــت علــى نقلهــا إلــى مراكــز اإلقامــة املؤقتــة 
في مدينة حمص، ليتم بعدها نقلها إلى مناطقها وقراها في ريفي حمص 

الشــرقي والجنوبــي الشــرقي.
      وأشــارت، إلــى أنــه حتــى ســاعة إعــداد التقريــر لــم يتــم إحصــاء عــدد 
املدنيين املغادرين لـ»الركبان« في هذه الدفعة 
والواصليــن إلــى املعبــر بدقــة، إال أن التقديــرات 
تشــير إلــى أن عددهــم يتــراوح مــا بيــن 053 و004 

شــخص علــى األقــل. )الوطــن، 9102-6-91(
       فــي غضــون ذلــك، أجــرى وفــد مــن الســويد 
زيــارة )غيــر شــرعية( إلــى املناطــق التــي تســيطر 
عليهــا »قســد« فــي شــرق ســورية، وذلــك ضمــن 
قبــل  مــن  املنطقــة  تشــهدها  زيــارات  سلســلة 

وعــرب«. أجانــب  مســؤولين 
      ودخــل الوفــد الثالثــاء مــن معبــر ســيمالكا 
إلــى  العــراق  كردســتان  إقليــم  مــع  الحــدودي 
مــن   

ً
كال وضــم  »قســد«،  ســيطرة  مناطــق 

املبعــوث األممــي الســويدي للملــف الســوري 
فــي  الســوري  امللــف  ومســؤول  اورينيــوز،  بــر 
وزارة الخارجيــة الســويدية كاريوهــان وينبيــرخ، 
العامليــة  اإلغاثــة  وكالــة  برنامــج  ومســؤول 
»ســيدا« بردانــس، واملستشــارة القانونيــة افيــن 
جتيــن، ليتوجــه بعــد ذلــك إلــى مدينــة القامشــلي 

الحســكة. بمحافظــة 
      واجتمــع الوفــد مــع ممثلــي أحــزاب )كرديــة( 
ســورية، حيــث أكــد الرئيــس املشــترك لحــزب 
االتحــاد الســرياني ســنحريب برصــوم أنَّ الوفــد 
التقــى مــع تلــك األحــزاب وناقشــوا فــي اجتمــاع 
التــي  )املناطــق  فــي  العمــل  آليــة تطويــر  مغلــق 
تســيطر عليهــا املليشــيات الكرديــة( فــي شــمال 
شــرق ســورية، ووضــع خطــط مســتقبلية لتقديــم املســاعدة الالزمــة 

ملليشــيا »قســد« ومــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة.
      وأشــار برصــوم إلــى أن الوفــد الســويدي أكــد علــى ضــرورة مشــاركة 
كل الجهــات واملكونــات فــي مــا تســمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة والعمــل 
وشــرق  شــمال  أهالــي  لـــ»خدمــة  وتطويرهــا  مكثــف إلنجاحهــا،  بشــكل 

ســورية« حســب زعمــه.
     ولفت إلى أن الوفد تعهد بتقديم الدعم لجميع تلك األحزاب وإيصال 
مطالبهــا للحكومــة الســويدية، وبأنــه ســيتم النقــاش هنــاك للوصــول 
إلــى حلــول مناســبة لتطويــر الحالــة املعيشــية فــي شــمال وشــرق ســورية. 

)9102-6-91 )هــاوار، 

شيوخ عشائر ووجهاء 
من أهالي البوكمال 
واملناطق املجاورة 
لها اجتمعوا لبحث 
إمكانية تشكيل قوة 
عسكرية تتبع لقوات 

الجيش من أبناء 
املنطقة
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التعليق

 أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري والقوات الحليفة 
ً
يبدو أنَّ الغرب بات مدركا

والرديفــة، أصبحــت وجهتهــا الرئيســة بعــد انتهــاء العمليــة العســكرية فــي شــمال البــالد هــي منطقــة 
شرق الفرات حيث توجد قوات أجنبية بطريقة غير شرعية ضمن ما يسمى »التحالف الدولي« 
الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة األميركيــة بذريعــة محاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي، مــن هنــا يمكــن 
تفهــم اإلســراع الغربــي فــي حســم ملفيــن رئيســين: األول ملــف الدواعــش األجانــب وعائالتهــم الذيــن 
يوجدون في مخيمات تسيطر عليها مليشيات ما تسمى »اإلدارة الذاتية« الكردية شرق الفرات، 
وهــو مــا تظهــره عمليــة االســتعادة التــي مــا تــزال خجولــة ألبنــاء الدواعــش مــن قبــل الحكومــات 

الغربيــة.

امللــف الثانــي، وهــو مرتبــط بــاألول، ويبــدو أنــه شــريطة لــه لبنــاء الثقــة بيــن »اإلدارة الذاتّيــة« 
 مــع عــروض تشــجيعية مــن 

ً
والغــرب، إذ كثــف األخيــر مــن زياراتــه الــى مناطــق ســيطرة األولــى مؤخــرا

الدعــم لألولــى، إلعــادة تعزيــز مــا يبــدو أنــه تراجــع فــي التوجــه االنفصالــي لــدى الكــرد، األمــر الــذي 
يحمل سيناريوهين: األول، رغبة غربية عربية في التشبث بمناطق سيطرة الكرد شرق الفرات، 
ومن ثم تعزيز التوجه االنفصالي لديهم ضمن إطار إضعاف سورية، واإلبقاء على نقاط متقدمة 

 فــي املواجهــة التركيــة مــن جهة،والســعودية-اإلمارتية مــن جهــة أخــرى.
ً
جغرافيــا

أمــا الســيناريو الثانــي، فهــو وصــول الضغــط علــى الــدول الغربيــة بملــف مواطنيهــا الدواعــش إلــى 
درجــة التهديــد القابــل للتنفيــذ فــي أي لحظــة، وبالتالــي فــإن الغــرب أســرع الــى »اإلدارة الذاتيــة« 
للمساومة، وبدأ عملية االستعادة الخجولة ألبناء مواطنيه املنتمين إلى تنظيم داعش اإلرهابي.

ومن هنا، فإنَّ الحديث السورّي الرو�سّي املشترك حول تقليل األمم املتحدة من كارثة مخيم 
الهــول الواقــع فــي مناطــق ســيطرة »قســد« فــي الحســكة، لــم يكــن مــن قبيــل املصادفــة، وإنمــا هــو 
، وبالتالــي الدخــول إليــه مــن بوابــة األمــم املتحــدة، في 

ً
دعــوة لفتــح ملــف هــذا املخيــم املــأزوم، أمميــا

، والطرح الرو�ســي الســوري املشــترك 
ً
 للغرب ولـ»قســد« بآن معا

ً
وقت يمثل فيه »الهول« هاجســا

ملأســاة املخيــم، يأتــي اليــوم بعــد املعانــاة الهائلــة التــي واجهــت إخــالء مخيــم الركبــان.

مــن جهــة أخــرى، تظهــر تطــورات الحديــث حــول تشــكيل قــوات رديفــة للجيــش العربي الســورّي 
من أبناء محافظة دير الزور وهو ما ُدعي إليه، وتمت مناقشته في اجتماع عشائري من مكونات 
املنطقة ذات الطبيعة العشائرية، وإن كان يجب عدم التواكل على هكذا تطورات على صعيد 
منطقــة شــرق الفــرات الســتعادتها بالكامــل، إال أنــه يمكــن االتــكال عليهــا ودعمهــا بحســبانها نقطــة 
أســاس لالنطــالق نحــو بلــورة قــوة عربيــة رديفــة للجيــش العربــي الســوري تكــون جاذبــة للعنصــر 
العربــّي الــذي يشــكل وفــق مــا يتــوارد مــن أرقــام نحــو 70% مــن »قــوات ســورية الديمقراطيــة – 
قســد«، وبالتالــي التمكيــن ألهــل املنطقــة املؤيديــن للدولــة الســورية، مــا يســاعد فــي عــودة ســيطرة 

الدولــة علــى املنطقــة واتســاع رقعــة ســيطرتها شــرق الفــرات.

ملف الشرق
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ملف الشمال

ملف 
الشمال
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ملف الشمال

     أعربــت دمشــق األســبوع الفائــت، عــن اســتعدادها لتطبيــع عالقاتهــا 
مــع تركيــا، فــي حــال التزمــت بتطبيــق »أســس العالقــات الدوليــة«، املبنيــة 
على اعترافها باستقالل ووحدة سورية، وانسحاب قواتها من األرا�سي 
الســورية، والتوقــف عــن تدريــب وتســليح املجموعــات اإلرهابيــة، مقابــل 
اســتعداد ســورية لضمــان أمــن الحــدود الســورية التركيــة كمــا جــرى 
باتفــاق أضنــة، مذكــرة بــأن تركيــا اليــوم لــم تعــد نفســها فــي عــام 0102، 

بســبب سياســاتها، ودعمهــا لتنظيــم اإلخــوان املســلمين اإلرهابــي.
       وأكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة وليــد املعلــم، أنَّ 
املســار السيا�ســي الــذي اتبــع فــي إدلــب لــم يســقط، لكنــه لــم ينفــذ مــن 
 التذكيــر بــأن إدلــب هــي محافظــة ســورية، ومــا يقــوم 

ً
جانــب تركيــا، معيــدا

بــه الجيــش هــو ضمــن األرا�ســي الســورية، وســورية لــم تعتــد علــى أحــد، 
 أن من حّق سورية 

ً
ولم تحاول أن يكون لها أطماع لدى اآلخرين، مبينا

 
ً
تحريــر أرضهــا، وهــذا حــق مشــروع لهــا، معبــرا

عــن أملــه فــي أن تــؤدي العمليــات العســكرّية 
الحاصلــة اليــوم فــي إدلــب، إلــى إخــراج القــوات 
مفهــوم  ألن  املنطقــة،  هــذه  مــن  التركيــة 

االحتــالل فــي هــذا العصــر انتهــى.
     وجــدد املعلــم التأكيــد أن ســورية ال تســعى 
ملواجهــة عســكرية مــع تركيــا، لكــن هــذا شــأن 
 
ً
مختلف عن محاربتها لتنظيمات مدرجة أصال
علــى لوائــح األمــم املتحــدة علــى أنهــا تنظيمــات 

إرهابيــة.
       وزيــر الخارجيــة أشــار إلــى أن االســتهداف 
الــذي جــرى قبــل أيــام ملواقــع عســكرية تركيــة، 
، لكــن فــي الحــروب تحصــل 

ً
لــم يكــن متعمــدا

أننــا نعلــم أن تركيــا  هــذه األشــياء، وخاصــة 
هــي التــي تــزود الفصائــل اإلرهابيــة بمختلــف 
 أن تركيــا التزمــت 

ً
األســلحة والتمويــل، مؤكــدا

باتفــاق »سوت�ســي«، لكنهــا لــم تنفــذ، ولــو نفــذت 
لوفــرت الكثيــر مــن الدمــاء.

     كمــا أشــار وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن فــي 
حديثــه، إلــى »أســس العالقــات الدوليــة، والتــي مــن خاللهــا وفــي حــال 
 أن 

ً
تطبيقهــا، ســتؤدي إلــى تطبيــع العالقــات الســورية التركيــة، مبينــا

هــذه األســس تقــوم علــى اعتــراف تركيــا باســتقالل ووحــدة األرا�ســي 
الســورية، وأن تســحب قواتها من األرا�سي الســورية، ألنها إن لم تفعل 
فهي قوات احتالل، ال فرق بينها وبين إسرائيل، وأن تتوقف عن تدريب 
وتســليح املجموعــات اإلرهابيــة، ألن التجــارب أثبتــت أن اإلرهــاب يرتــد 
علــى داعميــه، مقابــل اســتعداد ســورية لضمــان أمــن الحــدود الســورية 

التركيــة كمــا جــرى باتفــاق »أضنــة«.
      وحــذر املعلــم مــن أي خطــوة تركيــة تهــدف الحتــالل مناطــق ســورية، 
 بــأن 

ً
 أن مثــل هــذه الخطــوة لــن تكــون فــي مصلحــة تركيــا، مذكــرا

ً
مؤكــدا

تركيــا اليــوم لــم تعــد تركيــا فــي عــام 0102، ولــم تعــد مقبولــة فــي العالــم 
العربــي، وهــذا بســبب سياســاتها، وبســبب دعمهــا لتنظيــم اإلخــوان 

املســلمين باملنطقــة العربيــة، وهــو تنظيــم إرهابــي.

       املعلــم الــذي أشــار إلــى وجــود آالف اإلرهابييــن مــن فصائــل »الحــزب 
التركســتاني اإليغــوري« فــي الشــمال الســوري، أكــد أنــه لــن يكــون هنــاك 
 إلى أن 

ً
انخراط عســكري صيني ملحاربة هذا التنظيم في ســورية، مشــيرا

ســورية قالــت للمســؤولين الصينييــن »وفــروا لنــا األدوات العســكرية 
هــذا  مواجهــة  علــى  قــادرون  ونحــن  الثقافيــة،  وحتــى  واالقتصاديــة 
 إلــى أن مــا تقــوم بــه ســورية اليــوم ســوف يحمــي العالــم 

ً
التنظيــم«، مشــيرا

.
ً
غــدا

 مــن حقيقــة أنَّ 
ً
        وأكــد أن العمليــة السياســية مســتمرة، منطلقــا

الدســتور هو شــأن ســوري، يهم الســوريين، ويجب أن يلبي طموحاتهم، 
وإذا حصــل اختــالف علــى بعــض األســماء وبعــض اإلجــراءات، ال يعنــي 
ذلــك أن العمليــة السياســية قــد توقفــت، بدليــل أن املبعــوث األممــي 
مازال يصول ويجول بين عواصم عديدة، وآخرها سيكون في نيويورك 
قبــل نهايــة هــذا الشــهر. )املياديــن نــت، 6-91-

)9102
       وكان أكــد املعلــم فــي وقــت ســابق مــن بكيــن، 
مــع  ملواجهــة عســكرية  تســعى  أن دمشــق ال 
 علــى ضــرورة أن تســحب أنقــرة 

ً
تركيــا، مشــددا

قواتهــا مــن ســورية، وأن تتوقــف عــن دعــم 
تطبيــع  أجــل  مــن  اإلرهابيــة«،  »املجموعــات 

)9102-6-12 )ســانا،  معهــا.  العالقــات 
     هــذا، وخــالل مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع 
 على سؤال 

ً
نظيره الصيني وانغ يي في بكين وردا

فــي إدلــب قــال املعلــم:  الترـكـي  حــول الوجــود 
»نحن ال نتمنى وال نسعى للمواجهة بين قواتنا 
املســلحة، والجيــش الترـكـي مــن حيــث املبــدأ«. 

)9102-6-81 )رويتــرز، 
       ولفــت املعلــم إلــى أن إدلــب محافظــة 
التنظيمــات  علــى  القضــاء  وســيتم  ســورية، 
اإلرهابيــة فيهــا، وبيــن أن تركيــا تحتــل أجــزاء 
 مــاذا يفعــل 

ً
مــن األرا�ســي الســورية، متســائال

األتــراك فــي ســورية؟، هــل يوجــدون لحمايــة 
الشــرقية«  تركســتان  و«حركــة  وداعــش،  النصــرة«  »جبهــة  تنظيمــي 

اإلرهابيــة.
      وشــدد املعلــم علــى ضــرورة خــروج كل القــوات األجنبيــة املوجــودة 
 إلــى أن تنظيــم »جبهــة النصــرة« 

ً
فــي ســورية بشــكل غيــر شــرعي، ومنبهــا

اإلرهابي، يســيطر على معظم مســاحة محافظة إدلب، ويتخذ املدنيين 
 بشــرية، ومــن حــق وواجــب الدولــة الســورية تخليــص مواطنيهــا 

ً
دروعــا

مــن اإلرهــاب، فهــي تحــارب تنظيمــات اعتــرف العالــم بأســره أنهــا إرهابيــة، 
بمــا فيــه مجلــس األمــن الدولــي، الــذي أدرج »النصــرة« علــى قائمتــه 
للكيانــات اإلرهابيــة. املعلــم شــدد، علــى أن مكافحــة اإلرهــاب يجــب 
 بخــروج جميــع القــوات األجنبيــة 

ً
أن تكــون مســؤولية دوليــة، مطالبــا

املوجــودة فــي ســورية بشــكل غيــر شــرعي.
       يأتي ذلك في وقت واصل النظام التركي وميليشياته انتهاكاتهم بحق 

من تبقى من أهالي منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

دمشق: املسار 
السيا�سي الذي اتبع 
في إدلب لم يسقط 
لكنه لم ينفذ من 

جانب تركيا
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الجيش السوري يكبد تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي واملليشيات املسلحة املتحالفة معه خسائر فادحة باألرواح والعتاد

     حيــث عمــد مســلحو مليشــيا »أحــرار الشــرقية« املدعومــة مــن النظــام 
الترـكـي إلــى طــرد مســتأجرين كــرد، باإلضافــة لطــرد مواطنيــن كــرد مــن 
منــازل أقربائهــم فــي شــارع الفيــالت بمدينــة عفريــن، وذلــك بحجــة أن 
املنــازل هــذه ســتتحول إلــى »مقــرات عســكرية«، ليقومــوا عقــب ذلــك 
بتأجيرهــا إلــى نازحيــن جــدد قدمــوا إلــى عفريــن. )املرصــد، 9102-6-51(
      فــي هــذه األثنــاء، أرســلت روســيا تعزيــزات عســكرية كبيــرة فــي محاولــة 
ســفينتان  مينــاء طرطــوس  إلــى  ووصلــت  إدلــب،  فــي  املعركــة  لحســم 
عســكريتان، علــى حيــن شــهدت قاعــدة »حميميــم« العســكرية هبــوط 

نحــو 41 طائــرة شــحن عســكرية. )الشــرق األوســط، 9102-6-51(
       فــي املقابــل، أعلــن جيــش النظــام الترـكـي عــن إرســال تعزيــزات إلــى 
نقطــة مراقبتــه الـــ01 فــي منطقــة إدلــب لـ»خفــض التصعيــد«، وذكــرت 
مصادر عسكرية تركية، أنه جرى إرسال قافلة تضم شاحنات محملة 
بدبابــات، ومدرعــات نقــل الجنــود، وأســلحة ثقيلــة، وعناصــر، إلــى نقطــة 
املراقبــة الواقعــة فــي منطقــة جبــل الزاويــة. )األناضــول، 9102-6-51(

     علــى صعيــد آخــر، تمكنــت مراســلة أميركيــة ومصوريــن اثنيــن تابعيــن 
لقناة »SBC« األميركية يرافقهم مترجم، من الدخول إلى إدلب بضمانة 
حمايــة »النصــرة«، والتقــط الصحافيــون مشــاهد مــن املعــارك فــي بلــدة 
إحســم وقريــة معــرة حرمــة، كمــا أجــروا مقابــالت مــع عناصــر مــن منظمــة 

»الخــوذ البيضــاء« التابعــة لـ»النصــرة«.
      وعمليــة دخــول الصحافييــن جــرت بعــد التنســيق بينهــم وبيــن املكتــب 
اإلعالمي لـ»هيئة تحرير الشام« التي تتخذ »النصرة« منها واجهة، حيث 

دخلــوا إلــى إدلــب عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا، ورافقهــم 
مســلحو »الهيئــة« خــالل جولتهــم. )مواقــع معارضــة، 9102-6-51(

       هــذا، واتســمت املعــارك بريــف محــردة الشــمالي بريــف حمــاة بالكــر 
والفر، حيث كبد الجيش تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي واملليشــيات 
املســلحة املتحالفــة معــه خســائر فادحــة بــاألرواح والعتــاد خــالل انتزاعــه 
قريتــي تــل ملــح والجبيــن مــن قبضــة اإلرهابييــن، وتأمينــه طريــق محــردة 
 املجــال للطيــران الحربــي 

ً
 مفســحا

ً
الســقيلبية، قبــل أن يخليهمــا تكتيكيــا

واملدفعيــة الســتهداف التنظيمــات اإلرهابيــة التــي اســتقدمت تعزيــزات 
لهذا املحور وزجت بها بكامل عددها وعديدها املدعوم من نظام رجب 

طيــب أردوغــان.
َن مصدر ميداني، أنه بعد اســتعادة وحدات من الجيش الجبين        وبيَّ
 علــى املحــور ذاتــه 

ً
 كبيــرا

ً
وتــل ملــح، شــنت التنظيمــات اإلرهابيــة هجومــا

بغزارة نارية كبيرة، ما اســتدعى إخالءهما إلفســاح املجال أمام ســالحي 
الطيران الحربي والصواريخ باستهداف اإلرهابيين فيهما بشكل أفضل، 

.
ً
وهــو مــا تــم فعــال

بالقذائــف  اعتــدت  التنظيمــات اإلرهابيــة  أن  املصــدر،      وأوضــح 
والجلمــة  حديــد  الشــيخ  وبلدتــي  محــردة  مدينــة  علــى  الصاروخيــة 
بعــدة  الحماميــات  حاجــز  وعلــى  املاديــات،  علــى  األضــرار  فاقتصــرت 
رشــقات مدفــع رشــاش عيــار 32مــم متفجــرة، بالتزامــن مــع اســتهداف 
نقطــة تابعــة للجيــش بصــاروخ »م د« علــى جبهــة القصابيــة، وهــو مــا دفــع 

الجيــش للــرد بقــوة علــى مصــادر إطــالق النيــران.

ملف الشمال
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 علــى هــذه الخروقــات واالعتــداءات علــى مدينــة محــردة 
ً
      هــذا، وردا

والقــرى اآلمنــة أغــار الطيــران الحربــي علــى مواقــع وتحــركات التنظيمــات 
اإلرهابيــة فــي الــزكاة واألربعيــن وحصرايــا وكفــر زيتــا بريــف حمــاة الشــمالي، 
ما أسفر عن مقتل العديد من اإلرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم 

الحربــي.
       كمــا أغــار الطيــران الحربــي علــى مواقــع ونقــاط انتشــار »النصــرة« 
وحلفائــه فــي خــان شــيخون والبــارة ومعــرة النعمــان وحيــش وديــر ســنبل 
والفقيــع ومعرزيتــا والهبيــط وإحســم ومدايــا بريــف إدلــب الجنوبــي، مــا 
أسفر عن مقتل وإصابة العديد من اإلرهابيين وتدمير عتادهم الحربي 

. )الوطــن، 9102-6-51(
ً
أيضــا

 اتفاق منطقة »خفض 
ً
      كذلك انتهكت التنظيمات اإلرهابية مجددا

التصعيــد« عبــر اســتهدافها بالقذائــف الصاروخيــة بلــدة العزيزيــة بريــف 
حمــاة الشــمالي، أســفرت عــن انــدالع حرائــق فــي 

األرا�ســي الزراعيــة. )ســانا، 9102-6-51(
      مــن جهــة أخــرى، كشــف مصــدر إعالمــّي 
أنــه بالتــوازي مــع العمليــات العســكرية التــي 
يشــّنها الجيــش علــى اإلرهابييــن فــي محــور شــمال 
محــردة دخــل رتــل عســكرّي ترـكـّي يضــم أكثــر 
مــن 53 آليــة عســكرية بينهــا عربتــان مجنزرتــان 
إلــى األرا�ســي الســورية عبــر معبــر كفرلوســين 
 نحــو 

ً
الحــدودي بريــف إدلــب الشــمالي، متجهــا

نقطتــي املراقبــة التركيــة فــي تــل الطوقــان بريــف 
إدلــب الجنوبــي الشــرقي، ومدينــة مــورك بريــف 
النف�ســّي  الدعــم  مــن  كنــوع  الشــمالي،  حمــاة 
للتنظيمات اإلرهابية املنهارة بما تلقته وتتلقاه 
بواســل  بأيــدي  موجعــة  ناريــة  ضربــات  مــن 

الجيــش العربــي الســوري.
      وأضــاف املصــدر: أن أي دعــم تركــي أو غيــره 
لإلرهابييــن بأريــاف حمــاة وإدلــب لــن يحميهــم 
مــن نيــران الجيــش حيثمــا كانــوا ومهمــا كان نــوع 

الدعــم أو شــكله. )الوطــن، 9102-6-51(
       واألحــد، رد الجيــش العربــي الســوري 
الداعــم  الترـكـي  االحتــالل  اعتــداءات  علــى 
نقطــة  باســتهداف  اإلرهابيــة،  للتنظيمــات 
مراقبــة تابعــة لــه فــي مدينــة مــورك بريــف حمــاة 
الشــمالي والتــي انطلقــت منهــا االعتــداءات، وفــي 

الوقت نفسه واصلت وحداته استهداف التنظيمات اإلرهابية وكبدتها 
فادحــة. خســائر 

 أطلقــت نقطــة 
ً
      هــذا، ولرفــع معنويــات اإلرهابييــن ودعمهــم نفســيا

مراقبــة تابعــة لالحتــالل التركــي فــي مدينــة مــورك عــدة قذائــف مدفعيــة 
علــى نقــاط للجيــش فــي محــور تــل بــزام بريــف حمــاة الشــمالي الشــرقي، مــا 

دفــع الجيــش للــرد علــى مصــادر إطالقهــا.
      جاءت اعتداءات االحتالل التركي، في وقت واصلت فيه التنظيماُت 
 وحلفاؤهــا اعتداءاتهــا علــى مدينــة محــردة وعلــى القــرى اآلمنــة 

ُ
اإلرهابيــة

بريــف حمــاة الشــمالي، حيــث أطلقــت عــدة صواريــخ علــى قريــة الجديــدة 
اقتصــرت أضرارهــا علــى املاديــات. )الوطــن، 9102-6-61(

      وفــي محاولــة لقلــب الحقائــق، ســعت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان 
لهــا، إلــى اتهــام قــوات الجيــش املتمركــزة فــي منطقــة تــل بــزام، باســتهداف 
نقطــة املراقبــة التابعــة لالحتــالل الترـكـي باملدفعيــة وقذائــف الهــاون، 

وأنهــا قواتهــا فــي املنطقــة ردت علــى القصــف.
      وأشــار البيــان إلــى أن قصــف الجيــش الســوري لنقطــة املراقبــة لــم 
يتســبب بخســائر بشــرية، واقتصــرت األضــرار علــى بعــض التجهيــزات 
التطــورات  تتابــع  أنقــرة  أن  البيــان  وذكــر  فيهــا،  املوجــودة  واملعــدات 
الحاصلــة فــي املنطقــة عــن كثــب، وأجــرت املبــادرات الالزمــة عبــر روســيا. 

)9102-6-61 )األناضــول، 
      واســتقدم الجيــش يــوم االثنيــن تعزيــزات غفيــرة إلــى جبهــات أريــاف 
لتحريــر  الجنوبــي،  وإدلــب  الشــمالي  حمــاة 
املحــاور الســاخنة مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، 
املدنييــن  علــى  اعتداءاتهــا  مــن  كثفــت  التــي 

)9102-6-71 )الوطــن،  اآلمنيــن. 
 وأصيــب 

ً
     فــي هــذه األثنــاء، ارتقــى 21 شــهيدا

 بجــروح ليــل االثنيــن نتيجــة اعتــداء 
ً
51 مدنيــا

املجموعــات اإلرهابيــة التابعــة للنظــام الترـكـي 
بعــدد مــن القذائــف الصاروخيــة علــى قريــة 
الوضيحــي بريــف حلــب الجنوبــي. )ســانا، 71-

)9102-6
فــي غضــون ذلــك، دخــل رتــل عســكري       
جديــد لالحتــالل الترـكـي مــن معبــر كفــر لوســين 
الحــدودي مــع لــواء اســكندرون الســليب إلــى 
ــف مــن 02 آليــة عســكرية، اتجــه 

ّ
إدلــب، مؤل

إلــى النقــاط التركيــة املنتشــرة بذريعــة تطبيــق 
التصعيــد«. »خفــض  اتفــاق 

       مــن جهــة أخــرى، وفــي ســاعات متأخــرة مــن 
ليل االثنين قصف االحتالل التركي بالقذائف 
الصاروخيــة مواقــع انتشــار القــوات الكرديــة 
فــي مطــار منــغ العســكري وعيــن دقنــة وحربــل 
والشــيخ عي�ســى بريــف حلــب الشــمالي إضافــة 
إلــى قصفــه مناطــق فــي قريتــي شــواغرة ومرعنــاز 
غربــي مدينــة إعــزار. )املرصــد، 9102-6-71(

     والثالثــاء، أوقــع الجيــش العربــي الســوري فــي 
التنظيمــات اإلرهابيــة خســائر كبيــرة ووصــل عــدد قتالهــا إلــى العشــرات 
بعــد تصعيدهــا اعتداءاتهــا فــي شــمال غــرب البــالد، وفــي الوقــت نفســه 
تصــدت وحداتــه لتنظيــم داعــش اإلرهابــي بريــف حمــص الشــرقي كبدتــه 

خســائر فادحــة.
      وفــي التفاصيــل، فقــد اعتــدى اإلرهابيــون املتمركــزون فــي اللطامنــة، 
بقذائف صاروخية غزيرة على مدينة محردة وقرى الجديدة وكفرهود 
والشــيخ حديــد وتــل عثمــان، مــا أســفر عــن تضــرر منــازل املواطنيــن، فــرد 
الجيــش علــى االعتــداءات برمايــات مــن مدفعيتــه الثقيلــة طالــت مواقــع 

أوقع الجيش 
العربي السوري في 

التنظيمات اإلرهابية 
خسائر كبيرة ووصل 

عدد قتالها إلى 
العشرات بعد 

تصعيدها اعتداءاتها 
في شمال غرب البالد
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الطيران السوري شن غارات كثيفة على نقاط انتشار اإلرهابيين جنوب إدلب

اإلرهابييــن فــي اللطامنــة وكفرزيتــا والــزكاة واألربعيــن، مــا أســفر عــن مقتل 
وإصابــة العديــد منهــم.

 علــى نقــاط الجيــش 
ً
 عنيفــا

ً
      كمــا شــنت »النصــرة« وحلفاؤهــا هجومــا

فــي محيــط قريــة الجلمــة وعلــى محــور تــل ملــح – كفرهــود بريــف حمــاة 
الذيــن  اإلرهابييــن  مــن  كبيــرة  بأعــداد  زجــت  بعدمــا  الغربــي  الشــمالي 
 عربــات مصفحــة 

ً
اســتقدمتهم مــن أريــاف إدلــب وحلــب، مســتخدمة

اشــتباكات  معهــا  وخــاض  لهــا  الجيــش  فتصــدى  ودبابــات،  مفخخــة 
عنيفــة، ق�ســى خاللهــا علــى العشــرات مــن اإلرهابييــن ودمــر لهــم دبابتيــن 
بطاقميهمــا وعربتيــن مفخختيــن قبــل بلوغهمــا أهدافهمــا آليــات أخــرى، 

علــى حيــن ارتقــى عــدد مــن عناصــر الجيــش شــهداء وُجــرح آخــرون.
ــَن مصــدر ميدانــي، أن »النصــرة« وضعــت كل ثقلهــا علــى محــاور        وبيَّ
شــمال محــردة، لتســجيل أي خــرق أو ثغــرة تنفــذ منهــا ملحــور محــردة 
الســقيلبية، لتبســط ســيطرتها الكاملــة عليــه وتفتــك باألهالــي والجيــش، 

لكــن أملهــا خــاب تحــت ضربــات الجيــش الــذي كبدهــا خســائر كبيــرة.
      وأوضــح املصــدر، أن الجيــش استبســل بالتصــدي لإلرهابييــن، وقتــل 

العشــرات منهم بعضهم من جنســيات عربية وأجنبية.
 ملجموعــات إرهابيــة 

ً
 هجومــا

ً
      وذكــر املصــدر، أن الجيــش أحبــط أيضــا

أخــرى ممــا يســّمون »حــراس الديــن« و»أنصــار التوحيــد« و»كتائــب 
العــزة« علــى النقــاط العســكرية باملحــور الشــمالي الغربــي ملحــردة، عبــر 

وادي عثمــان بالترافــق مــع الهجــوم عبــر محــور تــل ملــح املجــاور ودمــر لهــم 
عربــة مفخخــة قبــل وصولهــا إلــى هدفهــا وقتــل العديــد منهــم وأصــاب 

آخريــن.
      وأشــار املصــدر إلــى أن الطيــران الحربــي شــن غــارات مكثفــة علــى 
تحــركات وتجمعــات اإلرهابييــن فــي محــاور الجلمــة وكفرهــود وتــل ملــح 
شــمال محــردة، وفــي اللطامنــة وحصرايــا وأبــو رعيــدة والــزكاة وكفرزيتــا 
بريــف حمــاة الشــمالي، وهــو مــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة العديــد منهــم 

عتادهــم. وتدميــر 
      بموازاة ذلك، شّن الطيران الحربي غارات كثيفة على نقاط انتشار 
اإلرهابيين في منطقة الخزانات جنوب خان شيخون وصهيان وسراقب 
وكفربطيــخ وعابديــن، وخــان الســبيل، وفــي محيــط املنطقــة الصناعيــة 
بمدينــة إدلــب، مــا أدى ملقتــل العديــد منهــم وتدميــر عتادهــم. )الوطــن، 

)9102-6-81
       بموازاة ذلك، واصلت »هيئة التفاوض« املعارضة مساعيها لحماية 
التنظيمــات اإلرهابيــة شــمال البــالد مــن عمليــة الجيــش العربــي الســوري 
الرامية إلى اســتئصالها، وزعم رئيســها نصر الحريري »تمســكها« بالحل 

السيا�ســي لألزمة الســورية.
       ذكــر رئيــس »هيئــة التفــاوض« املعارضــة نصــر الحريــري أن هنــاك مــا 
سّماها »حالة غليان حادة داخل الهيئة من جراء ما تتعرض له إدلب، 
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وأن الهيئــة فــي اجتماعهــا الــدوري بصــدد بلــورة موقــف موحــد حيــال 
ذلــك«، وزعــم الحريــري أن ابتعــاد الدولــة الســورية وحلفائهــا عــن الحــل 
 فــي إدلــب، وزعــم أن »الهيئــة تتمســك 

ً
السيا�ســي يفســر مــا يجــري حاليــا

بالحــل السيا�ســي«. )الشــرق األوســط، 9102-6-71(
      وفــي اليــوم التالــي قــال الحريــري فــي مؤتمــر صحافــّي فــي العاصمــة 
السعودية: إنه »كان هناك طلب من روسيا للقاء، لكن الهيئة اشترطت 
«، وذكــر، أن »الهيئــة لــم تجــر اللقــاء«، 

ً
إيقــاف القصــف علــى إدلــب أوال

: »أخبرنــا روســيا بمــا يجــري فــي إدلــب، ومســؤولياتها املباشــرة فــي 
ً
مضيفــا

املنطقــة الشــمالية، وبــأن الهيئــة جاهــزة الســتمرار املشــاورات للوصــول 
إلى حل سيا�ســي عندما يتوقف القصف على األهالي في إدلب« بحســب 

زعمــه.
      وأشــار إلــى أن »الهيئــة« رأت أن »اللقــاء فــي ظــل مــا يجــري فــي الشــمال 

كل  علــى  يجــري  مــا  عليــه  يجــري  الســوري 
 :

ً
متســائال السياســية«،  العمليــة  مفــردات 

»كيــف يمكــن الحديــث عــن لقــاءات وعمليــة 
تحــرق  وروســيا  دســتورية،  ولجنــة  سياســية 
ليســت  فهــي  ســورية؟  فــي  واليابــس  األخضــر 
تكــون  أن  وعليهــا  السيا�ســي  بالحــل  مؤمنــة 
صريحــة مــع الشــعب الســوري« وفــق زعمــه.
      وفــي دعــوة الســتجالب مزيــد مــن التدخــل 
الدولــي فــي ســورية، طالــب الحريــري مــن ســماها 
»الــدول الشــقيقة« )أعــداء ســورية( أن يكــون 
لهــا دور فــي وقــف مــا ســّماها »الهجمــة علــى 
إدلــب واالســتهداف املباشــر للمواطنيــن، ودعــم 
مباشــرة  رســالة  إلرســال  الصمــود  عوامــل 
لروســيا وســورية بــأن الحســم العســكري لــن 

 فــي ســورية«.
ً
يكــون متاحــا

     ودعا الحريري االحتالل التركي إلى املزيد من 
التدخــل فــي ســورية وإلــى مواصلــة احتاللــه ألرا�ســي البــالد، إذ أعــرب عــن 
أملــه فــي اســتمرار تركيــا بجهودهــا مــن أجــل إيقــاف الحملــة العســكرية، 
واعتبر أنه »من غير املنطق أو املقبول الحديث عن أي عملية سياسية 
أو لجنــة دســتورية فــي ظــل مــا يجــري علــى األرض«، وزعــم أن العمليــة 
الســياسيـــة توقفــت بســبب موقــف الدولــة الســورية. )مواقــع معارضــة، 

)9102-6-81
واألربعــاء، أحبــط الجيــش العربــي الســوري هجمــات لتنظيــم »جبهــة 
النصــرة« اإلرهابــي وحلفائــه فــي ريــف حمــاة الشــمالي ومنعهــم مــن تغييــر 
خريطة الوضع امليداني هناك وكبدهم خسائر فادحة باألفراد والعتاد 
الحربي، بالتوازي مع قضاء الطيران الحربي على العديد من اإلرهابيين 

فــي ريــف إدلــب.
      وحــاول تنظيــم »النصــرة« وامليليشــيات املتحالفــة معــه، تغييــر 
خريطــة الوضــع امليدانــي علــى محــاور شــمال محــردة، بهجمــات شــديدة 
الضراوة على نقاط الجيش في محور الجلمة إلحداث خرق فيه، ولكن 
الجيــش أحبــط تلــك الهجمــات وكبــده خســائر فادحــة باألفــراد والعتــاد 
 لهــم، 

ً
الحربــي الــذي قــدم لإلرهابييــن مــن النظــام التركــي العدوانــي دعمــا

ومنــه طائــرة مســيرة عــن بعــد وعربــة مفخخــة وســيارات بيــك آب مــزودة 
برشاشــات متوســطة وثقيلــة. )الوطــن، 9102-6-91(

 إلى تنظيم »جند 
ً
     يأتي ذلك، بينما أعاد النظام التركي الحياة مجّددا

 
ً
األق�ســى«، الــذي صنفتــه الخارجيــة األميركيــة فــي أيلــول 6102 تنظيمــا
 يتبع لـ»جبهة النصرة«، وزج به في معارك ريف حماة في مواجهة 

ً
إرهابيا

الجيــش الســوري والقــوات الجويــة الروســية.
     وأوضحت مصادر معارضة مقربة من ميليشيا »حركة أحرار الشام 
اإلســالمية«، أن أنقــرة اختــارت اإلعــالن عــن مشــاركة »جنــد األق�ســى« 
بتســميته الجديــدة »أنصــار التوحيــد« فــي معــارك ريــف حمــاة مــع انطــالق 
هجــوم ميليشــياتها و»النصــرة« أمــس علــى محــوري كفرهــود والجلمــة، 
وذلك لتوجيه رسالة إلى موسكو وواشنطن، بأنها مستعدة للتعاون مع 
أعدائهما وحتى مع الشيطان ملنع الجيش السوري من تحقيق أهدافه 

مــن عمليتــه العســكرية الحاليــة.
      ولفتــت املصــادر إلــى أن النظــام الترـكـي 
فــي »الجبهــة الوطنيــة  فاجــأ حتــى ميليشــياته 
األق�ســى«،  »جنــد  بمشــاركة  للتحريــر«، 
اســم  تحــت   4102 نهايــة  تأســس  والــذي 
أبــرز  القــدس«، ألن التنظيــم صفــى  »ســرايا 
مثــل  الترـكـي  للنظــام  التابعــة  امليليشــيات 
»جبهــة ثــوار ســورية« و»حركــة حــزم«، وقاتــل 
فــي تشــرين األول 6102 »حركــة أحــرار الشــام 
اإلســالمية«، والتــي توصلــت التفــاق معــه نفتــه 
بموجبــه إلــى الرقــة عاصمــة تنظيــم »داعــش« 

ســراياه. أحــد  ليصبــح 
أن  إلــى   

ً
أيضــا نفســها  املصــادر  ولفتــت       

معظــم مقاتلــي »جنــد األق�ســى« أو »أنصــار 
واألجانــب  العــرب  اإلرهابييــن  مــن  التوحيــد« 
املبايعيــن لتنظيــم القاعــدة، بعــد أن تحالــف 
إبــان صراعــه مــع  مــع »النصــرة«، وتخلــى مقاتلــوه الســوريون عنــه، 
)9102-6-91 )الوطــن،  تركيــا.  مــن  واملمولــة  التابعــة  امليليشــيات 

 األســبوع الفائــت، أن تقاريــر إعالميــة قطريــة، ذكــرت أن 
ً
      وكان الفتــا

»من يعش في منطقة عفرين في ريف حلب يعان في ظل الفلتان األمني، 
واســتمرار عمليــات الخطــف التــي تنهــك العائــالت، الكثيــر مــن الخاطفيــن 
يطلبــون فديــة ماليــة فــي مقابــل إطــالق ســراح املخطوفيــن، مــا يجعــل 

.»
ً
 مســتمرا

ً
األهالــي يعيشــون قلقــا

ان منطقــة عفريــن فــي ريــف حلــب، 
ّ
       وأضــاف التقريــر: »يعيــش ســك

الخاضــع لســيطرة فصائــل غصــن الزيتــون املدعومــة مــن تركيــا، وســط 
فلتــان أمنــي وجرائــم خطــف بهــدف الحصــول علــى فديــة، إضافــة إلــى 
الكثير من االنتهاكات األخرى، وال يبدو أن هناك نهاية للبؤس والقلق في 

املــدى القريــب«. )العربــي الجديــد، 9102-6-61(
      هــذا، وأعلــن »برنامــج الغــذاء العالمــي« التابــع لألمــم املتحــدة، أنــه 
سيتم توسع عمليات توزيع املساعدات الغذائية الشهرية لتصل لنحو 
 
ً
008 ألــف شــخص فــي شــمال غربــي ســورية، مــن بينهــم النازحــون حديثــا

مــن إدلــب وشــمال حمــاة. )روســيا اليــوم، 9102-6-81(

املعلم: سورية ال 
تسعى ملواجهة 

عسكرية مع تركيا
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التعليق

د الباحث في شؤون الجماعات املسلحة،عبدهللا علي، أن التطورات السياسية والعسكرية التي 
ّ
أك

شهدها ملف الشمال السورّي األسبوع املنصرم، تأتي لتؤكد مدى التعقيد الشديد الذي يخّيم على 

هــذا امللــف ومــدى خطــورة التداعيــات اإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن أن تترتــب علــى طريقــة التعاطــي 

 فــي ظــل ســعي العديــد مــن األطــراف املؤثــرة إلــى ربــط ملــف الشــمال الســورّي بملفــات 
ً
معــه، خصوصــا

أخــرى، ســواء ملــف شــرق الفــرات أو ملــف الحــّل السيا�ســي. 

وقد ينطوي الكالم الذي صدر عن وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم، خالل زيارته إلى الصين، ما 

يؤكد بعض جوانب هذه الخطورة، إذ يمكن أن يستشف من بعض عباراته أن تطورات إدلب يمكن 

أن تتدحــرج متســببة بمواجهــة بيــن الجيشــين التركــي والســوري، رغــم أن املعلــم نفــى أن تكــون ســورية 

ــم غيــر التصعيديــة تجــاه 
ّ
تســعى إلــى مثــل هــذه املواجهــة. وهنــا ال بــد مــن لفــت االنتبــاه إلــى أن لهجــة املعل

أنقــرة، ســواء عبــر إشــارته إلــى اتفاقيــة أضنــة األمنيــة أو عبــر نفيــه الرغبــة فــي حــدوث مواجهــة عســكرية، 

 برئيــس االســتخبارات التركيــة 
ً
تتالقــى مــع مــا أشــيع الشــهر املا�ســي حــول لقــاء مســؤول ســوري رفيــع جــدا

حقــان فيــدان ومــا تســرب عنهــا مــن تصريحــات إيجابيــة فــي ذلــك الوقــت. ورغــم أنــه مــن املبكــر البنــاء علــى 

مثــل هــذه التطــورات فــي عالقــة البلديــن، إال أنهــا تحمــل فــي طياتهــا إشــارة واضحــة إلــى أن التعقيــدات 

التــي تحيــط بملــف إدلــب وارتباطهــا بملفــات ذات امتــدادات إقليميــة ودوليــة، مؤهلــة إلحــداث انقالبات 

 حتــى اآلن التكهــن بطبيعــة املســارات 
ً
فــي بعــض املســارات وتغييــر املعــادالت مــن دون أن يكــون ممكنــا

واملعــادالت البديلــة.

وبالرغــم مــن خطــورة الــدور الســلبي والعدوانــي الــذي تقــوم بــه تركيــا فــي الشــمال الســوري، فإننــي 

أعتقــد أنــه مــن الواجــب أن نقــوم بتمحيــص هــذا الــدور وكشــف جميــع أبعــاده وتداعياتــه، ولكــن فــي 

الوقت نفسه ينبغي علينا أن نقوم بتنقيته من بعض الشوائب التي تبالغ في تضخيمه وتعظيم قدرته 

علــى التأثيــر. والتوصيــف املوضوعــي ملوقــع أنقــرة فــي الشــمال الســوري يــدل علــى أنهــا تتخبــط فــي براثــن 

مــأزق ال تــدرك كيفيــة الخــروج منــه، رغــم احتفاظهــا ببعــض خيــوط اللعبــة بيدهــا، شــأنها فــي ذلــك شــأن 

 .
ً
الجانــب الرو�ســي تمامــا

لذلــك ينبغــي أن نفســر بعــض التصرفــات التــي تصــدر عــن أنقــرة علــى أنهــا تعبيــر حرفــي عــن هــذا املــأزق 

ومدى الضغط الذي يشكله على القيادة التركية، وبالتالي سيكون من قبيل املغاالة، فهمها، على أنها 

تصــدر عــن تركيــا مــن موقــع القــوة والقــدرة علــى التأثيــر.  وكمثــال علــى ذلــك، فــإن مــا قيــل عــن زّج تركيــا 

بجماعــة »جنــد األق�ســى« فــي معــارك حمــاة وحســبان ذلــك رســالة تركيــة موجهــة ليــس فقــط إلــى ســورية 

وروســيا؛ بــل إلــى الواليــات املتحــدة وأوروبــا ال يخــرج عــن الســياق املذكــور. ويكفــي للداللــة علــى ذلــك أن 

ــر بــأن »أنصــار التوحيــد« املكونــة مــن قيــادات وعناصــر ســابقة فــي »جنــد األق�ســى« لــم تدخــل معركة 
ّ
نذك

، بــل هــي التــي قامــت بتنفيــذ الهجــوم علــى حاجــز املصاصنــة فــي شــمال حمــاة فــي شــهر آذار 
ً
حمــاة حديثــا

.
ً
 ســوريا

ً
املا�ســي والــذي أســفر عــن استشــهاد نحــو 16 جنديــا

وعليــه، إنَّ خيــوط اللعبــة فــي يــد أنقــرة تنقــص وال تــزداد، وبالتالــي فــإن دورهــا يتراجــع ويتقلــص وقــد 

 بمواجهــة عقبــات وتحديــات جســيمة ليــس مــن جانــب دمشــق وحلفائهــا فقــط؛ بــل حتــى مــن 
ً
بــدأ مؤخــرا

جانــب الجماعــات املســلحة واإلرهابيــة التــي لــم تعــد مصالحهــا تتقاطــع بالضــرورة مــن مصالــح الجانــب 

 من التشديد املستمر على قدرة تركيا على 
ً
التركي، وهذه نقطة في غاية األهمية ينبغي التركيز عليها بدال

 فــي الشــمال الســوري.
ً
التحكــم باملجريــات كافــة
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