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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه للموقــف الســوري والرو�ســي 
ولتزايــد  الكيميائــي،  ملــف  تطــورات  مــن 
العالقــات  الســتعادة  العربيــة  الدعــوات 
مع ســورية، وتطرق إلى آخر املســتجدات 

فيمــا يخصملــف املهجريــن.

ملف الشمال
والتركيــة  والروســية  الســورية  التصريحــات  لسلســلة  امللــف  هــذا  فــي  نعــرض 
للخروقــات  فيــه  ونتتبــع  األخيــر،  موســكو  اتفــاق  تنفيــذ  مســتجدات  بخصــوص 
املتواصلــة مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة التفــاق وقــف إطــالق النــار فــي املنطقــة.

ملف الشرق
األوضــاع  تطــورات  امللــف  هــذا  فــي  نقــرأ 
التركيــة  واملســاعي  الفــرات،  شــرق 
النفــط  ســرقة  بهــدف  املســتجدة 

 . ي لســور ا

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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بســام  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  منظمــة  لــدى  الســوري  املنــدوب  قــال 
إلــى تواطــؤ  صبــاغ: إن املنظمــة تجاهلــت معلومــات قدمتهــا دمشــق، تشــير 
واشــنطن وأنقــرة مــع »اإلرهابييــن« لفبركــة هجمــات باألســلحة الكيميائيــة.

للمجلــس  الـــ93  الــدورة  أعمــال  خــالل  ألقاهــا  كلمــة  فــي  صبــاغ،  وأشــار 
 
ً
التنفيــذي للمنظمــة، إلــى أن أحــدث مثــال علــى ذلــك هــو مــا حصــل مؤخــرا

ضــد  الســوري  الجيــش  عمليــات  أثنــاء  وإدلــب  حلــب  محافظتــي  ريفــي  فــي 
نقــل  عــن  مهمــة  »معلومــات  دمشــق  قدمــت  حيــث  املســلحة،  املجموعــات 
تتلقــى  ملجموعــات  ســورية  إلــى  تركيــا  مــن  ســامة  كيميائيــة  مــواد  وإيصــال 
الدعــم مــن مخابــرات نظــام أردوغــان للعمــل علــى تخزينهــا فــي مقــرات تتبــع 
البيضــاء اإلرهابيــة وبإشــراف عناصــر اســتخبارات تركيــة  الخــوذ  لجماعــة 
وأمريكيــة، وذلــك الســتخدامها أثنــاء تقــدم الجيــش العربــي الســوري فــي تلــك 

املناطــق«.
نهجهــا حتــى  للمنظمــة  الفنيــة  األمانــة  تغّيــر  أن  وشــدد صبــاغ علــى ضــرورة 
للمحــاوالت  رفضــه  عــن  أعــرب  كمــا  واســتقالليتها،  حيادهــا  علــى  تحافــظ 
األســلحة  باســتخدام  ســورية  التهــام  الغربيــة  الــدول  بعــض  مــن  املســتمرة 

)2020-3-11 )ســانا،  الكيميائيــة. 
     بدورهــا حّملــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفاكيــان 
االحتــالل اإلســرائيلي مســؤولية تقويــض األمــن فــي املنطقــة، بضربهــا األرا�ســي 

الســورية.
مــن  الهجمــات اإلســرائيلية  بســبب  بالقلــق  تشــعر       وقالــت: إن موســكو 
جانــب واحــد علــى ســورية، وأشــارت إلــى أن »إســرائيل« تنتهــك بذلــك ســيادة 
بــأن الهجــوم اإلســرائيلي األخيــر علــى أهــداف  ــرت 

ّ
الــدول املجــاورة لهــا، وذك

داخــل ســورية، تــم تنفيــذه مــن املجــال الجــوي اللبنانــي، وأضافــت: »نعتقــد 
أن مثــل هــذه الهجمــات التعســفية تقــوض األمــن اإلقليمــي«. )لينتــا رو، 13-

)2020-3
     مــن جانــب آخــر، أعلــن عــدد مــن النــواب التونســيين الســابقين )كانــوا 
قــد بــادروا بزيــارة ســورية فــي وقــت ســابق(، عــن إطــالق مبــادرة شــعبية لدعــم 

ســورية وإعــادة العالقــات معهــا.
فــي حربهــا  بيــان، دعمهــم ومســاندتهم لســورية  فــي  الســابقون  النــواب  وأكــد 
بالعــودة  التســريع  بـ«ضــرورة  التونســية  الســلطات  وطالبــوا  اإلرهــاب،  علــى 
الــذي  املســتوى  إلــى  الســورية  التونســية  الدبلوماســية  للعالقــات  الكاملــة 
يليــق بالروابــط التاريخيــة بيــن الشــعبين، ويســتجيب ملصالــح وأمــن الدولتيــن 
خاصــة فــي ظــل تصاعــد املخاطــر اإلرهابيــة وعــودة اإلرهابييــن املســفرين إلــى 

بــؤر التوتــر«.
ووجه النواب نداء للتونسيين وكل القوى الوطنية من منظمات وجمعيات 
األخــوة  لقيــم   

ً
»انتصــارا املبــادرة  لدعــم  وشــخصيات  وفعاليــات  وأحــزاب 

 عــن مصالــح تونــس 
ً
واإلنســانية التــي تجمــع تونــس بســورية وشــعبها، ودفاعــا

وأمنهــا القومــي خاصــة فــي هــذا الظــرف األمنــي الدقيــق الــذي تمــر بــه البــالد«.
وأعــرب النــواب عــن إدانتهــم لـ«العــدوان الترـكـي علــى ســورية«، مؤكديــن أن 
 ألرض عربيــة«، مجدديــن دعمهــم لدمشــق فــي 

ً
»هــذا العــدوان يعــد احتــالال

تصديهــا الشــجاع للعــدوان حتــى تحريــر كل أراضيهــا.
األرا�ســي  علــى  املتكــررة  اإلســرائيلية  لالعتــداءات  إدانتهــم  عــن  عبــروا  كمــا 

العربيــة  األرا�ســي  كل  تحريــر  فــي  املقاومــة  لجهــود  دعمهــم  وعــن  الســورية، 
)2020-3-9 التونســية،  األنبــاء  )وكالــة  املحتلــة. 

مــن دول   »
ً
 طوعيــا

ً
إلــى ذلــك، أعلنــت الحكومــة األملانيــة أن »تحالفــا         

قاصــر  مهاجــر   1500 إلــى  يصــل  مــا  اســتقبال  يعتــزم  األوروبــي  االتحــاد 
اليونانيــة. الجــزر  فــي   

ً
حاليــا الســبل  بهــم  تقطعــت 

وقالت الحكومة األملانية في بيان االثنين: إن هناك »على املســتوى األوروبي 
رعايــة  تنظيــم  بهــدف  إنســاني،  حــل  بشــأن  األيــام  هــذه  تجــري  مفاوضــات 
لهــؤالء القصــر، فــي إطــار تحالــف مــن املتطوعيــن«، دون أن تحــدد البلــدان 

التــي ستشــارك فــي هــذا التحالــف.
ملــا  الوضــع اإلنســاني الصعــب  فــي مواجهــة  اليونــان  وأضافــت: »نريــد دعــم 
 فــي جــزر اليونــان.. األمــر يتعلــق 

ً
بيــن 1000 و1500 قاصــر موجوديــن حاليــا

بأطفــال هــم بحاجــة ماســة، بســبب مــرض مــا، إلــى عنايــة، أو بأطفــال غيــر 
 وغالبيتهــم بنــات«.

ً
مصحوبيــن بذويهــم ويبلغــون مــن العمــر أقــل مــن 14 عامــا

وأشــارت الحكومــة إلــى أن أملانيــا مســتعدة ألخــذ العــدد املناســب مــن مجمــوع 
هــؤالء القاصريــن، وذلــك فــي إطــار »التحالــف الطوعــي« الــذي يتــم التفــاوض 

بشأنه.
ويأتــي هــذا اإلعــالن فــي وقــت يتوقــع فيــه أن يصــل الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
األوروبــي  االتحــاد  مســؤولي  مــع  محادثــات  إلجــراء  بروكســل  إلــى  أردوغــان، 

بشــأن وضــع املهاجريــن علــى الحــدود التركيــة اليونانيــة.
بهــدف دفــع أوروبــا،  أيــام عــدة  أملانيــا منــذ  فــي  اليســارية  وتضغــط األحــزاب 
وأملانيــا علــى وجــه الخصــوص، إلــى تقديــم الرعايــة لألطفــال املوجوديــن فــي 
اليونــان، أو الذيــن يصلــون إلــى الحــدود التركيــة اليونانيــة، بعــد أن تــم بــث 
صــور تظهــر الوضــع الســيئ لعــدد كبيــر مــن القصــر. )أ ف ب، 2020-3-9(

      وفــي اليــوم التالــي، قاألردوغــان: إنــه سيســتضيف قمــة فــي اســطنبول يــوم 
17 آذار الجــاري مــع قــادة فرنســا وأملانيــا، وربمــا بريطانيــا، ملناقشــة قضيــة 

املهاجريــن.
وقــال أردوغــان للصحافييــن علــى متــن طائرتــه أثنــاء العــودة مــن بروكســل: 
إن تركيــا ال تفكــر حاليــا فــي إغــالق معابرهــا الحدوديــة مــع أوروبــا، ويتعيــن 
علــى اليونــان فتــح معابرهــا، وأضــاف: »علــى اليونــان إدراك أن تعاملهــا مــع 
طالبــي اللجــوء املحتشــدين علــى حدودهــا يعتبــر بمثابــة جريمــة وسنحاســبها 

علــى ذلــك«. )رويتــرز + األناضــول، 2020-3-10(
علــى صعيــد متصــل، قــال وزيــر الخارجيــة الترـكـي، مولــود تشاووشــأ وغلــو، 
مــن  بــل  اليونانيــة،  التركيــة  الحــدود  مــن  أوروبــا التبــدأ  إن حــدود  الثالثــاء: 

والشــرقية. الجنوبيــة  تركيــا  حــدود 
: أنــه »ســيتم 

ً
وأكــد وزيــر الخارجيــة التركــي، أن »عهــد املماطلــة انتهى«،مضيفــا

أن  وأضــاف:  الالجئيــن«،  بشــأن  االتحاداألوروبــي  مــع  طريــق  خارطــة  رســم 
تركيــا،  تتحملــه  الــذي  والعــبء  الوضــع  خطــورة  أدرك  األوروبــي  »االتحــاد 

بعدمــا فتحنــا األبــواب أمــام الالجئيــن«.
الالجئيــن  واحتياجــات  الحاليــة  »الظــروف  أن  أوغلــو  تشــاووش  وأوضــح 
فــي عــام 2016، وســنبحث مــع االتحــاد األوروبــي  تختلــف عمــا كانــت عليــه 
مايمكــن أن نقــوم بــه فــي إطــار الظــروف الجديــدة«. )روســيا اليــوم، 3-10-

)2020

امللف السيا�سي
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مــن  ومرتزقتهــا  الترـكـي  االحتــالل  قــوات  واصلــت  الفائــت  األســبوع 

عليــه  رد  الــذي  األمــر  ســورية،  شــرق  شــمال  علــى  عدوانهــم  اإلرهابييــن 

الجيــش العربــي الســوري وأســقط عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف 

وإرهابييــه. االحتــالل 

وذكــرت مصــادر مقربــة مــن »قــوات ســورية الديمقراطيــة – قســد«، أن 

جيــش االحتــالل التركــي قصــف ناحيــة قزعلــي جنــوب غــرب تــل أبيــض فــي 

 منــازل املدنييــن ومواقــع للجيــش 
ً
ريــف الرقــة الشــمالي الغربــي مســتهدفا

 مواقع للجيش 
ً
العربي الســوري، مشــيرة إلى أن القصف اســتهدف أيضا

فــي محيــط ناحيــة عيــن عي�ســى بريــف الرقــة، مــن دون وقــوع أي خســائر.

الســوري  العربــي  وأكــدت املصــادر أن الجيــش 

جيــش  مواقــع  بقصــف  العــدوان  علــى  رد 

االحتــالل التركــي واملجموعــات اإلرهابيــة املواليــة 

لــه فــي محيــط مدينــة تــل أبيــض والطريــق الدولــي 

شــمال عيــن عي�ســى، الفتــة إلــى أن القصــف علــى 

عــن  أســفر  ومرتزقتــه  الترـكـي  االحتــالل  نقــاط 

ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفوفهــم. 

)2020-3-11 املعــارض،  )املرصــد 

بدورهــا ذكــرت »قســد« فــي بيــان: إن ثالثــة جنــود 

أربعــة مرتزقــة  قتلــوا وأصيــب  الترـكـي  لالحتــالل 

أثنــاء اشــتباكات اندلعــت إثــر هجــوم للمرتزقــة 

محيطــة  قــرى  علــى  الترـكـي  االحتــالل  ولجيــش 

بتاريــخ 7 الشــهر الحالــي.  M4 بالطريــق الدولــي

»درون«  طائــرة  إســقاط  تــم  أنــه  البيــان  وذكــر 

مــن  الخامــس  فــي  اإلرهابييــن  للمرتزقــة  تابعــة 

عي�ســى. عيــن  بلــدة  بمحيــط  الحالــي  الشــهر 

مــن جهــة ثانيــة، داهمــت »قســد« وبدعــم مــن 4 طائــرات مروحيــة تابعــة 

لـ»التحالــف الدولــي« املزعــوم ضــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي الــذي تقــوده 

 للنازحيــن فــي بلــدة الشــحيل بريــف ديــر الــزور الشــرقي.
ً
أميــركا، مخيمــا

طلــب  حيــن  فــي  األرض  إلــى  هبطتــا  مروحيتيــن  أن  إلــى  املواقــع  وأشــارت 

الصــوت،  مكبــرات  عبــر  خيامهــم  التــزام  الجميــع  مــن  »قســد«  مســلحو 

باإلضافــة إلــى مطالبتهــم أفــراد عائلــة نازحــة مــن حمــاة بالخــروج وتســيلم 

منهــم. اعتقــال 4 أشــخاص  إثرهــا  ليتــم  أنفســهم، 

وشــنت »قســد« مدعومــة بقــوات »التحالــف الدولــي« حملــة مداهمــات 

 فــي قريتــي العزبــة وغريبــة شــرقية بريــف املحافظــة الشــمالي.
ً
أيضــا

فــي بلــدة محيميــدة  فــي املقابــل اســُتهدفت آليــة رباعيــة الدفــع لـ»قســد« 

بريــف ديــر الــزور الغربــي، عبــر تفجيــر عبــوة ناســفة، مــا أدى إلــى مقتــل 

طاقــم اآلليــة وتدميرهــا، فــي حيــن قتــل مســلح ممــا يســمى »اســتخبارات 

قســد« بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة درنــج التابعــة لناحيــة ذيبــان بريــف 

ديــر الــزور الشــرقي.

مــن جانــب آخــر اســتقدمت قــوات »التحالــف الدولــي« عبــر معبــر الوليــد 

الحــدودي غيــر الشــرعي مــع العــراق أســلحة مدفعيــة بعيــدة املــدى إلــى 

قواعدهــا فــي غــرب محافظــة الحســكة، حســب مواقــع معارضــة، أشــارت 

املــدى  بعيــدة  أهــداف  تدميــر  علــى  القــدرة  لديهــا  األســلحة  هــذه  أن  إلــى 

بدقــة عاليــة. )هــاوار، 2020-3-11(

الرئيــس  مــن  طلــب  إنــه  أردوغــان:  طيــب  رجــب  الترـكـي  الرئيــس  وقــال 

 
ً
فالديميــر بوتيــن تبــادل إدارة حقــول النفــط فــي ديــر الــزور بســورية بــدال

»اإلرهابييــن«. مــن 

وأضــاف أردوغــان فــي تصريــح صحافــي علــى متــن 

»عرضــت  بروكســل:  مــن  العــودة  أثنــاء  طائرتــه 

الدعــم  قــدم  إذا  أنــه  بوتيــن  الســيد  علــى 

االقتصــادي فبإمكاننــا عمــل البنيــة ومــن خــالل 

مســاعدة  يمكننــا  هنــا،  املســتخرج  النفــط 

ســورية املدمــرة فــي الوقــوف علــى قدميهــا«، وزعم 

: أنــه يمكنــه 
ً
أن بوتيــن يــدرس العــرض، مضيفــا

األمريكــي  الرئيــس  إلــى  العــرض  نفــس  تقديــم 

)2020-3-10 )رويتــرز،  ترامــب.  دونالــد 

       هــذا، وقصفــت طائــرات مجهولــة مواقــع 

الســورية  الحــدود  علــى  البوكمــال  منطقــة  فــي 

العراقيــة جنــوب شــرق البوكمــال جنــوب شــرق 

ريــف ديــر الــزور، وكانــت األضــرار ماديــة فقــط. 

)2020-3-11 اليــوم،  )روســيا 

      فــي ســياق متصــل، نفــى »الحشــد الشــعبي« 

التــي  الجويــة  الغــارات  جــراء  لــه  عناصــر  مقتــل  عــن  مزاعــم  العراقــي 

البوكمــال. منطقــة  فــي  مواقــع  األربعــاء  اســتهدفت 

هنــاك  يكــن  لــم  إنــه  الشــعبي«:  »الحشــد  باســم  متحــدث  وقــال        

مقــرات  طــال  القصــف  أن  إلــى   
ً
مشــيرا لـ«الحشــد«،  عناصــر  اســتهداف 

الحــدود  عــن  كيلومتــرا(   16( أميــال  عشــرة  تبعــد  منطقــة  فــي  عســكرية 

النقطــة  الســورية، وتابــع: »نشــدد علــى هــذه  العراقيــة داخــل األرا�ســي 

املهمــة: ليســت هنــاك أي قــوات للحشــد الشــعبي خــارج حــدود العــراق«. 

)2020-3-12 )نيوزويــك، 

    إلــى ذلــك، ســقط قتلــى ومصابــون فــي صفــوف الجيــش التركــي بانفجــار 

مــن   
ً
عــددا العيــن، وهرعــت  رأس  ريــف  فــي  الخميــس،  ســيارة مفخخــة، 

عربــات قــوات االحتــالل التركــي إلــى مــكان االنفجــار وباشــرت نقــل القتلــى 

واملصابيــن إلــى داخــل األرا�ســي التركيــة. )ســانا، 2020-3-12(

أردوغان طلب من 
بوتين تبادل إدارة 
حقول النفط في 
 من 

ً
دير الزور بدال

»اإلرهابيين«!

ملف الشرق
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ملف الشمال

خــالل  أكــد  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الترـكـي،  الرئيــس  أن  أنقــرة  ذكــرت 
محادثاتــه مــع نظيــره الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، فــي موســكو، عــزم تركيــا علــى 

إدلــب. منطقــة  مــن  الســورية  القــوات  إخــراج 
وقــال رئيــس دائــرة االتصــال فــي الرئاســة التركيــة، فخــر الديــن ألطــون، فــي 
سلســلة تغريــدات نشــرها الســبت علــى حســابه فــي موقــع »تويتــر«: »االتفــاق 
الترـكـي الرو�ســي ســمح بوقــف إطــالق نــار ســيحفظ حيــاة املدنييــن وســيمنع 
 ولــن نتســامح 

ً
 حيويــا

ً
تدفــق الجئيــن جديــد مــن إدلــب. تطبيقــه ســيكون أمــرا

مــع أي انتهــاكات مــن قبــل النظــام، الــذي خــرق كل االتفاقــات الســابقة«.   
وذكــر أن الرئيســين التركــي والرو�ســي »اتفقــا علــى هــذا النظــام لوقــف إطــالق 
 بالصــورة األفضــل 

ً
النــار والحفــاظ علــى االتصــاالت حــول ســبل امل�ســي قدمــا

نحــو تحقيــق حــل سيا�ســي«، كمــا اعتبــر ألطــون 
أن »وقــف إطــالق النــار ال يعنــي انتهــاء املشــاكل، 
تدخــل  إلــى  حاجــة  هنــاك  العكــس،  علــى  بــل 
أنــه  إلــى  قــوي ومســتدام«، وأشــار  إنســاني دولــي 
ال يــزال هنــاك أكثــر مــن 3 مالييــن مدنــي عالقيــن 
شــامل  حــل  إيجــاد  إلــى  أوروبــا   

ً
داعيــا إدلــب،  فــي 

)روســيا  املنطقــة.  فــي  اإلنســانية  لألزمــة  وفعــال 
)2020-3-7 اليــوم، 

فــي  للمصالحــة  الرو�ســي  املركــز  أعلــن  والســبت، 
فــي محافظــة  ســورية، أن املســلحين املتمركزيــن 
إدلــب انتهكــوا 19 مــرة نظــام وقــف إطــالق النــار 

فــي املنطقــة.
أوليغجورافليــوف،  قــال  صحافــي،  موجــز  وفــي 
رئيــس املركــز التابــع لــوزارة الدفــاع ومقــره قاعــدة 
الالذقيــة:  بريــف  الروســية  الجويــة  حميميــم 
 لنظــام وقــف األعمــال 

ً
إنــه »تــم رصــد 19 انتهــاكا

القتاليــة مــن قبــل التشــكيالت املســلحة غيــر الشــرعية، خــالل الســاعات 
املاضيــة«.  24 الـــ 

واصلــت  الروســية  العســكرية  الشــرطة  وحــدات  إن  املركــز:  رئيــس  وقــال 
والحســكة  والرقــة  حلــب  محافظــات  فــي  املســارات  مــن  عــدد  فــي  دورياتهــا 
فــي  جويــة  بدوريــة  الرو�ســي  الحربــي  الطيــران  قيــام  جانــب  إلــى  الســورية، 
-3-7 القامشلي.)روســيااليوم،  مدينــة  مطــار  مــن   

ً
انطالقــا عــدة  مســارات 

)2020
 احتــالل أو ضــم 

ً
     وفــي اليــوم التالــي، أكــد أردوغــان، أن تركيــا ال تنــوي أبــدا

أجــزاء مــن األرا�ســي الســورية، وقــال: إن »توجيــه النظــام كافــة قواتــه نحــو 
إدلــب فــي وقــت تخضــع ثلــث أراضيــه الحتــالل تنظيــم »ي ب ك« اإلرهابــي 
)وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة( يشــير إلــى غايــات ومــآرب أخــرى«، وأكــد 
أن غايــة تركيــا هــي خلــق أجــواء مناســبة لعــودة 3.6 مالييــن ســوري علــى 

أراضيهــا و1.5 مليــون فــي إدلــب علــى حدودهــا إلــى منازلهــم بشــكل آمــن.
فــي  األتــراك  الجنــود  مــن  العشــرات  قتــل  شــهر  آخــر  خــالل  أنــه  إلــى  ولفــت 
 فــي إدلــب«، 

ً
 تركيــا

ً
: »خــالل آخــر شــهر استشــهد 59 عســكريا

ً
إدلــب، قائــال

وقــال أردوغــان: إن »أي حــل يضمــن حيــاة ســكان إدلــب ويؤمــن حــدود تركيــا 
»تطهيــر  فــي  بحقهــا  تحتفــظ  بــالده  أن   

ً
مؤكــدا لنــا«،  بالنســبة   

ً
مقبــوال يعــد 

محيــط منطقــة عمليــة درع الربيــع« حــال عــدم االلتــزام بالوعــود املقدمــة 
)2020-3-8 )األناضــول،  لهــا. 

، علــى طــول 
ً
      وفــي اليــوم ذاتــه، عــادت حركــة الســيارات املدنيــة مجــددا

أعقبــت  لســنوات  دام  وقــف  بعــد  االســتراتيجي،  حلــب   – »دمشــق  طريــق 
الســورية. األزمــة  انــدالع 

     إذإن حركــة الســير باتــت آمنــة علــى الجــزء مــن طريــق حمــاة إلــى حلــب، 
التابعــة للجيــش الســوري علــى هــذا  بوجــود العديــد مــن نقــاط التفتيــش 
الطريــق فــي الوقــت الراهــن، لكــن الوضــع هــادئ بشــكل عــام. )نوفوســتي، 

)2020-3-8
إلــى  االثنيــن،  أردوغــان،  دعــا  جانبــه،  مــن      
الســورية،  األزمــة  لحــل  الجهــود«  »مضاعفــة 
: إن بلــده كان الطــرف الوحيــد الــذي حــارب 

ً
قائــال

ســورية. فــي  اإلرهابــي  »داعــش«  تنظيــم 
وفــي أعقــاب لقــاء جمعــه، فــي بروكســل، مــع األميــن 
ينــس  »الناتــو«،  األطل�ســي  شــمال  لحلــف  العــام 
ســتولتنبيرغ، قــال أردوغــان: »تركيــا تكافــح منــذ 9 
ســنوات التهديــدات التــي مصدرهــا ســورية، نحــن 
الدولــة الوحيــدة فــي الناتــو التــي واجهــت داعــش 
 :

ً
قائــال وتابــع  ذلــك«،  ســبيل  فــي  شــهداء  وقدمــت 

 
ً
إنــه »ال يحــق ألي بلــد أوروبــي أن يظــل متجاهــال

للمأســاة اإلنســانية فــي ســورية«.
شــمال  حلــف  أن  إلــى  الترـكـي  الرئيــس  وأشــار 
إبــداء  تتطلــب  حرجــة  بمرحلــة  »يمــر  األطل�ســي 
أن  و«البــد  واضــح«،  بشــكل  تركيــا  مــع  تضامــن 

لإلرهــاب«. ومكافحتهــا  تركيــا  عــن  الدفــاع  فــي  الناتــو  يســاهم 
مســاعدات  لتقديــم  الحلــف  مــن  بطلــب  توجــه  بأنــه  أردوغــان  صــرح  كمــا 
املســاعدات  وكذلــك  ســورية،  مــع  حدودهــا  حمايــة  فــي  لتركيــا  إضافيــة 

)2020-3-9 تــاس،   + )األناضــول  الهجــرة«.  »تحديــات  بـــ  الخاصــة 
ســورية،  فــي  للمصالحــة  الرو�ســي  املركــز  رئيــس  أعلــن  متصــل،  ســياق  فــي 
أوليغجورافليــوف، أن العســكريين الــروس أنشــأوا قنــاة اتصــال دائمــة مــع 

الطرفيــن. بيــن  التنســيق  بهــدف  الترـكـي  الجيــش 
الدفــاع  لــوزارة  التابــع  املركــز،  رئيــس  أوضــح  يومــي،  صحافــي  موجــز  وفــي 
قنــاة  أن  الروســية  الجويــة  حميميــم  قاعــدة  مقــره  والــذي  الروســية، 
املركــز  بيــن  العملياتــي«  التنســيق  »تحقيــق  أجــل  مــن  أنشــئت  االتصــال 

الترـكـي. والجانــب  الرو�ســي 
ضمنــت  الروســية  العســكرية  الشــرطة  وحــدات  بــأن  جورافليــوف  وأفــاد 
 إلــى مواقــع تموضــع نقــاط املراقبــة التابعــة للقــوات 

ً
 تركيــا

ً
وصــول 13 رتــال

التصعيــد. لخفــض  إدلــب  فــي منطقــة  التركيــة  املســلحة 
وأشــار الضابــط الرو�ســي إلــى تراجــع عمليــات القصــف مــن قبــل املســلحين 

املركز الرو�سي 
للمصالحة: املسلحين 

املتمركزين في إدلب 
انتهكوا 19 مرة نظام 

وقف إطالق النار
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املتموضعيــن فــي املنطقــة، بعــد فــرض نظــام وقــف إطــالق النــار علــى خــط 
 مــن 6 آذار، بموجــب االتفــاق الرو�ســي الترـكـي األخيــر.

ً
التمــاس، اعتبــارا

لنظــام  انتهــاك  لــم يرصــد أي  إلــى أن مركــز املصالحــة  ولفــت جورافليــوف 
خــالل  ألنقــرة،  املواليــن  املســلحين  قبــل  مــن  القتاليــة  األعمــال  وقــف 
إلــى رصــد  املركــز  رئيــس  أشــار  فقــد  ذلــك  ومــع  املاضيــة،  الـــ 24  الســاعات 
»الحــزب  مســلحي  قبــل  مــن  الالذقيــة  بريــف  بلدتيــن  فــي  قصــف  عمليــات 
)2020-3-9 اليــوم،  )روســيا  النصــرة«.  و«جبهــة  التركســتاني«  اإلســالمي 

إلــى ذلــك، أفــادت الخارجيــة األمريكيــة بــأن ممثــل الواليــات املتحــدة الخــاص 
املعني بسورية، جيمس جيفري، سيزور الثالثاء مقر »الناتو« في بروكسل 

إلجــراء محادثــات مــع الحلفــاء حــول ســبل دعــم تركيــا فــي ســورية.
وقالــت الــوزارة، فــي بيــان أصدرتــه مســاء االثنيــن: إن جيفــري ســيزور مقــر 
حلــف شــمال األطل�ســي إلجــراء سلســلة لقــاءات »مــع الحلفــاء يــوم 10 مــارس 
بشــأن األزمــة فــي إدلــب وتداعياتهــا بالنســبة إلــى الناتــو وســبل دعــم تركيــا فــي 

مــا يخــص مباعــث قلقهــا األمنــي«.
رفيعــي  مســؤولين  مــع  لقــاءات  البيــان،  حســب  جيفــري،  ســيجري  كمــا 
بالوضــع  خاصــة  مســاعدة  وطلــب  لبحــث  األوروبــي  االتحــاد  فــي  املســتوى 
اإلنســاني الصعــب فــي ســورية، خاصــة فــي إدلــب، وتحقيــق تطبيــق القــرار 
الســورية«. األزمــة  حــول  املتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  ملجلــس   2254

)2020-3-9 )روســيااليوم، 

       علــى صعيــد متصــل، أعلــن األميــن العــام للناتــو، ينــس ســتولتنبيرغ، 
خــالل  إدلــب،  فــي  العســكري  للعنــف   

ً
تراجعــا رصــد  الحلــف  أن  االثنيــن، 

التوجــه. هــذا  تثبيــت  أهميــة  إلــى   
ً
مشــيرا األخيــرة،  األيــام 

وفــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع الرئيــس التركــي، عقــد فــي بروكســل فــي ختــام 
 )فــي 

ً
 وقيمــا

ً
 هامــا

ً
محادثــات للجانبيــن، قــال ســتولتنبيرغ: »تعــد تركيــا عضــوا

 فــي ضمــان األمــن املشــترك بالطــرق املختلفــة. لتونــا 
ً
الحلــف( قدمــت إســهاما

يــزال  بهــا. ال  التــي تســبب  الهجــرة  فــي ســورية وأزمــة  ناقشــنا الوضــع األمنــي 
، ونشــهد خــالل األيــام األخيــرة تراجــع 

ً
وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب صامــدا

العنــف. مــن األهميــة املواصلــة فــي تطبيــق هــذه االتفاقــات وتطويرهــا، مــن 
أجــل ضمــان حمايــة املدنييــن فــي ســورية وإرســال املســاعدات اإلنســانية«.

كمــا أكــد األميــن العــام للحلــف أن الناتــو ســيواصل دعمــه لتركيــا »فــي إطــار 
عــدد مــن اإلجــراءات الدفاعيــة«، بمــا فــي ذلــك املتمثلــة بأنظمــة »باتريــوت« 
العــام 2012، بطاريتيــن منهــا علــى األرا�ســي  فــي  الناتــو،  )التــي نشــرت دول 
التركيــة بطلــب مــن أنقــرة( »حتــى تدافــع عــن نفســها مــن التهديــدات الناجمــة 
مــن ســورية«، وأضــاف أن الناتــو: يدعــم أنقــرة كذلــك عبــر توســيع وجــوده 

البحــري والجــوي فــي املنطقــة. )نــاس + نوفوســتي، 2020-3-9(
إلــى ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة الترـكـي، مولــود تشاووشــأوغلو، أن القــوات 
فــي  النــار  الســورية وقــف إطــالق  فــي حــال خرقــت الحكومــة  التركيــة ســترد 

إدلــب.

أحد عناصر الجيش العربي السوري في ريف الالذقية
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حــال  فــي   ،»
ً
ســابقا بــه  قامــوا  بمــا  ســيقومون  األتــراك  »الجنــود  إن  وقــال: 

إدلــب،  فــي  النــار  إطــالق  وقــف  رغــم  التقــدم  الســورية  الحكومــة  حاولــت 
فــي   »M4« الطريــق  جنوبــي  كيلومتــرات   6 ســتحرس  روســيا  أن  وأضــاف: 
الطريــق. شــمالي  كيلومتــرات   6 تركيــا  ســتحرس  حيــن  فــي  بســورية،  إدلــب 

وأشــار تشاووشــأوغلو إلــى أن تركيــا تواصــل العمــل مــن أجــل وقــف إطــالق 
الترـكـي أن »واشــنطن  الخارجيــة  إدلــب، كذلــك كشــف وزيــر  فــي  دائــم  نــار 
تتعلــق  وجويــة  وبحريــة  بريــة  اســتخباراتية  معلومــات  تركيــا  علــى  عرضــت 

بإدلــب«. 
النظــام  قبــل  مــن  خــرق  حــدث  »أمــس  الترـكـي:  الخارجيــة  وزيــر  وقــال        
وروســيا حذرتــه بصرامــة«، وفــي الســياق ذاتــه، أكــد أن »الجنــود األتــراك 

، فــي حــال حــاول 
ً
ســيقومون بمــا قامــوا بــه ســابقا

فــي  النــار  إطــالق  وقــف  رغــم  التقــدم  النظــام 
)2020-3-10 )األناضــول،  إدلــب«. 

أنهــا  املتحــدة  الواليــات  أكــدت  جهتهــا،  مــن       
تــدرس كل الخيــارات لدعــم تركيــا فــي ســورية عبــر 

الناتــو. حلــف  منصــة 
وقــال جيفــري، فــي تصريحــات صحافيــة أدلــى بهــا 
إلجــراء  الثالثــاء،  بروكســل،  إلــى  وصــول  عقــب 
محادثــات مــع حلفــاء الواليــات املتحــدة فــي الناتــو: 
الســاحة  فــي  تركيــا  دعــم  ســبل  تــدرس  بــالده  إن 
الخيــارات  »كل  أن  غلــى   

ً
مشــيرا الســورية، 

الطاولــة«. علــى  مطروحــة 
الواليــات  إشــراك  ذلــك  مــع  جيفــري  واســتبعد 
إدلــب،  فــي  تركيــا  بريــة ملســاعدة  قــوات  املتحــدة 
مــن  فعلــه  يمكنهــا  مــا  تــدرس  بــالده  أن  وذكــر 
الجــو، واعتبــر جيفــري أن وقــف إطــالق النــار فــي 
 فــي الســابق 

ً
ســورية بضمانــات روســية كان مؤقتــا

فــي إدلــب. يكــون هــذا هــو الحــال  وينبغــي أال 
الســورية  والحكومــة  روســيا  أن  أعتقــد  »ال  األمريكــي:  املســؤول  وتابــع 
نصــر  لتحقيــق  وتســعيان  إدلــب  فــي  النــار  إلطــالق  دائــم  بوقــف  مهتمتــان 
 أنــه إذا انتهكــت روســيا والحكومــة الســورية وقــف 

ً
كامــل«، وأضــاف مهــددا

إطــالق النــار فــإن أمريــكا وحلفاءهــا األوروبييــن ســيردون بســرعة بإجــراءات 
)2020-3-10 اليــوم،  )روســيا  عقوبــات.  وربمــا 

       هــذا، وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، مســاء الثالثــاء، أن وزيــر الدفــاع 
 مــع نظيــره التركــي، خلو�ســي 

ً
 هاتفيــا

ً
الرو�ســي، ســيرغي شــويغو، أجــرى اتصــاال

أكار، بحثــا أثنــاءه الوضــع فــي إدلــب.
املتعلقــة  »القضايــا  ناقشــا  وأكار  شــويغو  إن  بيــان:  فــي  الــوزارة،  وقالــت 
بتطبيــق البروتوكــول امللحــق بمذكــرة إعــادة االســتقرار إلــى منطقــة إدلــب 

التصعيــد«. لخفــض 
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار تبادل »وجهات 
 
ً
النظــر مــع نظيــره الرو�ســي بشــأن جعــل وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب دائمــا

الجانبــان،  أكــد  كمــا  منازلهــم«.  إلــى  نــازح  مليــون  مــن  أكثــر  عــودة  وضمــان 
بموجــب  االلتزامــات  وتنفيــذ  الهدنــة،  بإبقــاء  تمســكهما  البيــان  بحســب 
إلــى دعــم الســالم  االتفــاق الرو�ســي الترـكـي حــول إدلــب، والجهــود الهادفــة 

)2020-3-10 األناضــول،   + )إنترفاكــس  املنطقــة.  فــي  واالســتقرار 
      علــى صعيــد متصــل، نفــت وزارة الدفــاع الروســية صحــة تصريحــات 
»بانتســير«  منظومــات   8 لـــ  الترـكـي  الجيــش  تدميــر  حــول  الترـكـي  الرئيــس 

إدلــب. فــي  الجــوي  للدفــاع 
لرئيــس  املقدمــة  »التقديــرات  أن  الروســية،  الدفــاع  وزارة  بيــان  فــي  وجــاء 
الجمهوريــة التركيــة حــول فاعليــة اســتخدام الطائــرات املســيرة الهجوميــة 
فــي محافظــة إدلــب، التــي تمكنــت مــن تدميــر 8 منظومــات ســورية للدفــاع 
الجــوي مــن نــوع »بانتســير«، علــى حــد الزعــم، ال 

تتطابــق والواقــع وهــي أكثــر مــن مبالــغ فيهــا«.
وأشــارت وزارة الدفــاع إلــى أن القــدرات الرئيســية 
أنظمــة  فيهــا  بمــا  الســورية،  الجويــة  للدفاعــات 
حــول  أسا�ســي  بشــكل  مركــزة  »بانتســير«، 
مــن  فقــط  منظومــات   4 هنــاك  وكانــت  دمشــق، 
التصعيــد  خفــض  منطقــة  فــي  »بانتســير«  نــوع 
بإدلــب، وأضافــت: أن الهجمــات التركيــة أســفرت 
عــن إصابــة اثنتيــن مــن املنظومــات الســورية، وفــي 

االنتهــاء. علــى  ترميمهــا  يشــرف  الراهــن  الوقــت 
بــأن  أردوغــان  تصريــح  علــى   

ً
ردا ذلــك  وجــاء 

الطائــرات املســيرة التركيــة مــن نــوع SIHA دمــرت 
الجــوي  للدفــاع  الصنــع  روســية  منظومــات   8
أثنــاء  الســوري،  للجيــش  تابعــة  »بانتســير«، 
العمليــة العســكرية التركيــة فــي محافظــة إدلــب، 
بأنهــا  »بانتســير«  منظومــات  أردوغــان  ووصــف 
عنصــر »قيــم ومهــم« فــي الدفــاع الجــوي الســوري 

)2020-3-10 اليــوم،  )روســيا  بإدلــب. 
       فــي غضــون ذلــك، اعتبــر أردوغــان، أن نظــام وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب 

.
ً
 عــن أملــه فــي أن يصبــح النظــام دائمــا

ً
يجــري بشــكل جيــد، معربــا

متــن  مــن علــى  الثالثــاء  بهــا  أدلــى  فــي تصريحــات صحافيــة  أردوغــان،  وقــال 
طائرتــه الرئاســية خــالل العــودة مــن بروكســل: »نظــام وقــف إطــالق النــار فــي 
 وهــو عامــل لعــدة أيــام. آمــل فــي 

ً
إدلــب يســير بشــكل جيــد حتــى لــو كان مؤقتــا

 طويــل األمــد«. 
ً
أن يتــم الحفــاظ علــى هــذا الوضــع وأن تتخــذ الهدنــة طابعــا

فــي ســورية وأزمــة الهجــرة تحديــات أمــام  إلــى أن األوضــاع  ولفــت أردوغــان 
 علــى ضــرورة أن يتخــذ الجانــب 

ً
كل مــن وتركيــا واالتحــاد األوروبــي، مشــددا

بــالده  دفعتــه  الــذي  العالــي«  لـ«الثمــن 
ً
نظرا الالزمــة  اإلجــراءات  كل  اآلخــر 

»لحمايــة املدنييــن« فــي إدلــب.
 أنــه 

ً
وأضــاف: أن تركيــا تعمــل علــى إنشــاء منــازل صغيــرة فــي إدلــب، مؤكــدا

حتــى اآلن تــم إنشــاء نحــو 500 منهــا، وعقــب وقــف إطــالق النــار بــدأت عــودة 
النازحيــن إلــى ديارهــم. )األناضــول، 2020-3-10(

جيفري: أميركا 
تدرس سبل دعم 
تركيا في الساحة 

السورية وكل 
الخيارات مطروحة 

على الطاولة
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      وفــي وقــت الحــق مــن يــوم الثالثــاء، قــال مصــدر عســكري: إن »أنقــرة 
إدلــب  فــي  املراقبــة  نقــاط  مــن  الثقيلــة  األســلحة  بســحب   

ً
تدريجيــا بــدأت 

 لالتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه يــوم 5 مــارس«. )نوفوســتي، 
ً
الســورية وفقــا

)2020-3-10
 
ً
      هــذا، وبــدأت محافظــة الالذقيــة بفتــح الطريــق الدوليــة مــع حلــب تمهيــدا

الســتئناف حركة مرور املواطنين من خالله.
إن  ســلهب:  مطيــع  الطرقيــة«  املواصــالت  »مؤسســة  فــرع  مديــر  وقــال 
الورشــات انتهــت مــن إزالــة العوائــق عــن محــور الطريــق حتــى جســر قريــة 
 نحــو 37 كــم 

ً
كفريــا، وتتابــع أعمالهــا حتــى عقــدة العوينــات التــي تبعــد تقريبــا

عــن مدخــل الالذقيــة، مــن أجــل إعــادة تأهيــل الطريــق وفتحــه بالكامــل أمــام 
اليــوم، 2020-3-10( حركــة الســير. )روســيا 

      فــي غضــون ذلــك، أكــدت وزارة الدفــاع الروســية صمــود نظــام وقــف 
إطــالق النــار فــي منطقــة إدلــب الســورية بمــا يتوافــق مــع االتفــاق مــع تركيــا.

»لــم  الثالثــاء:  مســاء  بيــان  فــي  للمصالحــة،  حميميــم  مركــز  مديــر  وقــال 
قبــل  مــن  املاضيــة  الـــ24  الســاعات  يتــم رصــد أي عمليــات قصــف خــالل 
التشــكيالت املســلحة غيــر الشــرعية الخاضعــة ألنقــرة«، وأفــاد جورافلــوف 
بأنــه تــم مــع ذلــك فــي اليــوم املا�ســي تســجيل عمليتــي قصــف مــن قبــل مســلحي 

تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي فــي أرا�ســي محافظــة حلــب.
للتعــاون  الخاصــة  االتصــال  قنــاة  عمــل  اســتمرار  إلــى  جورافلــوف  وأشــار 

العملــي بيــن مركــز حميميــم والجانــب التركــي، وذكــر مديــر مركــز املصالحــة 
الـــ24  الرو�ســي أن »الشــرطة العســكرية الروســية أمنــت خــالل الســاعات 
نقــاط  وجــود  مواقــع  إلــى  تركيــة  عســكرية  قافــالت   4 إيصــال  املاضيــة 
املراقبــة للقــوات املســلحة التركيــة فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد«.

)2020-3-10 )روســيااليوم، 
      بمــوازاة ذلــك، أفــادت وزارة الدفــاع التركيــة، ببــدء محادثــات الوفديــن 
العســكريين الترـكـي والرو�ســي حــول تطبيــق االتفــاق بيــن الجانبيــن الخــاص 

بتســوية األوضــاع فــي إدلــب.
وقالــت الدفــاع التركيــة، فــي بيــان: إن املحادثــات تجــري فــي مقرهــا وتأتــي فــي 
إطــار االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي موســكو يــوم 5 آذار.)روســيااليوم، 

)2020-3-10
     بمقابــل ذلــك، أفــاد وزيــر الدفــاع الترـكـي خلو�ســي أكار، األربعــاء، بــأن 
املحادثــات التــي أجراهــا الجانبــان الترـكـي والرو�ســي بشــأن الوضــع فــي إدلــب 

وبنــاءة«. »إيجابيــة 
الرو�ســي  العســكري  الوفــد  مــع  املتبادلــة  اللقــاءات  أن  إلــى  أكار  وأشــار 
بتســيير  البــدء  أجــل  مــن  وتعمــل  تخطــط  تركيــا  أن   

ً
مضيفــا تتواصــل، 

الدوريــات املشــتركة مــع الــروس علــى الطريــق الدولــي »M4« بســورية فــي 15 
)2020-3-11 آذار.)روســيااليوم، 

      واألربعــاء، قــال الرئيــس التركــي: إن بــالده ســترد »بقــوة« علــى أي اعتــداء 

وزارة الدفاع الروسية أكدت صمود نظام وقف إطالق النار في منطقة إدلب السورية بما يتوافق مع االتفاق مع تركيا
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علــى نقــاط املراقبــة التركيــة فــي إدلــب، وأضــاف: أن »أنقــرة لــن تكتفــي بالــرد 
باملثــل علــى أصغــر هجــوم قــد تتعــرض لــه نقــاط املراقبــة التركيــة بســورية، 
 إلــى أن »العمليــات التــي أجرتهــا تركيــا فــي إدلــب 

ً
بــل ســنرد بقــوة أكبــر«، مشــيرا

بشــكل فعلــي طيلــة شــهر كامــل وعمليــة درع الربيــع التــي أطلقتهــا هنــاك، هــي 
تعبيــر عــن عزمنــا علــى منــع التهديــدات القائمــة علــى حدودنــا«.

ولفــت الرئيــس التركــي إلــى أن خــرق وقــف إطــالق النــار بإدلــب »بــدأ منــذ األن 
ولــو بشــكل بســيط، وننتظــر مــن روســيا اتخــاذ التدابيــر الالزمــة حيــال هــذا 

األمر«.)روســيا اليــوم، 2020-3-11(
بــدوره، وفــي اليــوم التالــي، قــال وزيــر الدفــاع التركــّي خلو�ســي أكار: إنَّ القــوات 
التركيــة ستســتأنف عملياتهــا مــن حيــث توقفــت فــي حــال فشــل اتفــاق وقــف 

إطــالق النــار فــي إدلــب، وأشــار الوزيــر إلــى إنجــاز 
الرو�ســي  العســكري  الوفــد  مــع  مهمــة  تفاهمــات 

بخصــوص إدلــب.
وأكــد أن الوجــود الترـكـي فــي إي إدلــب متواصــل، 
مواقعهــا  علــى  تحافــظ  التركيــة  والوحــدات 
-12 )األناضــول،  وارد.  غيــر  وانســحابها  هنــاك، 

)2020 -3
الرئيــس  بــأن  الكرمليــن  أفــاد  والخميــس،       
 مــع نظيــره 

ً
الرو�ســي فالديميــر بوتيــن بحــث هاتفيــا

تــم التوصــل إليهــا خــالل  الترـكـي االتفاقــات التــي 
الرئيســان  وأعــرب   ،

ً
مؤخــرا موســكو  فــي  قمتهمــا 

امللحــوظ  »التخفيــض  تجــاه  ارتياحهمــا  عــن 
)روســيا  إدلــب«.  منطقــة  فــي  التوتــر  ملســتوى 

)2020-3-12 اليــوم، 
     بدورهــا، أكــدت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا، أن 

.
ً
االلتــزام بوقــف إطــالق النــار فــي إدلــب، ثابــت عمومــا

امللحــق  اإلضافــي  البروتوكــول  فــإن  العمليــة،  الناحيــة  »مــن  وأضافــت: 
القمــة األخيــرة،  فــي ختــام  تــم توقيعــه  الــذي  بمذكــرة 17 ســبتمبر 2017، 
ســمح بوقــف القتــال علــى خــط التمــاس الحالــي فــي منطقــة وقــف التصعيــد 
 مــن 6 مــارس. ويتــم بشــكل عــام االلتــزام بهــذا النظــام وهــذا بــدوره 

ً
اعتبــارا

إدلــب«. فــي  الوضــع املســجل  باســتقرار  يســاعد بشــكل كبيــر 
الســيارات  طريــق  علــى  املــرور  حركــة  الســتئناف  جــار  العمــل  إن  وقالــت: 
الســريع M4 وتابعــت: »االتصــاالت مســتمرة بيــن وزارتــي الدفــاع الروســية 
تــم التوصــل إليهــا«. )تــاس، 12- والتركيــة لضمــان تنفيــذ االتفاقــات التــي 

)2020-3
      فــي غضــون ذلك،ســيرت القــوات الروســية دورياتهــا علــى الطريــق الســريع

M5، خــارج مدينــة ســراقب شــرق جنــوب محافظــة إدلــب. )روســيا اليــوم، 
)2020-3-12

الفتتــاح  جاهــزة  الــوزارة  أن  حمــود،  علــي  النقــل  وزيــر  وأعلــن  هــذا،        
طريــق حلــب الالذقيــة ووضعــه فــي الخدمــة فــور دخــول اتفــاق موســكو حيــز 

التنفيــذ.

وأكــد حمــود أن »كــوادر املواصــالت الطرقيــة اســتطاعت تجهيــز الطريــق 
 
ً
املعــروف بـــ)M4( فــي املناطــق التــي حررهــا الجيــش العربــي الســوري« مشــيرا

إلــى أن الــوزارة »بانتظــار التــزام النظــام الترـكـي بتنفيــذ االتفــاق الســتكمال 
تأهيــل الطريــق ووضعــه بالخدمــة«.

وأضاف: أن الوزارة وعبر املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية وبالتعاون 
مــع محافظــة الالذقيــة باشــرت بإزالــة الســواتر وإزالــة األنقــاض، وقــال: إن 
، وإن 

ً
 كبيــرا

ً
 اقتصاديــا

ً
طريــق حلــب الالذقيــة مــن الطــرق التــي تحمــل بعــدا

 علــى مــدى ســنوات قبــل الحــرب، وبيــن أن 
ً
 وعمــال

ً
تنفيــذه اســتغرق جهــدا

الطريــق يختصــر الزمــن وفــق املســافة الفاصلــة بيــن املحافظتيــن«.
العــراق  ربــط  فــي   M4 لطريــق االســتراتيجية  »األهميــة  علــى  وشــدد حمــود 
تســهيل  »وبالتالــي  الالذقيــة  مرفــأ  عبــر  بالبحــر 
البحــر  إلــى  البضائــع  تدفــق  حركــة  وتيســير 
وبالعكس«. )صفحة وزارة النقل على فيسبوك، 

)2020-3-13
تســحب  لــن  أنهــا  تركيــا  أعلنــت  ذلــك،  إلــى        
أســلحتها الثقيلــة مــن نقــاط مراقبتهــا مــن إدلــب، 
حــول  روســيا  مــع  املفاوضــات  أن  ذكــرت  فيمــا 
بشــكل جيــد. تجــري  األرا�ســي  هــذه  فــي  التســوية 

وقالــت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان أصدرتــه 
التــي  الرو�ســي  الوفــد  مــع  »املفاوضــات  الجمعــة: 
تختتــم اليــوم جــرت فــي أجــواء إيجابيــة وبنــاءة«، 
لنــا  التابعــة  املراقبــة  نقــاط  »تواصــل  وأضافــت: 
فــي إدلــب تنفيــذ مهماتهــا، وال حديــث عــن ســحب 
-3-13 اليــوم،  منها«.)روســيا  الثقيلــة  األســلحة 

)2020
      وفــي وقــت الحــق مــن يــوم الجمعــة، أعلنــت تركيــا التوقيــع علــى اتفــاق مــع 
روســيا حــول بنــود وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب، ينــص علــى إطــالق دوريــات 

مشــتركة وإنشــاء مراكــز تنســيق بيــن الجانبيــن.
وقــال وزيــر الدفــاع الترـكـي فــي تصريــح صحافــي عقــب انتهــاء املحادثــات مــع 
الوفــد العســكري الرو�ســي فــي أنقــرة: إنــه تــم التوقيــع علــى نــص االتفــاق الــذي 
: »ننفــذ أولــى خطواتــه مــن خــالل تنظيــم دوريــة 

ً
دخــل حيــز التنفيــذ، مضيفــا

»الدوريــات  وأضــاف:  مــارس«،   15 مــن  اعتبــارا   M4 طريــق  علــى  مشــتركة 
الدولــي M4 بســورية ستســاهم بشــكل  الطريــق  مــع روســيا علــى  املشــتركة 

كبيــر فــي ترســيخ دائــم لوقــف إطــالق نــار«.
ولفــت إلــى أن االتفــاق يق�ســي بإنشــاء مراكــز تنســيق مشــتركة مــع روســيا 
لتتــم مــن خاللهــا إدارة العمليــات الثنائيــة فــي إدلــب ومراقبــة وقــف إطــالق 
النــار، وتابــع: »هدفنــا جعــل وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب دائمــا، قمنــا بدورنــا 
هــذا  فــي  بنــاء   

ً
موقفــا أظهــروا  والــروس  ذلــك،  أجــل  مــن  علينــا  يترتــب  بمــا 

)2020-3-13 )األناضــول،  الخصــوص«. 
      هذا، وزار وزيرا دفاع تركيا خلو�سي أكار، وبريطانيا بن واالس الشريط 
إدلــب  عــن  النازحيــن  تركيــا وســورية، واطلعــا علــى أوضــاع  بيــن  الحــدودي 

أردوغان: نظام وقف 
إطالق النار في إدلب 

يجري بشكل جيد 
ً
ونأمألن يصبح دائما
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ينطلق تحليل تطورات األحداث خالل األسبوع الفائت في ما يخص الحدث السوري من نقطة النهاية 
التــي وصلــت إليهــا املباحثــات بيــن العســكريين الــروس واألتــراك فــي أنقــرة يــوم الجمعــة املا�ســي، وبالرغــم مــن 
أن النظــام الترـكـي وصــف نتائجهــا باإليجابيــة والبنــاءة، إال أنهــا تقت�ســي الدخــول فــي حيــز التطبيــق العملــي 

قبــل الحكــم النهائــي عليهــا، إذ إنهــا تبقــى محكومــة بمجموعــة مــن العوامــل املجهولــة أو غيــر املؤكــدة ومنهــا:
 لتنفيــذ اتفــاق موســكو املبــرم فــي الخامــس مــن شــهر آذار 2020، 

ً
: تظهــر الخريطــة املتداولــة إعالميــا

ً
أوال

أن تنفيــذ املمــر اآلمــن يعــرض 6 كــم علــى جانبــي الطريــق الدولــي حلــب – الالذقيــة ســيترك جيبيــن للمعارضــة، 
األول يضــم جــزء مــن شــمال غــرب إدلــب ومــن ريــف الالذقيــة الشــمالي الشــرقي حيــث ســيطرة التنظيمــات 
 أنهــا 

ً
اإلرهابيــة، باإلضافــة إلــى جيــب آخــر يقــع جنــوب املمــر اآلمــن، هــذه الجيــوب تبقــى مجهولــة املصيــر علمــا

 مــن قبــل تنظيمــات إرهابيــة ُيفتــرض أنهــا غيــر مشــمولة باتفــاق موســكو، وفــي حــال أنهــا 
ً
مســيطر عليهــا حاليــا

بقيــت علــى حالهــا مــن ناحيــة الســيطرة فإنــه ال يوجــد توضيــح لكيفيــة انتقــال تلــك التنظيمــات وامليليشــيات 
املتواجــدة علــى جانبــي املمــر اآلمــن، أم أن اتفــاق موســكو ينــص علــى انســحاب املســلحين مــن تلــك املناطــق 

وبالتالــي عودتهــا إلــى ســيطرة الدولــة الســورية.
: إن التجــارب الســابقة فــي عــدم قــدرة النظــام التركــي علــى اإليفــاء بالتزاماتــه التــي يتعهــد بهــا، تضعنــا 

ً
ثانيــا

أمــام أســئلة جوهريــة، هــل ســيتمكن النظــام التركــي هــذه املــرة مــن االلتــزام بتعهداتــه؟ ومــاذا لــو لــم يتمكــن 
مــن ذلــك؟ ومــا هــي آليــات ردع التنظيمــات اإلرهابيــة التــي ال يشــملها االتفــاق والتــي تتواجــد بشــكل رئيــس 
فــي املناطــق التــي يمــر بهــا املمــر اآلمــن كجســر الشــغور وأريحــا؟ مــن ســيضمن أمــن املركبــات التــي ســتمر 
علــى الطريــق الدولــي وينظــم عملهــا؟ هــل سينتشــر الجيــش العربــي الســوري فــي املمــر اآلمــن وفــي املــدن التــي 

يشــملها؟
: باالستناد إلى نص اتفاق موسكو الذي أكد أن التنظيمات املدرجة على اللوائح الدولية لإلرهاب 

ً
ثالثا

انتهــاء مباحثــات العســكريين  تلــك التنظيمــات مجهولــة، حتــى بعــد  آليــة محاربــة  بــه، تبقــى  غيــر مشــمولة 
بهــذا  إلــى أن هنــاك تفاهمــات غيــر معلنــة  إمــا  الــروس واألتــراك بخصــوص تنفيــذه، مــا يحيــل التقديــرات 
 علــى عــدم تأليــب هــؤالء اإلرهابييــن عليــه ومــا ســيؤدي إليــه ذلــك مــن 

ً
الشــأن بطلــب مــن النظــام التركــي حرصــا

زيــادة غضــب الشــارع التركــي علــى رجــب طيــب أردوغــان، أو أن هــذا التفصيــل مــا زال ضمــن املختلــف عليــه 
أو املؤجــل الحديــث فيــه لئــال يختلــف عليــه فــي املرحلــة الحاليــة، ذلــك أن وقــف إطــالق النــار بخاصــة واتفــاق 

موســكو بعامــة هــو اتفــاق مؤقــت.
ثالثــة  لتحقيــق  ســانحة  اتفــاق موســكو فرصــة  تنفيــذ  إعاقــة  فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات  : ســتجد 

ً
رابعــا

 والتــي اســتدعت التدخــل املباشــر 
ً
أمــور: األول، غســل مــاء الوجــه بعــد الهزائــم الكبــرى التــي منيــت بهــا مؤخــرا

للمشــغل التركــي إليقــاف تدهورهــا، وبالتالــي فــإن عرقلــة تنفيــذ االتفــاق ســتكون بمثابــة إعــادة إثبــات وجــود 
لهــا فــي امليــدان الســوري؛ الثانــي، الضغــط علــى النظــام الترـكـي بغيــة الحصــول علــى عمليــة إعــادة ترتيــب 
الثالــث، تمثيليــة، هدفهــا  إدلــب؛  فــي  نفــوذ جديــدة  التنظيمــات اإلرهابيــة وفــق خرائــط تقاســم  لصفــوف 
اإليحــاء للــروس بقــدرة أنقــرة علــى تنفيــذ التزاماتهــا هــذه املــرة وبالتالــي دفــع موســكو للذهــاب مــع أنقــرة باتجــاه 
 مــن املمــر اآلمــن وباتجــاه الشــمال 

ً
وقــف اطــالق نــار دائــم ومــن ثــم تفاهمــات حــول منطقــة آمنــة انطالقــا

الشــرقي بعــرض 30 إلــى 35 كــم روجــت لهــا وســائل اإلعــالم ومراكــز الدراســات التركيــة أو املمولــة مــن النظــام 
التركــي، والتــي فــي مــا يبــدو أن مســعى أردوغــان للحصــول عليهــا مــن بوتيــن بــاء بالفشــل، هــذه الســيناريوهات 

يبقــى تأكيدهــا مرهــون بالتطــورات املســتقبلية لتنفيــذ اتفــاق موســكو.
: تبقــى إشــكالية النقــاط التركيــة ســواء فــي املناطــق التــي ســيطر عليهــا الجيــش العربــي الســوري 

ً
خامســا

 أو فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا التنظيمــات اإلرهابيــة، مجهولــة املصيــر باعتبــار أنهــا علــى مــا يبــدو 
ً
مؤخــرا

بقيــت، باإلضافــة إلــى تكثيــف تواجــد االحتــالل الترـكـي فــي إدلــب، ضمــن إطــار اللقــاءات الروســية التركيــة 
خلــف األبــواب املغلقــة.

ملف الشمال

D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y
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