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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. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
والتصريحــات  لألنبــاء  فيــه  نعــرض 
املســؤولين  لســان  علــى  خرجــت  التــي 
اإلعالميــة  والتقاريــر  والدبلوماســيين 
العربيــة واألجنبيــة حــول ســورية، كمــا 
نعــرض لعــودة نشــاط ســورية الفاعــل فــي 
املحافــل الدوليــة، هــذا وتــم التطــرق الــى 
تفاصيــل مــا ســمي عمليــة تبــادل لألســرى 
بيــن دمشــق وكيــان االحتــالل اإلســرائيلي.

ملف الشمال
نتتبــع فيــه أخبــار العمليــات العســكرية للجيــش العربــي الســوري ضــد التنظيمــات 

اإلرهابيــة شــمال البــالد، مــع تصاعــد الحديــث عــن قــرب انطــالق عمليــة عســكرية 

واســعة فــي إدلــب بــدأت مؤشــراتها بالظهــور فــي امليــدان.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

قــوات  بقــاء  بشــأن  املســتجدات  آخــر 

شــرق  فــي  غربيــة   – أميركيــة  احتالليــة 

البــالد رغــم اإلعــالن عــن »هزيمــة« تنظيــم 

داعــش اإلرهابــي، كمــا تــم التطــرق آلخــر 

املســتجدات بشــأن مــا تســمى »املنطقــة 

اآلمنــة«، باإلضافــة إلــى عــرض للتصاعــد 

ضــد  االحتجــاج  حركــة  فــي  املســتمر 

فــي شــرق البــالد. التنظيمــات الكرديــة 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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      قــال الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن، بعــد يــوم مــن اختتــام الجولــة 
12 مــن محادثــات أســتانا، فــي مؤتمــر صحافــّي علــى هامــش فعاليــات 
منتــدى »الحــزام والطريــق« فــي بكيــن: إنَّ »املعارضــة الســورية تعتقــد 
أن حكومة الرئيس بشــار األســد منتصرة وهذا األمر صحيح وواقعي«، 
لكــن هــذه الحكومــة ال تحــاول فــرض موقفهــا فــي مــا يتعلــق بقــوام اللجنــة 

الدســتورية.
هــة للرئيــس )بشــار( األســد فــي       وأشــار بوتيــن إلــى أنَّ »االتهامــات املوجَّ
عرقلة انطالق عمل لجنة اإلصالحات الدستورية عارية من الصحة، 
وال يحــق ألحــد القــول: إن )الرئيــس( األســد يتهــرب مــن تشــكيل هــذه 
اللجنــة«، وأضــاف: »أســتطيع القــول: إن املعارضــة هــي مــن يعرقــل 
 إلى وجود »ضغـط 

ً
ذلك«، وعزا بوتين تعثر تشكيل »الدستورية« أيضا

خـــارجي«. )روســيا اليــوم، 2019-4-27(
األممــي  املبعــوث  أعلــن  ذلــك،  بمــوازاة       
الخــاص إلــى ســورية غيــر بيدرســن أن تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية ال يــزال يتطلــب االتفــاق 
بشــأنهم  ســتجري  أعضــاء،   6 أســماء  علــى 

إضافيــة. مشــاورات 
     وقــال بيدرســن فــي جلســة ملجلــس األمــن 
الدولي: »توصلنا التفاق على شطب 6 أسماء 
، والتــي قدمهــا 

ً
مــن القائمــة املتفــق عليهــا ســابقا

لتكــون  جاهديــن  ونعمــل  املدنــي.  املجتمــع 
األعضــاء«،  جميــع  علــى  موافقــة  األطــراف 
 30 تكــون  أن  إلــى  كذلــك  »نســعى  وأضــاف: 
باملئة من أعضاء اللجنة من النساء«. )تاس، 

)2019-5-1
     يأتــي ذلــك فــي وقــت، التقــت فيــه املستشــارة 
السياســية واإلعالميــة فــي رئاســة الجمهوريــة 
بثينــة شــعبان، وزيــر خارجيــة بوليفيــا دييغــو 
باريــس رودريغيــز علــى هامــش القمــة الدوليــة 
فــي بكيــن »حــزام واحــد طريــق واحــد«، وبحثــت 

معــه العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن.
أهميــة  إلــى  اللقــاء  فــي  رودريغيــز  وأشــار      

العالقات الودية بين سورية وبوليفيا ونضالهما املشترك ضد الهيمنة 
 بصمــود الشــعب الســوري وقيادتــه فــي مواجهــة 

ً
واالســتعمار، منوهــا

اإلرهــاب ودحــره، وكذلــك بأهميــة املبــادرة الصينيــة »الحــزام والطريــق« 
التــي مــن شــأنها أن تغيــر الكثيــر مــن واقــع شــعوب العالــم ومســتقبلهم.
     كمــا التقــت شــعبان علــى هامــش القمــة وزيــر الطاقــة اإليرانــي رضــا 
أردكانيــان الــذي نــوه بموقــف ســورية فــي القمــة، وكشــف سياســات 
العقوبــات  وفــرض  الغــاب  شــريعة  علــى  القائمــة  املتحــدة  الواليــات 
والحصار ضد الشعبين السوري واإليراني خارج جميع األطر والقوانين 

واملواثيــق الدوليــة.
 باألســاليب 

ً
ــد الجانبــان، أن معظــم الــدول باتــت تضيــق ذرعــا

ّ
     وأك

الغربيــة املتبعــة للهيمنــة علــى مقدراتهــا، موِضَحيــن أنَّ »العالــم يجتمــع 
اليوم إليجاد صيغة بديلة حضارية وإنسانية تحقق مصالح الجميع، 

وتضمــن احتــرام جميــع الــدول والشــعوب«. 
    هــذا، واختتمــت أعمــال الــدورة الثانيــة لقمــة »حــزام واحــد طريــق 
واحد« التي مثلت فيها شعبان الجمهورية العربية السورية، واستمرت 
ثالثــة أيــام؛ وذلــك تحــت عنــوان )تناســق السياســات( وشــارك فيهــا 37 
 مــن أنحــاء العالــم. )ســانا، 28-

ً
رئيــس دولــة ورئيــس وزراء و150 وزيــرا

)2019-4
     فــي ســياق متصــل، أكــدت شــعبان، أنــه لــن يتــم الســماح باملشــاركة 
فــي إعــادة إعمــار ســورية، إال للــدول التــي ســاعدتها علــى تجــاوز أزمتهــا، 
وأعربــت عــن أملهــا فــي أن تكــون الصيــن وإيــران وروســيا، بيــن الــدول 

الرئيســة املشــاركة فــي هــذه العمليــة.
     وأضافــت: »أعلــن الرئيــس بشــار األســد، أن الــدول التــي قاتلــت ضدنــا 
طــوال الحــرب، لــن تشــارك فــي إعــادة إعمــار البــالد. فقــط الــدول التــي 
معنــا،  وديــة  عالقــات  لهــا  وكانــت  ســاعدتنا 
ســتكون بيــن شــركائنا فــي عمليــة إعــادة البنــاء”.
    وشددت شعبان على ضرورة تحرير أرا�سي 
البــدء  قبــل  اإلرهابييــن،  مــن  كافــة  ســورية 
بعمليــات إعــادة اإلعمــار بشــكل كامــل، وقالــت: 
فلــول  علــى  االنتصــار  بتحقيــق  نأمــل  »نحــن 
وإدلــب”.  ســورية  شــرق  شــمال  فــي  اإلرهــاب 

)2019-5-1 )نوفوســتي، 
     فــي هــذه األثنــاء، أعــرب نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن وليــد املعلــم 
الداعمــة  يانــغ  بيونــغ  ملواقــف  تقديــره  عــن 
لســورية فــي املحافــل الدوليــة فــي معــرض لقائــه 
مــع بــاك ميونــغ غــوك نائــب وزيــر الخارجيــة 

الكــوري الشــمالي.
الصداقــة  عالقــات  املعلــم  واســتعرض      
تطويرهــا  وســبل  البلديــن،  بيــن  التاريخيــة 
إلــى  باإلضافــة  املجــاالت،  كل  فــي  وتعزيزهــا 
التعــاون بيــن البلديــن فــي املنظمــات واملحافــل 
الدوليــة، وأكــد علــى اســتمرار دعــم دمشــق 
فــي  شــعبها  مــع  وتضامنهــا  الشــمالية  لكوريــا 
ومصالــح  تتناســب  ال  عليهــا  سياســات  فــرض  »محــاوالت  مواجهــة 
شــعبها، وفــي وجــه الحصــار االقتصــادّي الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة 

كوريــا”. علــى  األمريكيــة 
    بــدوره، شــدد نائــب وزيــر الخارجيــة الكــوري الشــمالي علــى اســتمرار 
دعم بيونغ يانغ لدمشق ووقوفها إلى جانبها »في وجه ما تتعرض له من 

حــرب إرهابيــة شرســة ومــن عقوبــات اقتصاديــة جائــرة”.
     وأعــرب عــن شــكر حكومتــه لســورية »علــى مواقفهــا الداعمــة لكوريــا 
فــي وجــه محــاوالت الهيمنــة التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
 على أهمية تنسيق املواقف بين البلدين في املحافل الدولية”. 

ً
ومشددا

)ســانا، 2019-4-30(
     هــذا، ونــدد نائــب وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل املقــداد بعــدم 
احتــرام الواليــات املتحــدة اللتزاماتهــا التــي قدمتهــا لكوريــا الشــمالية 

بوتين: إنَّ املعارضة 
السورية تعتقد أن 

حكومة الرئيس 
بشار األسد منتصرة 
وهذا األمر صحيح 

اقعي وو

امللف السيا�سي
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أثنــاء املباحثــات التــي تمــت بيــن الجانبيــن، وأكــد فــي لقائــه مــع نائــب وزيــر 
خارجيــة كوريــا الشــمالية بــاك ميونــغ غــوك والوفــد املرافــق لــه، ضــرورة 
التعــاون ملواجهــة التحديــات املتمثلــة باإلجــراءات االقتصاديــة أحاديــة 

الجانــب التــي تفرضهــا الــدول الغربيــة علــى دمشــق وبيونــغ يانــغ.
     وعبــر املقــداد عــن عمــق عالقــات الصداقــة التاريخيــة بيــن البلديــن فــي 

مختلف املجاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية.
     هــذا، ومــن جهتــه، قــال بــاك ميونــغ غــوك: إن زيارتــه لســورية تأتــي 

الكوريــة  العالقــات  أهميــة  علــى   
ً
تأكيــدا

 فــي هــذا املجــال علــى أن 
ً
الســورية، مشــددا

 إلى جانب سورية، 
ً
كوريا الشمالية تقف دوما

وتدعــم مواقفهــا فــي مختلــف املحافل الدولية.
    وأدان الدبلوما�ســي الكــوري القــرار األمريكــي 
املحتــل،  الســوري  العربــي  الجــوالن  حــول 
 ســورية 

ً
 أن بــالده تعــّد الجــوالن أرضــا

ً
موضحــا

مقدســة.
     ونــوه نائــب وزيــر خارجيــة كوريــا الشــمالية 
بإنجــازات الجيــش العربــي الســوري وصمــود 
الشــعب فــي مواجهــة اإلرهــاب الــذي تمارســه 
أشــكاله  بــكل  ســورية  علــى  الغربيــة  القــوى 
فــي   

ً
مشــيرا االقتصاديــة،  الحــرب  وآخرهــا 

الوقــت ذاتــه إلــى ســعي بــالده لإلســهام فــي دعــم 
ســورية في مجال إعادة اإلعمار. )ســانا، 5-1-

)2019
     جاء ذلك في وقت، أكد فيه األمين العام لـ»حزب هللا« السيد حسن 
نصــر هللا، أن أحــد األســباب األساســية للحــرب اإلرهابيــة علــى ســورية 
هو إضعافها خدمة ملصالح العدو اإلسرائيلّي، إضافة إلى ضرب محور 

املقاومــة فــي املنطقة.
    وقــال الســيد نصــر هللا فــي كلمــة لــه: يكفــي ســورية أنهــا لــم تستســلم 
وصمدت ووقفت وحمت املقاومين، وأنها لم تخضع لإلرادة األمريكية 
فــي وقــت خضــع لهــا كل العالــم باســتثناء إيــران 

وبعــض القــوى الشــعبية.
    وأشــار الســيد نصــر هللا إلــى أن واشــنطن 
ليكــون  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  أوجــدت 
مخططاتهــا  بوجــه  يقــف  مــن  كل  ضــد  أداة 
أنــه   

ً
مؤكــدا اإلســرائيلي،  العــدو  ومخططــات 

ســورية  فــي  اإلرهابــي  التنظيــم  هزيمــة  رغــم 
 
ً
 كبيــرا

ً
والعــراق، إال أنــه ال يــزال يمثــل تهديــدا
)2019-5-2 )ســانا،  املنطقــة.  علــى 

    من جهته، جّدد األمين العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش فــي تقريــر نصــف ســنوي، 
اللبنانــّي،  هللا  حــزب  ســالح  بنــزع  مطالبتــه 

ووقــف عملياتــه العســكرية فــي ســورية.
     والحــظ األميــن العــام أنَّ »اســتمرار تدخــل 
يــؤدي  فــي ســورية« قــد  ــزاع 

ّ
الن فــي  حــزب هللا 

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد

امللف السيا�سي

املقداد للمنظمات 
الكردية: ألن يكون 

والؤها األساس للوطن 
وليس ألعدائه
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إلــى »إغــراق لبنــان فــي نزاعــات إقليميــة ويهــدد اســتقراره واســتقرار 
: »أجــدد مطالبــة حــزب هللا وجميــع 

ً
املنطقــة”، وتابــع غوتيريــش قائــال

األطــراف األخــرى املعنيــة، باالمتنــاع عــن أي نشــاط عســكري داخــل أو 
 لبنــود اتفــاق الطائــف والقــرار 1559 الصــادر عــام 

ً
خــارج البــالد، تنفيــذا

2004”. )أ ف ب، 2019-5-3(
     بينما، جدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل دعم بالده الحل 
السيا�سي لألزمة في سورية بما يرتضيه السوريون، ويساعد في تسريع 

عودة املهجرين إلى ديارهم. )سانا، 2019-5-3(
     بــدوره، قــال الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي فــي لبنــان، فــي بيــان 
له: إنَّ الدول الراعية لإلرهاب تحاول عن طريق إجراءاتها االقتصادية 

القســرية التعويــض عــن فشــلها فــي تحقيــق 
أهدافهــا  مــن الحــرب اإلرهابيــة علــى ســورية، 
 على أن »سياســة الحصار والعقوبات 

ً
مشــددا

علــى ســورية ال تقــل خطــورة عــن الجرائــم التــي 
ارتكبتها املجموعات اإلرهابية والدول الراعية 

لإلرهــاب بحــق الســوريين«.
     وبّيــن الحــزب، أن »الحصــار االقتصــادي 
العــدوان،  أشــكال  مــن  شــكل  ســورية  علــى 
الدوليــة  والقوانيــن  املبــادئ  مــع  ويتعــارض 
 أن هــذا النهــج العدوانــي 

ً
واإلنســانية«، مؤكــدا

لــن يبلــغ أهدافــه ولــن ينــال مــن إرادة أبنــاء 
الســوري. الشــعب 

    ورأى الحــزب أن »الدولــة الســورية التــي 
 ،

ً
 وسياســيا

ً
نجحــت فــي إدارة املعركــة عســكريا

رعاتــه  مخطــط  وأفشــلت  اإلرهــاب  ودحــرت 
 فــي إدارة املعركــة االقتصاديــة 

ً
نجحــت أيضــا

لالقتصــاد«.  حمائيــة  وإجــراءات  بخطــوات 
)2019-4-27 )ســانا، 

    فــي غضــون ذلــك، كشــفت مصــادر إعالميــة غربّيــة، عــن وصــول 
حاملتــي الطائــرات األميركيــة »أبراهــام لينكولــن«، و»جــون ســتينيس«، 
مصحوبتيــن بســفن حربيــة أخــرى قــرب إيطاليــا فــي البحــر املتوســط، إلــى 
جانــب األســطول األميرـكـي الســادس املرابــض فــي املتوســط، بالتنســيق 
مع القوات البحرية األخرى لجيوش الحلفاء في املنطقة، وذلك في أبرز 
استعراض لواشنطن في املنطقة منذ 2016، بحسب ما ذكرت مواقع 

إلكترونيــة معارضــة.
     ونقلــت املواقــع عــن الســفير األميرـكـي فــي موســكو جــون هانتســمان: 
»نســعى إلــى عالقــة أفضــل مــع روســيا، لكــن هــذا ال يمكــن أن يحــدث إال 
عندما تتوقف روسيا« عّما سماه »سلوكها العدواني، وتخلق مساحة 

للحــوار املثمــر«.
     وأضــاف هانتســمان: »سنســتمرُّ فــي فــرض التكاليــف علــى روســيا، 
عندمــا تتخــذ إجــراءات تســتهدف شــركاءنا وحلفاءنــا ومصالــح األمــن 
القومــي األميرـكـي«، وتابــع: »عندمــا تكــون لديــك دبلوماســية زنــة 200 
ألف طن تجوب البحر املتوسط، فإنها دبلوماسية العمليات املتقدمة 

التــي ال تحتــاج إلــى مزيــد مــن الــكالم أو العبــارات«.

    هــذا، وبحســب املواقــع، فــإن مراقبيــن الحظــوا أنــه حتــى فــي مرحلــة 
الحرب الباردة بين الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي السابق، لم 
يحدث أن تحّدث سفير أميركي بهذه اللغة من على متن حاملة طائرات 
عســكرية علــى خــط املواجهــة املباشــر ضــد القــوات الروســية واإليرانيــة 

فــي الشــرق األوســط. )مواقــع غربيــة، 2019-4-27(
    في هذه األثناء، أكد الخبير العسكري الرو�سي فيكتور موراخوفسكي، 
أن القطع البحرية الروسية في البحر األبيض املتوسط اتخذت مواقع 
تتيــح لهــا إغــراق حامــالت الطائــرات األميركيــة فــي ميــاه البحــر، وقــال 
موراخوفسكي للصحافيين: إن حامالت الطائرات األميركية في البحر 
نهــا مــن 

ّ
 علــى روســيا، ألن روســيا تملــك مــا يمك

ً
املتوســط ال تشــكل خطــرا

»تدميــر وإغــراق« الســفن الحربيــة األميركيــة 
عنــد الضــرورة.

ــه وبحســب الخبيــر الرو�ســّي، فــإن 
ّ
     كمــا أن

القطــع البحريــة الروســية املوجــودة فــي البحــر 
حامــالت  ملواجهــة  عدتهــا  أعــدت  املتوســط 
الطائــرات األميركيــة، واحتلــت »املواقــع التــي 
تتيــح لهــا إغــراق 100 ألــف طــن مــن الصلــب 

الحربــي البحــري« علــى حــد تعبيــره.
    ورأى الخبيــر الرو�ســي، أن زمــان حامــالت 
الطائــرات قــد ولــى مــع انتهــاء الحــرب العامليــة 
الثانيــة، ولــم تعــد حامــالت الطائــرات تملــك 
حامــالت  أن   

ً
ــدا

ّ
مؤك الالزمــة،  الفاعليــة 

باملئــة   80 تســتخدم  األميركيــة،  الطائــرات 
النفــس.  لحمايــة  القتاليــة  إمكانياتهــا  مــن 

)2019-4-29 )ســبوتنيك، 
     علــى صعيــد متصــل، أكــد الكرمليــن أن 
فــي  بحــث  بوتيــن  فالديميــر  الرو�ســي  الرئيــس 
اتصــال هاتفــي مــع نظيــره الترـكـي رجــب طيــب 

فــي ســورية وليبيــا. أردوغــان الوضــع 
ــه »بعــد اللقــاء الدولــي الـــ 

ّ
    وجــاء فــي بيــان للكرمليــن بهــذا الصــدد، أن

( يومــي 
ً
12 حــول ســورية الــذي انعقــد فــي نــور ســلطان )أســتانا ســابقا

اللجنــة  التأكيــد علــى أولويــة إطــالق عمــل  25 و26 نيســان، جــرى 
الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة 

أرا�ســي ســورية بشــكل غيــر مشــروط”.
     وشــدد الرئيســان علــى أهميــة مواصلــة تنســيق األعمــال الســتتباب 
االســتقرار فــي محافظــة إدلــب الســورية وضــرورة اتخــاذ إجــراءات فعالــة 

لدحــر الجماعــات اإلرهابيــة.
     كمــا أعــرب بوتيــن وأردوغــان عــن قلقهمــا إزاء احتــدام األوضــاع 
فــي ليبيــا، ودعيــا إلــى وقــف إطــالق النــار بأســرع مــا يمكــن واســتئناف 
مفاوضــات التســوية السياســية برعايــة األمــم املتحــدة. )روســيا اليــوم، 

)2019-4-30
 منهــا 

ً
إلــى ذلــك، أعلنــت »هيئــة التفــاوض« املعارضــة، أن وفــدا     

ســيبحث، نتائــج الجولــة األخيــرة لـ«عمليــة أســتانا« فــي لقــاء بمشــاركة 
املبعــوث األممــي إلــى الشــأن الســوري، غيــر بيدرســون.

امللف السيا�سي

شعبان: نأمل 
بتحقيق االنتصار 
على فلول اإلرهاب 

في شمال شرق 
سورية وإدلب
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     وجــاء فــي بيــان نشــرته »الهيئــة« علــى صفحتهــا فــي تويتــر: »ســيلتقي 
 الجمعــة بمندوبــي املجموعــة 

ً
وفــد مــن هيئــة التفــاوض الســورية غــدا

املصغــرة واملبعــوث األممــي الخــاص، غيــر بيدرســون، فــي جنيــف، لبحــث 
نتائج أســتانا-12 وبحث ســبل تفعيل العملية السياســية برعاية األمم 

املتحــدة”. )ســبوتنيك، 2019-5-2(
    على صعيد آخر، أكد مدير مكتب شؤون الجوالن في رئاسة مجلس 
الــوزراء، مدحــت صالــح، أن ســلطات االحتــالل »اإلســرائيلي«، قامــت 
بـ»االلتفــاف« علــى مطلــب القيــادة الســورية املتضمــن إطــالق ســراح 
أســرى الجــوالن املحتــل مــن »األبطــال املقاوميــن«، وذلــك بإطالقهــا 
سراح أسير فلسطيني وسجين سوري آخر »بجرم جنائي«، وأكد أن ما 

حصــل هــو »لعبــة »إســرائيلية« حتــى علــى روســيا«.
    وقــال صالــح: »مــا حصــل ال نعــّده صفقــة، هــذا التفــاف »إســرائيلي« 
علــى موضــوع إطــالق األســرى الســوريين. بالنســبة لنــا الصفقــة التــي 
تهمنــا هــي إطــالق ســراح عميــد األســرى صدقــي املقــت واألســير أمــل أبــو 

صالــح فقــط«.
     وأوضــح صالــح، أن خميــس هــو الجــئ فلســطيني مــن ســكان مخيــم 
اليرمــوك علــى حيــن الطويــل مــن قريــة حضــر، وكان اعتقــل فــي ســجون 
االحتــالل »اإلســرائيلي« منــذ عــام 2008 علــى خلفيــة جــرم جنائــي وهــو 

تهريــب املخــدرات.
    هــذا، وبحســب تقاريــر، فــإن خميــس هــو أحــد كــوادر حركــة التحــرر 
الوطني الفلسطيني »فتح«، وكان قد اعتقل عام 2005 بمحاولة عبور 

إلــى الجــوالن املحتــل، ويق�ســي مــدة حكمــه التــي ســتنتهي عــام 2023.
     وشــدد مديــر مكتــب شــؤون الجــوالن فــي رئاســة مجلــس الــوزراء علــى 
أن »الصفقــة التــي تعنينــا نحــن كســورية والتــي نطالــب فيهــا وباهتمــام 
القيــادة والســيد الرئيــس )بشــار األســد( تشــمل إطــالق ســراح عميــد 

األســرى صدقــي املقــت واألســير أمــل أبــو صالــح فقــط«.
     وقال صالح: »هذه لعبة إسرائيلية لاللتفاف على املطلب األسا�سي 
للقيــادة الســورية مــن األصدقــاء الــروس بالضغــط علــى كيــان االحتــالل 
إلطــالق املقــت وأبــو صالــح. »إســرائيل« لعبــت هــذه اللعبــة، وعملــت 

 وأطلقــت اثنيــن ليــس لهمــا عالقــة باملطلــب الســوري«.
ً
التفافــا

 
ً
 من القيادة السورية واهتماما

ً
     وشدد صالح على أن هناك »إصرارا

)من( السيد الرئيس مباشرة بالعمل املكثف مع الروس للضغط على 
سلطات كيان االحتالل »اإلسرائيلي« إلطالق سراح األسيرين »املقت« 
و«أبــو صالــح«، وهــذا مطلــب ســوري وباهتمــام عــال مــن القيــادة فــي 
ســورية، مــن أجــل إطــالق ســراح هــؤالء األســرى األبطــال املقاوميــن، 
ونؤكــد موضــوع األســرى األبطــال املقاوميــن الذيــن قاومــوا االحتــالل 

امللف السيا�سي

املستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان خالل حضورها منتدى »الحزام والطريق« في بكين
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»اإلســرائيلي«، وإدخــال الفرحــة إلــى قلــوب األهالــي فــي الجــوالن الســوري 
املحتــل«.

      وقــال صالــح: »مــا جــاء فــي األخبــار أنــه بحســن نيــة مــن »إســرائيل« 
 منهمــا هــو 

ً
تجــاه الــروس بحســبان أنهمــا أســيران ســوريان، ولكــن واحــدا

أســير فلســطيني مــن )ســكان( مخيــم اليرمــوك والثانــي )ســجين( بقضيــة 
جنائية، وهذا ليس مطلب القيادة السورية. مطلب القيادة السورية 
واضــح وتــم إبالغــه لألصدقــاء الــروس بــأن ســورية تريــد إطــالق ســراح 

األســيرين »املقــت« و«أبــو صالــح« بالتحديــد«.
    وأكد، أن »الذي صار هو لعبة »إسرائيلية« حتى على الروس. إطالق 
ســجين جنائي وإطالق ســراح أســير فلســطيني ســوري«، ورأى أنه »كان 

تســليم  قبــل  الــروس  األصدقــاء  علــى  يجــب 
جثــة الجنــدي »اإلســرائيلي« املطالبــة بإخــالء 
األســرى الســوريين املقاوميــن بشــكل فــوري، 

وهــذا عتــب علــى األصدقــاء الــروس«.
    وأكد مدير مكتب شؤون الجوالن في رئاسة 
ســتواصل  »ســورية  أن  الــوزراء،  مجلــس 
األصدقــاء  ومطالبــة  يومــي  بشــكل  العمــل 
الــروس لتنفيــذ مطلــب القيــادة الســورية«، 
املتمثــل باإلفــراج عــن األســيرين املقــت وأبــو 

)2019-4-28 )الوطــن،  صالــح. 
     علــى خــط مــواز، أكــدت تقاريــر إعالميــة أن 
الحكومــة الســورية تواصــل جهودهــا إلطــالق 
ســراح جميع األســرى الســوريين من الســجون 
وأن  الجــوالن،  أبنــاء  بينهــم  »اإلســرائيلية« 
 حصــل فــي هــذا املجــال بيــن موســكو وتــل 

ً
تقدمــا
أبيــب.

    وذكــرت مصــادر فــي بلــدة مجــدل شــمس فــي 
الجــوالن العربــّي الســورّي املحتــل، أن مصــادر 
صفقــة  بــأن  أبلغتهــا  الســورية  الحكومــة  فــي 
بعــد،  تكتمــل  لــم  »إســرائيل«  مــع  التبــادل 
وأنــه مــن املفتــرض أن تتــم إعــادة رفــات جنــود 
أســرى  ســراح  إطــالق  مقابــل  »إســرائيليين« 

ســوريين مــن الســجون »اإلســرائيلية« بينهــم أبنــاء الجــوالن املحتــل.
     واألحد املا�سي وصل األسيران املحرران من سجون االحتالل زيدان 
الطويــل وأحمــد خميــس إلــى أرض الوطــن عبــر معبــر القنيطــرة، وذلــك 

بعــد ســنوات مــن األســر فــي ســجون االحتــالل »اإلســرائيلي«.
رفــات جنــود  إن هنــاك  عــن مصــادر قولهــا:  نقلــت الصحيفــة       
»إســرائيليين« آخريــن فــي ســورية، وأن الجهــود جاريــة علــى قــدم وســاق 
إلكمــال عمليــة التبــادل، بحيــث يتــم تحريــر جميــع األســرى الســوريين 

)2019-4-30 األوســط،  )الشــرق  »إســرائيل«.  لــدى 
، حــدث تقــدم فــي االتصــاالت بيــن موســكو 

ً
    وفــي هــذا الســياق أيضــا

واالحتــالل »اإلســرائيلي« حــول إعــادة رفــات الجنــود اإلســرائيليين مــن 
سورية إلى بالدهم مقابل اإلفراج عن أسرى سوريين لدى »إسرائيل«. 

)إندبندنــت عربيــة، 2019-4-30(

     قــال املتحــدث باســم »الجيــش الوطنــي الليبــي«، اللــواء أحمــد 
املســماري، فــي مؤتمــر صحافــّي: إن »الجيــش الوطنــي« يملــك معلومــات 
مؤكدة بأن تركيا سلمت »ميليشيات مصراته« طائرة دون طيار ومعها 
طاقــم تشــغيل ترـكـي، وأكــد، أن تركيــا بعــد رفــض انضمامهــا لالتحــاد 
األوروبــي تبنــت الجنــاح الخاســر فــي العالــم اإلســالمي وهــو »اإلخــوان 

املســلمون«.
     وأضاف: إن أوروبا تعرضت لحملة تجنيد كبيرة في صفوف تنظيمي 
داعــش و»القاعــدة« اإلرهابييــن عبــر عمــالء مــن املخابــرات واإلعــالم 
التركييــن، وتــم تجنيــد أوروبييــن لصالــح التنظيميــن فــي ســورية والعــراق 
 .»

ً
وتمــت تصفيتهــم هنــاك، وتابــع: ســتتم تصفيتهــم »فــي ليبيــا قريبــا

وعــرض املتحــدث وثائــق ســرية نقلتهــا وســائل 
إعــالم، قــال إنهــا تكشــف نقــل االســتخبارات 
 
ً
التركية مسلحين إلى سورية في 2014، مشيرا

إلى أن بينهم إرهابيين من ليبيا تم نقلهم في ما 
بعــد عبــر حافــالت مــن ســورية إلــى تركيــا ثــم إلــى 

ليبيــا. )روســيا اليــوم، 2019-4-29(
    وأفــادت تقاريــر صحافّيــة، بــأن الرئيــس 
طلــب  السي�ســي  الفتــاح  عبــد  املصــري 
خــاص  اجتمــاع  فــي  ترامــب  مــن  التصنيــف 
أثنــاء زيارتــه لواشــنطن فــي التاســع مــن نيســان 
الجــاري. )رويتــرز نقــال عــن نيويــورك تايمــز، 

)2019 -4 -30
     إلــى ذلــك، أدان مصــدر رســمي فــي وزارة 
الخارجيــة بشــدة محاولــة االنقــالب الفاشــلة 
جمهوريــة  فــي  الدســتورية  الشــرعية  علــى 

البوليفاريــة. فنزويــال 
تطــورات  أثبتــت       وقــال املصــدر: »لقــد 
أن  واشــنطن  فــي  الفعــل  وردود  األحــداث 
اإلدارة األمريكية ماضية في سياســتها لزعزعة 
االستقرار في فنزويال، واستعمال كل األسلحة 
التــي فــي حوزتهــا بمــا فيهــا الحصــار االقتصــادي 
لالنقــالب علــى خيــارات الشــعب الفنزويلــّي، 

وتحويــل فنزويــال إلــى دويلــة تــدور فــي فلــك السياســة األمريكيــة”.
    وأضــاف: »ســورية إذ تجــدد تضامنهــا الكامــل مــع فنزويــال الصديقــة 
األمريكــّي  التدخــل  بوقــف  تطالــب  فإّنهــا   ،

ً
وشــعبا وحكومــة  قيــادة 

التخريبــّي فــي شــؤون فنزويــال”، وأكــد املصــدر أن »ســورية واثقــة مــن أن 
الشــعب الفنزويلــي وقيادتــه سُيفشــالن السياســة األمريكيــة الرعنــاء، 
نان مــن إعــادة األمــن واالســتقرار علــى أســاس احتــرام الشــرعّية 

ّ
وســيتمك

الدستورية ووقف كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 
والقــرار املســتقل لجمهوريــة فنزويــال البوليفاريــة”. )ســانا، 2019-5-1(
     فــي غضــون ذلــك، قارنــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا 
زاخاروفــا بيــن تصريــح وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو عــن فــرار 
مــادورو، والشــائعات التــي رّوجــت عــن خــروج الرئيــس األســد مطلــع 

االضطرابــات فــي ســورية.

امللف السيا�سي

تقارير إعالمية: 
الحكومة السورية 

تواصل جهودها إلطالق 
سراح جميع األسرى 

السوريين من السجون 
»اإلسرائيلية« بينهم 

أبناء الجوالن
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     وكتبت زاخاروفا في تعليق على فيسبوك: »يتصل بعض الصحافيين 
األمريكييــن، ويطلبــون التعليــق علــى تصريــح بومبيــو، حــول محاولــة 

»محاولــة نيكــوالس مــادورو الفــرار مــن كاراكاس”.
     وأشــارت إلــى أّنهــا علقــت علــى هــذا املوضــوع فــي مــرة ســابقة، وأكــدت 
أن ذلــك علــى مــا يبــدو، جــزء مــن خطــة تحطيــم معنويــات الفنزويلييــن 

بعاّمــة، وبخاصــة الجيــش الفنزويلــّي.
     وقالت: اسمحوا لي أن أذكركم بأن األخبار 
حــول فــرار الرئيــس بشــار األســد وعائلتــه إلــى 
املجــال  إلــى  بانتظــام  تســّرب  كانــت  روســيا، 

اإلعالمــي مــع بدايــة وإبــان األزمــة الســورية.
مايــك  األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان      
بومبيو، قد زعم بأن رئيس فنزويال نيكوالس 
يــوم  البــالد  ملغــادرة   

ً
مســتعدا كان  مــادورو 

الثالثــاء إثــر املحاولــة االنقالبيــة ضــده، لكــن 
روســيا ضغطــت عليــه وأقنعتــه بالبقــاء وعدم 

)2019-5-1 اليــوم،  )روســيا  الرحيــل. 
الصناعــة  ــد وزيــر 

ّ
أك أخــرى،  مــن جهــة      

والتجــارة والتمويــن األردنــي طــارق الحمــوري 
اســتيراد  علــى   

ً
حظــرا فرضــت  اململكــة  أن 

 علــى إجــراءات 
ً
بعــض الســلع مــن ســورية، ردا

دمشــق. اتخذتهــا  مماثلــة  جمركيــة 
علــى   

ً
قيــودا »فرضنــا  الحمــوري:  وقــال      

اســتيراد البضائــع الســورية ومنعنــا بعضهــا”، وأضــاف: »منعنــا 30 
 على 60 باملئة من البضائع”.

ً
باملئة من السلع السورية وفرضنا قيودا

    وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين األردنّي، أنَّ هذه النســبة 
جــاءت »أقــل ممــا يقــوم بــه الجانــب الســوري« الــذي »منــع مــا يقــارب 
 علــى 

ً
40 باملئــة مــن بضائعنــا مــن الدخــول إلــى ســورية، وفــرض قيــودا

مــا يقــارب ســتين باملئــة منهــا«، علــى حــد قولــه.
: إن الجانــب الســوري »فــرض 

ً
     وتابــع قائــال

األردنيــة  الشــاحنات  علــى  إضافيــة   
ً
رســوما

املتجهــة إلــى ســورية )ترانزيــت( بنســبة عاليــة 
وصلــت إلــى مــا بيــن 700 و1000 دوالر، بينمــا 

.»
ً
لــم تكــن تتجــاوز فــي الســابق 150 دوالرا

    وأشار الحموري إلى »منع الخضار والفواكه 
كافــة بشــكل كامــل مــن الدخــول إلــى األســواق 
 أن »القــرار أردنــي بامتيــاز 

ً
الســورية«، مؤكــدا

علــى  خارجيــة  ضغــوط  أيــة  هنــاك  وليســت 
األردن”، وشــدد فــي تصريحاتــه علــى أن »مــا 
يجــري الحديــث عنــه مــن إمــالءات علــى األردن 

”. )الــرأي، 2019-5-1(
ً
ليــس صحيحــا

    فــي الســياق ذاتــه، أكــد الحمــوري أن قــرار 
عمــان »وطنــي بحــت وال إمــالءات علــى األردن 
اتخــذ  القــرار  وأن   ،

ً
إطالقــا الشــأن  بهــذا 

تطبيــق  إطــار  وفــي  االقتصاديــة  للمصالــح 

من عملية إطالق األسير الفلسطيني والسجين السوري

امللف السيا�سي

الحموري: األردن فرضت 
 على استيراد بعض 

ً
حظرا

 
ً
السلع من سورية ردا

على إجراءات جمركية 
مماثلة اتخذتها دمشق



11

W W W . D C R S . S Y

باملثــل”. املعاملــة 
 
ً
     كمــا أكــد أن »الحكومــة وفــي حــال اتخــذ الجانــب الســوري قــرارا

 
ً
 مماثــال

ً
برفــع القيــود عــن الســلع األردنيــة املصــدرة إليــه ســتتخذ قــرارا

في الوقت ذاته برفع القيود عن الســلع الســورية”. )بترا، 2019-5-1(
     بــدوره، ناقــش وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف فــي اتصــال 
هاتفــي مــع نظيــره األمريكــي مايــك بومبيــو، الجوانــب اإلنســانية للوضــع 
فــي ســورية، علــى وجــه الخصــوص، الوضــع فــي مخيمــي الركبــان والهــول 

للنازحيــن.
    ودعــا الفــروف إلــى عــودة الالجئيــن فــي أســرع وقــت إلــى أماكــن إقامتهــم 
الدائمــة، والتــي وفــرت الحكومــة الســورية مــن أجلهــا الظــروف الالزمــة.
    كمــا تــم التطــرق إلــى قضايــا العالقــات الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك جــدول 

االتصــاالت الروســية األمريكيــة. )روســيا اليــوم، 2019-5-1(
 حتى 

ً
 سوريا

ً
    إلى ذلك، أعلنت إسبانيا أنها قامت بتوطين 389 الجئا

نيســان املا�ســي، مؤكــدة نيتهــا تنفيــذ خطــة الســتضافة 1200 ســوري 
فــي العــام 2019.

    وقــال وزيــر الخارجيــة اإلســباني، جوســيب بوريــل، فــي مؤتمــر صحافــّي 
مشــترك مــع نظيــره األردنــي، أيمــن الصفــدي، عقــب لقائهمــا فــي عمــان: 
»األردن شــريك أســاس إلســبانيا، ونمــوذج لالعتــدال واالســتقرار فــي 
املنطقــة وشــريك موثــوق فــي جميــع قضايــا املنطقــة كعمليــة الســالم فــي 

الشــرق األوســط وســورية”.
: »أعلنــت إســبانيا، فــي مؤتمــر ســورية الثالــث فــي 

ً
    وأضــاف بوريــل قائــال

 بقيمة 25 مليون يورو 
ً
 ماليا

ً
14 آذار املا�سي بمدينة بروكسل، التزاما

 مــن مبلــغ 76 مليــون يــورو تمثــل الجــزء الثانــي 
ً
)مــن ضمنهــا 16 مليونــا

مــن حصــة إســبانيا فــي برنامــج االتحــاد األوروبــي وتركيــا للتســهيالت 
لألعــوام 2023-2019(”.

    وأوضــح بوريــل أنــه »فــي إطــار الخطــة الوطنيــة اإلســبانية إلعــادة 
التوطيــن، وافقــت إســبانيا علــى اســتضافة 700 الجــئ ســوري قادميــن 
من األردن للعام 2018، و1200 الجئ للعام 2019، حيث تم توطين 
 قادميــن مــن األردن لغايــة شــهر نيســان مــن العــام 

ً
 ســوريا

ً
389 الجئــا

الحالــي”.
    من جانبه، أكد وزير الخارجية األردني أن »العالقات بين اململكتين 
 إلــى أن إســبانيا هــي 

ً
تســير بخطــى ثابتــة نحــو تفعيــل التعــاون«، الفتــا

»ثالــث أكبــر شــريك اقتصــادي لــألردن بيــن دول االتحــاد األوروبــي”.
    وأكــد أن املحادثــات بيــن الوزيريــن تناولــت قضيــة تســوية األزمــة 
الســورية، وقــال فــي هــذا الســياق: »نؤكــد ضــرورة التقــدم باتجــاه حــل 
سيا�ســي ينهــي هــذه املعانــاة وهــذه الكارثــة، ويحقــق األمــن واالســتقرار 

لســورية ويضمــن وحدتهــا وتماســكها”. )بتــرا، 2019-5-2(
     فــي غضــون ذلــك، قــال البيــت األبيــض: إن »إدارة الرئيــس األميرـكـي 
 
ً
دونالــد ترامــب تعمــل علــى تصنيــف جماعــة اإلخــوان املســلمين تنظيمــا

 .»
ً
 أجنبيــا

ً
إرهابيــا

    وقالت املسؤولة اإلعالمية بالبيت األبيض سارة ساندرز: »الرئيس 
)ترامــب( تشــاور مــع فريقــه لألمــن القومــي وزعمــاء باملنطقــة يشــاركونه 
القلــق، وهــذا التصنيــف يأخــذ طريقــه عبــر اإلجــراءات الداخليــة«. 

)رويتــرز، 2019-4-30(.

وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل مع نظيره األردني أيمن الصفدي في عمان

امللف السيا�سي
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امللف السيا�سي

التعليق

إن إعــالن الرئيــس الرو�ســيُّ فالديميــر بوتيــن عــن أنَّ املعارضــة تقــرُّ بانتصــار الرئيــس بشــار األســد، 

وتأكيــده فــي الوقــت نفســه أنَّ دمشــق ال تعرقــل تشــكيل اللجنــة الدســتورية؛ بــل املعارضــة هــي التــي 

تتســبب بهــذه العرقلــة، وإلقائــه بالالئمــة فــي هــذا األمــر علــى عناصــر خارجّيــة، يســفر موقــف بوتيــن هــذا 

عــن دالالت تكشــف أنَّ  الحديــث املزعــوم عــن تنامــي خــالف بشــأن أســماء 6 مــن أعضــاء اللجنــة 

الدســتورية بما يؤخر عملية انطالقها؛ إنما هو عذر هدفه املماطلة في تشــكيل اللجنة الدســتورّية، 

بحســبان أنَّ تشــكيلها سيســحب ذرائــع بعــض الــدول الغربّيــة فــي عدوانهــا املتصاعــد علــى ســورية 

 
ً
 اقتصادّيا

ً
، بات اليوم إرهابا

ً
واملتحّول من شكل إلى آخر، فبعد أن كان هذا العدوان نفسه عسكرّيا

.
ً
ُمعلنــا

كذلك فإنَّ الخالف ال يقتصر على تسمية األعضاء؛ بل على آليات عمل اللجنة ومكان اجتماعها 

وقدرة الغرب على تنفيذ باقي مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي ُعقد في مدينة 

سوت�سي الروسية، وعلى رأسها محاربة اإلرهاب وااللتزام بوحدة وسيادة واستقالل سورية، وهو ما 

يتعارض مع املشاريع الغربية في  شرق وشمال شرق سورية.

 آخَر يتسبب باستمرار بتأخير الحّل النهائي لألزمة السورية، وهو ما يمكُن 
ً
 خفّيا

ً
ولعلَّ هناك معيقا

 بتأّمِل حاِل فنزويال، ألنَّ ما يجري فيها مماثل 
ً
تسميته بـ«نموذج االنتصار السورّي«، ويبدو ذلك جليا

لبدايــات الحــرب علــى ســورية، وكذلــك مــا ورد فــي التقريــر مــن نظــرة بوليفيــا إلــى األحــداث الســورية 

 إلــى تأكيــدات وفــد كوريــا الديمقراطيــة 
ً
التــي نوهــت بصمــود ســورية فــي وجــه اإلرهــاب ودحــره، إضافــة

ر لرمــوز محــور املقاومــة عــن صمــود ســورية   علــى الحديــث املتكــّرِ
ً
علــى دعــم صمــود ســورية، عــالوة

 »
ً
وانتصارهــا، وكذلــك هنــاك دول أخــرى تواجــه ضغوطــات أميركيــة، وباتــت ســورية تشــكل »نموذجــا

لها في مقاومة الهيمنة األميركية، األمر الذي ال تستسيغه واشنطن التي تحاول االلتفاف على النصر 

 لحلف دولي ملقاومة الهيمنة والعداء األميركيين.
ً
السوري، ألنه هذا النصر إذا اكتمل سيقود الحقا

ويظهر من األنباء الواردة حول تطورات التصعيد بين سورية وكيان االحتالل اإلسرائيلّي وآخرها 

كان إطالق سراح سجين سورّي وتحرير أسير فلسطيني سوري، من سجون االحتالل مع تأكيدات 

بــأنَّ املفاوضــات عــن طريــق روســيا مســتمرة إلطــالق األســيرين الســوريين صدقــي املقــت وأمــل أبــو 

صالــح، أنَّ هــذه األنبــاء التــي تــم تداولهــا فــي األســابيع الفائتــة عــن خدمــات روســية لكيــان االحتــالل لــم 

 آخــر، وهــو 
ً
يكــن الهــدف األول منهــا ســوى اإلســاءة للعالقــة بيــن دمشــق وموســكو، كمــا أنَّ لهــا هدفــا

إظهار سورية بموقف املهادن أمام كيان االحتالل بغية تبييض صفحة تيار التطبيع مع »إسرائيل« 

مــن الــدول العربيــة املعاديــة لســورية. 

هــذا، وكّل مــا ســبق فــي املحصلــة لــه أبعــاد إقليميــة ودوليــة أكبــر، وعلــى رأســها تهيئــة ذهنيــة عربيــة 

قابلــة للســماح بتمريــر مــا تســّمى »صفقــة القــرن«، ومــن جانــب آخــر الحــّد مــن تأثيــر روســيا التــي يتنامــى 

دورهــا فــي مقابــل تراجــع الــدور األميركــي، فــي الوســاطة والتحكيــم للنزاعــات الدوليــة الكبــرى، بعــد أن 

باتــت واشــنطن دولــة غيــر مقبولــة كوســيط فــي عمليــة الســالم علــى خلفيــة انزياحهــا الكامــل والعلنــي 

إلــى جانــب كيــان االحتــالل اإلســرائيلّي، بســبب إعالنيهــا املتعلقيــن باالعتــراف بالقــدس عاصمــة لكيــان 

االحتــالل واالعتــراف بـ«ســيادة إســرائيل« علــى الجــوالن العربــي الســوري املحتــل.
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ملف 
الشرق

مظاهرات ضد »قسد« في دير الزور

ملف الشرق
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ملف الشرق

     قــدم نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، فيصــل املقــداد نصيحــة 
للمنظمــات الكرديــة »التــي أصبحــت أداة رخيصــة بأيــدي األميرـكـي«، 
تفيــد بــأن »يكــون والؤهــا األســاس للوطــن وليــس ألعدائــه”. )املياديــن، 

)2019-5-2
    وفــي وقــت واصــل فيــه الجيــش العربــي الســوري، األســبوع الفائــت، 
تصديــه لتنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي الباديــة الشــرقية، بالترافــق مــع 
اســتقدام الجيــش العربــي الســوري لتعزيــزات عســكرية الســتئصال 
الشــرقي.  حمــص  ريــف  فــي  املتبقيــة  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  فلــول 

)2019-4-29 )الوطــن، 
    فــي غضــون ذلــك، واجهــت ميليشــيا »قــوات ســورية الديمقراطيــة- 
ضدهــا  واملتصاعــدة  املتواصلــة  الشــعبية  االحتجاجــات  قســد«، 
بالرصــاص، وذكــرت مصــادر أهليــة: أن التظاهــرات االحتجاجيــة علــى 
وجــود »قســد« امتــدت أمــس مــن ريــف ديــر الــزور الشــمالي الغربــي إلــى 

ومويلــح  والصــور  الشــحيل  وبلــدات  قــرى 
بريــف ديــر الــزور الشــمالي الشــرقي، حيــث خــرج 
املئــات مــن أهلهــا فــي تظاهــرات ضــد »قســد« 
رافعيــن الفتــات تدعــو إلــى طــرد مقاتليهــا مــن 
املنطقــة وتفضــح ســرقتهم للنفــط واألمــالك 

واعتداءاتهــم اليوميــة علــى املدنييــن.
    وخرجــت تظاهــرات واســعة ضــد »قســد« 
العزبــة  وبلــدات  وقــرى  البصيــرة  مدينــة  فــي 
تحتانــي  وســفيرة  والحصــان  ومحيميــدة 
وسفيرة فوقاني والوسيعة واملويلح والحصين 
وغريبة في ريف دير الزور في األســبوع الفائت، 
 علــى ممارســات امليليشــيا وفقــدان 

ً
احتجاجــا

وحــاالت  انتشــارها  مناطــق  فــي  األمــان  حالــة 
الخطــف والقتــل واحتــكار النفــط بالتعــاون 
مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.  

)2019-4-28 )ســانا، 
    فــي هــذا الســياق رفــع املتظاهــرون فــي بلــدة الحصيــن الفتــات كتــب 
عليها »الشعب يريد إسقاط الدكتاتورية«، و»يدعون  للديمقراطية، 
وهــم عنصريــون«، وفــي إطــار التضييــق علــى األهالــي أصــدرت أول مــن 
 يمنع النازحين في مدينة الرقة من البقاء 

ً
أمس ميليشيا »قسد«، قرارا

دون وجــود كفيــل مــن أهالــي املدينــة، وفــق مواقــع إلكترونيــة داعمــة 
للمعارضــة ذكــرت أن مــا تســّمى »اإلدارة املدنيــة« التابعــة لـ»قســد« 
فــي مدينــة الرقــة أبلغــت عــن طريــق قــوات األمــن التابعــة لهــا النازحيــن 
املتحدريــن مــن ديــر الــزور وحلــب وحمــاة وحمــص، بضــرورة تأمين كفيل 
 علــى 

ً
مــن أهالــي مدينــة الرقــة وإال فعليهــم املغــادرة  فــي مــدة عشــرين يومــا

األكثــر. )املرصــد، 2019-4-28(
    وفي هذا الســياق، قال ســكان ومحتجون وقادة عشــائر: إنَّ »العرب 
فــي محافظــة ديــر الــزور صّعــدوا احتجاجاتهــم ضــد فصيــل كــردي مســلح 
متحالف مع الواليات املتحدة يسيطر على املحافظة الغنية بالنفط« 

بعــد انتــزاع الســيطرة عليهــا مــن تنظيــم داعش اإلرهابي.
    وذكــرت املصــادر، أن »تظاهــرات بــدأت قبــل خمســة أيــام ضــد 

حكــم قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي سلســلة بلــدات مــن البصيــرة إلــى 
الشــحيل، فــي حــزام اســتراتيجي للنفــط فــي قلــب أراض تســكنها عشــائر 

عربيــة إلــى الشــرق مــن نهــر الفــرات«.
    وأحرق املحتجون إطارات على امتداد طريق سريع من دير الزور إلى 
الحسكة تستخدمه شاحنات النفط، في تجارة مربحة سيطرت عليها 

»قسد« بعد هزيمة داعش هناك في أواخر 2017.
    وكتب املحتجون على الفتة في قرية الشنان، بحسب الوكالة، »وين 

نفطنا؟ وإرداتنا وين؟«.
    وقال سكان ومحتجون وقادة عشائر: إن السكان الغاضبين أجبروا 
شــاحنات النفــط الخارجــة مــن حقــل العمــر القريــب، علــى العــودة، 

لغضبهــم ممــا يحســبونه ســرقة للنفــط مــن مناطقهــم.
     وهتــف املحتجــون فــي الحصيــن، وهــي مــن البلــدات التــي تشــهد 

الكــردي«. لالحتــالل  »ال  كبيــرة  احتجاجــات 
ــعب«       ورفضــت »وحــدات الحمايــة الشَّ
فــي  الفقــري  العمــود  تعــّد  التــي   الكرديــة 
 علــى االضطرابــات، 

ً
»قســد« التعليــق رســميا

 قــال فــي أحاديــث خاصــة: إنهــا 
ً
لكــن مســؤوال

زعمــاء  مــع  محادثــات  بــدأت  )الوحــدات( 
املحلييــن  الســكان  مطالــب  بشــأن  العشــائر 
التعســفية. االعتقــاالت  إنهــاء  تشــمل  والتــي 
ببلــدة  غاضبــون  متظاهــرون  ورفــع      
الطيانــة الفتــة تقــول »ســجون قــوات ســورية 
األكــراد  باملئــة   100 العــرب  الديمقراطيــة.. 
صفــر باملئــة. أيــن العــدل«. )رويتــرز، 4-29-

)2019
     مــن جهــة ثانيــة، أصيــب العشــرات مــن 
مســلحّي »قســد« ليــل االثنيــن، بتســمم غذائــي 
بعــد تناولهــم وجبــات طعــام فــي »فــوج مــاوردة« 
الواقــع قــرب مدينــة الرقــة، وذكــر عســكريون وإعالميــون فــي »قســد«: 
 فــي وجبــات الطعــام بمطبــخ »الفــوج« مــا أدى 

ً
أن مجهوليــن وضعــوا ُســّما

 مــن »قســد«، وأشــارت مصــادر محليــة إلــى أن 
ً
لتســمم 40 -50 مســلحا

 للمــارة مــن قبــل 
ً
 دقيقــا

ً
 وتفتيشــا

ً
املدينــة شــهدت بعــد ذلــك اســتنفارا

أجهــزة »قســد« األمنيــة مــع تحليــق لطائــرات »التحالــف الدولــي« فــوق 
الرقــة. )مواقــع معارضــة، 2019-4-29(

    مــن جهــة أخــرى، لفتــت تقاريــر إلــى وصــول دفعــة جديــدة مــن األســلحة 
األميركيــة واملســاعدات اللوجســتية املقدمــة مــن »التحالــف الدولــي«، 
نــوع  للــدروع والدبابــات  إلــى »قســد«، مؤلفــة مــن صواريــخ مضــادة 
»ســبايك«، »إســرائيلية« الصنــع، وهــو صــاروخ موجــه كهروبصــري 
دفــاع جــوي  األهــداف، ومضــادات  فــي إصابــة  بالغــة  بدقــة  ويتمّتــع 
أميركيــة الصنــع، وصواريــخ مضــادة للطائــرات تحمــل علــى الكتــف مــن 
نوع »ستينغر« وهو صاروخ أرض جو ذو فعالية عالية. وقالت مصادر 
محليــة: إن »قســد« تقايــض الغــاز والنفــط الســوري بأســلحة أميركيــة 
 بعد 

ً
إسرائيلية، وكشفت مصادر محلية، أن »قسد« قد أخذت نفسا

انتهــاء املعــارك مــع تنظيــم داعــش وتفرغــت ملشــروعها باالعتمــاد علــى 

املحتجون ضد 
»قسد« في الحصين: 

»ال لالحتالل 
الكردي«
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االحتــالل األميركــي، وباتــت تمــارس سياســية عدائيــة ضــد الســكان وفــي 
خطابهــا مــع الحكومــة الســورية. )رأي اليــوم، 2019-4-28(

     وفي تطور آخر، شن مسلحون تابعون لـ»حزب االتحاد الديمقراطي 
-بــا يــا دا« الــذي تعــّد »حمايــة الشــعب« ذراعــه 
خلفيــة  علــى  مداهمــات،  حملــة  املســلحة، 
ريــف  فــي  مســلحيها  مــن  مجموعــة  انشــقاق 
مدينــة رأس العيــن الغربــي شــمالي الحســكة. 

)2019-4-30 الخابــور،  )شــبكة 
    وفــي املقابــل، تســتعد ميليشــيات مــا يســمى 
»الجيــش الحــر« املدعومــة مــن النظــام التركــي 
لعمليــة محتملــة فــي منطقــة شــرق نهــر الفــرات 
التي تسيطر عليها »قسد«، إذ تخضع ميليشيا 
واســتعدادات،  لتدريبــات  الحمــزة«  »فرقــة 
الهــاون،  قذائــف  علــى  التدريــب  تتضمــن 
الرشاشــة،  واألســلحة  الصواريــخ،  وقاذفــة 
إلــى  القريــب،  القتــال  وفنــون  املــدن  وحــرب 
الجغرافيــة  الطبيعــة  حــول  دروس  جانــب 
لشــرق الفــرات، والتكتيــكات الواجــب اتباعهــا 
ملواجهــة »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة.
     وذكر أحد متزعمي امليليشيا ويدعى عبد اللـه 
حــالوي، أن مســلحيه »أكملــوا االســتعدادات 

 عــن حــرب الشــوارع والقتــال القريــب 
ً
الالزمــة«، وأضــاف: »تلقــوا دروســا

أخــرى.  متقدمــة  وتقنيــات  الثقيلــة  الرشاشــة  األســلحة  واســتخدام 
نســتعد معهم ألي عمليات محتملة ولتطهير منطقة شــرق الفرات من 

اإلرهابييــن«. )األناضــول، 2019-4-28(
    وفي تأكيد جديد على خيانة االحتالل األميركي 
حليفــه »قــوات ســورية الديمقراطية–قســد« 
مــن كال  وأتــراك  أميركيــون  مســؤولون  ذكــر 
البلديــن: أن مــا تســّمى »اآلمنــة« مــن املفتــرض 
أن تقــام بعــرض 32 كلــم علــى طــول الحــدود 
الشــمالية الشــرقية لســورية مــع تركيــا. يأتــي 
بيــن  املناقشــات  فيــه  تجــري  وقــت  فــي  ذلــك 
الواليات املتحدة وتركيا بهدف تسيير دوريات 

مشــتركة فــي »اآلمنــة«.
رفيــع  أميرـكـي  حكومــي  مســؤول  وذكــر       
املســتوى، »ال تــزال هنالــك خالفــات واضحــة، 
ولكــن هنالــك رغبــة فــي كال الجانبيــن للتوصــل 
اإلدارة  إن  وأضــاف:  مشــتركة«،  حلــول  إلــى 
ترغب في تضييق املنطقة اآلمنة عن 32 كلم، 
وهــي املســاحة التــي تطلبهــا تركيــا فــي الوقــت 

الحالــي.
    ويتضمــن املقتــرح الجديــد ســحب القــوات 

املظاهرات طالبت »قسد« بوقف مقايضة الغاز والنفط السوري بأسلحة أميركية إسرائيلية

ماكينزي: على املدى 
الطويل سنخفض 
قواتنا في سورية 
نحن ندرك ذلك 
وهذا هو االتجاه 
الذي نعمل فيه
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االحتــالل  قــوات  وأن  املتحــدة،  الواليــات  حليفــة  »قســد«  الكرديــة 
 مــن بريطانيــا 

ً
األميرـكـي ســتتولى مهمــة القيــام بالدوريــات، رغــم أن كال

وفرنســا رفضتــا الطلــب األميرـكـي بالوقــوف كحاجــز )فصــل( بيــن تركيــا 
 عــن واشــنطن بوســت، 2019-4-28(

ً
و»قســد«. )مواقــع معارضــة نقــال

     بــدوره، قــال قائــد القيــادة املركزيــة األميركيــة الجنــرال كينيــث 
ماكينــزي، فــي زيارتــه إلــى الخليــج: إن خفــض عــدد القــوات األميركيــة فــي 
سورية سيتم بحذر، وأضاف: »على املدى الطويل، سنخفض قواتنا 
فــي ســورية، نحــن نــدرك ذلــك، وهــذا هــو االتجــاه الــذي نعمــل فيــه. هــذا 

أمــر ســننظر إليــه بعنايــة كبيــرة مــع تقدمنــا لألمــام. 
     ولفــت ماكينــزي إلــى »أهميــة إيجــاد تــوازن بيــن حاجــات حلفــاء 
واشــنطن، مثــل تركيــا، ومتطلباتهــم األمنيــة فــي الشــمال الســوري وبيــن 
السعي األميركي إلى حماية اآلليات التي أنشأتها واشنطن لتكون طويلة 
األمد هناك«، وذلك في إشارة إلى »قوات سورية الديمقراطية- قسد« 

ذات األغلبيــة الكرديــة. )ســكاي نيــوز عربيــة، 
)2019-4-28

     يأتــي ذلــك، فــي وقــت تلقــت االســتخبارات 
مخططــات  بشــأن  معلومــات  البريطانيــة 
تنفيــذ  بهــدف  اإلرهابــي،  داعــش  لتنظيــم 
مــا  عبــر  وأوروبــا  بريطانيــا  فــي  هجمــات 
وتــدرس  التماســيح«،  »خاليــا  باســم  يعــرف 
االســتخبارات البريطانيــة خطــط هــذه الخاليــا 
التــي تتكــون مــن »عناصــر نائمــة« تتبــع تنظيــم 

أوامــره. وتنفــذ  داعــش، 
عقــب  البريطانيــة،  التحقيقــات  وتأتــي      
الكشــف عن أن قائد الجماعة املتطرفة التي 
 ،

ً
نفــذت الهجــوم الدامــي فــي ســريالنكا مؤخــرا

قــد عمــل بنــاء علــى أوامــر تلقاهــا مــن إرهابييــن 
بريطانييــن موجوديــن فــي ســورية، بمــن فيهــم 
)ســكاي  جــون.  باســم  املعــروف  الداع�ســي 

)2019-4-28 نيــوز، 
الخارجيــة  وزيــر  قــال  األثنــاء،  هــذه  فــي      
الرو�ســي ســيرغي الفــروف، فــي ختــام مباحثاتــه 
مــع وزيــر خارجيــة بنغالديــش أبــو الــكالم عبــد 
املؤمــن: »نســعى جاهديــن لتحقيــق االتفــاق 
بيــن روســيا وتركيــا فــي مــا يتعلــق بحــل مشــكلة 
»جبهــة النصــرة« فــي منطقــة وقــف التصعيــد 
فــي إدلــب، وكمــا قــال الرئيــس بوتيــن فــال يمكننــا 

 بأن يبقى هؤالء اإلرهابيون هناك وكأنهم في محمية طبيعية، وال 
ً
طبعا

يجــوز املســاس بهــم«.
     وشــدد الفــروف علــى أنــه »توجــد حــدود ألي صبــر، وال يمكــن القبــول 

ببقــاء اإلرهابييــن فــي بعــض مناطــق ســورية إلــى األبــد«.
     وأضاف الوزير الرو�سي: »نحن سننطلق من أن الحكومة السورية 
تملــك الحــق الكامــل فــي ضمــان أمــن مواطنيهــا علــى أراضيهــا«، وتابــع: 
»الوضــع ال يمكــن أن يبقــى علــى حالــه إلــى مــا ال نهايــة مــع اســتمرار 

نشــاط هيئــة تحريــر الشــام )الواجهــة الجديــدة لتنظيــم جبهــة النصــرة 
اإلرهابي(، ولدى الحكومة الســورية الحق الكامل في تطهير جميع تلك 

املناطــق مــن اإلرهــاب«.
   وذكر الفروف، أنه لم يسمع بجدار عفرين الذي يبنيه النظام التركي 
لعــزل املنطقــة، وقــال: »أنقــرة أكــدت أن جميــع إجراءاتهــا ضــد اإلرهــاب 
 علــى ضــرورة العمــل باتفــاق 

ً
مؤقتــة فــي الشــمال الســوري«، مشــددا

أضنــة.
    وشــدد الفروف على أن »هناك ازدواجية في املعايير، فمن جهة يتم 
التعامــل مــع ملــف مكافحــة اإلرهــاب بالســجون الســرية وغوانتنامــو، 
واالعتقاالت التعسفية، ومن جهة تتحدث الواليات املتحدة األميركية 
عــن إمكانيــة اإلفــراج عــن الجهادييــن األجانــب املعتقليــن لــدى قســد 
)مليشــيا قــوات ســورية الديمقراطيــة( ال يمكــن التعامــل مــع األمــر مــن 

منطلــق املصالــح اآلنيــة«.
    وتطــرق الفــروف إلــى نّيــة أميــركا واألكــراد 
إطــالق ســراح اإلرهابييــن األجانــب الذيــن تــم 
رفــض  بعــد  والعــراق  ســورية  فــي  اعتقالهــم 
الــدول األوروبيــة عودتهــم إلــى أراضيهــا، وأكــد 

أن ذلــك سيشــكل جريمــة مروعــة.
    وقال: إن الدول األوروبية »ترفض استرداد 
هــؤالء املجرميــن وســمعت بــأن هــذه الــدول 
بهــم«،  باالحتفــاظ  العــراق  إقنــاع  تحــاول 
وأضــاف: إنــه »إذا تــم التعامــل مــع اإلرهابييــن 
اآلنيــة،  للمصلحــة   

ً
ووفقــا مزاجــي  بشــكل 

فســيكون ذلــك قصــر نظــر فــي غايــة الخطــورة«. 
)2019-4-29 اليــوم،  )روســيا 

     علــى صعيــد متصــل، كشــفت تقاريــر أن 
مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي الفاريــن مــن 
التنظيــم فــي العــراق، انضمــوا إلــى تنظيمــات 
شــمال  فــي  وإدلــب  حلــب  فــي  أخــرى  إرهابيــة 
 ليــس بالقليــل 

ً
ســورية، ونقلــوا معهــم عــددا

مــن األطفــال، واملختطفــات اإليزيديــات، ليتــم 
فــي أســواق »النخاســة«  مــن جديــد،  بيعهــم 
)2019-4-30 )ســبوتنيك،  طائلــة.  بأمــوال 

     فــي هــذا الســياق، قــال املتحــدث الرســمي 
باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، 
 علــى ســؤال عمــا إذا كانــت 

ً
للصحافييــن، ردا

االســتخبارات  لــدى  معلومــات  أيــة  هنــاك 
الروســية بشــأن فيديــو نشــرته شــبكة إعالميــة تابعــة لتنظيــم داعــش 
 
ً
قالت فيه إنه رسالة من البغدادي، وعما إذا كانت تعرف إذا كان حيا

أم ال قــال: »ال أملــك مثــل هــذه املعلومــة، ال أعــرف«.
    ونشرت الشبكة االثنين، مقطع فيديو مدته 18 دقيقة، قالت: إنه 
رسالة من زعيمها البغدادي الذي ظهر في الفيديو، وأعلن أن تنظيمه 
: »نفذنــا 92 

ً
سيســعى لالنتقــام ملقتــل متشــدديه وســجنهم، مضيفــا

 ملــا حصــل ملقاتلينــا فــي ســورية«. )ســبوتنيك، 
ً
عمليــة فــي 8 دول انتقامــا

العشائر العربية: 
 
ً
نرفض رفضا

 مخططات 
ً
قاطعا

االنفصال 
والتقسيم التي يروج 

لها أعوان املحتل 
االمريكّي

ملف الشرق
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)2019-4-30
    بموازاة ذلك، جدد وزير الدفاع الرو�سي سيرغي شويغو في مباحثات 
أجراهــا مــع رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة القرغيزيــة 
اللــواء رايــم بــردي دويشــنبييف فــي بيشــكيك، التأكيــد علــى أن األرا�ســي 
مــن ســورية  الفاريــن  لفلــول إرهابيــي داعــش  باتــت ملجــأ  األفغانيــة 
 ملراقبــة تحركاتهــم بشــكل متواصــل بالطائــرات من دون 

ً
والعــراق، داعيــا

طيــار وغيرهــا مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة.
    وقال شويغو: »يجب إدراك حقيقة أننا نحتاج لبذل جهود مشتركة 
باســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة وبينهــا الطائــرات مــن دون طيــار 
ملراقبــة الحــدود ورصــد تنقــالت العصابــات اإلرهابيــة فــي أفغانســتان«، 
وأضــاف: إن »هــذه التدابيــر عنــد حــدود بعــض الــدول األعضــاء فــي 
منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي، تمليهــا ضــرورة التصــدي للمخاطــر 
 للدواعــش الفاريــن 

ً
اإلرهابيــة املتناميــة فــي املنطقــة، التــي صــارت محجــا

مــن ســورية والعــراق«.
     ودعــا شــويغو الــدول األعضــاء فــي منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــّي 
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتصــدي للمخاطــر اإلرهابيــة املتناميــة فــي 
 علــى أهميــة القاعــدة العســكرية الروســية فــي )كانــت( 

ً
املنطقــة، مشــددا

بقرغيزستان ودورها الكبير في ضمان األمن اإلقليمي ونصب سد منيع 
فــي وجــه اإلرهــاب الدولــي. )روســيا اليــوم، 2019-4-30(

     وقبلهــا بيــوم، أكــد شــويغو أمــام اجتمــاع وزراء دفــاع دول منظمــة 

بــدأ  فــي ســورية والعــراق  بعــد هزيمــة تنظيــم داعــش  أنــه  شــنغهاي 
 أن مــا 

ً
إرهابيــوه باالنتقــال إلــى آســيا الوســطى وجنــوب شــرقها، مبينــا

يثير القلق بشــكل خاص تعزيز إرهابيي داعش مواقعهم التي تســتخدم 
أفغانســتان نقطــة انطــالق ملزيــد مــن التوســع فــي املنطقــة. )روســيا 

)2019-4-29 اليــوم، 
    وجــاءت تصريحــات شــويغو بعــد يــوم مــن زعــم املبعــوث األميرـكـي 
الخاص إلى سورية جيمس جيفري أن مهمة القوات األميركية املحتلة 

فــي ســورية هــي »الهزيمــة املســتدامة« للتنظيــم.
     وقــال جيفــري: إن »تنظيــم داعــش لديــه قــدرات عامليــة وهــو ال يــزال 
«، فــي محاولــة لتبريــر وجــود القــوات األميركيــة املحتلــة فــي 

ً
يشــكل تهديــدا

ســورية وإطالــة عمــر األزمــة فيهــا. )ســكاي نيــوز، 2019-4-29(
     مــن جهــة أخــرى، وفــي بيــان مشــترك، قالــت الهيئتــان التنســيقيتان 
الســورية والروســية حــول عــودة املهجريــن: إن »خــروج املدنييــن مــن 
مخيم الركبان يسير ببطء شديد في الوقت الذي تحاول فيه الواليات 
املتحــدة مواصلــة تزويــد املجموعــات اإلرهابيــة الخاضعــة لســيطرتها 
باملــواد الغذائيــة التــي تصــل بوســاطة قوافــل املســاعدات اإلنســانية إلــى 

املخيــم«.
    ولفــت البيــان إلــى أنــه وبذريعــة حرصهــم علــى الســوريين يعمــل 
األميركيــون علــى اإلبقــاء علــى درع حــي مــن ســكان »مخيــم الركبــان« 
غيــر  »اإلجــراءات  أن   

ً
مؤكــدا التنــف،  منطقــة  احتاللهــم  ملواصلــة 

وزير الدفاع الرو�سي سيرغي شويغو أمام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي

ملف الشرق
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البنــاءة التــي اتخذهــا الجانــب األميرـكـي وأعــرب مــن خاللهــا عــن عــدم 
رغبتــه تفكيــك املخيــم تــؤدي إلــى وقــوع ضحايــا جــدد وتضاعــف معانــاة 
 فــي منطقــة التنــف التــي يحتلهــا 

ً
الســوريين الذيــن يتــم احتجازهــم قســرا

األميركيــون بشــكل غيــر قانونــي«.
فــي املنظمــات  إلــى أنــه »عندمــا يجــري التخطيــط      وأشــار البيــان 
اإلنســانية الدوليــة إليصــال املعونــات اإلنســانية إلــى األرا�ســي الســورية 
يجب أن يؤخذ بالحسبان تسليم جزء من هذه املساعدات إلى الذين 
 فــي مخيــم الركبــان، وتمكنــوا مــن مغادرتــه إلــى 

ً
كانــوا محتجزيــن ســابقا

محافظــة حمــص وعددهــم 7434 حتــى اآلن«.
يدعمــان  والســوري  الرو�ســي  »الجانبيــن  إن  البيــان:  وأضــاف       
عمليــات إيصــال املســاعدات اإلنســانية للمواطنيــن الســوريين، لكــن 
تجربــة القوافــل اإلنســانية األولــى والثانيــة تحــت رعايــة األمــم املتحــدة 
 مــن هــذه الشــحنات وقــع فــي أيــدي املجموعــات 

ً
 كبيــرا

ً
أظهــرت أن جــزءا

أنــه »ال يمكــن ضمــان   
ً
اإلرهابيــة«، موضحــا

الشــفافية فــي توزيــع املســاعدات اإلنســانية، 
إال بوساطة إيصالها املباشر إلى املخيم نفسه 
ومباشــرة ملمثلــي الــوكاالت اإلنســانية التابعــة 
والهــالل  الســورية  والدولــة  املتحــدة  لألمــم 
األحمــر العربــي الســوري الذيــن يمكنهــم اتخــاذ 
قــرار محلــي بشــأن الخطــوات اإلضافيــة إلنقــاذ 

حيــاة ســكانه«.
     ولفتــت الوكالــة إلــى أن قــوات االحتــالل 
األميركيــة تحتجــز آالف املدنييــن، وتتعــاون مــع 
مجموعات إرهابية تنتشر في »مخيم الركبان« 
وتعمــل علــى ابتــزاز املهجريــن والســيطرة علــى 
معظــم املســاعدات اإلنســانية التــي تصــل إلــى 
املخيــم مــا يفاقــم األوضــاع الكارثيــة للمدنييــن 
ويهــدد حيــاة الكثيريــن منهــم وبخاّصة األطفال.
   ولفتــت الهيئتــان فــي البيــان إلــى أنــه »مــع 
تطــورت  األميرـكـي  الجانــب  وتواطــؤ  تقاعــس 
»مخيــم  فــي   

ً
أيضــا نفســها  الكارثيــة  الحالــة 

الهــول« لالجئيــن، حيــث وجــد أكثــر مــن 73 
 
ً
ألــف شــخص أنفســهم فــي ظــروف صعبــة جــدا

بينهــم أكثــر مــن 90 باملئــة مــن النســاء واألطفــال«.
     ودعــت الهيئتــان فــي البيــان »الجانــب األميرـكـي إلــى احتــرام حقــوق 
اإلنســان واتخــاذ إجــراءات فوريــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة لضمــان 
حريــة الخــروج لســكان »مخيــم الهــول«، وكذلــك تشــجيع زيــادة إيصــال 
اإلمــدادات اإلنســانية إلــى املخيــم وهــو أمــر ضــرورّي، ولهــذه الغاية يجب 
العمــل علــى إقامــة جســر عائــم علــى نهــر الفــرات فــي منطقــة البوكمــال، 
وذلــك بعــد أن دمــرت الواليــات املتحــدة جميــع الجســور التــي كانــت 

قائمــة علــى نهــر الفــرات بطريقــة همجيــة«. )ســانا، 2019-4-30(
    واألســبوع الفائت، التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، متزعم 
مــا يســمى »املجلــس األعلــى للقبائــل والعشــائر الســورية« رامــي الصالــح، 
 عــن 

ً
والوفــد املرافــق لــه فــي املجمــع الرئا�ســي للنظــام الترـكـي، بعيــدا

عدســات الصحافييــن. 
 تحــت عنــوان 

ً
     ونشــر »املجلــس« علــى صفحتــه فــي »فيســبوك« خبــرا

»قــادة فصائــل مــن محافظــة ديــر الــزور فــي أنقــرة لبحــث تشــكيل جيــش 
موحــد مهمتــه تحريــر مدينتهــم«، وأشــار فيــه إلــى أن محادثــات أنقــرة 
جمعــت الجانــب الترـكـي مــع متزعمــي امليليشــيات املســلحة فــي املنطقــة 
الشــرقية املنضويــن فــي مــا يســمى »الجيــش الوطنــي الحــر«، وذلــك 
بهــدف »تشــكيل جســم عســكري جديــد لتحريــر محافظــة ديــر الــزور«. 

)2019-4-30 )األناضــول، 
     وتــم الكشــف األســبوع املا�ســي عــن أن متزعمــي ميليشــيات »تجمــع 
أحــرار الشــرقية« و»جيــش الشــرقية« و»الفرقــة 20« وصلــوا إلــى أنقــرة 
الجمعــة مــن أجــل »إجــراء مباحثــات مــع الجانــب التركــي لتشــكيل جســم 
عســكري موحــد يتولــى مهمــة تحريــر املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة 
الــزور، والعمــل علــى عــودة آالف  فــي محافظــة ديــر  قــوات »قســد« 
فــي  القاطنيــن  املحافظــة  أبنــاء  ِمــن  املدنييــن 
مخيمــات الشــمال الســوري وداخــل تركيــا إلــى 

مناطقهــم«. )فــرات بوســت، 2019-4-30(
    علــى خــط مــواز، كشــف املتحــدث باســم مــا 
يســمى »مجلــس القبائــل والعشــائر الســورية« 
مضــر األســعد عــن تفاهمــات أميركيــة- تركيــة 
مــن شــأنها إبعــاد »وحــدات حمايــة الشــعب« 
الكرديــة عــن الحــدود التركيــة بعمــق 32 كــم، 
شــرق  مناطــق  فــي  مشــتركة  دوريــات  ونشــر 

الفــرات.
إخــالء  عــن   

ً
»فضــال األســعد:  وأضــاف      

 ،
ً
 مــن العناصــر املســلحة كافــة

ً
املنطقــة نهائيــا

مشــتركة  دوريــات  نشــر  عنهــا   
ً
بديــال ويكــون 

التركيــة  الحــدود  تركيــة علــى طــول  أميركيــة 
الســورية نحــو 800 كــم ريثمــا يتــم تشــكيل 
شرطة ومجالس مدنية محلية إلدارة املناطق 
التــي جــرى حولهــا التفاهــم مــع عــودة الالجئيــن 
ومزارعهــم«. وقراهــم  مدنهــم  إلــى  الســوريين 

     وزعــم األســعد، أن »هــذا التفاهــم الترـكـي 
األميرـكـي هــو الخطــوة األولــى ملــا جــرى بينهمــا 
والفــرات«.  الجزيــرة  كامــل منطقــة  التاليــة ســتكون  الخطــوة  مــا  فــي 

)2019-4-30 )باســنيوز، 
     فــي ســياق متصــل، وصــل املبعــوث األميرـكـي الخــاص إلــى ســورية 
جيمــس جيفــري، واملســاعد الخــاص األميرـكـي لشــؤون ســورية جويــل 
رايبــورن، بــدأا أمــس زيــارة عمــل إلــى تركيــا ومــن ثــم ســيزوران جنيــف، 
حيــث يلتقيــان ممثليــن مــن بريطانيــا، وفرنســا، وأملانيــا، والســعودية، 
واألردن، ومصر للحديث عن سورية، في مشهد تبدو فيه إدارة الرئيس 
األميركــي دونالــد ترمــب »كأنهــا تحــاول دفــع مســار األوضــاع فــي ســورية«. 

)مواقــع معارضــة، 2019-4-30(
     فــي غضــون ذلــك، أعلنــت قــوات الحشــد الشــعبي فــي العــراق، عــن 
تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سورية 

الفروف: توجد 
حدود ألي صبر وال 

يمكن القبول ببقاء 
اإلرهابيين في بعض 
مناطق سورية إلى 

األبد
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عــن طريــق االنتشــار فــي ثالثــة محــاور رئيســة فــي أثنــاء العمليــة.
    وقــال قائــد عمليــات األنبــار للحشــد، قاســم مصلــح، فــي بيــان صحافــّي: 
إن »قواتنــا انطلقــت فجــر هــذا اليــوم بعمليــة عســكرية واســعة لتطهيــر 
الحــدود بمشــاركة 13 و17 و18 و19 فــي الحشــد الشــعبي ومديريــات 
هندسة الدروع واالتصاالت وهندسة امليدان والطبابة التابعة لهيئة 

الحشــد الشــعبي، إضافــة لشــرطة الحــدود”.
   وأضاف أن »قواتنا ستدخل من ثالثة محاور رئيسة، واالنتشار على 
 إلى أنها »مســتعدة لدرء 

ً
الشــريط الحدودي من قبل قطعاتنا«، مشــيرا

أي خطــر أو طــارئ فــي حــال ســلك اإلرهابيــون طرقهــم نحــو حــدود العــراق 
إثر عملية الجيش السوري”.

     هــذا، وبــدوره أعلــن اإلعــالم الحربــي العراقــي فــي بيــان، عــن انطــالق 
عمليــة مشــتركة واســعة علــى طرفــي الحــدود الســورية العراقيــة.

    وأوضح أن الجيش السوري وحلفاءه من الجانب السوري، والحشد 
الشعبي من الجانب العراقي، سيعملون بالتوازي لتطهير كامل املنطقة 
املمتدة من محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقّي، 
 إلــى منطقتــي »الصوانــة، البصيــري« إلــى الجنــوب الغربــي مــن 

ً
وصــوال

 بمناطــق املعيزلــة، املحطــة 
ً
مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي، مــرورا

الثانيــة، ســد الوعــر ومحيــط منطقــة التنــف علــى الحــدود الســورية 
العراقيــة، لتطهيرهــا مــن فلــول مســلحي تنظيــم داعــش، وذلــك بالتزامــن 
مــع قيــام قــوات الحشــد الشــعبّي مــن الجانــب العراقــي بتطهيــر املناطــق 
املقابلــة للمنطقــة املمتــدة مــن البوكمــال إلــى محيــط التنــف مــن هــذا 

التنظيــم اإلرهابــي. )روســيا اليــوم، 2019-5-2(

     فــي هــذه األثنــاء، قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو 
فــي مؤتمــر صحافــّي، »بتنــا قريبيــن مــن التوصــل إلــى اتفــاق مــع واشــنطن 
بخصــوص املنطقــة اآلمنــة فــي ســورية ... نريــد إقامــة منطقــة آمنــة شــرق 

نهــر الفــرات بعــد انســحاب غالبيــة القــوات األمريكيــة مــن البــالد”.
 بيــن الرئيــس التركــّي 

ً
     هــذا، وحــول املكاملــة الهاتفيــة التــي جــرت مؤخــرا

ونظيــره األمريكــي قــال تشــاووش أوغلــو: »االتصــال األخيــر بيــن الرئيســين 
أردوغــان وترامــب تنــاول جميــع القضايــا فــي جــو إيجابــي”.

    وأضاف: »ترامب سيكون بأوروبا في يونيو املقبل، وأعرب عن رغبته 
في زيارة تركيا بعد شهر من ذلك”. )روسيا اليوم، 2019-5-2(

     بــدوره، قــال وزيــر الدفــاع التركــي خلو�ســي أكار: إن الواليــات املتحــدة 
ــرر 

ُ
أخــذت تظهــر بعــض املرونــة بشــأن املنطقــة اآلمنــة املقــرر التــي ق

إنشــاؤها شــمال ســورية.
    وأضــاف أكار: »أبــدت الواليــات املتحــدة بعــض املرونــة فــي مــا يتعلــق 
باملنطقــة اآلمنــة املخطــط إنشــاؤها شــمال شــرقي ســورية علــى طــول 

الحــدود مــع تركيــا”. )رويتــرز، 2019-5-3(
     هــذا، وأكــد ملتقــى العشــائر العربيــة فــي جرمــز بمحافظــة الحســكة 
 خلــف الجيــش العربــي الســوري فــي حربــه علــى 

ً
 واحــدا

ً
وقوفــه صفــا

اإلرهــاب ورفضــه كل املخططــات املشــبوهة للنيــل مــن ســورية ووحــدة 
أراضيهــا.

     وأشــار امللتقــى فــي بيــان، إلــى أن العشــائر العربيــة فــي جرمــز تقــف فــي 
خنــدق واحــد مــع الجيــش فــي حربــه علــى اإلرهــاب وداعميــه.

 
ً
 قاطعــا

ً
    وجــاء فــي بيــان العشــائر املجتمعــة بامللتقــى: »نرفــض رفضــا

قوات الحشد الشعبي العراقية على الحدود السورية
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مخططات االنفصال والتقسيم التي يروج لها أعوان املحتل االمريكّي، 
 
ً
 واحــدا

ً
، ونقــف صفــا

ً
 وشــعبا

ً
حيــث كنــا ومــا زلنــا مــع وحــدة ســورية أرضــا

خلــف الجيــش العربــي الســوري الــذي يســطر أروع املالحــم، ويدحــر 
اإلرهــاب وداعميــه«، مضيفــة: »إننــا نفــدي الوطــن بأرواحنــا ونقــدم كل 

شســيء، مــن أجــل عزتــه ورفعتــه، كــي تبقــى رايتــه عاليــة خفاقــة«.
     ودعــا البيــان »أبنــاء العشــائر العربيــة الذيــن انخرطــوا فــي الصــف 
اآلخر، ويقودهم املحتل األمريكي إلى العودة لحضن الوطن وااللتحاق 
بصفــوف الجيــش العربــي الســورّي، واالنخــراط مــع أبنــاء العشــائر 
العربيــة فــي املقاومــة الشــعبية لطــرد أي غــاٍز أو محتــل ألرضنــا الطاهــرة 
وعلى رأســهم األمريكي والتركي وكل معتد وتحرير الجوالن املحتل ولواء 

اســكندرون وكل شــبر مــن أرضنــا الطاهــرة«.
     وختــم البيــان بتأكيــد عشــائر امللتقــى علــى أن »كل مــن يشــارك فــي 
أي ملتقــى أو منتــدى تحــت أي رايــة أخــرى غيــر علــم الجمهوريــة العربيــة 

الســورية هــو خائــن وعميــل«. )ســانا، 5-3-
)2019

     بمــوازاة ذلــك، قــال مصــدر مســؤول فــي 
وزارة الخارجيــة واملغتربيــن فــي تصريــح: انعقــد 
فــي مدينــة عيــن عي�ســى الســورية التــي تســيطر 
للواليــات  تابعــة  مســلحة  ميليشــيات  عليهــا 
املتحــدة األميركيــة ودول غربيــة أخــرى اليــوم 
الــذي  الســورية  العشــائر  بمؤتمــر  ســمي  مــا 
منــي بالفشــل بعــد مقاطعــة معظــم العشــائر 
العربية األصيلة له ليخفض منظموه عنوانه 
مللتقــى أقــل مــا يقــال عنــه إنــه التقــاء العمالــة 

واالرتهــان. والخيانــة 
      وأضــاف املصــدر أن مثــل هــذه التجمعــات 
ميهــا 

ّ
تجســد بشــكل ال يقبــل الشــك خيانــة منظ

مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو 
عرقية، وأنهم ال يعبرون عن أي من املكونات 

الســورية الحقيقيــة الوطنيــة الشــريفة، وتؤكــد ســيرهم خلــف أوهــام 
 اســتحالة تحقيقهــا مهمــا حاولــوا، وبخاصــة فــي ســنوات 

ً
ثبــت تاريخّيــا

الحرب اإلرهابية األخيرة ومهما تلقوا من الدعم الخارجي ومهما ارتهنوا 
للواليــات املتحــدة أو غيرهــا بمــا فــي ذلــك طيلــة ســنوات الحــرب اإلرهابيــة 

الثمانــي الســابقة علــى ســورية.
     وتابع املصدر: ستعرف هذه التنظيمات امليليشياوية أن قبولها بما 
يمليــه عليهــا املنظمــون الحقيقيــون ملثــل هــذه املســرحيات مــن أميركييــن 
وغيرهم لن يجلب لها إال الخزي والعار ولعنة الوطن والشــعب وأرواح 
 عن وطنهم وكرامة شعبه ووحدة أراضيه.

ً
الشهداء الذين ارتقوا دفاعا

    وقال املصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تنظر بعين االزدراء 
ملثــل هــذه االجتماعــات التــي ال تفهــم معنــى الوطــن ومصالحــه وحاضــره 
 
ً
 أو علنا

ً
ومستقبله تدعو الدول الغربية الداعمة له واملشاركة فيه سرا

، واحتــرام قــرارات مجلــس األمــن 
ً
 نهــارا

ً
إلــى االلتــزام بمــا تتشــدق بــه، ليــال

ــد جميعهــا علــى أهميــة وحــدة أرض وشــعب ســورية، والتأكيــد 
ّ
التــي أك

علــى ســيادتها واســتقاللها، وتطالــب كل الســوريين الشــرفاء، وبخاّصــة 

فــي شــمال ســورية وشــرقها بتصعيــد مواجهتهــم لهــذه املحــاوالت الدنيئــة 
ولــكل مــن يقــف خلفهــا أو يشــجع عليهــا. )ســانا، 2019-5-3(

     من جانبها، اتهمت روسيا الواليات املتحدة بالسعي لضمان وجودها 
في سورية عبر االستفادة من التشكيالت الكردية االنفصالية، مؤكدة 
أن محاولتهــا تنظيــم ملتقــى للعشــائر الســورية تهــدف لتقويــض منصــة 

أستانا.
     وقالــت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان: »تتبــع الواليــات املتحــدة 
 نحو تحقيق حل لألزمة السورية، 

ً
 ممنهجا

ً
بالتعاون مع حلفائها أسلوبا

 إلــى ضمــان وجــود طويــل األمــد لهــا فــي ســورية، ويجــري 
ً
يهــدف اســتثنائيا

مــن أجــل ذلــك إشــراك جــزء مــن التشــكيالت املســلحة الكرديــة املتميــزة 
 فــي محاربــة 

ً
 معينــا

ً
بميولهــا االنفصاليــة، والتــي لعبــت فــي وقــت مــا دورا

داعــش واآلن تســعى بدعــم الواليــات املتحــدة إلــى إقامــة كيــان علــى غــرار 
دولــة بالجانــب الشــرقي مــن نهــر الفــرات”.

     وأضافــت الــوزارة: »حــاول بعــض القــادة 
األكــراد املعينيــن، يــوم 3 أيــار، فــي ناحيــة عيــن 
الغربييــن،  املشــرفين  مــن  وبدعــم  عي�ســى، 
وبعــد  الســورية،  العشــائر  مؤتمــر  تنظيــم 
الفشل في تحقيق تمثيل عربي واسع، اضطر 
إلــى خفــض صفتــه  الزائــف  املؤتمــر  منظمــو 

ملتقــى”. لدرجــة 
     وشــددت الخارجيــة الروســية علــى أن 
كبيــرة  ماليــة  مبالــغ  خصصــت  »واشــنطن 
 برفــض معظــم زعمــاء 

ً
لرشــو النــواب، علمــا

العشائر العربية في شرق الفرات فكرة إجراء 
هــذا املؤتمــر«، مبينــة أنــه »مــن املعــروف أن 
املشــاركين  تجنيــد  فــي  يتــرددوا  لــم  املنظميــن 
مــن مخيمــات النازحيــن، بينهــا مخيــم الهــول 
املعــروف بأوضاعــه املحزنــة، حيــث يقيــم فيــه 
أســرى معذبــون باملجاعــة ومســتعدون لــكل 
 إلــى االبتــزاز وحتــى 

ً
شســيء مــن أجــل إنقــاذ حياتهــم. كمــا تــم اللجــوء أيضــا

أســاليب تشــمل اســتخدام القــوة”.
    وأشــارت الــوزارة إلــى أنــه »مــن الواضــح أن هــذه الفعاليــة تهــدف إلــى 
تقســيم البالد وتنتهك بشــكل ســافر املبادئ التي تؤكدها األمم املتحدة 
والخاصــة بالحفــاظ علــى وحــدة أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
وســيادة دولتهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ينــص عليهــا القــرار رقــم 2254 

الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــي”.
     وعــدت الــوزارة أن هــذا امللتقــى »يــؤدي إلــى دورة جديــدة مــن توتــر 
األوضــاع، ويدمــر األســاس الهــش الــذي يتيــح تحقيــق توافــق وطنــي فــي 
الدولــة الســورية متعــددة القوميــات«، مشــددة علــى أن »هــذه العمليــة 
وبــال شــك، تهــدف إلــى تقويــض جهــود املجتمــع الدولــي واألمــم املتحــدة 
والــدول الضامنــة ملنصــة أســتانا والخاصــة بحــل األزمــة الســورية فــي 

أســرع وقــت ممكــن”. )روســيا اليــوم، 2019-5-3(
 ما كشفه القائد العام لـ »قوات 

ً
      ومن الالفت األسبوع الفائت أيضا

تخــوض  »قســد«  أن  عــن  عبــدي،  مظلــوم  الديمقراطيــة«،  ســورية 

جيفري: تنظيم 
داعش لديه قدرات 
عاملية وهو ال يزال 

ً
يشكل تهديدا
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 االســتعداد لحــل املشــاكل 
ً
مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع تركيــا، مؤكــدا

العالقــة عبــر التفــاوض وبطــرق ســلمية »لكــن بشــروط”.
     ووجــه عبــدي، فــي كلمــة ألقاهــا، فــي ملتقــى العشــائر الســورية الــذي 
نظمــه »مجلــس ســورية الديمقراطيــة -مســد« فــي ناحيــة عيــن عي�ســى، 
 اســتعدادها لشــّنِ 

ً
وجــه رســالة إلــى الحكومــة التركيــة التــي أعلنــت مــرارا

عمليــة واســعة ضــد »قســد«.
      وأفاد عبدي بأن هناك مفاوضات غير مباشرة تخوضها »قسد« عبر 
وســطاء مــع تركيــا، وأكــد اســتعداد »قســد« للتفــاوض »وحــل املشــاكل 

العالقة عبر املفاوضات وبطرق سلمية ولكن بشروط”.
    وأوضح متزعم »قســد« أنها جاهزة للنظر إلى مطالب الدولة التركية 
بشــأن الحــدود، ولكنــه طلــب منهــا فــي الوقــت نفســه عــدم التدخــل فــي 

الشــؤون الســورية واحتــرام ســيادة الدولــة الســورية.
: »إذا كانت الدولة التركية تريد الحل السيا�سي، 

ً
     وأردف عبدي قائال

يجــب أن تعيــد عفريــن إلــى أهلهــا، فمــن دون عــودة أهالــي عفريــن إلــى 
منازلهم وعودة عفرين إلى طبيعتها ال يمكن أن نصل إلى حل”. )هاوار، 

)2019-5-3
     بمــوازاة ذلــك، قــال مظلــوم عبيــدي: »قواتنــا تؤمــن بوحــدة األرا�ســي 
السورية وتكافح في سبيل وحدتها، ونؤمن بالحوار السوري - السوري 
لحل مشاكل كل املنطقة، ولكن نؤكد أيضا أنه ال يمكن بأي شكل من 

األشكال العودة إلى فترة ما قبل 2011”.
     وأضــاف عبــدي: »ونؤكــد أنــه ال يمكــن حــل املشــاكل املوجــودة فــي 
املنطقــة عــن طريــق املصالحــات أو بأســاليب أخــرى. نحــن مســتعدون 
للحــوار مــع الحكومــة الســورية والحكومــة املركزيــة مــن أجــل الوصــول 

إلــى حــل لألزمــة”.
     وشــدد عبــدي مــع ذلــك علــى أنــه »ال يمكــن الوصــول إلــى ســورية 
 ،

ً
الديمقراطيــة بــدون االعتــراف بحقــوق الشــعب الكــردي دســتوريا

وال يمكــن الحــل بــدون االعتــراف بــاإلدارة الذاتيــة التــي تخــدم مكونــات 
 أن »الوصــول إلــى الحــل ال يتحقــق إال مــن خــالل 

ً
املنطقــة«، موضحــا

القبــول بخصوصيــة قــوات ســورية الديمقراطيــة ودورهــا فــي حمايــة 
، فكمــا قامــت بتحريرهــا، فهــي جديــرة بــأن 

ً
هــذه املنطقــة مســتقبال

تحظــى بخصوصيــة فــي ســورية املســتقبل”. )هــاوار، 2019-5-3(
     وأشــار مظلــوم عبــدي، إلــى أن اإلرهابييــن تكالبــوا مــن جميــع أنحــاء 
 فــي 

ً
العالــم واجتمعــوا فــي ســورية، ولهــذا قامــت القــوى الدوليــة أيضــا

فــي مناطقنــا  الدولــي  التحالــف  قــوات  ســورية، وأضــاف أن »وجــود 
وكذلــك وجــود القــوات الروســية فــي املناطــق األخــرى، كان لهمــا دور 

إيجابــي فــي دحــر اإلرهــاب”.
 ،»

ً
     وشــدد علــى أن دور التحالــف والقــوات الروســية »مــا زال مطلوبــا

وذلــك ألن عفريــن وإدلــب وجرابلــس والبــاب »محتلــة«، وال يــزال داعــش 
 فــي املنطقــة، وأكــد أن »وجــود القــوات الدوليــة بهــدف حمايــة 

ً
موجــودا

شــعبنا مــن اإلرهــاب وجــود مشــروع، حتــى يتــم تطهيــر األرا�ســي الســورية 
كافــة مــن اإلرهــاب”. )هــاوار، 2019-5-3(

     وجــاء فــي تقريــر ســنوي أعدتــه وزارة الدفــاع األمريكيــة بطلــب مــن 
 لقوا حتفهم جراء عمليات القوات األمريكية 

ً
الكونغرس، أن 76 مدنيا

 فــي ســورية والعــراق، 
ً
فــي أفغانســتان، إلــى جانــب مصــرع 42 شــخصا

وســقوط قتيليــن اثنيــن جــراء غــارة جويــة أمريكيــة فــي الصومــال.
     هــذا، وبحســب التقريــر، فلــم تســفر الغــارات الجويــة أو العمليــات 
البرية األمريكية، طوال العام املا�سي، عن سقوط ضحايا في صفوف 

املدنييــن فــي كل مــن ليبيــا واليمــن.
     وأشــارت املتحدثــة باســم البنتاغــون، كانديــس تــراش، إلــى أنهــا املــرة 
األولــى التــي ينشــر فيهــا تقريــر مــن هــذا النــوع بكاملــه، دون إضفــاء صفــة 

الســرية علــى أي مــن أجزائــه.
 
ً
     وقالــت تــراش: »مــع أن ســقوط الضحايــا بيــن املدنييــن يمثــل جانبــا
 ال مفــر منــه فــي أي حــرب، إال أنــه لــم توجــد قــوة فــي التاريــخ 

ً
مأســاويا

حرصت على الحد من معاناة املدنيين مثلما يحرص عليه العسكريون 
أكثــر صرامــة لحمايــة  مــا يطبقــون معاييــر  الذيــن عــادة  األمريكيــون 
املدنييــن مــن تلــك التــي يتطلبهــا منهــم قانــون النــزاع املســلح”. )رويتــرز، 

.)2019-4-30

القائد العام لـ »قوات سورية الديمقراطية«، مظلوم عبدي

ملف الشرق
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لفــت الكاتــب والباحــث، الدكتــور أحمــد درزي، إلــى أنَّ املشــاريع املحليــة واإلقليميــة والدوليــة تتســارع 

فــي الشــرق الســورّي، لتثبيــت وقائــع علــى األرض، وإلعــادة ترتيــب األدوار املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 

إذ تحــاول الواليــات املتحــدة وإســرائيل فــرض صيغــة ملســتقبل املنطقــة، بتســويق  »صفقــة القــرن« 

التــي تتيــح لهمــا التحكــم بمســارات املنطقــة والعالــم، وباملقابــل فــإن املشــروع األورا�ســي يحــاول أن يثبــت 

نفسه مرجعية بديلة عن الواليات املتحدة على املستوى العالمّي، بما في ذلك املفتاح األهم للتغييرات 

الدوليــة، وهــو شــرق املتوســط مــع تركيــا وإيــران، وهنــاك تركيــا التــي تتأرجــح بيــن أحــالم الســيطرة علــى 

الشــمال الســوري بأكملــه وهواجــس القلــق الشــديد مــن االســتهداف األميركــي لهــا بالتفكيــك بدعــم ودفــع 

 الستعادة 
ً
»حزب العمال الكردستاني« في جبل قنديل وسورية، لكن هناك دمشق التي تسعى جاهدة

دورهــا اإلقليمــي، بإعــادة الســيطرة علــى كامــل التــراب الســوري الــذي خــرج عــن الســيطرة بفعــل الصــراع 

الدولــّي واإلقليمــّي، والســعي مــع طهــران وبغــداد و«حــزب هللا« لتغييــر املعــادالت اإلقليميــة والدوليــة، 

وفــرض هــذا املحــور كعنصــر شــريك فــي صياغــة املعــادالت اإلقليميــة الجديــدة، بوســاطة فتــح الطــرق 

البريــة بيــن البلــدان الثالثــة. 

ومــن هنــا تأتــي خطــورة الّصــراع علــى شــرق ســورية، إذ إنَّ عناصــر الصــدام متوافــرة  لــدى الجميــع، 

 علــى العشــائر العربيــة التــي لــم تحســم أمرهــا حتــى اآلن، ويــدرك الجميــع أنَّ العنصــر القــادر 
ً
اعتمــادا

علــى قلــب املوازيــن فــي شــرق الفــرات، وِفــي شــرق ســورية هــو هــذه العشــائر التــي تشــكل أكثــر مــن 80٪ مــن 

 ال يســتهان بــه 
ً
مجمــل ســكان املنطقــة، وقــد اســتطاعت القــوى اإلقليميــة الدوليــة أن تســتقطب قســما

منهــا، فتوّزعــت الــوالءات املحلّيــة ألبنــاء هــذه العشــائر بيــن الجيــش الحــّر و«جبهــة النصــرة« و«داعــش« 

و«قسد«، مقابل استثمارهم آلبار النفط التي تقع تحت سيطرة هذه التنظيمات ، فيما بقي قسم آخر 

 لدمشــق، رغــم تعّرضــه لضغوطــات وتصفيــات واعتقــاالت.
ً
منهــا مواليــا

هــذا، وباإلضافــة إلــى العشــائر العربيــة هنــاك »حــزب االتحــاد الديمقراطــي« الــذي اســتطاع مــع شــركاء 

 مــن 
ً
لــه أن يقيــم تجربــة سياســية تنســجم مــع إيديولوجيــة األب الروحــي لــه عبــد هللا أوجــالن، مســتفيدا

راهن 
ُ
 في الحل السيا�سي امل

ً
التدخل األميركي في شمال وشرق سورية لحماية تجربته وفرضها دستوريا

عليه،  وهو يشعر بقلق عميق من جملة التهديدات الكبيرة التي تتدفق عليه، إن كان من القرار األميركي 

املؤجل باالنسحاب، أم من الجهوزية التركية القتحام مناطق الشمال، أم من اقتحام الجيش العربي 

ور، وإعادة السيطرة على حقل عمر النفطي لحل مشكلة حوامل الطاقة  السوري ملناطق شرق دير الزُّ

الضاغطة على دمشق، أم من الضغوطات األميركية عليه، لدفعه للسيطرة على املناطق املمتدة بين 

مدينة البوكمال وقاعدة التنف األميركية، وبدعم جوي كبير، وبخاّصة بعد وصول تعزيزات عسكرية 

ضخمــة لــه، وصلــت إلــى حقــل العمــر النفطــي، أم مــن انقــالب العشــائر العربيــة املتحالفــة معــه التي بدأت 

دمشــق وأنقــرة بمحــاوالت اســتقطابها واســتعادتها مــن ســيطرة الواليــات املتحــدة عليهــا، باإلضافــة 

النقــالب العشــائر العربيــة التــي منعــت مــن اســتثمار آبــار النفــط فــي مناطــق وجودهــا .

 إمكانيــة انفجــار صــراع كبيــر فــي شــرق ســورية بيــن جميــع القــوى الدوليــة 
ً
تحمــل هــذه العوامــل كافــة

واإلقليمية، ستلعب فيه العشائر العربية الدور األساس في قلب املوازين، وعلى األرجح فإّنها ستختار 

دمشــق التــي فرضــت نفســها مــع طهــران علــى نحــٍو رئيــٍس وكذلــك مــع موســكو، ذلــك بصفــة هــذه الــدول 

 فــي طــور االنتصــار.
ً
أنفســها أطرافــا
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قــال الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن فــي مؤتمــر صحافــّي علــى هامــش 
فعاليــات منتــدى »الحــزام والطريــق« فــي بكيــن: إنــه ال يســتبعد إجــراء 
عمليــة عســكرية فــي إدلــب، لكــن الوقــت غيــر مالئــم اآلن، إذ يجــب األخــذ 

بالحســبان األوضــاع اإلنســانية ووجــود مدنييــن فــي هــذه املنطقــة.
 
ً
     وأكــد، أن روســيا ســتواصل محاربــة اإلرهــاب فــي إدلــب، محــذرا

اإلرهابييــن هنــاك مــن أنــه فــي حــال اســتمروا فــي تنفيــذ هجمــات، فإنهــم 
شــعروا  »لقــد  وأضــاف:  لضربــات،  وســيتعرضون   

ً
ردا ســيواجهون 

)2019-4-27 اليــوم،  )روســيا  ذلــك«.  بحقيقــة 
     وعلــى صعيــد آخــر، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن، فيصــل 
املقداد: إن سورية »لن تسمح لتركيا بالسيطرة ولو حتى على سنتيمتر 
: »علــى الجانــب التركــي أن يعلــم 

ً
واحــد مــن األرا�ســي الســورية«، مضيفــا

أننــا لــن نقبــل ببقــاء الجماعــات املســلحة فــي إدلــب”، وأكــد املقــداد أن 
ذرة  كل  بتحريــر  موجــود  الســوري  »القــرار 
تــراب مــن األرا�ســي الســورية، وإدلــب ليســت 
 إلــى أن »علــى األتــراك وغيرهــم 

ً
اســتثناء«، الفتــا

أن يعوا أن سورية مصممة على استعادة كل 
ذرة تــراب مــن أرضهــا”.

 أن »تفهــم أن 
ً
     وشــدد أنــه علــى تركيــا أيضــا

دعمهــا لإلرهــاب واحتاللهــا لألرا�ســي الســورية 
 :

ً
لــن يجلبــا لهــا األمــان”، وأردف املقــداد مبينــا

وحمــاه  إدلــب  فــي  شــعبنا  يتعــرض  »عندمــا 
والالذقيــة لالعتــداء مــن قبــل اإلرهابييــن فعلــى 
ســورية الدفــاع عنــه”. )املياديــن، 2019-5-2(
     يأتــي ذلــك، فــي وقــت صعــد اإلرهابيــون مــن 
خروقاتهــم لـ»اتفــاق إدلــب« فــي أريــاف حمــاة 
وإدلــب وحلــب، األمــر الــذي تصــدى لــه الجيــش 
الطيــران الحربــي  الســوري بمســاندة  العربــي 
الســوري والرو�ســي املشــترك وكبدهــم خســائر 
فادحــة بــاألرواح والعتــاد واملعــدات.  )الوطــن، 

)2019-4-27
مــن جهــة ثانيــة، ذكــر مــا يســمى »رئيــس اللجنــة 
اإلعالميــة« فــي وفــد امليليشــيات املســلحة إلــى 
محادثــات »أســتانا« أيمــن العاســمي، أن تركيــا 
ســّيران دوريــات عســكرية مشــتركة 

ُ
وروســيا ست

على خطوط التماس بين الجيش والتنظيمات 
اإلرهابيــة وامليليشــيات املســلحة التابعــة لهــا فــي شــمال البــالد.

    وأوضــح، أن الدوريــات العســكرية املشــتركة ستســير علــى خطــوط 
التماس في املناطق التي تسيطر عليها التنظيمات اإلرهابية وامليليشيات 
املسلحة، وستنتقل إلى خطوط التماس في املناطق الخاضعة لسيطرة 

الجيش.
      وأشــار العاســمي إلــى أن تســيير الدوريــات ســيقتصر علــى خطــوط 
التمــاس ملراقبــة األطــراف التــي تخــرق »اتفــاق إدلــب«، وأضــاف: إن 

»الدوريــات لــن تدخــل إلــى مناطــق الداخليــة«.
     مــن جانبــه، أكــد الناطــق باســم مــا يســمى »الجبهــة الوطنيــة للتحريــر« 

التي شكلها االحتالل التركي من مرتزقته في الشمال، النقيب الفار ناجي 
مصطفى، أنهم يرفضون دخول أي جندي رو�سي إلى مناطق سيطرتهم 

وخطوط التماس التي توجد بها مقراتهم ومسلحيهم.
     وأضاف: إنهم وافقوا على تســيير الدوريات العســكرية التركية فقط 
 على رفضهم القطعي لوجود القوات 

ً
ضمن مناطق سيطرتهم، مشددا

الروسية شمال البالد. )مواقع معارضة، 2019-4-28(
      علــى خــط مــواز صــّرح عــدد ممــا تســّمى »املجالــس املحلّيــة« التابعــة 
لـ»حكومة اإلنقاذ« العاملة في مناطق سيطرة »النصرة« والتابعة لها في 
شمال مدينة حماة، عن رفضها تسيير دوريات عسكرية روسية تركية 

مشــتركة في مناطقهم.
    ورغم االدعاء بأنها »مجالس مدنية«، إال أن هذه »املجالس« املزعومة 
هــددت باســتهداف أي جنــدي رو�ســي يدخــل إلــى مناطقهــا، وطالبــت 
والتنظيمــات  الحــر«  »الجيــش  ميليشــيات 
الجيــش  قــوات  مواقــع  باســتهداف  اإلرهابيــة 
-4-29 معارضــة،  )مواقــع  الســوري.  العربــي 

)2019
     هــذا، ومــع مواصلــة اإلرهابييــن فــي إدلــب 
ومحيطهــا التصعيــد مــن اعتداءاتهــم، أرســل 
الجيــش العربــي الســوري تعزيــزات مؤللــة إلــى 
ريفــي حمــاة وإدلــب، فــي حيــن دك ســالحا الجــو 
واملدفعيــة معاقلهــم وكبدهــم خســائر فادحــة. 

)2019-4-29 )الوطــن، 
    فــي هــذه األثنــاء، ذكــرت مصــادر محليــة: 
إلــى  توجهــت  ســورية  عســكرية  تعزيــزات  أن 
الجبهــات، وبخاّصــة الريــف الشــمالي والغربــي 
ذكــرت  بينمــا  إدلــب،  وأريــاف  حمــاه  ملدينــة 
مصــادر أخــرى: أن التعزيــزات تهــدف إلــى شــّن 
هجــوم واســع النطــاق للســيطرة علــى املنطقــة 
»منزوعة السالح« التي ورد تحديد جغرافيتها 

فــي »اتفــاق إدلــب«.
     وفــي الشــأن ذاتــه ذكــر مصــدر مطلــع: أن 
 من قبل دمشق وموسكو 

ً
هناك خشية وترقبا

من إعالن سيناريو يتعلق بهجوم كيميائي، قد 
 ،

ً
تلجأ إليه املجموعات املسلحة في إدلب قريبا

األوراق  وخلــط  العســكرية  الحملــة  لوقــف 
فــي الشــمال، وأضــاف املصــدر: إن نقــل املــواد الســامة مــن املجموعــات 
اإلرهابية تم رصده في أكثر من موقع، ومن املتوقع أن تقوم باستخدامه 
التهــام الحكومــة الســورية، وبالتالــي وقــف الهجمــات الجويــة والتحــركات 

علــى العســكرية علــى األرض. )رأي اليــوم، 2019-4-30(
    

تــل جنــدي لالحتــالل الترـكـي وأصيــب أربعــة 
ُ
      وفــي تطــور آخــر، فقــد ق

»وحــدات حمايــة  نّفذتــه  وبالهــاون  نتيجــة قصــف مدفعــي  آخــرون، 
الشــعب« الكرديــة علــى نقطــة الشــط التابعــة لالحتــالل الترـكـي قــرب 

إعــزاز بريــف حلــب الشــمالي. 

دمشق: سورية 
لن تسمح لتركيا 
بالسيطرة ولو 

حتى على سنتيمتر 
واحد من األرا�سي 

السورية
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ملف الشمال

     وأضــاف املوقــع: إن »وحــدات الحمايــة« عــاودت واســتهدفت ســيارات 
اإلســعاف التــي قدمــت إلنقــاذ املصابيــن، لكــن األضــرار اقتصــرت علــى 
 إلــى أن النقــاط التركيــة اســتنفرت فــي املنطقــة، ورّدت 

ً
املاديــات، الفتــا

علــى النيــران التــي مصدرهــا النقــاط التابعــة لـ»قســد« قــرب مدينــة تــل 
رفعــت وقريــة مرعنــاز، ومطــار منــغ. )العربــي الجديــد، 2019-4-30(

عــة بيــن مســلحين مــن 
ّ
     علــى صعيــد متصــل، حدثــت اشــتباكات متقط

»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة التــي تســيطر علــى بلــدة تــل رفعــت 
حة التابعــة للنظــام 

ّ
الواقعــة بريــف حلــب الشــمالي، واملليشــيات املســل

الترـكـي الــذي يحتــل مناطــق قريبــة مــن البلــدة.
وذكــرت املصــادر، أن ســكان تــل رفعــت وأغلبيتهــم مــن مهّجــري عفريــن 
، بعــد العمليــة العســكرية التركيــة 

ً
ذيــن اضطــروا للنــزوح إليهــا قســرا

ّ
ال

 2018 العــام  أوائــل  عفريــن  فــي  الشــعب«  »حمايــة  ضــد  العدوانيــة 
مــن الخــوف  العــام نفســه، يعيشــون »حالــة  مــن  فــي آذار  واحتاللهــا 

والقلــق«.
     وأكدت، أن تل رفعت تشهد حاالت خطف متكررة، األمر الذي يزيد 
من مخاوف السكان، الفتة إلى أن األهالي »يتهمون مجموعاٍت مدعومة 

من الجيش التركي في املنطقة بالوقوف وراء مثل هذه الحوادث«.
      وأشارت إلى أن حاالت الخطف تتسبب بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة 
تحّولهــا لشــجار مســلح بيــن الخاطفيــن واملختطفيــن، وهــو أمــٌر بــات يتكــرر 
بيــن الحيــن واآلخــر فــي تــل رفعــت، علــى حيــن تتعمــد فيــه الجهــات التــي 
تعمل على خطف املدنيين قتلهم، إذا لم يستجب األهالي ملطالبهم وفي 

مقّدمتهــا دفــع فديــٍة ماليــة.
     وذكرت املصادر، أن سكان البلدة يتهمون جيش النظام التركي بضرب 

حالــة التعايــش الســلمي بينهــم، بوســاطة دعمــه املســتمر ملجموعــاٍت 
مســلحة محســوبة عليــه تعمــل علــى خطــف الســكان وترويعهــم.

     وأوضحــت، أن النظــام الترـكـي يســعى إلــى الســيطرة علــى تــل رفعــت، 
وإبعــاد املســلحين األكــراد منــه بهــدف إعــادة فتــح الطريــق الدولــي بيــن 

ــذي لــم يتمكــن مــن تحقيقــه إلــى اآلن.
ّ
غــازي عنتــاب وحلــب، األمــر ال

     وأكــدت املصــادر، أن مدينــة عفريــن تفقــد هويتهــا الســورية بعدمــا 
عمــل االحتــالل الترـكـي ومرتزقتــه مــن امليليشــيات املســلحة علــى منــع 
تــداول اللغــة الكرديــة فيهــا ومنــع ســكانها مــن االحتفــال بعيدهــم القومــي 
ــذي ُيعــرف بعيــد »النــوروز«، باإلضافــة إلــى ســرقة آثارهــا وتحطيــم 

ّ
ال

.
ً
رديــا

ُ
 ك

ً
ــذي ُيعــد رمــزا

ّ
تماثيلهــا، ومــن أبرزهــا تمثــال »كاوا الحــداد« ال

    وذكــرت، أن جيــش االحتــالل الترـكـي يعمــل علــى اســتبدال الهويــات 
تــب عليهــا باللغــة التركيــة إلــى جانــب 

ُ
الســورية لســكان عفريــن بأخــرى ك

العربيــة، باإلضافــة إلــى تتريــك أســماء قــرى وشــوارع عفريــن وأحيائهــا.
    وزعم متحّدث باسم ميليشيا »الجيش الوطني« الذي شكله النظام 
الترـكـي مــن مرتزقتــه فــي الشــمال، أن »اســتخدام الهويــات التركيــة يأتــي 
 أن »يكــون ذلــك بهــدف التتريــك 

ً
 وتنظيمهــا«، نافيــا

ً
لضبــط املنطقــة أمنيــا

أســماء  اســتبدلت  حة 
ّ
املســل امليليشــيات  معظــم  أن  رغــم  املتعّمــد«، 

ســاحاٍت فــي املدينــة بأخــرى تركيــة ومنهــا ســاحة تحمــل اســم رئيــس 
النظــام الترـكـي الحالــي، باإلضافــة إلطــالق األســماء ذاتهــا علــى دورات 
، اســم »أشــبال 

ً
تدريــٍب عســكرية، وحملــت إحــدى هــذه الــدورات أخيــرا

أرطغــرل«.
     ونقلــت املصــادر عــن مصــادر محليــة: أن مليشــيات أردوغــان تحــاول 
ذيــن ينحــدرون مــن عفريــن 

ّ
الضغــط علــى الناشــطين الحقوقييــن ال

نزوح أعداد كبير ة من املخيمات شمال إدلب على الحدود السورية التركية
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لــم يغــادروا عفريــن بعــد،  ذيــن 
ّ
ال ويقيمــون خارجهــا، بتهديــد ذويهــم 

وتعمل على منعهم من نقل ما يجري داخل املدينة إلى خارجها. )مواقع 
)2019-4-30 معارضــة، 

     فــي غضــون ذلــك، نفــت وزارة الدفــاع الروســية، صحــة مــا تداولتــه 
وســائل إعــالم حــول مقتــل 4 جنــود روس جــراء قصــف للمســلحين فــي 

محافظــة حمــاة الســورية.
     وقالــت وزارة الدفــاع فــي بيــان: »فــي اآلونــة األخيــرة، لــم يقتــل أي جنــدي 
رو�ســي علــى أرا�ســي الجمهوريــة العربيــة الســورية. جميــع ممثلــي القــوات 
املسلحة الروسية املوجودين في سورية في أمان وسالم وبصحة جيدة 

ويــؤدون املهــام املوكلــة إليهم”.
      ووصفت الوزارة املعلومات حول مقتل العسكريين الروس األربعة 
بـ«املزيفــة«، كمــا أعربــت عــن »أســفها لتــداول بعــض وســائل اإلعــالم 
الروســية املعلومــات غيــر الدقيقــة التــي يروجهــا علــى وجــه التحديــد 
مســلحو املنظمــات اإلرهابيــة فــي الشــبكات االجتماعيــة”. )ســبوتنيك، 

)2019-5-2
     يأتــي ذلــك فــي وقــت، أعلنــت فيــه وزارة الدفــاع الروســية أن مســلحين 
فــي ســورية نفــذوا، محاولــة جديــدة الســتهداف قاعدتهــا فــي حميميــم، إال 

أن الهجــوم تــم صــده دون وقــوع أي إصابــات.
     وقــال مديــر مركــز حميميــم للمصالحــة فــي ســوريو والتابــع لــوزارة 
الدفــاع الروســية، اللــواء فيكتــور كوبتشيشــين، فــي بيــان: »فــي 2 مايــو 
مــن العــام 2019 اســتهدفت قاعــدة حميميــم الجويــة مــن قبــل عناصــر 
التشــكيالت املســلحة غيــر الشــرعية املتمركــزة فــي منطقــة بلــدة قلعــة 

املضيــق )محافظــة حمــاة(”.
     وشدد كوبتشيشين على أن كل عمليات إطالق النار على القاعدة تم 
صدهــا ولــم يســفر الهجــوم عــن وقــوع إصابــات بيــن العســكريين الــروس 

وأضــرار فــي املطــار. )روســيا اليــوم، 2019-5-2(
    مــن جانبــه، حــذر االتحــاد األوروبــي مــن مغبــة التصعيــد فــي محافظــة 
إدلــب الســورية وريــف حمــاة الشــمالي جــراء تكثيــف الغــارات الجويــة 
 روســيا وتركيــا لتنفيــذ التزاماتهمــا بشــأن منطقــة خفــض 

ً
هنــاك، داعيــا

التصعيــد فــي إدلــب.
    وجاء في بيان صدر عن املتحدث الرســمي باســم الهيئة الدبلوماســية 
لالتحــاد األوروبــي، أن »األطــراف الضامنــة ألســتانا تعهــدت، بموجــب 
اتفاق سوت�سي في أيلول املا�سي، باإلبقاء على منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلــب«. وتابــع البيــان: »هــذا االتفــاق يجــب احترامــه، ألن التصعيــد 
العسكري في إدلب يعرض حياة أكثر من ثالثة ماليين مدني في املنطقة 
للخطر، وهو سيؤدي إلى تفاقم الكارثة اإلنسانية، وسيزيد من خطورة 

مواصلــة زعزعــة االســتقرار فــي ســورية وفــي املنطقــة”.
 إلــى أن »الهجمــات األخيــرة فــي إدلــب اســتهدفت 

ً
    وأشــار البيــان أيضــا

أحياء سكنية ومنازل ومستشفيات ومراكز إليواء النازحين، األمر الذي 
نتج عنه سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف املدنيين العزل”.
    وذكــر البيــان أن »جميــع األطــراف مدعــوة، فــي املقــام األول، لحمايــة 
ســكان إدلــب وضمــان الوصــول اآلمــن والدائــم للمســاعدات اإلنســانية 

.”
ً
إلــى املدنييــن املحتاجيــن الذيــن يعيشــون معانــاة كبيــرة جــدا

    وأكــد املتحــدث باســم الهيئــة الدبلوماســية مواصلــة دعــم االتحــاد 

األوروبــي لجهــود املبعــوث الدولــي الخــاص إلــى ســورية الراميــة إلــى حــل 
»العمليــة  أن  إلــى   

ً
مشــيرا البلــد،  هــذا  فــي  لألزمــة  وشــامل«  »حقيقــي 

القــرار 2254 ملجلــس األمــن الدولــي وبيــان  السياســية، املبنيــة علــى 
جنيف الذي يحترم حرية وكرامة الشعب السوري كله، وحدها كفيلة 

بتحقيــق الحــل الدائــم للنــزاع”. )إنترفاكــس، 2019-5-3(
      إلــى ذلــك، كشــفت منظمــة »غيفــت أوف ذي غيفــرز« فــي جنــوب 
إفريقيــا، أن مراســلها الصحافــّي شــيراز محمــد املخطــوف فــي إدلــب منــذ 

عــام 2017 مــا زال علــى قيــد الحيــاة.
     وأعلنــت املنظمــة غيــر الحكوميــة فــي جنــوب إفريقيــة، حصولهــا علــى 
شــريط فيديــو يثبــت أن الجنــوب إفريقــي محمــد خطــف فــي 2017 فــي 
شــمال غرب ســورية من قبل جماعة مســلحة غير محددة، وأنه ال يزال 

علــى قيــد الحيــاة.
     ومحمد دخل إلى سورية برفقة منظمة تدعي العمل اإلنساني وتدعم 
مستشــفى للمســلحين يســمى »الرحمــة« بدركــوش مــن أجــل تغطيــة 
أعمــال املنظمــة، لكنــه خطــف فــي ريــف جســر الشــغور، وذلــك بعــد أن 

اعترضــت طريقهــم ســيارتان ملســلحين فــي 10 كانــون الثانــي 2017.
    وقال املسؤول في املنظمة امتياز سليمان في رسالة نشرت على مواقع 
 ،

ً
التواصــل االجتماعــي: »اتخــذ األمــر عاميــن وثالثــة أشــهر، لكــن أخيــرا

 علــى أن الصحافــّي شــيراز 
ً
تلقــت منظمــة غيفــت أوف ذي غيفــرز دليــال

محمــد ال يــزال علــى قيــد الحيــاة«.
 غيــر مباشــر 

ً
     وأعلنــت املنظمــة بعــد عــام علــى الخطــف عــن تلقيهــا دليــال

على أن املصور ال يزال على قيد الحياة، على شــكل أجوبة عن سلســلة 
أسئلة.

     وقــال ســليمان: إن مــدة شــريط الفيديــو 30 ثانيــة، ويتحــدث فيــه 
ح ويظهــر عليــه تاريــخ 13 نيســان، وقــد وصــل إلــى 

ّ
محمــد أمــام رجــل مســل

عائلتــه الجمعــة عبــر مواقــع التواصــل.
    وأضــاف: أن »الفيديــو يقــّدم معلومــات مهمــة«، مــن دون أن يكشــف 

عــن تفاصيــل إضافيــة.
     وناشــدت والــدة محمــد فــي كانــون الثانــي 2018 املســلحين فــي ريــف 
جســر الشــغور، لإلفــراج عــن ولدهــا »قبــل أن تمــوت«، لكــن تقاريــر 
 شــوهد فــي 

ً
إعالميــة معارضــة ذكــرت فــي 24 حزيــران املا�ســي أن محمــدا
أحــد ســجون حــارم بريــف إدلــب. )أ ف ب، 2019-4-29(

     فــي إطــار مواصلــة القضــاء التابــع للنظــام الترـكـي اســتهداف معار�ســي 
ومنتقــدي سياســات رئيــس النظــام الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان أعلــن 
 لنقابــة أطبــاء تركيــا بالحبــس ملــدة 20 

ً
 منتســبا

ً
الحكــم علــى 11 طبيبــا

 على خلفية توجيههم انتقادات للتدخالت التركية العدوانية ضد 
ً
شهرا

ســورية. )أ ف ب، 2019-5-3(
      مــن جهــة أخــرى، ذكــرت الخارجيــة األميركيــة فــي تغريــدة علــى حســابها 
 مــن الــوزارة 

ً
فــي موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، أن مســؤولين كبــارا

التقــوا مــع متزعميــن فــي جماعــة »الخــوذ البيضــاء« األســبوع املا�ســي 
ملناقشــة ما ســمته »االحتياجات اإلنســانية«، مضيفة: نحن »فخورون 
بدعــم أصحــاب الخــوذ البيضــاء«. وكانــت الخارجيــة األميركيــة أعلنــت 
العام املا�سي أن الرئيس دونالد ترامب خصص نحو 6.6 ماليين دوالر 

لتمويــل »الخــوذ البيضــاء«. )ســانا، 2019-4-30(.
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التعليق

ــد الكاتــب الصحافــّي، األســتاذ ســامر ضاحــي، أن التنســيق الســوري الرو�ســي طــوال العــام املا�ســي 
ّ
أك

بشــأن شــمال البــالد تكلــل عــن إعــالن الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن ونظيــره التركــّي رجــب طيــب أردوغان 
عــن اتفــاق »سوت�ســي« حــول إدلــب.

لكــن هــذا امللــف أصابتــه عطالــة بفعــل عــدم االلتــزام التركــّي بســحب اإلرهابييــن مــن »املنطقــة املنزوعــة 
السالح« وهي بنود نصَّ عليها االتفاق، على أن تنفذ بحلول منتصف تشرين األول املا�سي، وهو ما سمح 
لـ«هيئة تحرير الشام« التي تقودها جبهة »النصرة« اإلرهابية بالتصعيد منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، 

 مــن »املنزوعة الســالح«.
ً
انطالقــا

هــذا، ومــع تركيــز رئيــس الوفــد الســوري إلــى محادثــات »أســتانا 21« الدكتــور بشــار الجعفــري علــى عــدم 
االلتزام التركي باالتفاق، وبخاّصة في ما يتعلق بانسحاب اإلرهابيين من »املنزوعة السالح« بحيث يتيح 
انسحابهم، إعادة فتح الطريق الدولّي: حلب- دمشق، بعد إفراغ هذه املنطقة من اإلرهابيين، لقد قابل 

، تركيــٌز رو�ســيٌّ مــواٍز حــول ضــرورة انســحاب اإلرهابييــن مــن هــذه املنطقة. تركيــَز الجعفــرّيِ

ــه مــع مواصلــة الجيــش العربــي الســوري حشــد قواتــه باتجــاه إدلــب، وبمقارنــة حديــث الجعفــري 
ّ
كمــا أن

مــع تطــورات امليــدان يمكــن التكهــن بســيناريوهين:

الســيناريو األول: يقــوم علــى أســاس توقــع عمليــة محــدودة بحيــث تضمــن اســتعادة ريفــي حمــاة الغربــي 
والشــمالّي، ومــن ثــم اســتكمال الســيطرة علــى »املنزوعــة الســالح«، بمــا يعنيــه ذلــك مــن اســتعادة خــان 

شــيخون ومعــرة النعمــان وســراقب بريــف إدلــب، ثــم فتــح الطريــق الدولــي إم 5.

، تلقي سورية طلبات من شاحنات تركية للعبور )الترانزيت(، والتزام 
ً
ويدفع نحو هذا التكّهن، بداية

جيــش االحتــالل التركــي الصمــت إزاء التحشــيد العســكرّي الســورّي والرو�ســّي باتجــاه جبهــات ريــف حمــاة 
الشــمالي وإدلــب الجنوبــي.

وقد تكون املشاركة الروسية في هذه العملية جاءت بعد تفاهم مع التركّي تهدف أنقرة منه إلى »فرك 
أذن« طفلتها املشاغبة »النصرة« وإعادة ضبطها من جديد، يضاف إلى ما سبق األنباء التي تحدثت عن 

محاوالت عديدة لوساطة بين دمشق وأنقرة لم تتكلل بالنجاح.

أمــا حــدود املشــاركة الروســية فــي العمليــة فهــي مفتوحــة، إذا نظرنــا إلــى تعــرُّض قاعــدة حميميــم الجويــة 
فــي الالذقيــة للعديــد مــن االعتــداءات بطائــرات »درون« مــن قبــل اإلرهابييــن املتموضعيــن فــي إدلــب، وال بــّد 

للرو�ســي مــن فــرض مســاحة أمــان لقاعدتــه الجويــة القريبــة مــن املتوســط.

الســيناريو الثانــي: يتضمــن احتمــال شــّن عمليــة واســعة فــي إدلــب، بحيــث يكــون الهــدف املرافــق للعمــل 
 بأريحا وجسر الشغور، 

ً
العسكري فتح الطريقين »إم 5« و«إم 4« املارين من سراقب إلى الالذقية مرورا

ومــن بعــد ذلــك فــرض حصــار علــى اإلرهابييــن فــي إدلــب، ومــا يعنيــه ذلــك مــن فصــل املناطــق الخاضعــة 
لسيطرة »النصرة« عن مناطق ريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة ميليشيات أردوغان، وقد يتضمن 

هــذا الســيناريو تقســيم إدلــب إلــى جيــوب متباعــدة ليســهل فــي مراحــل الحقــة الســيطرة عليهــا. 

ولكــن هــذا االحتمــال يحتــوي علــى مخاطــر مــن ضمنهــا زيــادة احتمــال ســقوط ضحايــا مدنييــن، وهــو مــا ال 
ٍ طويــل مــن الجبهــات، إلــى جانــب صعوبــة العمــل 

ّ
 بالنظــر إلــى خــط

ً
تريــده دمشــق، كمــا أنــه مكلــف اقتصاديــا

علــى مناطــق قريبــة مــن الحــدود التركيــة قــد تســتنزف مــن قــوة الجيــش، وقــد يحتــاج عمــل واســع مــن هــذا 
القبيل إلى تفاهمات جديدة في »أستانا«، ألنه قد ال يحظى اليوم بدعم الحليفين الرو�سّي واإليرانّي رغبة 
بمهادنة النظام التركي على التفاهمات الجديدة، في ظل عدم اســتعداده الحالي للتخلي عن »النصرة«.
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