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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، وتطبيقي(، باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعرض فيه للنقاط األساسية التي ركز عليها 

الرئيــس بشــار األســد فــي خطابــه أمــا رؤســاء 

املجالــس املحليــة، مــع عــرض ملســتجدات 

األخبار بشأن عملية تشكيل لجنة مناقشة 

الدســتور الســوري، والتــي كانــت فــي صلــب 

الدولييــن  الفاعليــن  لجميــع  التصريحــات 

فــي الحــدث الســوري، باإلضافــة الــى مــا ظهــر 

عــودة  بشــأن  أخبــار  مــن  الفائــت  األســبوع 

ســورية الــى الجامعــة العربيــة

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

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

ضرورة استئصالها من املنطقة ومحاوالت التفاف تلك التنظيمات على ذلك، مع التركيز 

على ما صدر عن مواقف سورّية بهذا الشأن

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

االنســحاب األمريكــي مــن شــرق الفــرات، 

ومــا  األجانــب  داعــش  مســلحي  وملفــي 

تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة علــى 

الشــمالية،  التركيــة  الســورية  الحــدود 

ونركــز علــى مــا جــاء فــي مؤتمــر  فالــداي فــي 

روســيا حــول ذلــك

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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     شــدد الرئيــس بشــار األســد، األســبوع الفائــت فــي خطــاب لــه، خــالل 

اســتقباله رؤســاء املجالــس املحليــة، علــى أن »الدســتور غيــر خاضــع 

ملساومات أو مجامالت وأي تهاون قد يكون ثمنه أكبر من ثمن الحرب«، 

 أال نســمح للــدول املعاديــة أن تحقــق عبــر 
ً
 أن »هــذا يعنــي حتمــا

ً
موضحــا

 من أهدافها ســواء عبر فرض 
ً
وكالئها من حاملي الجنســية الســورية أيا

تشــكيل لجنــة مناقشــة الدســتور أو فــرض آليــات عملهــا«.

     وحــول قضيــة املهجريــن والالجئيــن الســوريين فــي الخــارج، قــال 

الرئيــس األســد: »مــن الطبيعــي أال نســمح لرعاة اإلرهاب بتحويــل معانــاة 

الالجئين إلــى ورقــة سياســية تخــدم مصالحهــم، فــإذا كانــوا بالنســبة لهــم 

مجــرد أرقــام فــي لعبــة سياســية، فهــم بالنســبة لنــا عائلــة تجتمــع، وكرامة 

 أدعو اليوم كل من غادر 
ً
إنســانية تســترد..«، وتابع: »كما دعوت ســابقا

الوطن بفعل اإلرهاب للعودة إليه والقيام بواجباته الوطنية واملساهمة 

في بناء بلده، فالوطن بحاجة إلى جميع أبنائه 

الذيــن ينتمــون إليــه بصــدق.. بالــروح والعقــل 

والقلــب، ال بالهويــة وجــواز الســفر..  بالعمــل 

املخلــص ال بخيانــة شــعبه.. بالدفــاع عنــه ضــد 

العــدوان ال بالتآمــر عليــه وتدميــره..”، وأوضــح 

بملــف  املعنيــة  “الــدول  أن  األســد  الرئيــس 

الالجئين هي نفســها التي كانت وال تزال تبطيء 

وتعرقــل عودتهــم ألن عنصر اللجــوء هــو أحــد 

الدعامــات األساســية فــي املخطــط الــذي كان 

 ضد ســورية..«.
ً
مرســوما

    وللمراهنيــن علــى األجنبــي، وألعــداء ســورية 

وأدواتهــم، قــال الرئيس األســد: »األميرـكـي لــن 

فــي جيبــه للمقايضــة،  يحميكــم، ســيضعكم 

لــن يحميكــم ســوى دولتكــم ولــن يدافــع عنكــم 

عندمــا  الســوري،  العربــي  الجيــش  ســوى 

تنضمــون إليــه وتقاتلــون تحــت رايتــه وعندمــا 

نقــف فــي خنــدق واحــد نســدد باتجــاه واحــد، 

 أن »املتآمريــن 
ً
عندهــا لــن يكــون هنــاك قلــق مــن أي تهديــد..«، مؤكــدا

علــى ســورية فشــلوا باعتمادهــم علــى اإلرهابييــن والعمــالء فــي العمليــة 

السياســية فانتقلــوا إلــى املرحلــة الثالثــة وهــي تفعيــل العميــل الترـكـي 

فــي املناطــق الشــمالية«، وأضــاف: »إنــه عندمــا نقــف فــي خنــدق واحــد 

 مــن أن نســدد علــى بعضنــا البعــض لــن نقلــق 
ً
ونســدد باتجــاه واحــد بــدال

.»
ً
مــن أي تهديــد مهمــا كان كبيــرا

لــدى  أجيــر صغيــر  عــن  عبــارة  »أردوغــان  األســد:  الرئيــس  وتابــع      

األمريكييــن.. واملنطقــة اآلمنــة التــي يعمــل عليهــا التركــي اليــوم هــي نفســها 

التــي كان يســتجدي األمريكــي أن يســمح لــه بالدخــول إليهــا فــي بدايــة 

ر، وأي  الحرب على سورية..«، وأكد أن »أي شبر من سورية سوف يحرَّ

متدخل أو محتل هو عدو.. هذه بديهية وطنية غير خاضعة للنقاش..«.

     وشــدد الرئيس األســد في كلمتــه، أنــه »علينــا اليــوم وفــي املســتقبل 

أن نعــرف معرفــة يقينيــة أن الحــرب كانــت بيننــا نحــن الســوريين وبيــن 

 علــى االرهــاب بغــض النظــر عــن 
ً
اإلرهــاب، وأن أي انتصــار يكــون حصــرا

جنسيته«، وقال: »نحن السوريين ننتصر مع بعضنا ال على بعضنا..«.

: »مــا زلنــا نخــوض 
ً
     وأشــار إلــى أن »الحــرب لــم تنتــِه«، وأوضــح قائــال

أربعــة أنــواع مــن الحــروب: الحــرب العســكرية: ونحــن نــرى إنجازاتهــا 

بفضــل بطولــة القــوات املســلحة وكل مــن يقــف معهــا.. حــرب الحصــار: 

 
ً
 ننجــح فيهــا وأحيانــا يكــون هنــاك عثــرات، وقــد اشــتدت مؤخــرا

ً
وغالبــا

مقارنة بالســنوات املاضية.. حرب االنترنت وحرب املواقع االجتماعية: 

وأعداؤنــا لهــم اليــد العليــا فيهــا حتــى اآلن ليــس المتالكهــم التكنولوجيــا 

 بالتعامــل مــع املعلومــات التــي 
ً
 نكــون أقــل حــذرا

ً
بــل ألننــا نحــن أحيانــا

وهــي  املتضرريــن  الفاســدين  وحــرب  تأتينــا.. 

 تعتمــد علــى االنترنــت مــن خــالل تســويق 
ً
أيضــا

الفاســد علــى أنــه مظلــوم«.

: »اليــوم نحــن 
ً
وأوضــح الرئيــس األســد، قائــال

أمام ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب على 

االنترنــت، الــذي يعتمــد علــى دس املعلومــات 

أهــم  ومــن  املواطــن..  صفــة  انتحــال  بعــد 
مشــكالتنا هــي أن البعــض منــا يصــدق دون 

تدقيــق..«.
حــول  السيا�ســي  الشــأن  تطــورات  وفــي       

إلــى  الخــاص  األممــي  املبعــوث  قــال  ســورية، 

ســورية غيــر بيدرســون، حــول اجتماعاتــه مــع 

علــى  أكــدت  »لقــد  الســورية:  األزمــة  فواعــل 

احتــرام الوحــدة والســالمة اإلقليميــة وســيادة 

 علــى ضــرورة بنــاء الثقــة، 
ً
ســورية«، مشــددا

النــار  إطــالق  وقــف  احتــرام  إلــى  والحاجــة 

اإلرهــاب. محاربــة  ومواصلــة 
   هــذا، وحــول تشــكيل لجنــة مناقشــة الدســتور، أوضــح بيدرســون 

أنــه تنــاول جميــع القضايــا املتعلقــة بالحوكمــة، بالعمليــة الدســتورية، 

 إلى أنه »من 
ً
والحاجة إلى انتخابات تحت إشراف األمم املتحدة، مشيرا

 أنه كان هناك مناقشات متعمقة بشأن قضية الالجئين، 
ً
الواضح أيضا

، وعــن التحديــات اإلنســانية وعــن إعــادة 
ً
وعــن حالــة املشــردين داخليــا

البناء«، وأكد أنه أخبر جميع محاوريه، بما في ذلك األطراف السورية، 

 مواصلــة املناقشــة حــول لجنــة مناقشــة الدســتور، بنــاء 
ً
بأنــه يــود أيضــا

علــى عمــل ســلفه )ســتيفان دي ميســيتورا(.

     وقــال بيدرســون: القــرار«2254 يتحــدث عــن عمليــة تســهلها األمــم 

املتحــدة، والتــي ينبغــي أن تــؤدي إلــى الدســتور ثــم إلــى انتخابــات تحــت 

الرئيس األسد:
الدستور غير 

خاضع ملساومات أو 
مجامالت وأي تهاون 
قد يكون ثمنه أكبر 

من ثمن الحرب

امللف السيا�سي
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إشــراف األمــم املتحــدة، أرى أن اللجنــة الدســتورية هــي بــاب محتمــل 

 إلــى العمــل علــى 
ً
للعمليــة السياســية، ولكــن فــي مــوازاة ذلــك نحتــاج أيضــا

قضايــا أخــرى، وآمــل أن أتمكــن مــن مناقشــة ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل 

مــع كل مــن األطــراف الســورية، والحكومــة فــي 

دمشــق، وبالطبــع املجلــس الوطنــي الســورّي، 

وهــذا مرتبــط ببنــاء الثقــة«.

 يؤكــد علــى 
ً
      وأشــار بيدرســون إلــى أنــه دائمــا

أنــه ال يوجــد ســوى حــّل تفاو�ســي ممكــن، وأنــه 

)الحكومــة   
ً
معــا الطرفــان  يجلــس  أن  يجــب 

الســورية واملعارضــة(، ويجــب بــدء مفاوضــات 

مســاعدة  هــي  مهمتــي  »إن  وقــال:  حقيقيــة، 

األطــراف، لتســهيل )املفاوضــات( أعتقــد أن 

مهمتــي ســتظل صعبــة للغايــة، وســأهدف إلــى 
ســّد الثغــرات الكبيــرة للغايــة، وأعتــزم أن أكــون 

أتعامــل  وأن   ،
ً
ــزا

ّ
ومرك  

ً
ودقيقــا  

ً
نزيهــا  

ً
وســيطا

مباشــرة مــع جميــع األطــراف، ثــم نــرى كيــف 

يمكــن فــرز القضايــا التــي حققــت التقــدم حتــى 

اآلن يصعــب تحقيقــه، لذلــك ســوف أتطلــع إلــى 

تحديــد االختالفــات ونأمــل أن نبحــث عــن القواســم املشــتركة«. 

     وأضــاف بيدرســون: »إننــي أتمنــى أن نكــون قادريــن، فــي أقــرب وقــت 

ممكــن، علــى أن تكــون لدينــا اللجنــة الدســتورية لالجتمــاع فــي جنيــف، 

وكمــا قلــت، مــن املأمــول أن يكــون ذلــك بدايــة 

أن  يمكــن  التــي  الجــادة  املناقشــات  لبعــض 

تكــون البــاب إلــى عمليــة سياســية تــؤدي إلــى 

نتيجــة متفــاوض عليهــا لألزمــة«.

     وأكــد بيدرســون أن ســورية ســتخرج مــن 

األزمــة، وقــال: »نحــن بحاجــة إلــى نهــج شــامل 

ومن الواضح أن هذا النهج ينبغي أن يؤدي إلى 

قــدرة النازحيــن علــى العــودة إلــى ديارهــم، وأن 

يتمكــن الالجئــون مــن العــودة إلــى منازلهــم«. 

)2019-2-16 )الوطــن، 

      هــذا، وعلــى صعيــد آخــر، عبــرت بريطانيــا 

فــي  الحاصلــة  املتغيــرات  مــن  خيبتهــا  عــن 

املنطقــة، وقــال وزيــر خارجيتهــا جيريمــي هانــت: 

 بالشــرق األوســط 
ً
»إن روســيا تظهــر اهتمامــا

بطريقــة غيــر مســبوقة، وإن الرئيــس »األســد« 

من لقاءات وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف وغير بيدرسون في العاصة الروسية موسكو

بوغدانوف:

يتم اآلن بحث مسألة 

استئناف سورية 

ملشاركتها في أنشطة 

جامعة الدول العربية

امللف السيا�سي
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ســيبقى فــي الحكــم فــي املــدى القصيــر واألبعــد منــه«، وأشــار إلــى أن بــالده 

 
ً
ال خطــط لديهــا إلعــادة »العالقــات الدبلوماســية« مــع ســورية، موضحــا

أن مباحثــات »أســتانا«، نجحــت فــي تجنــب مــا وصفــه »حمــام« دم فــي 

 »هــذا أمــر إيجابــي ونريــد ذلــك أن يســتمر، وعلينــا أن نجــد 
ً
إدلــب، مشــيرا

 بين جميع الدول املعنية لضمان أمن سورية وحدودها«. 
ً
 اتفاقا

ً
حاليا

)2019-2-16 األوســط،  )الشــرق 

     فــي غضــون ذلــك، قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف فــي 

مؤتمــر صحافــّي مــع نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي بموســكو: »لدينــا 

موقــف موحــد تجــاه ســورية بضــرورة تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2254 

وأبلغنــا أصدقاءنــا العمانييــن جهــود الــدول الضامنــة فــي مســار أســتانا 

ونتائج قمة سوت�سي األخيرة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا«، وأوضح 

أن الوجــود غيــر الشــرعّي للواليــات املتحــدة األميركيــة فــي ســورية يغــذي 

عــدم االســتقرار ويعيــق التوصــل إلــى تســوية 

سياســية.

     وقال الفروف: »الواليات املتحدة األميركية 

توجــد بشــكل غيــر شــرعي فــي منطقــة التنــف 

)علــى الحــدود األردنيــة العراقيــة( حيــث يتــم 

والذيــن  لهــا  الخاضعيــن  اإلرهابييــن  تدريــب 

يقومــون بأعمــال إرهابيــة فــي جميــع األرا�ســي 

الســوريين  املهجريــن  ويمنعــون  الســورية، 

مــن الخــروج مــن مخيــم الركبــان الــذي يعانــي 

»إن  وأضــاف:  صعبــة«،  إنســانية  أوضاعــا 

روســيا وســورية تدعــوان منــذ زمــن إلطــالق 

املخيــم  فــي  املوجوديــن  املهجريــن  ســراح 

الخــروج  مــن  األمريكيــة  القــوات  وتمنعهــم 

منــه، وندعــو الفريــق األممــي الــذي زار املخيــم 

ورافــق القافلــة اإلنســانية الثانيــة إلــى تقديــم 

املعلومــات الضروريــة ملجلــس األمــن الدولــّي«. 

)2019-2-18 )ســانا، 

    هــذا، ومــن جهتــه أشــار بــن علــوي إلــى ضــرورة 

 
ً
إيجــاد حــّل سيا�ســّي لألزمــة فــي ســورية، مشــيرا

إلــى أن دور روســيا فــي حــل األزمــة فــي ســورية وإعــادة كل املهجريــن 

الســوريين إلــى بلدهــم، وثمــن الــدور الرو�ســي فــي حــل أزمــة ســورية، ودعــا 

إلــى عــودة دمشــق إلــى مكانتهــا فــي العالــم العربــي وجامعــة الــدول العربيــة، 

 إلى أن مواقف بعض األطراف 
ً
باعتبارها أحد مؤس�سي املنظمة، مشيرا

العربية تعرقل عملية العودة هذه، وأكد بن علوي، أن منطقة الشرق 

 إلــى أن 
ً
األوســط تشــهد مــا أســماه »بدايــة النهايــة أللعــاب كبــرى«، مشــيرا

األزمــة الســورية فــي مقدمتهــا. )روســيا اليــوم، 2019-2-18(

     فــي ســياق متصــل، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي، ميخائيــل 

بوغدانوف، عن عودة سورية إلى الجامعة العربية: »في رأينا، العملية 

مستمرة، لقد اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، أعني استئناف 

عمــل الســفارات، وفتــح الســفارات املغلقــة، وزيــادة مســتوى التمثيــل 

القنصلّي والسيا�سّي والدبلوما�سّي في العواصم العربية ودمشق، ويتم 
اآلن بحث مسألة استئناف سورية ملشاركتها في أنشطة جامعة الدول 

العربيــة«. )روســيا اليــوم، 2019-2-18(

     إلــى ذلــك، نقلــت تقاريــر إعالميــة عــن ثالثــة مصــادر سياســية خليجيــة 

ومســؤول أميرـكـي ودبلوما�ســي غربــي كبيــر: أن »مســؤولين أميركييــن 

وســعوديين تحدثــوا مــع ممثليــن لــدول الخليــج األخــرى وحثوهــم علــى 

عــدم إعــادة العالقــات مــع ســورية«، ولفتــت إلــى أن هــؤالء املســؤولين 

يريــدون علــى وجــه الخصــوص أال تدعــم تلــك الــدول عــودة ســورية إلــى 

الجامعــة العربيــة وأن تظــل الســفارات مغلقــة ليــس فيهــا ســوى صغــار 

 علــى 
ً
العامليــن، وقــال املســؤول األميرـكـي ردا

ســؤال عــن الضغــوط الدبلوماســية الســتمرار 

قطــع العالقــات: إن »الســعوديون عــون كبيــر 

فــي الضغــط علــى اآلخريــن. كمــا أن قطــر تفعــل 

املتحــدة  الواليــات  أن  إلــى   
ً
الفتــا الصــواب«، 

»ســعيدة« ألن بعــض دول الخليــج تســتخدم 

مــا أســماه »املكابــح«. )رويتــرز، 2019-2-19(

املستشــارة  قالــت  ذلــك،  غضــون  فــي      

السياســية واإلعالميــة فــي رئاســة الجمهوريــة، 

بثينــة شــعبان، فــي كلمــة لهــا خــالل الجلســة 

االفتتاحيــة ألعمــال مؤتمــر »فالــداي الدولــي« 
نقــول  ســورية  فــي  تجربتنــا  »ومــن  بموســكو: 

لكــم بالتأكيــد أنــه ال يوجــد إرهــاب منفلــت مــن 

عقالــه، إّن اإلرهــاب الــذي يضــرب فــي أنحــاء 

ــط 
ّ
ــم ممــّول مخط

ّ
املعمــورة هــو إرهــاب منظ

وتســاعده دول بعينهــا، فلــو أّن تمويــل اإلرهــاب 

 ،
ً
ف، ولو أن بعض الدول، مثل تركيا مثال

ّ
توق

ن 
ّ
لم تسهم في تمرير اإلرهاب في سورية ملا تمك

اإلرهــاب مــن ضــرب بلدنــا وتدميــر مؤسســاته 

وإحــداث ألــم كبيــر مــن الفقــد فــي ســورية«. 
     ولفتــت شــعبان إلــى أنــه فــي هــذه الحــرب الدائــرة، عــّززت الــدول 

الغربيــة العقوبــات واإلجــراءات القســرية األحاديــة الجانــب علــى ســورية 

خــارج نطــاق مجلــس األمــن وخــارج نطــاق الشــرعية الدوليــة، وأكــدت أن 

أميركا والدول الغربية تساند اإلرهاب في سورية وتمتنع عن الكالم مع 

حكومة سورية شرعية منتخبة عضو مؤسس في األمم املتحدة، بينما 

تســتقبل ممثلــي اإلرهابييــن فــي كّل زمــان ومــكان. )الوطــن، 2019-2-19(

    وشــددت شــعبان، في كلمتها، أن الدســتور وكل ما يتصل به هو شــأن 

عون:
هناك اتصاالت من 

دول عربية عدة 
إلعادة عالقاتها مع 
سورية وثمة من 

يجري وساطات من 
أجل ذلك

امللف السيا�سي
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ســيادي بحــت يقــرره الشــعب الســورّي بنفســه دون أي تدخــل خارجــي 

تســعى مــن خاللــه بعــض األطــراف والــدول لفــرض إرادتهــا علــى الشــعب 

الســورّي. )ســانا، 2019-2-19(

    وقالــت للصحافييــن علــى هامــش املؤتمــر، إنَّ »ســورية تعتبــر أســاس 

جامعــة الــدول العربيــة، مشــيرة إلــى أن تعليــق عضويتهــا فيهــا هــو قــرار 

مرتهــن وغيــر ســوي«، داعيــة العــرب للعــودة إلــى ســورية كونهــا تمثــل 

الخــط العربــي الحقيقــي املقــاوم، وهــي التــي تمثــل الحــرص علــى القضيــة 

الفلســطينية وعلــى املســتقبل العربــي. )ســبوتنيك، 2019-2-19(

     فــي غضــون ذلــك، أكــدت رئيــس مجلــس الشــعب الســورّي حمــودة 

الصباغ مشاركته على رأس وفد برملاني سورّي في املؤتمر )29( لالتحاد 

البرملانــي العربــي الــذي ســيعقد فــي عّمــان الشــهر املقبــل، تلبيــة لدعــوة 

نظيــره األردنــي عاطــف الطراونــة. )الغــد األردنــي، 2019-2-21(

     هــذا، ومــن جانبــه، قــال الرئيــس اللبنانــي، ميشــال عــون، فــي جلســة 

مجلــس الــوزراء، فــي معــرض رده علــى وزراء فــي حكومتــه انتقــدوا زيــارة 
زمــالء لهــم للعاصمــة الســورية: »هنــاك اتصــاالت مــن دول عربيــة عــدة 

إلعــادة عالقاتهــا مــع ســورية، وثمــة مــن يجــري وســاطات مــن أجــل ذلــك، 

فيمــا نحــن مختلفــون علــى مصلحــة لبنــان العليــا«، وتابــع: »علــى حدودنــا 

الجنوبيــة يقــوم وطــن قومــي يهــودي، وفــي ســوريا ثمــة محاولــة إلعطــاء 

األكــراد وطنــا شــرق الفــرات، وهــذا مثيــر للقلــق فمــا الــذي يمنــع إيجــاد 

ثغــرات واســتغالل النازحيــن )الســوريين( لخلــق مشــاكل لنــا فــي الداخــل 

الســتكمال هكــذا مشــروع تقســيمي ». )النهــار، 2019-2-22(

     كمــا أنــه مــن جانبــه، وأشــار الفــروف إلــى أهميــة مســار أســتانا ونتائــج 

الحوار الوطني السوري السوري في جهود التوصل إلى تسوية سياسية 

لألزمــة فــي ســورية، وقــال: »اســتنادا ملقــررات مؤتمــر »سوت�ســي« تــم 

اآلن توفيــر كل الظــروف الالزمــة لبــدء العمليــة السياســية«، وكشــف 

أن »تشــكيل »اللجنــة الدســتورية« بمشــاركة كل القــوى السياســية 

الســورية، صــار فــي مراحلــه النهائيــة«. )ســانا، 2019-19-20(

 تنســيق أســماء 
ً
      وأكــد بوغدانــوف فــي هــذا الســياق، أنــه يجــري حاليــا

املرشــحين فــي القائمــة الثالثــة لـ«اللجنــة الدســتورية«، والتــي يفتــرض 

أن تضــم ممثليــن عــن »املجتمــع املدنــي«، وأشــار إلــى أن األمــم املتحــدة 

تصــر علــى اســتبدال 6 مرشــحين ســجلت أســماؤهم فــي القائمــة األصــل، 

وشــدد علــى أن تشــكيل اللجنــة »يتوقــف فــي نهايــة املطــاف علــى التوافــق 

بيــن الحكومــة الســورية واملعارضــة، ويجــب أن يوافــق كال الطرفيــن 

بهــذا الشــكل أو ذاك علــى جميــع املرشــحين الـــ150 للجنــة الدســتورية«. 

)روســيا اليــوم، 2019-2-20(.

     فــي هــذه األثنــاء، أكــدت املســؤولة عــن السياســة الخارجيــة باالتحــاد 

األوروبــي، فيديريــكا موغيرينــي، فــي لقــاء جمعهــا مــع املبعــوث األممــي 

الخــاص إلــى الشــأن الســوري، غيــر بيدرســن، دعــم االتحــاد لعمليــة 

للســالم. جنيــف 

     وجاء في بيان صدر عن الخدمة الدبلوماسية األوروبية، أن موغيريني 

وبيدرســن بحثــا األوضــاع فــي ســورية، بمــا فيهــا الوضــع فــي إدلــب، »وتأثيــره 

فــي عمليــة جنيــف للســالم«. وتابــع البيــان: أن رئيســة الدبلوماســية 

األوروبيــة جــددت دعــم االتحــاد األوروبــي الكلــي لألمــم املتحــدة وعمليــة 
جنيــف كأســاس لتطبيــق القــرار 2254 ملجلــس األمــن الدولــي حــول 

 للنــزاع« فــي 
ً
 وحيــدا

ً
 راســخا

ً
املرحلــة االنتقاليــة فــي ســورية، باعتبــاره حــال

هــذا البلــد. )إنترفاكــس، 2019-2-22(.

املستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ووزير خارجية روسيا سيرغي الفروف في مؤتمر فالداي

امللف السيا�سي
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التعليق

    رأت رئيسة قسم الدراسات الثقافّية في مركز مداد، الدكتورة إنصاف حمد، أن السيد الرئيس 
 للشــك، أن مســألة الدســتور هــي ميــدان املعركــة 

ً
بشــار األســد أوضــح فــي خطابــه، وبمــا ال يــدع مجــاال

 للســوريين بمحاربــة 
ً
 حــّرا

ً
، وكمــا أن املعركــة العســكرية علــى األرض كانــت قــرارا

ً
املقبلــة سياســيا

ــق بــه 
ّ
اإلرهــاب ومــن يقــف وراءه وتحريــر كّل ذرة تــراب مــن براثنــه، كذلــك فــإنَّ الدســتوَر وكّل مــا يتعل

شــأن ســيادّي ســورّي غير خاضع ألّي مســاومات، ولن يكون فيه أّي تهاون، ولن يتم الســماح ألعداء 
ســورية أن يحققــوا عبــر وكالئهــم مــا لــم يســتطيعوا تحقيقــه عبــر الحــرب العســكرية، ألن ذلــك يعنــي 
 كبيــرة وتفريــغ االنتصــار علــى األرض مــن مضمونــه، وهــذا لــن يكــون بعــد كل التضحيــات التــي 

ً
أكالفــا

تقدمــت.

    ولفتــت د.إنصــاف إلــى أنــه فــي مــا يتعلــق بالتوظيــف السيا�ســّي ملعانــاة الالجئيــن الســوريين، فقــد 
مارســته الــدول نفســها التــي ســهلت وشــجعت عمليــة اللجــوء وهــي نفســها التــي تقــوم بعرقلــة عمليــة 
 ،

ً
 بامتيــاز ولــم يكــن إنســانيا

ً
عــودة الالجئيــن إلــى وطنهــم، ألنَّ ملــف الالجئيــن مــن األســاس كان سياســّيا

 أن يتــم 
ً
كمــا أريــد الترويــج لــه. وقــد نــزع الســيد الرئيــس هــذه الورقــة مــن أيــدي أصحابهــا رافضــا

 الدعــوة إلــى كل 
ً
 أن ليــس هنــاك مــن هــو أحــرص مــن ســورية علــى أبنائهــا، موّجهــا

ً
االســتثمار فيهــا، معلنــا

 مــن اإلرهــاب للعــودة إليــه والقيــام بواجبــه تجاههــن فالوطــن بحاجــة إلــى كل 
ً
ســورّي غــادر وطنــه خوفــا

أبنائه، وأبناء الوطن باملعنى الحقيقّي ليسوا هم من خافوا وتآمروا على الوطن وأسهموا في تدميره؛ 
بل هم أولئك الذين ينتمون إليه بصدق بعواطفهم وعقولهم وقلوبهم، وبالعمل املخلص لحمايته 
والدفاع عنه، وبهذا املعنى فإنَّ النصر هو نصٌر للسوريين على اإلرهاب وليس على بعضهم البعض.

ــدت أنَّ الســيد الرئيــس قــد وجــه رســالة واضحــة لألكــراد، بغيــة إعــادة توجيــه بوصلتهــم 
ّ
      وأك

 إياهم إلى أنهم ليسوا سوى سلعة للمقايضة، 
ً
وتحريرهم من رهانهم على األميركي وارتهانهم له، منبها

 إياهــم للعــودة إلــى كنــف دولتهــم وجيشــهم، فالعــدو واحــد، وهــو التركــي املمثــل الطامــح فــي قضــم 
ً
داعيــا

األرض الســورية وفــي التعــاون علــى مواجهــة هــذا العــدو لــن يكــون هنــاك أي تهديــد لهــم.

     أمــا فــي مــا يتعلــق بالعمليــة السياســية، قالــت د.إنصــاف: إن تصريحــات املبعــوث األممــي الخــاّص 
 عليهــا، وفــي هــذه 

ً
إلــى ســورية ت�ســي بإدراكــه لحــدود طبيعــة عملــه كميّســر لهــذه العمليــة وليــس قّيمــا

املدارك تجاوز للمطبات التي وقع فيها سلفه بهذا الخصوص، خاصة ما ورد في تأكيده على احترام 
وحــدة ســورية وســيادتها وســالمة أراضيهــا، ومــا يتعلــق بضــرورة مواصلــة محاربــة اإلرهــاب، وإن كان 
قــد تطــرق إلــى متضمنــات القــرار 2254 املتصلــة بالحكومــة والعمليــة الدســتورية واالنتخابــات، فقــد 
 غيــر دقيــق حــول االنتخابــات 

ً
أشــار إلــى حاجتــه إلــى املزيــد مــن املشــاورات حــول ذلــك، أنَّ هنــاك تفســيرا

»بإشراف« األمم املتحدة، وألن إجراء االنتخابات برقابة أممية مختلف عن إجرائها بإشراف أممّي، 
مــا يتناقــض مــع الحديــث عــن الســيادة الســورية، واملأمــول أن يســتطيع املبعــوث الخــاص امتــالك 
 لكي يستطيع القيام بمتطلبات مهمته على الوجه األمثل.

ً
رواية نزيهة وموضوعية وغير منحازة فعال

   بــدوره، لفــت الباحــث فــي مــداد العميــد ترـكـي الحســن، إلــى أنــه يبــدو أن ال يوجــد جديــد فــي املســار 
السيا�ســي الســوري، وأننــا اآلن نقــف أمــام حائــط اللجنــة الدســتورية، وحتــى ولــو أعلنــت أو ســربت 
أسماء أعضاء اللجنة، فال أعتقد أنها ستعطي قوة دفع جديدة، ألن املطلوب ليس تحديد األسماء 

فقــط؛ بــل نظــام عمــل اللجنــة ونظــام إدارتهــا وآليــة التصويــت واملهــام ... إلــخ.

    ورأى الحســن، أنــه مــا لــم يتــم االتفــاق علــى ذلــك فلــن تقلــع اللجنــة الدســتورية فــي عملهــا، وبالحــّد 
األدنــى، فــإن األمــر مؤجــل حتــى نيســان القــادم، موعــد انعقــاد الجولــة القادمــة مــن محادثــات أســتانا 

حــول ســورية.

امللف السيا�سي
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ملف 
الشرق
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    مطلــع األســبوع الفائــت، قالــت الرئيســة املشــتركة لـ»مجلــس ســورية 

الرئيــس  تصريــح  علــى   
ً
تعليقــا عمــر،  أمينــة  مســد«،  الديمقراطيــة- 

اإليرانــّي، حســن روحانــي، فــي قمــة سوت�ســي األخيــرة، حــول ضــرورة أن 

يكــون لــدى األكــراد دور فــي مســتقبل ســورية: إنَّ »تصريحــات روحانــي 

حــول أنَّ الشــعب الكــرديَّ جــزٌء ال يتجــزأ مــن الشــعب الســوري ومراعــاة 

حقوقــه فــي التســوية السياســّية، إيجابّيــة«، وأضافــت: »ولكــن ال �ســيء 

يطبــق علــى أرض الواقــع مــن قبــل تلــك الــدول لحــّل القضيــة الكرديــة«، 

وأشــارت، إلــى أن »إيــران تريــد إعــادة مناطــق شــمال وشــرق ســورية إلــى 

سيطرة النظام السورّي، أي كما قبل عام 2011 بعد قرار االنسحاب 

األميركّي من سورية، وال ترغب في بناء املشروع الديمقراطّي الذي قاده 

الشــعب الكــردّي، وأســس إدارة ديمقراطيــة مــن جميــع أبنــاء مكونــات 

املنطقــة«. )هــاوار، 2019-2-16( 

    فــي إطــار متصــل، وفــي ظــّلِ ســعي متزعــم 

»تيــار الغــد« املعــارض أحمــد الجربــا، بهــدف 

الحصــول علــى دعــم األطــراف الفاعلــة لخطتــه 
فــي نشــر قــوات عربيــة وكرديــة، بمنطقــة شــرق 

الفــرات علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة، 

خطــة  أنَّ  معارضــة،  إعالميــة  تقاريــر  بينــت 

الجربــا، تواجــه بـ«الحــذر« مــن قبــل التيــارات 

يرفضهــا  أن  وتوقعــت  املعارضــة،  الكردّيــة 

»حــزب االتحــاد الديمقراطــي- بــا يــا دا«.

     فــي غضــون ذلــك، دعــا الرئيــس املشــترك 

لـــ«مســد« ألــدار خليــل، الــدول األوروبيــة إلــى 

عــدم التخلــي عــن األكــراد بعــد انتهــاء املعــارك 

التي يخوضونها ضد تنظيم داعش، واإلسهام 

فــي نشــر مــا أســماها »قــوة دوليــة« فــي شــمال 

ســورية لحمايتهــم مــن التهديــدات التركيــة.

    وقــال خليــل: إن »تلــك الــدول لديهــا التزامــات 

الذيــن  األكــراد  تجــاه  وأخالقيــة  سياســية 

احتــووا، بقتالهــم تنظيــم داعــش، خطــر توســع 

التهديــد اإلرهابــّي إلــى أوروبــا«، وأضــاف: »إذا 

لــم يفــوا بهــا )التزاماتهــم(، فهــم يتخلــون عنــا«، وقــال: »يمكــن لفرنســا أن 

 إلــى مجلــس األمــن لحمايتنــا، يمكنهــا أن تقتــرح نشــر قــوة 
ً
تقــدم اقتراحــا

 منهــا، أو يمكنهــا حمايــة 
ً
دوليــة بيننــا وبيــن األتــراك تكــون فرنســا جــزءا

أجوائنــا«، وتابــع: أن »هــذه القــوة الدوليــة يمكــن أن تكــون أشــبه بقــوات 

اليونيفيــل التابعــة لألمــم املتحــدة املنتشــرة فــي جنــوب لبنــان لتأميــن 

الحدود مع كيان االحتالل اإلسرائيلّي«. وزعم خليل، أنه في ظّلِ غياب 

»منطقــة آمنــة«، يمكــن ملنطقــة »حظــر جــوّي« أن تمنــع الطيــران التركــّي 

مــن دخــول شــمال شــرق ســورية ملســاندة عمليــة برّيــة محتملــة، وقــال: 

»إذا كانــت األجــواء محمّيــة، ال يمكــن لتركيــا القضــاء علينــا، حتــى ولــو 

هاجمتنــا«. )أ ف ب، 2019-2-17( 

    وهــدد خليــل الــدول الغربّيــة، بأنــه إذا لــم يســاعد الغــرب األكــراد علــى 

الفــور، ســتتجه »وحــدات حمايــة الشــعب« إلــى الدولــة الســورية، وحــذر 

، بأنه 
ً
تلك الدول ومعها الواليات املتحدة األميركية »إذا لم تفعل شيئا

ســيكونون مجبريــن علــى التفاهــم مــع الدولــة الســورية لترســل قــوات 

عســكرية إلــى الحــدود لحمايتهــا. )أ ف ب، 2019-2-17(

     إال أن األوربييــن تغاضــوا بالفعــل عــن االقتــراح األميركــي بإنشــاء »قــوة 

مراقبيــن« تســتبدل القــوات األميركيــة املحتلــة فــي ســورية، وقــال مصــدر 

حكومــي فرن�ســي: »واشــنطن تحــاول العثــور علــى حلــول للخــروج ليســت 

 إلى أنها تقول »نحن راحلون وأنتم باقون«.  )أ 
ً
«، مشيرا

ً
في الواقع حلوال

ف ب، 2019-2-17(

طلــب  أميــركا  رفضــت  األثنــاء،  هــذه  فــي      

مــن  قســم  علــى  باإلبقــاء  »قســد«،  حليفتهــا 

قــوات »التحالــف الدولــّي«، بقــوام 1500 فــرد 

ملواصلــة قتــال فلــول داعــش، وشــددت علــى 

 لقــرار الرئيــس 
ً
أنهــا ستســحب قواتهــا، تنفيــذا

األميركــي دونالــد ترامــب. )روســيا اليــوم، 2-19-

)2019

     وطالــب قائــد »قســد« عبــدي مظلــوم، 

بــت آمالــه بإنشــاء »منطقــة آمنــة« فــي  ّيِ
ُ
وقــد خ

الشــمال الســوري تكــون محاذيــة للحــدود مــع 

تركيــا وبعمــق 5 كــم فــي ســورية تبقــى تحــت 

مراقبــة القــوات الدوليــة، كمــا قــال بصيغــة 

 وقــوة 
ً
 جويــا

ً
 ودعمــا

ً
الطلــب: »نريــد غطــاء جويــا

إن  وأضــاف:  معنــا«،  للتنســيق  األرض  علــى 

هنــاك مناقشــات بشــأن احتمــال نشــر قــوات 

فرنســية وبريطانية لدعم »قســد« في ســورية، 

لكنــه أعــرب عــن رغبتــه فــي أن تبقــى علــى األقــل 

ولــو »مجموعــة جزئيــة مــن القــوات األميركيــة« 

القــوات  بقــاء  »يتعيــن  وقــال:  ســورية،  فــي 

)2019-2-19 إلــى جانبنــا«. )رويتــرز،  األميركيــة 

     هــذا، ومــن جانبــه، قــال قائــد القيــادة املركزيــة األميركيــة، جوزيــف 

 مــا يريدوننــا 
ً
فوتيــل، عقــب محادثــات مــع مظلــوم: »نحــن نــدرك قطعــا

أن نفعلــه، لكــن بالطبــع هــذا ليــس املســار الــذي نســلكه فــي هــذه املرحلــة 

.»
ً
تحديــدا

     وحــذر مظلــوم مــن »إبــادة جماعيــة جديــدة« فــي املناطــق التــي تســيطر 

عليهــا »قســد« إذا لــم تتمكــن الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا مــن التوصــل 

 فــي إعــالن ترامــب عــن نيتــه حمايــة 
ً
إلــى اتفــاق مــع تركيــا، وقــال مشــككا

الناطق باسم 

»قسد«: هناك 

مفاوضات بين 

الكرد من جهة وبين 

الحكومة السورية 

والطرف الرو�سي من 
جهة أخرى

ملف الشرق
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»قســد«: »أريــده أن يفــي بوعــده«، وذكــر مظلــوم أنــه »ال يســعى إلبــرام 

الوضــع  اإلبقــاء علــى  »نحــاول  وقــال:  مــع دمشــق«،  اتفــاق عســكري 

الراهــن«، وأضــاف: »نحــاول التوصــل إلــى اتفــاق سيا�ســّي مــع النظــام 

للوصول إلى حّل. حّل دستورّي لهذه املنطقة من سورية«، وبينما تريد 

تركيــا إقامــة »منطقــة آمنــة« يتعيــن إخالؤهــا مــن »قســد«، قــال مظلــوم: 

»إن قواتــه، التــي يقودهــا لــن تقبــل بتســليم الســيطرة علــى هــذه املنطقــة 

إلــى تركيــا«. )رويتــرز، 2019-2-19(

     إلــى ذلــك، كشــف الناطــق باســم »قســد«، 

كينــو كبرائيــل، أن هنــاك مفاوضــات بيــن الكــرد 

مــن جهــة وبيــن الحكومــة الســورية والطــرف 

الرو�سي من جهة أخرى، وأشار كبرائيل إلى أن 

»هــذه األطــراف لــم تصــل بعــد التفــاق واضــح، 

ولكــن التواصــل مســتمر مــع جميــع األطــراف 

ألجــل إيجــاد حلــوٍل لجميــع القضايــا العالقــة في 

املنطقــة«. )العربيــة. نــت، 2019-2-20(

     إلى ذلك، ترددت أنباء عن أن أنقرة أطلقت 

مــا يســمى إذاعــة »املنطقــة اآلمنــة« يتــم بثهــا فــي 

منطقــة الشــمال الســورّي بدعــم مــن واليــة 

 
ً
كيليــس التركيــة، علــى أن تبــث باللغــة العربيــة ملــدة 4 ســاعات صباحــا

بشــكل مبدئــّي، وممولــة مــن تركيــا وتســتهدف عبــر مســاحة بثهــا املمتــدة 

مــن منبــج شــمال شــرق حلــب، إلــى جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــّي، 

استقطاب الرأي العام املحلّي لفكرة إنشاء »املنطقة اآلمنة«. )الوطن، 

)2019-2-21

الرو�ســي ســيرغي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  قــال  آخــر،  مــن جانــب       

فيرشينين، في مؤتمر ميونيخ لألمن: إنَّ »املوقف في شمال شرق سورية 

عقــب انســحاب القــوات األميركيــة يمكــن حلــه عبــر الحــوار بيــن دمشــق 

 أن »روســيا تدعــم هــذا الحــوار«. )ســبوتنيك، 2-17-
ً
واألكــراد«، مؤكــدا

)2019

     فــي وقــت، رفضــت املستشــارة السياســية 

بثينــة  الجمهوريــة  رئاســة  فــي  واإلعالميــة 

شعبان، في تصريح على هامش مؤتمر فالداي 

 
ً
قــْدرا الســوريين  لألمــن، فكــرة منــح األكــراد 

مــن »الحكــم الذاتــي، مؤكــدة أن مثــل هــذه 

الخطــوة ســتفتح البــاب أمــام تقســيم البــالد«، 

وقالــت:  األكــراد هــم »جــزء ثميــن ومهــم للغايــة 

شــعبان  وانتقــدت  الســوري«،  الشــعب  مــن 
رئيــس النظــام التركــي وفكرتــه املتعلقــة بإقامــة 

ما تسمى »منطقة آمنة«، وقالت: »إن الفكرة 

تنطوي على استيالء غير مشروع على أراض«، 

وأضافــت: »تركيــا لديهــا طمــوح جديــد الحتــالل 

بإحيــاء  يحلــم  الــذي  أردوغــان  نواجــه  أننــا  وأعتقــد  أرا�ســي اآلخريــن 

اإلمبراطوريــة العثمانيــة«، وقالــت: »لكــن ال أعتقــد أن بمقــدوره ذلــك، 

ألن شــعبنا موجــود هنــاك للدفــاع عــن أرضنــا«. )رويتــرز، 2019-2-19(

: إن »األكراد سوريون، 
ً
    وفي هذا الشأن عادت شعبان، لتقول مجددا

وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف يلقي كلمة في مؤتمر ميونخ لألمن

شعبان: األكراد جزء 

ثمين ومهم للغاية من 

الشعب السوري
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والواليــات املتحــدة خلقــت املجموعــات اإلثنيــة، لكــن األكــراد ســوريون، 

والحكومــة الســورية ســتدافع عــن جميــع الســوريين دون اســتثناء«. 

)انترفاكــس، 2019-2-20(

    وفــي شــأن االنســحاب األميركــي مــن ســورية، أبلــغ وزيــر الدفــاع اللبنانــي 

إليــاس بوصعــب نظيــره الترـكـي خلو�ســي آكار، فــي اجتمــاع جــرى بينهمــا 

علــى هامــش مؤتمــر ميونــخ لألمــن، تحّفــظ لبنــان علــى إعــالن أنقــرة عــن 

 أن أي وجــود ترـكـي فــي ســورية دون موافقــة 
ً
»منطقــة آمنــة«، معتبــرا

. )الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة، 2019-2-17(
ً
دمشــق، يعــد احتــالال

     فــي غضــون ذلــك، قــال املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســورية جيمــس 

جيفــري، أمــام مؤتمــر ميونــخ: »نقــول )للحلفــاء( باســتمرار إن هــذا لــن 

 وإنمــا خطــوة بخطــوة«، وفــي مــا يتعلــق 
ً
 وســريعا

ً
 مباغتــا

ً
يكــون انســحابا

 بيــن جيفــري وآكار بشــأن 
ً
بإقامــة »منطقــة آمنــة«، بــدا أن هنــاك خالفــا

مــع  تعمــل  التــي  الكرديــة  املليشــيات  مصيــر 

»التحالــف الدولــي«. )رويتــرز، 2019-2-17(

     هــذا، ومــن جانبــه، اعتبــر وزيــر الخارجيــة 

اإليرانــي، محمــد جــواد ظريــف، أن »خــروج 

لوحــده«،   
ً
كافيــا ليــس  ســورية  مــن  أميــركا 

وأضــاف »نحــن بحاجــة إلــى اتفــاق بيــن ســورية 

وتركيــا، فنحــن وروســيا علــى اســتعداد لدعــم 

)2019-2-17 شــبيغل،  )ديــر  الوتيــرة«.  هــذه 

     كمــا بــدوره اعتبــر املتحــدث باســم الرئاســة 

يعــد  لــم  أنــه  بيســكوف،  دميتــري  الروســية، 

الواليــات  بتصرفــات  التكهــن  باإلمــكان 

 
ً
املتحــدة، التــي تمــر بأزمــة عميقــة، وقــال، ردا

على سؤال حول ما إذا كانت الواليات املتحدة 

ستســحب قواتها من ســورية بالفعل: »رئيســنا 
يقــول، ويتصــرف  مــا  يفعــل  بالفعــل،  رئيــس 

يقــول،  مــا  يفعلــون  اآلخريــن  يجعــل  بشــكل 

الواليات املتحدة في أزمة عميقة، ونحن نفهم 

الصعوبــات التــي تواجههــا، لكننــا كذلك ننتظر 

بفــارغ الصبــر«، وأضــاف: »مــن املرجــح أن يحتفظــوا بوجودهــم بطريقــة 

أو بأخــرى، وحتــى بعــد ســحب قواتهــم مــن ســورية«. )حرييــت، 2-17-

)2019

: »نحــن 
ً
      بمــوازاة ذلــك، قــال ممثــل لــوزارة الخارجيــة الروســية محــذرا

الكيميائيــة  باألســلحة  االســتفزازات  اســتخدام  إمكانيــة  نســتبعد  ال 

 للحفــاظ علــى 
ً
ليــس فقــط لتشــويه ســمعة الحكومــة الســورية، بــل أيضــا

الوجــود العســكرّي األميرـكـّي غيــر القانونــّي فــي ســورية، وتبريــر األعمــال 

فــي األمــم املتحــدة«، وأوضــح  العســكرية املحتملــة ضــد دولــة عضــو 

»ال تســتبعد وزارة الخارجيــة الروســية احتمــال اســتغالل واشــنطن 

 تدّبــره الخــوذ البيضــاء لتأخيــر انســحاب قواتهــا مــن ســورية، 
ً
اســتفزازا

وتبريــر عمليــات عســكرية محتملــة ضــد الحكومــة الســورية«، وتابــع: إن 

أهــداف الخــوذ معروفــة ومكشــوفة للجميــع، وتتلخــص فــي تبريــر التدخل 

األجنبــي فــي األزمــة الســورية«. )إزفيســتيا، 2019-2-20(

، كشف وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، أن االتصاالت 
ً
     أوروبيا

بيــن واشــنطن ولنــدن مســتمرة بشــأن االنســحاب مــن شــرق ســورية، 

 ضرورة أال يحصل االنسحاب »بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية 
ً
مؤكدا

بالنســبة إلــى داعــش وحلفــاء لنــدن مــن قســد«، وأضــاف: »ليــس هنــاك 
أفــق ـكـي تذهــب قــوات بريطانيــة لتحــل محــل األميركييــن«. )الشــرق 

)2019-2-16 األوســط، 

     هذا، ومن جهتها، قالت املستشارة األملانية أنجيال ميركل، في مؤتمر 

ميونيــخ لألمــن: »هــل هــي فكــرة جيــدة لألميركييــن االنســحاب فجــأة 

وبســرعة مــن ســورية؟ ألــن يعــزز ذلــك قــدرة 

روســيا وإيران على ممارســة نفوذهما؟«. )أ ف 

)2019-2-16 ب، 

     فــي غضــون ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة 

البلجيكي ديدييه ريندرز، أن الواليات املتحدة 

الدولــّي« أن  فــي »التحالــف  أبلغــت شــركاءها 

 
ً
قواتهــا ســتغادر ســورية »خــالل أســابيع بــدال

أشــهر«. مــن 

    وفاجــأ هــذا القــرار الحلفــاء، وانتقــد مصــدر 

حكومــّي فرن�ســّي خطــوة إدارة ترامــب، بالقــول: 

باقــون«.  أنتــم  إنهــا معادلــة »نحــن راحلــون، 

: إنَّ »املشــاركين فــي التحالــف 
ً
وأضــاف قائــال

كانــوا موحديــن فــي رفضهــم فكــرة البقــاء فــي 

ســورية بعــد مغــادرة الواليــات املتحــدة«. )أ ف 

)2019-2-16 ب، 

     فــي غضــون ذلــك، اتفــق أردوغــان وترامــب، 

قــرار  بينهمــا، علــى تنفيــذ  فــي اتصــال هاتفــي 

واشــنطن االنســحاب مــن ســورية بمــا يتما�ســى 

مــع املصالــح املشــتركة، وأوضحــت مصــادر فــي الرئاســة التركيــة، أن 

الرئيسين أردوغان وترامب بحثا املستجدات األخيرة في سورية، وأكدا 

أهميــة دعــم العمليــة السياســية فيهــا، كمــا أكــدا عــزم البلديــن املشــترك 

علــى مكافحــة كافــة أشــكال اإلرهــاب. )األناضــول، 2019-2-21(

     وفــي اليــوم التالــي علــى االتصــال، أعلنــت املتحدثــة باســم البيــت 

املتحــدة ســتترك »مجموعــة  الواليــات  أن  األبيــض، ســارة ســاندرز، 

صغيــرة لحفــظ الســالم« تضــم 200 جنــدي فــي ســورية لفتــرة مــا بعــد 

)2012-2-22 )رويتــرز،  هنــاك.  مــن  األمريكّيــة  القــوات  انســحاب 

    ورحبــت »قســد« بقــرار الواليــات املتحــدة، وقــال مســؤول العالقــات 

البيت األبيض: الواليات 

املتحدة ستترك مجموعة 

صغيرة لحفظ السالم 

تضم 200 جندي في سورية 

لفترة ما بعد انسحاب 

القوات األمريكّية
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ّيــم قــرار البيــت األبيــض 
َ
الخارجّيــة الكــردّي، عبــد الكريــم عمــر: »نق

، ويمكــن 
ً
باالحتفــاظ بمئتــي جنــدّيٍ لحفــظ الســالم فــي املنطقــة... إيجابّيــا

لهــذا القــرار أن يشــجع الــدول األوروبيــة األخــرى، وخاصــة بالنســبة 

 علــى االحتفــاظ 
ً
لشــركائنا فــي التحالــف الدولــّي ملحاربــة اإلرهــاب، أيضــا

بقــوات فــي املنطقــة«، وأوضــح أن بقــاء هــذه القــوات فــي هــذه املنطقــة، 

 ووســيلة ضغــط 
ً
 وداعمــا

ً
إلــى حيــن أن تحــّل أزمــة البلــد، »ســيكون حافــزا

 أن يكــون هنــاك حــوار لحــل األزمــة 
ً
 علــى دمشــق لكــي تحــاول جديــا

ً
أيضــا

)2012-2-22 )رويتــرز،  الســورية«. 

فــي املقابــل، قالــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا       
 كان مصدرهــا، 

ً
زاخاروفــا: »ال جــدوى مــن الثقــة بهــذه التصريحــات أيــا

ألنهــا تصريحــات ســيتم تفنيدهــا فــي اليــوم التالــي مــن قبــل قــوى سياســية 

أخرى«، وتابعت: »ال تزال السلطات األمريكية تفتقر إلى تصور حقيقي 

الســتراتيجيتها فــي املنطقــة، ولــم تقــّدم حتــى اآلن رؤيــة واضحــة )لهــذه 

االســتراتيجية( ذات معاييــر زمنيــة ونوعيــة دقيقــة وأهــداف ومهمــات«. 

)روســيا اليــوم، 2019-2-22(

      هــذا، وعلــى خــط إعــادة الدواعــش األجانــب وعائالتهــم مــن ســورية، 

ومع الهزائم التي ُمني بها التنظيم شــرق ســورية واقترابه من الســقوط، 

وبينمــا تواجــه أوربــا مشــكلة إعــادة عائــالت مســلحي التنظيــم، وفيمــا 

نظمت موسكو أولى عمليات اإلعادة الجماعية هذه قبل أكثر من عام، 

حطــت الدفعــة األخيــرة التــي أقلتهــا طائــرة »ايليوشــين 74« مطلــع شــباط 

 مــا زالــت 
ً
فــي مطــار رامينســكوي القريــب مــن موســكو، ونــزل منهــا 27 طفــال

أمهاتهــم معتقــالت فــي ســجون عراقيــة بتهمــة االنتمــاء إلــى التنظيــم. )أ ف 

ب، 2019-2-17(

      يأتــي ذلــك، فــي وقــت جــدد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب دعوتــه 

للــدول األوروبيــة إلعــادة مواطنيهــا املنضويــن فــي التنظيــم ومحاكمتهــم، 

وكتــب فــي تغريــدة علــى موقــع »تويتــر«: أن »الواليــات املتحــدة تطلــب 

مــن بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا والحلفــاء األوروبييــن اآلخريــن اســتعادة 

أكثــر مــن 800 مســلح مــن تنظيــم داعــش أســرناهم فــي ســورية مــن أجــل 

محاكمتهــم«، وأضــاف: أن »الخالفــة علــى وشــك أن تســقط. البديــل 

 أن »الواليــات 
ً
، ألننــا ســنضطر لإلفــراج عنهــم«، مؤكــدا

ً
لــن يكــون جيــدا

املتحــدة ال تريــد أن ينتشــر هــؤالء املســلحون فــي تنظيــم داعــش فــي أوروبــا 

التــي يتوقــع أن يتوجهــوا إليهــا«. )أ ف ب، 2019-2-17(

ــه ومــن جانبهــا، كتبــت وزيــرة الجيــوش الفرنســية فلورانــس 
ّ
      كمــا أن

بارلــي: أن »إعــالن االنســحاب األميركــي )مــن ســورية( خلــط األوراق )...( 

فــي املنطقــة. ال أحــد يعلــم حتــى اآلن إلــى مــاذا ســيف�سي«، وأضافــت: »مــن 

واجبنا القيام بكّل �سيء لتفادي جعل مسلحي قسد ضحايا«، وتابعت 

القــول: إنَّ »شــركاءنا علــى األرض، »قســد«، أعطــوا الكثيــر. إننــا نديــن 

لهــم بالكثيــر«. )أ ف ب، 2019-2-17(

     يأتي ذلك بعد أن طلبت وزارة الدفاع األميركية من حلفائها تشكيل 

»قوة مراقبين« في شــمال شــرق ســورية لضمان أمن األكراد، لكن هذا 

 فــي مؤتمــر ميونيــخ لألمــن، وقــال مصــدر حكومــي 
ً
الطلــب لــم يلــق تجاوبــا

 أســفه 
ً
فرن�ســي: إن أعضــاء التحالــف الدولــي يرفضــون هــذا األمــر مبديــا

لـ«سياســة األمــر الواقــع« التــي تنتهجهــا واشــنطن، واعتبــر، أن الحــل 

البديل هو اتفاق بين الدولة السورية واألكراد. وأضاف: »لكن هذا لن 

يتم بالضرورة، فدمشق تريد استعادة سيادتها. من هنا أهمية الروس 

فــي اللعبــة«. )أ ف ب، 2019-2-17(

رفع العلم السوري في الرقة أثناء خطاب الرئيس األسد

ملف الشرق
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ملف الشرق

     ويوم الجمعة، أوضح مسؤول رفيع في اإلدارة األمريكية، أن نحو 200 

عســكري ســيبقون في القاعدة األمريكية في التنف بالقرب من الحدود 

مــع األردن والعــراق، و أن 200 آخريــن سينشــرون فــي املنطقــة اآلمنــة 

التــي تريــد الواليــات املتحــدة إقامتهــا بشــمال شــرقي ســورية، وأضــاف أن 

 من قوة مشتركة مع حلفاء 
ً
القوة األمريكية من املتوقع أن تكون جزءا

أوروبييــن، ســيبلغ عددهــا مــا بيــن 800 و1500 عســكرّي، تتولــى إقامــة 
ومراقبة »املنطقة اآلمنة«، وأشار إلى أن املباحثات مع األوروبيين حول 

»املنطقــة اآلمنــة« ال تــزال مســتمرة، فــي وقــت أعــرب رئيــس هيئــة األركان 

املشــتركة األمريكيــة، الجنــرال جوزيــف دانفــورد عــن ثقتــه بــأن الحلفــاء 

األوروبييــن ســيأتون إلــى ســورية، وأضــاف: »ليــس هنــاك أي تغييــر علــى 

الحملــة األساســية. ونحــن نقــوم بتكييــف القــدرات ألن طبيعــة التهديــد 

قــد تغيــرت«. )رويتــرز، 2019-2-22(

     إلــى ذلــك، عقــد وزراء خارجيــة االتحــاد 

 فــي بروكســل ناقشــوا فيــه 
ً
األوروبــي اجتماعــا

الوضــع فــي ســورية، فــي ظــّل رفضهــم مقتــرح 

إلــى  املنتميــن  مواطنيهــم  واشــنطن الســتعادة 

اإلرهابــي. داعــش  تنظيــم 

علــى  وبرليــن  وبروكســل  باريــس  وردت      

الدولــة  وزيــر  وقــال  ترامــب،  تصريحــات 

الفرن�ســي للداخليــة، لــوران نونيــز: إن هــؤالء 

املســلحين »محتجــزون لــدى األكــراد، ونحــن 

علــى ثقــة تامــة فــي قدرتهــم علــى اإلبقــاء عليهــم 
رهــن االحتجــاز«، وأضــاف »فــي كل األحــوال 

إذا عــاد هــؤالء الــى التــراب الوطنــي، فجميعهــم 

لديهم إجراءات قضائية جارية وسيتم إعمال 

القانــون وحبســهم«. )أ ف ب، 2019-2-17(

    إلــى ذلــك، أعلنــت وزيــرة العــدل الفرنســية 

نيكــول بيلوبيــه، أن بالدهــا لــن تتخــذ أي إجــراء 

ترامــب  دعــوة  علــى  بنــاء  الحالــي  الوقــت  فــي 

لحلفــاء واشــنطن األوروبييــن الســتعادة املئــات 

مــن مســلحي داعــش مــن ســورية، وبينــت أن باريــس ســتعيد هــؤالء علــى 

أســاس مبــدأ »كل حالــة علــى حــدة«. )رويتــرز، 2019-2-17(

 
ً
    وفــي بلجيــكا طالــب وزيــر العــدل، كيــن غينــس، بـ«حــّل أوروبــي«، داعيــا

إلى »التفكير بهدوء والنظر في ما ينطوي على مخاطر أمنية أقل«، وقال: 

 
ً
 أمهــات وأطفــال، لكــن أيضــا

ً
 فــي شــمال ســورية خصوصــا

ً
»لدينــا حاليــا

بعــض املقاتليــن املعروفيــن«. )أ ف ب، 2019-2-17(

     أمــا فــي أملانيــا، فقــد اعتبــر وزيــر الخارجيــة األملانــي هايكــو مــاس، أن 

تنظيــم إعــادة إرهابييــن أوروبييــن محتجزيــن فــي ســورية كمــا يطالــب 

، وقــال: »ال يمكــن تنظيــم عودتهــم 
ً
ترامــب أمــر »بالــغ الصعوبــة« حاليــا

 هنــا أمــام محكمــة 
ً
مــا لــم نتأكــد أن هــؤالء األشــخاص ســيمثلون فــورا

وســيتم احتجازهــم«، وأضــاف: »نحتــاج إلــى معلومــات قضائيــة وهــذا لــم 

يتوافر بعد«، وأوضح أن برلين تريد »التشاور مع فرنسا وبريطانيا )...( 

بشــأن طريقــة القيــام بذلــك«. )أ ف ب، 2019-2-17(

     كذلــك، أعلــن املتحــدث باســم رئيــس الــوزراء الدنمارـكـي، مايــكل 

: إن »الحديث يدور عن 
ً
ينسن، رفض بالده استقبال الدواعش، قائال

أخطــر أشــخاص فــي العالــم، ولــذا ال ينبغــي لنــا أن نســتقبلهم«. )أ ف ب، 

)2019-2-17

     هــذا، ومــن جانبهــا، اعتبــرت بريطانيــا، أن الدواعــش األجانــب يجــب 

أن يخضعــوا للمحاكمــة فــي املــكان الــذي ارتكبــوا فيــه جريمتهــم، وأعلــن 

متحــدث باســم رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، أنــه »يجــب تقديــم املقاتليــن 

النطــاق  فــي  املناســب  القانونــّي  لإلجــراء   
ً
وفقــا العدالــة  إلــى  األجانــب 

القضائــّي األكثــر مالءمــة«، وتابــع: »حيــن يصبح 

، يحــب إتمــام األمــر فــي املنطقــة 
ً
ذلــك ممكنــا

 »نســتمّر 
ً
التــي ارتكبــت فيهــا الجرائــم«، مضيفــا

بالتعــاون الوثيــق مــع شــركائنا الدولييــن حــول 

هــذه املســألة«. )أ ف ب، 2019-2-17(

     إلــى ذلــك، تســلمت الســلطات العراقيــة 

داعــش  تنظيــم  مــن   
ً
مســلحا  150 مــن  أكثــر 

كانــوا معتقليــن، لــدى »قســد«، وذكــر مصــدر 

بيــن  »مــن  أن  العراقيــة  االســتخبارات  فــي 

الـــ150 هنــاك 10 قيادييــن مطلوبيــن للحكومــة 

)2019-2-20 اليــوم،  )روســيا  العراقيــة«. 

     فــي ســياق متصــل، قــال وزيــر الداخليــة 

األملانــي، هورســت زيهوفــر: »إن أملانيــا بحاجــة 

إلــى أن تعــرف علــى وجــه اليقيــن هويــة مقاتلــي 

داعــش وعائالتهــم، ومــا زعمــوا أنهــم فعلــوه، 

متــن  علــى  شــخص  أي  وضــع  يتــم  أن  قبــل 

طائــرة«، وذلــك بعــد أن دعــا الرئيــس األميرـكـي 

دونالد ترامب الحلفاء األوروبيين إلى استعادة 

)2019-2-20 بريــس،  )األسوشــيتد  ومحاكمتهــم.  مواطنيهــم 

     ذلــك، ومــن جانبــه، قــال املتحــّدث باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة 

روبرت باالدينو للصحافيين: إّن »وضع املواطنين األميركيين، أو الذين 

 قضية بالغة 
ً
يرّجح أنهم أميركيون، )املحتجزون( في سورية هو أساسا

التعقيــد ونحــن نــدرس هــذه الحــاالت لفهــم التفاصيــل بشــكل أفضــل«. 

)أ ف ب، 2019-2-20(

    وفــي مــا بعــد، عــرض أردوغــان علــى ترامــب، تولــي أنقــرة مســؤولية 
نقــل 800 مســلح أوروبــي مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي، مــن شــمال شــرق 

ســورية إلــى شــمال حلــب حيــث يوجــد جيــش االحتــالل التركــي ومرتزقتــه. 

عرض أردوغان على 

ترامب، تولي أنقرة 

مسؤولية نقل 800 

داع�سي أوروبي من 

شمال شرق سورية 

إلى شمال حلب
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ملف الشرق

)2019-2-20 )حريــات، 

     هــذا، وبخصــوص املعــارك مــع تنظيــم داعــش اإلرهابــّي، تــرددت أنبــاء 

مطلــع األســبوع املا�ســي، عــن استســالم 200 مســلح منــه ضمــن صفقــة 

 مــن 
ً
غيــر معلنــة إلــى اآلن، والتــي أفضــت إلــى استســالم نحــو 440 مســلحا

تنظيــم داعــش علــى دفعتيــن األولــى 240 والثانيــة 200، بينمــا تجــري 

تحضيــرات إلعــالن »املخــرج« األميرـكـي بإنهــاء وجــود التنظيــم مــن كامــل 

الضفــاف الشــرقية لنهــر الفــرات وفــق الصفقــة. 

     فــي هــذه األثنــاء، أكــدت »قســد« أن اإلعــالن عــن انتهــاء تنظيــم داعــش 

املحاصر في نصف كيلومتر مربع في شرق سورية سيتم في غضون أيام. 

)أ ف ب، 2019-2-16(

 مــع ذلــك، نفــذت قــّوة خاصــة تابعــة لـ«التحالــف الدولــي«، 
ً
    وتزامنــا

عمليــات إنــزال جــوي فــي ريــف ديــر الــزور، ونفــذت العمليــة باســتخدام 

مروحيتين من نوع أبات�سي وأن العناصر املشاركين في العملية استولوا 

على 7 صناديق كبيرة ال يعرف ما بداخلها. )دير الزور 24، 2019-2-16( 

    فــي هــذا الســياق، رأى قائــد قــوة املدفعيــة الفرنســية فــي العــراق، 

الكولونيــل فرنســوا ريجــي ليغرييــه، أنــه كان يمكــن تحقيــق النصــر علــى 

الجهادييــن بوقــت أســرع وبدمــار أقــل لــو أرســل الغربيــون قــوات علــى 

األرض، وأكــد أنــه »تــم تحقيــق النصــر« فــي آخــر معركــة ضــد التنظيــم 

جــرت بيــن أيلــول وكانــون األول فــي جيــب هجيــن، »لكــن ببــطء شــديد 

 وبدمــار كبيــر«. )أ ف ب، 2019-2-16(
ً
وبكلفــة باهظــة جــدا

     وعلــى طــول األســبوع املا�ســي، واصــل »التحالــف الدولــّي« و«قســد« 

عملياتهــم إلنهــاء تنظيــم داعــش فــي شــرق الفــرات بحجــة وجــود مســلحين 

 مــن الصناديــق مــن 
ً
لــم يستســلموا، فــي وقــت نقــل »التحالف«عــددا

مســتودعات التنظيــم فــي املناطــق التــي كان يســيطر عليهــا فــي القطــاع 

الشــرقي مــن ريــف ديــر الــزور، وانســحب منهــا نحــو جهــة مجهولــة، وســط 

الذهــب  مــن  كميــات  علــى  تحــوي  الصناديــق  تكــون  بــأن  ترجيحــات 

واألمــوال التــي كانــت بحــوزة التنظيــم طيلــة مــّدة انحســاره وانتهائــه فــي 

شــرق الفــرات.
     علــى صعيــد آخــر، قــال قائــد قــوات »التحالــف الدولــي« الجنــرال بــول 

الكاميــرا: إنَّ واشــنطن ستســتمر فــي تدريــب وتســليح األكــراد، إذا بقــوا 

شــركاء لهــا، بمــوازاة هــذ املوقــف، كــررت تركيــا فــي مؤتمــر ميونــخ موقفهــا 

الســابق تجــاه »القــوات الكرديــة«، مؤكــدة أن ضمــان أمــن الحــدود 

التركيــة الســورية والتخلــص مــن جماعــات وصفتهــا باإلرهابيــة أولويــة 

بالنســبة لهــا.

 مــع الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس بشــار 
ً
      مــن جانــب آخــر، وتزامنــا

األســد، أمــام رؤســاء املجالــس املحليــة فــي ســورية، قــام ســكان مدينــة 

الرقــة برفــع األعــالم الوطنيــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، على أعمدة 

كهربــاء وأشــجار وأســوار الحدائــق، وشــمل رفــع األعــالم أحيــاء »الثكنــة« 

و«شــارع الباســل« وشــارع »33 شــباط« وفــي حــي »الحّنــي« وســط مدينــة 

الرقــة، وتســبب رفــع األعــالم بحالــة إربــاك شــديدة ضمــن املدينــة، وعلــى 

إثــر ذلــك، قــام مســلحو »قــوات األســايش« بنشــر ثالثــة حواجــز لتفتيــش 

وســط املدينــة، فيمــا أوفــد تنظيــم ميليشــيا »قســد« مجموعــات مــن 

حيه إلزالة األعالم، وخاصة من أسوار »املستشفى الوطني« وشارع 
ّ
مسل

 مــن 
ً
املنصــور، وبعــد ذلــك ببضــع ســاعات، هــزت ثالثــة انفجــارات عــددا

مناطق مدينة الرقة، استهدفت ما تسّمى »قوات األسايش« في املدينة. 

)ســبوتنيك، 17 2--2019(

 من تنظيم داعش كانوا معتقلين، لدى »قسد«
ً
السلطات العراقية تتسلم أكثر من 150 مسلحا
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رأى الباحث في مركز مداد، العميد تركي الحسن، أنَّ املواقف املختلفة لألطراف املؤثرة في منطقة شمال شرق 
 
ً
 الرتباطهــا باملوقــف األمريكــّي والــذي بــدا متحــّوال

ً
ســورية )شــرق الفــرات( تبــدو فــي حالــة ســيولة وعــدم يقيــن، نظــرا

 وغيــر مســتقٍر... عــالوة علــى أّن الّصــراع الداخلــّي فــي اإلدارة االمريكيــة يمنــُع مــن اتخــاذ قــرار نهائــّي 
ً
 ومبهمــا

ً
متــرّددا

ــد الباحــث أّن الرئيــَس األمريكــّي دونالــد ترامــب متناقــٌض فــي تصريحاتــه وقراراتــه، مــا أربــك مواقــف الــدول 
ّ
كمــا أك

األوروبّيــة وروســيا ودول اإلقليــم، باإلضافــة لألطــراف الداخليــة.
    وبّيــَن أن املوقــف األميركــي  غيــر مســتقر، وأعــرب عــن اعتقــاده أنــه لــن يســتقر بحكــم الّصــراع بيــن وزارة الدفــاع 
 لقــرارات الرئيــس مــن 

ً
 تفريغــا

ُ
 نالحــظ

ً
واملخابــرات األمريكيــة والكونغــرس مــع الرئيــس ترامــب، وأشــار إلــى أننــا، دائمــا

مضمونهــا، فــي حيــن نجــد قــرارات الــدول األوروبيــة تنتظــر املوقــف األمريكــّي وهــي فــي حالــة تبعّيــة لــه. 
 فــي القــرارات ... ولــم أالحــظ 

ً
     أمــا بخصــوص موقــف روســيا وتركيــا وإيــران املقابــل، قــال الحســن: ال أجــد لــه تأثيــرا

أنَّ له أّي تأثيٍر في سير الحدث.  هذا، ومن وجهة نظره فإنَّ املوقف التركّي، هو موقف إعالمّي، ومضمونه رسائل 
سياســية وحرب نفســية، ال مواقف عملية.

 مرتبــك، إذ ال يوجــد موقــف واضــح، فهــو يحــاول الحفــاظ علــى 
ً
ــَد الحســن، أنَّ املوقــف الرو�ســّي أيضــا

ّ
كمــا أك

النجاحــات الســابقة الناجمــة عــن عالقتــه مــع النظــام الترـكـّي، واســتعادة العالقــة مــع األكــراد، الذيــن يلتزمــون 
املوقف األمريكّي ويستجدون بقاءهم مع األوروبيين وإقامة منطقة آمنة، وهذه الطروحات الكردّية من الخفة 
بمــكان، إذ ليــس فيهــا أّي إدراك ملعنــى إقامــة املنطقــة اآلمنــة وكلفتهــا وشــروطها، ولفــت إلــى أن األكــراد وبقصــد 
إخافــة الغــرب يطرحــون الطــرح اآلتــي: ))إن لــم تحافظــوا علــى دعمكــم لألكــراد فنحــن مضطــرون للذهــاب إلــى 

النظــام((.
     أما املوقف الرسمّي السورّي، فرأى الحسن أنه يراوح مكانه، وال يزال يراهن على استعادة األكراد وبعد أن 
يتــم إســقاط مــا فــي يدهــم، وال يــزال يلعــب علــى عامــل الوقــت واملفاجــآت... وأعــرب عــن اعتقــاده، أن اإلربــاك صفــة 
ف عن 

ّ
ه ينبغي على الحكومة السورية وحلفائها االنتقال نحو املبادرة والتوق

ّ
مَّ فإن

ّ
الوضع الحالي للجميع، ومن ث

انتظــار مواقــف الواليــات املتحــدة والــدول األخــرى للبنــاء عليهــا، مــع اإلشــارة إلــى أنــه البــد مــن أخــذ املوقــف الدولــّي 
واإلقليمــّي بعيــن االعتبــار.

اب والباحثين واملحللين  ، التزال املواقف ضبابية وغير نهائية ومحيرة، لذا نجد أن الكتَّ
ً
     وقال الحسن، إجماال

 لتبّدل املواقف، وإلى حين أن تتوضح الصورة على نحٍو نهائّي سنرى 
ً
يتناقضون مع أنفسهم في قراءاتهم استنادا

 ألّي حركــة مــن األطــراف الدولّيــة واإلقليمّيــة، ونجــد 
ً
تصريحــات متباينــة ومتناقضــة، ولكــن يبقــى اإلقليــم مرتهنــا

أننــا أمــام النتائــج اآلتية :
ه نفذ تعهده باالنسحاب.

ّ
1.  يستطيع الرئيس ترامب أن يقول: أن

2. يســتطيع معارضــو ترامــب أن يعلنــوا أنهــم أوقفــوا قــرار الرئيــس، وتــمَّ إفراغــه مــن مضمونــه،  ووجــود الجيــش 
األمريكــي ولــو بأعــداد قليلــة يعطــي الرمزيــة نفســها 200 أو   2000 أو 20000............إلــخ

3.  يستطيع األكراد أن يقولوا: إنَّ الواليات املتحدة نّفذت التزاماتها، وأن سيف أردوغان قد نبا عن هدفه. 
4.  يمكن ألردوغان أن يقول: إنَّ ما يهمه هو املصالح القومية، وإنَّ املنطقة اآلمنة قامت دون تكلفة.

5.  األوروبيــون الذيــن كانــوا ُمحرجيــن فــي اســتمرار وجودهــم لوحدهــم، يســتطيعون أن يبقــوا تحــت املظلــة 
األمريكيــة اآلن، رغــم أنَّ الوجــوَد رمــزي.

6.  يتراجع كّل من املوقف الرو�سّي واإليرانّي عن حالة املراهنة على استرداد الكرد.
 فــي االنتظــار، يجــب أن ال يبقــى كذلــك، وأن تتــم املبــادرة نحــو تفكيــك »قــوات 

ُ
7.  أمــا املوقــف الســورّي الــذي يقــف

ســورية الديمقراطية –قســد« على أســاس العمل باتجاهين: 
األول: نحو العنصر الكردّي فيها، ويمكن ذلك.

 والثاني: املكونات األخرى: العرب والسريان والشركس واآلشوريون، وتكثيف االتصال بالعشائر العربية.
8.  قيــادة الفصائــل الكردّيــة مســتعدة للعمــل حتــى مــع الشــيطان، وتبحــث عــن أّي دول فــي العالــم إلحضارهــا إلــى 
األرض الســورية كــي ال تعــود إلــى الدولــة الســورّية، والقيــادات الحاليــة لهــذه الفصائــل فــي قنديــل أو فــي الحســكة 
مســتعدة للعمــل تحــت املظلــة التركّيــة فــي منطقــة آمنــة، علــى أال تعــود إلــى الدولــة الســورّية؛ ذلــك أنَّ غالبيــة هــذه 

القيــادات تحمــل الجنســية التركيــة.

التعليق

ملف الشرق
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ملف الشمال

ملف 
الشمال
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     فــي مجريــات األحــداث شــمال غــرب البــالد، كشــف وزيــر الخارجيــة 

الرو�سي سيرغي الفروف، أن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا في معرض 

لقائهم في سوت�ســي على إطالق آلية »الخطوة خطوة«، الســتعادة إدلب 

مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، وأوضــح الفــروف أثنــاء مشــاركته فــي مؤتمــر 

ميونيخ لألمن، أن االتفاق يق�سي بشروع العسكريين الروس واألتراك 

فــي العمــل علــى تحديــد مناطــق داخــل نطــاق وقــف التصعيــد فــي إدلــب، 

لتسيير دوريات مشتركة هناك، وذلك بعد أن تعثر تنفيذ اتفاق موسكو 

وأنقــرة حــول إدلــب فــي أيلــول املا�ســي، وقــال: إنــه ال يمكــن الصبــر إلــى مــا ال 

 إلى أن تحديد كيفية تحرير 
ً
نهاية على وجود اإلرهابيين في إدلب، مشيرا

إدلــب منهــم مســؤولية العســكريين. )روســيا اليــوم، 2019-2-16(

     هــذا، وبمــوازاة ذلــك، أعلــن الرئيــس الترـكـّي رجــب طيــب أردوغــان، 

أنــه ال يســتبعد إمكانيــة خــوض بــالده عمليــات عســكرية مشــتركة مــع 

روسيا وإيران ضد الزمر اإلرهابية في محافظة 

 أنــه 
ً
إدلــب إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، مؤكــدا

»يمكــن تنفيــذ عمليــات مشــتركة فــي أي وقــت، 

 لتطــورات الوضــع فــي املنطقــة وال 
ً
وذلــك وفقــا

توجــد أي عوائــق يمكــن أن تمنــع ذلــك«، مــن 

جانــب آخــر قــال أردوغــان: »تســتمر مفاوضــات 

أســتانا كعمليــة إضافيــة ملفاوضــات جنيــف 

تحت رعاية األمم املتحدة. نحن ال نعتبر أستانا 

 عــن جنيــف رغــم فشــل عمليــة جنيــف… 
ً
بديــال

 دعــوة العــراق 
ً
، يمكننــا أيضــا

ً
كمــا قلــت ســابقا

إلــى مفاوضاتنــا ألن لهاتيــن الدولتيــن  ولبنــان 

 مشــتركة مع ســورية«. )نوفوســتي، 16-
ً
حدودا

)2019-2

      في األثناء، عاد نائب وزير الخارجية الرو�سّي 

ســيرغي فيرشــينين، ليؤكــد فــي مؤتمــر ميونيــخ 

يكــون هنــاك وقــف إلطــالق  أنــه »لــن  لألمــن 
النــار بيــن الحكومــة )الســورية( أو مــن يدعمــون 

 
ً
الحكومــة، مــن جهــة، واإلرهابييــن مــن جهــة أخــرى. فهــم يشــكلون تهديــدا

 
ً
 للجميــع«، وأكــد »بشــكل قاطــع«، أن اإلرهابييــن »يبقــون أهدافــا

ً
مشــتركا

محتملــة للضربــات«. )روســيا اليــوم، 2019-2-17(

      هذا، ومن جانبه، قال أردوغان: »تستمر مفاوضات أستانا كعملية 

إضافيــة ملفاوضــات جنيــف تحــت رعايــة األمــم املتحــدة. نحــن ال نعتبــر 

 عن جنيف رغم فشــل عملية جنيف...«. )نوفوســتي، 16-
ً
أســتانا بديال

)2019-2

     كذلــك، كشــف نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي فيرشــينين، فــي 

مؤتمر ميونيخ لألمن عن اهتمام العراق ولبنان باملشاركة بشكل أعمق 

كمراقبيــن فــي محادثــات أســتانا، وأضــاف: »خــالل اتصاالتنــا األوليــة، 

أعربت بيروت وبغداد عن اهتمامهما بمعرفة وفهم ما يجري في أستانا 

بشــكل أفضــل، وأشــارتا إلــى اســتعدادهما لتقديــم املســاعدة لعمليــة 
أســتانا إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك«، وتابــع: »مــن الطبيعــي أن يكــون 

العــراق ولبنــان معنييــن بالتســوية فــي ســورية، ولــذا يمكــن اعتبارهمــا 

فــي قائمــة املرشــحين لــدور املراقبيــن فــي مفاوضــات أســتانا«، وأوضــح 

: »نحــن فقــط فــي املرحلــة األوليــة مــن النظــر 
ً
الدبلوما�ســي الرو�ســي، قائــال

فــي هــذه املســألة«. )ســبوتنيك، 2019-2-17(
    فــي هــذه األثنــاء، دعــا الناطــق باســم الرئاســة الروســية ديمتــري 

بيســكوف، إلــى عــدم التعويــل علــى اإلرهابييــن فــي صفقــة معهــم فــي إدلــب، 

 إلــى حتميــة تنفيــذ عمليــة عســكرية هنــاك، وقــال: »هــذه املســألة 
ً
مشــيرا

يجــب أن تتــرك للعســكريين. نحــن بحاجــة لهــذه العمليــة، لكــن علينــا 

 فــي هــذا 
ً
أن نقــرر مــا إذا كانــت ســتنفذها تركيــا أو دول أخــرى”، مضيفــا

إلــى  التوصــل  فــي  نأمــل  أال  »يجــب  الســياق، 

أمــل  مــع التنظيمــات اإلرهابيــة، هــذا  اتفــاق 

كاذب فهــم إرهابيــون، هــم »جبهــة النصــرة«، 

أبنــاء »القاعــدة« مهمــا غيــروا مــن تســمياتهم”، 

وأعــرب عــن تفهمــه لقلــق تركيــا إزاء احتمــال 

 
ً
تدفق الالجئين من سورية إلى أراضيها، معيدا

التذكيــر بـ«الصفقــة التــي وقعــت فــي عــام 1998 

بيــن تركيــا وســورية )اتفــاق أضنــة(«، وقــال: 

»يمكــن لتركيــا القيــام بعمليــات عبــر الحــدود 

فــإن  وبالتالــي   ،
ً
قانونيــا بذلــك  القيــام  ويعتبــر 

األرضيــة القانونيــة واضحــة، وال توجــد حاجــة 

إلــى أرضيــة جديــدة«. )حرييــت، 2019-2-17(

     ذلــك، ومــن جانبــه، اعتبــر املبعــوث األممــي 

الخــاص الــى ســورية غيــر بيدرســون، أن اتفــاق 

إدلــب بيــن روســيا وتركيــا الــذي تــم فــي تشــرين 

الثانــي مــن العــام املا�ســي، مهــم للغايــة، وقــال: 

»أعتقــد أن ذلــك ســاعدنا علــى تجنــب كارثــة 

إنســانية، وأنــا أتابــع عــن كثــب بالطبــع املناقشــات بيــن روســيا وتركيــا 

حــول هــذا األمــر، ويســعدني أن أرى أن التركيــز اآلن علــى إيجــاد حــل 

 HTS ســلمّي بالنســبة لألزمــة«، وأضــاف: »نتفهــم بالطبــع أن الوضــع مــع

 يمكــن الحفــاظ عليــه 
ً
الــذي يســيطر علــى املنطقــة )إدلــب( ليــس شــيئا

 إليجــاد حــل ســلمي 
ً
للمســتقبل، ولكــن يســرُّ أن نــرى أّن هنــاك التزامــا

)2019-2-16 )الوطــن،  لألزمــة«. 

     فــي غضــون ذلــك عملــت عناصــر مــا تســّمى »حكومــة اإلنقــاذ« التابعــة 

لـ»النصــرة« علــى إزالــة اللوحــات التــي تحــوي شــعارات دينيــة تدعــو 

لـ»الجهــاد والحجــاب والصــالة«، وذلــك عنــد الطــرق الواصلــة بيــن أريــاف 

مدينــة إدلــب، كذلــك الطــرق الواصلــة إلــى ريــف الالذقيــة.

ملف الشمال

الفروف: قادة روسيا 

وتركيا وإيران اتفقوا 

في سوت�سي على إطالق 

آلية »الخطوة خطوة« 

الستعادة إدلب من 

التنظيمات اإلرهابية
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     ويــوم الجمعــة، قالــت املستشــارة السياســية واإلعالميــة للرئاســة 

السورية بثينة شعبان: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى 

إلدخال تنظيم »اإلخوان املسلمين« في الساحة السياسية السورّية، 

وسط رفض دمشق لذلك، وأضافت: أنه ال توجد معارضة حقيقية، 

إنما هي »إخوان مسلمون تحت الجناح التركي، ولن نسمح ألحد بتغيير 

هويــة ســورية«، وأوضحــت أن القــرار الرئا�ســّي الســورّي بالتنســيق مــع 

الحليــف الرو�ســّي هــو أن »تعــود إدلــب إلــى حضــن الوطــن«، مؤكــدة أن 

»مسألة تحرير إدلب محسومة، لكن أمر العملية مرتبط بالتوقيت«، 

مضيفــة أنــه »ال يمكــن تــرك اإلرهــاب إلــى مــا ال نهايــة فــي إدلــب ويجــب 

وضــع حــّد لــه«. )املياديــن، 2019-2-22(

نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي،       وقــال 

ميخائيــل بوغدانــوف فــي كلمــة خــالل املؤتمــر: 

»هنــاك بعــض املناطــق فــي محيــط إدلــب ال 

تــزال تتعــرض لهجمــات مــن اإلرهابييــن وال بــد 
من تحرير كل هذه املناطق ونحن مستعدون 

للتعــاون مــع جميــع الــدول اإلقليميــة واميــركا 

في ســبيل القضاء على اإلرهابيين بشــكل تام، 

وهــذا سيســاعد علــى إنهــاء وجــود اإلرهــاب فــي 

ســورية«. )ســانا، 2019-2-19(  

    وأكد بوغدانوف حتمية العملية العسكرية 

ضــد اإلرهابييــن فــي إدلــب الســورية، وإنهــاء 

ســيطرتهم علــى املنطقــة، وقــال للصحافييــن: 

»أعتقد أنه أمر ال مفر منه، ألن أولئك الذين ال يتخلون عن اإلرهاب، 

ينبغــي بالطبــع القضــاء عليهــم«. )روســيا اليــوم، 2019-2-20(

     وســادت األســبوع الفائــت، حالــة مــن التصعيــد املتواصــل شــهدتها 

مناطق شــمال غرب البالد، مع اســتمرار خروقات اإلرهابيين لـ«اتفاق 

إدلــب«، واســتهدافهم املناطــق اآلمنــة بريــف حمــاة الشــمالي وأحيــاء 

حلب السكنية بعشرات الصواريخ والقذائف، األمر الذي تصدى له 

الجيــش العربــي الســوري ورد عليــه بحــزم.
     مــن جهــة ثانيــة، تــم إلقــاء القبــض علــى خمســة دواعــش، مــن أصــول 

روســية وطاجيكيــة مــع عائالتهــم فــي منطقــة ريــف عفريــن شــمال حلــب 

محاولتهــم  أثنــاء  وذلــك  املا�ســي،  األســبوع 

العبــور إلــى محافظــة إدلــب، وأشــار املتحــدث 

باســم مليشــيا »الجيــش الوطنــي« املدعومــة 

إلــى أن الخليــة قدمــت  مــن النظــام الترـكـي، 

إلــى عفريــن عــن طريــق مهّربيــن عبــر مناطــق 

ســيطرة مليشــيا »قســد«. )روســيا اليوم، 17-

)2019-2

     يأتــي ذلــك، فــي وقــت هــز فيــه انفجــاران 

املنطقة، وقعا قرب أحد املقرات لـ«النصرة« 

وسط أنباء عن استهداف متزعمها أبو محمد 

ــه ُيعالــج فــي 
ّ
شــف عــن أن

ُ
الجوالنــي، والــذي ك

مستشــفى حكومــي ترـكـي. )ســبوتنيك، 2-18-

.)2019

املجموعات اإلرهابي مستمرة بخرقها لـ»اتفاق إدلب« وقصفها املناطق اآلمنة بريف حماة الشمالي وأحياء حلب السكنية

مسألة تحرير إدلب 

محسومة لكن أمر 

العملية مرتبط 

بالتوقيت

ملف الشمال
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التعليق

هــذا، ومــن جانبــه، لفــت الباحــث فــي مــداد العميــد ترـكـي الحســن، إلــى أنَّ مــا يميــز 

املرحلــة الراهنــة فــي إدلــب املراوحــة فــي املكان،وأشــار إلــى أنــه منــذ فشــل تطبيــق اتفــاق 

سوت�سي وحتى اآلن لم يقدم الرئيس أردوغان إال الوعود وقضم الوقت، وأعرب عن 

اعتقادهأننــا أمــام حالــة عطالــة وانتظــار لســببين:

األول: اتفاق إدلب ينتظر شرق الفرات، سواءأكان ذلك االنسحاب األميركّي وتبلوره 

وحدوده،أم املواقف لكّلِ القوى من االنسحاب.

الثانــي: االنتخابــات البلدّيــة التركيــة ونتائجهــا والتــي باتــت تعــّد بعــد تغييــر الدســتور 

فــي تركيــا أهــم مــن االنتخابــات البرملانيــة، وتعّبــر عــن اتجاهــات الشــارع الترـكـّي،إذ إنَّ 

مــا ســيحصلعليه أردوغــان ســيعبر عــن قــوة حزبــه وال يمكنــه التحالــف مــع الحركــة 

القوميــة، ألنهــا تخــوض االنتخابــات وحدهــا، وســيعمل »حــزب الشــعوب« علــى دعــم 

والتنميــة«  العدالــة  »حــزب  إســقاط  املهــم  ذلــكأنَّ  الجمهــورّي«،  الشــعب  »حــزب 

 فــي املــدن الكبــرى، مثل:إســطنبول وأنقــرة وأزميــر وأضنــة.
ً
الحاكــم، تحديــدا

ويتابــع الحســن:ما أثــار انتباهــي وتحفظــي تصريــح بيســكوف لجريــدة »حرييــت« التركيــة 

–إذا صح ما نقل عنه- إذ أبدى تفهمه لقلق تركيا إزاء تدفق الالجئين من سورية الى 

 التذكير بالصفقة التي وقعت في عام 1998 »بروتكول أضنة«، وقال: 
ً
أراضيها، معيدا

، ومن 
ً
قانونّيا  بأنَّ القيام بذلك ُيَعدُّ

ً
يمكن لتركيا القيام بعمليات عبر الحدود،ُمقتنعا

ثم فإنَّ األرضية القانونيةواضحة وال توجد حاجة إلى أرضية جديدة. 

ورأى الحســن، أنَّ هــذا تبــٍن للموقــف التركّيوقبــوٌل بتبريراتــه، وإذا صــح مــا نقــل عــن 

بيســكوف، فــإن كالم الرئيــس األســد فــي لقائــه مــع رؤســاء املجالــس املحليــة فــي ســورية، 

 بأنــه رّد علــى الخصــوم 
ً
الــذي وصــف فيــه أردوغــان والــدور الترـكـي، يصبــح واضحــا

واألصدقــاء، ســواء مــا يتعلــق بامليــدان أو املســار السيا�ســي واللجنــة الدســتورية، ويعبــر 

 املراوحــة فــي 
ً
عــن تبايــن واضــح بيــن املوقفيــن الســوري والرو�ســي، وهــو مــا يفســر أيضــا

مســألة إدلــب.

ملف الشمال



ملف شرق الفرات22

W W W . D C R S . S Y

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

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

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

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

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85


