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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
نعــرض فيــه الســتقبال الرئيــس بشــار األســد 

يــوري  الرو�ســي،  الــوزراء  رئيــس  لنائــب 

علــى  التركيــز  إلــى  باإلضافــة  بوريســوف، 

مخرجات الجولة الـ12 من محادثات أستانا 

حول سورية، وما خرج من تصريحات على 

هامشــها بشــأن اللجنــة الدســتورية، ومــن 

ثــم تــم التعريــج علــى تطــورات ملــف فتــح 

املعابــر بيــن ســورية والعــراق، ومــا حــدث مــن 

تطــورات علــى صعيــد ملــف املهجريــن.

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

اإلرهابية شمال البالد، باإلضافة إلى مخرجات »أستانا 12« حول هذه  املنطقة، 

ونعــرض للتقاريــر التــي تحدثــت عــن الظهــور الجديــد للجوالنــي ومــا طرحــه مــن 

مخططــات جديــدة.

ملف الشرق
الــواردة  األخبــار  العــدد  هــذا  فــي  نقــرأ 

حــول آخــر املســتجدات بشــأن مواصلــة 

واشــنطن إرســال تعزيــزات عســكرية الــى 

شــرق وشــمال شــرق البــالد رغــم اإلعــالن 

عــن »هزيمــة« تنظيــم داعــش اإلرهابــي، 

كمــا تــم عــرض مخرجــات »أســتانا 12« 

بشــأن تلــك املنطقــة.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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      استقبَل الرئيُس بشار األسد، يوري بوريسوف، نائب رئيس حكومة 
روســيا االتحادية رئيس الجانب الرو�ســّي في اللجنة الروسية-الســورية 

املشتركة للتعاون التجارّي واالقتصادّي والعلمّي والفنّي.

كافــة  املجــاالت  فــي  البلديــن  بيــن  القائــم  التعــاون  اللقــاء  تنــاول      
واالتفاقيــات املوقعــة بيــن الجانبيــن فــي إطــار اللجنــة السورية-الروســية 
املشــتركة وبخاّصــة فــي قطاعــات الطاقــة والصناعــة وزيــادة التبــادل 
التجــاري.. وعــرض الجانــب الرو�ســّي مراحــل التنفيــذ التــي تــم إنجازهــا فــي 
 عــن 

ً
هــذه االتفاقيــات، والعوائــق التــي تؤخــر إتمــام مــا تبقــى منهــا، معربــا

ارتياحه للخطوات التي قطعها الجانبان في ما يتعلق بهذه االتفاقيات، 
األمر الذي من شأنه أن يعطي قوة دفع جديدة للعالقات بين البلدين.

     كمــا بحــث الرئيــس األســد مــع بوريســوف اآلليــات العمليــة لتجــاوز 
 
ً
، ســواء أكانــت إدارّيــة، أم ناتجــة

ً
العوائــق كافــة

عــن العقوبــات التــي تفرضهــا الــدول املعاديــة 
باإلضافــة  ســورية،  علــى  الســورّي  للشــعب 
إلــى توســيع آفــاق التعــاون لتشــمل قطاعــات 
علــى  املتبادلــة  باملنفعــة  يعــود  بمــا  جديــدة، 

الصديقيــن. البلديــن  شــعبي 

علــى  بــالده  عــزم  بوريســوف  الســيد  وأكــد 
مواصلــة تقديــم الدعــم لســورية حتــى دحــر 
إلــى  واالســتقرار  األمــن  واســتعادة  اإلرهــاب 
إلــى  ولفــت  اإلعمــار،  وإعــادة  كافــة،  أراضيهــا 
وجــود قــرار رو�ســّي ثابــت بالوقــوف إلــى جانــب 
الشــعب الســورّي فــي الظــروف الصعبــة التــي 
تســببت بهــا الحــرب اإلرهابيــة واالقتصاديــة.     

     وفــي ختــام محادثاتــه فــي دمشــق مــع الرئيــس 
األسد، قال بوريسوف: »إن املسألة املحورية 
موضــوع  هــي   ..

ً
إيجابيــا  

ً
زخمــا تعطــي  التــي 

أن  وأضــاف:  طرطــوس«.  مينــاء  اســتخدام 
هــذه  فــي   »

ً
 ملحوظــا

ً
»تقدمــا الجانبيــن حققــا 

 عــن أملــه فــي توقيــع عقــد بيــن 
ً
املســألة، معربــا

البلديــن فــي األســبوع القــادم، إذ ستســتأجر 
 ،

ً
روسيا بموجبه ميناء طرطوس ملدة 49 عاما

مــن أجــل اســتخدامه مــن قبــل قطــاع األعمــال 
الرو�ســي.

     وأوضــح أن القــرار بشــأن اســتئجار روســيا لهــذا املينــاء تــم اتخــاذه 
 إلى أن هذا 

ً
أثناء جلسة للجنة الحكومية املشتركة بين الدولتين، مشيرا

 علــى التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، كمــا أنــه 
ً
القــرار ســينعكس إيجابــا

ســيخدم االقتصــاد الســوري. )تــاس، 2019-4-20(

ٍ مــواٍز، كشــف مصــدر مطلــع أن املبعــوث الخــاص 
ّ
      هــذا، وعلــى خــط

للرئيــس الرو�ســي إلــى ســورية، ألكســندر الفرنتييــف، حمــل »رســائل 
إيجابيــة مــن القيــادة الســعودية للقيــادة الســورية” بعــد محادثــات 
أجراهــا فــي الســعودية، وقــال املصــدر الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه: إنَّ 
»الرســائل الســعودية اإليجابيــة تتعلــق بإعــادة العالقــات ومناقشــة 

امللفــات كافــة بيــن البلديــن”. )ســبوتنيك، 2019-4-20(

      فــي هــذه األثنــاء، أكــد نائــب وزيــر الخارجّيــة واملغتربيــن، فيصــل 
املقــداد، فــي معــرض لقائــه وفــد برملانــي إيرانــي برئاســة أميــر خجســته، 
علــى أهميــة وعمــق العالقــات الســورية اإليرانيــة وإســهامها فــي تحقيــق 
األهــداف املشــتركة للبلديــن وللقضايــا العربيــة واإلســالمية فــي املنطقــة، 
وفــي مقدمتهــا دعــم الشــعب الفلســطيني فــي اســتعادة حقوقــه وإقامــة 

دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس.

     وجدد املقداد إدانة سورية للقرار األميركي األخير الذي أدرج الحرس 
الثــوري اإليرانــي ضمــن قائمــة اإلرهــاب، وأشــاد بالعالقــات الوطيــدة بين 

مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى اإلسالمّي اإليراني.

     من جانبه، قدم خجسته رئيس جمعية الصداقة البرملانية اإليرانية 
الفلســطينية فــي مجلــس الشــورى اإلســالمّي، 
التهنئــة للشــعب الســوري والدولــة الســورية 
لإلنجــازات التــي حققوهــا فــي مواجهــة اإلرهــاب 
فــي  وأدواتهــا  األميركيــة  اإلدارة  مــن  املدعــوم 
املنطقــة، وشــّدد علــى وقــوف الشــعب اإليرانــّي 
والحكومــة اإليرانّيــة إلــى جانــب ســورية ودعمها 

طيلــة الحــرب اإلرهابيــة التــي تواجههــا.

       وأكــد خجســته إدانــة الشــعب اإليرانــي 
العربــي  الجــوالن  حــول  األميرـكـي  لإلعــالن 
 علــى أن هــذا الجــزء 

ً
الســوري املحتــل، مشــددا

 رغم 
ً
الغالي من سورية سيبقى إلى األبد سورّيا

كّل املحــاوالت العدوانيــة للدوائــر الصهيونيــة. 
)2019-4-21 )ســانا، 

     يأتــي ذلــك بعــد يــوم علــى تأكيــد املقــداد، أن 
 
ً
نضال سورية ضد اإلرهاب لن يتوقف، الفتا
إلــى أن لقــاءات وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد 
 فــي دمشــق 

ً
جــواد ظريــف التــي أجراهــا مؤخــرا

طهــران  بيــن  النظــر  وجهــات  تطابــق  تعكــس 
ودمشــق. )تســنيم، 2019-4-20(

     هــذا، وقــال املقــداد، عقــب لقائــه املديــر 
برنامــج  فــي  العربّيــة  الــّدول  ملكتــب  اإلقليمــّي 
األمــم املتحــدة اإلنمائــي، مــراد وهبــة والوفــد 
املرافــق فــي مقــّر الــوزارة: ترتبــط الجمهوريــة العربيــة الســورية بعالقــات 
جيــدة مــع منظمــات األمــم املتحــدة، وتقــوم بعمليــة تشــاور مســتمر 
معهــا، وقــد أتيحــت الفرصــة أمــام هــذا الوفــد للقــاء عــدد مــن املســؤولين 
الســوريين الذيــن يتابعــون ملفــات التنميــة، مثــل: وزارة اإلدارة املحليــة، 
ــد 

ّ
ــه أك

ّ
وهيئــة تخطيــط الدولــة، ووزارة الخارجيــة. ولفــت املقــداد إلــى أن

فــي معــرض هــذا اللقــاء علــى أن »تكــون هــذه البرامــج التــي ســيعمل عليهــا 
البرنامــج اإلنمائــي لألمــم املتحــدة فــي ســورية شــاملة، وأن يتــم تحديدهــا 

بالتعــاون مــع الجهــات املســؤولة فــي ســورية«.

     وأوضــح املقــداد، أن وهبــة والوفــد املرافــق أكــدوا احترامهــم لســيادة 
ســورية واســتقاللها وتقديرهــم لجهــود الحكومــة الســورية ـكـي تتجــاوز 

بوريسوف: هناك قرار 
رو�سّي ثابت بالوقوف 

إلى جانب الشعب 
السورّي في الظروف 
الصعبة التي تسببت 
بها الحرب اإلرهابية 

واالقتصادية

امللف السيا�سي
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البــالد الظــروف الصعبــة فــي الحــرب علــى اإلرهــاب. وأشــار املقــداد إلــى أن 
الوفد أشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين املنظمة والدولة 
الســورية حــول مختلــف املشــاريع التــي ســيقوم برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلنمائــي بتنفيذهــا فــي ســورية. )الوطــن، 2019-4-24(

ــد املقــداد خــالل هــذا اللقــاء علــى أهميــة االســتفادة مــن 
َّ
     كمــا أك

الكــوادر والخبــرات الوطنيــة الســورية، وتوظيــف اإلمكانيــات املتاحــة 
لتهيئة البيئة الالزمة لتمكين املهجرين والنازحين من العودة إلى مدنهم 
وقراهم، وبما يحقق الهدف السامي لهذا التعاون وهو تحقيق التنمية 
مــع  يتوافــق  بمــا  الســوري،  للشــعب  القصــوى  والفائــدة  املســتدامة 
 عــن 

ً
برامــج األمــم املتحــدة التنمويــة وأهــداف التنميــة املســتدامة بعيــدا

األجندات السياسية أو العراقيل والشروط التي تضعها بعض الدوائر 
أمــام عمليــة التنميــة والتعافــي فــي ســورية.

     ولفــت املقــداد إلــى أن وهبــة أشــار إلــى رغبــة برنامــج األمــم املتحــدة 
اإلنمائي بالعمل في سورية، وتقديم حلول تنموية للمشاكل اإلنسانية 
مــا يســهم فــي تقليــص الحاجــة إلــى املســاعدات اإلنســانية، ويرفــع قــدرة 
السوريين على االعتماد على أنفسهم، بحيث يتم التعامل مع املشاكل 
 وهشاشــة. 

ً
املســتهدفة ومعالجتهــا والتركيــز علــى الفئــات األكثــر احتياجــا

)ســانا، 2019-4-24(

     كمــا قــال نائــب وزيــر الخارجّيــة واملغتربيــن فــي افتتــاح ملتقــى التبــادل 
 نحــو ســوق عربــي مشــترك« 

ً
االقتصــادي العربــي فــي دمشــق بعنــوان »معــا

 إضافــة لوجــود عــدد مــن األجانــب: 
ً
بمشــاركة 55 رجــل أعمــال عربّيــا

 فــي مواجهــة 
ً
لدينــا إيمــان بالــدور الكبيــر للمســتثمرين العــرب، تحديــدا

التحديــات التــي يواجههــا الشــعب الســوري جــراء الحصــار الظالــم.

    ورأى املقــداد أنَّ املرحلــة الحاليــة فــي ســورية جديــدة تتميــز بإعــادة 
البنــاء ملــا دمرتــه العصابــات اإلرهابيــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة 
الكيــان  ومــن  املنطقــة  فــي  لهــا  العميلــة  األنظمــة  وبعــض  األميركيــة 
 على أحد حقيقة ما تعرضت له 

ً
ه لم يعد خافيا

ّ
 أن

ً
الصهيونّي، موضحا

وواجهتــه ســورية طــوال الســنوات الثمانــي املاضيــة.

     وأضــاف: ننطلــق فــي تعاملنــا مــع أشــقائنا العــرب مــن منطــق أننــا أهــل 
 أن وزارة الخارجية تعمل على تقديم كل 

ً
وأقارب وشعب واحد، مؤكدا

التسهيالت املمكنة لدعم االقتصاد الوطني وتسهيل حركة االستثمار. 
)الوطــن، 2019-4-24(

     هــذا، وعلــى صعيــد آخــر، بحــث الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال 
عــون مــع ســفير ســورية لــدى لبنــان علــي عبــد الكريــم علــي أمــس موضــوع 
عودة هؤالء املهجرين، كما بحثا العالقات الثنائية بين لبنان وسورية 

واملســتجدات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة.

     وتم التطرق في هذا اللقاء وفق الوكالة، إلى موضوع عودة املهجرين 
السوريين من لبنان إلى مناطقهم.

     مــن جانبــه، بحــث رئيــس مجلــس الشــعب حمــودة صبــاغ فــي مقــر 
إقامتــه بــدار الضيافــة الرئاســية فــي بغــداد، علــى هامــش مشــاركته فــي 
مؤتمــر برملانــات دول جــوار العــراق، مــع وزيــر التخطيــط العراقــي نــوري 

الدليمــي تطويــر العالقــات الثنائيــة بيــن ســورية والعــراق.

نائب وزير الخارجية واملغتربين فيصل املقداد يلتقي املدير اإلقليمّي ملكتب الّدول العربّية في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مراد وهبة

امللف السيا�سي
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     وأكد صباغ في هذا اللقاء أهمية االرتقاء بالتعاون الثنائي في املجاالت 
االقتصادية وتبادل الخبرات واالستثمار بين البلدين الشقيقين.

      مــن جهتــه أعــرب الدليمــي عــن ترحيبــه بمشــاركة ســورية فــي املؤتمــر، 
 بالعالقــات التاريخيــة التــي تجمــع بيــن ســورية والعــراق.

ً
منوهــا

    وقال الدليمي: إنَّ »العراق حريص على نمو وتطور العالقات الثنائية 
مــع الشــقيقة ســورية علــى جميــع الصعــد، مــن أجــل مواجهــة التحديــات 
 إلــى 

ً
 إلــى بلــوغ التكامــل االقتصــادي«، الفتــا

ً
التــي تمــر بهــا املنطقــة، وســعيا

أهمية تبادل الخبرات واالســتثمار بين البلدين إلعمار ما دمره اإلرهاب. 
)سانا، 2019-4-21(

     هــذا، وعلــى صعيــد متصــل، أكــد نائــب وزيــر الدفــاع العمــاد محمــود 
الشــوا، بكلمــٍة لــه فــي مؤتمــر موســكو الثامــن 
فــي  لألحــداث  املتابــع  »يــدرك  الدولــي:  لألمــن 
ســورية أن حلــف العــدوان والتآمــر، وصــل إلــى 
مرحلــة اليــأس والفشــل فــي تحقيــق مخططــه 
ســنوات  ثمانــي  بعــد  العدوانــي  االســتعماري 
مــن حــرب إرهابيــة قــذرة شــنت علــى ســورية 
وال تــزال، لكنهــا لــم تســتطع النيــل مــن عزيمــة 
والتصــدي  الصمــود  فــي  وإرادتهــم  الســوريين 
لجميــع فصولهــا، وتحقيــق االنتصــار بالتعــاون 
وفــي  املخلصيــن،  واألصدقــاء  الحلفــاء  مــع 
وبقيــة  وإيــران  االتحاديــة  روســيا  مقدمتهــم 

األصدقــاء«.

     وأضــاف: إنَّ »ســورية اســتطاعت بوعــي 
شــعبها وتالحمــه مــع قواتــه املســلحة الباســلة 
وبحكمة قيادتها التصدي لكل فصول الحرب 
العدوانيــة التــي تتعــرض لهــا، وأن عــام 2018 
كان عــام اإلنجــازات الكبــرى أو عــام التحريــر، 

وأنــه فــي القريــب العاجــل ســتعلن النصــر النهائــي علــى آخــر بــؤر اإلرهــاب 
التكفيــري«.

 فــي 
ً
     ولفــت الشــوا إلــى أن إخفــاق حلــف العــدوان يبــدو اليــوم جلّيــا

سياســات الكــذب والنفــاق املتواصــل الــذي تنتهجــه أميــركا، والســيما 
لجهة التعاطي مع مســألة مكافحة اإلرهاب في ســورية واملنطقة، حيث 
ال تــزال مســتمرة فــي ارتــكاب املجــازر وممارســة القتــل والتشــريد بحــق 
املدنييــن األبريــاء، وال تتوانــى فــي ذلــك عــن اســتخدام أســلحة محرمــة 

 فــي محاولــة لفــرض أجندتهــا العدوانيــة االســتعمارية.
ً
دوليــا

     وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، فإن قوات االحتالل األميركي وإرهابييها 
يواصلون احتجاز املهجرين الســوريين في مخيم الركبان رهائن، وتمنع 
عودتهــم إلــى قراهــم ومدنهــم املحــررة مــن اإلرهــاب عبــر املمرات اإلنســانية 
التــي افتتحتهــا الحكومــة الســورية بالتعــاون مــع األصدقــاء، مــا يؤكــد 
سعي واشنطن املتواصل للمتاجرة بدماء األبرياء ومصائرهم ومحاولة 

خــداع الــرأي العــام العالمــّي عبــر التباكــي علــى أوضاعهــم اإلنســانية.

    وبّيــن الشــوا، أن كل هــذه الوقائــع وغيرهــا تثبــت انتهــاكات واشــنطن 
للقوانيــن واملواثيــق الدوليــة واســتخدامها كل أنــواع التضليــل لتغطيــة 

عربدتهــا املفضوحــة واســتمرارها فــي حربهــا اإلرهابيــة ضــد الســوريين 
واملتاجــرة بمعاناتهــم لخدمــة أهدافهــا العدوانيــة.

    وأكد أنَّ االتحاد األوروبي تعّمد تسييس الشأن اإلنسانّي في سورية، 
 
ً
وحاول استغالله بعقد مؤتمرات، وتغييب الطرف األساس املعنّي أوال
 بالشــأن الســوري، مــا يؤكــد شــراكته ومســؤوليته بالكامــل فــي 

ً
وأخيــرا

الحــرب الظاملــة علــى ســورية.

    وجدد الشــوا رفض ســورية التصريحات العدائية األميركية باإلبقاء 
 كانــت الذرائــع التــي 

ً
علــى جــزء مــن قواتهــا علــى األرا�ســي الســورية أيــا

تسوقها ملحاولة تبرير ذلك، وتأكيدها على أن أي وجود عسكري أجنبي 
علــى أراضيهــا دون موافقــة حكومتهــا هــو عــدوان موصــوف يجــب إنهــاؤه 

 وســتتعامل معــه علــى هــذا األســاس.
ً
فــورا

    وشــدد الشــوا علــى أن مــا أخفــق أعــداء 
، لــن يســتطيعوا 

ً
ســورية فــي تحقيقــه، ميدانّيــا

والشــعب  مــكان،  أي  فــي  عليــه  الحصــول 
الســورّي الــذي حقــق قبــل الحــرب اإلرهابيــة 
عليــه مســتويات متميــزة فــي التنميــة وبإمكاناتــه 
الذاتيــة ودحــر اإلرهــاب قــادر علــى إعــادة إعمــار 

مــا دمــره اإلرهــاُب التكفيــريُّ وداعمــوه.

     وبّيــن الشــوا أن ســورية اســتجابت لنتائــج 
اجتماعــات أســتانا ومخرجــات مؤتمــر الحــوار 
يتعلــق  بمــا  سوت�ســي،  فــي  الســوري  الوطنــي 
بمناطــق تخفيــض التصعيــد، لكــن مماطلــة 
الجانــب الترـكـي فــي تنفيــذ التزاماتــه فــي اتفــاق 
إعــادة  دون  حالــت  إدلــب  حــول  سوت�ســي 
بإنهــاء  ســورية  مطالبــة   

ً
مجــددا االســتقرار، 

األجنبيــة  للقــوات  الشــرعّي  غيــر  الوجــود 
والتركيــة  والبريطانيــة  والفرنســية  األميركيــة 
الفــوري  الدولــي« والرفــع  مــا يســمى »التحالــف  علــى أراضيهــا، وحــّل 
لإلجــراءات االقتصاديــة القســرية األحاديــة الجانــب التــي ألقــت تأثيراتهــا 
الكارثيــة علــى الســوريين وضــرورة دعــم جهــود الدولــة الســورية فــي عــودة 

ومدنهــم. منازلهــم  إلــى  املهجريــن 

     وطالــب الشــوا املجتمــع الدولــّي بالتعــاون للقضــاء علــى اإلرهــاب فــي 
ســورية، وتقديــم املســاعدة فــي إزالــة مخلفــات اإلرهابييــن مــن األلغــام 
 ألرواح األبريــاء ولإلســهام فــي إيجــاد حــّلٍ سيا�ســّيٍ لألزمــة، كمــا 

ً
إنقــاذا

والعربــدة  للهيمنــة  حــّدٍ  لوضــع  موحــد  دولــّي  موقــف  باتخــاذ  طالــب 
الدوليــة. واملعاهــدات  القوانيــن  وخرقهــا  األميركيــة 

     وجــدد الشــوا التأكيــد علــى أن ســورية ماضيــة فــي حربهــا علــى اإلرهــاب 
حتــى اســتعادة آخــر شــبر مــن أراضيهــا فــي إدلــب وغيرهــا، وتطهيرهــا مــن 
اإلرهاب وداعميه وتحرير الجوالن العربي السوري في مقدمة أولوياتها، 

 مــع اســتكمال عمليــة املصالحــات.
ً
توازيــا

    وشــدد الشــوا علــى أنَّ العمليــة السياســية هــي ملــك للشــعب الســوري 
صاحــب الحــق الوحيــد فــي تقريــر مســتقبله، ويجــب أن تكــون بقيــادة 
سورية والدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره السوريون 

امللف السيا�سي

الفرنتييف حمل 
رسائل إيجابية من 
السعودية لسورية 

بعد محادثات 
أجراها في الرياض
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أنفســهم دون أي تدخــل خارجــي. )ســانا، 2019-4-24(

     بــدوره، أكــد وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف فــي كلمــة لــه 
فــي هــذا املؤتمــر ضــرورة حــل األزمــة فــي ســورية والحفــاظ علــى ســيادتها 
ووحــدة أراضيهــا وعــودة جميــع مناطقهــا إلــى ســلطة الدولــة. )ســانا، 24-

)2019-4

     مــن جانبــه، أكــد وزيــر الدفــاع الرو�ســّي ســيرغي شــويغو فــي كلمــة لــه، 
أنــه تــم تحريــر معظــم األرا�ســي الســورية مــن اإلرهــاب والقضــاء علــى 
التنظيمــات اإلرهابيــة فيهــا باســتثناء بعــض املناطــق التــي ال بــد مــن 
تحريرهــا، وأشــار إلــى أنَّ أميــركا ال تــزال تحتجــز 40 ألــف مهجــر ســوري 
فــي مخيــم الركبــان بشــكل غيــر شــرعّي، وترفــض تفكيكــه وتقــوم بدعــم 
 واشــنطن إلــى إعــادة املنطقــة إلــى ســيادة 

ً
وحمايــة اإلرهابييــن فيــه، داعيــا

الدولــة الســورية. )ســانا، 2019-4-24(

     هذا، وبموازاة ذلك، قال األمين العام لــ«حزب اللـه« اللبناني، السيد 
حســن نصــر اللـــه، فــي كلمــة لــه: »إن الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب 
 
ً
يريــد معاقبــة إيــران وفنزويــال وســورية، ومــا فشــلوا فــي تنفيــذه عســكرّيا

يريــدون الوصــول إليــه عبــر العقوبــات فــي ظــل وجــود إدارة أميركيــة تتبــع 
 :

ً
شــريعة الغــاب حيــث يمــارس ترامــب اإلرهــاب ويقتــل اآلالف«، متســائال

أيــن املجتمــع الدولــي والقانــون واملواثيــق الدوليــة؟ وأكــد أن »التعــاون 
امليدانــي بيــن الحلفــاء فــي ســورية ال يــزال كمــا كان فــي الســابق، ويجــب 

الحــذر مــن كل مــا يقــال ويكتــب«. )املياديــن نــت، 2019-4-23(

     فــي غضــون ذلــك، ذكــر مصــدر قيــادّي فــي املعارضــة لــم يذكــر اســمه، 
قولــه: إن الســلطات الســعودية تضغــط علــى أعضــاء هيئــة التفــاوض 
للمعارضــة الســورية لقبــول طــرح ســعودي رو�ســي بتشــكيل حكومــة 

مناصفــة بيــن الحكومــة الســورية واملعارضــة«.

     وزعم املصدر املعارض، أن »الســلطات الســعودية حجزت بطاقات 
الطائــرة ألغلبيــة أعضــاء هيئــة التفــاوض لتســفيرهم مــن الســعودية فــي 
حــال لــم يقبلــوا بالشــروط الســعودية«، وأشــار املصــدر إلــى االجتماعــات 
 مــع أعضــاء مــن »هيئــة التفــاوض«. 

ً
 مؤخــرا

ً
التــي جمعــت مســؤولين روســا

)تمــوز نــت، 2019-4-23(

    وفــي وقــت الحــق، انتقــد رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان، 
فــي مؤتمــر صحافــّي مشــترك مــع الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي عقــداه 
عقــب محادثــات جــرت بينهمــا فــي طهــران: »إعــالن اإلدارة األميركيــة حــول 
 إلى إحالل األمن والســالم في املنطقة، 

ً
الجوالن الســورّي املحتل، داعيا

وأكــد أن بــالده لــن تســمح باســتخدام أراضيهــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

امللف السيا�سي

نائب وزير الدفاع السوري العماد محمود الشوا خالل حضوره مؤتمر موسكو الثامن لألمن الدولي
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ضــد دول الجــوار. )ســانا، 2019-4-21(

ــد رئيــس مجلــس األمــة الكويتــي، مــرزوق الغانــم، 
ّ
     فــي هــذه األثنــاء، أك

أن موقــف روســيا حــول الجــوالن يدعــو لالحتــرام، وقــال الغانــم فــي كلمــة 
ألقاها في اجتماع ملجلس االتحاد الرو�سي: »املوقف الواضح والصريح 
لروسيا في هذا الصدد يستحق احترامنا، ألنه يسمح لنا باالعتماد على 

روســيا كالعــب مهــم علــى الســاحة الدوليــة، كقــوة عظمــى«.

     وكانــت الخارجيــة الروســية أعلنــت بهــذا الخصــوص، أن إعــالن 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، حول االعتراف بـ»سيادة« »إسرائيل« 
علــى الجــوالن املحتــل، تؤكــد تجاهــل واشــنطن للقوانيــن الدوليــة. يأتــي 
املوقــف الكويتــي بعــد يــوم مــن تأكيــد وزراء الخارجيــة العــرب فــي ختــام 

اجتماعهم في القاهرة أول أمس األحد، حضره 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، رفضهــم 
الفلســطينية ال  القضيــة  بشــأن  أي صفقــة 

تتما�ســى مــع املرجعيــات الدوليــة.

     وقال بيان صادر عن مجلس جامعة الدول 
العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة: »إن 
الــدول العربيــة التــي قدمــت مبــادرة الســالم 
العربيــة عــام 2002 )…( ال يمكنهــا أن تقبــل أي 
خطة أو صفقة ال تنسجم مع هذه املرجعيات 

الدوليــة«.

       وعقــد املجلــس اجتماعــه الطــارئ، بدعــوة 
مــن عبــاس ملناقشــة آخــر تطــورات القضيــة 
 »تلــك التــي تســتهدف 

ً
الفلســطينية، تحديــدا

الســيادة  تّدعــي  قانونيــة  غيــر  حلــول  فــرض 
اإلســرائيلية علــى أجــزاء أساســّية مــن األرا�ســي 
الفلســطينّية والعربّيــة املحتلــة عــام 1967، 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية والجــوالن العربــّي 
حتــل«. )ســبوتنيك، 2019-4-22(

ُ
الســورّي امل

     مــن جهتــه، قــال رئيــس البرملــان الترـكـي مصطفــى شــنطوب: إن قــرار 
اعتــراف واشــنطن بـ«ســيادة إســرائيل« علــى الجــوالن العربــّي الســورّي 
 ملبــدأ ســيادة الــدول الــذي يعــد أحــد الركائــز 

ً
 واضحــا

ً
املحتــل، يعــد انتهــاكا

الرئيســة للقانــون الدولــي.

     وجــاءت تصريحــات رئيــس البرملــان فــي كلمــٍة لــه يــوم الســبت فــي مؤتمــر 
برملانــات دول الجــوار الــذي تســتضيفه العاصمــة العراقيــة بغــداد تحــت 
عنــوان »العــراق.. اســتقرار وتنميــة«، وكان هــذا املؤتمــر قــد انطلــق يــوم 
الســبت فــي العاصمــة بغــداد، ويشــارك فــي املؤتمــر رؤســاء برملانــات كل 
مــن تركيــا والســعودية والكويــت واألردن وســورية، باإلضافــة إلــى ممثــل 
عــن رئيــس مجلــس الشــورى اإليرانــي علــي الريجانــي الــذي اعتــذر عــن 

الحضــور. )األناضــول، 2019-4-20(

     وكان مــن أهــم بنــود البيــان الختامــّي للمؤتمــر: أن اعتــراف ترامــب 
بـ«ســيادة إســرائيل« علــى الجــوالن املحتــل انتهــاٌك ملبــدأ ســيادة الــدول. 

)روســيا اليــوم، 2019-4-20(

جــاءت هــذه التطــورات فــي وقــت قامــت فيــه الخارجّيــة األميركية بإدخال 
املقيميــن  الجــوالن  أبنــاء  بتســجيل  تعديــالت علــى سياســتها، تق�ســي 
فــي أميــركا كإســرائيليي األصــل، وهــذه التغيــرات تعكــس النهــج الجديــد 
لــإلدارة األميركيــة تجــاه املســألة، وهــي ســتطال الوثائــق الرســمية، مثــل: 
فــي  الجــوازات األميركيــة املمنوحــة للســوريين مــن الجــوالن املقيميــن 
الواليــات املتحــدة، إذ إنَّ »القواعــد الجديــدة للخارجيــة األميركيــة، 
تق�ســي بذكــر »إســرائيل« كمســقط رأس أبنــاء الجــوالن طالبــي الجــواز 
 عــن ســورية، كمــا كانــت الحــال حتــى اآلونــة األخيــرة«. 

ً
األميرـكـي؛ بــدال

)2019-4-22 )هآرتــس، 

    فــي عضــون ذلــك، واصــل رئيــس وزراء كيــان االحتــالل اإلســرائيلّي 
بنياميــن نتنياهــو سياســته االســتفزازية بشــأن 
الجــوالن، ونشــر صــورة عبــر حســابه فــي موقــع 
فــي  عائليــة«  بـ»جولــة  قيامــه  أثنــاء  »تويتــر« 
الجــزء املحتــل مــن الجــوالن بمناســبة عطلــة 
اليهــودي، وكتــب تغريــدة: »مــا  عيــد الفصــح 
أجملــك يــا أرض إســرائيل«. )روســيا اليــوم، 

)2019-4-23

ــه علــى صعيــد آخــر، أكــد رئيــس 
ّ
     كمــا أن

أن  حيــدر،  علــي  الوطنّيــة،  املصالحــة  هيئــة 
 

ّ
ملــف معالجــة  وتأخيــر  عرقلــة  أســباب  أهــم 
املعتديــة  ول  الــدَّ توظيــف  هــو:  املخطوفيــن 
واســتثماره   

ّ
امللــف لهــذا  مخابراتهــا  وأجهــزة 

 عبــر املجموعــات املســلحة، وشــّدد فــي 
ً
سياســّيا

لقائــه نائــب رئيــس مركــز املصالحــة الرو�ســّي 
مارباســوف  نيكــوالي  األدميــرال  ســورّية  فــي 
بمتابعــة  السياســية  القيــادة  اهتمــام  علــى 
 املخطوفين وتحريرهم بالطرق 

ّ
ومعالجة ملف

فاع   من واجبها في الّدِ
ً
، انطالقا

ً
والوسائل كافة

مواطنيهــا. وِحمايــة 

ه حيــدر، إلــى أنَّ هيئــة املصالحــة الوطنّيــة إلــى جانــب املؤسســات      ونــوَّ
الحكومّيــة األخــرى والفعاليــات األهليــة لــن تتوانــى عــن بــذل أي جهــود 
لتحقيــق أي تقــّدم فــي هــذا امللــف، وبيــن أن التعــاون املشــترك بيــن مركــز 
حميميــم للمصالحــة وهيئــة املصالحــة الوطنّيــة، أثمــر فــي أكثــر مــن ملــف 
بهــذا الخصــوص، »كمــا حصــل منــذ يوميــن بتحريــر عــدد مــن املخطوفيــن 
 أنَّ زيادة التنسيق والبحث عن تطوير آليات التعاون 

ً
دا ِ

ّ
في حلب«، مؤك

.
ً
مــن شــأنه أن يحقــق تقدمــا

     من جانبه أكد األدميرال مارباســوف، على اســتمرار بذّل كّل الجهود 
لدفــع العمليــة السياســية ومحاربــة اإلرهــاب ودعــم املصالحــات املحليــة 

وعــودة املهجريــن. )موقــع الهيئــة علــى فيســبوك، 2019-4-23(

     في غضون ذلك، شكر ممثل الخارجية باملجلس العسكرّي االنتقالي 
الســوداني الوزيــر املفــوض بــدر الديــن الجعيفــري، الحكومــة الســورية 
لتســهيلها إعــادة مواطنيــن ســودانيين علقــوا باملناطــق التــي كان يســيطر 

عليهــا تنظيــم داعــش فــي ســورية والعــراق.

امللف السيا�سي

الشوا: في القريب 
العاجل ستعلن 

النصر النهائي على 
آخر بؤر اإلرهاب 

التكفيري
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    وأوضح املجلس في بيان، أنه »في إطار جهود الدولة إلعادة املواطنين 
الســودانيين العالقيــن باملناطــق التــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش 
فــي ســورية والعــراق، وبمتابعــة مباشــرة مــن رئيــس املجلــس العســكرّي 
االنتقالــّي وأعضــاء املجلــس، تســلمت وزارة الخارجيــة اليــوم )أمــس( 5 

مــن األيتــام الســودانيين العالقيــن فــي الشــمال 
-4-23 اليــوم،  )روســيا  الســوري«.  الشــرقي 

)2019

     يأتــي ذلــك بينمــا، أعلــن تنظيــم داعــش، 
التــي  املنســقة  التفجيــرات  عــن  مســؤوليته 
عيــد  فــي  املا�ســي  األحــد  ســريالنكا  شــهدتها 
كنائــس  اســتهدفت  والتــي  املجيــد  الفصــح 
 
ً
شــخصا  321 بحيــاة  وأودت  وفنــادق، 

وأصابــت نحــو 500 آخريــن، وذكــر التنظيــم، 
الــذي اســتهدف رعايــا  أن »منفــذي الهجــوم 
دول التحالــف والنصــارى فــي ســريالنكا« مــن 

)2019-4-23 اليــوم،  )روســيا  مســلحيه. 

     واألســبوع الفائــت، انطلقــت محادثــات 
الجولــة 12 مــن مســار أســتانا لتســوية األزمــة 
السورية، بمشاركة الدول الضامنة »روسيا، 
العربيــة  الجمهوريــة  ووفــد  إيــران(  تركيــا، 

الســورية ووفــد »املعارضــة املســلحة« باإلضافــة إلــى املشــاركة األولــى فــي 
»أستانا« للمبعوث األممي الجديد الى سورية غير بيدرسون، ومشاركة 

كمراقــب. األردن 

    وأكــد املبعــوث الخــاّص للرئيــس الرو�ســّي إلــى ســورية، ألكســندر 
الفرينتييــف أن جولــة املشــاورات هــذه ركــزت 
 إلــى أن 

ً
علــى إطــالق اللجنــة الدســتورية، مشــيرا

العمــل مســتمر.

     وقال الفرينتييف: إنَّ »من بين املسائل التي 
طرحت للنقاش في إطار أستانا دراسة الوضع 
فــي ســورية قبــل كل �ســيء ومســائل تشــكيل 
تتصــدر  التــي  الدســتورية  اللجنــة  وإطــالق 
َعــدُّ أولويــة بالنســبة لنــا، وكذلــك 

ُ
اهتمامنــا وت

مســائل عــودة الالجئيــن إلــى ســورية، وإعــادة 
النــزاع وتقديــم املســاعدة  البــالد بعــد  إعمــار 

للشــعب الســوري فــي إعــادة اإلعمــار«.

    وأشــار إلــى أنَّ العمــل علــى تشــكيل اللجنــة 
»بعــض  أنَّ  وأضــاف  مســتمر،  الدســتورية 
النقــاط ال تــزال غيــر واضحــة فــي هــذا الطريــق 
هــذه  لكــن  اللجنــة«،  تشــكيل  إلــى  الصعــب 
 
ً
مؤكــدا األمــام،  إلــى   

ً
قدمــا تم�ســي  العمليــة 

الفروف يحذر من مساع إلفشال مسار أستانا للتسوية السورية

امللف السيا�سي

شويغو: أميركا ال 
تزال تحتجز 40 

ألف مهجر سوري 
في مخيم الركبان 
بشكل غير شرعّي
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أن جميــع األطــراف املشــاركة فــي عمليــة أســتانا تبــذل كل مــا فــي وســعها 
لإلســهام فــي إحــراز التقــدم فــي التســوية الســورّية. )روســيا اليــوم، 4-25-

)2019

     مــن جانبــه دعــا بيدرســون علــى هامــش اليــوم األول مــن مباحثــات 
أســتانا دعــا إلعــادة بنــاء الثقــة بيــن الســوريين لتســهيل عــودة الالجئيــن.

     وأعرب املبعوث األممي الخاّص إلى سورّية عن أمله باستمرار التقدم 
في عملية تشكيل اللجنة الدستورية، ووصف املشاورات التي أجراها 
 .»

ً
مع أطراف عملية أستانا، بما فيها الحكومة السورية بـ »الجيدة جدا

وأعــرب عــن أملــه فــي اســتمرار هــذه املناقشــات، وعقــد لقــاء مــع األطــراف 
.
ً
الســورية بصيغة جنيف قريبا

    هــذا، وبشــأن ســير عمليــة تشــكيل اللجنــة 
قيــد  نــزال  »ال  بيدرســن:  قــال  الدســتورية، 
املناقشــة ســواء فيمــا يتعلــق باألســماء أو مــا 
املرجعيــات.  أو  اإلجرائيــة  القواعــد  نســميه 
وآمــل بأننــا سنســتمر فــي التقــدم بهــذا امللــف 

.”
ً
أيضــا

: »يجــب أن نســير خطــوة تلــو 
ً
     وتابــع قائــال

 لكــي نتفــق علــى 
ً
أخــرى، ويجــب أن نجــد ســبيال

تشــكيلة اللجنــة الدســتورية، ومــن ثــم نبحــث 
فــي كيفيــة بــدء عملهــا”.

 علــى ســؤال حــول مــا إذا كان هنــاك 
ً
      وردا

قــال  الســورية،  األزمــة  تســوية  مــن  اقتــراب 
بيدرســن: »مــن الصعــب القــول إننــا أصبحنــا 
قريبين من الحل، ولكن املهم هو أن نصل إلى 
اتفاق، ونرغب برؤية أفق لبداية بناء السالم 

فــي ســورية«. )روســيا اليــوم، 2019-4-25(

    وفــي ختــام »أســتانا 12« أعلــن الفرينتيــف عــن فشــل املشــاركين فــي 
االتفــاق علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية.

    وقــال فــي مؤتمــر صحافــّي فــي ختــام »أســتانا 12«: »اللجنــة الدســتورية 
«، وأضــاف 

ً
فــي طــور االتفــاق عليهــا، وتقطــع الشــوط األخيــر منــه عمليــا

أن أطــراف مفاوضــات أســتانا اتفقــت علــى عقــد اجتمــاع فــي جنيــف، 
حيــث ســيعلن بيدرســن عــن تشــكيل وإطــالق عمــل اللجنــة الدســتورية 

املنشــودة.

     وقــال: إن موعــد هــذا اإلعــالن لــم يبحــث بعــد، لكنــه رجــح أن يحــدث 
ذلــك عقــب انتهــاء شــهر رمضــان املبــارك، وأشــار إلــى أنَّ مــن املهــم أال 
 
ً
يقتصر اإلعالن على قوام اللجنة الدستورية فحسب، بل يشمل أيضا

املســائل اإلجرائيــة لعملــه، فــي حزمــة سيكشــف عنهــا بيدرســن.

     وأكد الفرينتيف أنه لم يبق هناك سوى نقطتين خالفيتين أو ثالث، 
 عن ثقته بأن بيدرسن سيحلها في وقت قريب.

ً
معبرا

    وكشــف الفرينتيــف أنــه تــم االتفــاق علــى أن اللجنــة الدســتورية 
ســتتخذ قراراتهــا إمــا باإلجمــاع أو بأغلبيــة 75% مــن أصــوات أعضائهــا 

علــى األقــل. )روســيا اليــوم، 2019-4-26(

    هــذا، ورجــح الفرينتيــف، االنتهــاء مــن تفكيــك مخيــم الركبــان، قبــل 
بدايــة الشــتاء القــادم، وقــال: »تــم إطــالق برنامــج لتحريــر املحتجزيــن 
 
ً
فــي املخيــم املذكــور وإتاحــة عــودة النازحيــن، األمــر الــذي نوليــه اهتمامــا

«. )تــاس، 2019-4-26(
ً
كبيــرا

    وتحدث الفرينتييف، عن تسليم روسيا لـ«إسرائيل« جثة جندي لها 
فقــد بمعركــة الســلطان يعقــوب فــي لبنــان عــام 1982، وقــال: إن عمليــة 
إعــادة رفــات الجنــدي اإلســرائيلي زخاريــا باومــل، إلســرائيل التــي عثــرت 
عليها القوات الخاصة الروسية أثناء عملية نوعية في سورية، لم تكن 

خطــوة أحاديــة.

للجانــب  ممتنــون  »نحــن  وأضــاف:       
 أنــه ســيتم إطــالق ســراح 

ً
الســوري«، مؤكــدا

عــدد مــن املواطنيــن الســوريين مــن الســجون 
ئيلية. اإلســرا

 
ً
     وتابــع بالقــول: »أؤكــد لكــم، ال نفعــل شــيئا
ــم الجانــب  َفهُّ

َ
يضــر بســورية. ومتأكــدون بــأن ت

السوري صحيح وفي مكانه. ونأمل بأن شعوب 
.»

ً
الــدول األخــرى ســتعي األمــر اليــوم أو الحقــا

بتعطيــل  واشــنطن  الفرينتييــف،  واتهــم      
العربيــة،  للجامعــة  األخيــرة  القمــة  مناقشــة 
 أن 

ً
مســألة اســتعادة ســورية عضويتها، مؤكدا

عمــل الجامعــة بغيــاب دمشــق غيــر مكتمــل.

    وقال: إن الثقل األكبر في استعادة العالقات 
بيــن ســورية والــدول العربيــة علــى عاتــق هــذه 
 أنه لم تكن سورية املبادرة في 

ً
الدول، موضحا

مغادرة الجامعة العربية، وأضاف: أن »عودة 
بعــض الــدول العربيــة إلــى فتــح ســفاراتها فــي 
. وعــودة العالقــات الدبلوماســية بيــن ســورية 

ً
دمشــق خطــوة مهمــة جــدا

والــدول العربيــة أولويــة مــن األولويــات«.

    هذا، وفي ما يتعلق بمسألة الجوالن السوري املحتل وإعالن إسرائيل 
ســيادتها عليــه، أعــرب الفرينتييــف عــن أملــه فــي أال تتحــول ســورية 
 إلــى أن »مــا تفعلــه وتســتهدفه 

ً
إلــى ســاحة لتصفيــة الحســابات، مشــيرا

إســرائيل مــن خــالل ذلــك، يمكــن تحقيقــه بطــرق أخــرى«.

 بشكل 
ً
   وأكد أن حضور بيدرسن، جولة املفاوضات قد أفاد سياسيا

 أن وظيفــة املبعــوث األممــي تيســير التســوية الســورية 
ً
كبيــر، مضيفــا

، وقال: »نعتقد أن بيدرسن 
ً
بقيادة سورية وليس قيادة التسوية أمميا

 أن بيدرســن هــو املخــول 
ً
ســيقوم بمــا عليــه فــي هــذا الســياق”، مضيفــا

بوضــع آليــة عمــل اللجنــة الدســتورية، وهــو مــن ســيعلن قوائــم اللجنــة 
الدســتورية.

    وأوضــح الفرينتييــف تعقيــدات االتفــاق علــى األســماء الســتة ضمــن 
: »موضوع طرح الجانب الحكومي لقوائمه 

ً
الئحة املجتمع املدني، قائال

يقابــل بحساســية مــن قبــل الطــرف اآلخــر والعكــس بالعكــس. تعلمــون، 
إنه موضوع في غاية الحساســية”، وقال: إنه لن »يكشــف كل األســرار.. 

امللف السيا�سي

البيان الختامي 
لـ»أستانا 12«: الدول 

الضامنة تؤكد ضرورة 
االلتزام بوحدة أرا�سي 

سورية وسيادتها
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أرى أننــا اقتربنــا اليــوم مــن خــط النهايــة فــي مــا يخــص التســوية والحــل 
أكثــر مــن أي وقــت م�ســى«، وأضــاف: »ال نريــد أن يكــون تشــكيل اللجنــة 

الدســتورية ملجــرد التشــكيل، وإنمــا أن تكــون فاعلــة”.

د الفرينتييف أن توســيع دائرة الدول املشــاركة في أســتانا والســيما 
ّ
  وأك

: »نقول لألمريكيين بأن أبواب 
ً
، مضيفا

ً
 كبيرا

ً
لبنان والعراق يعّد تقدما

أســتانا مفتوحــة لهــم، لكنهــم ال يحضــرون بســبب حضــور إيــران علــى مــا 
يبدو«. )روســيا اليوم، 2019-4-26(

    وفــي البيــان الختامــي للجولــة أكــدت الــدول الضامنــة، ضــرورة االلتــزام 
بوحــدة أرا�ســي ســورية وســيادتها، إضافــة إلــى مبــادئ ومقاصــد األمــم 
املتحــدة، ودانــت فــي هــذا الصــدد اعتــراف الواليــات املتحــدة بـ«ســيادة« 

إســرائيل علــى الجــوالن املحتــل.

    وأكــدت الــدول الضامنــة رفضهــا أي محــاوالت لخلــق حقائــق جديــدة 
علــى األرض بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب، كمــا عبــرت عــن عزمهــا علــى 
التصدي ملخططات انفصالية تهدف لتقويض ســيادة ســورية ووحدة 

أراضيهــا واألمــن القومــي لــدول الجــوار.

    واتفقت الدول الضامنة على مواصلة املشاورات حول شمال شرق 
ســورية، مشــيرة إلــى أن ضمــان األمــن واالســتقرار فــي املنطقــة لــن يتحقــق 

إال علــى أســاس احتــرام ســيادة البلــد ووحــدة أراضيــه.

    وجــددت الــدول الضامنــة عزمهــا علــى االلتــزام بتنفيــذ اتفــاق اســتقرار 
، بما في ذلك تسيير الدوريات املنسقة والعمل النشط ملركز 

ً
إدلب كامال

التنســيق الثالثــي، كمــا أكــدت مواصلــة التعــاون مــن أجــل دحــر داعــش 
و«النصــرة« وغيرهمــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة بشــكل كامــل.

 
ً
    وأكــدت الــدول الضامنــة علــى أن النــزاع الســوري ال حــل عســكريا

لــه، مجــددة التزامهــا بدفــع عمليــة سياســية يقودهــا ويجريهــا الســوريون 
 لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

ً
أنفسهم بدعم من األمم املتحدة، وفقا

.2254

    وذكــر البيــان أن الــدول الضامنــة أجــرت مشــاورات مفصلــة فــي مــا 
، بهدف تسريع 

ً
بينها، ومع املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسن أيضا

إطــالق اللجنــة الدســتورية، وقــررت إجــراء جولــة جديــدة للمشــاورات 
في جنيف، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لجهود بيدرسن.

تقديــم  العمــل علــى  الضامنــة ضــرورة مواصلــة  الــدول  وأكــدت      
املســاعدة اإلنســانية لجميــع الســوريين فــي أرا�ســي البــالد كافــة، ودعــت 

املجتمــع الدولــّي لزيــادة دعــم ســورية فــي املجــال اإلنســاني.

    وشــدد البيــان علــى ضــرورة تهيئــة الظــروف املناســبة لعــودة آمنــة 
وطوعيــة لالجئيــن الســوريين، وتقديــم الدعــم الدولــي لهــذه العمليــة.

    ودعــا البيــان العــراق ولبنــان بصفتهمــا دولتيــن جارتيــن لســورية 
 أنــه تقــرر إجــراء الجولــة التاليــة 

ً
لالنضمــام إلــى عمليــة أســتانا، مضيفــا

للمفاوضــات بصيغــة أســتانا فــي العاصمــة الكازاخيــة فــي شــهر تمــوز 
)2019-4-26 اليــوم،  )روســيا  املقبــل. 

    بــدوره، أكــد رئيــس الوفــد الســورّي إلــى محادثــات أســتانا بشــار 
 إيجابيــة 

ً
الجعفــري، أن البيــان الختامــي لهــذه الجولــة تضمــن نقاطــا

جتمعين في أســتانا 
ُ
بعضها يأتي للمرة األولى، والســيما اإلشــارة لرفض امل

 أن 
ً
إعــالن اإلدارة األمريكيــة حــول الجــوالن الســوري املحتــل، مضيفــا

جــدول أعمــال الجولــة 12 تركــز علــى بنــد مكافحــة اإلرهــاب الــذي يفــرض 
نفســه حتــى فــي صفــوف مــن كان ينكــر لســنوات وجــود إرهــاب فــي ســورية.

     وشــدد الجعفــري علــى أن كل مــا تتخــذه الواليــات املتحــدة واالتحــاد 
األوروبي من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد سورية، 
غيــر قانونــي ألنــه لــم يصــدر بقــرار عــن مجلــس األمــن، كمــا أن هــذه 
اإلجــراءات هــي إرهــاب اقتصــادي يضــاف إلــى اإلرهــاب السيا�ســي الــذي 

تمارســه هــذه الــدول. )ســانا، 2019-4-26(

املبعوث الخاّص للرئيس الرو�سّي إلى سورية ألكسندر الفرينتييف خالل محادثات أستانا

امللف السيا�سي
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التعليق

ــة للبحــوِث االقتصادّيــِة، الدكتــور منيــر الحمــش، أنَّ البيــان  أوضــَح رئيــُس الجمعّيــِة العربّيِ
الختامــي الــذي صــدر فــي نهايــة الجولــة )12(، مــن محادثــات »أســتانا« حــول ســورية التــي ضّمــت 
 مــن املبعــوث األممــي الخــاّص إلــى 

ّ
إلــى جانــب الــدول الثــالث الضامنــة )روســيا وإيــران وتركيــا( كال

 بوجــود وفــد حكومــة الجمهوريــة 
ً
ســورية غيــر بيدرســون، ومنــدوب األردن كمراقبيــن، وطبعــا

العربية الســورّية وممثلين عّما تدعى »املعارضة املســلحة«، لم يخرج بعد املباحثات عّما صدر 
عــن الجــوالت الســابقة مــن تأكيــد علــى االلتــزام بوحــدة واســتقالل  وســيادة ســورية علــى أراضيهــا، 

وتمســك بمبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة.
وكانت اإلضافة هي اإلدانة التي وردت في البيان إلعالن أمريكا االعتراف بـ»سيادة إسرائيل« 
علــى الجــوالن العربــي الســوري املحتــل، ودعــوة كل مــن لبنــان والعــراق لالنضمــام إلــى مباحثــات 

»أســتانا«.
لكــن ُيالحــظ أنَّ إعــالن اإلخفــاق فــي التوّصــل إلــى حــّل )مشــكلة( اللجنــة الدســتورية، يعنــي 

ل جوهــَر أغــراض املباحثــات. ِ
ّ
تجميــَد الحــّل السيا�ســّي الــذي يشــك

 عــن هــذا، فــإنَّ البيــان خــال مــن اإلشــارة إلــى مــا يحــدث فــي محافظــة إدلــب وأريــاف حلــب 
ً
فضــال

ــكان ومن  وحماة والالذقية من أعمال فو�سى وتخريب، وما تقوم به تركيا من عمليات بين السُّ
أعمــال التتريــك.

وكذلــك، فــإنَّ بيــان »أســتانا 12« خــال مــن اإلشــارة إلــى أعمــال »قــوات ســورية الديمقراطيــة 
–قسد« املدعومة من الواليات املتحدة )وأوربا والصهيونية( من ممارسات انفصالية وأعمال 

)تكريــد( وقمــع واســتنزاف لثــروات البــالد ومقايضتهــا باألســلحة األمريكيــة واإلســرائيلية.
�ســي بالحــّل السيا�ســّيِ وعــدم تشــكيل اللجنــة الدســتورّية يعنيــان اســتمرار 

ُ
إنَّ اإلخفــاق فــي امل

، وإيجاد مخرج لألزمة، كما يدالن على  الواليات املتحدة في ممارساتها وفي إعاقة الحّلِ السيا�سّيِ
اخــل مــن وقــع العقوبــات  ــعب فــي الدَّ اســتمرار نهــج الحــّلِ العســكري واألمنــي، واســتمرار معانــاة الشَّ

االقتصاديــة، واســتمرار معانــاة املهّجريــن والنازحيــن فــي الخــارج.
ر الحّلِ السيا�سّيِ يعني االقتراب أكثر من التقسيم والدمار.

ّ
واألهم من ذلك، أنَّ تأخ

كيف يمكن الخروج من املأزق؟!
يمكــن التفكيــر فــي ثالثــة محــاور والعمــل عليهــا )إذا أخلصــت النوايــا(؛ ذلــك بخلــق اختــراق مــن 
ّيِ عــن الفــرص بيــن الشــقوق وخطــوط االشــتباك، وهــذه املحــاور هــي:  هــذا الوضــع والبحــث الِجــّدِ

: تفعيل الخطط السابقة املوضوعة لتحرير إدلب بدعم وإسناد من روسيا.
ً
أوال

 علــى إنهــاء الوضــع غيــر الطبيعــّي فــي الجزيــرة العربّيــة الســورية وشــرق 
ً
يــا : العمــل ِجّدِ

ً
ثانيــا

الفــرات؛ ذلــك بإحــداث خــرق فــي صفــوف »قســد«، والعمــل علــى عــزل الفئــات املتطرفــة عــن 
املواطنيــن الســوريين مــن عــرب وكــرد، وهنــا يكــون للسياســة والحــوار الــدور األســاس )بمــا فــي ذلــك 

الورقــة اإليرانيــة والتركيــة(. 
: العــودة باملســألة إلــى الداخــل، فــال يوجــد حــّل دون اســتعادة زخــم التيــار الوطنــي.. وخلــق 

ً
ثالثــا

ّيٍ يعيــد األلــق للعمــل السيا�ســّي الــذي يحقــق التفــاف الجميــع  املنــاخ املناســب لحــوار وطنــي ِجــّدِ
حــول القضايــا الوطنيــة تحــت عنــوان عريــض، مــن أجــل وحــدة ســورية واســتقاللها وســيادتها، 
ومــن أجــل إقامــة مجتمــع العــدل واملســاواة، وبمــا يحقــق النمــّو االقتصــادّي والعدالة االجتماعّية 

والحرّيــة والكرامــة.
.. وتأتــي فــي هــذا الســياق أمــور منهــا: عــودة  ّيٍ إنَّ هــذا يحتــاج إلــى حــوار وطنــّيٍ مســؤوٍل وِجــّدِ

الالجئيــن والنازحيــن، وإعــادة اإلعمــار.
ويجــب أن تنصــب الجهــود مــن قبــل الجميــع، مــن أجــل عــدم الســماح ألمريــكا والصهيونيــة 
بتحقيــق مــا عجزتــا عــن تحقيقــه بالحــرب واإلرهــاب، بواســطة الحــّلِ السيا�ســّيِ وإعــادِة اإلعمــار.

امللف السيا�سي
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ملف 
الشرق

من الحياة املأساوية لنازحي مخيم الهول

ملف الشرق
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ملف الشرق

     ترافــق مــع مواصلــة الجيــش العربــي الســورّي محاربــة تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي والقضــاء علــى العديــد مــن مســلحيه فــي باديتــي حمــص وديــر الــزور 
خــروج دفعــات جديــدة مــن محتجــزي »مخيــم الركبــان«. )الوطــن، 4-22-

)2019

    بمــوازاة ذلــك، أعلــن املتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الروســية، 
إيغــور تســاريكوف، فــي معــرض اجتمــاع ملركــز التنســيق املشــترك الرو�ســي 
الســوري الخــاص بعــودة الالجئيــن إلــى ســورية، أن الوضــع فــي املخيمــات 
الواقعــة تحــت ســيطرة أميــركا )قــوات االحتــالل األميركــي( فــي ســورية، كارثــي، 
بــدوره، أعلــن رئيــس املركــز الوطنــي إلدارة الدفــاع الروســية، ميخائيــل 
الثالــث  االجتمــاع  فــي  املشــاركة  رفضــوا  أميــركا  ممثلــي  أن  ميزينتســيف، 

التنســيقي حــول إزالــة »مخيــم الركبــان«.

    وقــال ميزينتســيف: »بالنظــر إلــى الــدور املهــم ألميــركا فــي حــل مشــكلة 
مخيــم الركبــان، فقــد أرســلنا دعــوة إلــى الســفارة 
أعمــال  فــي  للمشــاركة  موســكو  فــي  األميركيــة 
االجتمــاع التنســيقي، لكــن مــع األســف، رفــض 
ممثلــو الواليــات املتحــدة حضــور هــذا الحــدث 
إلــى أن أميــركا تواصــل اإلصــرار  املهــم«، ولفــت 
علــى ضــرورة حــل مشــكلة »مخيــم الركبــان« فــي 
العاصمــة األردنيــة، عمــان، فــي شــكل مشــاورات 

واألردن. وأميــركا  روســيا  ملمثلــي  ثالثيــة 

     وقــال: »إننــا نعتبــر العمــل دون مشــاركة ممثلــي 
األمــم املتحــدة، واألهــم مــن ذلــك، دون مشــاركة 
ممثلــي حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
 إلــى أن أميــركا تتبــع سياســة 

ً
غيــر فعــال«، مشــيرا

معســكرات االعتقــال فــي »الركبــان«. )ســبوتنيك، 
)2019-4-22

      علــى صعيــد متصــل، نفــى مصــدر عســكري 
املواقــع  بعــض  تناقلتهــا  أنبــاء  صحــة  ســوري 
حــدوث  حــول  املكتوبــة  اإلعــالم  ووســائل 
اشــتباكات بيــن القــوات الروســية وااليرانيــة فــي 
دير الزور وحلب، وقال: »القيادة العامة للجيش 

والقــوات املســلحة تنفــي جملــة وتفصيــال مــا ورد فــي هــذه املواقــع والصحف، 
وتؤكــد أن الخبــر عــار تمامــا مــن الصحــة وال أســاس لــه علــى اإلطــالق«، 
وأضاف: »تهيب القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بوسائل اإلعالم 
علــى اختــالف أنواعهــا توخــي الدقــة واملســؤولية بنشــر األخبــار وعــدم اعتمــاد 
أي خبر عســكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عســكري«. )ســانا، 4-20-

)2019

    ونقلت تقارير إعالمية معارضة، عن »مصدر خاّص« أنَّ ما يسّمى »جيش 
مغاوير الثورة« »بدأ بضم عشرات الشبان من »مخيم الركبان« لصفوفها 
، وشــرعوا بتلقــي التدريبــات العســكرية املكثفــة علــى مختلــف أنــواع 

ً
مؤخــرا

للــدروع«،  املضــادة  الصواريــخ  وقواعــد  واملتوســطة،  الفرديــة  األســلحة 
وعــّدت التقاريــر، أنَّ هــذه الخطــوة »تحضيريــة ملواجهــة التطــورات التــي 

تشــهدها املنطقــة«.

     وأكد املصدر، أنَّ »التدريبات وعمليات االنضمام الحديثة تهدف لرفع 
الكفــاءة القتاليــة لــدى »جيــش املغاويــر«، ضمــن الخطــة املعــدة للمرحلــة 
القادمة، حيث من املتوقع أن تســيطر قوات التحالف الدولي على مدينتي 

البوكمــال واملياديــن شــرقي ديــر الــزور«. )مواقــع معارضــة، 2019-4-20(

    بموازاة ذلك، كشف مصدر مقرب من قيادة »وحدات حماية الشعب« 
الكرديــة التــي تعــّد العمــود الفقــري لـ»قســد«، أن األخيــرة أرســلت قــوات 
 لشــّن عمليــة 

ً
خاصــة إلــى حقــل العمــر النفطــي بريــف ديــر الــزور اســتعدادا

محتملــة ضــد قــوات الجيــش والقــوات الرديفــة علــى ضفــاف نهــر الفــرات 
بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة بدعــم مــن قــوات »التحالــف الدولــي«.

    وأضــاف املصــدر: أنَّ »قســد« ســوف ترســل قــوات إضافيــة مــن مناطــق 
 إلــى أن 

ً
أخــرى إلــى حقــل العمــر النفطــي فــي األســابيع القليلــة املقبلــة، مشــيرا

 
ً
 ببغــداد وصــوال

ً
العمليــة تهــدف إلــى قطــع الطريــق البريــة مــن طهــران مــرورا

لدمشــق فبيــروت، وملنــع قيــام الجيــش والقــوات 
تلــك  فــي  عســكرية  قواعــد  »بإنشــاء  الرديفــة 

املنطقــة«.

     وربــط املصــدر انطــالق العمليــة بمــا ســماه 
فــي  وحلفائهــا  الســورية  الحكومــة  »موقــف« 
أرســل  »التحالــف«  أن   

ً
موضحــا املنطقــة، 

تعزيــزات إلــى املنطقــة تضمنــت مدرعــات وعربــات 
دفــع رباعــي ومعــدات لوجســتية مــن أجــل الغــرض 

)2019-4-21 )باســنيوز،  نفســه. 

    ورغــم اإلعــالن عــن »هزيمــة« تنظيــم داعــش 
األميرـكـي  االحتــالل  قــوات  واصلــت  اإلرهابــي، 
إدخــال املعــدات العســكرية إلــى شــرق وشــمال 
االتحــاد  »حــزب  شــرع  وقــت  فــي  البــالد،  شــرق 
مســتودعات  بإفــراغ  دا«  يــا  بــا  الديمقراطــي- 
األســلحة الرئيســة وتوزيعهــا فــي مناطــق متفرقــة 
مــن مناطــق ســيطرته شــمال شــرق البــالد، وأفــرغ 
فــي معســكر  األســلحة  دا« مســتودعات  يــا  »بــا 
»تــل بيــدر ورميــالن« بمحافظــة الحســكة، وقــام 
بتوزيعها على مستودعات أخرى في مدينتي رأس 
العين شمال الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وعين العرب بريف حلب.

     كمــا أفــرغ »بــا يــا دا« مســتودعات أخــرى فــي مدينتــي الشــدادي واملالكيــة 
بمحافظــة الحســكة، ونقــل مخــزون األســلحة إلــى قاعــدة العمــر التــي أنشــأها 
االحتالل األميركي في ريف دير الزور، وسط ترجيحات بأن يكون الدافع من 
إعــادة توزيــع األســلحة التــي حصــل عليهــا »بــا يــا دا« مــن »التحالــف الدولــي« 
الــذي تقــوده أميــركا بزعــم محاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي، هــو الخــوف مــن 
اســتهداف هــذه املســتودعات مــن قبــل الطائــرات التركيــة. )الخابــور، 4-22-

)2019

      هــذا، وبالترافــق مــع التدابيــر التــي يتخذهــا »بــا يــا دا«، أكــدت مصــادر 
محليــة وصــول املئــات مــن الشــاحنات املحملــة باملســاعدات العســكرية 
فــي  إلــى مناطــق ســيطرة »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة،  األميركيــة 
محافظــة ديــر الــزور فــي األيــام القليلــة املاضيــة، وذكــرت املصــادر املحليــة، أن 

مصدر عسكري 
سوري ينفى صحة 
األنباء حول حدوث 

اشتباكات بين القوات 
الروسية وااليرانية في 

دير الزور وحلب
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املســاعدات وصلــت إلــى حقــل »العمــر« النفطــي بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
وضمــت آليــات ومعــدات حفــر، إلــى جانــب أســلحة وذخائــر تــم تخزينهــا فــي 
 إلــى مســتودع كبيــر لألســلحة. وأشــارت املصــادر 

ً
الحقــل، الــذي تحــول مؤخــرا

إلى أن كمية األسلحة والذخائر املرسلة لحقل »العمر«، زادت بشكل كبير 
 مــن آليــات ومعــدات الحفــر 

ً
 كبيــرا

ً
فــي األيــام املاضيــة، ولفتــت إلــى أن قســما

وزعت على بلديات املنطقة، وسط شكوك من أن تقوم »الوحدات« بنقل 
هــذه اآلليــات واســتخدامها فــي عمليــات حفــر الخنــادق واألنفــاق التــي دأبــت 
علــى القيــام بهــا، فــي مناطــق ســيطرتها علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة. 

)2019-4-22 )األناضــول، 

    مــن جهــة ثانيــة، ذكــرت تقاريــر إعالميــة معارضــة، أن »الحشــد الشــعبي« 
هــذه  وأن  البوكمــال،  منطقــة  إلــى  عســكرية  تعزيــزات  أرســل  العراقــي، 
 مــن عناصــر 

ً
التعزيــزات تتألــف مــن ســت ســيارات دفــع رباعــي تقــل عــددا

»الحشــد الشــعبي«، مزوديــن بأســلحة متوســطة ومضــادات للدبابــات، 
حيــث تمركــزت فــي نقطــة قريبــة مــن ســكة القطــار علــى طريــق البوكمــال- ديــر 

الــزور، دون ذكــر تفاصيــل إضافيــة.

    في هذه األثناء، قال مصدر في حرس الحدود العراقي إن: »حافلتي زائرين 
 إلى األرا�سي 

ً
عراقيين متوجهين إلى مرقد السيدة زينب في سورية، عبرتا برا

 إلــى أن هــذا العبــور هــو تجريبــي أو خطــوة أولــى إلعــالن 
ً
الســورية«، مشــيرا

افتتــاح الحــدود بيــن البلديــن مــن جديــد«. وأوضــح املصــدر، أن الحافلتيــن 
عبرتــا عبــر منفــذ القائــم الحــدودّي علــى الجانــب العراقــي الــذي يقابلــه معبــر 
البوكمال على الجانب الســورّي، وكان أغلق منذ أن ســيطر تنظيم داعش  
اإلرهابــي علــى قضــاء القائــم عــام 2014، ثــم تــم تحريــره. ) اليــوم، 4-22-

)2019

علن في األســبوع املا�سي عن تشــكيل تكتل سيا�ســي جديد في دير 
ُ
وكان قد أ

الــزور، تحــت تســمية »التيــار العربــي املســتقل« الــذي جــاء بدعــم ســعودي 
أميرـكـي، إلــى تعويــم »قــوات ســورية الديمقراطيــة -قســد« ومنــح ســيطرتها 
الحاليــة شــرق الفــرات »الشــرعية«، وذكــرت تقاريــر إعالميــة أن املفاجــئ فــي 
التيــار الجديــد هــو األســماء التــي طرحــت بــه، وبخاّصــة رئيســه محمــد خالــد 
الشــاكر، املتحــدث الســابق باســم »قــوات النخبــة« التــي يترأســها املعــارض 
، ناهيــك عــن أركانــه األخــرى، مشــيرة إلــى 

ً
أحمــد الجربــا املدعــوم ســعوديا

أن أول مــن روج للتيــار »املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان« املعــارض. 
ويزعم التيار الجديد، بحســب الشــبكة، أن »الجانب اإلنســاني هو مدخله 

للمشــاركة فــي تحديــد مســتقبل املنطقــة«.

     وأشــارت إلى أن رئيســه الشــاكر ما زال هو املتحدث الوحيد باســم التيار 
فــي جميــع التقاريــر اإلعالميــة التــي ســلطت الضــوء علــى هــذا الكيــان، رغــم أن 
 تشير إلى وجود ناطق إعالمي باسم 

ً
املعلومات التي كشفها »املرصد« سابقا

التيار، لم يظهر حتى اآلن بأي تصريح، ليكون الشاكر هو متصّدر الواجهة 
اإلعالميــة للتيــار، واملتحــدث الوحيد باســمه.

    هذا، وبحسب التقارير، فإن هذا الكيان بدأ العمل به قبل أشهر قليلة 
 عدة، بعضها معلن واآلخر وهو األهم، 

ً
فقط، لكنه يحمل أجندات وأهدافا

غير معلن، مشيرة إلى أن »التحالف الدولي« بقيادة أميركا يقف خلف دعم 
، لكــن التمويــل ســعودي، ولذلــك جــاء اإلصــرار 

ً
التشــكيل الجديــد سياســيا

على أن يكون الشــاكر املقرب من الســعودية هو رئيســه وواجهته.

    وأشــارت إلــى أن هنــاك اعتراضــات حصلــت فــي البدايــة علــى شــغل الشــاكر 

»الحشد الشعبي« العراقي أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوكمال
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ملنصــب رئيــس التيــار، لكــن جوبهــت برفــض كبيــر مــن ممــول هــذا الكيــان، 
الســعودية.

     ونقلــت التقاريــر عــن مصــادر: أن مــن أهــم أهــداف التيــار، تعويــم »قســد« 
ومنح سيطرتها الحالية على املنطقة الشرقية »الشرعية«، عبر اإليهام بأن 
األخيــرة ســمحت بوجــود تيــارات وكيانــات عربيــة سياســية تشــاركها العمــل 
داخل املناطق العربية التي تسيطر عليها، وبالتالي، قطع الطريق على تركيا 
املعاديــة للمكــون الكــردي الــذي يقــود »قســد« التــي تطالــب بتســليم هــذه 

املناطــق لســكانها العــرب.

    وأكــد املصــدر، وجــود عالقــة قويــة بيــن الشــاكر والقيــادة السياســية 
 إلــى أن الشــاكر كان مــن املشــاركين 

ً
لـ»قســد«، وبخاّصــة ريــاض درار، مشــيرا

فيمــا ســمي »مؤتمــر الحــوار الســوري« الــذي أقامتــه »قســد« فــي عيــن العــرب 
نهايــة آذار املا�ســي، وق�ســى عــدة أيــام داخــل مناطــق ســيطرة »قســد«، قبــل 

عودتــه ملصــر بدايــة الشــهر الجــاري.

أجراهــا  اتصــاالت  أن  التقاريــر،  وذكــرت       
التيــار الجديــد فــي األيــام املاضيــة مــع عــدد مــن 
الجمعيــات اإلغاثيــة الســورية العاملــة فــي تركيــا، 
التــي لديهــا بعــض األنشــطة فــي الجانــب الســوري، 
بهــدف الطلــب مــن هــذه الجمعيــات العمــل داخــل 
يكــون  أن  علــى  ســورية  مــن  الشــرقية  املناطــق 
بإشــراف »قســد«. )شــبكة فــرات بــرس، 4-22-

)2019

     علــى خــط مــواٍز، نفــى مصــدر عســكري رفيــع 
العســكري  الــزور  ديــر  مطــار  تعــرض  املســتوى، 
: »أن مــا يتــم تداولــه حــول 

ً
ــدا

ّ
ألي عــدوان مؤك

اســتهداف املطــار العســكري فــي مدينــة ديــر الــزور 
«، وأوضــح املصــدر: »أن أصــوات 

ً
خاطــئ تمامــا

االنفجارات التي يتردد صداها في أحياء محافظة 
عــن  ناجمــة  منهــا،  الشــرقية  الــزور الســيما  ديــر 
تصــدي قــوات الجيــش العربــي الســوري ملحاولــة 
داعــش،  تنظيــم  مســلحو  بهــا  يقــوم  هجــوم 

علــى محــور بلــدة ســيال علــى طريــق ديــر الــزور البوكمــال، شــرق املدينــة«. 
)2019-4-23 )ســبوتنيك، 

 
ً
 صوتيــا

ً
    وتناقــل نشــطاء عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، تســجيال

للمعــارض ميشــيل كيلــو، أشــار فيــه إلــى تحضيــرات لهجــوم كبيــر علــى مواقــع 
الرديفــة للجيــش. القــوات 

    ووفــق كيلــو، فــإن طالئــع القــوات املهاجمــة ســتكون مــن مقاتلــي أبنــاء 
ديــر الــزور، وبمشــاركة مــن »قســد«، علــى حيــن ســتقوم مقاتــالت تابعــة 
لـ»التحالــف« بتأميــن الغطــاء الجــوي للمعركــة التــي تهــدف إلــى »إخــراج« 

إيــران مــن ســورية، وقطــع الطريــق البــري الــذي يصــل إيــران باملنطقــة.

     في غضون ذلك، زعمت مصادر معارضة انسحاب القوات الروسية من 
قاعــدة املياديــن، بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وأرجعــت ذلــك إلــى »التفاهمات« 

األميركية الروسية على »تحييد« إيران عن الساحة السورية.

     وأوضحــت، أن املعــارك ســتمتد علــى محوريــن، األول محــور »التنــف- 
تدمــر« لقطــع طريقــي دمشــق- بغــداد، وحمــص- ديــر الــزور.

     أمــا املحــور الثانــي، وبحســب املصــادر ذاتهــا، فيمتــد باتجــاه ريــف الرقــة 
 إلى ريف حلب الشرقي، وذلك لقطع طريق أثريا- خناصر، 

ً
الجنوبي وصوال

وفصــل حلــب عــن حمــاة، ومحاصــرة القــوات الرديفــة فــي حلــب.

 مــن »املجلــس الوطنــي الكــردي« زار 
ً
    إلــى ذلــك، أكــدت مصــادر، أن وفــدا

العاصمــة الفرنســية باريــس قبــل أيــام، وذلــك بالتزامــن مــع زيــارة كان يجريهــا 
وفد من »قوات سورية الديمقراطية- قسد«، بهدف تقريب وجهات النظر 
بين قطبي السياسة الكردية في سورية »حزب االتحاد الديمقراطي« )با يا 

دا( و«املجلــس الوطنــي الكــردي«.

     هــذا، وبحســب املصــادر، فــإن باريــس تعمــل علــى إتمــام اتفــاق »كــردي- 
كردي«، يبحث في تشكيل ما تسمى »إدارة مشتركة« ملناطق شرق الفرات، 
وذلــك لقطــع الطريــق علــى أي تدخــل ترـكـي فــي 
»الوطنــي  إقنــاع  علــى  بالعمــل  ذلــك  املنطقــة، 
النظــام  مــن  القريــب  بتغييــر موقفــه  الكــردي« 

)مواقــع معارضــة، 2109-4-23( الترـكـي. 

»املجلــس  يســمى  مــا  هاجــم  وقــت  فــي       
التركمانــي«، املنضــوي فــي »االئتــالف« املعــارض، 
اســتقبال الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون، 
 من »قوات ســورية الديمقراطية- قســد«، 

ً
وفدا

وقــال املجلــس فــي بيــان: »إن اســتقبال ماكــرون 
 مــن قــوات ســورية الديمقراطيــة، أظهــر 

ً
وفــدا

مــرة أخــرى أن الغــرب بقيــادة الواليــات املتحــدة 
و»إســرائيل« وفرنســا هو الداعم الدولي لتنظيم 

اإلرهابــي«. قســد 

    وأكــد البيــان، أن »وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة )الجنــاح العســكري لــــ بــا يــا دا، والعمــود 
ارتــكاب جرائــم ضــد  لـــقسد( يواصــل  الفقــري 
 :

ً
مضيفــا يحتلهــا«،  التــي  املناطــق  فــي  املدنييــن 

»نديــن بشــدة الدعــم الــذي يقدمــه ماكــرون للتنظيــم اإلرهابــي االنفصالــّي«. 
)2019-4-21 معارضــة،  )مواقــع 

    مــن جهــة أخــرى، قــال مجلــس القضــاء األعلــى فــي العــراق: إن »الهيئــة 
مدانيــن  أربعــة  قضيــة  )فــي(  نظــرت  الكــرخ  جنايــات  محكمــة  فــي  األولــى 
باالنتمــاء لعصابــات داعــش اإلرهابيــة نفــذوا عمليــات إجراميــة اســتهدفت 
املواطنين األبرياء بهدف زعزعة األمن واالستقرار داخل العراق وسورية«، 
وأشــار البيــان إلــى أن هــؤالء اإلرهابييــن تــم اســتالمهم مــن »قــوات ســورية 

)2019-4-21 نيــوز،  )ســومرية  الديمقراطية-قســد«. 

    فــي غضــون ذلــك، واصلــت قــوات »التحالــف الدولــي« و»قــوات ســورية 
الديمقراطية- قســد«، مداهماتها ألحياء مدن وبلدات شــرق الفرات بحجة 
إلقــاء القبــض علــى مطلوبيــن يعملــون مــع تنظيــم داعــش اإلرهابــي، بالترافــق 
مــع تواصــل التظاهــرات املنــددة بممارســات »قســد« فــي ريــف ديــر الــزور، إذ 
إن االســتياء الشــعبي املتصاعــد تواصــل فــي مناطــق ســيطرة »قســد« حيــث 
خرجــت تظاهــرات فــي بلدتــي الكســرة ومحيميــدة وقريتــي الجنينــة والحصــان 

االحتالل األميركي 
يواصل إدخال 

املعدات العسكرية 
إلى شرق وشمال 

شرق البالد
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 علــى تــردي األوضــاع األمنيــة وارتفــاع 
ً
بريــف ديــر الــزور الغربــي، احتجاجــا

األســعار واســتمرار امليليشــيا بنقــل النفــط إلــى مناطــق ســيطرتها فــي الحســكة.

    وأطلــق مســلحون مــن امليليشــيا النــار فــي الهــواء لفــض التظاهــرة فــي قريــة 
الحصــان، ليقــوم األهالــي بانتــزاع أســلحتهم وطردهــم مــن القريــة وإقامــة 
حواجز ملنع عبور صهاريج تحمل النفط من املرور فيها، وملنع عبور سيارات 

»قســد«.

     وكانت قرية ســويدان جزيرة بريف دير الزور الشــرقي قد شــهدت الســبت 
، على خلفية مقتل رجل تحت التعذيب على يد مسلحي 

ً
 كبيرا

ً
استياًء شعبيا

»قسد« التي اتهمته باالنتماء لداعش. )املرصد، 2019-4-24(

    فــي ســياق متصــل، قتــل 3 ســوريين برصــاص »قســد«، فــي عملّيــة قمــع 
 بممارســات هذه امليليشــيا بريف 

ً
مظاهرة في قرية الضمان خرجت »تنديدا

ديــر الــزور الشــمالي«، وقالــت مصــادر أهليــة: إن »عناصــر مــن ميليشــيا قســد 
فتحوا النار على مظاهرة حاشدة خرجت في قرية الضمان بريف دير الزور 
الشــمالي للتنديــد بممارســات هــذه امليليشــيا واملطالبــة بطردهــا مــن قراهــم 

ومناطقهــم مــا أدى إلــى استشــهاد 3 مواطنيــن«.

     وأشــارت املصــادر، إلــى أن رقعــة االحتجاجــات املنــددة بممارســات قــوات 
»قســد« املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة، واملطالبــة بطردهــا مــن املنطقــة 
الشــمالي  بالريــف  العزبــة  البصيــرة وقريــة  لتشــمل مدينــة  اليــوم  امتــدت 
الشــرقّي، جــراء حالــة الفو�ســى والخطــف والقتــل، واحتــكار النفــط مــن قبــل 

هــذه القــوات والشــركات التــي تتعامــل معهــا.

      وذكــرت املصــادر أن املتظاهريــن قطعــوا الطرقــات الرئيســة فــي املنطقــة 
وســط إضــراب عــام فــي مدينــة البصيــرة وقريــة العزبــة، وقامــوا بإغالق املحال 

التجاريــة مجدديــن مطالبهــم بطــرد »قســد« مــن مناطقهــم.

     وقــد شــهدت قــرى محيميــدة والحصــان وســفيرة تحتانــي وســفيرة فوقانــي 
والوســيعة واملويلــح والحصيــن وغريبــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــمالي الغربــي 
ميليشــيات   علــى »ممارســات 

ً
أمــس خــروج مظاهــرات واســعة احتجاجــا

)قســد( وفقــدان حالــة األمــان والفســاد فــي مناطــق انتشــارها«. )ســانا، 25-
)2019-4

     مــن جانــب آخــر، أكــد نشــطاء حقوقيــون أن أكثــر مــن 1600 مدنــي راحــوا 
ضحيــة القصــف املدفعــي والجــوي لـ«التحالــف الدولــّي« علــى مدينــة الرقــة، 
وخلصــت منظمتــا »العفــو الدوليــة« و«Airwars« املختصــة برصــد الغــارات 
الجوية في النقاط الساخنة، إلى هذه اإلحصائية بعد تحقيقات أجرتاها في 

200 موقــع مســتهدف بالقصــف.

     وأم�ســى املحّققــون مــن املنظمتيــن نحــو شــهرين علــى األرض فــي املدينــة، 
حيث زاروا مواقع القصف وأجروا مقابالت مع أكثر من 400 شاهد وناج، 
وأكــدت »العفــو الدوليــة«، بفضــل مشــروع StrikeTrackers الــذي شــارك 
فيــه ثالثــة آالف ناشــط مــن 124 دولــة، أن الغــارات علــى الرقــة أســفرت عــن 

تدميــر أكثــر مــن 11 ألــف مبنــى.

    وقالــت كبيــرة ُمستشــاري برنامــج مواجهــة األزمــات فــي »العفــو الدوليــة« 
دوناتيــال روفيــرا: إن هــذه األرقــام تعكــس الحقيقــة، ألنَّ العديــد مــن غــارات 
التحالف كانت عديمة الدقة وعشوائية، وتابعت: »قوات التحالف سّوت 
الرقة باألرض لكنها ال تستطيع مسح الحقيقة”. )بي بي �سي، 2019-4-25(

    هــذا، وحــول حيثيــات تطبيــق أنقــرة ودمشــق لـ«بروتكــول أضنــة« فــي ظــل 
غيــاب اتصــاالت مباشــرة، قــال مبعــوث الرئيــس الرو�ســّي الخــاّص إلــى ســورية 
فــي ختــام »أســتانا 12«: إن هــذا »ســؤال معقــد  ألكســندر الفرينتييــف، 
.»

ً
للغايــة، ســنقدم لهــم هنــا دعمنــا ولســنا نحــن فقــط، بــل واإليرانيــون أيضــا

    وأضــاف: أنَّ مــا يشــاع بخصــوص وجــود خالفــات بيــن موســكو طهــران 
مجــرد شــائعات، »مــن يبثهــا ويقــف وراءهــا ال يهــدف لإلســاءة إلــى العالقــات 
بيــن موســكو وطهــران فحســب، بــل وتخريــب العالقــات بيــن طهــران ودمشــق”.

 فــي 
ً
     وأكــد الفرينتييــف مواصلــة الحــوار مــع واشــنطن حــول ســورية، مشــيرا

الوقــت نفســه إلــى أن »وجودهــا غيــر الشــرعّي فــي ســورية يجــب إنهــاؤه، ســواء 
أكان ذلــك فــي شــرقي الفــرات أم فــي منطقــة مخيــم الركبــان.

    وذكــر أنَّ الحــوار بيــن األكــراد ودمشــق عامــل أســاس فــي إخــراج األمريكييــن 
مــن ســورية، و«ال ســيما وأن األكــراد ال ينضــوون فــي أي تنظيمــات راديكاليــة 
لــذا فــال خالفــات كبيــرة بينهــم وبيــن الحكومــة الســورية«. )روســيا اليــوم، 26-

)2019-4

 على تردي األوضاع األمنية وارتفاع األسعار
ً
مظاهرات بريف دير الزور الغربي ضد ميليشيات قسد احتجاجا
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التعليق

ــد الكاتــب والصحافــّي، الدكتــور طــارق العبــد، أنَّ املشــهَد امليدانــّي فــي الشــرق الســورّي ال 
ّ
أك

يوحــي بــأنَّ املنطقــة مقبلــة علــى أّيِ شــكل مــن أشــكال التســوية السياســّية، بقــْدر مــا يعكــس حالــة 
اســتنفار قصــوى مــن األطــراف كافــة لحجــز مواقــع ســيطرتها النهائيــة، والعمــل علــى خلــق مســاحة 

فعليــة ملــا تســّمى »ســورية املفيــدة«. 

 لالنتبــاه فــي األســبوع املا�ســي كانــت تحــركات »قــوات ســورية 
ً
ولعــلَّ الخطــوة األكثــر مدعــاة

الديمقراطّيــة -قســد« بدعــٍم أمريكــّي واضــح لشــّنِ هجمــات قــد تســتهدف مدينتــي البوكمــال 
واملياديــن؛ ذلــك بالتزامــن مــع األنبــاء عــن إنــزاٍل جــوّيٍ قــرب معبــر »التنــف«، مــا يعنــي أنَّ هنــاك 
 ليــس فقــط بقطــع الطريــق البــري مــن إيــران للعــراق فســورية ولبنــان؛ بــل 

ً
ا
َ
ــذ

َ
خ  ُمتَّ

ً
 أمريكّيــا

ً
قــرارا

باالصطــدام املباشــر مــع القــوات الســورية واإليرانيــة.

وهــذا يعنــي فــي حــال حصولــه، ال ســيما مــع إفــراغ الشــحنات العســكرية األمريكيــة فــي مراكــز 
تابعــة لـ»قســد« والتحــركات قــرب قاعــدة »العمــر« األميركيــة، أن األخيــرة قــد قطعــت آخــر شــعرة 
تربطها بالدولة السورية وبدرجة مشابهة مع كّلٍ من موسكو وطهران، واختارت الوقوف خلف 
اإلدارة األمريكية التي تستمر في الضغط على كّلٍ من دمشق وطهران، ومنع أي اتصال عسكرّي 
أو اقتصادّي فيما بينهما، ليبدو الكالم على تفاهم غير معلن بين واشنطن وموسكو حيال عمل 
 غير منطقي، بغض النظر عن املعلومات التي تتحدث 

ً
يستهدف إخراج إيران من املنطقة كالما

 في اســتغالل تنظيم 
ً
عن انســحاب القوات الروســية من امليادين، ليبقى الخطر األشــد متجســدا

داعش لحالة الفراغ األمني الحاصلة، ويعود لشّن هجمات في الرقة ودير الزور، وهو ما حصل 
 فــي أريــاف هــذه املناطــق. 

ً
ســابقا

 مثل سورية 
ً
ولعلَّ التعزيزات العسكرية على الحدود العراقية تعني في املقلب اآلخر أنَّ دوال

 خطــورة املرحلــة املقبلــة وضــرورة التدخــل بأســرع وقــت ممكــن ملنــع 
ً
وإيــران والعــراق تــدرك جيــدا

أي مواجهــة تســتهدف قطــع الطــرق البريــة.  

هــذا، ويشــير الدعــم الســعودّي الواضــح إلنشــاء كيــاٍن سيا�ســّيٍ جديــد يعتمــد علــى املكــون 
العشــائري إلــى محاولــة مدعومــة بشــكل أو بآخــر مــن كل مــن »أبــو ظبــي« و«القاهــرة«؛ ذلــك بقصــد 
ن العربــّي فــي »قســد« أو باقــي املجالــس املحليــة لصالــح خلــق كيــان أو تجمــع يحظــى  تعويــم املكــّوِ
، بغض النظر عن أي 

ً
، ويستطيع مواجهة أنقرة ثالثا

ً
، ورضا كردّيٍ ضمنّيٍ ثانيا

ً
بدعٍم غربّيٍ أوال

خطــوات إيجابيــة أو ســلبية مــن الســعودية باتجــاه دمشــق، وهــي مــا ترجمتــه رســائلها إلــى ســورية 
املنقولــة بوســاطة روســيا، بمعنــى آخــر: يعمــل الســعوديون علــى تشــكيل تجمــع سيا�ســّي عشــائرّي 
ــن لهــم ســلطتهم ونفوذهــم، ويســتطيع حتــى التحالــف مــع دمشــق فــي الظاهــر، مــع إمكانيــة  يؤّمِ
االنقــالب علــى أي تفاهــم فــي وقــت الحــق، بحيــث تبقــى النتيجــة هــي احتــواء أي تدخــل تركــي ومنــع 

األتــراك مــن التوّســع فــي الشــمال والشــرق الســوريين لصالــح النفــوذ الخليجــي. 

هذا، وُيالحظ أنَّ التجارب الســعودية مع املكّونات العشــائرية، ســواء أكان ذلك في العراق، 
أم فــي اليمــن قــد بــاءت بالفشــل الذريــع، وخرجــت غالبيــة هــذه املكونــات عــن الســيطرة، رغــم 

الدعــم املالــي والعســكري الوفيــر لهــا.

 التصريــح النــادر مــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة لنفــي 
ً
فــي املقابــل بــدا الفتــا

املعلومــات عــن اشــتباك رو�ســي إيرانــي فــي األرا�ســي الســورية.
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ام«،       صعدت »جبهة النصرة« اإلرهابية، وواجهتها »هيئة تحرير الشَّ
مــن خروقاتهــا التفــاق إدلــب األســبوع الفائــت واســتهدفت املدنييــن، 
ونقاط الجيش العربّي السورّي، بمحيط املنطقة العازلة، ورد الجيش 
تلــك، وأوضــح مصــدر ميدانــّي، أن وحداتــه أفشــلت  علــى خروقاتهــا 
العديد من محاوالت التسلل من قبل »النصرة« والتنظيمات اإلرهابية 
املرتبطــة بهــا، باتجــاه األحيــاء والقــرى والبلــدات اآلمنــة، وكبــد املهاجميــن 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد، ودمر خطوط إمدادهم الخلفية قبل 

أن يلــوذوا بالفــرار.

 فــي األســبوع الفائــت، ظهــوُر متزعــم »النصــرة« اإلرهابــي 
ً
     وكان الفتــا

أبــي محمــد الجوالنــي، حيــث حــذر أتباعــه مــن أن الجيــش ســيقوم بعمــل 
 
ً
عسكرّي قريب في ريف حماة وإدلب، واصفا

 
ً
ومهــددا زوال«،  أو  »وجــود  بأنهــا  املعركــة 

بمحاربــة أي ميليشــيا تعقــد اتفــاق مصالحــة 
مــع الدولــة الســورية.

     وذكــرت مصــادر محليــة فــي إدلــب، أن 
أطمــة  بلــدة  فــي   

ً
اجتماعــا تــرأس  الجوالنــي 

الحدودية مع تركيا، ضم ثمانية متزعمين من 
الصــف األول فــي تنظيمــات إرهابيــة مختلفــة، 
التركســتاني«  اإلســالمي  »الحــزب  بينهــا 
و»حــراس الديــن« و»جيــش العــزة«، إضافــة 
إلــى ثالثــة أشــخاص مجهولــي الهويــة يتحدثــون 

التركيــة. اللغــة 

     وأشــارت املصــادر، إلــى أن إجــراءات أمنيــة 
مشــددة أحاطــت بمقــر اجتمــاع الجوالنــي، 
حيث انتشر عدد كبير من املسلحين التابعين 
موقــع  بمحيــط  الشــام«  تحريــر  لـ»هيئــة 
 امتــد ملســافة 

ً
 أمنيــا

ً
االجتمــاع وضربــوا طوقــا

قناصــون  فيــه  انتشــر  كيلومتــرات  خمســة 
ونصبــت أجهــزة تشــويش مركبــة علــى ســيارات 

دفــع رباعــي، الفتــة إلــى أن هــذه اإلجــراءات تشــكل ظاهــرة أمنيــة هــي األولــى 
مــن نوعهــا فــي مناطــق ســيطرة »النصــرة« فــي املحافظــة.

    ولفتــت املصــادر، إلــى أن الجوالنــي وجــه تهديــدات شــديدة اللهجــة 
تســليم أي  مــن   

ً
التنظيمــات والجماعــات اإلرهابيــة، محــذرا ملتزعمــي 

منطقــة ضمــن أي اتفــاق )مصالحــة(، وأكــد أن التنظيــم الــذي ســيقوم 
 ملســلحي 

ً
 مشــروعا

ً
بعقــد أي اتفــاق دون الرجــوع إليــه، ســيصبح هدفــا

»النصــرة« ويعامــل معاملــة العــدو والخائــن.

    ونقلت املصادر عن الجوالني تأكيده في هذا االجتماع، أن املعطيات 
علــى األرض تشــير إلــى أن الجيــش ســيقوم بعمــل عســكرّي قريــب علــى 
جبهــات ريــف حمــاة وإدلــب، الفتــة إلــى أنــه طلــب مــن متزعمــي التنظيمــات 
املفخخــة واالنتحارييــن،  العربــات  فيهــا  بمــا  الجاهزيــة  رفــع  اإلرهابيــة 

 املعركــة بأنهــا معركــة »وجــود أو زوال«.
ً
واصفــا

ــد أنَّ إجــراءات الجانــب التركــي 
ّ
    وأشــارت املصــادر، إلــى أنَّ الجوالنــي أك

األخيــرة علــى األرض، وبخاّصــة تســيير الدوريــات فــي املنطقــة »املنزوعــة 

الســالح« التــي حددهــا »اتفــاق إدلــب«، لــم تــأت بــأي نتيجــة، وأنــه »ال 
يعــول عليهــم فــي حمايــة مناطــق إدلــب«، كمــا أمــر بضــم املســلحين الذيــن 
قّدمــوا مــن ريــف دمشــق وحمــص ملــا يملكــون مــن خبــرة فــي القتــال، إلــى 
تنظيم »جيش العزة« الذي يسيطر في ريف حماة الشمالي. )سبوتنيك، 

)2019-4-21

    فــي هــذه األثنــاء، تواصــل الفلتــان األمنــي فــي مناطــق ســيطرة اإلرهابييــن 
بإدلــب، وفــي مدينــة البــاب شــمال حلــب، الخاضعــة لســيطرة ميليشــيات 

مدعومــة مــن النظــام التركــي. )املرصــد، 2019-4-21(

لت في األسبوع الفائت عودة مشاركة الطيران الحربي الرو�سي  كما ُسّجِ
حلــب  ريــف  فــي  اإلرهــاب  معاقــل  اســتهداف  فــي 
الروســية،  الحربيــة  الطائــرات  الغربــي، وشــنت 
أربع غارات مستهدفة أماكن في محور الراشدين 
بضواحــي فــي ريــف حلــب الغــرب، وجبــل معــارة 
وضهــرة كفــر حمــرة بضواحــي ريــف حلــب الشــمالي 

الغربــي.

    وجــاء قصــف الطيــران الرو�ســّي، بعــد تحليــق 
الطيران الحربّي التركّي في أجواء ريف حلب، ومع 
انتهائــه دخلــت الطائــرات الروســية إلــى األجــواء 
-4-21 معارضــة،  )مواقــع  الضربــات.  ونفــذت 

)2019

    علــى صعيــد مــواز، اســتعاد الجيــش العربــي 
لــدى  محتجزيــن  كانــوا  مخطوفيــن   9 الســوري 
الترـكـي،  للنظــام  املواليــة  املســلحة  امليليشــيات 
املصالحــة  مركــز  عــن  صــادر  بيــان  قــال  حيــث 
تســعة  تبــادل  »جــرى  إنــه  ســورية:  فــي  الرو�ســي 
مواطنيــن ســوريين تحتجزهــم قــوات »املعارضــة 
ينتمــون  أشــخاص  تســعة  مقابــل  املســلحة«، 
تــادف  مدينــة  منطقــة  فــي  املســلحة  للجماعــات 
 إلــى أنــه »تــم تنظيــم 

ً
فــي محافظــة حلــب«، مشــيرا

والتركيــة  الروســية  الدفــاع  وزارات  عــن  ممثليــن  بمشــاركة  التبــادل 
واإليرانيــة، فــي إطــار مجموعــة العمــل األساســية التــي تــم تأسيســها عقــب 
االجتمــاع الدولــّي حــول ســورية فــي أســتانا فــي 22 مــن كانــون األول لعــام 

)2019-4-21 )ســبوتنيك،   .»2017

    علــى صعيــد متصــل، خرجــت مظاهــرة حاشــدة نفذهــا اآلالف مــن 
مهّجــري مدينــة عفريــن وريفهــا عنــد الطريــق الدولــّي الواصــل بيــن حلــب 
والحــدود التركيــة بالريــف الشــمالي لحلــب، حيــث يوجــد مقــر القــوات 

الروســية فــي قريــة كشــتعار.

    وتعــّد هــذه التظاهــرة الثالثــة مــن نوعهــا منــذ ســيطرة قــوات االحتــالل 
التركــي وامليليشــيات املســلحة املواليــة لهــا علــى عفريــن قبــل أكثــر مــن عــام، 
وتأتي بعد قيام القوات االحتالل التركية ببناء جدار عازل يفصل عفرين 
عــن شــمال حلــب، إذ جــرت عمليــات هــدم وجــرف واســعة النطــاق ملنــازل 
وأمالك املدنيين في قرية جلبل وكذلك عمليات بناء الجدار العازل التي 

يقــوم بهــا جيــش االحتــالل التركــّي فــي قــرى مريميــن، كيمــار، جلبــل.

الجوالني يحذر أتباعه 
من أن الجيش سيقوم 
بعمل عسكرّي قريب 
في ريف حماة وإدلب، 
 املعركة بأنها 

ً
واصفا

»وجود أو زوال«

ملف الشمال
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     ونظمت التظاهرة بالقرب من الجدار على مسافة 7 كم من املدينة، 
رفــع فيهــا املتظاهــرون صــور أبنائهــم الذيــن استشــهدوا فــي العــدوان التركــي 

ضــد منطقــة عفرين.

     وعمد املهّجرون إلى تشــكيل وفد اجتمع مع قيادة القوات الروســية 
داخــل املقــّر فــي املنطقــة، نحــو ســاعة كاملــة، حيــث قــدم الوفــد لألخيــرة 
عريضة باسم األهالي تضمنت عدة مطالب منها: »التدخل لوقف بناء 
الجــدار العــازل بشــكل فــوري، إنهــاء االتفاقيــات الروســية – التركيــة 
بخصــوص عفريــن والشــمال الســوري، إنهــاء االحتــالل التركــي لعفريــن، 
إرســال لجنــة تق�ســي للحقائــق إلــى عفريــن، إزالــة الغطــاء السيا�ســي 
والدبلوما�سي عن النظام التركي بغية تقديم قادته إلى املحاكم الدولية 
بســبب جرائمهــم بحــق املدنييــن«، وأكــد الجانــب الرو�ســي علــى نقــل 
رســالة األهالــي إلــى القيــادة الروســية فــي حميميــم والــرّد عليهــا خــالل أيــام. 

)املرصــد، 2019-4-22(

    وكانت صفحات ومواقع إخبارية موالية لـ»حزب االتحاد الديمقراطي 
 بخبر حول بدء قوات االحتالل 

ً
 مرفقة

ً
– با يا دا« الكردي، نشرت صورة

التركــي بنــاء جــدار إســمنتي حــول مدينــة عفريــن لعزلهــا، وهــدم عــدد مــن 
منازل املدنيين من أجل بناء الجدار.

هــذا، وفــي مقابــل ذلــك، نفــى الناطــق العســكري مليليشــيا »الجيــش 
الوطنــي« التابــع لتركيــا الرائــد الفــار يوســف حمــود، نيــة األخيــرة إنشــاء 
 أن 

ً
جــدار عــازل بيــن منطقــة عفريــن وريفــي إدلــب وحلــب الغربــّي، زاعمــا

تلــك املعلومــات غيــر صحيحــة.

ه في اليوم نفسه نقلت مواقع أخرى عن مصدر قوله: إن الجدار 
ّ
كما أن

يقع من الجهة الجنوبية الشرقية ملدينة عفرين، على خط التماس مع 
قــوات الجيــش العربــي الســوري و»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة، 
وأوضــح املصــدر أن بنــاء الجــدار يهــدف لحمايــة قــوات االحتــالل الترـكـّي 
 فــي الوقــت عينــه فصــل مدينــة إدلــب عــن عفريــن.

ً
فــي تلــك املنطقــة، نافيــا

    علــى صعيــد متصــل، أكــدت مصــادر معارضــة مقربــة مــن ميليشــيا 

»الجيــش الوطنــي«، أن أنقــرة تخ�ســى مــن رد فعــل موســكو الــذي ســيكون 
بمنزلــة »فيتــو« رافــض إلقامــة الجــدار العــازل الــذي باشــر الجيــش التركــي 
إجــراءات بنائــه فــي محيــط عفريــن مــن جهــة الجنــوب، لعــزل املنطقة عن 

باقــي أجــزاء األرا�ســي الســورية فــي ريــف حلــب الشــمالي.

     وكشفت املصادر، أن الخبراء العسكريين األتراك لم يطرحوا فكرة 
تشــييد الجــدار علــى نظرائهــم الــروس فــي اجتماعهــم بهــم ثــالث مــرات فــي 
الشــهرين األخيريــن فــي مناطــق متفرقــة مــن ريــف حلــب الشــمالي، كمــا لــم 
تضــع وزارة الدفــاع التركيــة نظيرتهــا الروســية بصــورة عزمهــا البــدء ببنــاء 

الجــدار خشــية معارضتهــا للخطــوة.

     وشــددت املصــادر علــى أن روســيا العــب رئيــس فــي تقريــر مصيــر ريــف 
حلب الشمالي، إال أن املصادر لفتت إلى احتمال أن تلجأ أنقرة ألسلوب 
التفاوض بشأن مستقبل مدينة تل رفعت التي تتبع للحكومة السورية 
وتطالــب بمــد نفوذهــا إليهــا، مــع احتمــال تقديــم تنــازالت بخصوصهــا 

مقابــل إقنــاع موســكو بضــرورة اإلســراع ببنــاء الجــدار.

ــدت مصــادر ميدانيــة فــي وحــدات »حمايــة الشــعب«، ذات األغلبيــة 
ّ
وأك

الكرديــة، أن الجــدار التركــي بمنزلــة جــدار الفصــل العنصــرّي الــذي بنتــه 
إســرائيل لعــزل األرا�ســي الفلســطينية املحتلــة. )الوطــن، 2019-4-24(

     فــي غضــون ذلــك، كشــفت مصــادر مقربــة مــن رجــال أعمــال أتــراك 
يســتثمرون فــي ريفــي حلــب الشــمالي والشــمالي الشــرقي اللذيــن احتلتهمــا 
الزيتــون«  و»غصــن  الفــرات«  »درع  عمليتــي  ســّميان 

ُ
ت مــا  عبــر  تركيــا 

العســكريتين بمــؤازرة ميليشــيات مســلحة محليــة، أن تركيــا »متفائلــة« 
بحــذر مــن النتائــج التــي قــد تتمخــض عنهــا جولــة مباحثــات »أســتانا 12« 
فــي العاصمــة الكازاخســتانية »نــور ســلطان« التــي انطلقــت الخميــس 
 لتطبيــق 

ً
الفائــت، فــي وقــت أعربــت فيــه عــن رأيهــا بــأن أنقــرة ال تــرى آفاقــا

بنود »اتفاق إدلب« الذي نص عليه اجتماع »سوت�ســي« بين الرئيســين 
الرو�ســي والتركــي منتصــف أيلــول املا�ســي، والخــاص بـ»املنطقــة املنزوعة 

الســالح«، »فــي املــدى املنظــور«.

قوات االحتالل التركي تفصل عفرين عن شمال حلب عن طريق بناء جدار عازل
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   ونقــل رجــال أعمــال محليــون وأعضــاء فــي »مجالــس محليــة«، معينــة 
وممولــة مــن تركيــا، فــي جرابلــس والبــاب وإعــزاز عــن رجــال أعمــال أتــراك 
مقربيــن مــن حكومــة »العدالــة والتنميــة« التركيــة التــي منحتهــم امتيازات 
استثمارية في الريفين الحلبيين، قولهم: إن أنقرة ينتابها شعور بالتفاؤل 
مــن جولــة »أســتانا« املرتقبــة، مــرده إلــى احتمــال التوصــل التفــاق نهائــي 
يفــرج عــن األســماء الخالفيــة فــي »اللجنــة الدســتورية«، ومــا يعنــي ذلــك 
مــن قــرب التوصــل التفــاق قــد يطلــق عمــل اللجنــة وبــدء الحــل السيا�ســي 

لألزمــة الســورية، بحســب املصــادر.

    وأضافــت املصــادر: إن تركيــا تيهــئ الــرأي العــام املحلــي فــي الشــمال 
السوري، عن طريق رجال أعمالها وضباطها العاملين في نقاط املراقبة 
العســكرية الـ12 في إدلب واألرياف املجاورة لها، باإلمكان ســماع أخبار 

»طيبــة« عــن »أســتانا 12« مــن دون إيضــاح 
معطيــات وأســباب تفاؤلهــا »الحــذر«.

    علــى الطــرف املقابــل، تــرّوج املصــادر عــن 
العقبــات  تذليــل  فــي  املســتمر  أنقــرة  عجــز 
أمــام تنفيــذ بنــود »املنزوعــة الســالح«، ولــو 
»جبهــة  رفــض  بســبب  الراهــن،  الوقــت  فــي 
الشــام«  تحريــر  »هيئــة  ومظلتهــا  النصــرة« 
الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة لالتفــاق، 
التنظيمــات  مــع  الــدوام  علــى  وســعيه 
للتصعيــد  معــه،  املتحالفــة  اإلرهابيــة 
العســكرّي والقيــام باســتفزازات وخروقــات 
الجيــش  ونقــاط  اآلمنــة  املناطــق  باتجــاه 
العربــي الســوري فيهــا، مــن دون أن تفصــح 
أنقــرة عــن طريقــة وماهّيــة حديثهــا بشــكل 
متواصــل عــن جهــود تبذلهــا لتنفيذ االتفاق، 
وضــرورة الحفــاظ علــى آخــر منطقــة لخفــض 

)2019-4-23 )الوطــن،  التصعيــد. 

     إلــى ذلــك، واصلــت قطــر دعمهــا لتنظيــم 
»جبهــة  لتنظيــم  التابــع  البيضــاء«  »الخــوذ 

النصــرة« اإلرهابــي، تحــت غطــاء مــا ســمته مشــاريع »إغاثيــة وتنمويــة«، 
إذ وقع ما يسمى »صندوق قطر للتنمية« و»مؤسسة قطر الخيرية«، ما 
أسمياه »اتفاقية تمويل مشترك لدعم االستجابة العاجلة للسوريين« 
فــي شــمال ســورية ولبنــان واألردن، بذريعــة تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع 

بقيمــة تزيــد عــن 6.5 مالييــن دوالر. )مواقــع معارضــة، 2019-4-22(

    بمــوازاة ذلــك، أكــدت مصــادر محليــة فــي إدلــب أنَّ تنظيــم »جبهــة 
النصرة« اإلرهابي وامليليشيات املتحالفة معه في إدلب بدؤوا بالتنسيق 
مع إرهابيي »الخوذ البيضاء« إلعداد مسرحية حول استخدام السالح 
الكيميائــي ضــد مدنييــن بينهــم أطفــال كان التنظيــم قــد اختطفهــم، 
التهــام الجيــش العربــي الســوري بذلــك. وأشــارت املصــادر، إلــى إقــدام 
إرهابيــي »النصــرة« بالتنســيق مــع إرهابيــي »الخــوذ البيضــاء« علــى إخــالء 
 لتنفيــذ مشــاهد 

ً
بلــدة جرجنــاز التابعــة لناحيــة معــرة النعمــان، تمهيــدا

مســرحية جديــدة حــول اســتخدام الســالح الكيميائــي التهــام الجيــش 

العربــي الســورّي لتوفيــر ذريعــة لعــدوان أميرـكـي غربــي علــى ســورية.

    وأوضحــت املصــادر، أن املســرحية التــي تحضــر لهــا هــذه التنظيمــات 
ليها فــي الخــارج تق�ســي باســتخدام الكلــور 

ّ
اإلرهابيــة بتوجيــه مــن مشــغ

ضد مدنيين بينهم أطفال كان إرهابيو »جبهة النصرة« اختطفوهم من 
 التهــام الجيــش 

ً
مناطــق متعــددة علــى مــدى الســنوات الســابقة تمهيــدا

العربــي الســوري. )ســانا، 2019-4-23(

وفي جولة »أســتانا 12« وبشــأن مكافحة اإلرهاب، أكد مبعوث الرئيس 
الرو�ســي الخــاص الــى ســورية، الفرينتييــف أن هــذه املســألة ال تــزال علــى 
جــدول األعمــال. وقــال: إن هــذه املســألة »تناقــش علــى املســتويات كافــة 
 للوضــع الصعــب فــي محافظــة 

ً
فــي املشــاورات مــع جميــع الوفــود نظــرا

إدلــب، حيــث تســيطر جماعــة »هيئــة تحريــر الشــام« اإلرهابيــة علــى 90 
باملئــة مــن األرا�ســي”.

وأكــد أنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك أيُّ اتفــاق 
ولكــن  اإلرهابييــن،  مــع  النــار  إطــالق  لوقــف 
 »عــدد كبيــر مــن 

ً
فــي الوقــت ذاتــه هنــاك أيضــا

الجماعــات املســلحة املعتدلــة وعــدد كبيــر مــن 
. ملدنييــن” ا

وشــدد علــى أنَّ الحفــاظ علــى حيــاة املدنييــن ُيَعــدُّ 
أولويــة، ومــن هــذا املنطلــق يتــم التخطيــط لــكل 
العمليات في إدلب. وأضاف أن »الغارات الجوية 
القضــاء  لغــرض  تنفــذ  إدلــب  محافظــة  علــى 
، وتســتهدف 

ً
الجماعــات اإلرهابيــة حصــرا علــى 

املتطرفيــن واإلرهابييــن الذيــن تحصنــوا هنــاك”.

اإلرهابييــن  الدقيقــة ضــد  الضربــات  أن  وأكــد 
 إلــى أن الغــارات األخيــرة التــي 

ً
ستســتمر، مشــيرا

اســتهدفت مواقــع »هيئــة تحريــر الشــام« كبــدت 
اإلرهابيين خسائر ملموسة. )روسيا اليوم، 25-

)2019-4

أكــد بــدوره رئيــس الوفــد الســوري إلــى محادثــات 
أســتانا بشــار الجعفــري، أن النظــام الترـكـي لــم يلتــزم بتنفيــذ تعهداتــه 
بإخــراج التنظيمــات اإلرهابيــة مــن محافظــة إدلــب وال باتفــاق سوت�ســي 

حــول إدلــب.

كمــا أكــد فــي مؤتمــر صحافــّي ُعقــَد فــي أســتانا، علــى أن أنقــرة تســتمر بدعــم 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« الــذي يســيطر علــى معظــم مســاحة املحافظــة، 
الصواريــخ  راجمــات  عشــرات  أدخــل  الترـكـي  »النظــام  أن  وأضــاف 
الســامة الســتخدامها ضــد  واملــواد  إدلــب،  فــي  للتنظيمــات اإلرهابيــة 

املدنييــن واتهــام الجيــش الســوري”.

وأشــار إلــى أن الوضــع فــي إدلــب كان محــور الجولــة 12 مــن محادثــات 
أســتانا والجميــع يقــر بمــن فيهــم وفــد النظــام التركــي بوجــود إرهــاب فيهــا، 

.
ً
األمــر الــذي يســتلزم القضــاء عليــه نهائيــا

وأوضح الجعفري أن املعضلة في محادثات أستانا تتمثل في عدم جدية 
الجانب التركي في تنفيذ تعهداته والتزاماته. )سانا، 2019-4-26(

الجعفري: النظام التركي 
لم يلتزم بتنفيذ تعهداته 

بإخراج التنظيمات 
اإلرهابية من إدلب وال 
باتفاق سوت�سي حولها 
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رأى الكاتــب والصحافــّي، الدكتــور طــارق العبــد، بخصــوص مجريــات األحــداث شــمال البــالد، أنــه ال 
يمكــن فصــل مــا يجــري فــي الشــمال الســورّي، وبخاّصــة فــي ريــف حلــب وإدلــب عّمــا يجــري فــي الشــرق؛     

لكــن املســألة األكثــر إثــارة للجــدل هــي حالــة البراغماتيــة التــي يتبعهــا »أبــو محمــد الجوالنــي« فــي قدرتــه 
 
ً
علــى فــرض نفــوذه علــى كامــل املنطقــة الشــمالية، بمــا فيهــا مــن فصائــل وتنظيمــات ال تتبــع هــواه، وصــوال
لفــرع »حــراس الديــن« الــذي يمكــن وصفــه بفــرع تنظيــم القاعــدة الجديــد فــي املنطقــة، وال يمكــن إغفــال 
تصريحاتــه عــن الحشــد للمواجهــة فــي ريــف حمــاة وإدلــب، ثــم تأكيــده أن التفاهمــات التركيــة وإجــراءات 
أنقــرة فــي إطــار اتفاقيــات »أســتانة« لــم تــؤت بنتيجــة، فــي إشــارة ربمــا إلمكانيــة االنقــالب حتــى علــى اليــد 
التي قامت بتربيته ورفع شــأنه، وفي الوقت نفســه العمل على اســتغالل املســلحين األجانب في »حراس 
الديــن« و»الحــزب اإلســالمي التركســتاني« بإعــادة تذكيرهــم بـ»الجهــاد«، دون نســيان التأكيــد علــى 
اســتيعاب مســلحي ريف دمشــق وحمص الذين شــعروا بخيبة أمل كبيرة إزاء التســويات التي نقلتهم من 
 إلــى األب الروحــي لــكل هــؤالء املســلحين، وبالتالــي 

ً
مناطقهــم إلــى إدلــب ليتحــول طالــب كليــة الطــب ســابقا

فــرض نفســه وقواتــه كطــرف فــي أي معادلــة يريــد األتــراك بالدرجــة األولــى خلقهــا فــي تلــك املنطقــة.  

 إلى مصياف وريف 
ً
ويأتي كلُّ ذلك بالتزامن مع هجمات متكررة تطال مدينة حلب وأريافها، وصوال

الالذقيــة وســط تكثيــف إعالمــي معــارض عــن معركــة وشــيكة فــي إدلــب بالطبــع مــع رفــع رايــة الســالح 
.
ً
الكيميائــي مجــددا

والحال أنَّ موسكو ودمشق وطهران باتت ترغب بحسم ملف إدلب، وفق ما يصدر من تصريحات 
متتاليــة مــن املعنييــن فــي هــذه العواصــم الثــالث، ويبــدو ثمــة توافــق غيــر معلــن مــن الغــرب حيــال مثــل هــذه 
الخطوة، فبحسب ما تردد عن قمة رباعية جمعت في وقت سابق  حكام أنقرة وموسكو وباريس وبرلين، 
فــإنَّ اإلشــكالية األبــرز تتمثــل فــي عــودة املســلحين األجانــب إلــى بالدهــم، حيــث يرفــض األوربيــون مثــل هذه 
الخطــوة، فيمــا تبــدو الحقيقــة أن أي مواجهــة مقبلــة قــد تدفــع  فــي حــال  اســتعادة الجيــش للســيطرة إلــى 
ذوبان املســلحين املحليين في مجتمع الشــمال الســوري مع احتمالية واســعة لتشــكيل خاليا نائمة تنفذ 
لين في أي وقت؛ أما بالنســبة إلى القيادات الكبرى، فأجهزة االســتخبارات هي التي نقلتها  

ّ
أجندات املشــغ

)بما فيها الجوالني( إلى سورية ودفعتها لتأسيس التنظيمات الجهادية، كما ستتكفل مرة أخرى بنقلها 
إلــى مــكان جديــد الصطنــاع فو�ســى جديدة.

 عــن صحيفــة الشــرق األوســط( يق�ســي بانســحاب 
ً
فــي املقابــل، تتــردد معلومــات عــن اتفــاق )نقــال

القــوات الروســية مــن تــل رفعــت مقابــل دخولهــا إلــى جســر الشــغور فــي إدلــب، والعمــل علــى تأميــن طريــق 
»حلــب – الالذقيــة«، وهــو مــا يعنــي محــاوالت روســية متكــررة لتنفيــذ اتفــاق أســتانة ليبقــى دون ذلــك 
 عــن رفضــه لتنفيــذ مثــل 

ً
إشــكالية مواجهــة التنظيمــات الجهاديــة التــي ســبق وعبــر أميرهــا الجوالنــي مــرارا

هــذه التوافقــات. 

 إصــرار أنقــرة علــى االســتمرار فــي بنــاء الجــدار العــازل حــول عفريــن، مــع التأكيــدات 
ً
كمــا يبــدو الفتــا

التــي تتواصــل حــول عــدم إعــالم موســكو مــن قبــل األتــراك، فــي خطــوة يريــد األتــراك منهــا امل�ســي فــي تتريــك 
مســاحة الشــمال، ومنــع أي عــودة كرديــة للمنطقــة.
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