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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه لزيــارة الســيد الرئيــس بشــار 

عــرض ملســتجدات  مــع  إيــران،  إلــى  األســد 

لجنــة  تشــكيل  عمليــة  بشــأن  األخبــار 

مناقشــة الدســتور، والتــي كانــت فــي صلــب 

الدولييــن  الفاعليــن  لجميــع  التصريحــات 

فــي الحــدث الســوري، باإلضافــة الــى مــا ظهــر 

عــودة  بشــأن  أخبــار  مــن  الفائــت  األســبوع 

العربيــة. الجامعــة  الــى  ســورية 

ملف الشمال
 نتتبع فيه أخبار العمليات العسكرية الكثيفة واملتواصلة للجيش العربي السوري على 

التنظيمات اإلرهابية في إدلب ومحيطها شمال البالد، باالضافة الى الحديث بخصوص 

ضــرورة اســتئصال التنظيمــات االرهابيــة مــن املنطقــة، مــع التركيــز علــى مــا صــدر عــن 

مواقــف ســورية بهــذا الشــأن.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنســحاب األمريكــي مــن شــرق الفــرات، 

ومــا  األجانــب  داعــش  مســلحي  وملفــي 

تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة علــى 

الحــدود الســورية التركيــة الشــمالية.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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الملف 
السياسي
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      في زيارة عمل قام بها السيد الرئيس بشار األسد إلى العاصمة اإليرانّية 

طهــران التقــى خاللهــا آيــة هللا الســيد علــي الخامنئــي قائــد الثــورة اإلســالمية 

فــي إيــران، وهّنــأه والشــعب اإليرانــّي الصديــق بالذكــرى األربعيــن النتصــار 

الثــورة اإلســالمّية اإليرانّيــة.

    واســتعرض اللقــاء عالقــات األخــوة الراســخة التــي تجمــع بيــن شــعبي 

البلديــن، حيــث تــم التأكيــد علــى أنَّ هــذه العالقــات كانــت العامــل الرئيــس 

في صمود سورية وإيران في وجه مخططات الدول املعادية التي تسعى إلى 

إضعــاف البلديــن وزعزعــة اســتقرارهما ونشــر الفو�ضــى فــي املنطقــة ككّل.

     مــن جانبــه هنــأ الســيد الخامنئــي، الرئيــس األســد والشــعب الســورّي 

والجيــش والقــوات املســلحة باالنتصــارات التــي تحققــت علــى اإلرهــاب، 

وأشــار إلــى أن هــذه االنتصــارات وجهــت ضربــة قاســية للمشــروع الغربــّي 

واألميرـكـّي فــي املنطقــة مــا يقت�ضــي املزيــد مــن الحــذر ممــا قــد يدبرونــه فــي 

املرحلــة املقبلــة كــرد فعــل علــى فشــلهم، وأكــد 

اســتمرار وقــوف بــالده الــى جانــب ســورية حتــى 

استعادة عافيتها الكاملة والقضاء على اإلرهاب 

 أن ســورية وإيــران همــا 
ً
بشــكل نهائــي، موضحــا

العمــق االســتراتيجي لبعضهمــا البعــض.

    اللقاء تطرق إلى تطورات األوضاع في املنطقة، 

حيث أشار الرئيس األسد الى أن تحقيق مصالح 

شــعوب املنطقــة يتطلــب مــن حكوماتهــا التوقــف 

عــن االنصيــاع إلــى إرادة بعــض الــدول الغربيــة، 

وعلــى رأســها أميــركا، وانتهــاج سياســات متوازنــة 

تقــوم علــى احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل 

أنَّ  أثبتــت  التجــارب  فــي شــؤونها، خاصــة وأن 

الخضــوع وتنفيــذ إمــالءات الغيــر نتائجــه أســوأ 

بكثيــر مــن أن تكــون الــدول ســيدة قرارهــا.

    وشدد الجانبان خالل اللقاء على أنَّ سياسة 

التصعيــد ومحاولــة نشــر الفو�ضــى التــي تنتهجهــا 

بعــض الــدول الغربيــة، وخاصــة ضــد ســورية 

وإيــران، لــن تنجــح فــي ثنــي البلديــن عن االســتمرار 

فــي الدفــاع عــن مصالــح شــعبيهما، ودعــم قضايــا 

املنطقــة وحقوقهــا العادلــة.

    وبعــد لقائــه الخامنئــي، التقــى الرئيــس األســد، بالرئيــس اإليرانــّي حســن 

روحانــي، حيــث عبــر الجانبــان عــن ارتياحهمــا للمســتوى االســتراتيجي الــذي 

وصلــت إليــه العالقــات بيــن البلديــن علــى مختلــف األصعــدة.

    الرئيــس األســد شــكر، خــالل اللقــاء، الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 

، على كل ما قدمته لسورية خالل الحرب، فيما أكد الرئيس 
ً
قيادة وشعبا

 مــن 
ً
روحانــي أنَّ وقــوف الشــعب اإليرانــي إلــى جانــب ســورية كان انطالقــا

موقــف مبدئــي بدعــم الشــرعية التــي تقــاوم اإلرهــاب، وقــال: إن انتصــار 

 إلــى أن طهــران 
ً
ســورية هــو انتصــار إليــران ولألمــة اإلســالمية بأكملهــا، مشــيرا

ستســتمر بتقديــم مــا يمكنهــا للشــعب الســورّي الســتكمال القضــاء علــى 

اإلرهــاب والبــدء بإعــادة اإلعمــار.

    وتنــاول اللقــاء الجهــود املبذولــة فــي إطــار »أســتانا« إلنهــاء الحــرب علــى 

ســورية، حيــث وضــع الرئيــس روحانــي الرئيــس األســد فــي صــورة لقــاء 

سوت�ضــي األخيــر الــذي جمــع الــدول الثــالث الضامنــة فــي إطــار عمليــة أســتانا، 

وكان هنــاك تطابــق فــي وجهــات النظــر حــول ســبل تحقيــق التقــدم املنشــود 

فــي هــذا اإلطــار بمــا يحفــظ وحــدة األرا�ضــي الســورية واســتقاللها وســيادتها 

والقضــاء علــى اإلرهــاب فــي أراضيهــا كافــة.

    واتفــق الرئيســان األســد وروحانــي خــالل اللقــاء علــى مواصلــة التنســيق 

بين الجانبين على املســتويات كافة بما فيه مصلحة الشــعبين الصديقين.

   هــذا، وبحــث نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، 

وليد املعلم، في اتصال هاتفي مع نظيره اإليراني 

العالقــات  تعزيــز  محمــد جــواد ظريــف، ســبل 

االستراتيجية بين البلدين متابعة لنتائج الزيارة 

التاريخيــة التــي قــام بهــا الرئيــس بشــار األســد إلــى  

إيــران. )ســانا، 2019-2-27(

    فــي غضــون ذلــك، قــال أميــن املجلــس األعلــى 

لألمــن القومــي اإليرانــي علــي شــمخاني: سنشــهد 

 فــي مجــال تعزيــز ردع املقاومــة 
ً
 مهمــا

ً
 تطــورا

ً
قريبــا

الصهاينــة  املســؤولين  بــأن  أظــن  ســورية،  فــي 

السيما املسؤولين العسكريين واالستخباراتيين 

«، وتابع: سيكون أسلوب 
ً
يدركون هذا األمر جيدا

التعاطــي مــع اعتــداءات الكيــان الصهيونــي علــى 

 
ً
ســورية ومحــور املقاومــة فــي عــام 2019 مختلفــا

عن أسلوب التعاطي في السابق«. )تسنيم، 23-

)2019-2

    وعلــى خــط الحــّل السيا�ضــّي، بحــث املبعــوث 

بيدرســن  غيــر  ســورية،  إلــى  الخــاص  األممــي 

باالتحــاد  الخارجيــة  السياســة  مســؤولة  مــع 

األوروبي، فيديريكا موغيريني الوضع في سورية، 

الدبلوماســية  الخدمــة  عــن  صــدر  بيــان  وذكــر 

األوروبيــة، بــأن موغيرينــي، أكــدت خــالل لقــاء جمعهــا مــع بيدرســن، دعــم 

االتحــاد لعمليــة جنيــف للســالم، وذكــر البيــان، أن موغيرينــي وبيدرســن 

بحثــا األوضــاع فــي ســورية، بمــا فيهــا الوضــع فــي إدلــب، و«تأثيــره فــي عمليــة 

للســالم«. جنيــف 

     وتابــع البيــان، أنَّ موغيرينــي جــددت دعــم االتحــاد األوروبــي الكلــّي لألمــم 

املتحــدة وعمليــة جنيــف كأســاس لتطبيــق القــرار 2254 ملجلــس األمــن 

 
ً
 وحيدا

ً
 راسخا

ً
الدولي حول »املرحلة االنتقالية في سورية«، بحسبانه حال

الرئيس األسد: 
تحقيق مصالح 
شعوب املنطقة 

يتطلب من حكوماتها 
التوقف عن 

االنصياع إلى إرادة 
بعض الدول الغربية

امللف السيا�سي
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لألزمة في هذا البلد، كما بحث الطرفان بصورة مفصلة التحضير ملؤتمر 

بروكســل الثالث لدعم ما يســمى »مســتقبل ســورية« املزمع عقده في 12-

14 آذار املقبــل. )روســيا اليــوم، 2019-2-23(

    قال مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة، 

بشــار الجعفــري، خــالل جلســة ملجلــس األمــن 

حول الوضع في سورية: ما تقوم به املجموعات 

بتنظيــم  املرتبطــة  تلــك  فيهــا  بمــا  اإلرهابيــة 

القاعدة هو السبب الرئيس للمعاناة اإلنسانية 
للشــعب الســوري، وشــدد علــى أن بعــض الــدول 

تســتكمل إرهابها السيا�ضــّي ضد ســورية بإرهاب 

 
ً
 وخروجــا

ً
 وإجحافــا

ً
اقتصــادّي ال يقــل عنــه ظلمــا

 وبينهــا 
ً
عــن الشــرعية الدوليــة، وأشــار إلــى أنَّ دوال

دائمة العضوية في مجلس األمن تواصل عرقلة 

إلــى منازلهــم  ومنــع عــودة املهجريــن الســوريين 

وقراهــم بعــد أن تــم تحريرهــا مــن اإلرهــاب وربــط 

العمــل اإلنســاني والتنمــوي بشــروط مسيســة. 

)ســانا، 2019-2-26(

    من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الرو�ضي 

ســيرغي فيرشــينين، خــالل الــدورة األربعيــن ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة فــي جنيــف: إن الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا ينتهكــون حقــوق 

املواطنيــن الســوريين بفرضهــم عقوبــات مــن جانــب واحــد علــى ســورية 

ويمــررون فــي كل دورة ملجلــس حقــوق اإلنســان 

قــرارات مزيفــة بشــأن هــذه االنتهــاكات. )ســانا، 

.)2017-2-26

    وقــال املبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســورية غيــر 

بيدرســن: »مــن الواضــح اآلن أن هنــاك حاجــة 

ملجموعــة مــن التفاهمــات لضمــان االتفــاق بيــن 

األساســية  املبــادئ  علــى  واملعارضــة  الحكومــة 

لإلشراف على عمل اللجنة الدستورية”، وحدد 

بيدرســن 5 أهــداف رئيســة، هــي: حــوار مســتدام 

مــع األطــراف الســورية مــن أجــل تهيئــة أجــواء 

آمنــة وحياديــة وهادئــة، وعمــل محــدد ملعالجــة 

واملفقوديــن،  واملخطوفيــن  املحتجزيــن  قضيــة 

والتعامــل مــع ممثلــي املجتمــع املدنــي، وإطــالق 

ذات  وشــاملة  متوازنــة  دســتورية  لجنــة  عمــل 

مصداقيــة بأســرع مــا يمكــن، وإقامــة الحــوار بيــن 

مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة خالل لقائه املبعوث الدولي الجديد الى سورية غير بيدرسون

الجعفري: بعض 
الدول تستكمل 
إرهابها السيا�سّي 

ضد سورية بإرهاب 
اقتصادّي 

امللف السيا�سي
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األطــراف الدوليــة. )روســيا اليــوم، 2019-2-28(

     فــي وقــت الحــق، عــاد منــدوب ســورية الدائــم لــدى األمــم املتحــدة بشــار 

الجعفــري خــالل جلســة ملجلــس األمــن حــول الوضــع فــي ســورية ليعــرب عــن 

استعداد الحكومة السورية، ألن تبحث بشكل مباشر مع بيدرسون خالل 
زيارتــه القادمــة إلــى دمشــق املواضيــع املتعلقــة بالتعــاون بيــن األمــم املتحــدة 

وسورية، بما في ذلك تشكيل لجنة مناقشة الدستور ومختلف الجوانب 

 إلــى أن مــن تؤخــر إطــالق عمــل اللجنــة هــي األطــراف التــي 
ً
املتعلقــة بهــا، الفتــا

تتدخــل فــي الشــأن الســوري الداخلــي وتحــاول فــرض أجنداتهــا وشــروطها 

املســبقة علــى عمــل اللجنــة.

     وأكد الجعفري أن أي عملية تتعلق بالدستور يجب أن تتم على أساس 

أن الشــعب الســوري هــو صاحــب الحــّق الحصــري فــي تقريــر مســتقبل بــالده 

 من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو 
ً
دون تدخل خارجي، انطالقا

شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم.

     وشــّدد الجعفــري علــى رفــض ســورية القاطــع 

للتصريحــات العدائيــة األمريكيــة باإلبقــاء علــى 

 كانت 
ً
جــزء مــن قواتهــا علــى األرا�ضــي الســورية أّيــا

 
ً
الذرائــع التــي تســوقها ملحاولــة تبريــر ذلــك، مؤكــدا
أن أي وجــود عســكرّي أجنبــّي فــي ســورية دون 

موافقــة حكومتهــا هــو عــدوان موصــوف يجــب 

 وأن الدولة السورية ستتعامل معه 
ً
إنهاؤه فورا

علــى هــذا األســاس. )ســانا، 2019-2-28(

    بــدوره، أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، 

 مــن الحــزب 
ً
فيصــل املقــداد، خــالل لقائــه وفــدا

عــام  مديــر  نائــب  برئاســة  الصينــي  الشــيوعي 

إدارة غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا فــي الحــزب، يــو 

وي، أن ســورية ماضيــة فــي حربهــا علــى اإلرهــاب 

حتــى اســتعادة آخــر شــبر مــن األرض الســورية 

بالتــوازي مــع اســتكمال عمليــة املصالحــات، وأن العمليــة السياســية هــي 

ملــك للشــعب الســورّي صاحــب الحــق الوحيــد فــي تقريــر مســتقبله، ويجــب 

 فــي الوقــت نفســه إلــى انفتــاح ســورية علــى 
ً
أن تكــون بقيــادة ســورية، مشــيرا

 
ً
 وشــعبا

ً
املبــادرات والجهــود الصادقــة بمــا يضمــن وحــدة ســورية أرضــا

ومصالــح الشــعب الســوري. )ســانا، 2019-2-26(

    مــن جهتــه، شــدد، يــو وي، خــالل جلســة مناقشــات عقدهــا وفــد الحــزب 

الشــيوعي الصينــي الــذي رافقــه أعضــاء مــن الســلك الدبلوما�ضــّي الصينــّي 

يعملون في سفارة بكين في دمشق، مع باحثي مركز »مركز دمشق لألبحاث 

والدراســات –مــداد«، علــى أن الحــل السيا�ضــي هــو املخــرج الوحيــد لألزمــة 

الســورية، وقــال: »ندعــم ســيادة ســورية واســتقاللها ووحــدة أراضيهــا، 

لجميــع  ســورية  وأن  الحــل  يقــودون  هــم  الســوريين  أنَّ  مبــدأ  وندعــم 

الســوريين«.

    وتابــع: »نــرى أن هنــاك ثــالث نقــاط مهمــة إليجــاد الحــل لألزمــة الســورية، 

وهــي: مكافحــة اإلرهــاب، املفاوضــات والحــوار، وإعــادة اإلعمــار«، وأردف: 

»نعتقــد أن مكافحــة اإلرهــاب هــي األســاس«، وأضــاف: »تحســن الوضــع 

الســوري ولكــن التهديــد اإلرهابــي وانتشــاره مــا زاال موجوديــن، وال يمكــن 

الحفاظ على اتجاه االنفراج السورّي وإعادة اإلعمار والعملية السياسية 

إال بتوحيــد جهــود مكافحــة اإلرهــاب مــع جهــود الحــوار واملفاوضــات«.

ــد أن االســتقرار الــذي تمخضــت عنــه املعــارك والعمليــات امليدانيــة 
ّ
    وأك

هو »استقرار هش«، وأن االستقرار ال يمكن أن يدوم إال عن طريق الحوار 

 ،
ً
 ســهال

ً
واملفاوضــات، وأشــار إلــى أن إعــادة اإلعمــار واملصالحــة ليســتا أمــرا

 مــن 
ً
 نشــطا

ً
 دؤوبــة مــن الحكومــة الســورية وإســهاما

ً
وتحتاجــان جهــودا

املجتمــع الدولــّي.

     وأكــد علــى أنَّ »اإلرهــاب عــدو مشــترك لــكّلِ البشــرية، وأنــه يجــب 

 ويجــب القضــاء عليــه 
ً
 وجذريــا

ً
مكافحتــه شــكليا

، واتخــاذ اإلجــراءات املتكاملــة باألســاليب 
ً
نهائيــا

املختلفــة للقضــاء علــى اإلرهــاب وأهــم �ضــيء إزالــة 

التربــة املغذيــة لــه«. )الوطــن، 2019-2-28(

ِ عــودة ســورية إلــى البيــت العربــي، 
ّ
    وعلــى خــط

قــال املستشــار الســابق لولــي عهــد أبــو ظبــي، عبــد 

الخالــق عبــد هللا: إن »بعــض الجهــود تبذلهــا 

اإلمــارات وبعــض الــدول األخــرى، مــن أجــل عــودة 

تونــس«،  لقمــة  وحضورهــا  للجامعــة  ســورية 
جــرى 

ُ
 علــى أن اللقــاءات والجهــود التــي ت

ً
مشــددا

خلــف الكواليــس فــي الوقــت الراهــن، تشــير إلــى 

توقعــات بحضــور دمشــق بنســبة تتخطــى 50 

% حتــى اآلن، وأن حالــة مــن التوافــق قــد تتــم 

خــالل األيــام القليلــة املقبلــة، واعتبــر أن عــودة 

فــي  كبــرى  تمثــل ضــرورة  الجامعــة  إلــى  ســورية 

 على أن سورية ستظل دولة عربية، وال يجب على 
ً
الوقت الراهن، مشّددا

املجتمــع العربــّي أن يــدر ظهــره لســورية، وأن الوقــت ال يحتمــل التأخيــر أكثــر 

مــن ذلــك. )ســبوتنيك، 2019-2-25(

    هذا، وعلى خط مواز، قال القائم بأعمال السفارة السورية في األردن، 

أيمــن علــوش: إن ســورية هــي الدولــة العربيــة األولــى التــي تتلقــى دعــوة 

للمشاركة في املؤتمر البرملاني العربي، وهي رسالة سياسية تقدرها دمشق، 

وأكــد أنَّ »عــدم اتخــاذ قــرار عــودة ســورية إلــى الجامعــة العربيــة عائــٌد إلــى 

عجــز بعــض األنظمــة العربيــة علــى اتخــاذ هــذا القــرار »، وأضــاف: »لســنا 

 بعــودة ســورية لجامعــة عربيــة فارغــة فــي عنوانهــا ومضمونهــا، 
ً
مهتميــن جــدا

مــا يعنينــا هــو عندمــا تحمــل الجامعــة العربيــة، فــي عنوانهــا، ال فــي مضمونهــا، 

 لحــل خالفاتهــا ال لتعميقهــا، وقــرار دعــوة 
ً
عندمــا تكــون اجتماعاتهــا منبــرا

، وإنما مرتبط 
ً
 تونسيا

ً
سورية لحضور القمة العربية، في تونس ليس قرارا

املقداد: العملية 
السياسية ملك 
للشعب السورّي 
ويجب أن تكون 
بقيادة سورية

امللف السيا�سي
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بالوضــع العربــي الضعيــف، وافتقــاد الكثيــر مــن األنظمــة العربيــة لقرارهــا 

 علــى أنــه قــرار أميرـكـي تنفــذه األنظمــة العربيــة التــي ال 
ً
الســيادي، مشــددا

تملــك قــرار نفســها.

    وتابــع: إن دمشــق ترحــب بزيــارة أي زعيــم عربــّي، ولكــن زيــارة دمشــق مــن 

قبــل أي ملــك أو رئيــس عربــي، مرتبطــة بقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار بذلــك 

فــي ضــوء التحديــات أو الضغــوط التــي يتعــرض لهــا، وكشــف عــن وجــود 

اتصاالت مع عدد من الدول العربية، وقال: نحن نترك لها أن تعلن عنها، 

ألن األمــر مرتبــط بظروفهــا إلعــالن هــذا التواصــل فــي ظــل ممارســات األزعــر 

األميرـكـي. )رأي اليــوم، 2019-2-26(

     فــي غضــون ذلــك، أكــدت الرئاســة التونســية أن قمــة الجامعــة العربيــة 

التــي ستســتضيفها تونــس أواخــر آذار الجــاري، ســتبحث مســألة عــودة 

ســورية إلــى مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة و«ســتتخذ قرارهــا« بهــذا الشــأن.

    وقالــت املتحدثــة باســم الرئاســة التونســية ســعيدة قــراش: إن بالدهــا 

ال تكــن العــداوة لســورية، معربــة عــن احتــرام تونــس للشــعب الســورّي 

وقراراتــه فــي اختيــار قيادتــه وممثليــه، وشــددت الدبلوماســية علــى أن هــذا 

ــي الرئيــس الباجــي قائــد 
ّ
هــو موقــف ثابــت للدبلوماســية التونســية منــذ تول

السب�ضــي مقاليــد الحكــم عــام 2015، وذكــرت أن قــرار عــودة ســورية إلــى 

الجامعــة العربيــة يعــود للهيــكل نفســه الــذي قــرر تجميــد عضويتهــا عــام 

2011، وال تســتطيع تونــس كدولــة مســتضيفة للقمــة اتخــاذ قــرار إعــادة 

العالقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها، وأشارت إلى أنَّ موضوع عودة 

سورية إلى الجامعة نوقش خالل أول قمة مشتركة بين الجامعة واالتحاد 

األوروبــي فــي شــرم الشــيخ األســبوع املا�ضــي. )اإلذاعــة الوطنيــة التونســية، 

)2019-2-28

    أكــد الرئيــس الرو�ضــّي فالديميــر بوتيــن، وجــود اتفــاق علــى إنشــاء مجموعــة 

عمــل خاصــة بســورية، وفــي معــرض تعليقــه علــى هــذه املبــادرة، قــال: تكمــن 

الفكــرة فــي إنشــاء مجموعــة عمــل دوليــة ستشــمل جميــع األطــراف املعنيــة، 

 القيــادة الســورية، وربمــا املعارضــة ودول املنطقــة.. 
ً
وبالدرجــة األولــى طبعــا

جميــع املنخرطيــن فــي النــزاع.. وســتتولى املجموعــة مهمــة االســتقرار النهائــي 

بعــد القضــاء علــى جميــع بــؤر اإلرهــاب، وأشــار إلــى أن هــذه الخطــة تنــصُّ علــى 

ضــرورة ســحب جميــع القــوات األجنبيــة مــن األرا�ضــي الســورية واســتعادة 

مؤسســات الدولــة الســورية مــع الحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا، ولفــت إلــى أن 

 مع املوقف الرو�ضّي إزاء الوضع السورّي، وأكد 
ً
هذه املبادرة تتما�ضى تماما

أن األوضــاع فــي ســورية اســتقرت، وســيتم القضــاء علــى آخــر بــؤر اإلرهــاب 

. )روســيا اليــوم، 2019-2-28(
ً
قريبــا

هــذا وشــهد األســبوع الفائــت مشــاركة ســورية واســعة فــي نشــاطات دوليــة 

عديــدة، إذ شــارك وفــد مــن مجلــس الشــعب فــي »االجتمــاع الثالــث عشــر 

للجــان الدائمــة للجمعيــة البرملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط«. )ســانا، 23-

  )2019-2

   كذلــك، بــدأت األســبوع الفائــت، الــدورة الـــ 40 ملجلــس حقــوق اإلنســان 

التابــع لألمــم املتحــدة، ملناقشــة وضــع حقــوق اإلنســان فــي ســورية و30 دولــة 

أخرى حول العالم، بمشــاركة ســورية في أعمالها. )مواقع معارضة، 2-25-

)2019

    أكــد رئيــس لجنــة األخــوة الســورية -األردنيــة فــي مجلــس الشــعب نايــف 

 رفيــع املســتوى برئاســة رئيــس املجلــس حمــودة صبــاغ 
ً
الحريــري أن وفــدا

سيشــارك فــي مؤتمــر اتحــاد البرملــان العربــي املقبــل، املقــرر عقــده فــي الثالــث 

والرابــع مــن آذار املقبــل فــي العاصمــة األردنيــة عمــان. )الوطــن، 2019-2-26(

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خالل لقائه املمثلة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني

امللف السيا�سي
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    فــي املقابــل، وبغيــاب ســورية التــي تعانــي مــن اإلرهــاب، عقــدت األســبوع 
الفائــت أول قمــة بيــن الــدول األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة ودول 

االتحــاد األوروبــي، فــي مصــر تحــت شــعار »االســتثمار فــي االســتقرار« وركــزت 

علــى »كيفيــة تحقيــق االســتقرار فــي املنطقــة، ومخاطــر اإلرهــاب، وعمليــة 

الســالم فــي الشــرق األوســط، إلــى جانــب موضوعــات الهجــرة غيــر الشــرعية، 

وتدفقــات الالجئيــن إلــى داخــل أوروبــا«.

     إلــى ذلــك حــدد االتحــاد األوروبــي بــدوره، فــي بيــان، أهــداف القمــة فــي 

نقــاط عــدة، أهمهــا »تعزيــز العالقــات املشــتركة، ودفــع التعــاون بمجــاالت 

التجــارة واالســتثمار، والهجــرة، واألمــن، باإلضافــة إلــى الوضــع فــي املنطقــة«. 

)2019-2-23 )األناضــول، 

     وقبل انطالق قمة شــرم الشــيخ العربية األوربية، وخالل مؤتمر صحافّي 

قبــل مغادرتــه لحضــور القمــة، قــال رئيــس الــوزراء التشــيكي: فــي الواقــع 

نحــن، تركنــا مواقفنــا فــي ســورية. مــن وجهــة نظــر 

السياسة الدولية، فشلنا في التعامل مع الوضع 

نفوذنــا.  تحقيــق  مــن  نتمكــن  لــم  ســورية،  فــي 

تراكمــت  الكثيــر مــن املشــاكل، هــذه هــي القمــة 

األولــى ألوروبــا والجامعــة العربيــة، مــن الجيــد أننــا 

ســنجلس علــى نفــس الطاولــة«. )ســبوتنيك، 24-

)2019-2

    األميــن العــام للجامعــة العربيــة، أحمــد أبــو 

الــى أن  الغيــظ وفــي كلمتــه خــالل القمــة أشــار 

»النزاعــات املســلحة« في ســورية وليبيا واليمــن، 

 ،
ً
التــي تفــرز أزمــات، ال يمكــن أن تحــل عســكريا

ــه »يجــب تكثيــف الجهــود للحــل الســلمي 
ّ
وقــال: إن

لغلــق البــاب أمــام اإلرهــاب«.

     هــذا، ومــن جانبــه، قــال الرئيــس املصــري عبــد 

فــي  »النزاعــات  إنَّ  كلمتــه:  فــي  السي�ضــي  الفتــاح 

ســورية وليبيا واليمن وســائر املناطق األخرى، التي تشــهد نزاعات، ال يمكن 

 ستســألنا عنــه األجيــال القادمــة«. )ا ف ب، 2-24-
ً
إال أن تمثــل تقصيــرا

)2019

ــه مــن جهــة ثانيــة، وحــول الالجئيــن الســوريين، أكــد نائــب وزيــر 
ّ
     كمــا أن

الخارجية واملغتربين، فيصل املقداد للرئيس الجديد لبعثة مفوضية األمم 

املتحدة لالجئين، اياكي ايتو، الذي قدم أوراق اعتماده، على أهمية مراعاة 

مبــدأ الحياديــة واالســتقالل أثنــاء القيــام باألعمــال اإلنســانية واالبتعــاد عــن 
التســييس الــذي تســعى إلــى فرضــه بعــض األطــراف والشــروط التــي تحــاول 

فرضها على املنظمات اإلنسانية الدولية وعلى الدول املتلقية للمساعدات 

اإلنســانية، بــدوره أكــد ايتــو أن املفوضيــة ســتتعاون مــع الحكومــة الســورية 

لتأميــن العــودة الكريمــة لالجئيــن الســوريين إلــى وطنهــم ومحاولــة خلــق بيئــة 

أفضــل ومعاييــر معيشــة أعلــى لجميــع الســوريين. )ســانا، 2019-2-26(

    فــي هــذه األثنــاء، قــال الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون خــالل لقائــه 

املمثلــة العليــا للسياســة الخارجيــة واألمــن فــي االتحــاد األوروبــي فيديريــكا 

موغيرينــي: إن »لبنــان ســيواصل العمــل إلعــادة املهجريــن الســوريين إلــى 

مناطقهــم فــي ســورية، ولــن ينتظــر الحــل السيا�ضــي لألزمــة الســورية الــذي قــد 

يطــول«، وجــدد »التأكيــد علــى أن املعلومــات التــي تــرد الــى بيــروت تشــير إلــى 
أن العائديــن يلقــون رعايــة مــن الســلطات الســورية التــي وفــرت لهــم منــازل 

جاهــزة وبنــى تحتيــة ومــدارس، وهــذا مــا يمكــن لالتحــاد األوروبــي وغيــره مــن 

املنظمــات الدوليــة التأكــد منــه«، ولفــت إلــى »وجــود مقاربتيــن متناقضتيــن 

ملســألة النــزوح الســوري، فاالتحــاد األوروبــي يتخــذ قــرارات سياســية، فــي 

حيــن أن قــرارات لبنــان أســبابها اقتصاديــة - اجتماعيــة«، واقتــرح أن يصــار 

 
ً
إلى »دفع املساعدات الدولية إلى النازحين بعد عودتهم الى أرضهم تشجيعا

لعودتهــم«. )الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــالم، 2019-2-26(

      بدورها وخالل لقائها وزير الخارجية واملغتربين 

اللبنانــي، جبــران باســيل، قالــت موغيرينــي: »لقــد 

ســورية  فــي  الوضــع  باســيل  الوزيــر  مــع  بحثــت 

والتحضيرات الجتماع بروكسل في منتصف آذار 

املقبــل، ودعــم عمــل املبعــوث الدولــي الجديــد الــى 

ســورية غيــر بيدرســون فــي إيجــاد الســبل اآليلــة إلــى 

إنهاء الحرب في سورية والتي لم تنته بعد، وسبل 

املســاعدة فــي تطبيــق القــرار 2254 بكاملــه، وهــو 

يشــكل بوصلــة للعمــل الــذي نقــوم بــه، ومســاعدة 

السوريين على إنهاء الحرب والتوصل إلى السالم 

والطوعيــة  اآلمنــة  للعــودة  الظــروف  وتوفيــر 

والكريمــة«. )الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــالم، 

)2019-2-26

     وفــي الســياق ذاتــه، جــددت ســورية دعــوة 

املهجريــن الســوريين فــي مخيــم الركبــان للخــروج 

 أنَّ الدولــة الســورّية ســتقدم كلَّ 
ً
منــه والعــودة إلــى مدنهــم وقراهــم مؤكــدة

الخارجيــة  وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  وقــال  لذلــك،  الالزمــة  التســهيالت 

املســؤول  بــأنَّ  موقفهــا  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تكــرر  واملغتربيــن: 

الوحيــد عــن الكارثــة اإلنســانية التــي يعيشــها أهلنــا فــي مخيــم الركبــان هــو 

االحتــالل األمريكــي وأدواتــه التــي منعــت املواطنيــن الســوريين فــي املخيــم 

بالقــوة والتهديــد مــن مغــادرة املخيــم رغــم املمــرات اآلمنــة التــي تــم فتحهــا لــكل 
راغــب بمغــادرة هــذا املخيــم وأن الحــل النهائــي للكارثــة التــي يعيشــها هــؤالء 

الســوريون ال يمكــن أن يتــم إال بخــروج ورحيــل القــوات األمريكيــة املحتلــة 

مــن هــذه املنطقــة وغيرهــا مــن األماكــن التــي توجــد فيهــا، ألنَّ الوجــود األمريكي 

 ألنــه يتعــارض مــع 
ً
، ويجــب إنهــاؤه فــورا علــى األرا�ضــي الســورية غيــُر شــرعّيٍ

القانــون الدولــي وميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة. 

)2019-2-28 )ســانا، 

امللف السيا�سي

عون ملوغيريني: لبنان 
سيواصل العمل 
إلعادة املهجرين 

السوريين ولن ينتظر 
الحل السيا�سي لألزمة
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التعليق

رأى اإلعالمــي فــي قنــاة املياديــن اللبنانيــة، محمــد الخضــر، أن زيــارة الرئيــس بشــار األســد الــى طهــران 
ومحادثاتــه مــع قائــد الثــورة االســالمية اإليرانيــة علــي خامنئــي والرئيــس حســن روحانــي حظيــت بأهميــة 
اســتثنائية فرضتهــا تطــورات الحــل السيا�ضــي واألوضــاع امليدانيــة فــي ســورية، باإلضافــة إلــى مــا تواجهــه 
 فــي ســورية. 

ً
ــرت بعمــق علــى الظــروف املعيشــية وخصوصــا

ّ
الدولتــان مــن إجــراءات أحاديــة الجانــب أث

مقاربة أهمية تلك الزيارة يمكن تتبعها في نقاط رئيسة أبرزها:

: جــاءت الزيــارة بعــد أســبوعين مــن قمــة سوت�ضــي الروســية االيرانيــة التركيــة حــول الحــل السيا�ضــي 
ً
أوال

في سورية، بالترافق مع ظهور مؤشرات عن عدم رضا دمشق عن سير العمل في ملف تشكيل اللجنة 
الدســتورية، وبالتزامــن مــع ضغــوط تركيــة باتجــاه فــرض أســماء مــن املعارضــة املحســوبة عليهــا ضمــن 

القائمــة الثالثــة املعروفــة بقائمــة ممثلــي »املجتمــع املدنــي«. 

وأضاف الخضر، ما سبق يمكن االستدالل عليه من توجيه الرئيس األسد انتقادات واضحة خالل 
خطابه أمام رؤساء مجالس اإلدارة املحلية في 17 شباط املا�ضي أي بعد ثالثة أيام من قمة سوت�ضي 
وتأكيده أن »الدستور غير خاضع للمساومة.. لن نسمح للدول املعادية أن تحقق عبر عمالئها الذين 

 السوريون«.
ً
 من أهدافها، ومستقبل سورية يقرره حصرا

ً
يحملون الجنسية السورية أيا

كذلــك فــإن  مــا جــرى فــي اجتمــاع سوت�ضــي كان مــدار  بحــث بيــن الرئيــس األســد والرئيــس اإليرانــي حســن 
روحانــي، وأشــار إلــى أن البيــان الرســمي تحــدث عــن »تطابــق وجهــات النظــر حــول ســبل تحقيــق التقــدم 
املنشــود بمــا يحفــظ وحــدة األرا�ضــي الســورية واســتقاللها وســيادتها والقضــاء علــى اإلرهــاب فــي أراضيهــا 

كافــة.

 مــن 
ً
: ثمــة قناعــة ســورية إيرانيــة متزايــدة بضــروة التحــرك العســكري لحســم ملــف إدلــب انطالقــا

ً
ثانيــا

عنــوان عريــض أن منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب وجوارهــا »مؤقتــة« مــن جانــب، واملجموعــات 
املســلحة خرقــت ذلــك االتفــاق مــرات عــدة وآخرهــا ســيطرة تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي بصــورة 
شــبه كاملــة علــى محافظــة إدلــب دون أن يتمكــن الضامــن التركــي فــي اتفــاق سوت�ضــي حــول إدلــب، مــن 
تنفيذ ما التزم فيه لجهة إنهاء وجود التنظيمات املتطرفة أو حتى وقف اعتداءاتها على املواقع اآلمنة 

تحــت ســيادة الدولــة فــي أحيــاء حلــب الغربيــة أو فــي ريــف حمــاه الشــمالي.

هــذا التوافــق قــادر علــى إقنــاع روســيا الضامــن اآلخــر فــي اتفــاق سوت�ضــي، مــن أجــل الضغــط علــى تركيــا 
للتنفيــذ أو حتــى دعــم التحــرك العســكري إلنهــاء تلــك الحالــة الشــاذة.

: اختيار الرئيس األسد طهران كأول عاصمة يزورها بعد ثماني سنوات من الحرب، تحمل رمزية 
ً
ثالثا

 من االمارات العربية املتحدة 
ً
كبيرة ترد سورية من خاللها على خطاب سيا�ضي خليجي ظهر خصوصا

والبحرين، ويقول: إن إعادة سفاراتيهما الى دمشق هدفه إبعاد سورية عن إيران.

ومــن هنــا فــإن زيــارة الرئيــس األســد إليــران هــو رســالة واضحــة علــى عمــق تحالــف يعــود عمــره الــى أربعــة 
عقــود وتوطــد خــالل الدعــم اإليرانــي الكامــل لســورية خــالل الســنوات الثمانــي املاضيــة.

: تواجــه الدولتــان عقوبــات أحاديــة الجانــب أثــرت بعمــق علــى األوضــاع املعيشــية فــي ســورية، وفــي 
ً
رابعــا

هــذا الســياق فــإن توقيــع االتفاقــات فــي ختــام اجتمــاع اللجنــة العليــا املشــتركة الســورية اإليرانيــة فــي 
 مــا يتصــل باتفــاق التعــاون االســتراتيجي طويــل 

ً
دمشــق قبــل الزيــارة بأيــام، خطــوة مهمــة، وخصوصــا

األمــد، وإنشــاء مصــرف مشــترك فــي العاصمــة الســورية يتولــى حــل مشــكلة تمويــل التبــادل التجــاري.. 
 جديــدة 

ً
وفــي هــذا اإلطــار فــإن املحادثــات الرئاســية الســورية اإليرانيــة تتــوج هــذا التعــاون وتفتــح أبوابــا

 فــي إطــار نقــل املشــتقات النفطيــة اإليرانيــة الــى الســواحل الســورية .
ً
خصوصــا
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     تصاعــد األســبوع الفائــت الخــالف األميرـكـي الترـكـي فــي شــرق الفــرات، 

»البنتاغــون«،  الدفــاع األميركيــة  باســم وزارة  املتحــدث  أشــار  وبينمــا 

الرائــد شــون روبرتســون، إلــى أن القــوات األميركيــة املوجــودة فــي منطقــة 

التنــف، »ســتواصل البقــاء هنــاك«، وأوضــح أن »قــوة املراقبــة املتعــددة 

الجنســيات ســتضمن إرســاء االســتقرار فــي املنطقــة اآلمنــة مــع القــوات 

األميركيــة، وتمنــع عــودة تنظيــم داعــش، وستتشــكل بالدرجــة األولــى مــن 

حلفــاء الناتــو«،  وفــي الســياق ذاتــه، قــال مســؤول بـ«البنتاغــون« فضــل 

عــدم الكشــف عــن اســمه: إن »القــوات التركيــة وقــوات قســد لــن تدخــل 

املنطقــة اآلمنــة«. )األناضــول، 2019-2-23(

    بمقابل ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: »نتمنى إنشــاء 

املنطقــة اآلمنــة بالتعــاون مــع حلفائنــا، لكــن فــي حــال لــم يتــم توفيــر مثــل 

هــذه التســهيالت لنــا، فإننــا مصّممــون علــى إقامتهــا بإمكاناتنــا الخاصــة 

مهما كانت األحوال والظروف«، ولوح بالتهديد 

 أن 
ً
للــدول األوربيــة بورقــة الالجئيــن، مؤكــدا

فــي  وســالم  بأمــن  تعيــش  األوروبيــة  الشــعوب 

وشــعبها،  تركيــا  تضحيــات  بفضــل  بلدانهــا 

و«لكننــا لســنا بصــدد تقديــم هــذه التضحيــات 

إلــى األبــد«، ودعــا إلــى دعمــه إلقامــة »املنطقــة 

مالييــن  عــودة  ســتتيح  أنــه  بذريعــة  اآلمنــة« 

الســوريين ملنازلهــم. )األناضــول، 2019-2-23(

    إلــى ذلــك، قــال وزيــر الدفــاع الترـكـي خلو�ضــي 

آكار ملسؤولين في وزارة الدفاع األميركية: »قمنا 

بتذكيــر شــركائنا بأنــه ينبغــي أال يكــون هنــاك أي 

فــراغ فــي الســلطة بأيــة حــال أثنــاء االنســحاب« 

فــي إشــارة إلــى محادثاتــه فــي الواليــات املتحــدة مــع 

باتريــك شــاناهان القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع 

الجانــب  موافقــة  أعلــن  كذلــك،  األميرـكـي، 

األميرـكـّي علــى الحيلولــة دون تأخيــر تنفيــذ مــا 

تســّمى »خارطــة طريــق« منبــج، واســتكمالها فــي 

أقــرب وقــت.
ــد مــرة أخــرى 

ّ
    وذكــر آكار، أنــه التقــى مســؤولي »البنتاغــون«، وأك

التــزام تركيــا بمكافحــة جميــع املنظمــات اإلرهابيــة وفــي مقدمتهــا »حــزب 

العمــال الكردســتاني«، »حــزب االتحــاد الديمقراطــي«، »وحــدات حمايــة 

الشــعب«، وداعــش، و«غولــن«، وأضــاف: »رأينــا أن الجانــب األميرـكـي 

فــي هــذه املســألة«، وقــال: إن   حيــال إجراءاتنــا 
ً
ينظــر بإيجابيــة أيضــا

األميركييــن »وافقــوا علــى عــدم تأخيــر خارطــة طريــق منبــج، واســتكمالها في 

أقــرب وقــت، وقالــوا إنهــم سيدرســون هــذا األمــر«.

 موضــوع »املنطقــة اآلمنــة«، وأن 
ً
     وذكــر آكار أن االجتمــاع بحــث أيضــا

ــد لنظيــره األميركــي ضــرورة ســحب مســلحي »الوحــدات« 
ّ
الجانــب التركــي أك

مــن املنطقــة، ووضعهــا تحــت إشــراف تركيــا. )األناضــول، 2019-2-23(

     فــي غضــون ذلــك، قالــت املتحدثــة باســم الجهــاز التنفيــذّي األوروبــّي، 

ناتاشــا برتــود، حــول عــودة املســلحين األجانــب مــع عائالتهــم إلــى أوروبــا: 

األعضــاء  للــدول  وطنــّي  اختصــاص  �ضــيء،  كل  وقبــل   
ً
أوال »املســألة، 

فــرادى«. ونوهــت بــأنَّ »لالتحــاد األوربــي قواعــد أمنيــة صارمــة نافــذة، 

فالتنقــل للقيــام بأعمــال إرهابيــة ومغــادرة االتحــاد األوروبــي أو العــودة 

إليــه ملثــل هــذه األغــراض هــو جريمــة جنائيــة فــي جميــع أرا�ضــي االتحــاد 

)2019-2-23 )آـكـي،  األوروبــي«. 

       هــذا، وعلــى صعيــد متصــل، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ضــي ســيرغي 

الفــروف: »دار الحديــث عــن إنشــاء منطقــة عازلــة علــى أســاس االتفــاق 

الــذي وقعتــه تركيــا وســورية عــام 1998، وينحصــر االتفــاق فــي ضــرورة 

الحــدود  علــى  اإلرهابيــة  التهديــدات  إزالــة  فــي  الطرفيــن  بيــن  التعــاون 

املشــتركة، بمــا فــي ذلــك الســماح لتركيــا للقيــام 

فــي  الحــدود  مــن  األجــزاء  بعــض  فــي  بأعمالهــا 

الســورية«. األرا�ضــي 

     وتابــع: »توجــد لدينــا خبــرة عندمــا كانــت 

النــار  إطــالق  وقــف  حــول  البريــة  االتفاقــات 

مناطــق  وإنشــاء  األمنيــة  اإلجــراءات  ومراعــاة 

خفــض التصعيــد تجــري بمشــاركة الشــرطة 

العســكرية الروســية. وهنــاك احتمــال لذلــك فــي 

ما يخص املنطقة العازلة املذكورة. لكن أشير 

مــرة أخــرى إلــى أن العســكريين يقومــون بإنهــاء 

تنســيق التفاصيــل، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

وتركيــا«. دمشــق  موقــف 

    من جهة ثانية، قال الفروف: »ال يوجد لدينا 

فهــم مشــترك بشــأن أي مــن األكــراد إرهابيــون، 

لــدى تركيــا موقــف فريــد، ونحــن نفهــم قلقهــم، 

الــزؤان  عــن  القمــح  فصــل  يجــب  أنــه  إال 

واســتبيان أي مــن الفصائــل الكرديــة متطرفــة 

 علــى أمــن تركيــا«. )روســيا اليــوم، 2019-2-24(
ً
 وتشــكل خطــرا

ً
فعــال

     وأكد الفروف، أنه ال يوجد خطط للقيام بأعمال عسكرية مشتركة 

بيــن روســيا وتركيــا وإيــران علــى األرا�ضــي الســورية، وأضــاف: »أعربــت 

تركيــا عــن قلقهــا إزاء التهديــد ألمنهــا، والحكومــة الســورية تحتــج ضــد 

وجــود الجيــش التركــي علــى أرا�ضــي الدولــة«، وتابــع: مــع ذلــك، »فقــد أيــدت 

صيغــة أســتانا، إنــه قــرار براغماتــي ســاعد فــي تحقيــق مــا ال يمكــن ألحــد 

فعلــه لضمــان وقــف إطــالق نــار حقيقــي علــى معظــم أرا�ضــي ســورية 

وضمــان بــدء حــوار مباشــر بيــن الحكومــة واملعارضــة املســلحة«. )روســيا 

)2019-2-24 اليــوم، 

     وفي اليوم التالي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في ما 

 الفروف: ال يوجد 

خطط للقيام بأعمال 

عسكرية مشتركة 

بين روسيا وتركيا 

وإيران على األرا�سي 

السورية
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يخص إمكانية نشر قوات شرطة عسكرية روسية في »املنطقة اآلمنة«: 

»إنهــا خلــف حدودنــا مباشــرة، لــذا يجــب أن تقــود تركيــا هــذه العمليــة، 

لكننــا نعمــل دائمــا مــع روســيا وســنواصل العمــل، بمــا فــي ذلــك مــع األمــن 

والجيــش الروســيين«، وقــال: »نحــن نعمــل إلنشــاء منطقــة آمنــة، ولــم 

تحدد مساحتها بعد، نحن نعمل مع روسيا والواليات املتحدة األميركية 

والشــركاء بصيغــة أســتانا )الــدول الضامنــة روســيا وإيــران(، ولقــد التقــى 

فريقنا الفنّي عدة مرات، ونحن نقدر أن روسيا 

تتفهــم مخــاوف تركيــا األمنيــة لكننــا مســتمرون 

فــي العمــل«. )ســبوتنيك، 2015-2-25(

طابــع  عليهــا  غلــب  وبلغــة  ذلــك،  غضــون  فــي 

التنفيذيــة«  الهيئــة  »رئيســة  قالــت  التهديــد، 

القومــي  »األمــن  إن  أحمــد:  إلهــام  لـ«مســد«، 

ــرك 
ُ
ت إذا  للخطــر   

ً
معرضــا ســيكون  البريطانــي 

شــعبنا تحــت رحمــة أردوغــان«. وأبــدت أحمــد 

التــي  الجولــة  خــالل  تجاهلهــا  مــن  اســتياءها 

قامــت بهــا فــي أوروبــا، إذ أشــارت إلــى أن انتصــار 

»قسد« على داعش، »ال يحظى بالتقدير الذي 

يســتحقه«، وذكــرت أن »الحملــة العســكرية 

ضــد التنظيــم، كانــت قليلــة التكلفــة بالنســبة 

بالنســبة  أمــا  وأوروبــا.  املتحــدة  للواليــات 

للســوريين الكــرد والعــرب واملســيحيين فالثمــن 

«، وطالبــت بـ«املزيــد مــن الدعــم مــن 
ً
كان باهظــا

حلفائنا )أوروبا وأميركا( ملنع الخاليا النائمة التابعة للتنظيم من تجديد 

املدنييــن«. علــى  هجماتهــا 

 أكبــر مــن خطــر تنظيــم داعــش، إنــه تركيــا، 
ً
     وقالــت: »إننــا نواجــه خطــرا

التــي هــي عضــو فــي حلــف شــمال األطل�ضــي الناتــو وتملــك أســلحة معظمهــا 

أوروبيــة وتســعى للحصــول علــى الضــوء األخضــر مــن روســيا والواليــات 

املتحــدة وأوروبــا لشــن هجــوم، للقضــاء علــى املؤسســات الديمقراطيــة 

التــي بنيناهــا بعــد اندحــار تنظيــم داعــش«.

إلــى  البريطانيــة       ودعــت أحمــد الحكومــة 

املتحــدة  األمــم  تــدرج  أن  أجــل  مــن  »الدفــع 

الكــرد فــي محادثــات جنيــف املتعلقــة بمســتقبل 

ســورية«، وأضافــت: »بريطانيــا ســتمد بهــذا يــد 

العــون لشــعب مــن شــعوب الشــرق األوســط 

قيمــه  فــي  الغــرب  مــع  تشــترك  التــي  القليلــة 

 عن الديلي 
ً
األخالقية والسياسية«. )هاوار نقال

)2019-2-25 تلغــراف، 

ــه بمقابــل ذلــك، أكــد رئيــس »حــزب 
ّ
     كمــا أن

القفطــان  ابراهيــم  املســتقبل«،  ســورية 

البــالد، لوفــد مــن  فــي شــمال شــرق  الناشــط 
»التحالف الدولّي«، أن مكونات شــمال وشــرق 

ســورية »مع الحوار الســورّي – الســورّي الذي 

يمهــد لحــل شــامل لألزمــة الســورية عبــر عمليــة 

سياسية تكون أولوياتها صياغة دستور للبالد 

شخصيات من »حزب سورية املستقبل« الكردي

القفطان لروباك: 
مكونات شمال وشرق 

سورية مع الحوار 

السورّي السورّي الذي 

يمهد لحل شامل لألزمة 

عبر عملية سياسية
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يشــارك فــي كتابتــه جميــع الســوريين بــدون اســتثناء يضمــن الوصــول 

)2019-2-26 )هــاوار،  ديمقراطيــة المركزيــة«.  لســورية 

    بينمــا واصلــت »قــوات ســورية الديمقراطيــة- قســد« التــذرع باملدنييــن 

كســبب لعــدم إنهــاء تنظيــم داعــش اإلرهابــّي فــي شــرق الفــرات، أعلــن 

تنظيــم داعــش، اســتهداف آليــة لـ«قســد« فــي مدينــة الرقــة، األمــر الــذي 

أدى إلــى مقتــل أربعــة مســلحين للمليشــيا، ونقلــت عــن األدوات اإلعالميــة 

للتنظيــم، أنَّ »عبــوة ناســفة انفجــرت بآليــة للـــPKK املرتديــن فــي حــي 

األما�ضــي وســط املدينــة، مــا أدى إلعطــاب اآلليــة ومقتــل وإصابــة 4 مــن 

املرتديــن«.

    فــي هــذه األثنــاء، تواصلــت األســبوع الفائــت، معانــاة قاطنــي »مخيــم 

الهــول« بريــف الحســكة الجنوبــّي الشــرقّي الخاضــع لســيطرة »قــوات 
سورية الديمقراطية –قسد«، وحينما كان نازحو مخيم الهول يموتون 

 وبســبب النقــص فــي الخدمــات، 
ً
 وجوعــا

ً
بــردا

ذكــرت مصــادر، رفضــت الكشــف عــن اســمها: 

أن عشرات األطنان )من الذهب( كانت بحوزة 

التنظيم في جيبه األخير في قرية الباغوز بريف 

ديــر الــزور، وأصبحــت فــي يــد قــوات االحتــالل 

األميرـكـي، وقــدرت املصــادر كميــة الذهــب بـــ50 

، تم نقلها من قبل قوات االحتالل األميركي 
ً
طنا

العســكرية  القواعــد   إلــى خــارج ســورية عبــر 

لقــوات االحتــالل األميرـكـي. هــذا مــن جهــة.

    مــن جهــة أخــرى، وبينمــا اشــتكت ميليشــيا 

مــن  –قســد«  الديمقراطيــة  ســورية  »قــوات 

عبء العدد الكبير للخارجين من جيب تنظيم 

داعــش اإلرهابــي األخيــر شــرق الفــرات، ودعــت 

الــدول املعنيــة إلــى اســتعادة مواطنيهــا وتحمــل 

أرقــام  بلغــت  حيــث  تجاههــم،  مســؤولياتها 
شــرق  األخيــر  التنظيــم  جيــب  مــن  الخارجيــن 

الفــرات الـــ 50 ألــف نســمة مــن مســلحي التنظيــم وقادتــه وعائالتهــم. )أ ف 

 )2019-2-24 ب، 

     فــي مقابــل ذلــك، كشــفت تقاريــر إعالميــة معارضــة، أن أكثــر مــن 85 

عائلــة مــن مســلحي داعــش خرجــت مــن جيــب التنظيــم شــرق الفــرات، 

وتمكنــت مــن الوصــول إلــى األرا�ضــي التركيــة بعــد رحلــة علــى يــد مهربيــن 

تلقــوا مبالــغ طائلــة تراوحــت بيــن 10 آالف دوالر للفــرد الواحــد وحتــى 

50 ألــف دوالر إليصــال هــذه العوائــل إلــى الجانــب الترـكـي مــن الشــريط 

الحــدودي، عبــر مناطــق ســيطرة »قســد« ومناطــق ســيطرة املليشــيات 

التابعــة للنظــام التركــي، شــمال حلــب، وتواصلــت خــالل األســبوع عمليــة 

نقــل قــادة ومســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي وعائالتهــم إلــى شــمال حلــب، 

ومــن ثــم تركيــا، مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة وصلــت إلــى 90 ألــف دوالر 

أميركي عن العائلة الواحدة، إذ إن تعداد العائالت وصل ألكثر من 142 

عائلــة  األســبوع الفائــت.

     وبينما استقدم »التحالف الدولي« ونقل تعزيزات عسكرية من ريف 

الحســكة نحــو منطقتــي عيــن العــرب وعيــن عي�ضــى فــي ريفــي حلــب الشــمالي 

الشــرقي والرقــة الشــمالي الغربــي، كشــف تنظيــم داعــش اإلرهابــي عــن 

»اتفــاق« مــع »قســد« يق�ضــي بـ«وقــف املعــارك، وإنشــاء طريــق آمــن ملــن 

يريــد الخــروج«.

   فــي هــذه األثنــاء، أعلنــت دمشــق وموســكو عــن تنظيــم قوافــل إلعــادة 

 ،
ً
املدنييــن املحاصريــن مــن »مخيــم الركبــان« بمنطقــة التنــف، طوعــا

إلــى أماكــن إقامتهــم الدائمــة، وقالــت الهيئتــان التنســيقيتان املشــتركتان 

الســورية والروســية لعــودة املهجريــن إلــى ســورية فــي بيــان مشــترك: إنَّ 

»الحكومــة الســورية ســتنظم باالتفــاق مــع الجانــب الرو�ضــي فــي األول مــن 

آذار القــادم قوافــل إنســانية إضافيــة إلعــادة 

 ودون عائــق 
ً
النازحيــن فــي مخيــم الركبــان طوعــا

إلــى أماكــن إقامتهــم الدائمــة«، وأشــار البيــان إلــى 

أن »دخــول القوافــل إلــى املنطقــة املحتلــة مــن 

مــع  بالتوافــق  ســيتم  املتحــدة  الواليــات  قبــل 

األمــم املتحــدة«.

     هــذا، وبهــدف إجــالء املهجريــن املحتجزيــن 

فــي املخيــم تــم فــي الـــ 16 مــن شــهر شــباط 2019 

فتــح ممريــن إنســانيين بالتعــاون والتنســيق بيــن 

الســورية  املشــتركتين  التنســيقيتين  الهيئتيــن 

الغــراب  وجبــل  جليــب  بلدتــي  فــي  والروســية 

علــى أطــراف منطقــة التنــف لخــروج املدنييــن 

املحتجزيــن مــن قبــل قــوات االحتــالل األميرـكـي 

واملجموعــات اإلرهابيــة التابعــة لهــا.

    وأشار البيان إلى أن »قيادة القوات األميركية 

فــي منطقــة التنــف تعيــق خــروج املهجريــن مــن 

مخيــم الركبــان وتضللهــم بشــأن عــدم إمكانيــة مغــادرة املخيــم وتنشــر 

شــائعات بــأن مــا ينتظرهــم فــي األرا�ضــي الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 

الســورية هــو الدمــار والتجنيــد اإلجبــاري فــي الجيــش واالعتقــال«، ودعــا 

البيــان »الواليــات املتحــدة إلــى ســحب قواتهــا التــي توجــد فيهــا بشــكل غيــر 

قانونــي علــى األرا�ضــي الســورية«. )موقــع وزارة الدفــاع الروســية، 2-27-

 .)2019

ــه مــن جهــة ثانيــة، ذكــر مصــدر عســكري فــي غرفــة عمليــات ريــف 
ّ
     كمــا أن

حمــص الشــرقي، أن الجيــش وخــالل األســبوع الفائــت اســتهدف واشــتبك 

مــع مســلحي تنظيــم داعــش فــي الباديــة الشــرقية ملحافظــة حمــص، وأوقــع 

إصابــات محققــة فــي صفــوف التنظيــم وكبــده خســائر بــاألرواح والعتــاد. 

)الوطــن، 24 و 2019-2-27(.

دمشق وموسكو 

تعلنان عن تنظيم 

قوافل إلعادة 

املدنيين املحاصرين 

من »مخيم الركبان«
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 علــى الوجــود األميرـكـّي فــي 
ً
ــد مديــر تحريــر جريــدة »الوطــن« الســورية، األســتاذ، جانبــالت شــكاي، وتعليقــا

ّ
     أك

، إلــى أن التواصــل بيــن دمشــق وبغــداد، وإقامــة دولــة 
ً
منطقــة شــرق وشــمال شــرق ســورية، أن الغــرب انتبــه باكــرا

واحدة ممتدة على هذه املساحة الكبيرة، ستكون نواة دولة قادرة على تبديل املعادالت ليس فقط على مستوى 

الشــرق األوســط وإنما على مســتوى العالم ربما، وعلى هذا األســاس وضعوا خططهم السياســية للحيلولة ليس 

، بيــن كل مــن 
ً
 لعــدم خلــق أي تكامــل، ولــو كان اقتصادّيــا

ً
فقــط مــن إقامــة مثــل هــذه الدولــة، وإنمــا الســعي دومــا

ســورية والعــراق.

      وقــال شــكاي: واصــل الرئيــس بشــار األســد نهــج التقــارب مــع بغــداد، ونقــل األمــر إلــى مواقــع متقدمــة فــي محاولــة 

 مشــروع الربــط بيــن 
ً
لحــرق املراحــل وتعويــض مــا خســره البلــدان نتيجــة التدخــالت الغربيــة بينهمــا، فأطلــق باكــرا

البحــار الثالثــة املتوســط والخليــج العربــي واألســود، لتشــكيل إقليــم اقتصــادّي قــوّي قــادر علــى منافســة التكتــالت 

االقتصاديــة العامليــة، ولالســتفادة أكثــر مــن عمــق الحليــف االســتراتيجّي اإليرانــّي، بعــد تحييــد املنافســة والصــراع 

 بيــن بغــداد وطهــران.
ً
أيضــا

     ولفت إلى أنَّ قناعة الواليات املتحدة بعدم مقدرتها بالسيطرة املطلقة وعلى املدى الطويل  على خط تطور 

العالقــات الســورية العراقيــة، هــو مــا دفــع فــي أحــد أوجهــه، إلــى زرع مشــروع داعــش لينمــو ويضــرب مؤسســات 

الدولــة فــي البلديــن الجاريــن، لكــن ومــع بدايــة االنتصــار علــى املشــروع اإلرهابــّي، مــن دول محــور املقاومــة وبدعــم 

من الحليف الرو�ضّي، عادت واشنطن للركوب على موجة محاربة اإلرهاب واالدعاء بأنها هي من حققت النصر 

، كمــا عمــدت إلــى إخــالء أعــداد كبيــرة مــن أعضــاء 
ً
علــى داعــش بعــد أن كانــت هــي مــن تلقــي لــه العتــاد والســالح جــوا

 إلبقــاء الباديــة 
ً
 مــن جعلهــم، وبتمويــل خليجــي كالعــادة، وقــودا

ً
التنظيــم عبــر صفقــات معينــة، وبمــا يمكنهــا الحقــا

الســورية العراقيــة منطقــة ملتهبــة وغيــر مســتقرة، يضــاف إليهــم مجموعــات تــم ويتــم تدريبهــم ضمــن معســكرات 

»التحالــف الدولــي« والواليــات املتحــدة بالقــرب مــن معبــر التنــف الحــدودي مــع العــراق.

    وأشار إلى أن أهمية املنطقة الشرقية من البالد، ال تكمن فقط في أنها الحدود املشتركة بين سورية والعراق، 

وإنما العتبار الجانب السوري منها على أنه سلة غذاء الدولة وأحد أهم مصادر النفط والغاز فيها.

 فــي منطقــة 
ً
     ومــن وجهــة نظــره، فإنــه فــي املرحلــة الحاليــة، يمكــن االعتمــاد علــى البنــى االجتماعيــة املوجــودة حاليــا

الجزيــرة الســورية، بمــا فيهــا العشــائرية والتشــكيالت السياســية والعســكرية الكرديــة والعربيــة، عبــر اســتنباط 

 عــن االســتفزازات الطائفيــة التــي نجــح الغــرب وبعــض العــرب 
ً
خصوصيــة تتــواءم وطبيعــة املنطقــة هنــاك وبعيــدا

.
ً
من العزف عليها وتأصيلها ضمن املجتمعات املحلية، ويمكن االستفادة من اآلليات التي أوجدتها األهالي حاليا

    وأكــد أنــه ال يمكــن اســتبعاد تركيــا مــن بيــن القــوى التــي ســتعمل علــى تخريــب أي اســتقرار علــى جانبــي الحــدود 

 على املصالح التركية 
ً
السورية العراقية على اعتبار أن التقارب بين سورية والعراق فيما لو تم قد يشكل خطرا

 ،
ً
 وأخيــرا

ً
، لكــن هــذه النظــرة القصيــرة املــدى وإن كانــت مرتبطــة بتنفيــذ أجنــدات أميركيــة أوال

ً
فــي املنطقــة أيضــا

يمكن العمل عليها بالتنسيق مع الحلفاء واألصدقاء اإليرانيين والروس الذين باتوا من أهم الشركاء التجاريين 

لتركيــا، لخلــق حالــة اســتقرار فــي املنطقــة ســتكون ذات منفعــة لــكل دولهــا علــى املــدى االســتراتيجي، وبالتأكيــد 

 أكثــر مــن تصريــح مــن طهــران أو موســكو فــي هــذا 
ً
ــرا  بــدأت تبــذل علــى هــذا الخــط وســمعنا أخي

ً
فــإن هنــاك جهــودا

الخصــوص.

     هذا، وبحسب معد التقرير، فقد لوحظ األسبوع الفائت من خالل التصريحات واألخبار الواردة بخصوص 

االنســحاب األميركــي ومــا تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة، لوحــظ املزيــد مــن الخالفــات املشــحونة بالتوتــر بيــن 

واشــنطن وأنقــرة بهــذا الخصــوص، األمــر الــذي أكدتــه تقاريــر صحافّيــة تركيــة، أعربــت عــن توقعاتهــا بعقــد قمــة 

ثالثيــة روســية أميركيــة تركيــة لتنســيق االنســحاب مــن شــرق البــالد وضبــط مســألة »املنطقــة األمنــة« املزعومــة، 

والتــي ترافــق الحديــث األميركــي الرو�ضــي عنهــا هــذا األســبوع مــع حديــث رو�ضــي أعــاد تفعيــل طــرح بروتكــول أضنــة 

لعــام 1998 بيــن ســورية وتريكــة بقــوة.

التعليق
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     ازدادت األســبوع الفائــت، املؤشــرات علــى قــرب إطــالق الجيــش العربــي 

السوري عملية عسكرية في شمال غرب سورية لتطيهره من التنظيمات 

 مــن التعزيــزات الــى املنطقــة، فــي وقــت 
ً
اإلرهابيــة، مــع إرســال الجيــش مزيــدا

كثــف مــن اســتهدافه للتنظيمــات اإلرهابيــة فــي ريفــي حمــاة وإدلــب وحلــب 

والالذقية، ما أدى الى مقتل العشرات من مسلحيها، وذلك بعد مواصلة 

هؤالء اإلرهابيين خرقهم لـ«اتفاق إدلب« وعدم 

االلتــزام بــه. 

     فــي هــذه األثنــاء، لــم يســتبعد وزيــر الخارجيــة 

 
ً
 عســكريا

ً
اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف »حــال

للوضــع فــي إدلــب«، وقــال: »إننــا نتحــرك فــي هــذا 

 فــي القيــام بعمليــة 
ً
االتجــاه، لــم نرغــب ســابقا

عســكرية وكنــا نعمــل ملنعهــا، ألننــا نعــرف أن كل 

األعمــال الحربيــة فــي إدلــب ســتؤدي إلــى كارثــة. 

املواقــف األخــرى فشــلت فيمــا تســيطر  لكــن 

النصــرة علــى منطقــة أوســع ممــا كان األمــر عليــه 

«. )روســيا اليــوم، 2019-2-23(
ً
ســابقا

     هــذا، وعلــى خــط مــواز، أعلــن منــدوب روســيا 

الدائــم لــدى األمــم املتحــدة فاســيلي نيبينزيــا، 

أن الوضــع فــي مناطــق شــمال غربــي ســورية، 

التــي تســيطر عليهــا جبهــة النصــرة اإلرهابيــة، ال يمكــن أن يبقــى علــى مــا هــو 

اآلن إلــى األبــد، وقــال خــالل اجتمــاع مجلــس األمــن الدولــي حــول ســورية: 

»نعــول علــى أن نتمكــن فــي إطــار ترويــكا أســتانا، مــن إيجــاد حلــول مقبولــة 

للجميــع بشــأن منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب وشــمال غربــي ســورية 

في ســياق التفاهمات التي تم التوصل إليها خالل القمة الثالثية لروســيا 

وإيران وتركيا يوم 14 شباط مع مراعاة موقف 

الجمهوريــة العربيــة الســورية”، وأشــار إلــى أن 

موســكو قــررت تخصيــص أمــوال لألمــم املتحدة 

لإلســهام فــي إزالــة األلغــام فــي ســورية، وأضــاف: 

»ندعــو الزمــالء لالنضمــام إلــى هــذه الجهــود”. 

)روســيا اليــوم، 2019-2-28(

      مــن جهتــه، قــال القائــم بأعمــال املنــدوب 

األمريكــي الدائــم لــدى األمــم املتحــدة جوناتــان 

كوهيــن خــالل اجتمــاع مجلــس األمــن: »نعبــر عــن 

قلقنا البالغ إزاء زيادة الضربات الجوية وغيرها 

مــن العمليــات القتاليــة فــي إدلــب”، وأضــاف: 

إلــى الحفــاظ علــى نظــام وقــف  »ندعــو بحــزم 

إطــالق النــار الــذي تــم إحاللــه فــي إدلــب بوســاطة 

بعمليــة  القيــام  مــن  وحــذر  وتركيــا«،  روســيا 

ملف الشمال

نيبينزيا: الوضع 

شمال غرب سورية 

حيث تسيطر النصرة 

ال يمكن أن يبقى على 

ما هو اآلن إلى األبد

مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا
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ملف الشمال

عســكرية واســعة النطــاق هنــاك. )روســيا اليــوم، 2019-2-28(

     في غضون ذلك، أكد وزيرا الخارجية الرو�ضي سيرغي الفروف، والتركي 

مولــود تشــاووش أوغلــو خــالل محادثــة هاتفيــة، ثبــات موقــف موســكو 

وأنقرة تجاه مكافحة التهديد اإلرهابي في سورية، وقالت وزارة الخارجية 

الروســية: »تبــادل الوزيــران وجهــات النظــر حــول ســير التســوية الســورية 

والجهــود التــي يبذلهــا الجانبــان الرو�ضــي والترـكـي علــى حلبــة أســتانا”، 

وأضافــت: »تــم التأكيــد علــى املوقــف والنهــج املشــترك ملكافحــة العناصــر 

التســوية  فــي  التقــدم  وإحــراز  االســتقرار  وإحــالل  فــي ســورية  اإلرهابيــة 

السياسية في هذا البلد”. )تاس، 2019-2-28(

ــدت األمــم املتحــدة أن مالحقــة 
ّ
     مــن جانبهــا أك

للمدنييــن  اإلرهابيــة،  الشــام«  تحريــر  »هيئــة 

فــي محافظــة إدلــب، قــد ترقــى إلــى »جرائــم ضــد 

اإلنســانية”، وقالــت اللجنــة األمميــة املســتقلة 

فــي  اإلنســان،  حقــوق  انتهــاكات  فــي  للتحقيــق 

تقريــر لهــا: إن »االعتقــال التعســفي الجماعــي 

إرهابيــي  قبــل  مــن  السياســيين  للمعارضيــن 

 
ً
 ممنهجــا

ً
الشــام( يمثــل هجومــا )هيئــة تحريــر 

ضــد الســكان املدنييــن.. هنــاك أســباب كافيــة 

لالعتقــاد بــأن »هيئــة تحريــر الشــام« باالضطهاد 

السيا�ضــي الــذي تقــوم بــه، ترتكــب جرائــم ضــد 

اإلنســانية«، وأشــار معدو التقرير إلى ممارســات 

اإلرهابيين الواسعة االنتشار في إدلب، املتمثلة 

باختطــاف النشــطاء مــن األطبــاء والعامليــن فــي 

املجــال اإلنســاني، بهــدف »الحصــول علــى فديــة لتمويــل أنشــطتهم”.

    وخلصت اللجنة إلى »انخفاض العنف بشكل كبير« نتيجة »اإلنجازات 
العســكرية الواســعة« للقــوات الحكوميــة الســورية، وإبــرام اتفــاق حــول 

إنشــاء منطقــة منزوعــة الســالح شــمال غربــي ســورية، وأضــاف التقريــر 
أنــه »بالرغــم مــن ذلــك، ال يــزال املدنيــون فــي جميــع أنحــاء البــالد يواجهــون 

انتهــاكات لحقــوق اإلنســان واالفتقــار العــام لحكــم القانــون”. )تــاس، 28-

)2019-2

     فــي هــذه األثنــاء، حــذرت الخارجيــة الروســية مــن مســاعي الجماعــات 

اإلرهابيــة لتوســيع منطقــة نفوذهــا فــي إدلــب 

وقالــت  كاملــة،  املحافظــة  علــى  والســيطرة 

ماريــا  الروســية  الخارجيــة  باســم  الناطقــة 
للمســلحين  امليدانيــة  »القيــادات  زاخاروفــا: 

تعمــل علــى إعــادة هيكلــة الفصائــل الحليفــة 

لـ«هيئــة تحريــر الشــام« بهــدف تعزيــز قدراتهــا 

الهجوميــة علــى محــاور حلــب، وحمــاة وجبــال 

الالذقيــة. ويســعى املســلحون لتوســيع منطقــة 

علــى  الكاملــة  ســيطرتهم  وفــرض  نفوذهــم 

إدلــب”.

      وأشارت زاخاروفا إلى أن عدد انتهاكات نظام 

وقــف القتــال فــي إدلــب ال ينخفــض، بــل يســجل 

، واعتبــرت أن االتفــاق الرو�ضــي 
ً
 ملحوظــا

ً
ارتفاعــا

التركــي حــول إخــالء إدلــب مــن اإلرهابييــن ال ينفــذ 

بشكل كامل. )روسيا اليوم، 2019-2-28(.

األمم املتحدة: مالحقة 
»هيئة تحرير الشام« 
للمدنيين في محافظة 
إدلب ترقى إلى »جرائم 

ضد اإلنسانية«
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التعليق

    بــرز خــالل األســبوع الفائــت، موقــف جديــد علــى ســاحة التجاذبــات فــي التصريحــات بيــن 

موســكو وأنقــرة بخصــوص الوضــع فــي شــمال البــالد، ولفــت إلــى أن هــذا املوقــف هــو املوقــف 

ر من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب، وهذا ينطوي على 
ّ
األميركي الذي حذ

موقف أميركي معيق ويؤكد مسعى واشنطن إلطالة أمد األزمة/الحرب في سورية من خالل 

دعــم التنظيمــات اإلرهابيــة، وهــذا يتطلــب تمحيــَص املوقــف األميرـكـي والبحــث فــي تأويالتــه 
زمآالتــه، والعمــل علــى تقديــرات مــا يــدور فــي الكواليــس وفــي االجتماعــات األميركيــة التركيــة 

املغلقــة.

      هــذا إلــى أنَّ إلــى أن املوقــف األميركــي الجديــد الــذي جــاء فــي ظــل حديــث تركــي رو�ضــي متواتــر 

ــل واشــنطن 
ّ
عــن عمــل عســكري ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة شــمال البــالد، ومــن ثــم فــإن تدخ

فــي الشــكل واملضمــون والتوقيــت، ينطــوي علــى احتماليــن:

األول؛ وهــو األرجــح، أن واشــنطن تريــد الدخــول علــى خــط مجريــات األحــداث فــي شــمال 

البــالد، وأن تســتميل »النصــرة« لتصبــح ورقــة جديــدة بيدهــا مــن أوراق امللــف الســوري 

تمنحهــا املزيــد مــن التدخــالت فــي الشــأن الســورية بهــدف إطالــة أمــد األزمة/الحــرب.

الثاني؛ يشير إلى احتمالية وجود اتفاق أميركي تركي سّري بدخول واشنطن على خط إدلب 

وإعاقة عمل عسكري في الشمال ضد »النصرة« خدمة لتركيا، مقابل تمرير مسألة اإلبقاء 

على 400 عسكري أميركي شمال شرق البالد، ومقابل تنازل أنقرة عن الوجود في »املنطقة 

اآلمنــة« املزمــع إقامتهــا علــى الحــدود الســورية التركيــة، وقبــول أنقــرة باملشــاركة بمحدوديــة 

فــي »قــوة املراقبــة الدوليــة« التــي تعمــل واشــنطن علــى تشــكيلها لنشــرها فــي هــذه املنطقــة مــن 

حلفاءهــا فــي »الناتــو«.

    إال أنه من وجهة نظر معّد	 التقريــر، فــإن مواصلــة الجيــش العربــّي الســورّي الحشــد 

بمحيــط إدلــب يعنــي أن موعــد العمليــة العســكرية الســتئصال التنظيمــات اإلرهابيــة مــن 

شــمال البــالد قــد اقتــرب، ويبقــى خيــار اإلســراع فــي البــدء بالعمليــة مــن عدمــه مرهــون بمــدى 

انعكاســاتها علــى تطــورات الوضــع فــي شــمال شــرق البــالد، األمــر الــذي يحتــاج الكثيــر مــن 

والتدقيــق. التــروي 

ملف الشمال
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