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ة تأّسســت عــام 2015 ،مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

عنى بالسياسات العاّمة والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم 
ُ
ت

السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والعســكرية 

امل (نظرّي، وتطبيقّي، )باإلضافة إلى 
ّ

واألمنية، وذلك باملعنى املعرفّي الش

عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزها على السياســات 

واإلقليميــة  املحليــة  السياســة  فاعلــي  ومتابعــة  الّراهنــة،  والقضايــا 

والدولية، على أساس الّنقد والتقييم، واستقصاء التداعيات املحتملة 

والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

تقريــر أســبوعي يصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات- مــداد، 

يرصــد مــا يرتبــط بتطــورات الحــدث الســوري، مــن اجتماعــات ولقــاءات 

وتصريحات وأحداث، من خالل تنســيقها وترتيبها وفق تسلســلها الزمني 

وربطها بعضها ببعض وبأحداث سابقة وبتطورات الحقة، وفق صيغة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

دار
اإلص

داد
م

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
نعــرض فيــه لجولــة وزيــر الخارجيــة الرو�ســي 
الــدول  مــن  عــدد  علــى  الفــروف  ســيرغي 

الســوري  امللــف  تصــدر  الخليجيــة، حيــث 

لقاءاتــه ومباحثاتــه مــع املســؤولين فــي تلــك 

األســبوع  ظهــر  مــا  الــى  باإلضافــة  الــدول، 

الفائــت مــن أخبــار بشــأن عــودة ســورية الــى 

االميرـكـي  والضغــوط  العربيــة،  الجامعــة 

لعرقلــة هــذه العــودة، بالغضافــة إلــى عــرض 

املهجريــن. ملــف  حــول  املســتجدات  آلخــر 

ملف الشمال
نتتبــع فيــه أخبــار العمليــات العســكرية الكثيفــة واملتواصلــة للجيــش العربــي الســوري 

علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب ومحيطهــا شــمال البــالد، باالضافــة الــى مســتجدات 

الحديــث حــول اســتئصال التنظيمــات االرهابيــة مــن املنطقــة.

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 

مــع التركيــز علــى الخالفــات املتصاعــد بيــن 

أنقــرة وواشــنطن بخصــوص مــا ســبق.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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 األســبوع الفائــت الجولــة التــي أجراهــا وزيــر الخارجّيــة 
ً
      كان الفتــا

ــد مــن 
ّ
الرو�ســّي ســيرغي الفــروف علــى عــدد مــن الــّدول الخليجّيــة، إذ أك

الرياض، »أنَّ روسيا لن تتراجع عن نهجها الرامي إلى تنفيذ قرار مجلس 
األمــن الدولــّي رقــم »2254« حــول ســورية، وإطــالق عمليــة تفــاوض 
يقودهــا الســوريون بأنفســهم«، وبشــأن تشــكيل اللجنــة الدســتورية، 
قــال: »أعتقــد أنــه مــن الصعــب اآلن الحديــث عــن أي مواعيــد محــددة، 
لكــن العمــل جــار بنشــاط«، وأضــاف: »آمــل أننــا ســنرى إنجازهــا فــي أقــرب 
 

ّ
وقــت«، وأعــرب الفــروف عــن امتنانــه للجانــب الســعودّي علــى حــث
املعارضين السوريين املوجودين على األرا�سي السعودية على املساهمة 

فــي العمليــة السياســية بشــكل بنــاء. )روســيا اليــوم، 2019-3-4(
     هــذا، ومــن جانبــه، قــال الجبيــر، فــي مؤتمــٍر صحافــّي مشــترك مــع 
الفــروف: إن »إعــادة فتــح الســفارة الســعودية فــي دمشــق مرتبــط بتطــور 
العمليــة السياســية.. ال يوجــد تغيــر فــي املوقــف الســعودي فيمــا يتعلــق 

بفتــح الســفارة فــي دمشــق«، وتطــرق إلــى مســألة 
: »لــن تتــم إال بعــد 

ً
إعــادة إعمــار ســورية، قائــال

انتهــاء الحــرب«، وأشــار إلــى أنَّ بــالده حريصــة 
علــى وحــدة األرا�ســي الســورية وتحقيــق حــّل 
سيا�سّي في البالد يستند إلى قرار مجلس األمن 

2254. )روســيا اليــوم، 2019-3-4(
     وقبيل وصوله الى الرياض، أوضح الفروف 
فــي مؤتمــر صحافــّي مشــترك مــع وزيــر خارجيــة 
قطــر فــي الدوحــة، أنــه لــم يتطــرق فــي محادثاتــه 
تشــكيل  مســألة  إلــى  القطريــة  العاصمــة  فــي 
عنى بإعادة االستقرار 

ُ
مجموعة عمل جديدة ت

 لوجــود مــا يكفــي مــن أطــر 
ً
إلــى ســورية، نظــرا

وآليــات ملعالجــة األزمــة الســورية، وقــال: »ال 
عمــل  مجموعــات  أّي  لتشــكيل  حاجــة  أرى 
حــول ســورية. هنــاك عمليــة أســتانا املتعــارف 
عليهــا مــن قبــل الجميــع، والتــي تخــوض تحــت 
واملعارضــة  الســورّية  الحكومــة  ســقفها 

املســلحة مفاوضــات ناجحــة بوســاطة تركيــا وروســيا وإيــران«.
ــر الفــروف بــأنَّ ممثلــي األمــم املتحــدة واألردن والواليــات املتحــدة 

ّ
     وذك

شــاركوا فــي صيغــة أســتانا بصفــة مراقبيــن، قبــل انقطــاع األميركييــن عــن 
الحضــور، وأضــاف: »لكــن ال نســتبعد ظهــور مراقبيــن إضافييــن فــي إطــار 
 عــن ذلــك هنــاك أدوات املبعــوث 

ً
هــذه العمليــة«، وأضــاف: أنــه فضــال

األممــي إلــى ســورية، واتصــاالت فــي إطــار رباعيــة روســيا وتركيــا وأملانيــا 
وفرنسا، كما تبقى موسكو على تواصل مع املجموعة املصغرة، وكذلك 

مــع واشــنطن عبــر القنــوات العســكرية. )روســيا اليــوم، 2019-3-4(
      وفــي اليــوم التالــي أكــد الفــروف،  فــي مؤتمــر صحافــّي مشــترك مــع نظيــره 
الكويتــّي صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح، وفــي معــرض رّده عــن ســؤال 
حــول األزمــة الســورية، أن موســكو تحتفــظ بقنــوات اتصــال عســكرية 
وسياســية مــع واشــنطن بشــأن ســورية، ملــا فــي ذلــك مــن مصلحــة إلدراك 

حقيقــة التطــورات هنــاك. )روســيا اليــوم، 2019-3-5(
    وقــال: إنَّ موســكو والريــاض تعــّدان القضــاء علــى اإلرهــاب فــي ســورية 
مهمــة رئيســة، وقــال: »عندمــا نتحــدث عــن االتفــاق فــي القضايا الرئيســة 
العربيــة الســعودية  ، اململكــة 

ً
نــا نقصــد أوال

ّ
للتســوية الســورية، فإن

وروســيا والعديــد مــن الــدول املعنيــة األخــرى تســعى إلــى القضــاء علــى 
 فــإن الســعودية مثلنــا 

ً
اإلرهــاب فــي األرا�ســي الســورية بشــكل تــام، وثانيــا

تــرى أنــه مــن املهــم ليــس إرســال املســاعدات اإلنســانية إلــى ســورية، 
فحســب بــل واملســاعدات الراميــة إلــى تهيئــة الظــروف لعــودة الالجئيــن«، 
وتابــع الفــروف: »اتضــح أن الجيــش األميرـكـّي يتــزود باإلمــدادات مــن 
 
ً
الخــارج.. مــن العــراق أو األردن«، وأضــاف: إذا كانــت أميــركا قلقــة جــدا
 في »مخيم الركبان«، 

ً
على املدنيين الذين يعيشون في وضع صعب جدا

 أنه يمكنها تزويد الالجئين هناك بكل ما يحتاجون 
ً
فمن املحتمل أيضا

إليــه، وليــس بوســاطة أفــراد العصابــات الذيــن يســيطرون علــى منطقــة 
التنــف، وأكــد، أن »األميركييــن يحتاجــون إلــى 
مخيــم الالجئيــن هــذا مــن أجــل مواصلــة تبريــر 
هنــاك«.  القانونــي  غيــر  العســكري  وجودهــم 

)2019-3-5 )ســبوتنيك، 
      مــن جهتــه طالــب الصبــاح، فــي املؤتمــر، 
باإلســراع فــي تنفيــذ حــّلٍ سيا�ســّيٍ فــي ســورية، 
وقــال: إن »بــدء العمليــة السياســية فــي ســورية 
 
ً
وعودتهــا إلــى أســرتها العربيــة سيســعدنا كثيــرا
فــي دولــة الكويــت«، وذكــر الوزيــر الكويتــي أن 
تاريخيــة  والكويــت  »روابــط عالقــات روســيا 
«، وأضــاف: 

ً
وملوســكو مواقــف نقدرهــا عاليــا

»نقــدر جهــود روســيا فــي دعــم تســوية األزمــة 
)ســبوتنيك،  الوســاطة«.  وجهــود  الخليجيــة 

)2019-3-5
     مــن جانبــه، أشــار املبعــوث الخــاصُّ للرئيــس 
الرو�ســّي إلــى الشــرق األوســط ودول إفريقيــة 
ميخائيــل  الرو�ســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
بوغدانــوف إلــى أنَّ »هيئــة التفــاوض« املعارضــة »كانــت حريصــة علــى 
انتهــاز فرصــة وجــود الفــروف فــي الريــاض لتنشــيط الحــوار مــع الجانــب 
الرو�ســي حــول ســير عمليــة التســوية الســورية«، وأضــاف: إن املعارضــة 
اتفقــت علــى األســماء فــي قائمتهــا مــن »اللجنــة الدســتورية« املنشــودة، 
كمــا ال اعتــراض لديهــا علــى األســماء الــواردة فــي قائمــة الحكومــة، وليــس 
هنــاك خــالف إال علــى نحــو ســتة مرشــحين لشــغل مقاعــد فــي قائمــة 
املجتمــع املدنــي«، وأوضــح بوغدانــوف، أنَّ وزيــر الخارجيــة الرو�ســي رد 
علــى مــا أبــداه املعارضــون الســوريون مــن حــرص علــى مواصلــة الحــوار 
مــع روســيا، بتوجيــه دعــوة لهــم لزيــارة موســكو »فــي أي وقــت«، وأشــار إلــى 
أنَّ ممثلــي »الهيئــة« يقــّرون بــأنَّ أهــداف روســيا فــي ســورية تتلخــص فــي 
صــون وحــدة أراضيهــا، و«ليــس لديهــم أي شــك فــي ذلــك«. )روســيا اليــوم، 

)2019-3-6

الفروف: روسيا لن 
تتراجع عن نهجها الرامي 
إلى تنفيذ قرار مجلس 

األمن الدولّي رقم 
»2254« حول سورية

امللف السيا�سي
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      وفي شأٍن ذي صلة، زعم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، 
أنهم يكثفون جهودهم في الوقت الراهن على الحل السيا�سي في سورية 
 
ً
بالتزامــن مــع وقــف إطــالق النــار فيهــا، وأشــار إلــى أنهــم ســيحققون زخمــا

 مــع تشــكيل »الدســتورية«. )األناضــول، 
ً
كبيــرا

)2019-3-6
الخارجيــة  اتهمــت  متصــل،  ســياق  فــي      
الروســية دول الغــرب بعرقلــة عــودة ســورية 
إلــى جامعــة الــدول العربيــة، وقالــت املتحدثــة 
باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: »العقبة تكمن 
فــي محاولــة شــركائنا الغربييــن، الذيــن يشــكلون 
، منــع مــا ســيصبح 

ً
 مناســبا

ً
ويقــودون تحالفــا

عبــارة جديــدة لفشــل سياســاتهم فــي املنطقــة، 
أي عــودة دمشــق إلــى جامعــة الــدول العربيــة«، 
وشــددت علــى أن »ال أحــد يــرى أي عراقيــل 
أخــرى«، فــي ســبيل عــودة ســورية إلــى الجامعــة 
العربيــة، وأوضحــت أن تطبيــع عالقــات الدول 
العربيــة مــع الســلطات الســورية »يجــري لتــوه 
علــى قــدم وســاق«، مشــيرة إلــى أن هــذا األمــر 
إنَّ »تغييــر  القائلــة  الغــرب  يقــوض مفاهيــم 

النظام فقط سيتيح للبالد إمكانية التطور داخل حدودها وخارجها«، 
ســتنتج  العربيــة  الــدول  جامعــة  إلــى  ســورية  عــودة  أن  إلــى  ولفتــت 
انعكاســات إيجابيــة لهــا ولــدول جوارهــا، مبينــة أن هــذه املنظمــة معنيــة 
بــإدارة األوضــاع فــي املنطقــة وال تســتطيع أن 
تعمل بشكل متناغم في حال عدم وجود دولة 
تمثــل »لوحــة كاملــة مــن املشــاكل واآلفــاق« بيــن 

)ســبوتنيك، 2019-3-7( أعضائهــا. 
    وفي وقت الحق، أكد بوغدانوف، وجود تغير 
إيجابــّي فــي مواقــف الســعودية وقطــر واإلمارات 
والكويت تجاه سورية، وقال: إن تحّرك بعض 
الــدول الســتعادة العالقــات مــع دمشــق يــزداد 
فــي  والسياســية  امليدانيــة  للتطــورات   

ً
وفقــا

ســورية، واعتبــر بوغدانــوف أنَّ وزيــر خارجيــة 
اإلمــارات، عبــد هللا بــن زايــد، محــقٌّ  فــي مــا قالــه 
ســورية،  فــي  والترـكـّي  اإليرانــّي  الوجــود  حــول 
 إلــى أن 

ً
بســبب غيــاب الوجــود العربــي، الفتــا

بســبب  الترـكـي شــمال ســورية جــاء  التحــرك 
فــراغ الســلطة. )روســيا اليــوم، 2019-3-7(

ســيرغي  الرو�ســي  الخارجيــة  وزيــر  وكان       

وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف في مؤتمر صحافّي مع نظيره اإلماراتي في أبو ظبي

بوغدانوف: هناك 

تغير إيجابّي في 

مواقف السعودية 

وقطر واإلمارات 

والكويت تجاه سورية

امللف السيا�سي
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الفروف قد شدد في مؤتمر صحافّي مع نظيره اإلماراتي في أبو ظبي، على 
أن موســكو تعــارض الوجــود غيــر الشــرعي للقــوات األجنبيــة علــى أرا�ســي 
اآلخريــن. بــدوره، قــال ابــن زايــد: إن عــودة ســورية إلــى الحضــن العربــي 
ضــرورة للتصــدي للنفــوذ اإليــران والتركــي. )روســيا اليــوم، 2019-3-7(
     مــن جانبــه، شــدد وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة أنــور 
 مــن 

ً
قرقــاش، علــى ضــرورة تفعيــل الــدور العربــّي فــي ســورية، محــذرا

تداعيات التدخالت اإلقليمية غير العربية في هذه البالد، وأبدى تأييد 
 إلــى مقــررات 

ً
اإلمــارات للتوصــل إلــى حــّلٍ سيا�ســّيٍ فــي ســورية اســتنادا

جنيــف ودعمهــا لجهــود املبعــوث األممــي الخــاص إليهــا غيــر بيدرســن، 
 علــى أهميــة إعــادة الــدور العربــي الناشــط فــي 

ً
وتابــع: »نؤكــد مجــددا

األزمــة الســورية ملواجهــة اســتمرار التدخــالت اإلقليميــة غيــر العربيــة 
والتي تقوض الجهود الدولية لحل األزمة وتفاقم معاناة البالد وشــعبها 
الســورية ووحدتهــا«. )روســيا  وتهــدد ســيادة األرا�ســي  بــل  الشــقيق، 

)2019-3-7 اليــوم، 
      تساءل بدوره وزير الخارجية املصري، سامح 
شــكري: »ألــم يئــن األوان للعــودة ملفاوضــات 
السياســية  للتســوية  تف�ســي  ونزيهــة  جــادة 
الضروريــة لألزمــة فــي ســورية الشــقيقة، بمــا 
يحقــق املطالــب املشــروعة للشــعب الســوري، 
ويســتعيد بنــاء مؤسســات الدولــة الســورية، 
إلــى  ويتيــح مواجهــة اإلرهــاب وعــودة ســورية 
مكانهــا الطبيعــي بيــن أشــقائها العــرب؟«. )ش أ 

)3019-3-7 ش، 
     إلى ذلك، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء 
أن  املعلــم،  وليــد  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر 
الدولــة الســورية تجــدد فــي كل مناســبة دعوتهــا 
اضطرتهــم  الذيــن  الســوريين  للمواطنيــن 
الحــرب واالعتــداءات اإلرهابيــة ملغــادرة البــالد 
 علــى أن 

ً
إلــى العــودة إلــى وطنهــم األم، مشــددا

علــى  املوضــوع  هــذا  تضــع  الســورية  الدولــة 
رأس أولوياتهــا وهــي حريصــة علــى عمليــة إعــادة 

اإلعمار وما يتطلبه ذلك من بنى تحتية بما يشجع املهجرين على العودة 
إلــى منازلهــم علــى الرغــم مــن املحــاوالت املســتمرة مــن قبــل بعــض الــدول 
والجهــات املعروفــة عرقلــة عودتهــم بــكل الســبل. )ســانا، 2019-3-6(
      واألســبوع الفائــت، حضــرت ســورية، فــي محفــل الــدورة التاســعة 
والعشــرين لالتحاد البرملاني العربي، والتي عقدت في العاصمة األردنية 
عمــان وشــارك فيهــا علــى مــدى يوميــن إضافــة إلــى وفــد مجلــس الشــعب، 
 وممثلون عن بقية البرملانات، وفي كلمته، شدد 

ً
 عربيا

ً
رؤساء 16 برملانا

رئيــس مجلــس الشــعب حمــودة الصبــاغ علــى أن ســورية بنصرهــا علــى 
اإلرهــاب تنتصــر لــكل العــرب واملنطقــة وتســهم فــي خــالص العالــم كلــه 
مــن هــذه اآلفــة التــي أوجدتهــا أعتــى قــوى العــدوان فــي العالــم، وأوضــح 
 عــن 

ً
أن دمشــق قلــب العروبــة النابــض مــا فتئــت تواجــه الغــزوات ذودا

العروبــة التــي لطاملــا طمــع فــي أرضهــا وأهلهــا الطامعــون«. )موقــع مجلــس 
الشــعب علــى اإلنترنــت، 2019-3-2(

     مــن جانبــه، وفــي كلمتــه التــي افتتــح بهــا االجتمــاع، أكــد رئيــس مجلــس 
النــواب األردنــي عاطــف الطراونــة، أنــه »البــد مــن تحــّرك فاعــل باتجــاه 
 ويعيــد 

ً
 وشــعبا

ً
التوصــل إلــى حــّلٍ سيا�ســّيٍ يضمــن وحــدة ســورية أرضــا

 مــن أســس االســتقرار 
ً
 أساســيا

ً
لســورية عافيتهــا ولتســتعيد دورهــا ركنــا

فــي املنطقــة«، ودعــا إلــى »تضافــر الجهــود للحفــاظ علــى االســتقرار فــي 
ســورية وعلــى االنجــازات التــي تــم تحقيقهــا ضــد تنظيــم داعــش ودعــم 
الجهــود التــي تمهــد الطريــق أمــام العــودة الطوعيــة لالجئيــن الســوريين 

إلــى وطنهــم«. )أ ف ب، 2019-3-2( 
     بــدوره، أكــد القائــم بأعمــال ســفارة ســورية فــي عمــان أيمــن علــوش، 
أنَّ عالقات ســورية مع األردن تســير في اإلتجاه الصحيح، وأنَّ النشــاط 
البرملانــي بيــن البلديــن تجــاوز النشــاط السيا�ســي، كمــا أكــد أن ســورية 
العربيــة،  مــع الشــعوب  ليــس لديهــا مشــاكل 
لكــن لديهــا مشــاكل مــع بعــض األنظمــة، ولفــت 
إلى أن سورية ليس لديها نية لتطبيع عالقاتها 
مــع الــدول التــي دعمــت اإلرهابييــن فــي ســورية 
خــالل الســنوات املاضيــة، ولفــت إلــى وجــود 
ضغــوط تمــارس علــى كل مــن يحــاول اإلنفتــاح 

علــى ســورية. )عمــون، 2019-3-3( 
     في سياق متصل، نقلت تقارير إعالمية عن 
مصــادر مطلعــة ترحيــب الســعودية واإلمــارات 
البرملانــي  االتحــاد  مقــر  بنــاء  دعــم  بمواصلــة 
العربــي فــي دمشــق الــذي جمــد العمــل بــه منــذ 
ســنوات ليحــل محلــه مقــر مؤقــت فــي العاصمــة 

اللبنانيــة بيــروت. )رأي اليــوم، 2019-2-3(
     وفــي مســتجدات »اإلرهــاب االقتصــادّي« 
عــن  األوروبــّي  االتحــاد  أعلــن  ضــد ســورية، 
إجراءات جديدة أحادية الجانب، بحّق وزراء 
فــي الحكومــة الســورية، وجــاء فــي قــرار االتحــاد 
األوروبي: »أضاف املجلس 7 وزراء في حكومة 
سورية إلى قائمة األشخاص والشركات التي تقع عليها العقوبات ضد 
»النظام« السوري وحلفائه، وهذه اإلضافات تأتي في سياق التغييرات 
 على استيراد 

ً
األخيرة للحكومة في سورية«، وتتضمن العقوبات، حظرا

 على بعض أنواع االستثمارات وتجميد أصول 
ً
النفط السورّي وقيودا

مصــرف ســورية املركــزي فــي أوروبــا وحظــر اســتيراد ســورية للمعــدات 
والتكنولوجيــا التــي يمكــن اســتخدامها فــي مــا يســميه »القمــع«، بينمــا 
تنــّص العقوبــات املفروضــة علــى األشــخاص الذيــن بــات عددهــم 277 
، علــى حظــر ســفرهم إلــى االتحــاد وتجميــد أموالهــم وكذلــك 

ً
شــخصا

تجميــد أمــوال الكيانــات املشــمولة بهــم، وضمــت القائمــة كل مــن وزراء 
الداخليــة اللــواء محمــد خالــد الرحمــون، والســياحة محمــد عامــر 
مارتيني، واألشغال العامة واإلسكان سهيل عبد اللطيف واالتصاالت 

امللحق التجاري 
األميركي في عمان 

يهدد التجار األردنيين 
ويحذرهم من 

التعامل مع نظرائهم 
السوريين!

امللف السيا�سي
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إيــاد محمــد الخطيــب، والصناعــة محمــد معيــن زيــن العابديــن، الذيــن 
تمــت تســميتهم فــي تشــرين الثانــي املا�ســي. )ســبوتنيك، 2019-3-3(

     علــى صعيــد متصــل، اســتنكر عضــو مجلــس النــواب األردنــّي عبــد 
الكريــم الدغمــي تهديــدات امللحــق التجــاري فــي ســفارة الواليــات املتحــدة 

لــدى بــالده للتجــار األردنييــن وتحذيرهــم مــن 
وقــال:  الســوريين،  نظرائهــم  مــع  التعامــل 
كافــة  تخالــف  ببلطجــة  قــام  امللحــق  »هــذا 
علــى  بالتنبيــه  وقــام  الدبلوماســية  األعــراف 
تجــار وصناعييــن أردنييــن وهددهــم باملالحقــة 
فــي حــال تعاونــوا مــع ســورية«، وأضــاف: »هــذه 
اإلجراءات دليل على إخفاق اإلدارة األميركية 
 إلــى 

ً
فــي حربهــا الكونيــة لتدميــر ســورية«، مشــيرا

أنَّ األردنييــن مــن أول الشــعوب التــي يحــّق لهــا 
ــد، أنَّ تصــرف 

ّ
التعامــل مــع الســوريين، وأك

امللحــق األميرـكـي فــي اجتماعــه مــع تجــار األردن 
 
ً
يرقــى إلــى أن يكــون »بلطجــة وزعرنــة وتصرفــا
اتخــاذ  إلــى  بــالده  حكومــة  ودعــا   ،»

ً
أرعنــا

إجراءاتهــا ضــد هــذا التصــرف، وشــّدد علــى 
طيــب العالقــات األردنيــة الســورية. )روســيا 

)2019-3-6 اليــوم، 
     فــي غضــون ذلــك، تطرقــت وزيــرة الداخليــة 
اللبنانيــة ريــا الحســن، فــي كلمــة أمــام مجلــس 
وزراء الداخلية العرب في تونس، إلى »النزوح 
الهائــل الــذي تســببت بــه الحــرب فــي ســورية«، 

 أمام الدول 
ً
 كبيرا

ً
 وأمنيا

ً
 واجتماعيا

ً
 اقتصاديا

ً
قائلة: إنه »يشكل تحديا

املضيفــة للنازحيــن وفــي مقدمهــا لبنــان«، وأضافــت: »نجــدد تمســكنا 
بضــرورة أن تكــون عــودة النازحيــن الســوريين أولويــة عربيــة ودوليــة«. 

)روســيا اليــوم، 3019-3-2(
     هــذا، وتحدثــت تقاريــر إعالميــة عــن أن 
ســيقوم  عــون  ميشــيل  اللبنانــي  الرئيــس 
بزيــارة إلــى موســكو فــي الشــهر الجــاري يبحــث 
فيهــا مــع نظيــره الرو�ســّي فالديميــر بوتيــن عــودة 
وقــال  بالدهــم،  إلــى  الســوريين  املهجريــن 
مصــدر سيا�ســي مقــرب مــن عــون: أن روســيا 
إلــى الرئيــس اللبنانــي  وجهــت دعــوة رســمية 
تحديــد  وتــم  آذار،  شــهر  فــي  موســكو  لزيــارة 
موعــد لقــاء الرئيــس الرو�ســّي بنظيــره اللبناني، 
املواضيــع  فــي  البحــث  »ســيتركز  وأضــاف: 
واالقتصاديــة،  الدبلوماســية،  السياســية، 
وموضــوع  الســوريين،  النازحيــن  وملــف 
الروســية،  املبــادرة  عبــر  النازحيــن  إعــادة 
، ودور لبنــان فــي 

ً
ألنهــا مبــادرة أساســية جــدا

الوضــع اإلقليمــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق 
األوســط علــى أثــر وجــود روســيا فــي ســورية«. 

)2019-3-2 )ســبوتنيك، 
     وفــي وقــت الحــق علــى األنبــاء الســابقة، 
أكــد عــون، أنــه لــن يتراجــع عــن العمــل لعــودة 
املهجرييــن الســوريين إلــى بالدهــم، بينمــا شــدد 

امللف السيا�سي

الخارجية الروسية: 

استنتاجات بعثة 

التحقيق في استخدام 

الكيميائي في دوما 

بسورية هدفها تبرير 

العدوان األميركي 

البريطانّي الفرن�سّي 

رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة
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وزيــر الدولــة لشــؤون النازحيــن صالــح الغريــب علــى ضــرورة التواصــل 
مــع دمشــق لحــّل ملــف املهجريــن، فــي وقــت نفــت فيــه موســكو أن تكــون 
عودتهــم تنتظــر إعــادة اإلعمــار فــي ســورية. )الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة 

)2019-3-3 لإلعــالم، 
     فــي هــذه األثنــاء، قــال ســفير روســيا لــدى لبنــان ألكســندر زاســبكين، 
بعــد لقائــه وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن اللبنانــي جبــران باســيل: »أكدنــا 
تعزيز الحوار السيا�سي بين البلدين إليجاد الحلول السلمية للنزاعات 
 لتصعيدات جديدة، وأشرنا الى 

ً
في املنطقة، وتنقية االجواء استبعادا

ضــرورة تكثيــف الجهــود لتقديــم املســاعدة لعــودة النازحيــن مــن قبــل 
املجتمــع الدولــّي«. )الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــالم، 2019-3-3(

     كذلــك، جــدد الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــيل عــون التأكيــد، أنَّ 
لبنــان ســيواصل تســهيل عمليــة عــودة املهجريــن الســوريين إلــى وطنهــم، 
وقــال فــي معــرض لقائــه وزيــر الدولــة لــدى وزارة الخارجيــة االتحاديــة 
األملانية نيلس أنين: »إن متابعة عودة املهجرين الســوريين إلى بالدهم 
 املجتمــع الدولــّي 

ً
ســتكون مــن أولويــات الحكومــة اللبنانيــة«، مطالبــا

باملســاعدة في عودة املهجرين الســوريين إلى وطنهم وعدم عرقلة ذلك. 
)ســانا، 2019-3-6(

 على التقرير الذي نشــرته 
ً
     إلى ذلك، وفي أول تعليق رســمّي رو�ســّي رّدا

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حــول الهجــوم الكيمائــّي املزعــوم فــي 
دوما، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن تجاهل املنظمة 
للمعلومات التي قدمتها روسيا وسورية حول فبركة استخدام السالح 
فــي دومــا »يثيــر القلــق«، وقالــت: إنَّ »االســتنتاجات التــي  الكيميائــي 
قدمتهــا بعثــة التحقيــق فــي اســتخدام الســالح الكيميائــي فــي ســورية 
بشــأن وقــوع هجــوم مزعــوم فــي دومــا، هدفهــا الوحيــد تبريــر العــدوان 

األميركــي البريطانــّي الفرن�ســّي فــي نيســان املا�ســي علــى دولــة ذات ســيادة 
فــي انتهــاك مليثــاق األمــم املتحــدة«، وشــّددت علــى أن الطابــع املســرحي 
للهجــوم الــذي قامــت بإخراجــه مجموعــة مــا يســّمى »الخــوذ البيضــاء« 

اإلرهابيــة يثيــر القلــق. )ســبوتنيك، 2019-3-6(
     وذكرت الخارجية األمريكية، في بيان أصدرته األسبوع الفائت، أن 
تقريــر بعثــة تق�ســي الحقائــق التابعــة ملنظمــة حظــر الكيميائــي، والــذي 
ينصُّ على »وجود أسس معقولة لالعتقاد أن مادة الكلور استخدمت 
في الهجوم املزعوم في مدينة دوما بغوطة دمشــق الشــرقية في 7 أيلول 
»النظــام  بــأن  القا�ســي  املتحــدة  الواليــات  موقــف  يؤكــد  املا�ســي«، 
يتحمــل املســؤولية عــن هــذا الهجــوم الكيميائــي البشــع الــذي أســفر عــن 

مقتــل وجــرح مدنييــن«.
     واتهــم نائــب املتحــّدث باســم الخارجيــة األمريكيــة، روبــرت باالدينــو، 
الحكومة الســورية بـ«خرق« االلتزامات املترتبة عليها بموجب معاهدة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة و«انتهــاك« قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 
2118، وتوجيــه اتهامــات مزيفــة إلــى املعارضــة املســلحة بعــد وقــوع 

الحــادث.
     وحمل البيان األمريكّي الحكومة السورية وحلفاءها، وفي مقدمتهم 
الهجمــات  حــول  »كاذبــة«  معلومــات  نشــر  عــن  املســؤولية  روســيا، 
 دمشــق وموســكو بعرقلــة وصــول فريــق 

ً
الكيميائيــة املزعومــة، متهمــا

املحققيــن الدولييــن إلــى دومــا عقــب وقــوع الهجــوم، ودعــت الخارجيــة 
األمريكية الحكومة السورية إلى التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر 
األســلحة الكيميائيــة والتخلــص ممــا تبقــى مــن برنامجهــا الكيميائــي 
وكشــف الســتار عــن أنشــطتها فــي هــذا املجــال. )روســيا اليــوم، 3-7-

)2019

امللف السيا�سي

السفير الرو�سي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين خالل لقائه وزير الخارجية واملغتربين اللبناني جبران باسيل
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التعليق

ــد العضــو املــؤازر فــي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، وعضــو األمانــة العامــة للمؤتمــر القومــّي 
ّ
     أك

العربــّي، كمــال خلــف الطويــل، أنَّ وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي الفــروف فــي معــرض جولتــه 
الخليجيــة، قاتــل فــي ســباق صراعــّي مــع الواليــات املتحــدة األميركيــة فــي موضــوع تطبيــع العالقــات 
 
ً
 عليهم أسئلة

ً
العربية مع الدولة السورية، وردد قوله: لسياسيي الدول الخليجّية التي زارها، طارحا

ه على العكس مما تتصورون، أنتم تكسبون 
ّ
من قبيل: ملاذا تترددون؟ ولَم تتراجعون؟ وقال لهم:  إن

فيما لو وضعتم أرجلكم في تلك الساحة وكنتم معنا، ولفت انتباههم إلى أنه من املمكن أن يدخلوا 
فــي محادثــات العاصمــة الكازخيــة أســتانا حــول ســورية، كطــرف رابــع، إلــخ....

     وأشار الطويل، إلى أنَّ الفروف أوضح للدول الخليجية التي زارها، أنه آن األوان إلنهاء الصراع في 
 من عملية إعادة اإلعمار التي لها مكاسب ومنافع لدى الكل، ولها دور في 

ً
سورية، وألن يكونوا جزءا

تثبيت االستقرار، ومنع لجوءات جديدة إلى أماكن أخرى في العالم، وإعادة املهجرين وأمور أخرى، 
ولفت الطويل، إلى أنه يبدو من أجوبة الكثير من تلك الدول الخليجية، أنهم كانوا متفهمين لحديث 

الفروف، ولكن غير قادرين على فعل شيئ بحكم الضغوطات التي تأتيهم من معسكرهم.

     واســتطرد الطويــل: إنَّ شــطري الواليــات املتحــدة، األول؛ اإلدارة األميركيــة املتمثلــة بترامــب، 
والثانــي؛ األمــن القومــّي،  يشــكالن الفضــاء لتلــك الــدول الخليجيــة، ومــع ذلــك فــإن ترامــب شــديد 
النكيــرة عليهــم بموضــوع تطبيــع العالقــات مــع دمشــق، مــن بــاب أن هــذا هــو الســبيل إلخــراج إيــران مــن 
سورية، وأشار إلى أن شق األمن القومي األميركي، ليس كثير املمانعة لهذا املوضوع، بحسبانه يريد 
جعــل الوجــود األميركــّي، ســواء املباشــر أو غيــر املباشــر عبــر األكــراد أو العشــائر أو أي تشــكيالت أخــرى، 

، عــن طريــق وضــع يــد لهــم فــي ســورية القادمــة.
ً
تكئــة لوضــع اليــد جزئيــا

     ولفــت الباحــث الدكتــور كمــال خلــف الطويــل، إلــى أنــه حتــى اآلن مــن الواضــح أنَّ بيــن الــروس 
واألميــركان بشــقيهم )الترامبــي، واألمــن القومــي(، ال تســتطيع دول الخليــج الحــراك إال مــع األميــركان، 

وهــو مــا يمكــن تلمســه مــن الجــّو العــام القائــم باملنطقــة.

     من جانبه، رأى معد التقرير، أنه واصل األسبوع الفائت، املوقف اللبنانّي ثباته من مسألة عودة 
املهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي حّررها الجيش العربي السوري، وهنا ال بد من اإلشارة 
 في ظل 

ً
 من حلفاء سورية، تحديدا

ً
 دوليا

ً
إلى أن موقف الرئيس اللبناني ميشال عون، يتطلب داعما

، مســؤول غربــي 
ً
ــه يحــط فــي لبنــان، أســبوعّيا

ّ
الضغــط الــذي يتعــّرض لــه لبنــان فــي هــذا الشــأن، إذ إن

لثنــي لبنــان عــن قــراره بإعــادة املهجريــن دون انتظــار الحــّلِ السيا�ســّيِ الــذي يبتغيــه الغــرب، األمــر الــذي 
تواجهــه الرئاســة اللبنانيــة باســتمرار، ولعــلَّ زيــارة عــون إلــى موســكو ولقــاَءه بوتيــن، يصّبــان فــي إطــار 

الدعــم الرو�ســّي للموقــف اللبنانــّي بشــأن املهجريــن.

     وأكــد، أن مســائل مــن قبيــل العقوبــات االقتصاديــة واملزاعــم واالتهامــات باســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة لــن تتوقــف، بحســبان أنَّ الحــرب الســورية انتقلــت الــى شــكل جديــد ومســتوى جديــد 
أساســه اقتصــادّي قانونــّي، مــع فشــل الــدول التــي قــادت ودعمــت الحــرب علــى ســورية، فــي امليــدان، 
ومــن ثــم فــإن تواصــل العقوبــات الغربيــة، وتواصــل االتهامــات باســتخدام الكيميائــي ال تخــرج عــن 
إطار الضغط على دمشق بغية تحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يجب االنتباه إليه والحذر منه ملا 

يمكــن أن يقــّدم مــن مبــررات للغــرب ملواصلــة االعتــداء علــى ســورية والشــعب الســورّي.

امللف السيا�سي



11

W W W . D C R S . S Y

ملف 
الشرق

ملف الشرق



12

W W W . D C R S . S Y

     واصــل أهالــي شــمال شــرق البــالد تأييدهــم للدولــة الســورية األســبوع 
الفائــت، وامتــدت رقعــة التأييــد إلــى ريــف محافظــة الرقــة بعدمــا شــهدت 
املدينة رفع تلك الشعارات، إذ شهدت قرية كدبران قرب مدينة الرقة، 
 لـ«ألسايش«، على خلفية قيام مجهولين برفع علم الجمهورية 

ً
استنفارا

العربيــة الســورية علــى أحــد أعمــدة الكهربــاء وكتابتهــم شــعارات مؤيــدة 
للدولــة الســورية علــى جــدران عــدد مــن املحــال التجاريــة واملنــازل، منهــا 
»قــوات النمــر قادمــون« و«فــرع املخابــرات الجويــة«. )مواقــع معارضــة، 

)2019-3-6
     مــن جهــة أخــرى، قــال ممثــل »مجلــس ســورية الديمقراطيــة –مســد« 
فــي واشــنطن، بســام إســحاق: »نحــن منفتحــون لبحــث أي اقتراحــات مــع 
ــد أن روســيا »قــوة سياســية هامــة فــي ســورية، 

ّ
املســؤولين الــروس«، وأك

 أن روســيا تلعــب دور وســيط 
ً
وقمنــا بأكثــر مــن زيــارة ملوســكو«، موضحــا

فــي اتصــاالت »مســد« مــع دمشــق، بينمــا تلعــب الواليــات املتحــدة الــدور 
ذاتــه فــي اتصــاالت »مســد« مــع أنقــرة، وأضــاف: 
»نتطلــع بفــارغ الصبــر إلــى مواصلــة التعــاون مــع 
كافة األطراف، وهي روســيا والواليات املتحدة 
املســألة  فــي  منخرطــون  آخــرون  والعبــون 

الســورية«.
     هــذا، وفيمــا يخــص قــرار واشــنطن ســحب 
قواتهــا مــن ســورية، قــال إســحاق: »كنــا نعــرف 
 أن الواليات املتحدة ستنسحب، ونحترم 

ً
دائما

«، وأضــاف: أن االتصــاالت 
ً
هــذا القــرار فعــال

بيــن مجلــس ســورية الديمقراطيــة واألميركييــن 
االنســحاب،  قــرار  صــدور  بعــد  تنقطــع  لــم 
 لنيــة واشــنطن إبقــاء 

ً
 إيجابيــا

ً
وأبــدى تقييمــا

مجموعة من عســكرييها داخل ســورية، حيث 
قــال: »مــن املبكــر للواليــات املتحــدة مغــادرة 

، فنحــن ال نــزال نحتــاج إلــى دعــم جــوي لقــوات ســورية 
ً
املنطقــة عســكريا

 
ً
الديمقراطيــة. لذلــك نــرى إبقــاء قــوات أميركيــة وأوروبيــة فــي ســورية أمــرا

«. )نوفوســتي، 2019-3-2(
ً
إيجابيــا

     هــذا، وأعــرب رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي 
مجلــس الشــورى اإليرانــي، حشــمت هللا فالحــت بيشــة، عــن دعــم بــالده 
إلطــالق مفاوضــات بيــن الحكومــة الســورية واألكــراد فــي البــالد، وقــال: 
إن »إيــران ترغــب فــي خــوض الحكومــة الســورية واألكــراد مفاوضــات، 
ــد أن إحــدى املشــاكل األساســية 

ّ
والظــروف لذلــك قيــد التحضيــر«، وأك

في سورية هي منطقة البوكمال حيث أبقى األمريكيون األوضاع مبهمة 
فيهــا. )إرنــا، 2019-3-8(

     إلــى ذلــك، ذكــرت تقاريــر إعالميــة، أن كبيــر املستشــارين لقــوات 
الــذي تقــوده واشــنطن بذريعــة محاربــة تنظيــم  »التحالــف الدولــّي« 
داعــش فــي ســورية، ويليــام روبــاك، التقــى مــع مســؤولين مــن »مجلــس 
ســورية الديمقراطيــة- مســد« فــي ناحيــة عيــن عي�ســى، وتمــت مناقشــة 
التطــورات امليدانيــة فــي مناطــق شــمال وشــرق ســورية وأهمهــا مرحلــة مــا 

. )هــاوار، 2019-3-2(
ً
بعــد هزيمــة داعــش عســكريا

     وفــي وقــت متأخــر مــن يــوم الســبت، أعلــن وزيــر دفــاع النظــام التركــي، 
خلو�سي أكار، إنهاء تركيا التحضيرات لعدوان جديد يستهدف منطقة 
منبــج وشــرق الفــرات، وقــال فــي معــرض جولــة أجراهــا بمنطقة عســكرية 
شــرقي تركيــا: »القــوات التركيــة علــى أهبــة االســتعداد، وتنتظــر أوامــر 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان«، وأضاف: »لن نسمح بتعريض 
أمــن بالدنــا للخطــر بــأّيِ شــكل مــن األشــكال وال ينبغــي أن يشــك أحــد فــي 
 أن بــالده »لــن تتخلــى عــن ســيادتها واســتقاللها بــأي شــكل 

ً
ذلــك«، مؤكــدا

مــن األشــكال«، وتابــع: »لــن نســمح بظهــور أي ممــر إرهابــّي جنــوب بالدنــا 
 ،»

ً
فــي شــمال ســورية... لــم نســمح علــى اإلطــالق ولــن نســمح بذلــك أبــدا

وفــي رســالة موجهــة لألكــراد الســوريين، شــّدد علــى أنَّ تركيــا »تســتهدف 
البعــض  يحــاول  الذيــن  األكــراد  أشــقاءها  وليــس  فقــط،  اإلرهابييــن 
تحريضهــم مــن خــالل إشــاعة الفتــن واملكائــد«، وأضــاف: أن »حــزب 
العمــال الكردســتاني« ال يمثــل األكــراد علــى 
اإلطــالق، واإلعــالم الغربــي يســعى إلــى تحريــف 
الحقائــق فــي هــذا الصــدد، وأضــاف: »كفاحنــا 
موجــه ضــد إرهابيــي غولــن، وحــزب العمــال 
الشــعب،  حمايــة  ووحــدات  الكردســتاني 
الغربــي  اإلعــالم  لكــن  وأذرعهــم،  وداعــش، 
العمــال  حــزب  ضــد  كفاحنــا  إظهــار  يحــاول 
الكردســتاني ووحــدات الحمايــة وكأنــه حــرب 

تركيــة - كرديــة«. )األناضــول، 2019-3-2(
     فــي غضــون ذلــك، كتبــت وزارة الدفــاع 
الروســية علــى موقعهــا اإللكترونــي: »ســينعقد 
اليــوم فــي فيينــا لقــاء يجمــع رئيــس هيئــة األركان 
الروســية النائــب األول لوزيــر الدفــاع جنــرال 
والجنــرال  غيراســيموف،  فاليــري  الجيــش 
جوزف دانفورد رئيس هيئة األركان املشتركة األميركي«. )روسيا اليوم، 

)2019-3-4
 بين 

ً
     وباإلضافة إلى الوضع الســوري، فإن من املســائل التي تثير توترا

الجيشــين األميركــي والرو�ســي قضيــة القــوى النوويــة فــي أوروبــا، وال ســيما 
بعــد تخلــي واشــنطن عــن معاهــدة الصواريــخ النوويــة املتوســطة املــدى، 
مّتهمــة روســيا بعــدم االلتــزام بهــا، األمــر الــذي رّدت عليــه موســكو أمــس، 
 تعليــق مشــاركة بــالده فــي 

ً
إذ قــرر الرئيــس الرو�ســّي فالديميــر بوتيــن رســميا

املعاهــدة. )أ ف ب، 2019-3-4(
     فــي ســياق متصــل، وصــل املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســورية يــوم 
االثنيــن إلــى العاصمــة التركيــة أنقــرة، وعقــد الثالثــاء، لقــاءات مــع نائــب 
وزيــر الخارجيــة الترـكـّي ســادات أونــال، ومســؤولين عســكريين أتــراك، 
مــن املنتظــر أن يبحــث الجانبــان عمليــة انســحاب القــوات األميركيــة 
مــن ســورية، وتطبيــق مــا تســمى »خارطــة طريــق« منبــج شــمال حلــب، 
التــي توصلــت إليهــا تركيــا والواليــات املتحــدة فــي حزيــران املا�ســي، ودارت 
فيمــا بعــد بيــن الجانبيــن ســجاالت وحصلــت توتــرات بينهمــا بســبب عــدم 

امتداد رقعة التأييد 

للدولة السورية من 

مدينة الرقة إلى ريف 

املحافظة

ملف الشرق
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تنفيذهــا. )األناضــول، 2019-3-4(
     في هذه األثناء، رد الرئيس األميركي على مشّرعي بالده باملوافقة التامة 
على اإلبقاء على القوات األميركية في سورية، وكتب على خطابهم بخط 
 بنســبة مئــة باملئــة«، وأظهــرت النســخة مــن الخطــاب 

ً
يــده، »أتفــق تمامــا

أن ترامب سلط الضوء على فقرة خاصة بأهداف اإلبقاء على الوجود 
األميركــي فــي ســورية. وجــاء فــي الفقــرة: »نســعى لضمــان أال تضيــع جميــع 

املكاســب التــي تحققــت فــي ســورية وأال يعــود 
، وأن إيــران لــم تعــد تتجرأ، 

ً
تنظيــم داعــش أبــدا

وإننــا نعــزز مكاســبنا ونضمــن أفضــل نتيجــة فــي 
جنيــف للمصالــح األميركيــة« مــن االســتمرار فــي 

االحتــالل. )إن بــي �ســي نيــوز، 2019-3-6(
     وفيمــا يمكــن حســبانه خطــوة باتجــاه نشــر 
قــوات مــن حلــف شــمال األطل�ســي »الناتــو« 
فــي شــمال شــرق ســورية بعــد انســحاب قــوات 
العــام  األميــن  أعــرب  األميركيــة،  االحتــالل 
امتنانــه  عــن  ســتولتنبرغ،  ينــس  للحلــف 
للتنســيق بيــن الواليــات املتحــدة وتركيــا، حيــال 
ســورية،  شــرق  شــمال  فــي  األوضــاع  تســوية 
»التحالــف  مــن  جــزء  »الناتــو«  أن  وذكــر، 
وأن  داعــش،  ملكافحــة  املزعــوم  الدولــي« 
الحلــف يشــارك فــي مكافحــة التنظيــم املذكــور، 

عبــر بعثتــه التدريبيــة فــي العــراق، وطائــرات أواكــس للمراقبــة والتحذيــر 
 علــى األرض فــي ســورية، لكــن 

ً
ــر، وأضــاف: »الناتــو ليــس موجــودا

ّ
املبك

هناك أعضاء للحلف تنشط داخل األرا�سي السورية، وقيادة الحلف 

ممتنــة مــن التنســيق القائــم بيــن األعضــاء«. )األناضــول، 2019-3-5(
     جــاءت هــذه التطــورات فــي وقــت أعلنــت فيــه وزيــرة الدفــاع الفرنســية 
»شــارل  الفرنســية  البحريــة  الطائــرات  حاملــة  بــأن  بارلــي،  فلورنــس 
ديغــول« ســتتجه مــن تولــون إلــى شــرق البحــر املتوســط للمشــاركة فــي 
أعمــال »التحالــف الدولــي« ضــد داعــش، وقالــت: »تجــري معــارك ضارية 
وسط وادي نهر الفرات، يجب أن تنتهي »الخالفة« اإلقليمية. هذا أمر 
ال مفــر منــه«، وأشــارت إلــى أن داعــش هــو فــي 
طــور »إعــادة التشــكيل والتغييــر«، لذلــك مــن 
الضــروري محاربتــه بطــرق أخــرى، ومــن املقــرر 
أن تنفــذ »تشــارل ديغــول« املهمــة خــالل مــدة 
املحيــط  إلــى  ســتتجه  وبعدهــا  أشــهر،  أربعــة 

الهنــدي. )ســبوتنيك، 2019-3-5(
      في السياق ذاته، أعلن قائد القيادة املركزية 
»ســينتكوم«،  األميركيــة  املســلحة  للقــوات 
الجنرال جوزيف فوتيل، أن تنظيم داعش لم 
يستسلم، بل غير استراتيجيته، وأشار الجنرال 
فــي معــرض جلســة اســتماع فــي مجلــس النــواب 
تلقــى  التنظيــم  أن  إلــى  الخميــس،  األمريكــي، 
 
ً
ضربــات، لكــن »مــا نــراه اليــوم ليــس استســالما
مــدروس  قــرار  هــو  وإنمــا  كتنظيــم،  لداعــش 
للحفــاظ علــى ســالمة أفــراده والحفــاظ علــى 
القــدرات«، واعتبــر فوتيــل أن داعــش يغيــر اســتراتيجيته ويســعى لنقــل 

 والتحضيــر لهجمــات جديــدة.
ً
مســلحيه إلــى مناطــق أكثــر أمانــا

     وأشــار إلــى أن متابعــة األوضــاع امليدانيــة تبّيــن أن مســلحي التنظيــم 

رفع علم الجمهورية العربية السورية على أحد أعمدة الكهرباء في قرية كدبران

إيران تعرب عن دعمها 

إلطالق مفاوضات بين 

الحكومة السورية 

واألكراد 
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الذيــن نقلــوا مــن جيــوب داعــش األخيــرة ال زالــوا متطرفيــن، ولــم يندمــوا 
 أن على القوات األمريكية إبداء الحذر ومواصلة 

ً
على أعمالهم، مضيفا

العمليــات ضــد التنظيــم، وأكــد أن »القضــاء علــى »الخالفــة« إنجــاز 
عســكري كبيــر لكــن محاربــة داعــش والتطــرف املســلح ال تــزال بعيــدة عــن 

نهايتهــا وال تــزال مهمتنــا قائمــة«. )روســيا اليــوم، 2019-3-7(
     ذلــك، وبخصــوص ســحب القــوات األميركيــة مــن ســورية، أكــد 
 بخطــط اإلدارة األمريكيــة لســحب القــوات مــن 

ً
فوتيــل علــى امل�ســي قدمــا

ســورية، التــي أعلــن عنهــا الرئيــس دونالــد ترامــب فــي كانــون األول املا�سي، 
وقــال: »مــا يقــود مســار االنســحاب هــو مهمتنــا املتمثلــة فــي هزيمــة تنظيــم 
داعــش، وهــذا هــو تركيزنــا األسا�ســي والتأكــد مــن أننــا نحمــي قواتنــا وأننــا 
ال ننســحب بطريقــة تزيــد الخطــر علــى قواتنــا«، وتابــع: »ال أتعــرض فــي 
الوقــت الحالــي لضغــط لاللتــزام بموعــد محــدد«. )رويتــرز، 2019-3-8(
     على خط مواٍز، صرح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بأن تركيا 

أنجــزت اســتعداداتها لتنفيــذ عمليــة عســكرية 
ضــد »اإلرهابييــن« فــي منطقــة شــرق الفــرات، 
وقواتهــا قــادرة علــى الدخــول إلــى ســورية اآلن، 
وتابــع: »لــن نســمح بــأي عمــل مــن شــأنه أن 
الواليــات  تركيــا،  ضــد   

ً
أمنيــا  

ً
خطــرا يشــكل 

شــاحنة  ألــف   23  
ً
مجانــا أرســلت  املتحــدة 

محملة باألسلحة الثقيلة، إلى أين تذهب هذه 
 علــى 

ً
الشــاحنات؟ أال تشــكل محتوياتهــا تهديــدا

تركيــا«؟، وأشــار إلــى أن الرئيــس الترـكـي، رجــب 
دونالــد  األمريكــي،  ونظيــره  أردوغــان،  طيــب 
ترامــب، اتفقــا علــى تنســيق انســحاب الواليــات 
املتحــدة مــن األرا�ســي الســورية، وتفهــم ســيد 
فــي  األمنيــة  تركيــا  مخــاوف  األبيــض  البيــت 
الشــمال الســوري، ولفــت إلــى أن تركيــا تنظــر 
إلــى »املنطقــة اآلمنــة« علــى أنهــا ال تتمكــن عبرهــا 
أي قــوة أو منظمــة إرهابيــة مــن تهديــد أمــن 

)األناضــول، 2019-3-7( تركيــا وســالمتها. 
    فــي هــذه األثنــاء، أفــادت تقاريــر  صحافّيــة 
 
ً
 نهائيــا

ً
بــأن واشــنطن وضعــت الجمعــة موعــدا

أمــام حلفائهــا األوروبييــن ـكـي يؤكــدوا التزامهــم 
بالخطــة األمريكيــة حــول »اســتقرار الوضــع فــي 

الشــمال الســوري«، ونقلــت التقاريــر، عــن مســؤولين أمريكييــن قولهــم: 
إنَّ إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب طالبــت ثمانيــة حلفــاء أوروبييــن، بمــن 
فيهــم فرنســا وبريطانيــا وتركيــا، بتأكيــد تحملهــم املســؤولية، وأمهلتهــم 
حتــى نهايــة يــوم الجمعــة، وذلــك فــي محاولــة لـ«إقنــاع الشــركاء املتردديــن 

بالوقــوف إلــى جانــب واشــنطن فــي خطتهــا التــي ال تــزال قيــد اإلعــداد«.
     وذكــر املســؤولون أن الواليــات املتحــدة دعــت حلفاءهــا فــي القــارة 
 من التحالف ويضمنوا أال يستعيد تنظيم 

ً
العجوز إلى أن »يبقوا جزءا

 
ً
داعش موطئ قدم له في الشمال السوري«، وتهدف هذه الخطة أيضا

إلــى منــع وقــوع مواجهــة عســكرية بيــن املقاتليــن األكــراد الذيــن يشــكلون 
العمود الفقري لـ«قوات سورية الديمقراطية« املدعومة من واشنطن 

وتركيــا.
     وقــال مســؤول فــي الّدفــاع األميرـكـّي للصحيفــة إنَّ األوروبييــن »أبــدوا 
نيتهــم البقــاء، لكنهــم لــم يلتزمــوا بعــد«، مــن جانبهــم، أكــد مســؤولون 
أوروبيــون أن دول القــارة العجــوز بــدأت العمــل العســكري فــي ســورية 
مــع الواليــات املتحــدة فــي عــام 2015 مــع اإلدراك أن جميــع القــوات 
ستنسحب من البالد في آن واحد، حسب صيغة »دخلنا معا فننسحب 
معا«، لكن بعد إعالن ترامب قراره سحب جميع القوات األمريكية من 
سورية من جانب واحد، رفض الزعماء األوروبيون املطالب األمريكية 
بإبقــاء قواتهــم هنــاك لضمــان اســتقرار منطقــة آمنــة بيــن تركيــا وســورية 

 لواشــنطن.
ً
فــي شــمال البــالد، مهدديــن باالنســحاب الكامــل تبعــا

     بمقابــل ذلــك، ذكــر مســؤولون فــي الّدفــاع األميرـكـّي رفيعــو املســتوى 
أن قــرار ترامــب التخلــي عــن خطتــه األصليــة 
جــاء  ســورية  فــي  القــوات  مــن  جــزء  وإبقــاء 
اســتجابة ملطالــب األوروبييــن، وأشــاروا إلــى أن 
فرنســا هــي الحليــف الوحيــد للواليــات املتحــدة 
الــذي أكــد نيتــه إبقــاء قــوات فــي ســورية، فيمــا 
قــال مســؤولون فرنســيون فــي وقــت ســابق مــن 
األســبوع الجــاري: إنَّ باريــس ال تــزال تنتظــر 
 مــن التفاصيــل حــول الخطــة األمريكيــة.

ً
مزيــدا

فــي »البنتاغــون«، أنَّ       وذكــر مســؤولون 
الخطــة األمريكيــة فــي نســختها الحديثــة تق�ســي 
بإبقاء ثالث مجموعات من الجنود األمريكيين 
في سورية، أوالها في مدينة منبج عند الحدود 
مــع تركيــا، حيــث ســتواصل القــوات األمريكيــة 
تســيير دوريــات مشــتركة مــع القــوات التركيــة، 
شــرق  فــي  فســتبقى  الثانيــة  املجموعــة  وأمــا 
الفــرات، داخــل »املنطــة اآلمنــة« املزعومــة، 
وفيمــا يتعلــق باملجموعــة الثالثــة فســتبقى فــي 
قاعــدة التنــف عنــد الحــدود مــع األردن. )وول 

ســتريت جورنــال، 7و2019-3-8(
     بمــوازاة ذلــك، عــاد آكار ليحــذر، الواليــات 
املتحــدة وأوروبــا مــن إمكانيــة تعــرض قواتهمــا 
لهجمــات فــي »املنطقــة اآلمنــة« حــال نشــر عســكرييهما هنــاك لإلشــراف 
عليهــا، وأكــد أن تركيــا تــرى أنــه مــن الضــروري إنشــاء »منطقــة آمنــة« 
 بمحــاذاة الشــريط 

ً
شــمال ســورية عمقهــا مــن 30 إلــى 40 كيلومتــرا

 مــن شــرق الفــرات وحتــى الحــدود 
ً
الحــدودي الــذي يبلــغ 440 كيلومتــرا

العراقية، وأفاد بأن ذلك يعني إقامة »منطقة آمنة« بمساحة نحو 13 
، وال يمكــن تأمينهــا ببضــع مئــات مــن الجنــود.

ً
 مربعــا

ً
ألــف كيلومتــرا

     ولفــت أكار إلــى اســتخدام املســلحين األكــراد طائــرات مســيرة محملــة 
بمتفجــرات فــي اآلونــة األخيــرة، الســتهداف املواقــع العســكرية واملدنيــة 

نائب الرئيس التركي: 

مستعدون لتنفيذ 

عملية عسكرية ضد 
»اإلرهابيين« شرق 

الفرات وقواتها قادرة 

على الدخول إلى 

سورية اآلن!
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 مــن الشــريط الحــدودي، وشــدد أن هــذا الوضــع 
ً
داخــل تركيــا، انطالقــا

يظهر أحقية تركيا في املطالبة بـ«منطقة آمنة« إلبعاد »اإلرهابيين« عن 
حدودها، وختم بالقول: »ســنبذل ما بوســعنا للحفاظ على أمن دولتنا 
بأنفسنا ألن حفظ األمن ال يمكن أن يقوم به وكالء... القوات املسلحة 
التركيــة ســتقوم بالــالزم مــن أجــل أمــن شــعبها ووطنهــا فــي املــكان والزمــان 

املناســبين«. )األناضــول، 2019-3-8(
     واألســبوع الفائــت، أعلنــت »قســد« البــدء باملرحلــة النهائيــة لطــرد 
مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــن بلــدة الباغــوز آخــر  جيــب لــه فــي 
منطقة شرق الفرات، بعد يومين من كشف التنظيم عن »اتفاق« مع 
»قسد« و«التحالف الدولي« يق�سي بخروج من يرغب من جيبه األخير 
شرق الفرات، وبينت تقارير إعالمية، أن قوات خاصة أجنبية تشارك 
فــي العمليــة، ولفتــت إلــى أنــه »ال نعلــم مــا تبحــث عنــه القــوات الخاصــة فــي 
مــزارع الباغــوز هــل هــم قــادة مــن الصفيــن األول والثانــي أم تبحــث عــن 

أمــوال وثــروات أو أســباب أخــرى«.
     فــي غضــون ذلــك، جــرت اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش والقــوات 
الرديفــة لــه مــن جانــب ومســلحي تنظيــم داعــش مــن جانــب آخــر، وذلــك 
فــي هجــوم للتنظيــم عنــد محاولــة مســلحيه عبــور ضفــة نهــر الفــرات قــرب 
مدينــة البوكمــال بالقطــاع الشــرقي مــن ريــف ديــر الــزور، فــي وقــت قصف 
 منطقــة مــزارع 

ً
طيــران »التحالــف« بالفوســفور األبيــض املحــرم دوليــا
الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي. )ســانا، 2019-3-2(

     في هذه األثناء ذكرت تقارير إعالمية أن »نحو 400 من مسلحي داعش 
بينهــم إرهابيــون مــن جنســيات غربيــة، جــرى نقلهــم وتســليمهم لقــوات 
الجيــش العراقــي، حيــث نقلــوا علــى متــن شــاحنات التحالــف الدولــي«، فــي 
سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إنقاذ األنبار حميد الهايس، أن أي 

مســلح مــن داعــش يســلم نفســه إلــى »قســد« يتــم نقلــه إلــى العــراق بغــض 
 أن »هــؤالء مــن مختلــف جنســيات العالــم«، 

ً
النظــر عــن جنســيته، مبينــا

وأضاف الهايس: إن »عددهم )الدواعش( مع أطفالهم ونسائهم يصل 
 إلى أن »بلدان هؤالء تبرأت منهم وتمنع 

ً
إلى نحو 1000 شخص«، مشيرا

وصولهم إليها ملحاكمتهم«. )الســومرية نيوز، 2019-3-6(
 ،

ً
     فــي غضــون ذلــك، ال يــزال ملــف الدواعــش األجانــب فــي ســورية عالقــا

إذ إنَّ »حــزب االتحــاد الديمقراطــي املســيحي« و«الحــزب الديمقراطــي 
االشــتراكي«، شــريكه فــي االئتــالف الحاكــم، اتفقــا علــى خطــة لســحب 
الجنســية مــن بعــض األملــان الذيــن قاتلــوا فــي صفــوف التنظيــم، وذكــرت 
مصــادر بالحكومــة األملانيــة: أنــه ينبغــي وجــود ثالثــة معاييــر حتــى تتمكــن 
الحكومــة مــن نــزع الجنســية عــن األملــان املنضويــن فــي صفــوف داعــش، 
وهــي أن يكــون لهــم جنســيات أخــرى، وأن يكونــوا بالغيــن، وقاتلــوا فــي 

صفــوف التنظيــم. )سودويتشــه تســايتونج، 2019-3-4(
     من جانب آخر، أكدت مصادر كنسية سورية أن »الشائعات حول 
وليو، تبدو هذه املرة 

ّ
مصير مؤسس رهبنة دير مار مو�سى األب باولو دال

جديــرة بعــدم رفضهــا كأخبــار ال ُيعتمــد عليهــا، ألنهــا تســتند الــى إفــادات 
رهائن أكراد تمكنوا من الخروج أحياء من األرا�سي التي ال تزال بأيدي 
داعــش«، وأضافــت: أن »هــؤالء الرهائــن أكــدوا أنهــم رأوا األب باولــو علــى 
قيــد الحيــاة، إلــى جانــب رهائــن آخريــن، مــن بينهــم الصحفــي البريطانــي 
جون كاتلي وممرضة الصليب األحمر النيوزيلندي«. )آكي، 2019-3-4(
     وبمــوازاة قــرب القضــاء علــى تنظيــم داعــش  شــرق الفــرات، قــال 
مصــدر عســكري فــي غرفــة عمليــات ريــف حمــص الشــرقي:  إنَّ وحــدات 
مــن الجيــش وبالتعــاون مــع القــوات الرديفــة علــى وشــك أن تبــدأ عمليــة 
عســكرية فــي باديــة الســخنة بأق�ســى ريــف حمــص الشــرقي، تهــدف إلــى 

نقل نحو 400 من مسلحي داعش بينهم إرهابيون من جنسيات غربية وتسليمهم لقوات الجيش العراقي
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تمشــيط تلــك املحــاور والجيــوب مــن مســلحي داعــش وضبــط تحركاتهــم 
والبحــث عــن أي أوكار محتملــة للتنظيــم. )الوطــن، 2019-3-2(

     يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مركز التنسيق الرو�سي في قاعدة 
»حميميــم« الفريــق ســيرغي ســولوماتين، أن الواليــات املتحــدة األميركيــة 
تواصل منع خروج املهجرين السوريين القاطنين في »مخيم الركبان«، 
وقــال: إن »الواليــات املتحــدة رفضــت االســتجابة لنــداء مقــر التنســيق 
املشترك بين الهيئات في روسيا وسورية لتنظيم عودة وإقامة الالجئين 
لنقــل املهجريــن  التنــف  إلــى منطقــة  النقــل  بمــرور قوافــل  والســماح 

الســوريين مــن داخــل مخيــم الركبــان«. )روســيا اليــوم، 2019-3-2(
     وفــي الشــأن ذاتــه، قــال متحــدث باســم الخارجيــة االميركيــة: »إنَّ 
الواليــات املتحــدة تؤيــد دعــوة األمــم املتحــدة إليجــاد حــل مســتدام 
كافــة  مــع  الجهــود  وبتنســيق  الحمايــة  ملعاييــر   

ً
وفقــا الركبــان  ملشــكلة 

األطراف املعنية، غير أنَّ املبادرات الروسية التي تنفذ من جانب واحد 
ال تفي بهذه املعايير«، وأكد استعداد واشنطن واألمم املتحدة »لجهود 
منســقة لضمــان املغــادرة اآلمنــة والطوعيــة والواعيــة ملــن يرغبــون فــي 

ذلــك«. )روســيا اليــوم، 2019-3-2(
    على خط مواز، قال وزير الخارجية األردني، 
أيمــن الصفــدي: إن هنــاك محادثــات أردنيــة 
أميركيــة روســية بشــأن كيفيــة عــودة ســكان 
مخيــم الركبــان للنازحيــن إلــى قراهــم ومدنهــم 
داخل سورية، التي تحررت من قبضة تنظيم 
هــو  الركبــان  »مخيــم  أن  وأضــاف:  داعــش، 
مخيم للنازحين الســوريين على أرض ســورية، 
وليــس  فهــو قضيــة ســورية وأمميــة  وبالتالــي 
قضيــة أردنيــة«، وشــدد علــى أن الحــل الوحيــد 
لقضيــة الركبــان يكمــن فــي عــودة قاطنيــه إلــى 

مناطقهــم، ذلــك أن املخيــم يوجــد فــي منطقــة صحراويــة، لــم يحــدث أن 
. )ســكاي نيــوز عربيــة، 2019-3-2(

ً
 منظمــا

ً
 مجتمعّيــا

ً
شــهدت وجــودا

     وعادت موسكو ودمشق، لتؤكدا أن االحتالل األميركي يواصل عرقلة 
خطوات غير مسبوقة تتخذها الحكومة السورية لحل مشكلة »مخيم 
بيــان مشــترك للهيئتيــن التنســيقيتين الروســية  فــي  الركبــان«، وجــاء 
والســورية لشــؤون عــودة الالجئيــن: أن األميركييــن عبــر ممارســاتهم »غيــر 
البنــاءة« يواصلــون عرقلــة خطــوات غيــر مســبوقة تتخذهــا الحكومــة 
الســورية لحــل مشــكلة مخيــم الركبــان وإجــالء قاطنيــه،  مــا يــؤدي 
 
ً
لسقوط مزيد من الضحايا وتفاقم معاناة السوريين املحتجزين قسرا

 فــي التنــف، الخاضعــة لالحتــالل األميركــي.
ً
فــي منطقــة الـــ55 كيلومتــرا

 والشروع في 
ً
     ودعا البيان واشنطن لترك الشعارات الشعبوية جانبا

الخطــوات العمليــة املتمثلــة فــي إخــالء ســبيل ســكان«الركبان« وضمــان 
حقهم في الخروج الحر إلى ديارهم وضمان سالمة القوافل اإلنسانية، 
 األمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى علــى كســر صمتهــا واتخــاذ 

ّ
وحــث

موقــف واضــح لتخفيــف معانــاة النازحيــن الســوريين. )روســيا اليــوم، 
)2019-3-6

     كمــا أشــار البيــان إلــى أن األســئلة األميركيــة 
والتــي  الرو�ســي،  الجانــب  إلــى  ســلمت  التــي 
 
ً
تزعــم واشــنطن أنهــا دون إجابــة تحمــل طابعــا
، وتهــدف إلــى إربــاك املجتمــع 

ً
 بحتــا

ً
اســتفزازيا

الدولــي والتشــكيك باإلجــراءات التــي تتخذهــا 
روســيا وســورية للوصــول إلــى تســوية لقضيــة 
الحكومــة  أن  البيــان  وأوضــح  »الركبــان«، 
الســورية كانــت قــد أعطــت إجابــات ال لبــس 
فيهــا عــن معظــم هــذه األســئلة. )ســبوتنيك، 

)2019-3-6

سولوماتين: واشنطن 

تواصل منع خروج 

نازحي الركبان

قوات للجيش السوري في ريف حمص الشرقي
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د الباحث في الشأن السيا�سّي، الدكتور أحمد الدرزي، أنَّ جملة األحداث والتصريحات املتبادلة 
ّ
      أك

بيــن األطــراف الدوليــة واإلقليميــة الفاعلــة فــي شــرق البــالد، مــا زالــت تعبــر عــن طبيعــة املــأزق الكبيــر الــذي 
، دمشــق التــي اعتمــدت الصمــت، ريثمــا تتبيــن نتائــج الّصــراع 

ً
يمــر بــه الجميــع، ويغيــب عــن املشــهد ظاهرّيــا

السيا�ســي بيــن كل القــوى الفاعلــة، باإلضافــة إلــى »مجلــس ســورية الديمقراطيــة –مســد« التــي تشــكل 
الفاعــل السيا�ســي األبــرز فــي شــرق البــالد .

 للموقع الجيوسيا�ســي 
ً
     وأوضح الدرزي، أن أوراق القوة تتوزع بين األطراف الدولية واإلقليمية تبعا

لــكل بلــد مــن البلــدان، وقدراتــه االقتصاديــة والعســكرية، وهــي أوراق متداخلــة ألبعــد الحــدود، ويصعــب 
حتــى اآلن فــك خيوطهــا املتشــابكة فــي املصالــح املباشــرة، والــرؤى املســتقبلية لســورية، التــي تخفــي فــي 
خلفيتها تطورات ومآالت الصراع الدولي الكبير، ومحاوالت ملء الفراغ التدريجي الناجم عن االنحسار 
األمريكــي القســري، بفعــل عوامــل الصــراع الداخلــي فــي الواليــات املتحــدة بيــن تياريــن مختلفيــن حــول 

رؤيتهمــا ملســتقبلها، والصعــود الكبيــر لقــوى دوليــة وإقليميــة تنازعهــا علــى موقعهــا وحصصهــا .

     وأردف، مــن الواضــح حتــى اآلن تشــدد املوقــف التركــّي الــذي يســتخدم احتياجــات املصالــح األميركيــة 
ــي لتركيــا  ِ

ّ
والروســية لــه وتشــابكها، وهــو يســتخدم أوراقــه بــذكاء وإصــرار كبيــر لتحقيــق مشــروع امليثــاق املل

عــام 1920، وتعتمــد أنقــرة علــى إمكانيــة تحويــل جــذب كل مــن موســكو وواشــنطن لهــا، إلــى إقــرار  رو�ســّي 
أميركــّي بأولويتهــا بالفــوز بامللــف الســورّي، بعــد أن تحقــق الجــزء األكبــر مــن املصالــح الروســية فــي ســورية، 
وهي تراهن على القبول الرو�سّي واألمريكّي باالستحواذ على أهم منطقة في الشمال السورّي، كما حصل 
 عن املوقف الرو�سّي 

ً
في مناطق جرابلس والباب وعفرين، وباملقابل فإن املوقف اإليرانّي يبدو أكثر تباينا

 مــن دمشــق وبمــا يحفــظ وحــدة األرا�ســي الســورية واســتقاللها، وهــو يــدرك 
ً
والتركــّي واألميركــّي، وأكثــر قربــا

تمام اإلدراك أنَّ معركة الشمال السياسية وتبعاتها، قد تكون على حساب إيران وسورية،  كما تعرف 
إيــران أنَّ »حــزب االتحــاد الديمقراطــي«، والــذي يشــكل العمــود الفقــري لـ«قــوات ســورية الديمقراطيــة 
 فــي ترجيــح كفــة الصــراع نحــو دمشــق، ومــن هنــا تأتــي 

ً
 أساســا

ً
– قســد« و«مســد« يمكنــه أن يلعــب دورا

 مــن الرئيــس حســن روحانــي الــذي دعــا فــي قمــة سوت�ســي للقبــول 
ً
التصريحــات اإليرانيــة املتتابعــة، بــدءا

بــدور الكــرد الســوريين فــي صياغــة مســتقبل ســورية كشــركاء، وكجــزء أصيــل مــن الشــعب الســوري، 
وتــدرك إيــران تمــام اإلدراك أنَّ نجــاح أنقــرة بالتفاهــم مــع موســكو وواشــنطن حــول »املنطقــة اآلمنــة«، 
ســيجعل مــن دمشــق وطهــران وبغــداد فــي موقــع الخســارة الكبــرى وملصلحــة »إســرائيل« الصامتــة عــن كل 

مــا يجــري، وتترقــب نتائــج تطــورات شــرق البــالد، حتــى تبنــي علــى ال�ســيء مقتضــاه  .

     ورأى الباحث الدرزي، أن »حزب االتحاد الديمقراطي« يبقى الطرف األضعف حتى اآلن في معادالت 
عــه هــذا الحــزب فــي املحصلــة، 

ّ
شــرق البــالد، وقــد تغيــرت بــه األحــوال بعــد اإلنقــالب األميركــي الــذي كان يتوق

لكن كان يخفى عنه توقيته، وهو يدرك تمام اإلدراك حجم املخاطر املحدقة به، حيث تتنامى العداوة 
لــه فــي البيئــة العربيــة املحيطــة بــه، والبيئــة الكرديــة الداخليــة الســورية العراقيــة، وهــو مــا زال يراهــن علــى 
إمكانيــة اللقــاء بدمشــق وإجــراء حــوار معهــا، وقــد بقيــت لديــه ورقــة قــوة وحيــدة يســتطيع  بوســاطتها أن 
 في الحياة السياسية، وبخاّصٍة في شرق البالد، وهذه الورقة تأتي 

ً
 مهما

ً
يحافظ على وجوده، وينال دورا

من إدراكه أنَّ مصير الكرد الســوريين ومصير دمشــق متعلق ببعضهما البعض، والبد من لقائهما، وهم 
فــي الوقــت نفســه ينتظــرون املبــادرة مــن دمشــق التــي لــم تقطــع عالقتهــا معهــم حتــى اآلن .

 لــه، ووحــده دخــول الجيــش 
ً
 محــددا

ً
     وأكــد علــى أن املــأزق الدولــّي واإلقليمــّي شــرق البــالد، ال أفــَق زمنيــا

العربــّي الســورّي إلــى املنطقــة، وتمركــزه علــى الحــدود الســورية التركيــة، ســيربك الجميــع ويعيــد خلــط 
األوراق ملصلحــة ســورية، وبالتأكيــد فــإن دخولــه مرحــب بــه مــن غالبيــة القــوى العربيــة والكرديــة 

والســريانية فــي شــرق البــالد.

التعليق
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     واصــل الجيــش العربــي الســوري، األســبوع الفائــت رده علــى خروقــات 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي واملليشــيات املســلحة التابعــة لــه، 
لـ«اتفــاق إدلــب« وق�ســى علــى العشــرات مــن مســلحيه ودمــر عتادهــم، 
بينمــا واصلــت »النصــرة« تخبطهــا إثــر حــرب تصفيــات شــنها مجهولــون 

ضدهــا فــي مدينــة إدلــب.
     وعلى خلفية خروقات اإلرهابيين التفاق إدلب، قال مصدر مسؤول 
فــي وزارة الخارجيــة واملغتربيــن: إن »الجمهوريــة العربيــة الســورية إذ 
تعــرب عــن إدانتهــا الشــديدة للســلوك اإلجرامــي املســتمر للمجموعــات 
تؤكــد  التصعيــد  خفــض  التفاقيــات  الدائمــة  وخروقاتهــا  اإلرهابيــة 
علــى الجاهزيــة العاليــة والتامــة للجيــش العربــي الســوري فــي التصــدي 
لهــذه الجرائــم والخروقــات وعلــى أنهــا لــن تقــف مكتوفــة األيــدي تجــاه 
هــذه الجرائــم«، وشــدد علــى أن ســورية »لــن تســمح لإلرهابييــن ومــن 
يقــف وراءهــم بالتمــادي فــي اعتداءاتهــم علــى املواطنيــن األبريــاء وقــوات 

فــي الدفــاع عــن  الجيــش«، وأكــد علــى حقهــا 
العربيــة  الجمهوريــة  أرا�ســي  ســيادة ووحــدة 
الســورية وســالمة مواطنيهــا علــى كامــل التــراب 

)ســانا، 2019-3-3( الســوري. 
     فــي غضــون ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة 
الرو�سي سيرغي الفروف على »أهمية الحيلولة 
دون تعزيــز الوجــود اإلرهابــّي تحــت ســتار وقــف 
إطالق النار الذي تم االتفاق عليه مع تركيا«، 
وأضــاف: إن »بنــود االتفــاق التــي تنــص علــى 
إعالن إدلب منطقة منزوعة السالح، وسحب 
جميــع العناصــر الراديكاليــة واألســلحة الثقيلــة 
ر 

ّ
بالكامــل حتــى اآلن«، وحــذ تنفــذ  لــم  منهــا، 

مــن أنــه بالرغــم مــن تحقيــق اســتقرار ملحــوظ 
علــى األرض فــي ســورية، والقضــاء علــى تنظيــم 
داعــش، مــن الســابق ألوانــه الحديــث عــن زوال 
 إلــى 

ً
، مشــيرا

ً
خطــر اإلرهــاب عــن ســورية نهائيــا

الخاليــا  لتحييــد  كبيــرة  جهــود  بــذل  ضــرورة 
النائمــة التابعــة للتنظيمــات الراديكاليــة.

     وشــدد علــى أن صيغــة أســتانا أثبتــت فاعليتهــا، وقــال: »نتيجــة 
للقرارات التي تبنتها االجتماعات الدولية حول سورية في »أستانا«، تم 
إعالن مناطق »خفض التصعيد« في البالد، وانخفض مستوى العنف 
بشــكل ملمــوس، وتهيــأت الظــروف لعــودة الالجئيــن والنازحيــن«، وتابــع: 
»وبنــاء علــى مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــّي الســورّي فــي سوت�ســي الــذي 
، انطلقــت العمليــة السياســية بيــن 

ً
عقــد بمبــادرة »ثالثــي أســتانا« أيضــا

 إلــى أن روســيا تواصــل العمــل بنشــاط مــع شــركائها 
ً
الســوريين«، مشــيرا

اإليرانييــن واألتــراك علــى تنفيــذ مقــررات مؤتمــر سوت�ســي.
     وشــدد الفــروف علــى أن الوضــع »اســتقر بشــكل ملحــوظ« فــي ســورية 
بفضــل العمليــات الناجحــة للجيــش العربــي الســوري بدعــم مــن القــوات 
الجويــة الروســية فــي مواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة، لكــن مــن الســابق 

ألوانــه الحديــث عــن القضــاء التــام علــى التهديــدات اإلرهابيــة فــي ســورية 
فمــا زال هنــاك الكثيــر الــذي يتعيــن القيــام بــه لتحييــد خاليــا التنظيمــات 

االرهابيــة النائمــة«. )كونــا، 2019-3-3(
     على صعيد متصل، ترددت أنباء عن نية أنقرة إجراء عمليات تغيير 
ألدواتهــا فــي املناطــق التــي تحتلهــا فــي شــمال البــالد، تحــت تســمية »ســلطة 
مدنيــة« جديــدة، أشــارت إليهــا اســتقالة رئيــس مــا يســّمى »الحكومــة 
ولفتــت  املعــارض،  لـ«اإلئتــالف«  التابعــة  أبــو حطــب  جــواد  املؤقتــة« 
التقارير إلى تزامن استقالة أبو حطب مع الحديث عن نية تركيا »تنظيم 
املنطقــة املمتــدة مــن ريــف حلــب الشــمالي إلــى إدلــب بــإدارة مدنيــة واحــدة 
بعد حل عقدة ما يسمى »حكومة اإلنقاذ« واملشاكل املتعلقة بها كونها 
متهمــة بتبعيتهــا لـــ »هيئــة تحريــر الشــام«، الواجهــة الحاليــة لـ«النصــرة«.

     ويذكــر أنــه منــذ املرحلــة األولــى التــي تلــت دخــول االحتــالل الترـكـي إلــى 
مناطــق ريــف حلــب الشــمالي، عــن طريــق املشــاريع ومــا يســمى »اإلدارات 
املدنيــة« التــي شــكلتها فــي عــدة بلــدات وقــرى، 
عطيــت »املجالــس املحليــة« التــي تتبــع لتركيــا 

ُ
أ

هناك صالحيات فردية بعيدة عن »املؤقتة«، 
وأكــدت،  بتركيــا،  مباشــر  ارتبــاط  لهــا  وكان 
أن ســلطة »املؤقتــة« كانــت »شــكلية«، فــكل 
»مجلــس محلــي« أتيحــت لــه صالحيــات فرديــة 
 عــن »املؤقتــة«، تمكــن مــن خاللهــا إبــرام 

ً
بعيــدا

العقــود مــع الواليــات التركيــة، ســواء بمواضيــع 
الخدمــات أو املشــاريع التــي دخلــت بموجبهــا 
شــركات تركيــة املنطقــة )كهربــاء، إنشــاءات، 

إعــادة إعمــار، طــرق واتصــاالت(«.
     هــذا، وعلــى مــدار العاميــن املاضييــن تمكــن 
النظــام الترـكـي مــن ربــط »اإلدارة املدنيــة« فــي 
ريــف حلــب الشــمالي وعفريــن بشــكل مباشــر 
لــواء  واليــة  تتولــى  إذ  التركيــة،  بالواليــات 
اسكندرون السليب األمور الخاصة بعفرين، 
بينمــا واليــة غــازي عنتــاب ترتبــط بــإدارة قــرى 

وبلــدات الريــف الشــمالي لحلــب مــن اعــزاز إلــى مدينــة البــاب.
     فــي هــذه األثنــاء، أعلنــت الناطقــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا 
زاخاروفــا، أن موســكو تتطلــع إلــى إحــداث انعطــاف جــذري فــي وضــع 
منطقــة إدلــب نتيجــة مشــاورات العســكريين الــروس واألتــراك، وقالــت: 
»الوضــع الحالــي فــي ســورية، بشــكل عــام، يمكــن تقييمــه بأنــه مســتقر. 
وتبقــى بــؤر التوتــر الرئيســة قائمــة فــي محافظــة إدلــب، فــي شــمال شــرق 
ســورية وجنوبهــا والوضــع خطيــر للغايــة فــي منطقــة خفــض التصعيــد 

بإدلــب«.
     وأضافت قائلة: »في ظل هذه الظروف، واصل ممثلوا وزارتي الدفاع 
فــي روســيا وتركيــا عملهــم للتوافــق علــى مجموعــة مــن التدابيــر مــن أجــل 
التنفيــذ الفعــال والكامــل ملذكــرة سوت�ســي املؤرخــة فــي 17 أيلــول 2018، 
وأكــدت زاخاروفــا أن روســيا تتطلــع إلــى أن يــؤدي تنفيــذ االتفاقــات التــي 

ملف الشمال

دمشق تؤكد جاهزية 

الجيش العربي 

السوري في التصدي 
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تــم التوصــل إليهــا بيــن العســكريين، إلــى انعطــاف واســتقرار الوضــع فــي 
إدلــب وحولهــا، وكذلــك إلــى تحييــد التهديــد اإلرهابــي القــادم مــن هنــاك. 

)نوفوســتي، 2019-3-7(
     مــن جانبــه، وفــي ســياق متصــل، أعلــن 
وزيــر الدفــاع الترـكـي، خلو�ســي آكار، أن تركيــا 
وروسيا بدأتا الجمعة عملية مشتركة لتسيير 
اتفــاق سوت�ســي  إطــار  فــي  إدلــب  فــي  دوريــات 
بيــن الطرفيــن، وقــال: إن »الدوريــات التركيــة 
والروســية فــي محيــط إدلــب تعــد خطــوة هامــة 
النــار«،  إطــالق  ووقــف  االســتقرار  لحفــظ 
وبّيــن أن دوريــات روســية تنطلــق فــي املنطقــة 
الحدوديــة بمحيــط محافظــة إدلــب الســورية 
وأخــرى للقــوات املســلحة التركيــة فــي املنطقــة 
منزوعة السالح التابعة للمحافظة، وأضاف: 
إدلــب،  بشــأن  وإيــران  روســيا  مــع  »ننســق 
وتفاهــم سوت�ســي أســهم فــي منــع كارثــة إنســانية 
كبيــرة«، وتابــع: »أكبــر شــكوى لدينــا مــن النظــام 
منهــم  ننتظــر  النــار..  إطــالق  لوقــف  خرقــه 

االلتــزام بــه، ونطلــب مــن الــروس إيقــاف النظــام فــي إدلــب«.
     وشــدد علــى أنــه »إذا اســتمرت الهجمــات وبــدأت الهجــرة فــإن لجــوء 
3.5 مالييــن شــخص لــن يكــون فقــط إلــى تركيــا 
 ،»

ً
وأوروبــا وإنمــا إلــى الواليــات املتحــدة أيضــا

وأوضــح فــي هــذا الســياق: »ال يوجــد أي تواصــل 
لنــا مــع النظــام الســوري وتواصلنــا قائــم مــع 
روسيا وعند الضرورة مع إيران«. )األناضول، 

)2019-3-8
     مــن جهتــه، أشــار رئيــس لجنــة األمــن القومــّي 
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
اإليرانــي، حشــمت هللا فالحــت بيشــة، إلــى أن 
محافظــة إدلــب فيهــا 100 ألــف مــن اإلرهابييــن 
املتطرفيــن، ولذلــك فــإن منطقــة شــمال غــرب 
ســورية التــي تشــكل مــا بيــن 10 إلــى 15 باملائــة 
مــن األرا�ســي الســورية تواجــه مشــاكل جمــة، 
املنطقــة  هــذه  مشــاكل  حــل  ضــرورة  وأكــد 
لــو  إنســانية  كارثــة  ، ألنهــا ســتواجه 

ً
سياســّيا

اندلعــت الحــرب فيهــا. )إرنــا، 2019-3-8(

دورية تركية في املنطقة العازلة بمحيط إدلب

زاخاروفا: موسكو 
تتطلع إلى إحداث 

انعطاف جذري في وضع 
منطقة إدلب نتيجة 

مشاورات العسكريين 
الروس واألتراك

ملف الشمال
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التعليق

    تمكُن على أساس التصريحات الروسية والتركية وااليرانية الواردة بخصوص الوضع في 
شمال إدلب في منطقة خفض التصعيد التي نّص عليها اتفاق سوت�سي مالحظة تراجع من 
قبل حلفاء سورية روسيا وإيران بخصوص التحضيرات لعملية عسكرية مرتقبة الجتثاث 

التنظيمات اإلرهابية واملليشيات املسلحة التابعة لها من املنطقة.

    ولعلَّ تركيا نجحت في ترويض املوقف الرو�سّي ودفعته للتراجع عن شن عملية عسكرية 
واســعة فــي املنطقــة، وكســبت أنقــرة املزيــد مــن الوقــت، عبــر الدفــع باتجــاه تنفيــذ الخطــوة 
ــع بيــن الرئيســين الرو�ســي فالديمــر بوتيــن والتركــّي رجــب طيــب 

ّ
الثانيــة مــن اتفــاق إدلــب املوق

أردوغــان، ذلــك علــى أســاس اإلعــالن عــن تســيير دوريــات روســية وتركيــة داخــل املنطقــة 
العازلــة التــي نــّص عليهــا االتفــاق مــن قبــل تركيــا بمــوازاة تســيير دوريــات روســية بمحيطهــا.

    ويمكن تفسير التراجع الرو�سي على أنه مرتبط بإعادة أنقرة الى صف موسكو في مواجهة 
التراجــع األميركــي عــن قــرار االنســحاب مــن شــمال شــرق البــالد، ومــن جانــب آخــر  قــد يكــون 
 برســائل روســية إلــى دول الخليــج وبخاّصــٍة )اإلمــارات والســعودية( بــأن تركيــا 

ً
األمــر مرتبطــا

ســتواصل لعــب دور أكبــر فــي ســورية فــي حــال بقيــت مرتهنــة للموقــف األميركــي الــذي يمنعهــا 
مــن التطبيــع مــع دمشــق.

، مواصلــة تركيــا تهديــد أوروبــا بورقــة اللجــوء فــي حــال شــن أي عمليــة 
ً
     ومــن الالفــت أيضــا

عسكرية لطرد التنظيمات اإلرهابية من إدلب، وهذا األمر هدفه التأثير في املوقف األوروبي 
بخصــوص »القــوة املشــتركة« التــي طلبــت واشــنطن مــن حلفائهــا األوربييــن املشــاركة فيهــا 
علــى أن تكــون مهمتهــا القادمــة ضبــط »املنطقــة األمنيــة« املزعومــة، والتــي تســعى واشــنطن 

إلقامتهــا شــمال البــالد.

     أمــا بالنســبة إلــى املوقــف اإليرانــي الــذي ينخــرط بشــكل مــا مــع الطروحــات التركيــة، فلعــلَّ 
إيران ترغب بالحفاظ على ودية عالقتها مع تركيا من جهة، ومن جهة ثانية ترسل إشارات 

بأنهــا قــد ال تشــارك فــي العمليــة العســكرية علــى إدلــب فــي مــا لــو اتخــذ قــرار البــدء بهــا.

ملف الشمال
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