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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه للقــاء الســيد الرئيــس بشــار 
كمــا   ،»24 »روســيا  قنــاة  مــع  األســد 
ليبــي، وإلعــادة  لوفــد  نعــرض الســتقباله 
دمشــق،  فــي  الليبيــة  الســفارة  افتتــاح 
فيمــا  املســتجدات  آخــر   إلــى  وتطــرق 
يخــص املواقــف العربيــة بشــأن العالقــة 

الجامعــة. إلــى  وعودتهــا  ســورية  مــع 

ملف الشمال
نعــرض فــي هــذا امللــف لالتصــال الــذي تــم بيــن الســيد الرئيــس بشــار األســد والرئيــس 
الرو�ســي فالديميــر بوتيــن لوضعــه ســيادته بصــورة االتفــاق الرو�ســي – التركــي األخيــر 
الســوري لخروقــات  العربــي  الجيــش  تطــورات تصــدي  فيــه  إدلــب، ونتتبــع  بشــأن 

التنظيمــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة.

ملف الشرق
األوضــاع  تطــورات  امللــف  هــذا  فــي  نقــرأ 
الدوريــات  عــودة  وإلــى  الفــرات،  شــرق 
الروســية - التركيــة املشــتركة فــي املنطقــة. 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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     أكــد الرئيــس بشــار األســد، أنــه ال يوجــد عــداء بيــن الشــعبين الســوري 
والترـكـي وأن العالقــات ســتعود إلــى طبيعتهــا بعــد أن يتخلــى رئيــس النظــام 
أردوغــان  أن  أكــد  كمــا  اإلرهــاب،  دعــم  عــن  أردوغــان  طيــب  رجــب  الترـكـي 
 مــن إيديولوجيتــه اإلخوانيــة 

ً
يقاتــل فــي ســورية إلــى جانــب اإلرهابييــن انطالقــا

لذلــك فهــو غيــر قــادر علــى أن يشــرح للشــعب التركــي ملــاذا يرســل جنــوده إلــى 
ســورية ويقتلــون فيهــا.

ولفــت الرئيــس األســد إلــى أنــه مــن الناحيــة العســكرية األولويــة لســورية هــي 
إدلــب اآلن، لذلــك فــإن أردوغــان وبتوجيــه مــن األميركييــن يــزج بــكل قوتــه 

لتحريــر  التوجــه  يعنــي  إدلــب  تحريــر  ألن  فيهــا، 
املناطــق الشــرقية التــي تنمــو فيهــا حالــة اســتياء 
وهــذا  األميرـكـي  االحتــالل  ضــد  كبيــرة  شــعبية 
الغضــب ســيولد عمليــات مقاومــة ضــد املحتليــن.

       وشــدد الرئيــس األســد علــى أن الوعــي الوطنــي 
املوجــودة  األســطورية  والقــدرة  الســوريين  لــدى 
أسا�ســي  بشــكل  رأيناهــا  والتــي  للتضحيــة  لديهــم 
أبــرز  هــي  الســوري  العربــي  الجيــش  خــالل  مــن 
عوامــل قــوة الدولــة وصمودهــا فــي وجــه اإلرهــاب 
 
ً
سياســيا األصدقــاء  دعــم  إلــى  إضافــة  وداعميــه 

الدولــة  أن  إلــى   
ً
مشــيرا  ،

ً
واقتصاديــا  

ً
وعســكريا

الســورية تخضــع للدســتور الســوري وال تخضــع 
للتهديــدات والرغبــات الغربيــة أو أي عامــل آخــر، 
أشــهر  النيابيــة ســتكون خــالل  االنتخابــات  وأن 
الدســتورية  املواعيــد  ضمــن  وسنســتمر  قليلــة 

املحــددة بغــض النظــر عــن أي �ســيء آخــر.
     ولفــت إلــى أن معظــم الــدول العربيــة حافظــت 
علــى عالقاتهــا مــع ســورية ولكــن بشــكل غيــر معلــن 
 مــن الضغــوط الغربيــة واألميركيــة عليهــا، 

ً
خوفــا

ال  ســورية  فــإن  األوروبيــة  للــدول  بالنســبة  أمــا 
األوروبــي  الــدور  عــن  بالحديــث  وقتهــا  تضيــع 
بالسياســة  األوروبيــة  السياســة  الرتبــاط   

ً
نظــرا

األميرـكـي. للســيد  وتبعيتهــا  األميركيــة 
     وأكــد الرئيــس األســد، أن العالقــة بيــن ســورية وروســيا عمرهــا أكثــر مــن 
ســتة عقــود مــن الزمــن وهــي عالقــة شــراكة وخاصــة بعــد الحــرب أصبحــت 
فــي  الروســية  العســكرية  القاعــدة  وجــود  أن   

ً
مبينــا وثوقيــة،  وأكثــر  أقــوى 

ســورية ليــس الهــدف منــه فقــط محاربــة اإلرهــاب وإنمــا إيجــاد تــوازن دولــي، 
سيا�ســي وعســكري. )من مقابلة الســيد الرئيس مع قناة »روســيا 24«، التي 

بثــت يــوم الخميــس، 2020-3-25(
 برئاســة عبــد الرحمــن 

ً
 ليبيــا

ً
      واالثنيــن اســتقبل، الرئيــس األســد وفــدا

وزيــر  الحويــج  الهــادي  وعبــد  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  نائــب  األحيــرش 
الدولــي. والتعــاون  الخارجيــة 

     اللقــاء بحــث آخــر التطــورات فــي ســورية وليبيــا، واملعركــة التــي يخوضهــا 

البلــدان ضــد اإلرهــاب والتدخــالت الخارجيــة بكافــة أشــكالها، وتــم التأكيــد 
على أن ما يحدث في ســورية وليبيا واحد، وأن الحرب ضد اإلرهاب ليســت 
معركــة البلديــن فقــط، خاصــة وأنهــا ســتحدد مصيــر املنطقــة فــي مواجهــة 
املشــاريع التــي تحــاول بعــض الــدول فرضهــا عليهــا عبــر أدواتهــا وعلــى رأســها 
اإلرهــاب  اســتخدام  علــى  القائمــة  سياســاته  باتــت  الــذي  أردوغــان  نظــام 
اســتقرار  زعزعــة  فــي  األسا�ســي  العامــل  هــي  سياســية  مصالــح  لتحقيــق 

ككل. املنطقــة 
فــي املجــاالت كافــة والــذي تشــكل  الثنائــي  التعــاون  الجانبــان بحثــا تفعيــل 
أولــى  البلديــن  بيــن  الدبلوما�ســي  التمثيــل  إعــادة 
والروابــط  العالقــات  تنشــيط  وإعــادة  خطواتــه 
التــي تجمــع الشــعبين الشــقيقين بمــا يعــود بالنفــع 
فــي  ويعــزز مقومــات صمودهمــا  املتبــادل عليهمــا 
مواجهــة كل مــا يتعرضــان لــه. )رئاســة الجمهوريــة 
العربيــة الســورية علــى فيــس بــوك، 2020-3-2(

الليبيــة          هــذا، ووقعــت دمشــق والحكومــة 
مذكرة تفاهم إلعادة افتتاح املقار الدبلوماسية 
وتنســيق املواقــف فــي املحافــل الدوليــة، والســيما 

ضــد »العــدوان الترـكـي«.
        وتم التوقيع على املذكرة في ختام مباحثات 
جــرت األحــد بيــن وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد 

املعلــم، والوفــد الليبــي.
     وأكــد املعلــم أن الظــروف و«التحديــات التــي 
تواجــه البلديــن تثبــت اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
يجــب  الليبيــة  الســورية  العالقــات  أن  م�ســى 
األطمــاع  ملواجهــة  حاالتهــا  أفضــل  فــي  تكــون  أن 
الترـكـي  العــدوان   

ً
حاليــا مقدمتهــا  وفــي  الخارجيــة 

الشــقيقين«. البلديــن  علــى 
      وشــدد علــى أن ســورية ستســتمر فــي مكافحــة 
حتــى  خارجيــة  جهــات  مــن  املدعــوم  »اإلرهــاب 
وخــروج  أراضيهــا  لكافــة  واألمــان  األمــن  عــودة 

الشــرعية«. وغيــر  املحتلــة  األجنبيــة  القــوات 
    بدوره أشاد الوفد الليبي باالنتصارات التي تحققها سورية في حربها على 
اإلرهــاب، وعــرض علــى الجانــب الســوري تطــورات األوضــاع فــي ليبيــا خاصــة 

»األطماع التركية هناك«. )ســانا، 2020-3-1(
    علــى خــط مــواز، شــدد نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، فيصــل املقــداد، 
فــي دمشــق علــى أن   

ً
خــالل مراســم إعــادة افتتــاح الســفارة الليبيــة رســميا

 فــي ســماء ســورية مقدمــة طبيعيــة لعــودة أعــالم 
ً
عــودة العلــم الليبــي مرفرفــا

أخــرى.
 
ً
     وقــال املقــداد إن العلــم الســوري ســيرتفع قريبــا فــي ســماء ليبيــا، مشــددا

في الوقت نفســه على أن »النضال ضد اإلرهاب سيســتمر، وإن الســيناريو 
الســوري والليبــي ال يختلــف إال فــي التفاصيــل«.

امللف السيا�سي

الرئيس األسد: ال 
يوجد عداء بين 

الشعبين السوري 
والتركي والعالقات 
ستعود إلى طبيعتها 

بعد أن يتخلى 
أردوغان عن دعم 

اإلرهاب 
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      ورأى نائــب وزيــر الخارجيــة، أن كل مــا يحــدث منــذ ســنوات فــي البلديــن 
يثبــت أن »العمــالء واألدوات تســقط مهمــا قدمــت دول مــن دعــم ألدواتهــا«، 
تدعــم  بــالده  أن  علــى   

ً
مشــددا مســتقل،  بلــد  بأنهــا  ليبيــا  املقــداد  ووصــف 

»نضــال الشــعب الليبــي والــدور الــذي يقــوم بــه الجيــش الليبــي والحكومــة 
الليبيــة الشــرعية فــي بنغــازي«.

 بعــد يــوم، والجيــش الســوري 
ً
       وأكــد أن املؤامــرة تفشــل فــي ليبيــا يومــا

 أن نضــال البلديــن واحــد وأن رفــع العلــم 
ً
بــدوره يحقــق املعجــزات، مضيفــا

الليبــي فــي دمشــق مقدمــة »يصحــو البعــض ويعــود إليهــم وعيهــم«.
 علــى ســؤال بشــأن توريــد النفــط مــن ليبيــا 

ً
     مــن جانبــه، األحيــرش، وردا

فــي املرحلــة القادمــة، قــال: »تحدثنــا مــع الرئيــس بشــار األســد  إلــى ســورية 
ومــع رئيــس مجلــس الــوزراء عمــاد خميــس، ومــع وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن 
وليــد املعلــم، وكل هــذا يصــب فــي )بحــث إعــادة( التبــادل االقتصــادي بيــن 
البلديــن وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة املشــتقات النفطيــة، فهــذا الشــق 
كبيــر ويحتــاج إلــى لجــان مختصــة وإلــى وزراء مختصيــن، لكــن باقــي األجــزاء 
يحتــاج إلــى زيــارة وفــود فنيــة متمثلــة بالــوزارات مثــال وزيــر الصحــة بخصوص 

اإلمــداد الطبــي وغيــره«.
املســؤول:  قــال  بيــن ســورية وليبيــا،  الواعــدة  التعــاون        وعــن مجــاالت 
وزراعيــة،  بيطريــة  أدويــة  مــن  الزراعــي  القطــاع  كثيــرة،  قطاعــات  »هنــاك 
والســوق العــام فــي ســورية، فالســوق الليبيــة متعطشــة للمنتجــات الســورية 
 كانــت ســورية هــي املســيطرة علــى الســوق الليبيــة، لكــن 

ً
بالكامــل، وتاريخيــا

الفراغ الذي حصل والظروف السياســية التي حلت بين البلدين اســتغلتها 
فــي املجــال السيا�ســي  تركيــا، لكــن اآلن حظينــا بمقابلــة رائعــة وبتوافقــات 

واألمنــي واالقتصــادي، وبعــد مــا يقــارب األســبوع ســتأتي وفــود فنيــة ووزاريــة 
الســتكمال مــا بدأنــاه«.

اتفقــا علــى تشــكيل لجنــة  إلــى أن الجانبيــن الســوري والليبــي         وأشــار 
لدراسة االتفاقيات التي كانت موقعة بين سورية وليبيا، وتحديد مجاالت 
التعــاون الواعــدة وتقســيم التعــاون إلــى عــدة مراحــل بمــا يصــب فــي مصلحــة 

الشــعبين الســوري والليبــي. )الوطــن، 2020-3-3(
        وأعلنــت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن، عــن تفعيــل 8 شــركات مشــتركة 
، وقالــت: إن 

ً
 ثنائيــا

ً
بيــن ســورية وليبيــا، والعمــل علــى تفعيــل بنــود 46 اتفاقــا

 ليبيــا علــى االقتصــاد الســوري«.
ً
»األيــام القادمــة ستشــهد انفتاحــا

        وقــال املقــداد، خــالل نــدوة عقــدت بحضــور الوفــد الليبــي فــي دمشــق: 
»هنــاك اتفــاق بيــن الجانبيــن علــى الصعيــد االقتصــادي بفتــح كافــة مجــاالت 
التعــاون وتعزيــز التبــادل التجــاري والشــركات املشــتركة وفتــح اآلفــاق أمــام 

الطيــران واملوانــئ وتشــغيل األيــدي العاملــة الســورية فــي املشــاريع الليبيــة«.
 ليبيــة ســتزور دمشــق خــالل األيــام القادمــة، 

ً
    وأكــد مقــداد، أن »وفــودا

كمــا ســتزور ليبيــا وفــود ســورية ملناقشــة العالقــات بمختلــف جوانبهــا وســبل 
تعزيزهــا والســيما فــي قطاعــات االقتصــاد والســياحة والنقــل والطيــران«.

     وتابــع: »ليبيــا اعتمــدت فــي كثيــر مــن عالقاتهــا االقتصاديــة فــي املا�ســي علــى 
 عــن ثقتــه بــأن »القيــادة الليبيــة تريــد 

ً
«، معربــا

ً
تركيــا العــدو املشــترك حاليــا

إنهــاء العالقــات مــع النظــام التركــي لتبــدأ العالقــات الحقيقيــة مــع ســورية«.
باالتجــاه   

ً
قدمــا تســير  الليبيــة  الســورية  »العالقــات  أن  علــى  وشــدد      

الــدور  إلنهــاء  والتعــاون  اإلرهــاب  علــى  القضــاء  باتجــاه  وخاصــة  الصحيــح 
البلديــن«. ضــد  اإلجرامــي 

عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد خالل مؤتمر في دمشق

امللف السيا�سي
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بيــن  العالقــات  »عــودة  إن  الليبــي:  الخارجيــة  وزيــر  قــال  جهتــه،  مــن        
شــراكة  لتأســيس  »الســعي  إلــى  مشــيرا  ومهمــة«،  تاريخيــة  خطــوة  البلديــن 
وأضــاف:  الشــعبين«،  مصالــح  يخــدم  بمــا  جديــد  وتحالــف  اســتراتيجية 
ولكــن  تركيــا  مــن  تســتورد  كانــت  ليبيــا  فــي  واملنتجــات  البضائــع  »أغلــب  أن 
الحكومــة الشــرعية، ترغــب فــي تغييــر البوصلــة باتجــاه املنتجــات والشــركات 

)2020-3-3 اليــوم،  )روســيا  الســورية«. 
        علــى صعيــد متصــل، أكــد وزيــر الخارجيــة املصــري ســامح شــكري، لــدى 

لقائــه مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إلــى ســورية 
مســاندة  علــى  مصــر  حــرص  بيدرســون،  غيــر 

جهــود تســوية األزمــة الســورية.
وزارة  باســم  الرســمي  املتحــدث  وأشــار       
الخارجيــة املصريــة أحمــد حافــظ، إلــى أن اللقــاء 
جــاء علــى هامــش اجتمــاع الــدورة العاديــة 153 
املســتوى  علــى  العربيــة  الــدول  جامعــة  ملجلــس 

القاهــرة. فــي  الــوزاري 
     وقــال حافــظ: إن »الوزيــر شــكري أكــد علــى 
العمليــة  تقــدم  دعــم  فــي  االســتمرار  أهميــة 
 ،2254 األمــن  مجلــس  قــرار  وفــق  السياســية 
وبمــا يحقــق اســتعادة األمــن واالســتقرار فــي البــالد 
أن  وأضــاف،  الســوري«،  الشــعب  وتطلعــات 
»وزيــر الخارجيــة اســتعرض املوقــف املصــري إزاء 
أهميــة  إلــى   

ً
مشــيرا الســوري«،  الوضــع  تطــورات 

األممــي. املبعــوث  جهــود  اســتمرار 
      وأشــار إلى أن املباحثات تطرقت إلى »ضرورة 
والتنظيمــات  اإلرهــاب  مكافحــة  علــى  العمــل 
املتطرفــة فــي ســورية، والتصــدي ملخاطــر تســرب 
بمــا  تواجدهــم،  مناطــق  مــن  األجانــب  املقاتليــن 

فــي ذلــك انتقــال بعــض الفصائــل الســورية إلــى ليبيــا، وأهميــة قيــام األمــم 
الصــدد«. هــذا  فــي  املتحــدة وكافــة األطــراف املعنيــة بدورهــا 

        وشــدد حافــظ، علــى أن املبعــوث األممــي اســتعرض مــن جانبــه نتائــج 
لألزمــة  الســلمية  التســوية  مســار  دفــع  بهــدف  األخيــرة  واتصاالتــه  جهــوده 

الصلــة. املســتقبلية ذات  الخطــوات  تجــاه  الســورية، ورؤيتــه 
      وأعرب بيدرسون عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، 
 دور مصــر املتــوازن فــي التواصــل مــع األطــراف الســورية واإلقليميــة 

ً
مثمنــا

املختلفــة بهــدف تقريــب وجهــات النظــر فــي األزمــة الســورية. )روســيا اليــوم، 
)2020-3-4

         فــي غضــون ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة العمانــي يوســف بــن علــوي، 
التــي  فــي ســورية أو العــراق خــالل أزمتيهمــا  لــم تتدخــل  الــدول العربيــة  أن 

اندلعــت منــذ ســنوات، ألنهــا غيــر قــادرة علــى ذلــك.
       وقــال بــن علــوي فــي مؤتمــر صحافــي مــع األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العــرب  الخارجيــة  وزراء  اجتمــاع  ختــام  فــي  الغيــط  أبــو  أحمــد  العربيــة 

بالقاهــرة: »لــم تتدخــل الــدول العربيــة فــي الشــأن الســوري ألنهــا غيــر قــادرة، 
وفــي الشــأن العراقــي لــم يكــن العــرب قادريــن مشــاركة الواليــات املتحــدة إال 

بعــد حيــن، وهــذا كلــه مــن املؤثــرات الســلبية علــى الصــورة العربيــة«.
املبكــر  مــن  أنــه  العربيــة  الــدول  لجامعــة  العــام  األميــن  أكــد  جهتــه،  مــن 
الحديــث عــن وجــود نوايــا عربيــة لدعــوة ســورية لعودتهــا للجامعــة العربيــة، 
»هنــاك  وتابــع:  الســورية،  العربيــة  للمناقشــات  يتــرك  األمــر  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

.»
ً
لــم يتغيــر كثيــرا التــي تقــول إن الوضــع  بعــض التوجهــات 

      واعتبــر أن الالجئيــن الســوريين أصبحــوا ورقــة 
ضغــط ومســاومة يتــم التالعــب بهــا، وأن »القــوى 
وســورية  ليبيــا  فــي   

ً
ســلبيا  

ً
دورا لعبــت  الخارجيــة 

أن  لهــا  وآن  النزاعــات  تفاقــم  إلــى  أدى  واليمــن 
إلــى   

ً
الفتــا العربيــة«،  األرا�ســي  عــن  أيديهــا  ترفــع 

وفتحــت  العربــي  العالــم  أنهكــت  الصراعــات  أن 
املنطقــة.  فــي  والتمــدد  للتوغــل  الجيــران  شــهية 

)2020-3-4 )ســبوتنيك، 
إن  عســكري:  مصــدر  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
الدفاعــات الجويــة تصــدت لعــدوان إســرائيلي فــي 

القنيطــرة.
  إذ إن الدفاعــات الجويــة رصــدت حركــة طيــران 
فلســطين  شــمال  مــن  قــادم  إســرائيلى  حربــي 
باتجــاه صيــدا وأطلــق مــن فــوق األجــواء اللبنانيــة 
عــدة صواريــخ باتجــاه املنطقــة الوســطى. )ســانا، 

)2020-3-4
املصــري  الخارجيــة  وزيــر  ناقــش  كذلــك،       
األوضــاع  تطــورات  الخميــس،  شــكري،  ســامح 
فــي املنطقــة مــع وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 

قرقــاش. أنــور  اإلماراتــي 
        وقــال املتحــدث باســم الخارجيــة املصريــة أحمــد حافــظ: إن الوزيريــن 
البلديــن  تجمــع  التــي  الوطيــدة«  االســتراتيجية  »العالقــات  علــى  أكــدا 
وأهميــة  الثنائــي،  التعــاون  أوجــه  تشــهده  الــذي  امللحــوظ«  و«التطــور 
املقبلــة  الفتــرة  التعــاون خــالل  أطــر  بمختلــف  الدفــع قدمــا  فــي  االســتمرار 

والشــعبين«. للبلديــن  املشــتركة  املصالــح  يحقــق  »بمــا 
تشــهدها  التــي  املتســارعة  التطــورات  تنــاول  »اللقــاء  أن  حافــظ  وأوضــح 
الســاحة اإلقليميــة، الســيما علــى املشــهدين الليبــي والســوري، مــع التأكيــد 
علــى رفــض التدخــالت اإلقليميــة فــي شــؤون الــدول العربيــة وعــدم الســماح 
)روســيا  املنطقــة«.  واســتقرار  أمــن  علــى   

ً
ســلبا بالتأثيــر  التدخــالت  لتلــك 

)2020-3-5 اليــوم، 
جامعــة  قــرارات  رفضهــا  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  بمقابــل 
دور  اتخــاذ  إلــى  الجامعــة  داعيــة  تركيــا«،  »تســتهدف  التــي  العربيــة  الــدول 
تركيــا.  تجــاه  »العدائيــة«  مــن   

ً
بــدال باملنطقــة،  األمــن  إحــالل  فــي  إيجابــي 

)2020-3-6 )األناضــول، 

الرئيس األسد: من 
الناحية العسكرية 

األولوية لسورية 
هي إدلب اآلن 
وتحريرها يعني 
التوجه لتحرير 
املناطق الشرقية

امللف السيا�سي
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     كشــف الرئيــس الترـكـي، رجــب طيــب أردوغــان، أنــه ناقــش قضيــة 
النفــط الســوري مــع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، وأن األخيــر ســأله 

 فــي القامشــلي.
ً
عمــا إذا كان النفــط موجــودا

      وأبلغ أردوغان أعضاء حزبه، أنه ناقش األوضاع في محافظة إدلب 
الســورية مــع ترامــب، وقــال: »لقــد تحدثــت مــع ترامــب الليلــة املاضيــة، 
)القواعــد(  تلــك  لــه  قلــت  يريــده؟  وعمــا  بوتيــن  يتوقعــه  عمــا  وســألني 
 حــول النفــط فــي القامشــلي، فســألني عمــا 

ً
وأخبرتــه بــأن هنــاك موضوعــا

إذا كان يوجــد هنــاك نفــط، وقلــت لــه نعــم لكــن ليــس بحجــم النفــط 
املوجــود فــي ديــر الــزور، بــل القليــل مــن النفــط«.

     وأكــد أردوغــان، أهميــة اســتمرار عمليــات الجيــش التركــي فــي ســورية 
ُحبكــت  إدلــب  فــي  األزمــة  أن   

ً
معتبــرا القومــي،  بــالده  أمــن  لضمــان 

)2020-3-1 إن،  إن  )�ســي  تركيــا.  علــى  للتضييــق 
   وفــي وقــت الحــق، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، أن روســيا وتركيــا 

فــي ســورية. تواصــالن دورياتهمــا املشــتركة 
أوليــغ  ســورية،  فــي  للمصالحــة  الرو�ســي  املركــز  رئيــس  وقــال        
جورافليــوف: إن عســكريي البلديــن ســيروا دوريــة مشــتركة فــي محافظــة 

. لحســكة ا
فــي  دوريــات  ســيرت  الروســية  العســكرية  الشــرطة  بــأن  أفــاد  كمــا       
الحربــي  الطيــران  قيــام  إلــى  باإلضافــة  والحســكة،  حلــب  محافظتــي 
اليــوم،  )روســيا  الحســكة.  بريــف  مســارين  فــي  جويــة  بدوريــة  الرو�ســي 

)2020-3-5
هــذا، ومــع الهزائــم والخســائر الفادحــة التــي يمنــى بهــا جيشــه اإلرهابــي 
غــرب ســورية، صعــد  فــي شــمال  التنظيمــات اإلرهابيــة  مــن  ومرتزقتــه 
عبــر  البــالد،  شــمال  فــي  سوت�ســي  التفــاق  خرقــه  مــن  الترـكـي  النظــام 
مواصلتــه اســتهداف القــرى اآلمنــة فــي شــمال ســورية، فــي وقــت تواصــل 
فيه تصاعد الفلتان األمني في مناطق ســيطرة ميليشــيا »قوات ســورية 

مســلحيها. واســتهداف  قســد«  الديمقراطيــة- 
وأطلقــت قــوات االحتــالل الترـكـي قذائــف مدفعيــة علــى محيــط مخيــم 
عين عي�سى والطريق الدولي »m4« في ريف الرقة، دون ورود معلومات 
عــن خســائر بشــرية حتــى اآلن، كمــا اســتهدف قصــف مدفعــي مصــدره 
قــوات االحتــالل التركــي والتنظيمــات اإلرهابيــة املواليــة لهــا قريــة صليبــي 

غــرب مدينــة تــل أبيــض فــي ريــف الرقــة.
كمــا قصفــت التنظيمــات اإلرهابيــة املواليــة لالحتــالل الترـكـي بقذائــف 

الهــاون محيــط قريــة أم الكيــف شــمال بلــدة تــل تمــر بريــف الحســكة 
الشــمالي.

لهــا  املواليــة  اإلرهابيــة  والتنظيمــات  الترـكـي  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
 قريــة صليبــي غــرب مدينــة تــل أبيــض فــي ريــف الرقــة، 

ً
قصفــت مؤخــرا

ومحيط قرية أم الكيف شــمال بلدة تل تمر بريف الحســكة. )املرصد 
)2020-3-3 االنســان،  لحقــوق  الســوري 

فــي األثنــاء حلقــت طائــرات اســتطالع تابعــة لقــوات االحتــالل الترـكـي فــي 
ســماء ناحيــة عيــن عي�ســى.

واتفقــت روســيا والنظــام التركــي فــي 22 تشــرين األول املا�ســي فــي مدينــة 
سوت�ســي علــى انســحاب »قســد« مــن املناطــق املحاذيــة للحــدود التركيــة 
إلــى العمــق الســوري وتســيير دوريــات مشــتركة هنــاك، وهــو األمــر الــذي 
الترـكـي  االحتــالل  بــه  يلتــزم  لــم  حيــن  علــى  الرو�ســي،  الجانــب  بــه  التــزم 
وواصــل عدوانــه علــى املنطقــة والــذي كان بــدأه فــي التاســع مــن الشــهر 

نفســه. )هــاوار، 2020-3-3(
مــن جهــة ثانيــة، أقــدم مســلحين مجهوليــن أقدمــوا علــى مهاجمــة أحــد 
الحواجــز األمنيــة التابعــة لـــميليشيا »قســد« فــي قريــة ابريهــه شــرق ديــر 
الــزور، مــا أدى ملقتــل مســلحين اثنيــن مــن امليليشــيا وفــرار املســلحين 

عقــب ذلــك.
»قســد«  ســيطرة  مناطــق  فــي  املتواصلــة  األمنــي  الفلتــان  حالــة  ومــع 
ارتفــع إلــى 452 عــدد مــن قتلــوا مــن املســلحين واملدنييــن والعامليــن فــي 
مجــال النفــط الــذي تتــم ســرقته واملســؤولين فــي جهــات خدميــة تابعــة 

الــزور والرقــة والحســكة. فــي مناطــق منبــج وديــر  للميليشــيا، وذلــك 
، مــن بينهــم 8 أطفــال و5 مواطنــات 

ً
ومــن بيــن هــؤالء القتلــى 145 مدنيــا

و302 مســلح مــن ميليشــيا »قســد« بينهــم متزعمــون، بينمــا قتــل 4 مــن 
اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  ضــد  املزعــوم  الدولــي«  »التحالــف  عناصــر 

والــذي تقــوده الواليــات املتحــدة األميركيــة.
الثالثــاء،   – اإلثنيــن  ليــل  طفــل  وجــرح  امرأتيــن  قتلــت  الســياق  وفــي 
بانفجــار قنبلــة يدويــة داخــل أحــد املنــازل فــي مدينــة هجيــن بريــف ديــر 

الشــرقي. الــزور 
وقتــل وجــرح مئــات املدنييــن فــي محافظــات الرقــة وديــر الزور والحســكة 
نتيجــة انفجــار ألغــام مــن مخلفــات تنظيــم داعــش اإلرهابــي و»قســد« 
و»التحالــف الدولــي«، فــي ظــل اتهامــات الناشــطين لـ»قســد« بالتقاعــس 

فــي إزالتهــا. )املرصــد الســوري لحقــوق االنســان، 2020-3-3(

ملف الشرق
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ملف الشمال

اتصــال  فــي  أيــد  ترامــب  الرئيــس دونالــد  األبيــض أن  البيــت  أعلــن        
هاتفــي مــع نظيــره التركــي رجــب طيــب أردوغــان خفــض مســتوى العنــف 
فــي شــمال غــرب ســورية، ودعــا الحكومــة الســورية وروســيا وإيــران إلــى 

هجماتهــا«. »وقــف 
   وقال املتحدث باسم البيت األبيض جود دير: »جدد ترامب التأكيد 
غــرب ســورية  فــي شــمال  التصعيــد  لخفــض  تركيــا  لجهــود  علــى دعمــه 
وتجنــب كارثــة إنســانية«، وأضــاف ديــر فــي البيــان: »اتفــق الزعيمــان علــى 
أنــه يجــب علــى النظــام الســوري وروســيا وإيــران وقــف هجومهــم قبــل 

مقتــل وتشــريد املزيــد مــن املدنييــن األبريــاء«. )رويتــرز، 2020-2-29(
      إلــى ذلــك، أكــد أردوغــان، أهميــة اســتمرار عمليــات قواتــه االحتالليــة 

 
ً
فــي ســورية لضمــان أمــن بــالده القومــي، معتبــرا

علــى  للتضييــق  ُحبكــت  إدلــب  فــي  األزمــة  أن 
تركيــا.

      وقــال أردوغــان فــي كلمــة أمــام أعضــاء حــزب 
ســورية  فــي  »بعملياتنــا  والتنميــة:  العدالــة 
يحــاول  كان  الــذي  اإلرهابــي  املمــر  قطعنــا 

بــه«. بالدنــا  تطويــق  البعــض 
 ملغامــرة 

ً
      وأضــاف أن تركيــا ال تســعى إطالقــا

لهــا  وليــس  حدودهــا،  توســعة  أو  ســورية  فــي 
لكنهــا  نفطهــا،  أو  ســورية  أرا�ســي  فــي  مطامــع 
مليــون  مــن  ألكثــر  آمنــة  منطقــة  إنشــاء  تريــد 

الجنوبيــة.  حدودهــا  علــى  ســوري  مدنــي 
قــال  مــا ســبق،  مــع  تناقــض واضــح         وفــي 
تتنحــى  أن  بوتيــن،  مــن  طلــب  إنــه  أردوغــان: 
مــع  التعامــل  لتركيــا  وتتــرك   

ً
جانبــا روســيا 

الجيــش الســوري بمفردهــا. )األناضــول، 29-
)2020 -2

ذكــرت  ذاتــه،  اليــوم  مــن  الحــق  وقــت  وفــي     
الخارجية الروســية أن موســكو وأنقرت أكدتا 
فــي  األرض«  »علــى  التوتــر  فتيــل  لنــزع  ســعيهما 

العناصــر اإلرهابيــة. فــي مواجهــة   
ً
امل�ســي قدمــا مــع  إدلــب 

    جــاء ذلــك فــي بيــان نشــرته الخارجيــة الروســية فــي أعقــاب مشــاورات 
ألكســندر  ســورية  إلــى  الخــاص  الرو�ســي  الرئا�ســي  املبعــوث  أجراهــا 
الفرينتيــف ونائــب وزيــر الخارجيــة ســيرغي فيرشــينين ضمــن وفــد رو�ســي 
وزيــر  نائــب  برئاســة  ترـكـي  وفــد  مــع  الدفــاع،  وزارة  عــن  ممثليــن  يضــم 

أنقــرة. فــي  بيــن 26 و28 شــباط  الفتــرة  فــي  أونــال  الخارجيــة ســيدات 
       وقــال البيــان: إن الطرفيــن »واصــال بحــث الخطــوات العمليــة التــي 
تســاهم فــي فــرض اســتقرار ثابــت فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد 
علــى أســاس ضمــان تنفيــذ مذكرتــي 4 مايــو للعــام 2017 و17 ســبتمبر 

للعــام 2018 بالكامــل«.
      وأضــاف البيــان: أن كال الطرفيــن أكــدا الســعي لخفــض حــدة التوتــر 

علــى  املصنفيــن  اإلرهابييــن  محاربــة  فــي  االســتمرار  مــع  األرض«  »علــى 
قوائــم مجلــس األمــن الدولــي«، إضافــة إلــى العمــل علــى حمايــة املدنييــن 
مســاعدات  وتقديــم  وخارجهــا،  التصعيــد  خفــض  منطقــة  داخــل 

)2020-2-29 اليــوم،  )روســيا  املحتاجيــن.  لجميــع  عاجلــة  إنســانية 
       بمقابــل ذلــك، قــال رئيــس لجنــة الشــؤون الدوليــة بمجلــس الدومــا 
تحديــد  حــول  أردوغــان  بادعــاءات  يتعلــق  »فيمــا  نوفيكــوف:  دميتــري 
مصيــر ســورية، فــإن القيــادة التركيــة ليــس لهــا صالحيــة أو حــق فــي ذلــك. 
أي  تمنــح  ولــم  بذلــك،  الترـكـي  الجانــب  تخــول  لــم  الســورية  الســلطات 

قــرارات مــن األمــم املتحــدة، تركيــا مثــل هــذه الصالحيــة«.
الوقــت  فــي  التركيــة  القيــادة  »تحــاول  الرو�ســي،  للبرملانــي   

ً
ووفقــا        

التدخــل  حــق  احتــكار  علــى  الحصــول  الحالــي 
لســورية،  الداخليــة  السياســية  الشــؤون  فــي 
والبــدء بشــكل عشــوائي فــي إمــالء إرادتهــا علــى 
الــدول األخــرى. مثــل هــذه األعمــال غيــر مقبولــة 

)2020-2-29 رو،  )لينتــا  اإلطــالق«.  علــى 
       فــي غضــون ذلــك، بحــث الرئيســان اإليرانــي 
حســن روحانــي، والترـكـي رجــب طيــب أردوغــان 
التطــورات األخيــرة فــي إدلــب، فــي مكاملــة هاتفيــة 

بينهمــا.
الترـكـي  لنظيــره  اإليرانــي  الرئيــس  وأكــد          
املحافظــة،  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  أهميــة  علــى 
وأضــاف: أن »التصعيــد فــي محافظــة إدلــب لــن 
 إلــى أن »حــل 

ً
يكــون لصالــح أي دولــة«، مشــيرا

األزمــة فــي إدلــب يكــون عبــر الحــوار السيا�ســي 
أســتانا«. إضعــاف عمليــة  ينبغــي  وال 

لعقــد  طهــران  »اســتعداد  روحانــي  وأكــد        
قمــة ثالثيــة بيــن إيــران وروســيا وتركيــا فــي إطــار 

فــي ســورية. للتســوية  عمليــة أســتانا« 
       من جهته، قال أردوغان: إنه »ال يمكن أن 
يســتمر الوضــع فــي إدلــب كمــا هــو عليــه اآلن، 
وأنقــرة قلقــة علــى إنجــازات عمليــة أســتانا«، وأضــاف: أنــه يعتبــر الحــوار 
السيا�ســي الحــل الوحيــد لألزمــة الســورية، كمــا طالــب إيــران بالتعــاون 

 فــي ســورية.
ً
 مؤثــرا

ً
مــع بــالده باعتبــار أن لهــا دورا

وروســيا  تركيــا  بيــن  املفاوضــات  أن  إلــى  الترـكـي  الرئيــس  وأشــار         
وإيــران حققــت نتائــج إيجابيــة وينبغــي أن تســتمر حتــى تحقيــق الســالم 

)2020-2-29 اليــوم،  )روســيا  ســورية.  فــي  املســتدام 
       بمــوازاة ذلــك، أعلــن الكرمليــن أن بوتيــن، بحــث تطــورات الوضــع 
فــي إدلــب مــع روحانــي فــي اتصــال هاتفــي، وأضــاف الكرمليــن: أن بوتيــن 
وروحانــي أكــدا علــى ضــرورة التنفيــذ الشــامل التفاقــات أســتانا. )روســيا 

)2020-2-29 اليــوم، 
        مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو فــي 

الخارجية الروسية: 
موسكو وأنقرت 

أكدتا سعيهما لنزع 
فتيل التوتر »على 
األرض« في إدلب 

 في 
ً
مع امل�سي قدما

مواجهة اإلرهاب
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الدوحــة: إن »روســيا تدعــم النظــام الســوري بشــكل صريــح، إال أنــه مــن 
غيــر املمكــن الجــزم بأنهــا تســتهدفنا بشــكل مباشــر«.

        وأشار أوغلو الذي حضر مراسم توقيع اتفاق للسالم بين الواليات 
املتحــدة وحركــة »طالبــان« بالعاصمــة القطريــة، إلــى أن أنقــرة وموســكو 

تعمالن على وقف دائم وملزم إلطالق النار في إدلب السورية.
 آخــر فــي أنقــرة بنــاء علــى 

ً
       وأضــاف: »باألمــس عقــد وفدنــا اجتماعــا

طلــب مــن الوفــد الرو�ســي، لكــن يبــدو أن تحقيــق ذلــك )وقــف إطــالق 
نــار( غيــر ممكــن إال مــن خــالل اجتمــاع الرئيــس أردوغــان وبوتيــن. نعمــل 
مــارس«.  مــن  األول  األســبوع  خــالل  اللقــاء  وســيكون  ذلــك،  أجــل  مــن 

)2020-2-29 )األناضــول، 
بــالده  بتزويــد  املتحــدة  الواليــات  الترـكـي  الخارجيــة  وزيــر  وطالــب       

إدلــب. فــي  الترـكـي  الجيــش  لدعــم  باتريــوت  بصواريــخ 
       وأدلــى تشــاووش أوغلــو بهــذا التصريــح للصحفييــن يــوم الســبت فــي 
العاصمــة القطريــة الدوحــة بعــد اجتماعــه مــع نظيــره األمريكــي مايــك 

اليــوم، 2020-2-29( )روســيا  بومبيــو. 
فــي غضــون ذلــك، أعلــن الكرمليــن، أن بوتيــن، ونظيــره الفرن�ســي         

إدلــب. فــي  األخيــر  التصعيــد   
ً
هاتفيــا بحثــا  ماكــرون  إيمانويــل 

         وأضــاف الكرمليــن: أن بوتيــن أبلــغ ماكــرون بــأن جميــع جوانــب 
التســوية الســورية ســتخضع للبحــث خــالل القمــة املرتقبــة مــع الرئيــس 

التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي موســكو. )روســيا اليــوم، 2020-2-29(
      إلــى ذلــك، بحــث ترامــب مــع أردوغــان قضيــة إرســال صواريــخ باتريــوت 

املضــادة للطائــرات إلــى تركيــا، والوضع في ســورية.
إذا  عمــا  إجابتــه  ســياق  فــي  صحافــي:  تصريــح  فــي  ترامــب  وقــال        
مــع  اللقــاءات  مــن  العديــد  أجرينــا  »لقــد  أردوغــان:  مــع  املســألة  بحــث 
 إلــى هــذا املوضــوع«. 

ً
الرئيــس أردوغــان )بشــأن ســورية(، وتطرقنــا أيضــا

)2020-2-29 )األناضــول، 
 مــع ماكــرون، وجــه خاللــه 

ً
 هاتفيــا

ً
       هــذا، وأجــرى أردوغــان اتصــاال

األخيــر دعــوة إلــى روســيا بالوقــف الفــوري لـ»هجماتهــا« فــي إدلــب.
      مــن جانبــه، قــال أردوغــان: إنــه ينتظــر مــن فرنســا وأوروبــا »اقتراحــات 
الذيــن  الســوريين  الالجئيــن  بمســألة  يتعلــق  فيمــا  ملموســة«  وحلــول 

يتدفقــون إلــى تركيــا علــى خلفيــة القتــال فــي إدلــب.
وأضــاف: »ضغــط الالجئيــن علــى حدودنــا مــع ســورية يزيــد مــن ضغــط 

املهاجريــن علــى حدودنــا مــع أوروبــا«.
     وذكــر مكتــب الرئيــس الفرن�ســي أنــه حــث نظيريــه الرو�ســي والترـكـي، 
وقــف  علــى  الســبت،  اليــوم  منفصليــن،  هاتفيــن  اتصاليــن  خــالل 
العمليــات القتاليــة فــي ســورية واالتفــاق علــى وقــف دائــم إلطــالق النــار.

وعبــر ماكــرون عــن قلقــه العميــق مــن »الكارثــة اإلنســانية الناجمــة عــن 
هجــوم ســورية وحلفائهــا فــي محافظــة إدلــب«، وأبــدى تضامنــه مــع تركيــا 

تقارير إعالمية: أعداد عناصر جيش االحتالل التركي املتواجدة في إدلب تقدر بنحو 12 ألف فرد
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بشــأن القتلــى الذيــن ســقطوا فــي صفــوف قواتهــا بإدلــب. )األناضــول + 
رويتــرز، 2020-2-29(

    وفــي اليــوم التالــي، اقتــرح الرئيــس اإليرانــي علــى نظيــره الترـكـي، عقــد 
فــي إدلــب. إيــران وتركيــا وســورية حــول الوضــع  بيــن  اجتمــاع ثالثــي 

 التفاقنــا علــى 
ً
   وقــال روحانــي فــي محادثــة هاتفيــة مــع أردوغــان: نظــرا

اإلرهابييــن،  جــذور  واقتــالع  ســورية  أرا�ســي  وحــدة  كصيانــة  مبــادئ 
والحفــاظ علــى أرواح املدنييــن األبريــاء وتســوية قضيــة إدلــب بســرعة، 
النظــر عبــر هــذا االجتمــاع. فــي وجهــات  إزالــة الخالفــات  فمــن املمكــن 

كمــا لفــت الرئيــس االيرانــي إلــى األهميــة الخاصــة للتعــاون الثالثــي بيــن 
»عمليــة  تعزيــز  إطــار  فــي  ســورية  مشــكلة  لحــل  وروســيا  وتركيــا  إيــران 

 اســتعداد طهران الســتضافة 
ً
أســتانا«، مؤكدا

الجولــة القادمــة لهــذا االجتمــاع.
ووصــف روحانــي عمليــة املفاوضــات بـ«صيغــة 
 أن تصعيــد 

ً
اســتانا« بأنهــا إنجــاز كبيــر، مضيفــا

 فــي املنطقــة، 
ً
األزمــة فــي ســورية ال يخــدم أحــدا

الحــوار  لغــة  تحكيــم  إلــى  بحاجــة  »ونحــن 
لتســوية الخالفــات وعــدم الســماح بتقويــض 

)2020-3-1 )إرنــا،  املفاوضــات«.  هــذه 
       إلــى ذلــك، وصــف نوربــرت روتغــن، رئيــس 
البوندســتاغ  فــي  الخارجيــة  السياســة  لجنــة 
الترـكـي  للرئيــس  األخيــرة  اإلجــراءات  األملانــي، 
 
ً
طلبــا »صــراخ  بأنهــا  أردوغــان،  طيــب  رجــب 

أوروبــا«. لنجــدة 
      وقــال هــذا النائــب املرشــح لزعامــة حــزب 
طلــب  إن  املســيحي:  الديمقراطــي  االتحــاد 
أشــكال  مــن  شــكل  قنــاع  تحــت  جــاء  النجــدة 
بحاجــة  نحــن  وأضــاف:  ألوروبــا،  التهديــد 
أنــه  علــى  وليــس  الطريقــة،  بهــذه  ذلــك  لفهــم 

اســتفزاز«.
      وأشــار إلــى أن أردوغــان فشــل فــي محــاوالت 

التعــاون مــع روســيا فــي ســورية، وهــو لذلــك يعطــي إشــارة للغــرب بهــذه 
 بــأن علــى أوروبــا اآلن »توفيــر أمــوال إضافية ومســاعدة 

ً
الطريقــة، منوهــا

«. )نوفوســتي، 2020-3-1(
ً
إضافيــة لرعايــة الالجئيــن مؤقتــا

       إلى ذلك، كشفت تقارير إعالمية تركية، أن االجتماع األمني األخير 
فــي أنقــرة تمخــض عــن قــرار بشــن حــرب شــاملة ضــد ســورية، تســتهدف 
فيهــا تركيــا مواقــع الجيــش فــي مختلــف املــدن الســورية، وليــس فــي إدلــب 

فقــط.
       وذكــرت التقاريــر، أن االجتمــاع األمنــي، الــذي عقــده أردوغــان عقــب 
 بقصــف ســوري فــي إدلــب الخميــس، خــرج بقــرار 

ً
 تركيــا

ً
مقتــل 33 جنديــا

 لتركيــا فــي إدلــب 
ً
يق�ســي بإعــالن كافــة مواقــع »النظــام الســوري« أهدافــا

خاصــة، وبقيــة املــدن الســورية بشــكل عــام.

أن  إلــى  مشــيرة  تعزيزاتــه،  الترـكـي  الجيــش  تكثيــف  إلــى  االنتبــاه  ولفتــت 
فــي  األكثــر شــمولية  هــي  إدلــب،  إلــى  بهــا  دفــع  التــي  العســكرية  الحشــود 
التركيــة  العناصــر  أعــداد  أن  وأضافــت  التركيــة،  الجمهوريــة  تاريــخ 
املتواجــدة فــي إدلــب تقــدر بنحــو 12 ألــف فــرد، فيمــا تجــاوزت أعــداد 
الدبابــات واملدرعــات وراجمــات الصواريــخ حاجــز الـــ 3 آالف. )الجســر 

)2020-3-1 شــفق،  ينــي  عــن   
ً
نقــال تــرك 

 
ً
      في غضون ذلك، وجه املركز االستشــاري اإليراني في ســورية تحذيرا

 إياهــا »أنهــا موجــودة منــذ شــهر فــي مرمــى قواتنــا 
ً
للقــوات التركيــة، مذكــرا

وكنــا نســتطيع االنتقــام، ولكننــا لــم نفعــل ذلــك تلبيــة ألوامــر قيادتنــا«.
 على االشتباك الحاصل بين الجيشين السوري 

ً
       وقال املركز تعليقا

والترـكـي منــذ أيــام فــي إدلــب: »شــاركنا وســاندنا 
فــي  طلــب دمشــق  علــى  بنــاء  الســوري  الجيــش 
نفــذ  أيــام   4 »منــذ  وتابــع:   ،»M5 طريــق  فتــح 
التركســتاني  والحــزب  الطاجيــك  مــن  عناصــر 
الجيــش  نقــاط   علــى 

ً
 واســعا

ً
والنصــرة هجومــا

الســوري«، فقامــت قواتنــا بمســاندة الجيــش 
.
ً
السوري ملنع سقوط املناطق املحررة مجددا

      وأضــاف: »رغــم املوقــف الدفاعــي لقواتنــا، 
نــاري  أقــدم الجيــش الترـكـي مــن الجــو وبدعــم 
عناصرنــا  اســتهداف  علــى  دقيقــة  وصواريــخ 
وقواتنــا، ممــا دفعنــا إلرســال وســطاء للجيــش 

والنهــج«. االعتــداء  هــذا  لوقــف  الترـكـي 
وبحســب املركز فإن الوســطاء املكلفين أبلغوا 
الجيــش التركــي أن »اإلرهابييــن هاجمــوا بدعــم 
الجيــش  املركــز  أبلــغ  كذلــك  مواقعنــا،  منكــم 
الترـكـي أنهــم متواجــدون مــع الجيــش الســوري 

لهــذه املهمــة«.
أنــه »منــذ  وشــرح املركــز االستشــاري اإليرانــي 
بدايــة حضــور القــوات اإليرانيــة كانــت املواقــع 
قواتنــا  مناطــق  داخــل  ســورية  فــي  التركيــة 
وفصائــل  اللجــان  عناصــر  أن   

ً
مؤكــدا أســتانا«،  اتفاقــات  بموجــب 

القيــادة.  لقــرار   
ً
احترامــا التركيــة  القــوات  لهــذه  تتعــرض  لــم  املقاومــة 

ووفــق املركــز فإنــه ال يــزال القــرار بعــدم التعــرض للقــوات التركيــة ســاري 
الســاعة«. حتــى  املفعــول 

القــوات  اســتهداف  بعــدم  الصبــاح  منــذ  »أبلغنــا قواتنــا        وأضــاف: 
تطلــق  لــم  وقواتنــا  الجنــود،  حيــاة  علــى   

ً
حفاظــا ادلــب  داخــل  التركيــة 

 بالقصــف املدفعــي علــى 
ً
النيــران، لكــن الجيــش الترـكـي مــا زال مســتمرا

ومواقعنــا«. الســوري  الجيــش  نقــاط 
املقاومــة«،  جبهــة  و«مجاهــدو  اإليرانــي،  االستشــاري  املركــز  ودعــا       
القــوات التركيــة للتصــرف بعقالنيــة ملــا فيــه مصلحــة الشــعبين الســوري 
شــهر  منــذ  موجــودون  أبنــاءه  »أن  الترـكـي  الشــعب  مذكريــن  والترـكـي، 

تشاووش أوغلو: 
روسيا تدعم سورية 

بشكل صريح 
إال أنه من غير 

املمكن الجزم بأنها 
تستهدفنا بشكل 

مباشر
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فــي مرمــى قواتنــا وكنــا نســتطيع االنتقــام، ولكننــا لــم نفعــل ذلــك تلبيــة 
لتصويــب  التركيــة  القيــادة  علــى  للضغــط  وندعــوه  قيادتنــا،  ألوامــر 

)2020-3-1 )فــارس،  األتــراك«.  الجنــود  دمــاء  وحقــن  قراراتهــا 
     واألحد، أعلن الجيش السوري، عن إغالق املجال الجوي في شمال 

 إدلب أمام الطائرات والطائرات املسيرة.
ً
غرب البالد وخصوصا

 من التزام الجيش العربي الســوري 
ً
     وقال مصدر عســكري: »انطالقا

بواجباتــه الدســتورية والوطنيــة فــي الدفــاع عــن ســيادة الدولــة وحمايــة 
أمنهــا وســالمة أراضيهــا فــإن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة 
طائــرات  وأليــة  الطائــرات  لرحــالت  الجــوي  املجــال  إغــالق  عــن  تعلــن 
فــوق  مــن ســورية، وبخاصــة  الغربيــة  فــوق املنطقــة الشــمالية  مســيرة 

محافظــة إدلــب«.
      وأضــاف: »ســيتم التعامــل مــع أي طيــران يختــرق مجالنــا الجــوي علــى 
أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية«.

      كما أكد املصدر العسكري أن »قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ 
أعمــال عدوانيــة ضــد قواتنــا املســلحة العاملــة فــي محافظــة إدلــب ومــا 
حولهــا، ســواء باســتهداف مواقــع جنودنــا الذيــن يواجهــون اإلرهابييــن 
بشــكل مباشــر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات املســلحة 

املصنفــة علــى الئحــة اإلرهــاب وفــق القانــون الدولــي«.
لــن تنجــح  التركيــة املتكــررة         وتابــع: »إن هــذه األعمــال العدوانيــة 

فــي إنقــاذ اإلرهابييــن مــن ضربــات الجيــش العربــي الســوري، وهــي تثبــت 
ذلــك  فــي  بمــا  الســابقة  االتفاقــات  جميــع  مــن  الترـكـي  النظــام  تنصــل 

سوت�ســي«. مذكــرة 
الجيــش  تأكيــد  مــع   

ً
تزامنــا الجــوي  املجــال  إغــالق  إعــالن  ويأتــي         

الســوري إســقاط طائــرة مســيرة للجيــش الترـكـي بريــف إدلــب الجنوبــي 
الشــرقي، وتناقــل مصــادر للجماعــات املســلحة الســورية مقاطــع فيديــو، 
قالــت إنهــا تظهــر إســقاط طائــرة حربيــة ســورية بصــاروخ مضــاد للطيــران 
أرض جــو، كانــت تحلــق فــي ســماء مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب. )ســانا، 

)2020-3-1
       إلى ذلك، أطلق وزير الدفاع التركي خلو�سي أكار اسم »درع الربيع« 
بــدأت عقــب  »التــي  العمليــة  إن  وقــال:  إدلــب،  فــي  علــى عمليــة جيشــه 

االعتــداء الغــادر علــى قواتنــا فــي إدلــب 27 فبرايــر مســتمرة بنجــاح«.
 إلــى 

ً
      وأضــاف: أنــه ال نيــة لــدى أنقــرة للتصــادم مــع روســيا، مشــيرا

أن تركيــا تنتظــر مــن روســيا اســتخدام نفوذهــا لوقــف هجمــات الجيــش 
الســوري وإجبــاره علــى االنســحاب إلــى حــدود اتفاقيــة سوت�ســي.

       وأكــد أكار أن أنقــرة ســترد »ضمــن حــق الدفــاع املشــروع« علــى كافــة 
الهجمــات ضــد نقــاط املراقبــة والوحــدات التركيــة فــي إدلــب. )األناضول، 

)2020-3-1
      وفــي وقــت الحــق مــن اليــوم ذاتــه، اســتهدفت قــوات الجيــش الترـكـي 

 إدلب أمام الطائرات والطائرات املسيرة
ً
الجيش السوري يعلن إغالف املجال الجوي في شمال غرب البالد وخصوصا
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باملظــالت  الطيــارون  وهبــط  إدلــب،  محافظــة  فــي  ســوريتين  طائرتيــن 
)2020-3-1 )ســانا،  بســالم. 

ســيرغي الفــروف،  الرو�ســي  الخارجيــة  وزيــرا  أجــرى  ذلــك،  أثنــاء  فــي       
ونظيــره الترـكـي تشــاويش أوغلــو مكاملــة هاتفيــة لبحــث التحضيــر لقمــة 

وأردوغــان. بوتيــن 
      وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية أن الوزيريــن أكــدا ضــرورة »اتخــاذ 
تنفيــذ  حــول  الحــوار  تعزيــز  فــي  تســهم  أجــواء  لخلــق  الالزمــة  التدابيــر 
االتفاقــات الداعمــة للتســوية الســورية، وغيرهــا مــن قضايــا العالقــات 

التركيــة«. الروســية 
     بــدوره، قــال املتحــدث باســم الرئاســة الروســية دميتــري بيســكوف: 

املوعــد  فــي  اللقــاء  بعقــد  يأمــل  الكرمليــن  إن 
تكــون  أن  يتوقــع  ال  أنــه  وأكــد  املذكــور، 
ال�ســيء  أن  علــى  وشــدد  »ســهلة«،  املباحثــات 
األهــم، »تأكيــد الرئيســين حرصهمــا علــى نــزع 
اتفاقــات  بتنفيــذ  والتزامهمــا  إدلــب  فــي  التوتــر 

سوت�ســي«.  
      وأضــاف: »خــالل االجتمــاع يجــب قبــل كل 
تنفيــذ  تجــاه كيفيــة  املواقــف  تنســيق  ال�ســيء 
وااللتزامــات  األرض،  علــى  سوت�ســي  اتفاقــات 

التــي يجــب الوفــاء بهــا مــن كل طــرف«. 
       وســبق أن أعلــن الكرمليــن احتمــال عقــد 
لقــاء قمــة بيــن الرئيســين بوتيــن وأردوغــان فــي 
موسكو يومي 5 أو 6 آذار، على خلفية تدهور 
الوضــع األمنــي فــي إدلــب. )روســيا اليــوم، 2-1-

)2020
دفاعــات  أســقطت  ذلــك،  غضــون  فــي       
مســيرة  تركيــة  طائــرات   3 الســوري  الجيــش 
-3-1 اليــوم،  )روســيا  إدلــب.  محافظــة  فــوق 

)2020
      مــن جانبــه، أعلــن رئيــس مركــز املصالحــة الرو�ســي فــي ســورية أوليــغ 
جورافلــوف، أن روســيا ال يمكنهــا ضمــان أمــن الطيــران التركــي فــي ســورية 

بعــد إغــالق املجــال الجــوي فــوق إدلــب.
هــذه  مثــل  إلــى  للجــوء  اضطــرت  الســورية،  الســلطات  أن  وذكــر        
الجــوي  املجــال  فــي  بشــدة  الوضــع  تدهــور  خلفيــة  علــى  الخطــوة، 

)2020-3-1 )نوفوســتي،  املذكــورة.  للمحافظــة 
    من جهته، دعا املمثل األعلى للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي 
جوزيــب بوريــل إلــى عقــد اجتمــاع طــارئ علــى مســتوى وزراء خارجيــة دول 

االتحاد األســبوع املقبل، لبحث تطورات الوضع في إدلب الســورية.
      وقــال بوريــل، فــي بيــان صحافــي: »يمثــل القتــال املتجــدد واملســتمر 
 خطيــرا للســلم واألمــن الدولييــن، كمــا يســبب 

ً
فــي إدلــب وحولهــا تهديــدا

معانــاة إنســانية ال توصــف بيــن الســكان، ولــه تأثيــر خطيــر علــى املنطقــة 

جهــوده  ملضاعفــة  األوروبــي  االتحــاد  حاجــة  علــى  وأكــد  وخارجهــا«، 
»ملعالجــة هــذه األزمــة اإلنســانية الرهيبــة بــكل الوســائل املتاحــة لــه«.

     وأضــاف: »لذلــك، فإننــي أدعــو إلــى عقــد اجتمــاع اســتثنائي ملجلــس 
الشــؤون الخارجية األســبوع املقبل ملناقشــة الوضع، بما يشــكل فرصة 
جميــع  علــى  املشــترك  عملنــا  ومواصلــة  التطــورات  آخــر  علــى  للتركيــز 
تأثيــر  أكبــر  الجماعــي  لعملنــا  يكــون  أن  ضمــان  نحتــاج  ألننــا  الجبهــات، 

ممكــن إذا كنــا نريــد معالجــة األزمــة بفعاليــة«.
اإلنســانية  املســاعدات  حشــد  مواصلــة  أهميــة  إلــى  بوريــل  وأشــار       
املــأوى  وتوفيــر  النائيــة  املناطــق  فــي  خاصــة  املدنييــن  معانــاة  لتقليــل 
 إلــى أن الــدول األوروبيــة تقــوم بدورهــا فــي هــذا 

ً
والغــذاء والــدواء، الفتــا

)2020-3-1 )ســبوتنيك،  الصــدد. 
الرئاســة  باســم  املتحــدث  أكــد  بــدوره،       
دعــوة  علــى   

ً
ردا بيســكوف،  دميتــري  الروســية 

مــن  قواتهــا  لســحب  موســكو  الترـكـي  الرئيــس 
ســورية، أن روســيا الدولــة الوحيــدة الحاضــرة 

شــرعية. بصــورة  ســورية  فــي 
       وقال بيسكوف: إن روسيا حاضرة وتعمل 
الشــرعية،  حكومتهــا  مــن  بطلــب  ســورية  فــي 
وأضــاف: »جميــع القــوات العســكرية األخــرى 
لقواعــد  مخالــف  بشــكل  ســورية  فــي  موجــودة 
 أن الجيــش 

ً
ومبــادئ القانــون الدولــي«، مؤكــدا

تعهــدت  الذيــن  اإلرهابييــن،  يحــارب  الســوري 
تركيــا بإلغــاء نشــاطهم هنــاك بموجــب اتفاقات 

سوت�ســي.
إلــى أن اإلرهابييــن  بيســكوف،  أشــار        كمــا 
العســكرية  املنشــآت  يضربــون  ســورية  فــي 
تصريــح،  أي  ورغــم  »لــذا،  وقــال:  الروســية، 
العناصــر  هــذه  ضــد  املعركــة  ستســتمر 
علــى  التأكيــد  بيســكوف  وجــدد  اإلرهابيــة«، 
لقــاء القمــة املزمــع بيــن أردوغــان وبوتيــن فــي موســكو. )نوفوســتي، 3-1-

)2020
        واالثنيــن، اســتعاد الجيــش ســيطرته الكاملــة علــى مدينــة ســراقب 
االســتراتيجية فــي ريــف إدلــب، والتــي تشــكل نقطــة التقــاء بيــن طريقيــن 

دولييــن يربطــان مناطــق عــدة.
     وبــدأ الجيــش العربــي الســوري عمليــة جديــدة باتجــاه مدينــة ســراقب 
اإلرهابيــة  والتنظيمــات  الترـكـي  االحتــالل  جيــش  هيمنــة  مــن  لتحريرهــا 
املرتبطــة بــه وفــي مقدمتهــا »جبهــة النصــرة« املدرجــة علــى قائمــة اإلرهــاب 

 فــي محيــط املدينــة مــن الجهــة الشــرقية.
ً
الدوليــة، وحقــق تقدمــا

الشــرقي، أن »الجيــش شــن  إدلــب  ريــف  فــي       وأكــد مصــدر ميدانــي 
مــن  ســراقب  نحــو  األحــد  الســبت  ليــل  منتصــف  منــذ   

ً
عنيفــا  

ً
هجومــا

يربــط  الــذي  الدولــي  األتوتســتراد  وعلــى  املدينــة  شــرقي  ارتــكازه  نقــاط 

القيادة العامة 
للجيش: سيتم 
التعامل مع أي 

طيران يخترق مجالنا 
الجوي على أنه 

طيران معاد يجب 
إسقاطه
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حلــب بحمــاة، وتمكــن إثــر اشــتباكات عنيفــة مــع التنظيمــات اإلرهابيــة، 
مــن الســيطرة علــى كتــل بنــاء فــي محيــط ســراقب مــن الطــرف الشــرقي فــي 
مســعى مــن الجيــش الســوري لتطهيــر املدينــة، ذات املوقــع اإلســتراتيجي 
علــى ملتقــى الطريقيــن الدولييــن مــن حلــب إلــى كل مــن حمــاة والالذقيــة، 

مــن رجــس اإلرهابييــن«.
       وشــدد املصــدر علــى أن »املبــادرة ال تــزال بيــد الجيــش الــذي يخــوض 
إرهابيــي  مــن  لهــا  املجــاور  والبلــدات  ســراقب  لتحريــر  ضاريــة  معركــة 
أردوغــان علــى الرغــم مــن وعيــد متزعــم النظــام التركــي وإعــالن وزيــر حربــه 
إطــالق مــا ســماه عمليــة »درع الربيــع« العســكرية ضــد الجيــش الســوري 

الحتــالل أراض ســورية جديــدة«.
القتلــى  عشــرات  أوقعــت  الســوري  الجيــش  »وحــدات  أن  وأكــد       
والجرحــى فــي صفــوف جيــش االحتــالل والتنظيمــات اإلرهابيــة املرتبطــة 
بــه علــى تخــوم ســراقب وبلــدة آفــس، الواقعــة إلــى الشــمال منهــا، ودمــرت 
4 دبابــات و6 ناقــالت جنــد ومدرعتيــن ومرابــض مدفعيــة علــى حيــن تولــى 
ســالح الجــو فــي الجيــش الســوري دك خطــوط اإلرهابييــن الخلفيــة فــي 

ســرمين والنيــرب وقمينــاس وتفتنــاز وبنــش ومحيــط أريحــا«.
 قــرب 

ً
 تركيــا

ً
     وذكــر مصــدر ميدانــي آخــر: »أنَّ الجيــش اســتهدف رتــال

 أن 
ً
قمينــاس مــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة العشــرات مــن أفــراده«، مؤكــدا

»قواتنــا دخلــت عصــر أمــس مدينــة ســراقب وخاضــت مــع اإلرهابييــن 
مــن )النصــرة( وقــوات االحتــالل الترـكـي، اشــتباكات ضاريــة فــي أحيائهــا 
الغربيــة والجنوبيــة الشــرقية وأبــادت كل مــن يعتــرض طريقهــا وطهــرت 
األحيــاء املذكــورة، مســنودة بتغطيــة ناريــة كثيفــة مــن املدفعيــة الثقيلــة 

والصواريــخ والطيــران الحربــي الســوري والرو�ســي املشــترك الــذي قطــع 
إمــدادات اإلرهابييــن وأغــار علــى خطوطهــم الخلفيــة«. )الوطــن، 3-2-

)2020
      هــذا، وأكــدت أنقــرة عــزم أردوغــان زيــارة موســكو فــي 5 آذار، حســبما 
 عــن الرئاســة التركيــة. )رويتــرز، 3-2-

ً
أفــادت وســائل إعــالم االثنيــن نقــال

)2020
     مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة عبــاس 
تــرى أن مســار أســتانا هــو األقــوى لحــل الوضــع  موســوي: إن طهــران 
فــي إدلــب، وأكــد موســوي أن طهــران تؤمــن بالحلــول السياســية إلنهــاء 
عقــد  عبــر  إدلــب  فــي  التوتــر  لخفــض  »نســعى  وقــال:  إدلــب،  فــي  األزمــة 

فــي طهــران«. لــدول مســار أســتانا  اجتمــاع ثالثــي 
     وأشــار املتحــدث إلــى أن اجتمــاع أســتانا الثالثــي فــي طهــران يجــب أن 
 بــأن طهــران أبلغــت أنقــرة بقلقهــا 

ً
يعقــد فــي أســرع وقــت ممكــن، منوهــا

مــن األوضــاع فــي إدلــب وبــأن الحــل يكمــن فــي وقــف إطــالق النــار وعقــد 
اجتمــاع للــدول الضامنــة.

     وقــال: »أجرينــا اتصــاالت لعقــد اجتمــاع ايرانــي ترـكـي ســوري وآخــر 
إيرانــي تركــي رو�ســي، ونواصــل اتصاالتنــا حتــى تحقيــق النتائــج املرجــوة«. 

)روســيا اليــوم، 2020-3-2(
     أوضح الكرملين موقفه الثابت من األزمة السورية عامة، واألحداث 
بوتيــن  بيــن  املقــرر  اللقــاء  مــن  قليلــة  أيــام  قبــل  بإدلــب،   

ً
املتوتــرة حاليــا

وأردوغــان.
باســم الكرمليــن، دميتــري بيســكوف: إن  الرئا�ســي       وقــال املتحــدث 

الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة سراقب بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات اإلرهابية

ملف الشمال
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ملف الشمال

نفــس  وهــو   ،
ً
أبــدا يتغيــر  لــم  الســورية  األزمــة  مــن  موســكو  »موقــف 

بوتيــن  فالديميــر  الرئيــس  مــن  كل   
ً
وتكــرارا  

ً
مــرارا ذكــره  الــذي  املوقــف 

بيــن  املشــترك  الخبــراء  وفــد  الخارجيــة ســرغي الفــروف. وكذلــك  ووزيــر 
األتــراك«. زمالئــه  مــع  األخيــرة  األيــام  فــي  تحــادث  والــذي  اإلدارات، 

فــي  ســورية  ندعــم  سوت�ســي،  باتفاقــات  ملتزمــون  »نحــن  وأضــاف:        
قائمــة  فــي  الــواردة  اإلرهابيــة  واملنظمــات  اإلرهابييــن،  ضــد  الحــرب 
الجماعــات اإلرهابيــة التابعــة لألمــم املتحــدة. نحــن نعلــق أهميــة كبيــرة 

األتــراك«. الشــركاء  مــع  التعــاون  علــى 
      كمــا أكــد بيســكوف أن العســكريين الــروس واألتــراك علــى تواصــل 
فــي ســورية، ومحادثــات الرئيســين فالديميــر بوتيــن ورجــب طيــب  دائــم 

الوضــع  علــى  أكثــر   
ً
وضوحــا ســتلقي  أردوغــان 

فــي إدلــب.
 
ً
     وقــال املســؤول الرو�ســي للصحافييــن ردا

علــى طلــب للتعليــق علــى خطــط تركيــا لتوســيع 
»العســكريون  اإلثنيــن:  إدلــب  فــي  العمليــة 
ذلــك،  مــن  واألهــم  دائــم،  اتصــال  علــى 
بوتيــن  بيــن  املفاوضــات  علــى  جميعنــا  ســنركز 

وأردوغــان«.
منطقــة  فــي  أنقــرة  خطــط  علــى   

ً
وتعليقــا     

رد  الســورية؟  إدلــب  فــوق  الجــوي  الحظــر 
تكــون  لــن  »موســكو  إن  بالقــول:  بيســكوف 
قــادرة علــى ضمــان ســالمة الطيــران فــوق إدلــب 
الــروس هنــاك«.  بيانــات العســكريين  بحســب 

)2020-3-2 اليــوم،  )روســيا 
املصالحــة  مركــز  أعلــن  ذلــك،  أثنــاء  فــي       
الشــرطة  انتشــار  ســورية،  فــي  الرو�ســي 
العســكرية الروســية في مدينة ســراقب جنوب 
محافظــة إدلــب، لضمــان األمــن وحركــة الســير 

.M5  -  M4 الدولييــن  الطريقيــن  علــى 
 
ً
فــي حديــث للصحافييــن: »نظــرا       وأضــاف 

ألهميــة ضمــان األمــن، وســالمة حركــة املركبــات واملدنييــن علــى طــول 
 مــن الســاعة 17:00 املوافــق للـــ2 مــن 

ً
الطريقيــن M4 وM5، تــم اعتبــارا

مــارس 2020، نشــر الشــرطة العســكرية الروســية فــي مدينــة ســراقب«. 
)2020-3-2 اليــوم،  )روســيا 

     إلــى ذلــك، أعلــن وزيــر الدفــاع األمريكــي مــارك إســبر أن بــالده لــن تقــدم 
 لتركيــا فــي عمليتهــا العســكرية بمحافظــة إدلب.

ً
 جويــا

ً
دعمــا

     وقــال إســبر للصحافييــن: إن الواليــات املتحــدة ستســعى إلــى زيــادة 
مســاعداتها اإلنســانية إلــى تركيــا فــي أعقــاب الهجــوم الــذي أســفر عــن 

 فــي إدلــب األســبوع املا�ســي.
ً
 تركيــا

ً
مقتــل 33 جنديــا

    وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت املساعدات األمريكية ستشمل 
الدعــم الجــوي، أجــاب إســبر: »ال«، وأضــاف أنــه بحــث مــع األميــن العــام 

»الناتــو«  وأن  ســورية،  فــي  الوضــع  ســتولتنبرغ  ينــس  »الناتــو«،  لحلــف 
أكــد اســتعداده »ألي طــارئ قــد يحــدث«. )روســيا اليــوم، 2020-3-2(

أحــد  مقتــل  عــن  التركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي      
جنودهــا وإصابــة آخــر بقصــف مدفعــي ســوري فــي إدلــب. )روســيا اليــوم، 

)2020-3-2
الطائــرات  إحــدى  الترـكـي،  االحتــالل  قــوات  اســتهدفت  والثالثــاء،     
الحربيــة الســورية خــالل عملياتهــا ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب.

    وقــال مصــدر عســكري: أنــه »فــي تمــام الســاعة 11.03 صبــاح اليــوم 
)الثالثــاء( وأثنــاء تنفيــذ إحــدى طائراتنــا الحربيــة مهمــة فــي جنــوب إدلــب 
ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة املســلحة تعرضــت إلصابــة بصــاروخ أطلقــه 
طيــران قــوات النظــام التركــي مــا أدى لســقوطها 
النعمــان«.  معــرة  غــرب  شــمال  املنطقــة  فــي 

)2020-3-3 )ســانا، 
التركيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  جانبهــا،  مــن 
طــراز  مــن  الســوري  للجيــش  طائــرة  إســقاط 

)2020-3-3 )األناضــول،   .39-L
إمكانيــة  الكرمليــن  أكــد  متصــل،  علــى صعيــد 
عقــد قمــة روســية تركيــة إيرانيــة حــول إدلــب، 
إذا اتفقــت األطــراف علــى توقيتهــا، لكنــه نفــى 
بيــن  رباعيــة  لقمــة  التخطيــط  عــن  األنبــاء 

وأملانيــا. وفرنســا  وتركيــا  روســيا 
الرئاســة  باســم  الصحافــي  الناطــق  وقــال        
انعقــاد  آفــاق  عــن  ســؤال  علــى   

ً
ردا الروســية، 

الرؤســاء  تجمــع  إدلــب  حــول  ثالثيــة  قمــة 
الرو�ســي فالديميــر بوتيــن والترـكـي رجــب طيــب 
أردوغــان واإليرانــي حســن روحانــي: »بالفعــل، 
جــرى الحديــث عــن إمكانيــة مثــل هــذا اللقــاء 
خــالل محادثــة بيــن رئيســنا والرئيــس اإليرانــي 
حســن روحانــي، لكــن وقتهــا لــم يتســن التنســيق 
بشــكل نهائــي بيــن جــداول الرؤســاء الثالثــة...«

      وأضــاف: »هــذا اللقــاء يبقــى علــى األجنــدة، وعندمــا يتســنى، وإذا 
ســيعقد«. الرؤســاء  جــداول  بيــن  التوفيــق  تســنى 

     ونفــى بيســكوف مــا نقلتــه وكالــة »بلومبــرغ« اليــوم عــن أحــد البرملانييــن 
األملــان حــول احتمــال عقــد مباحثــات بيــن املستشــارة األملانيــة أنغيــال 
يــوم  ماكــرون  إيمانويــل  الفرن�ســي  ونظيرهمــا  وأردوغــان  وبوتيــن  ميــركل 
أي  اآلن  حتــى  يتضمــن  ال  بوتيــن  جــدول  »ال،  وقــال:  املقبــل،  الجمعــة 
فــي  تتمثــل  أخــرى  خطــط  هنــاك  بــل  اللقــاء،  هــذا  مثــل  لعقــد  خطــط 

إلــى أحــد األقاليــم«. القيــام بجولــة 
 علــى ســؤال عــن احتمــاالت وقــوع مواجهــة فعليــة بيــن القــوات 

ً
    وردا

الروســية والتركيــة فــي إدلــب، عبــر بيســكوف عــن الثقــة فــي أن موســكو 
وأنقــرة قادرتــان علــى خفــض مثــل هــذه املخاطــر بشــكل مطلــق بفضــل 

مركز املصالحة 
الرو�سي: لضمان 

األمن وسالمة الحركة 
على الطريقين M4 و
M5 تم نشر الشرطة 
العسكرية الروسية 

اقب في سر
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مــا بيــن عســكريي البلديــن مــن تواصــل وحــوار وثيقيــن.
األمــم  لجنــة  وجهتهــا  التــي  االتهامــات  إلــى  بيســكوف  تطــرق  ذلــك،  إلــى 
باســتهداف  الروســية  القــوات  إلــى  ســورية  بشــأن  للتحقيــق  املتحــدة 
هــذه  ترفــض  أن موســكو   

ً
إدلــب، مؤكــدا فــي  بشــكل عشــوائي  املدنييــن 

اإلطــالق. علــى  املزاعــم  هــذه  مــع  تتفــق  وال  قاطعــا  رفضــا  االتهامــات 
      وقــال: »هــذه االتهامــات صــدرت فــي غضــون يوميــن أو ثالثــة بعــد أن 
شــن اإلرهابيــون فــي إدلــب هجومهــم علــى القــوات الســورية. مــن الواضــح 
أن أي لجنــة لــم يكــن بإمكانهــا الحصــول علــى معلومــات موثوقــة عمــا 
يذكــر  ال  اللجنــة  تقريــر  أن  عــن  فضــال  هنــاك«،  األرض  علــى  يجــري 
العمليــات الهجوميــة التــي تنفذهــا الجماعــات املســلحة، مــا يجعــل أي 

اســتنتاجات صــادرة عــن هــذه اللجنــة أحاديــة علــى أقــل تقديــر«.
    ولفــت بيســكوف إلــى أن هــذه اللجنــة ليســت مؤسســة رســمية تابعــة 

لألمــم املتحــدة. )روســيا اليــوم، 2020-3-3(
     من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن مزاعم ممثلي تركيا 
والواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي بشــأن تدفــق مالييــن الالجئيــن مــن 

إدلب وتفاقم األزمة اإلنسانية هناك ال أساس لها من الصحة.
للمصالحــة  الرو�ســي  املركــز  رئيــس  الثالثــاء  بهــا  أدلــى  تصريحــات  وفــي 
بــأن  االدعــاءات  رفــض  جورافلــوف،  أوليــغ  بحــري  اللــواء  ســورية  فــي 
العمليــات الجوابيــة التــي تشــنها القــوات الســورية فــي إدلــب، فجــرت أزمــة 

هنــاك. إنســانية 
   وقــال جورافلــوف: »مــا يصــدر عــن ممثلــي تركيــا والــدول األوروبيــة 
روســيا  بحــق  وانتقــادات  عديــدة  تصريحــات  مــن  املتحــدة  والواليــات 

ناجمــة  إنســانية  وأزمــة  مليونيــة  الجئيــن  ســيول  وجــود  تزعــم  وســورية 
عــن تفاقــم الوضــع فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد، غيــر صحيــح«، 
 أن عدد من عبروا الحدود إلى تركيا ال يتجاوز 35 ألف شخص.

ً
مؤكدا

     وحســب بيانــات مركــز املصالحــة فــإن عــدد ســكان مناطــق إدلــب 
الثانــي  كانــون   1 بحلــول  اإلرهابيــة  الجماعــات  لســيطرة  الخاضعــة 
فــي  آالف   210 نحــو  بينهــم  نســمة،  مليــون   1,8 يتجــاوز  لــم  املا�ســي 
املناطــق التــي حررهــا الجيــش الســوري جــراء عمليتهــا الجوابيــة فــي كانــون 
 فــي منطقــة العمليــات 

ً
الثانــي وشــباط املاضييــن، ومــا ال يزيــد عــن 50 ألفــا

.M4 الطريــق  جنــوب  الواقعــة 
طائــرات  منهــا  املوضوعيــة،  املراقبــة  وســائل  أن  إلــى  املركــز  وأشــار       
التنقــالت  مــن  يلــي  مــا  تكشــف  املحلييــن  الســكان  وشــهادات  مســيرة، 

املنطقــة: فــي  الســكانية 
التركيــة،  األرا�ســي  إلــى  شــخص  ألــف   35 عــن  يزيــد  ال  مــا  انتقــل   )1
اإلســالم  و«حــزب  كـ«النصــرة«  إرهابيــة  جماعــات  عائــالت  أفــراد  وهــم 

الديــن«. و«حــراس  التركســتاني«، 
2( إلى منطقة »غصن الزيتون« )عفرين( – نحو 50 ألف شخص
3( إلى املناطق املحاذية للحدود التركية – نحو 100 ألف شخص

4( إلــى مناطــق خاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية – حوالــي 50 ألــف 
شــخص

فــي  التركمــان  ــن 
ّ
توط بأنهــا  التركيــة  الســلطات  املصالحــة  مركــز  واتهــم 

التركيبــة  فــي  تغييــر جــذري  إلــى  أدى  األكــراد، ممــا  منهــا  مناطــق طــردت 
املناطــق. تلــك  فــي  الديمغرافــي 

 ملخيم الجئين تم إنشاؤه شمالي إدلب قبل عدة سنوات، كدليل الدعلى وقوع كارثة إنسانية مزعومة
ً
الدفاع الروسية: الغرب يستخدم صورا
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     وأوضح مركز املصالحة أن عدد النازحين من عفرين نتيجة عملية 
معظمهــم  شــخص،  ألــف   250 نحــو  بلــغ  التركيــة  الزيتــون«  »غصــن 
أكــراد، إضافــة إلــى نــزوح أكثــر مــن 135 ألــف شــخص، غالبيتهــم أكــراد 

، مــن منطقــة »نبــع الســالم«.
ً
أيضــا

      وذكر مركز املصالحة أن بياناته تستند إلى نتائج املراقبة املستمرة 
لألوضاع اإلنســانية في مناطق شــمال غرب ســورية، والتي يؤديها املركز 
منــذ ســنوات علــى مــدار 24 ســاعة بمختلــف الوســائل، ومنهــا طائــرات 
شــبكات  محتويــات  وتحليــل  »ســاخنة«  هاتفيــة  وخطــوط  مســيرة 
التواصــل االجتماعــي واملواقــع اإللكترونيــة، إضافــة إلــى شــبكة متشــعبة 
مــن االتصــاالت املباشــرة بيــن ضبــاط املركــز والســكان املحلييــن. )روســيا 

اليــوم، 2020-3-3(
املوقــف  فــي  تغيــر  يعكــس  وبمــا  ذلــك،  إلــى       
للواليــات  الخــاص  املبعــوث  أعلــن  األميرـكـي، 
أن  جيفــري،  جيمــس  ســورية  إلــى  املتحــدة 
واشــنطن مســتعدة لتزويــد تركيــا بالذخيــرة فــي 

بإدلــب. عمليتهــا 
      وجــاءت تصريحــات جيفــري خــالل زيارتــه 
ومندوبــة واشــنطن لــدى األمــم املتحــدة كيلــي 
تركيــا.  جنــوب  هطــاي  واليــة  إلــى  كرافــت، 

)2020-3-3 اليــوم،  )روســيا 
اعتبــر  األميرـكـي،  املوقــف  مــع   

ً
وانســجاما      

لــو  إيــف  جــان  الفرن�ســي  الخارجيــة  وزيــر 
الحكومــة  تشــنه  الــذي  »الهجــوم  أن:  دريــان، 
 نتيجــة الدعــم الجــوي 

ً
الســورية أصبــح ممكنــا

لحقــوق  منهجيــة  انتهــاكات  وتتخللــه  الرو�ســي 
اإلنســان«، وتابــع: »لهــذا الســبب أقــول: نحــن 
أنهــا  علــى  االنتهــاكات  هــذه  إلــى  اليــوم  ننظــر 
وســنقوم  حــرب  جرائــم  اعتبارهــا  يمكــن  ربمــا 

بتوثيقهــا«.
كما اتهم لو دريان تركيا باســتغالل املهاجرين 
احتــرام  أنقــرة  علــى  إن   :

ً
قائــال أوروبــا،  البتــزاز 

اتفاقهــا مــع االتحــاد األوروبــي بشــأن التعامــل 
مــع الالجئيــن علــى أراضيهــا، وأضــاف: »مــن غيــر املقبــول أن تســتخدم 
تركيــا قضيــة املهاجريــن للضغــط علــى أوروبــا«. )أ ف ب، 2020-3-3(

     مــن جانبهــا، دعــت املستشــارة األملانيــة أنغيــال ميــركل إلعــالن »مناطــق 
آمنــة« فــي شــمال ســورية، حيــث يحتــدم التصعيــد.

      وقــال مشــاركان فــي اجتمــاع للمستشــارة األملانيــة مــع أعضــاء البرملــان: 
حيــث  ســورية  شــمال  فــي  آمنــة  مناطــق  إلقامــة  بتأييدهــا  أبلغتهــم  إنهــا 

تواجــه تركيــا مــع روســيا أزمــة آخــذة فــي التفاقــم.
الرو�ســي  الرئيــس  رفــض  انتقــدت  ميــركل  أن  املصــدران:  وأضــاف      
فــي اجتمــاع مــع الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب  فالديميــر بوتيــن املشــاركة 

فــي  أردوغــان، والرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون لوقــف التصعيــد 
)2020-3-3 اليــوم،  )روســيا  ســورية. 

         وفي وقت أســقط الجيش الســوري طائرة مســيرة تركية فوق بلدة 
الدفــاع  وزيــر  أقــر  )ســانا، 2020-3-3(،  الســبل شــرق ســراقب.  خــان 
-3-3 )رويتــرز،  إدلــب.  فــي  ترـكـي  جنــدي  بمقتــل  أكار،  خلو�ســي  الترـكـي 

)2020
      بمقابــل مــا ســبق، فنــدت وزارة الدفــاع الروســية، زيــف االتهامــات 
الغربيــة واألمميــة للحكومــة الســورية بارتــكاب »جرائــم حــرب« والتســبب 

فــي »كارثــة إنســانية« ونــزوح »املالييــن« فــي إدلــب الســورية.
     وقــال املتحــدث الرســمي باســم الــوزارة اللــواء إيغــور كوناشــينكوف 
الغربيــة  الــدول  إن  األربعــاء:  نشــر  بيــان  فــي 
اإلطــالق  علــى  تكتــرث  لــم  املتحــدة  واألمــم 
باالنتهــاكات الجســيمة ملذكــرة سوت�ســي للعــام 
تركيــا  ارتكبتهــا  والتــي  إدلــب،  بشــأن   2018
هنــاك،  املتواجــدة  اإلرهابيــة  والجماعــات 
واملتمثلــة فــي قصــف متزايــد للمناطــق الســورية 
وتعزيــز  الروســية  حميميــم  وقاعــدة  املجــاورة 
قبضــة اإلرهابييــن مــن »هيئــة تحريــر الشــام« 
و«حــراس  التركســتاني«  اإلســالمي  و«الحــزب 
مــع  مواقعهــم  وتمــازج  املنطقــة  علــى  الديــن« 
نقــاط املراقبــة التركيــة بــدال مــن إخراجهــم مــن 

املعتدلــة. املعارضــة  عــن  وفصلهــم  املنطقــة 
الغــرب  »عويــل  أن  إلــى  البيــان  وأشــار        
إدلــب  فــي  اإلنســانية  األوضــاع  تدهــور  بشــأن 
لــم يبــدأ إال بعــد أن اضطــر الجيــش الســوري 
 علــى هجــوم جديــد 

ً
لشــن عمليــة عســكرية ردا

وتمكــن  فبرايــر  فــي مطلــع  اإلرهابييــن  قبــل  مــن 
اتفــاق  عليــه  نــص  مــا  تطبيــق  مــن  بنفســه 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  إزاحــة  بشــأن  سوت�ســي 
الثقيلــة  األســلحة  منزوعــة  املنطقــة  خــارج 

.»
ً
كيلومتــرا و20   15 بيــن  مــا  وعمقهــا 

 ملخيــم الجئيــن 
ً
     ولفــت البيــان إلــى أن صــورا

ســنوات،  عــدة  قبــل  التركيــة  الحــدود  قــرب  إدلــب  شــمالي  إنشــاؤه  تــم 
مزعومــة. إنســانية  كارثــة  وقــوع  علــى  كدليــل  الغــرب  يســتخدمها 

      كمــا بــدأ اإلعــالم الغربــي فجــأة يطلــق علــى مســلحي إدلــب تســمية 
 20 نحــو  صفوفهــم  فــي  أن  رغــم  وذلــك  املعتدلــة«،  املعارضــة  »ممثلــي 
 فــي قوائــم األمــم 

ً
 إرهابيــا

ً
ألــف عنصــر مــن »النصــرة« املصنفــة تنظيمــا

املتحــدة.
      وأضــاف البيــان: أن ال أحــد فــي الغــرب يبالــي بتصرفــات تركيــا التــي 
فــي  إلــى إدلــب قــوة عســكرية ضاربــة بحجــم فرقــة مؤللــة، وذلــك  نقلــت 
بالقضــاء  التركيــة  العلنيــة  التهديــدات  للقانــون الدولــي، فيمــا أن  خــرق 

الدفاع الروسية: 
مزاعم ممثلي تركيا 

وأميركا واالتحاد 
األوروبي بشأن تدفق 
ماليين الالجئين من 
إدلب وتفاقم األزمة 
اإلنسانية هناك ال 

أساس لها من الصحة
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علــى كافــة وحــدات الجيــش الســوري وإعــادة الطريــق M5 تحــت ســيطرة 
أنقــرة  »حــق  بأنهــا  املتحــدة  والواليــات  أوروبــا  فــي  توصــف  اإلرهابييــن، 

فــي الدفــاع عــن النفــس«. الشــرعي 
        وأشار البيان إلى أنه في ظل ما يبديه الغرب من وقاحة شاملة وقلق 
زائــف إزاء الوضــع اإلنســاني فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد، يعتبــر 
املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية والحكومــة الســورية الشــرعية همــا 
 كل املســاعدات الضروريــة 

ً
الجهتــان الوحيدتــان اللتــان توصــالن يوميــا

لســكان املناطق املحررة. )روســيا اليوم، 2020-3-4(
تركييــن  التركيــة مقتــل جندييــن  الدفــاع  أعلنــت وزارة  ذلــك،  إلــى          
وإصابــة 6 آخريــن فــي عمليــة للقــوات الســورية فــي إدلــب. )رويتــرز، 3-4-

)2020
     علــى صعيــد متصــل، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية، 
أن إرهابييــن حاولــوا تفجيــر حاويــات للمــواد الســامة فــي مدينــة ســراقب 

بريــف إدلــب الســورية.
      وقــال املركــز فــي بيــان لــه: »قامــت مجموعــة مــن اإلرهابييــن يبلــغ عــدد 
، بمحاولــة تفجيــر عبــوات ناســفة بجانــب حاويــات 

ً
أفرادهــا 15 شــخصا

القــوات  تقــدم  بهــدف تعطيــل  بمــواد كيميائيــة ســامة، وذلــك  مملــوءة 
 
ً
الحقــا واتهامهــا  ســراقب  مــن  الغربيــة  األحيــاء  فــي  الســورية  الحكوميــة 

يــوم   
ً
ليــال وقــع  الحــادث  أن   

ً
موضحــا الكيميائــي«،  الســالج  باســتخدام 

األحــد 2 مــارس الحالــي«.
       وأشــار البيــان إلــى أنــه وبســبب قلــة الخبــرة فــي التعامــل مــع املــواد 
الســامة، لــم يســتطع اإلرهابيــون الحفــاظ علــى اإلغــالق املحكــم إلحــدى 

بالقــرب منهــم، وأضــاف: »نتيجــة  إلــى وقــوع تســرب  مــا أدى  الحاويــات، 
الحــادث أصيــب اإلرهابيــون بتســمم كيميائــي خطيــر دون أن يتمكنــوا 
وقــال  االســتفزازية«،  عمليتهــم  وتنفيــذ  الناســفة  العبــوات  تفجيــر  مــن 
هــذا  وقــوع  حقيقــة  تثبــت  دامغــة  أدلــة  يملــك  إنــه  املصالحــة:  مركــز 
الحــادث الكيميائــي، وتعتــزم نشــرها فــي القريــب العاجــل. )روســيا اليــوم، 

)2020-3-4
      فــي أثنــاء ذلــك، بحــث وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف، مــع 
نظيــره اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، عمليــة التســوية الســورية فــي إطــار 

اتفاقــات الــدول الضامنــة ملســار أســتانا.
      وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: »جرى بحث القضايا الدولية 
امللحــة، بمــا فيهــا خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة بشــأن البرنامــج النــووي 
الضامنــة  الــدول  اتفاقــات  ســياق  فــي  الســورية،  والتســوية  اإليرانــي 

لصيغــة أســتانا«. )ارنــا، 2020-3-4(
      مــن جهــة أخــرى، أعلــن االتحــاد األوروبــي، عــن تخصيــص حزمــة 
مســاعدات جديــدة لســورية بقيمــة 170 مليــون يــورو، ملواجهــة األزمــة 

فــي شــمال غــرب ســورية. اإلنســانية 
      وورد فــي بيــان صــدر عــن املفوضيــة األوروبيــة: »اختتــم املمثــل األعلــى 
األزمــات  إدارة  ومفــوض  بوريــل،  جوزيــب  األوروبــي  الخارجيــة  للشــؤون 
جانــز ليناريتــش زيارتهمــا التــي اســتمرت يوميــن إلــى أنقــرة اليــوم، حيــث 
وتدفــق  ســورية  غــرب  شــمال  فــي  الوضــع  األتــراك  الشــركاء  مــع  بحثــا 

الالجئيــن مــن وإلــى تركيــا«.
تقديمــه  عــن  اليــوم  األوروبــي  االتحــاد  »أعلــن  البيــان:  وأضــاف        

الجيش واصل عملياته املركزة على محور سفوهن بريف إدلب الجنوبي واستهداف تمركزات وخطوط إمداد املسلحين بضربات دقيقة

ملف الشمال
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ملواصلــة  وذلــك  يــورو  مليــون   170 بلغــت  بقيمــة  إنســانية  مســاعدات 
 فــي ســورية، بمــا فــي ذلــك 60 مليــون 

ً
مســاعدة األشــخاص األكثــر تضــررا

ســورية«. غــرب  شــمال  فــي  اإلنســانية  األزمــة  ملعالجــة  يــورو 
     وأكــد البيــان موقــف بروكســل الداعــم لالجئيــن الســوريين، وأشــار إلــى 
أن »االتحــاد األوروبــي يعــد مــن أكبــر املانحيــن للشــعب الســوري املتضــرر 
مــن الحــرب التــي دخلــت عامهــا التاســع، ومناطــق اســتضافة الالجئيــن 

الســوريين«.
نهــج  مــع تركيــا علــى  للعمــل  أكــد بوريــل اســتعداد بروكســل       كذلــك 
مصلحــة  »لدينــا  وقــال:   ،

ً
قدمــا للم�ســي   

ً
مشــتركا  

ً
سياســيا  

ً
طريقــا يوفــر 

مشــتركة وهــي إنهــاء النــزاع فــي ســورية. بهــذه الطريقــة فقــط ســنتمكن مــن 
إنهــاء معانــاة املدنييــن واملســاهمة فــي مواجهــة 
أهــم التحديــات التــي تواجههــا أنقــرة فــي الوقــت 
الحــدود  علــى  املتزايــد  الضغــط  ولكــن  الحالــي. 
واإلجــراءات  وتركيــا  األوروبــي  االتحــاد  بيــن 
)ســبوتنيك،  تثمــر«.  لــن  الجانــب،  األحاديــة 

)2020-3-4
أثنــاء ذلــك، اســتنكرت ســورية تســلل  فــي        
إلــى  الظــالم  جنــح  تحــت  أمريكييــن  مســؤولين 
اســتهانة  هــذه  خطوتهــم  واعتبــرت  أراضيهــا، 
 
ً
ودعمــا الدوليــة،  واملواثيــق  بالقوانيــن 

إدلــب. فــي  لإلرهابييــن 
الخارجيــة  فــي وزارة       وأعلــن مصــدر رســمي 
املســؤولين  مــن  عــدد  قيــام  »أن  الســورية 
األمريكييــن بالتســلل إلــى األرا�ســي الســورية فــي 
هــو  مــا  مشــروع  غيــر  بشــكل  إدلــب  محافظــة 

إال تكريــس لحقيقــة أن اإلدارة األمريكيــة تعتبــر نفســها فــوق القانــون 
الــدول  التــي تؤكــد علــى احتــرام ســيادة  الدولــي ومواثيــق األمــم املتحــدة 

شــؤونها«. فــي  التدخــل  وعــدم 
      وأضــاف: »هــذه الخطــوة األمريكيــة التــي تمــت بالتواطــؤ مــع النظــام 
 الــدور التخريبــي للواليــات املتحــدة فــي دعــم 

ً
التركــي تكشــف وتؤكــد مجــددا

علــى  التغطيــة  وســعيها  ســورية،  فــي  األوضــاع  وتعقيــد  الترـكـي  العــدوان 
كامــل  بشــكل  اندحارهــا  دون  والحيلولــة  اإلرهابيــة  املجموعــات  جرائــم 

بعــد اإلنجــازات امليدانيــة للجيــش العربــي الســوري«.
بأشــد  وتديــن  تشــجب  إذ  الســورية  العربيــة  »الجمهوريــة  وتابــع:         
اإلدارة  تنتهجــه  الــذي  الطــرق  وقطــاع  اللصوصيــة  ســلوك  العبــارات 
األمريكية والنظام التركي فإنها ال تســتغرب تســلل املســؤولين األمريكيين 
بهــذه الطريقــة بعــد أن قامــوا بتقديــم كافــة أشــكال الدعــم للمجموعــات 
اإلرهابيــة بمــا فيهــا نقلهــم إلــى ســورية تحــت جنــح الظــالم فــي انتهــاك فاضــح 
)روســيا  اإلرهــاب«.  بمكافحــة  املتعلقــة  املتحــدة  األمــم  قــرارات  لكافــة 

)2020-3-4 اليــوم، 
    هذا، وذكر مصدر عســكري، أن الجيش الســوري اســتعاد الســيطرة 

علــى عــدة قــرى فــي محيــط مدينــة ســراقب.
    كما أن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم شنته جماعات 
مســلحة بدعــم مــن تركيــا مــن عــدة محــاور علــى قريــة ترنبــة غــرب ســراقب 

وآثار شنشــراح بريف إدلب الجنوبي الشــرقي.
علــى محــور ســفوهن  املركــزة  الجيــش عملياتهــا  وبالتــوازي واصــل        
بريــف إدلــب الجنوبــي، واســتهداف تمركــزات وخطــوط إمــداد املســلحين 

بضربــات صاروخيــة دقيقــة، وتابعــت تقدمهــا علــى املحــور.
قــرى  مــن  املســلحين  مــن دحــر  الثالثــاء،  الجيــش      وتمكنــت وحــدات 
الدولــي  الطريــق  غــرب  بطيــخ  وكفــر  وداديــخ  وترنبــة  جوبــاس  وبلــدات 
حلــب- دمشــق، وقريــة حزاريــن، والتــي دخلهــا املســلحون بدعــم مباشــر 
التركيــة.  القــوات  قبــل  مــن  ناريــة  وتغطيــة 

)2020-3-4 ســانا،   + اليــوم  )روســيا 
      إلــى ذلــك، أعــرب وزيــر الخارجيــة الهولنــدي، 
ســتيف بلــوك، عــن تأييــد بــالده لفكــرة إقامــة 
منطقــة حظــر الطيــران فــوق محافظــة إدلــب، 
مــع  املوضــوع  هــذا  بحــث  ينــوي  أنــه   

ً
مؤكــدا

-3-5 اليــوم،  )روســيا  األوروبييــن.  نظرائــه 
)2020

     بمقابــل ذلــك، قــال مصــدر رســمي فــي وزارة 
الخارجيــة واملغتربيــن: إن تصريحــات مســؤولي 
بعــض الــدول الغربيــة حــول الوضــع اإلنســاني 
في محافظة إدلب، يظهر اســتمرار هذه الدول 
بتســييس كل مــا هــو إنســاني لخدمــة مصالحهــا.

      وأضــاف املصــدر: إن »تصريحــات وعويــل 
الوضــع  الغربيــة حــول  الــدول  بعــض  مســؤولي 
اإلنســاني فــي إدلــب بســبب العمليــات العســكرية التــي يقــوم بهــا الجيــش 
وقــوات  التنظيمــات  هــذه  ترتكبهــا  التــي  للجرائــم  وتجاهلهــم  الســوري، 
أردوغــان بحــق املدنييــن الســوريين، يظهــر حجــم النفــاق الــذي تحملــه 
سياســات هــذه الــدول واســتمرارها بتســييس كل مــا هــو إنســاني لخدمــة 

مصالحهــم.
اإلرهــاب علــى  أن »محاربــة  الــدول  تلــك  وأكــدت دمشــق مخاطبــة        
أراضيهــا هــو حــق مشــروع تكفلــه القوانيــن واملواثيــق الدوليــة خاصــة وأن 
تتزعمهــا  الســوري  الجيــش  قــوات  تحاربهــا  التــي  اإلرهابيــة  املجموعــات 
هيئــة تحريــر الشــام املدرجــة علــى لوائــح مجلــس األمــن كمنظمة إرهابية، 
وهــي تســتخدم أهالــي محافظــة إدلــب كــدروع بشــرية، وليــس أدل علــى 
ذلــك مــن منــع اإلرهابييــن ونظــام أردوغــان ألهلنــا فــي إدلــب مــن الخــروج 

عبــر املعابــر اإلنســانية الثالثــة التــي افتتحتهــا الحكومــة الســورية«.
       وأضافــت: أنــه »فــي وقــت تحــاول فيــه الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها 
أملانيــا وفرنســا، اســتخدام الوضــع اإلنســاني كذريعــة للضغــط لوقــف 
أردوغــان  البتــزاز  ترضــخ  فإنهــا  اإلرهابييــن،  ضــد  العســكرية  العمليــات 
الــدول  وتهديــد  الســوريين  املهجريــن  معانــاة  اســتغالل  يواصــل  الــذي 

جيفري: واشنطن 
مستعدة لتزويد 

تركيا بالذخيرة في 
عمليتها بإدلب

ملف الشمال
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أراضيــه«. إلــى  منهــم  جديــدة  موجــات  بإرســال  األوروبيــة 
ولــن تدخــر أي جهــد  لــم  الســورية  أن »الحكومــة  املصــدر          وأكــد 
الســورية،  الجغرافيــا  امتــداد  علــى  للمواطنيــن  املســاعدات  تقديــم  فــي 
وكذلــك تقديــم التســهيالت للمواطنيــن املهجريــن بفعــل اإلرهــاب، كمــا 
تطالــب املجتمــع الدولــي، وخاصــة املســؤولين األوروبييــن، باتخــاذ موقــف 
إنســاني صــادق ولــو ملــرة واحــدة، والتخلــي عــن أجنداتهــم االســتعمارية 
العدوانــي  الســلوك  الســوريين، وإدانــة  الرخيصــة علــى حســاب معانــاة 
االلتــزام  علــى  وإرغامــه  الســوريين،  بمعانــاة  ومتاجرتــه  الترـكـي،  للنظــام 

)2020-3-5 )ســانا،  اإلنســاني«.  الدولــي  القانــون  بقواعــد 
     فــي أثنــاء ذلــك، قــال الرئيــس الرو�ســي فــي مســتهل لقائــه بنظيــره التركــي: 
 بيننــا، 

ً
 مباشــرا

ً
إلــى درجــة تتطلــب حديثــا فــي إدلــب توتــرت  إن األوضــاع 

وأكــد علــى ضــرورة تجــاوز هــذا التوتــر والعمــل علــى عــدم تكــراره.
     وحــول مقتــل العســكريين األتــراك فــي ســورية قــال بوتيــن: إن خســارة 
 أن العســكريين الــروس والســوريين 

ً
 مأســاة كبيــرة، موضحــا

ً
النــاس دائمــا

لــم يكونــوا علــى علــم بموقــع الجنــود األتــراك، والجيــش الســوري خــالل 
 خســائر كبيــرة، وأضــاف: أنــه بــات مــن الضــروري 

ً
هــذه الفتــرة تكبــد أيضــا

»ولكيــال  تكــراره،  عــدم  علــى  والعمــل  اليــوم  املتشــكل  الوضــع  مناقشــة 
.»

ً
 بالعالقــات الروســية التركيــة التــي نثمنهــا عاليــا

ً
يلحــق ضــررا

: »مثلما طلبتم نحن مستعدون 
ً
     وخاطب بوتين ضيفه أردوغان قائال

 لوجــه ثــم ينضــم إلينــا فيمــا بعــد املســؤولون فــي 
ً
لنبــدأ بالحديــث وجهــا

الحكومتيــن الروســية والتركيــة«.
    مــن جانبــه أشــار أردوغــان إلــى متانــة العالقــات التركيــة – الروســية، 

 أن العمــل علــى تطويــر هــذه العالقــات يعــد مســألة هامــة.
ً
مؤكــدا

علــى  ينطبــق  وهــذا  الــذروة،  إلــى   
ً
حاليــا عالقاتنــا  »وصلــت  وقــال:       

املهمــة  أن  نعتبــر  ونحــن  التجاريــة..  والعالقــات  الدفاعيــة  الصناعــات 
علــى  قــادرون  أننــا  وأعتبــر  العالقــات،  هــذه  تطويــر  فــي  تتمثــل  األســاس 

)2020-3-5 اليــوم،  )روســيا  ذلــك«. 
بوتيــن  بيــن  الثنائــي  اللقــاء  بــأن  الكرمليــن  أفــاد  الحــق،  وقــت  وفــي        
 إلــى أن املحادثــات 

ً
وأردوغــان، حــول ســورية اســتمر 3 ســاعات، مشــيرا

البلديــن. وفــدي  بمشــاركة  تتواصــل 
فــي تصريــح  بيســكوف،  دميتــري  الكرمليــن،  باســم  املتحــدث  وقــال        
لوجــه،   

ً
وجهــا ســاعات«   3 مــدار  علــى  »تحدثــا  الرئيســين  إن  صحافــي: 

: أن »املحادثــات تســتمر اآلن بمشــاركة الوفديــن الذيــن انضمــا 
ً
مضيفــا

)2020-3-5 )نوفوســتي،  ســاعة«.  نصــف  منــذ 
قــرارات  إلــى حزمــة  الترـكـي  الرو�ســي ونظيــره  الرئيــس  هــذا، وتوصــل        
لتخفيــف التوتــر فــي إدلــب الســورية تشــمل إعــالن وقــف إطــالق نــار فــي 

الليــل. منتصــف  منــذ  املنطقــة 
فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع أردوغــان عقــد عقــب       وقــال بوتيــن، 
محادثــات بيــن الطرفيــن جــرت فــي الكرمليــن واســتمرت نحــو 6 ســاعات: 
 خــالل العــام الحالــي، ويتيــح االتصــال الوثيــق 

ً
»أجرينــا اليــوم لقــاء ثالثــا

الرئيس الرو�سي في مستهل لقائه بنظيره التركي في موسكو

ملف الشمال
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الشــخ�سي بيننــا حــل مســائل مختلفــة للتعــاون الثنائــي بصــورة ســريعة 
وإيجــاد مواقــف مشــتركة فــي تســوية قضايــا دوليــة محوريــة. بحثنــا اليــوم 
 التــي تشــكلت فــي محافظــة إدلــب الســورية، حيــث 

ً
األوضــاع املتوتــرة جــدا

كثفــت التشــكيالت املســلحة منــذ بدايــة العــام الحالــي أنشــطتها بشــكل 
حــاد«.

      وأوضــح بوتيــن أن املســلحين »قصفــوا بشــكل دوري مواقــع القــوات 
اســتمرار  مــع   

ً
تزامنــا املســاملة،  والبلــدات  واملــدن  الســورية  الحكوميــة 

هجمــات املتطرفيــن علــى قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية«، التــي لفــت 
إلــى أنهــا تعرضــت لـــ15 اعتــداء منــذ بدايــة العــام 2020، فيمــا أكــد أن 

روســيا أبلغــت تركيــا بشــكل ســريع بــكل هــذه الحــوادث.
      وأشــار بوتيــن إلــى أن تصرفــات املســلحين 
مــا  القتاليــة،  األعمــال  اســتئناف  إلــى  أدت 
أتــراك، وأضــاف:  فــي مقتــل عســكريين  تســبب 
عــن  الســياق  هــذا  فــي  جديــد  مــن  »أعربــت 
القتلــى وكل  أردوغــان وذوي  للرئيــس  التعــازي 

الترـكـي«. الشــعب 
مــع  متفقيــن   

ً
دائمــا »لســنا  بوتيــن:  وشــدد       

لألحــداث  تقديراتنــا  فــي  األتــراك  شــركائنا 
الحاصلــة فــي ســورية، لكننــا ننجــح كل مــرة فــي 
املســتوى  علــى   

ً
اعتمــادا الحيويــة،  اللحظــات 

فــي إيجــاد  فــي العالقــات الثنائيــة بيننــا،  العالــي 
نقــاط مشــتركة حــول القضايــا الخالفيــة، وفــي 
التوصــل إلــى قــرارات مقبولــة. وهــذا مــا حصــل 

.»
ً
أيضــا املــرة  هــذه 

        وأوضــح الرئيــس الرو�ســي: »أكدنــا اليــوم 
املشــترك  العمــل  فــي مواصلــة  بلديــن  مصلحــة 
العمليــة  هــذه  ألن  أســتانا،  منصــة  إطــار  فــي 
وقتــه  فــي  املشــترك  العمــل  أعطــت  بالضبــط 
الســورية..  التســوية  ســياق  فــي  جديــة  دفعــة 
احتــرام  بمبــدأ  االلتــزام  ضــرورة  مــن  ننطلــق 
ونحــن  أراضيهــا،  ووحــدة  ســورية  ســيادة 
إضعــاف  منــع  بضــرورة  كذلــك  مقتنعــون 

الدولــي«. اإلرهــاب  مكافحــة 
وثيقــة  نســقنا  املحادثــات  لهــذه  »نتيجــة  الرو�ســي:  الرئيــس  وأعلــن       
مشــتركة تتضمــن القــرارات التــي توصلنــا إليهــا مــع الرئيــس التركــي، وتمكنــا 
مــن إيجادهــا خــالل مشــاورات اليــوم التــي اســتمرت 6 ســاعات. آمــل فــي 
فــي  القتاليــة   لوقــف األعمــال 

ً
 جيــدا

ً
أن تصبــح هــذه االتفاقــات أساســا

منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد وإنهــاء معانــاة الســكان املدنيين وتفاقم 
األزمــة اإلنســانية، وخلــق ظــروف الســتمرار عمليــة الســالم فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية بيــن كل األطــراف املتناحــرة«.
      من جانبه، أعلن أردوغان أن الطرفين توصال إلى اتفاق حول وقف 

 مــن منتصــف ليــل 
ً
إطــالق نــار فــي إدلــب ســيدخل حيــز التنفيــذ اعتبــارا

 عــن ارتياحــه بنتيجــة املحادثــات مــع بوتيــن.
ً
الخميــس إلــى الجمعــة، معربــا

       وتابــع الرئيــس الترـكـي: »ســنحقق وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب فــي 
 خطــوات ســريعة أخــرى فــي 

ً
أقصــر وقــت ممكــن ومــن ثــم ســنتخذ ســويا

هذا الشــأن«، وشــدد على أن »روح التعاون مع روســيا قدمت مســاهمة 
ســورية«،      فــي  الصــراع  إلنهــاء  الراميــة  الدوليــة  للجهــود  مســبوقة  غيــر 
وأردف: »نــود أن نســتمر فــي تعميــق عالقــات التعــاون مــع روســيا والتــي 

تشــمل العمليــة السياســية حــول ســورية واألوضــاع شــرق الفــرات«.
     واســتطرد بالقول: »هدف النظام الســوري الرئي�ســي هو تفريغ إدلب 
تهجيــر  عبــر  محــرج  موقــف  فــي  تركيــا  ووضــع  الســكان  مــن  شــريحة  مــن 
الســكان... تركيــا ســتحتفظ بحــق الــرد بكامــل 
أي  بشــن  الســوري  النظــام  قيــام  حــال  قوتهــا 

)2020-3-5 اليــوم،  )روســيا  هجمــات«. 
     وتبنى الرئيس الرو�سي ونظيره التركي، وثيقة 
مشــتركة تشــمل عــدة نقــاط لتســوية األوضــاع 
نــار  إطــالق  وقــف  بينهــا  الســورية  إدلــب  فــي 

آمــن. ممــر  وإنشــاء 
        وتقــول الوثيقــة، التــي أطلــق عليهــا تســمية 
إرســاء  حــول  للمذكــرة  اإلضافــي  »البرتوكــول 
االســتقرار فــي منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد 
وتالهــا   »2018 ســبتمبر   17 بيــوم  واملؤرخــة 
الفــروف،  ســيرغي  الرو�ســي،  الخارجيــة  وزيــر 
ونظيــره الترـكـي، مولــود تشــاووش أغلــو: »تؤكــد 
روســيا وتركيــا التزامهمــا باســتقالل الجمهوريــة 
أراضيهــا،  ووحــدة  ووحدتهــا  الســورية  العربيــة 
جميــع  مكافحــة  علــى  حزمهمــا  إلــى  مشــيرتين 
أشــكال اإلرهــاب والقضــاء علــى كل التنظيمــات 
اإلرهابيــة التــي اعتــرف بتصنيفهــا مجلــس األمــن 
التابــع لألمــم املتحــدة، ومتفقتيــن مــع ذلــك علــى 
أن تهديــد املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة ال 

بــأي ذرائــع«. يمكــن تبريــره 
       وشددت روسيا وتركيا في الوثيقة على أنه 
 للنــزاع الســوري، الــذي يمكــن تســويته فقــط نتيجــة 

ً
»ال حــل عســكريا

لعمليــة سياســية يقودهــا وينفذهــا الســوريون بأنفســهم بدعــم األمــم 
املتحــدة وفــق القــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــي«.

       وأكــد الجانبــان »أهميــة منــع التدهــور الالحــق لألوضــاع اإلنســانية، 
وضمــان حمايــة املدنييــن وتقديــم املســاعدة اإلنســانية لــكل املحتاجيــن 
ومنــع  تمييــز،  أي  ودون  مســبقة  شــروط  أي  طــرح  دون  الســوريين، 
للالجئيــن  واآلمنــة  الطوعيــة  العــودة  فــي  واإلســهام  النــزوح  اســتمرار 

فــي ســورية«. إقامتهــم  أماكــن  إلــى  والنازحيــن 
 للوثيقة، وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:

ً
    ووفقا

دمشق: قيام 
مسؤولين أمريكيين 

بالتسلل إلى األرا�سي 
السورية تكريس 

لحقيقة أن اإلدارة 
األمريكية تعتبر نفسها 
فوق القانون الدولي 

واملواثيق األممية

ملف الشمال
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فــي منطقــة  القائــم  التمــاس  1. وقــف كل األعمــال القتاليــة علــى خــط 
عــام  آذار   6 يــوم  مــن   00:01 مــن   

ً
اعتبــارا التصعيــد  لخفــض  إدلــب 

.2020
 
ً
 و6 كيلومتــرات جنوبــا

ً
2. إنشــاء ممــر آمــن عرضــه 6 كيلومتــرات شــماال

مــن الطريــق »M4«، ليتــم تنســيق املعاييــر الدقيقــة لعمــل املمــر اآلمــن 
عبــر قنــوات االتصــال بيــن وزارتــي الدفــاع لالتحــاد الرو�ســي والجمهوريــة 

التركيــة فــي غضــون 7 أيــام.
3. بــدء الدوريــات الروســية التركيــة املشــتركة يــوم 15 آذار 2020 علــى 
بعــد كيلومتريــن  الواقعــة علــى  ترنبــة  بلــدة  مــن   ،»M4« الطريــق طــول 
 إلــى بلــدة عيــن الحــور. )روســيا اليــوم، 3-5-

ً
مــن مدينــة ســراقب ووصــوال

)2020
        وفي وقت الحق من اليوم ذاته، أعلن الكرملين أن الرئيس الرو�سي 
بحــث فــي اتصــال هاتفــي مــع رئيــس املجلــس األوروبــي، شــارل ميشــيل، 

الوضــع فــي ســورية وتصاعــد التوتــر فــي إدلــب.
فــي بيــان صــدر عــن الكرمليــن أنــه أثنــاء املكاملــة بيــن بوتيــن         وجــاء 
وميشــيل، جــرى »بحــث الوضــع فــي ســورية علــى ضــوء تصاعــد التوتــر 
فــي منطقــة إدلــب، الــذي تســببت بــه تحــركات التشــكيالت اإلرهابيــة«.

     وأضــاف البيــان: أن االتصــال ركــز علــى بحــث القضايــا اإلنســانية، 
وأن ميشيل أخبر الرئيس الرو�سي، بهذا الصدد، بـ »الخطوات املتخذة 
بيــان  وختــم  األوروبــي«،  االتحــاد  دول  إلــى  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  ملنــع 
الكرمليــن أن الطرفيــن اتفقــا علــى »مواصلــة االتصــاالت«. )إنترفاكــس، 

)2020-3-5
النصــرة« اإلرهابــي  تنظيــم »جبهــة  اســتأنف مســلحو  ذلــك،  إلــى          
قصفهــم ملدينــة ســراقب، وطريــق M5 االســتراتيجي الرابــط بيــن دمشــق 

)2020-3-5 )نوفوســتي،  وحلــب. 

 فــي إدلــب 
ً
 تركيــا

ً
      فــي وقــت أعلنــت الســلطات التركيــة، مقتــل جنديــا

ليرتفــع عــدد قتلــى الجيــش الترـكـي فــي عمليــة »درع الربيــع«، التــي بدأهــا 
. )روســيا اليــوم، 3-5-

ً
فــي إدلــب نهايــة شــهر كانــون الثانــي، إلــى 60 فــردا

)2020
       ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جنديين 
إلــى أن العســكريين  فــي إدلــب، وأشــارت  تركييــن وإصابــة ثالثــة آخريــن 
األتــراك قتلــوا نتيجــة القصــف مــن قبــل الجيــش الســوري. )تــاس، 3-5-

)2020
الســوري  الجيــش  إن  عســكري:  مصــدر  قــال  ذلــك،  غضــون  فــي       
تصــدى لهجــوم مــن قبــل »جبهــة النصــرة« علــى مدينــة ســراقب وداديــخ 

ومحيطهــا.
 
ً
       وأضــاف املصــدر: أن الطائــرات املســيرة التركيــة اســتهدفت نقاطــا

للجيــش الســوري فــي ســراقب.
      يأتي ذلك في وقت واصلت وحدات الجيش عملياتها العسكرية ضد 
التنظيمــات اإلرهابيــة علــى محــور جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي، 

ووجهــت ضربــات مركــزة ضــد تحصيناتهــم وخطــوط إمدادهــم.
مــن  املســلحة  التنظيمــات  دحــر  مــن  الســورية  القــوات  وتمكنــت        
الجيــش  نفــذ  حيــث  ســراقب،  منطقــة  فــي  والبلــدات  القــرى  مــن  عــدد 
عمليــات مكثفــة بســالحي املدفعيــة والصواريــخ ضــد تلــك املجموعــات 
ونقــاط تمركزهــم علــى املحــور الغربــي والجنوبــي الغربــي ملدينــة ســراقب 
وتمكنــت مــن دحرهــم مــن قــرى وبلــدات جوبــاس وترنبــة وداديــخ وكفــر 

بطيــخ غــرب الطريــق الدولــي حلــب - دمشــق. )ســانا، 2020-3-5(
        من جانبه، قال وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر 
صحافــي عقــده الخميــس: »نعتقــد أن تركيــا، شــريكتنا فــي الناتــو، تمتلــك 
 فــي حمايــة مصالحهــا فــي األرا�ســي الســورية، بالنظــر إلــى مــا 

ً
 كامــال

ً
حقــا

مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا: »اتفاق وقف إطالق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام
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يفعلــه هنــاك كل مــن )الرئيــس الســوري بشــار( األســد وروســيا وإيــران«.
       وأكــد بومبيــو، أن إدارة الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، تــدرس 
 خيــارات لدعــم تركيــا فــي ســورية، فــي ظــل التقاريــر حــول توجيــه 

ً
حاليــا

 للمســاعدة. )روســيا اليــوم، 2020-3-5(
ً
أنقــرة إلــى واشــنطن طلبــا

أن  األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أعلــن  بــدوره،         
الواليــات املتحــدة تأمــل أن تســاهم االتفاقــات التــي وقعهــا رئيســا روســيا 

فــي تخفيــف حــدة الوضــع هنــاك. وتركيــا بشــأن إدلــب 
الروســية  االتفاقــات  بشــأن  اليــوم  تقاريــر  شــجعتنا  »لقــد  وقــال:        
تســاعد  أن  نأمــل  والتــي  إدلــب،  فــي  النــار  إطــالق  وقــف  بشــأن  التركيــة 
فــي تخفيــف حــدة الوضــع الخطيــر للغايــة وتخفيــف األزمــة اإلنســانية 

اســتعداد  عــن  أعــرب  كذلــك  الرهيبــة«، 
مــع  األمــر  هــذا  ملناقشــة  املتحــدة،  الواليــات 
-3-6 )ســبوتنيك،  ذك.  فــي  وتأمــل  تركيــا، 

)2020
السياســة  مســؤول  قــال  ذلــك،  بمــوازاة       
الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي جوزيــف بوريــل، 
الجمعة، إن اتفاق وقف إطالق النار الرو�سي 
التركــي أمــر جيــد وشــرط مســبق لتقديــم مزيــد 

مــن املعونــات اإلنســانية األوروبيــة إلدلــب.
 علــى ســؤال بشــأن إمكانيــة فــرض منطقــة 

ً
وردا

حظــر طيــران فــي إدلــب قــال »يتعيــن أن نركــز 
)رويتــرز،  اإلنســاني«.  الجانــب  علــى  جهودنــا 

)2020-3-6
أن  التركيــة  الرئاســة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
أنقــرة  بيــن  إليــه  التوصــل  تــم  الــذي  االتفــاق 
إدلــب  محافظــة  فــي  الوضــع  بشــأن  وموســكو 
بيــن  التعــاون  باســتئناف  يســمح  الســورية، 
حــول  أســتانا«  »عمليــة  إطــار  فــي  البلديــن 

ســورية.
     وفــي تصريــح صحافــي، قــال فــؤاد أوقطــاي، 

اليــه  التوصــل  تــم  الــذي  امللحــق  »التفاهــم  إن  الترـكـي:  الرئيــس  نائــب 
إحيــاء  يعيــد  روســيا  إلــى  أردوغــان  طيــب(  )رجــب  الرئيــس  زيــارة  خــالل 

)2020-3-6 )األناضــول،  وسوت�ســي«.  أســتانا  مســاري 
ورئيــس  األســد  بشــار  الرئيــس  بيــن  هاتفــي  اتصــال  وجــرى  هــذا،       
جمهورية روســيا االتحادية فالديمير بوتين تطرق إلى تطورات األوضاع 
فــي ســورية، حيــث هنــأ الرئيــس بوتيــن الرئيــس األســد باإلنجــازات التــي 
تــم  مــا  علــى  ســيادته  وأطلــع  إدلــب،  فــي  األخيــرة  املعــارك  فــي  تحققــت 
املســؤولين  مــع  الــروس  واملســؤولين  اجتماعــه  خــالل  إليــه  التوصــل 

األتــراك.
    وعّبــر الرئيــس األســد خــالل االتصــال عــن ارتياحــه ملــا أنجزتــه القيــادة 
الروســية خــالل اللقــاء مــع التركــي فــي موســكو، ومــا يمكــن أن تحملــه مــن 

انعكاســات إيجابيــة علــى الشــعب الســوري علــى مختلــف األصعــدة بمــا 
فــي ذلــك االنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي حــال التــزام الجانــب 

التركــي بهــا.
     وتــم التأكيــد خــالل االتصــال علــى أن االتفاقــات التــي تــم التوصــل 
إليهــا تصــب فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى ضمــان ســيادة ســورية ووحــدة 
أراضيهــا، باإلضافــة الــى أنهــا يمكــن أن تســاعد فــي تهيئــة األجــواء إلعــادة 
إطــالق العمليــة السياســية. )رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى 

)2020-3-6 فيســبوك، 
      وفــي وقــت الحــق مــن يــوم الجمعــة، اعتبــرت روســيا أن االتفــاق الــذي 
إدلــب  منطقــة  فــي  النــار  إطــالق  وقــف  حــول  تركيــا  مــع  إليــه  توصلــت 
علــى  عــام  بشــكل  تنفيــذه  يجــري  الســورية 
القصــف. عمليــات  بعــض  رصــد  مــن  الرغــم 

       وقــال منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم 
املتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، فــي تصريــح صحافــي 
بعــد  العامليــة  املنظمــة  مقــر  مــن  بــه  أدلــى 
بشــأن  الدولــي  األمــن  ملجلــس  مغلقــة  جلســة 
إدلــب  فــي  النــار  إطــالق  وقــف  »اتفــاق  إدلــب: 
يجــري تنفيــذه بشــكل عــام. نعــم، كانــت هنــاك 
فــي أن  نأمــل  عمليــات قصــف متفرقــة، لكننــا 

وقفهــا«.   يتــم 
عرقلــت  أن  بعــد  تأتــي  نيبينزيــا  تصريحــات      
الواليــات املتحــدة مســودة بيــان ملجلــس األمــن، 
مــن  بطلــب  عقــدت  مغلقــة  جلســة  خــالل 
روســيا، حــول اتفاقهــا مــع تركيــا بشــأن إدلــب. 

)2020-3-6 اليــوم،  )روســيا 
وفــي اليــوم األول مــن دخــول وقــف إطــالق النــار 
حيــز التنفيــذ، تصــدت الدفاعــات الجويــة فــي 
قاعــدة حميميــم لطائرتيــن مســيرتين قادمتيــن 
محيــط  فــي  ودمرتهمــا  إدلــب  محافظــة  مــن 
-3-6 )ســانا،  الالذقيــة.  بريــف  جبلــة  مدينــة 

)2020
املصالحــة  رئيــس مركــز  أعلــن  ذاتــه،  اليــوم  مــن  وقــت الحــق  وفــي        
فــي  فــي ســورية، أوليــغ جورافليــوف، أن املســلحين املتمركزيــن  الرو�ســي 
وقــف  نظــام  فــرض  منــذ  قصــف  عمليــات  ســت  نفــذوا  إدلــب  منطقــة 

املنطقــة. فــي  النــار  إطــالق 
     وأوضــح رئيــس املركــز التابــع لــوزارة الدفــاع الروســية، ومقــره قاعــدة 
القصــف  عمليــات  أن  الالذقيــة،  بريــف  الروســية  الجويــة  حميميــم 
 مــن البلــدات ومواقــع القــوات الحكوميــة الســورية فــي 

ً
اســتهدفت عــددا

والالذقيــة. محافظتــي حلــب 
عــن  التخلــي  إلــى  املســلحة  التنظيمــات  قــادة  جورافليــوف  ودعــا       
)2020-3-6 )تــاس،  الســلمية.  التســوية  طريــق  وتبنــي  االســتفزازات 

الخارجية السورية: 
تصريحات الغرب 

حول الوضع اإلنساني 
في إدلب يظهر 

استمراره بتسييس 
كل ما هو إنساني 
لخدمة مصالحها
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التعليق

 فــي املصالــح علــى مســتوى املنطقــة، إذ واجــه الجيــش العربــي 
ً
 واضحــا

ً
    أظهــر التصعيــد األخيــر فــي إدلــب انقســاما

الســوري املدعــوم مــن روســيا وإيــران جيــش االحتــالل التركــي الداعــم للتنظيمــات اإلرهابيــة وامليليشــيات، والــذي 
القــى التحريــض الكبيــر والدعــم املحــدود مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة، ومــن دول أوربيــة كان دعمهــا للنظــام 

، بمــا يعكــس حالــة مــن غيــاب الثقــة برئيســه رجــب طيــب أردوغــان.
ً
 وحــذرا

ً
التركــي خجــوال

ى في املواجهة املباشرة بين الجيش العربي السوري وحلفائه وقوات االحتالل 
ّ

     التصعيُد في إدلب -الذي تجل
 مــن القــوات النظاميــة ومــن 

ً
التركــي وإرهابييــه- النمــوذَج الجديــَد مــن حــروب الجيــل الخامــس التــي مثلــت خليطــا

امليليشــيات، وتــم اســتخدام أعلــى درجــات التكنولوجيــا فيهــا مــن أنظمــة تشــويش وأنظمــة الدفــاع الجــوي التــي 
أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة إغالقهــا فــوق املنطقــة الشــمالية مــن البــالد، وكان نتيجتهــا 
إســقاط العديــد مــن املســيرات التركيــة عاليــة التكنولوجيــا، بمقابــل إســقاط قــوات االحتــالل التركــي للعديــد مــن 

الطائــرات الحربيــة الســورية.
     يتــرك التشــويش الــذي حصــل فــي إدلــب -مــن جهــة االحتــالل الترـكـّي- الكثيــَر مــن التســاؤالت حــول الدرجــة 
 فــي اإلعــالن عنهــا علــى مــا يبــدو فــي إعالنهــا، 

ً
التــي انغمــَس فيهــا حلــف شــمال األطل�ســي فــي الحــرب والتــي كان خجــوال

لــم يكــن مثلــه الحليــف الرو�ســي وال اإليرانــّي، فــاألول أعلــن أنــه لــم يعــد بإمكانــه ضمــان أمــن الطيــران الترـكـي 
 دخلــت وبكامــل قوتهــا املوجــودة فــي ســورية إلــى جانــب 

ً
فــي األجــواء الســورية، وهــو مؤشــر علــى أن روســيا أيضــا

الجيــش العربــي الســوري، باإلضافــة إلــى اإلعــالن اإليرانــّي عّمــا ســمي املركــز االستشــاري اإليرانــي فــي ســورية ودوره 
فــي العمليــة العســكرية الجاريــة فــي إدلــب.

   الهاويــة التــي انزلــق إليهــا الوضــع فــي إدلــب وبقــاء الدعــم األوروبــي األميركــي فــي إطــاٍر مــن الخجــل، فــي مقابــل ثبــات 
الجيــش العربــي الســوري فــي امليــدان بدعــم مــن حلفائــه، كّل هــذا دفــع برئيــس النظــام الترـكـي إلــى البحــث عــن 
مخــرج فذهــب إلــى موســكو، والتقــى بوتيــن وجــاء االتفــاق الــذي أعلــن بينهمــا، لكــن كانــت بنــود االتفــاق حمالــة 
 لجهــة أن ال 

ً
أوجــه فيهــا الغمــوض والوضــوح، فوقــف إطــالق النــار علــى جبهــات التمــاس الحاليــة كان واضحــا

ســقط مطلــب النظــام التركــي الســابق بالعــودة إلــى مــا خلــف نقــاط املراقبــة التركيــة.
ُ
عــودة إلــى الــوراء فــي إدلــب، وأ

    فــي الوقــت ذاتــه يحمــُل االتفــاُق فــي بنــده الــذي ينــصُّ علــى تأميــن الطريــق الدولــي إم 4 بفتــح ممــر آمــن بعــرض 
 علــى عــدم رغبــة الطرفيــن بالذهــاب إلــى املزيــد مــن العمليــات العســكرية 

ً
6 كــم مــن كال جانبــي الطريــق داللــة

 باملواجهــات التــي جــرت قبــل تطبيــق االتفــاق.
ً
، قياســا

ً
 وماديــا

ً
املكلفــة، بشــريا

    إنَّ مــا ورد فــي هــذا االتفــاق -الــذي أكــد علــى التنســيق فــي مواصلــة العمليــات ضــد التنظيمــات املدرجــة علــى 
التركســتاني« و»أجنــاد القوقــاز«  اللوائــح الدوليــة لإلرهــاب أي تنظيــم »جبهــة النصــرة« و»الحــزب اإلســالمي 
 فيــه بحســبان أن خطــوط التمــاس هــي مــع تلــك التنظيمــات اإلرهابية، 

ً
 كبيــرا

ً
ــل غموضــا

ّ
و«اإليغــور« وغيرهــم- يمث

ومــن هــذا التناقــض الســابق يبــرز الســؤال هــل أن مكافحتهــا ســتتم بوســائل غيــر عســكرية أي مــن خــالل الدفــع 
 ولــم ينفــذ؟    

ً
 طــرح ســابقا

ً
بهــا مــن قبــل ضامنهــا التركــي إلــى الذهــاب باتجــاه قــرار التفكيــك الذاتــي، بصفتــه خيــارا

 تكــن التفســيرات للغمــوض فــي االتفــاق املســمى »البرتوكــول امللحــق التفــاق سوت�ســي«، إال أن احتمــاالت 
ً
    أيــا

مؤقــت  اتفــاق  والســوريين  ســورية  نظــر  وجهــة  مــن  وهــو  هــش،  النــار  إطــالق  ووقــف  ضعيفــة  تبقــى  التنفيــذ 
، ســواء أكان ذلــك بالذهــاب نحــو التســويات، أم باســتئناف العمــل العســكري، بحســبان أن 

ً
وســينتهي قريبــا

اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن يتناقــض مــع تصميــم الدولــة الســورية علــى تحريــر كامــل التــراب الســوري.   
    لعــلَّ الحديــث األبــرز الــذي البــد أن الرئيــس الرو�ســي طرحــه علــى رئيــس النظــام التركــي ولــم يتوصــال إلــى اتفــاق 
بشــأنه فبقــي دون بنــد يحــدد مســتقبله فــي »البروتكــول امللحــق«، هــو الوجــود التركــي فــي إدلــب والــذي تــم تكثيفــه 
طــوال الشــهرين املاضييــن، إذ إنَّ هــذا الوجــود يتناقــض مــع مــا ينــص عليــه اتفــاق سوت�ســي بــأن وجــود القــوات 
التركيــة فــي إدلــب يقتصــر علــى نقــاط املرقبــة وعلــى آليــات إيصــال املــؤن لهــا، باإلضافــة إلــى مــا يتفــق عليــه مــن 

دوريــات مشــتركة روســية – تركيــة، كان يجــب أن تخــرج فــي املنطقــة بموجــب »سوت�ســي«. 
    ومهمــا يكــن مــن أمــر املعلــن واملخفــي أو املتفــق عليــه وغيــر املتفــق عليــه، فالواضــح أنَّ أردوغــان كان يســتجدي 
 فــي الحصــول علــى 

ً
إخراجــه مــن عنــق الزجاجــة بخيــارات مؤقتــة ســلمية، إذ إنَّ ابتــزازه ألوروبــا لــم ُيجــِد نفعــا

.
ً
الدعــم املطلــوب، وبالتالــي بقيــت روســيا ملجــأه األكثــر نفعــا
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