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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 الســتقبال الرئيــس بشــار األســد 
العراقــي  الجيشــين  أركان  رؤســاء  مــن  لــكل 
بعــد  الرو�ســي،  الدفــاع  ولوزيــر  وااليرانــي 
االجتماع العســكري الثالثي الســوري العراقي 
االيرانــي الــذي عقــد فــي دمشــق، كمــا تــم تتبــع 
تصريحــات الرئيــس األميرـكـي دونالــد الترامــب 
حول الجوالن العربي السروي املحتل وردود 
األفعــال عليــه، ومــن ثــم تــم التطــرق الــى أجــواء 
امللــف السيا�ســي، كمــا تمــت اإلشــار الــى آخــر 

املســتجدات حــول ملــف املهجريــن.

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

والقــوات الحليفــة علــى التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب ومحيطهــا شــمال البــالد، باالضافة 

 
ً
الــى مســتجدات الحديــث حــول اســتئصال التنظيمــات االرهابيــة مــن املنطقــة، خصوصــا

مــع األنبــاء أن األخيــرة تحضــر الســتفزاز كيميائــي.

ملف الشرق
نقــرأ فــي هــذا العــدد األخبــار الــواردة حــول 

دمشــق  بيــن  الحــوار  مســتجدات  آخــر 

وكردها، وكذلك األنباء حول االنسحاب 

األمريكــي مــن شــرق الفــرات، مــع إعــالن 

انهــاء تنظيــم داعــش شــرق الفــرات، كمــا 

تــم التطــرق للعرقلــة األميركيــة املتواصلــة 

إلخــالء مخيــم الركبــان.

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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ً
 مشــتركا

ً
 عراقّيــا

ً
 إيرانّيــا

ً
 عســكرّيا

ً
     اســتقبل الرئيــس بشــار األســد وفــدا

ضــم رئيــس أركان القــوات املســلحة اإليرانيــة اللــواء محمــد باقــري، ورئيس 
 مــن 

ً
أركان الجيــش العراقــي الفريــق أول الركــن عثمــان الغانمــي، وعــددا

القيــادات العســكرية مــن البلديــن؛ ذلــك بحضــور نائــب القائــد العــام 
للجيــش والقــوات املســلحة وزيــر الدفــاع العمــاد علــي عبــد اللـــه أيــوب، 
واســتعرض اللقــاء التطــورات الحاليــة للوضــع امليدانــي فــي ســورية وســبل 
 علــى الجانــب 

ً
تعزيــز التنســيق بيــن البلــدان الثالثــة، بمــا ينعكــس إيجابــا

العملياتــي ملكافحــة اإلرهــاب علــى األرض.

     وأكــد الرئيــس األســد أنَّ العالقــة التــي تجمــع ســورية بإيــران والعــراق 
عالقــة متينــة تعــززت طيلــة مــّدة الحــرب حيــن امتزجــت دمــاء القــوات 
املســلحة الســورية واإليرانيــة والعراقيــة فــي مواجهــة اإلرهــاب ومرتزقتــه 

الذيــن ُيعــّدون واجهــة للــدول التــي تقــف خلفهــم 
 إلــى أن هــذا اللقــاء  يعــّد لقــاء 

ً
وتدعمهــم، مشــيرا

بهــا  ونفخــر  شــعوبنا  بهــا  تتميــز  التــي  للمبــادئ 
وأهمهــا الكرامــة وعــزة النفــس ويعبــر عــن وحــدة 
فــي مواجهــة عــدّو مشــترك.  املعركــة والخنــدق 

)2019-3-18 )ســانا، 

     وفــي اليــوم التالــي، اســتقبل الرئيــس األســد، 
وزيــر الدفــاع الرو�ســي ســيرغي شــويغو والوفــد 
املرافــق لــه، وتنــاول اللقــاء آخــر تطــورات الحــرب 
علــى اإلرهــاب فــي ســورية، حيــث أكــد الرئيــس 
األســد أن العمــل الســوري الرو�ســي املشــترك 
والتنسيق عالي املستوى في املجاالت كافة وعلى 
رأســها العســكرّي والسيا�ســّي، كان مــن العوامــل 
اإلرهــاب  بوجــه  ســورية  فــي صمــود  الحاســمة 
واإلنجــازات التــي تحققــت ضــد تنظيمــي داعــش 
وجبهــة النصــرة واملجموعــات اإلرهابيــة األخــرى.

     مــن جانبــه أكــد شــويغو، أن بــالده مســتمرة 
فــي مكافحــة اإلرهــاب إلــى جانــب الجيــش العربــي 
الســوري، وســتواصل تقديم كل الدعم املمكن 

للشــعب الســورّي الســتكمال تحرير كل املناطق الســورية، والحفاظ على 
وحــدة األراضســي الســورية وســيادتها واســتقاللها.

     وتم في معرض اللقاء بحث األوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات، 
حيــث كان هنــاك توافــق فــي اآلراء حــول ضــرورة مواصلــة العمــل املشــترك 
لوضع الحلول املناسبة الستعادة األمن واألمان في املنطقتين، واتخاذ ما 
يمكــن مــن إجــراءات لعــدم الســماح للــدول املعاديــة للشــعب الســوري بــأن 
تحقق بسياساتها وممارساتها في هاتين املنطقتين ما عجزت عن تحقيقه 

طيلة ســنوات الحرب.

     وأشــار الرئيــس األســد إلــى أن بعــض الــدول والقــوى تحــارب اإلرهــاب فــي 
تصريحات مسؤوليها فقط؛ بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع، 

وتســتمر فــي تقديــم الحمايــة لــه فــي بعــض املناطــق، وهــي بهــذه السياســات 
تســببت بســقوط الكثيــر مــن الضحايــا املدنييــن، وأســهمت فــي انتشــار 

اإلرهــاب وتمــدده إلــى مناطــق أخــرى. )ســانا، 2019-3-19(

     واألســبوع الفائت عقد لقاء ثالثي في دمشــق بين العماد أيوب، واللواء 
باقــري، والفريــق أول الركــن الغانمــي، إلجــراء مباحثــات عســكرية ثالثيــة 

حــول الجهــود املشــتركة فــي مكافحــة اإلرهــاب.

     وقــال العمــاد أيــوب، فــي مؤتمــر صحافــّي عقــب االجتماعــات التــي عقــدت 
بمشــاركة الغانمــي، وباقــري: إنَّ »هــذه االجتماعــات كانــت مهمــة للجميــع 
وهــي ناجحــة بامتيــاز وعلــى شــتى الصعــد واملســتويات ومــا تمخــض عنهــا 
سيســاعدنا باالســتمرار فــي مواجهــة التحديــات واألخطــار والتهديــدات التــي 
أفرزهــا انتشــار اإلرهــاب التكفيــرّي وتمــّدده فــي 

هــذه املنطقــة الحيويــة مــن العالــم«.

     وأضــاف: »إننــا ال نســاوم وال نناقــش بحقنــا 
فــي الدفــاع عــن ســيادتنا، وسنســتعيد الســيطرة 
علــى كل شــبر مــن األرض الســورية.. والدولــة 
الســورية ســتعيد بســط ســيطرتها علــى كامــل 
، ســواء باملصالحــات 

ً
 أم آجــال

ً
جغرافيتهــا عاجــال

أم بالقوة العســكرية، وإدلب لن تكون اســتثناء 
.»

ً
أبــدا

ــَن أن »الدولــة الســورية -كمــا أوضــح       وبيَّ
الســيد الرئيــس بشــار األســد- تبنــت مقاربتيــن: 
األولــى الرئيســة كانــت املصالحــة وقــد نجحــت؛ 
واملقاربة األخرى تتمثل بقتال اإلرهابيين الذين 
واألمــان  األمــن  لنعيــد  املصالحــات  يرفضــون 
املســلحة  وقواتنــا   

ً
شــبرا  

ً
شــبرا ســورية  لربــوع 

الباســلة جاهــزة لالضطــالع بمســؤولياتها، ولــن 
تبقــى أي منطقــة مــن التــراب الســوري خــارج 

الحكومــة«. ســيطرة 

     وأكد، أن أي وجود عسكري ألي دولة كانت من دون دعوة رسمية من 
الدولــة الســورية هــو وجــود احتاللــي وغيــر شــرعي ومــن حــق ســورية الدفــاع 
عــن أمنهــا الوطنــي وســيادتها، وهــذا أمــر تقــره القوانيــن واملواثيــق الدوليــة، 
 ،

ً
 وبشــريا

ً
 علــى أن الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة الســورية، جغرافيــا

ً
مشــددا

أمــر غيــر قابــل للمســاومة والنقــاش.

     وقــال: إن »إرادة الدفــاع عــن الوطــن وروح االنتمــاء واالســتعداد 
للتضحيــة فــي ســبيله أهــم عوامــل القــوة فــي الجيــش العربــي الســوري، وهــي 
قــادرة علــى الفعــل والتأثيــر، وأميــركا وغيرهــا ســيخرجون مــن ســورية كمــا 
خرجــوا مــن مناطــق أخــرى، ألن هــذا الوجــود غيــر شــرعي ومرفــوض بغــض 

النظــر عــن املســوغات التــي يتــم تســويقها«.

     وأضــاف: إن »الورقــة املتبقيــة مــع القــوات األميركيــة هــي »قســد« 

الرئيس األسد:  العالقة 
التي تجمع سورية 

بإيران والعراق عالقة 
متينة تعززت طيلة 

مّدة الحرب في مواجهة 
اإلرهاب ومرتزقته 

امللف السيا�سي
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أن  بتحريــر األرض.. وخيارنــا  وإمــا  باملصالحــات  إمــا  معهــم  وســنتعامل 
 إلــى األبــد وفــق مشــيئتنا وليــس مشــيئة 

ً
نعيــش كســوريين مــع بعضنــا بعضــا

اآلخريــن«.

     هــذا، وحــول االعتــداءات اإلســرائيلية، قــال 
العمــاد أيــوب: »نتصــدى بكفــاءة وحرفيــة عاليــة 
غيــر  ومــن  االســرائيلية..  االعتــداءات  لجميــع 
الحكمــة أن يتــم اســتجرارنا إلــى حــرب مخططــة 
ومدروســة مــن قبــل العــدو الــذي اختــار الزمــان 
واملكان وفق استراتيجيته العسكرية فالحكمة 
فــي  عمــالءه  اإلرهابييــن  بقســوة  تضــرب  أن 

الداخــل«.

     وقــال: »مــن الطبيعــي أن نــرى العــراق وإيــران 
 على طاولة واحدة لتبادل وجهات 

ً
وسورية معا

النظــر فــي كيفيــة التعامــل مــع تطــور األحــداث 
وتداعياتهــا ومــا هــي التدابيــر املطلوبــة لضمــان 
أن   

ً
فعــال لنــا  ويحــق  اإلرهــاب،  علــى  القضــاء 

ودفعنــا  بحــق  اإلرهــاب  واجهنــا  بأننــا  نفتخــر 
الضريبــة فــي محاربتــه والقضــاء عليــه«. )ســانا، 

)2019-3-18

     وأكــد العمــاد أيــوب، أن التنســيق مــع اإليرانييــن والــروس علــى أكبــر 
حــال، وأكبــر دليــل النتائــج التــي تحققــت بامليــدان، واالجتماعــات كثيــرة، 

واألهــداف مشــتركة. )روســيا اليــوم، 2019-3-18(

     مــن جانبــه أكــد اللــواء باقــري فــي املؤتمــر 
الصحافــّي، أنَّ األمــن فــي املنطقــة مســألة كليــة 
 إلى أن الدولتين السورية 

ً
وليست جزئية، مشيرا

والعراقيــة طلبتــا مــن إيــران وقواتهــا املســلحة أن 
تقــف إلــى جانبهمــا وتقــدم مســاعدة استشــارية 
الــدوام  ولوجســتية، وقــال: »نحــن نؤكــد علــى 
الســورية وعلــى  علــى احتــرام ســيادة األراضســي 
عــدم دخــول أي دولــة بصــورة غيــر شــرعية إليهــا.. 
وســنبقى إلــى جانــب ســورية مــا دامــت الدولــة 
الســورية تطلــب ذلــك«. )ســانا، 2019-3-18(

الغانمــي  أول  الفريــق  لفــت  مــن جانبــه،       
فــي املؤتمــر إلــى أنَّ أمــن ســورية وأمــن العــراق 
متكامــالن، وأن التنســيق سيســتمر بيــن البلديــن 
تــم إنشــاؤه،  بوســاطة مركــز املعلومــات الــذي 
 وهــو ممســوك 

ً
وأكــد أن »أمــن الحــدود مهــم جــدا

العراقيــة والجيــش  القــوات األمنيــة  قبــل  مــن 

من استقبال الرئيس األسد لرؤساء أركان العراق وايران

العماد أيوب: ال 
نساوم وال نناقش 

بحقنا في الدفاع عن 
سيادتنا، وسنستعيد 
السيطرة على كل شبر 

من األرض السورية

امللف السيا�سي
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العربــي الســورّي، وستشــهد األيــام القليلــة القادمــة فتــح منفــذ البوكمــال 
الحــدودي واســتمرار الزيــارات والتجــارة بيــن البلديــن، وقــد تــم تشــكيل 

لجــان مــن الطرفيــن لهــذا الغــرض«. )ســانا، 2019-3-18(

     مــن جانبهــا، انتقــدت مــا تســّمى »اإلدارة الذاتيــة« الكرديــة، تأكيــد 
الوزيــر أيــوب، وذكــرت فــي بيــان، أنهــا »مــع خيــار الحــل السيا�ســي املبدئــي«، 

وأضافــت: »لكــن لــن نتهــاون فــي الدفــاع املشــروع عــن حقوقنــا«.

ــز البيــان علــى أنَّ تصريحــات العمــاد أيــوب تؤكــد أن الحكومــة 
ّ
     وبينمــا رك

تصــر علــى »الحســم العســكري واألمنــي«، ادعــت »اإلدارة الذاتيــة« أنهــا 
تهدف إلى تحقيق »األمن واالستقرار عن طريق تسوية سياسية شاملة«. 

)أ ف ب، 2019-3-19(

     هــذا، ومــن جانــب آخــر، وبعــد سلســلة مــن اإلرهاصــات، بــدأت باعتــراف 
أميركــي بالقــدس بأنهــا »عاصمــة أبديــة« لكيــان االحتــالل اإلســرائيلي، األمــر 

الــذي ترافــق مــع تطبيــع عربــي إســرائيلي علنــي، 
يت بـ«صفقــة القــرن«،  بالتزامــن مــع طــرح مــا ُســّمِ
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه »حان 
الوقــت« لتعتــرف واشــنطن بســيادة إســرائيل 
 
ً
على الجوالن العربي الســوري املحتل إســرائيليا

منــذ عــام 1967.

فــي تغريــدة علــى »تويتــر«،       وكتــب ترامــب 
 حــان الوقــت لتعتــرف 

ً
الخميــس: »بعــد 52 عامــا

بســيادة   
ً
كامــال  

ً
اعترافــا املتحــدة  الواليــات 

التــي تتميــز  إســرائيل علــى مرتفعــات الجــوالن 
بالنســبة  وأمنيــة حيويــة  اســتراتيجية  بأهميــة 

املنطقــة”. واســتقرار  إســرائيل  لدولــة 

شــكره  عــن  لإلعــراب،  نتينياهــو  وســارع       
لترامــب، وقــال نتنياهــو، فــي تغريــدة نشــرها علــى حســابه الرســمي فــي موقــع 
»تويتر«: »في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سورية كموطئ 
قــدم لتدميــر إســرائيل يعتــرف الرئيــس ترامــب بشــجاعة بســيادة إســرائيل 
 لــك الســيد الرئيــس«. )روســيا اليــوم، 22-

ً
علــى مرتفعــات الجــوالن. شــكرا

)2019-3

« فــي 
ً
     وفــي وقــت الحــق علــى تصريحــه األول، صــرح ترامــب بأنــه »فكــر كثيــرا

 إلى 
ً
قرار االعتراف بســيادة إســرائيل على الجوالن الســورّي املحتل، مشــيرا

أنه »قرار صعب«، وقال في حديث تلفزيوني: »فكرت في القيام بذلك منذ 
 بالنســبة لــكل الرؤســاء )األمريكييــن(، 

ً
 صعبــا

ً
فتــرة طويلــة. وهــذا كان قــرارا

ولــم يقــم أي واحــد منهــم بذلــك. وهــذا يشــبه مســألة القــدس وأنــا قمــت 
بذلــك”، وأشــار إلــى أن الرؤســاء الســابقين، بمــن فيهــم جــورج بــوش وبيــل 
نقــل  عــن  االنتخابيــة  أثنــاء حمالتهــم  تحدثــوا  أوبامــا  وبــاراك  كلينتــون 
الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس، لكنهــم لــم يقدمــوا علــى ذلــك. وتابــع: »وأنــا 
 بدعــوات القــادة األجانــب لعــدم القيــام 

ً
أفهــم ذلــك... ألننــي كنــت مغمــورا

بذلــك. ونفــس ال�ســيء فيمــا يخــص الجــوالن”، وأضــاف أن مســألة الجــوالن 

متعلقــة بأمــن واســتقرار املنطقــة، ونفــى ترامــب ســعيه إلــى مســاعدة رئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي حملتــه االنتخابيــة مــن خــالل هــذا 

القــرار. )فوكــس بيزنــس، 2019-3-22(

     ووجهــت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن رســالة إلــى االميــن العــام لألمــم 
بخصــوص  ترامــب  بشــأن تصريحــات  الدولــي  األمــن  ومجلــس  املتحــدة 
الجــوالن، وأكــدت الــوزارة أن »الجــوالن املحتــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن 
االحتــالل  مــن  اســتعادته  وأن  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  أراضســي 
اإلســرائيلي بــكل الوســائل التــي يكفلهــا القانــون الدولــي ال تــزال أولويــة فــي 
السياســة الوطنيــة الســورية، وأنهــا حــق أبــدي لــن يخضــع للمســاومة أو 
التنــازل وال يمكــن أن يســقط بالتقــادم«. وطلبــت دمشــق مــن األميــن العــام 
لألمــم املتحــدة »إصــدار موقــف رســمي ال لبــس فيــه يؤكــد مــن خاللــه علــى 
املوقــف الراســخ للمنظمــة الدوليــة تجــاه قضيــة االحتــالل اإلســرائيلي 

للجــوالن العربــي الســوري”.

     ودعــت كذلــك مجلــس األمــن الدولــّي إلــى 
»اتخــاذ إجــراءات عمليــة تكفــل ممارســته لدوره 
التــي  القــرارات  تنفيــذ  فــي  املباشــرين  وواليتــه 
اإلســرائيلي  االحتــالل  كيــان  إلــزام  علــى  تنــص 
الســورّي  الجــوالن  كامــل  مــن  باالنســحاب 
املحتــل إلــى خــط الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967 
و497”،  و338   242 القــرارات   ســيما  وال 
ووصفت تصريحات ترامب بأنها »غير مســؤولة 
وخطيــرة«، وشــددت علــى أن »اإلدارة األميركيــة 
ال تمتلــك بحماقتهــا وغطرســتها أي حــق أو واليــة 
فــي أن تقــرر مصيــر الجــوالن العربــي الســوري 
إجــراء  أي  أو  منهــا  اعتــراف  أي  وأن  املحتــل، 
فــي  ســورية  حــق  علــى  االعتــداء  علــى  ينطــوي 
اســتعادته وســيادتها عليــه هــو عمــل غيــر  شــرعي 

لــه«. )ســانا، 2019-3-22( أثــر  وال 

     كمــا أدانــت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن تصريحــات ترامــب، ووصفتهــا 
بـ«الالمســؤولة«، مؤكــدة »انحيــاز الواليــات املتحــدة األعمــى« إلســرائيل، 
وقــال مصــدر رســمي فــي الــوزارة: إنَّ »هــذا املوقــف األمريكــي تجــاه الجــوالن 
الســورّي املحتــل يعبــر وبــكل وضــوح عــن ازدراء الواليــات املتحــدة للشــرعية 
الدوليــة وانتهاكهــا الســافر لقراراتهــا، وخاصــة قــرار مجلــس األمــن رقــم 497 
لعــام 1981، الــذي صــوت عليــه أعضــاء املجلــس باإلجمــاع بمــن فيهــم 
الواليــات املتحــدة والــذي يرفــض بشــكل مطلــق قــرار حكومــة االحتــالل 
اإلسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجوالن ويعتبره باطال والغيا 

 لــه”.
ً
وال أثــر قانونيــا

 للمجتمــع الدولــّي، أن الواليــات 
ً
     وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه »أصبــح جليــا

املتحــدة بسياســاتها الرعنــاء، التــي تحكمهــا عقليــة الهيمنــة والغطرســة 
باتت تمثل العامل األساس في توتير األوضاع على الساحة الدولية وتهديد 
 أن ذلــك يحتــاج »وقفــة جــادة 

ً
الســلم واالســتقرار الدولييــن«، مضيفــا

اللواء باقري: األمن 
في املنطقة مسألة 
كلية وليست جزئية

امللف السيا�سي
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مــن دول العالــم لوضــع حــّد للصلــف األمريكــي وإعــادة االعتبــار للشــرعية 
الدوليــة والحفــاظ علــى الســلم واألمــن واالســتقرار فــي العالــم«.

 من حقيقة أن 
ً
     كما أكد أن تصريحات الرئيس األمريكي، »لن تغير أبدا

، أن ذلــك ســيزيد الشــعب 
ً
«، مضيفــا

ً
 ســوريا

ً
الجــوالن كان وســيبقى عربيــا

 علــى تحريــر هــذه البقعــة الغاليــة مــن 
ً
 وإصــرارا

ً
الســوري »عزيمــة وتصميمــا

التــراب الوطنــي الســوري بــكل الوســائل املتاحــة«. )ســانا، 2019-3-22(

     وفي ردود األفعال الدولية، صرح السناتور الرو�سي فالديمير جباروف 
بــأن اعتــراف ترامــب بســيادة إســرائيل علــى الجــوالن، دليــل علــى عــدم رضــا 
واشــنطن عــن بــدء التســوية الســلمية فــي ســورية، وقــال: »مــا إن بــدأت 
األوضــاع فــي الشــرق األوســط بالتهدئــة، وبــدأت عمليــة التســوية الســلمية 
فــي ســورية، حتــى حاولــت الواليــات املتحــدة صــب الزيــت علــى النــار”، 
وأضاف: أن »األمريكيين ال يريدون السالم في هذه املنطقة، وهم بحاجة 
إلــى الحــرب ويهتمــون بمبيعــات أســلحتهم”، وأعــرب الســناتور عــن أســفه 
 إلــى أنهــا قــد تــؤدي إلــى اإلخــالل بالتــوازن الهــش 

ً
لتصريحــات ترامــب، مشــيرا

فــي العالــم العربــي، وســتبدأ هنــاك اســتفزازات ضــد إســرائيل وقــد تندلــع 
هنــاك اشــتباكات. )نوفوســتي، 2019-3-22(

     كمــا أعلنــت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، أن 
 
ً
تغييــر صفــة مرتفعــات الجــوالن بااللتفــاف علــى مجلــس األمــن يعــد انتهــاكا

 للقــرارات األمميــة، وقالــت: »إن روســيا، كمــا تعرفــون، تقــف 
ً
مباشــرا

 مــن تبعيــة الجــوالن لســورية. وهــذا مــا يؤكــده القــرار رقــم 
ً
 مبدئيــا

ً
موقفــا

 تقييمنــا للطابــع غيــر الشــرعي 
ً
497 األممــي لعــام 1981. كمــا ال يــزال ثابتــا

لقــرار إســرائيل حــول نشــر ســيادتها علــى هضبــة الجــوالن، الــذي اتخذتــه 
كقانــون رئي�ســي عــام 1981«. )نوفوســتي، 2019-3-22(

     وفــي وقــت الحــق، قــال الناطــق باســم الرئاســة الروســية، دميتــري 
بيســكوف، بشــأن تصريحــات ترامــب: »مــن املمكــن أن تــؤدي مثــل هــذه 
الدعــوات إلــى اســتمرار زعزعــة الوضــع املتوتــر فــي الشــرق األوســط بشــكل 
جــدي. وفــي أي حــال مــن األحــوال ال تتفــق هــذه الفكــرة بصــورة أو بأخــرى 
مــع أهــداف التســوية فــي الشــرق األوســط، بــل بالعكــس«، وأضــاف: »إنهــا 
)تصريحــات ترامــب( دعــوة فقــط ال غيــر، ونأمــل بــأن تبقــى دعــوة”. )تــاس، 

)2019-3-22

     بدوره، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة 
نشرها على حسابه الرسمي في »تويتر«: »تمثل وحدة أراضسي الدول مبدأ 
 للقانــون الدولــي. إن محــاوالت الواليــات املتحــدة لتبريــر تصرفــات 

ً
أساســيا

إســرائيل، التــي تتناقــض مــع القانــون الدولــي، لــن تــؤدي إلــى لزيــادة العنــف 
ومعانــاة النــاس فــي املنطقــة”، وأضــاف: »إن تركيــا تدعــم وحــدة أراضســي 

ســورية«. )روســيا اليــوم، 2019-3-22(

     وفي وقت الحق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تصريح 
 أنه ال يمكن 

ً
ترامب، قد يضع املنطقة أمام أزمة وتصعيد جديد، مؤكدا

القبــول بذلــك، وأضــاف، فــي كلمــة ألقاهــا خــالل االجتمــاع الطــارئ ملنظمــة 
التعــاون اإلســالمي، فــي اســطنبول: أن احتــالل إســرائيل لهضبــة الجــوالن 
 فــي تهجيــر ليــس فقــط العــرب، بــل وأيضــا التركمــان 

ً
عــام 1967، كان ســببا

مــن أراضيهــم، وشــدد علــى أن القبــول باألمــر الواقــع »ال يمكــن أن يحــدث، 
وال يمكــن القبــول بــه، ولــن نســمح بشــرعنة احتــالل الجــوالن«.

     وقــال: إن كل حادثــة تمــس حيــاة املســلمين ومصيــر املســلمين أمــر فــي 
 أن 

ً
غاية األهمية بالنسبة إلى تركيا وإلى منظمة التعاون اإلسالمي، مؤكدا

هذه املنظمة لن تبقى غير آبهة بما يحصل في العالم اإلسالمي، خاصة في 

امللف السيا�سي

حاملين صور الرئيس بشار األسد والعلم السوري.. أهالي الجوالن املحتل يحتجون على تصريحات ترامب
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 أكبــر. 
ً
هــذه املرحلــة التــي نمــر بهــا والتــي يتعيــن فيهــا أن تتحمــل املنظمــة دورا

)روســيا اليــوم، 2019-3-22(

     من جانبها، أكدت األمم املتحدة التزامها بكافة القرارات الدولية حول 
وضــع الجــوالن املحتــل مــن قبــل إســرائيل، وقــال نائــب املتحــدث الرســمي 
باسم األمين العام لألمم املتحدة فرحان حق: إن »موقف األمم املتحدة 
لــم يتغيــر بعــد إعــالن الرئيــس األمريكــي بخصــوص الجــوالن«. )األناضــول، 

)2019-3-22

      بــدوره، أكــد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، أحمــد أبــو الغيــط، 
أن الجوالن أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل بواقع القانون الدولي، 

وقــال فــي بيــان: »إن التصريحــات الصــادرة عــن 
أقطــاب اإلدارة األمريكيــة والتــي تمهــد العتــراف 
رســمي أمريكــي بســيادة إســرائيلية علــى الجــوالن 
الســوري املحتــل تعتبــر خارجــة بشــكل كامــل عــن 
القانون الدولي. وال يحق لدولة مهما كان شأنها 
أن تأخــذ مثــل هــذا املوقــف كمــا أنــه اعتــراف، 
 أو يرتــب التزامــات، 

ً
إن حصــل، ال ين�ســئ حقوقــا

ويعتبــر غيــر ذي حيثيــة قانونيــة مــن أي نــوع«.

     وأضــاف: أن »الجــوالن أرض ســورية محتلــة 
بواقــع القانــون الدولــّي وقــرارات األمــم املتحــدة 
الدولــّي«،  املجتمــع  وباعتــراف  األمــن  ومجلــس 
: »عنصــر مــرور الوقــت علــى االحتــالل 

ً
موضحــا

 
ً
 دوليــا

ً
اإلســرائيلي ال يشــرعنه أو يجعلــه مقبــوال

 ينبغــي تصحيحــه وليــس تقنينــه 
ً
بــل يظــل جرمــا

كمــا يهــدف البعــض”.

     وبّين األمين العام للجامعة العربية أن »قرار 
مجلس األمن 497 لعام 1981 صدر باإلجماع، 
وأكــد بصــورة ال لبــس فيهــا عــدم االعتــراف بضــم 
إســرائيل للجــوالن الســوري، ودعــا إســرائيل إلــى 

إلغــاء قانــون ضــم الجــوالن الــذي أصدرتــه فــي العــام ذاتــه«.

     وشــدد علــى أنَّ »الجامعــة العربيــة تقــف بالكامــل وراء الحــق الســوري 
: »لدينــا موقــف واضــح مبنــي علــى قــرارات فــي 

ً
فــي أرضــه املحتلــة«، مردفــا

 باملوقــف مــن األزمــة فــي ســورية«، 
ً
هــذا الشــأن وهــو موقــف ال يتأثــر إطالقــا

وأكــد أن »أي اعتــراف مــن جانــب الواليــات املتحــدة بســيادة إســرائيلية 
علــى الجــوالن ســيمثل ردة خطيــرة فــي املوقــف األمريكــي مــن النــزاع العربــي- 
، خاصــة بعــد االنتكاســات الهائلــة التــي أقدمــت عليهــا 

ً
اإلســرائيلي إجمــاال

اإلدارة األمريكيــة فــي حــق القضيــة الفلســطينية«.

     وأشــار أبــو الغيــط إلــى أن »الجامعــة العربيــة تابعــت بانزعــاج املســاعي 
اإلســرائيلية الحثيثــة خــالل الفتــرة األخيــرة القتنــاص اعتــراف أمريكــي 
بســيادتها علــى الجــوالن املحتــل، مســتغلة الظــرف املضطــرب الــذي تمــر 
بــه ســورية، ومعتمــدة علــى سياســتها املعهــودة فــي خلــط األوراق لتحقيــق 

املكاســب علــى حســاب الغيــر«.

     وختــم أبــو الغيــط بيانــه بالقــول: »أدعــو الواليــات املتحــدة إلــى العــودة 
عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقى من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد 
. أدعوهم إلى مراجعة هذا املوقف الخاطئ، والتفكير 

ً
تنهي النزاع سياسيا

بعمــق فــي تبعاتــه القريبــة والبعيــدة«. )روســيا اليــوم، 2019-3-22(

     على خط مواٍز، قالت املتحدثة باســم رئيســة الدبلوماســية األوروبية، 
مايــا كوسيانتشــيتش: إنَّ »موقــف االتحــاد األوروبــي إزاء انتمــاء مرتفعــات 
الجــوالن لــم يتغيــر، وأنــه بموجــب القانــون الدولــي، ال يعتــرف بســيادة 
إســرائيل علــى األراضســي التــي احتلتهــا فــي عــام 1967، بمــا فيهــا مرتفعــات 
األراضســي  مــن  جــزءا  يعتبرهــا  وال  الجــوالن، 

)2019-3-22 )رويتــرز،  اإلســرائيلية«. 

     كذلــك، أدانــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة 
بشدة تصريحات ترامب،  بحسبانها خطوة غير 
مقبولــة وغيــر مشــروعة، وشــدد املتحــدث باســم 
الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، على أن »هذا 
االعتــراف غيــر القانونــي وغيــر املقبــول ال تأثيــر لــه 
علــى الحقيقــة، وهــي تبعيــة الجــوالن لســورية«، 
»الشــخصية  ترامــب  قــرارات  أن  مــن  وحــذر 
املتهورة« قد تؤدي إلى سلسلة أزمات في منطقة 
 :

ً
الشــرق األوســط ذات الوضــع الحــرج، قائــال

إن إســرائيل كقــوة احتــالل ال ســيادة لهــا علــى 
أي أراض عربيــة وإســالمية، وينبغــي وضــع حــد 

.
ً
الحتالالتهــا واعتداءاتهــا فــورا

ــر قاســمي بــأن قــرار مجلــس األمــن الدولــّي 
ّ
     وذك

ينــّص علــى تبعيــة الجــوالن لألراضســي الســورية، 
 أنــه »ال حــل فــي املنطقــة إال عبــر إنهــاء 

ً
مؤكــدا

االحتالل«، وأشار إلى أن هذه ليست املرة األولى 
التــي ينتهــك فيهــا ترامــب قــرارات مجلــس األمــن 
 أن سياســات الرئيــس األمريكــّي تشــكل 

ً
الدولــّي والقانــون الدولــّي، مضيفــا

 علــى العالــم كلــه، ال ســيما منطقــة الشــرق األوســط، وذكــر قاســمي 
ً
خطــرا

أن إيــران ســتتابع عــن كثــب التطــورات املســتقبلية فــي املوضــوع وســتنتهج 
السياســات املناســبة بالتنســيق والتشــاور مــع الحكومــة الســورية ودول 

أخــرى. )تســنيم، 2019-3-22(

     مــن جهتــه، قــال الناطــق باســم حركــة »حمــاس« حــازم قاســم فــي بيــان: 
إن حديــث الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب عــن نيتــه االعتــراف بالجــوالن 
املحتــل كجــزء مــن إســرائيل هــو اســتمرار لعــدوان الواليــات املتحــدة علــى 

الحقــوق العربيــة.

     وأضــاف: »أن املواقــف األمريكيــة املتعاقبــة املســاندة إلســرائيل تؤكــد 
علــى حتميــة توحيــد كل الجهــود والطاقــات العربيــة ملواجهــة املشــروع 
الصهيونــي، وإنهــاء الخالفــات الطارئــة بيــن مكونــات األمــة«، وأكــد علــى 

امللف السيا�سي

الفريق أول الغانمي: 

ستشهد األيام القليلة 

القادمة فتح منفذ 

البوكمال الحدودي 

واستمرار الزيارات 

والتجارة بين البلدين
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أن »املقاومــة ســتظل بــكل أشــكالها الطريقــة األمثــل واألقصــر الســتعادة 
األرض العربيــة املحتلــة«، وأوضــح أنــه »لــن يســتطيع االحتــالل ومــن خلفــه 
الواليــات املتحــدة تغييــر حقائــق التاريــخ املتمثلــة بعروبــة الجــوالن املحتــل، 
وهذا ما يؤكده تمســك أهالي الجوالن بهويتهم العربية ورفضهم لسياســة 

األســرلة”. )روســيا اليــوم، 2019-3-22(

     مــن جهتهــا، ردت القاهــرة علــى نيــة ترامــب، بخصــوص الجــوالن، 
 عربية محتلة 

ً
موضحة أن موقفها ثابت بحسبان الجوالن السوري أرضا

 ملقــررات الشــرعية الدوليــة، وأكــدت الخارجيــة املصريــة فــي بيــان 
ً
وفقــا

 لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 497 
ً
لهــا أن »الجــوالن أرض عربيــة وفقــا

لعــام 1981 بشــأن بطــالن القــرار الــذي اتخذتــه إســرائيل بفــرض قوانينهــا 
وواليتهــا القضائيـــة وإدارتهــا علــى الجــوالن الســوري املحتــل، وعلــى اعتبــاره 
 وليســت لــه أيــة شــرعية دوليــة، وتابعــت: »كمــا تؤكــد علــى ضــرورة 

ً
الغيــا

احتــرام املجتمــع الدولــي ملقــررات الشــرعية الدوليــة وميثــاق األمــم املتحــدة 
مــن حيــث عــدم جــواز االســتيالء علــى األرض بالقــوة”. )ســبوتنيك، 3-22-

)2019

     وقالــت متحدثــة باســم الحكومــة األملانيــة أولريكــه ديمــر: إن »هضبــة 
 علــى ســؤال يتعلــق 

ً
الجــوالن أرض ســورية تحتلهــا إســرائيل«، وذلــك ردا

بتصريحــات ترامــب، وتابعــت: »تغييــر الحــدود الوطنيــة ال بــد أن يكــون عبــر 
وســائل ســلمية بيــن جميــع األطــراف املعنيــة«. )رويتــرز- 2019-3-22(

     هــذا، وقالــت الخارجيــة الفرنســية فــي بيــان: إن »الجــوالن أرض محتلــة 
مــن قبــل إســرائيل منــذ عــام 1967، وفرنســا ال تعتــرف بضمهــا إلســرائيل 
عــام 1981«، مشــيرة إلــى أن القــرارات الدوليــة تؤكــد أنَّ ضــم الجــوالن 
أن  وأضافــت  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  وباطــٌل  شــرعي  غيــر  إلســرائيل 
»االعتــراف بســيادة إســرائيل علــى الجــوالن املحتــل تتعــارض مــع القانــون 

الدولــي، وخاصــة مــع التــزام الــدول بعــدم االعتــراف بأوضــاع غيــر شــرعية«. 
)أ ف ب، 2019-3-22(

     مــن جهتــه، قــال األميــن العــام ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيانــي: إن تصريحــات الرئيــس األمريكــي، بشــأن 
االعتــراف بســيادة إســرائيل علــى مرتفعــات الجــوالن الســورية لــن تغيــر مــن 
الحقيقــة الثابتــة، التــي يتمســك بهــا املجتمــع الدولــي واألمــم املتحــدة، وهــي 
أن مرتفعــات الجــوالن العربيــة أراض ســورية احتلتهــا إســرائيل بالقــوة 
أن تصريحــات  وأوضــح  مــن حزيــران 1967،  الخامــس  فــي  العســكرية 
الرئيس األمريكي تقوض فرص تحقيق الســالم الشــامل والعادل والدائم 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، والــذي لــن يتحقــق إال بانســحاب إســرائيل 
مــن كافــة األراضســي العربيــة التــي احتلتهــا فــي العــام 1967. )البيــان، 3-22-

)2019

     وعلــى صعيــد الحــل السيا�ســي، جــدد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الخارجية واملغتربين وليد املعلم، في معرض اســتقباله، املبعوث الخاص 
لألميــن العــام لألمــم املتحــدة إلــى ســورية غيــر بيدرســون، والوفــد املرافــق 
لــه، جــدد التأكيــد علــى اســتعداد ســورية لالســتمرار بالتعــاون مــع املبعــوث 
الخــاص إلنجــاح مهمتــه بتيســير الحــوار الســوري الســوري للوصــول إلــى 
حــل سيا�ســي يحقــق مصلحــة الســوريين ويحافــظ علــى ســيادة ســورية 
، ويــؤدي إلــى القضــاء علــى اإلرهــاب 

ً
 وشــعبا

ً
واســتقاللها ووحدتهــا أرضــا

وإنهــاء الوجــود األجنبــي غيــر املشــروع علــى األراضســي الســورية.

     وشــدد الوزيــر املعلــم، علــى أن العمليــة السياســية يجــب أن تتــم بقيــادة 
وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري 
 أن الدســتور وكل مــا يتصــل بــه هــو شــأن 

ً
فــي تقريــر مســتقبل بــالده، مؤكــدا

ســيادي بحــت يقــرره الســوريون أنفســهم دون أي تدخــل خارجــي وذلــك 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واملغتربين وليد املعلم خالل لقائه املبعوث الخاص إلى سورية غير بيدرسون

امللف السيا�سي
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 للقانــون الدولــي وميثــاق األمــم املتحــدة وكل قــرارات مجلــس األمــن 
ً
وفقــا

ذات الصلــة بســورية.

 إلى دمشق بهدف 
ً
     وبدوره أعرب بيدرسن عن سعادته بالعودة مجددا

االستمرار في التشاور مع الحكومة السورية بما من شأنه تحقيق التقدم 
 مــن أجــل التوصــل إلــى حــل 

ً
 أنــه لــن يألــو جهــدا

ً
فــي املســار السيا�ســي، مؤكــدا

سيا�ســي وفــق املبــادئ املنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات 
مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة، وأشــار، إلــى أهميــة القيــام بعــدد مــن 
 
ً
الخطوات والتي من شأنها املساعدة في تقدم العملية السياسية، مشددا

على أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سورية لضمان تحقيق 
 التــزام األمــم املتحــدة 

ً
النجــاح املنشــود، ومؤكــدا

الكامــل بســيادة ووحــدة ســورية واســتقاللها. 
)ســانا، 2019-3-17(

فــي اإلطــار ذاتــه، أشــادت األمــم املتحــدة       
بمباحثــات بيدرســن مــع املعلــم، وقــال املتحــدث 
فــي  باســم األمــم املتحــدة ســتيفان دوجاريــك، 
إن  نيويــورك:  فــي  اليومــي  الصحافــّي  املؤتمــر 
املبعــوث الخــاص إلــى ســورية قــد أجــرى، خــالل 
زيارته إلى دمشق، »مناقشات بناءة« مع الوزير 
جميــع  »حــث  بيدرســون،  أن  وذكــر  املعلــم، 
والتمســك  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  األطــراف 
بترتيبــات وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب«، كمــا 
أكــد بيدرســون بحســب املتحــدث علــى الحاجــة 
أن  القــوي »لضمــان  الدولــي  للدعــم  العاجلــة 
تتحــرك أطــراف األزمــة الســورية بجديــة نحــو 
إيجــاد حــل سيا�ســي يلبــي التطلعــات املشــروعة 
لجميــع الســوريين«، ويأتــي ذلــك بعــد أن أعلــن 
بيدرســن عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــّي، أنــه 
»أجــرى مناقشــات بنــاءة مــع املعلــم حــول تنفيــذ 
القــرار 2254، وحققنــا بعــض التقــدم وأتطلــع 
ملزيــد مــن املباحثــات فــي هــذا الصــدد«. )مواقــع 

)2019-3-19 معاضــة، 

ــد وزيــر الخارجيــة التون�ســي الســابق أحمــد 
ّ
     علــى صعيــد متصــل، أك

ونيــس«، أن هنــاك 4 أولويــات تكــرس ثوابــت العمــل العربــي املشــترك، قــد 
تســهم فــي إنجــاح قمــة تونــس فــي حــال تــم التوصــل إلــى إيجــاد حلــول لهــا، 
وحــدد تلــك األولويــات فــي »اســتعادة األولويــة ألمهــات القضايــا العربيــة 
وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية، وتجــاوز الخالفــات العربيــة العربيــة 
فــي منطقتــي الخليــج والبلــدان املغاربيــة، واســتئناف الحــوار بيــن العــرب 
وإيران، وعودة ســورية إلى الصف العربي ضمن مســار التســوية للملفات 
السياســية واإلنســانية والحقوقيــة وألزمــات تعانــي منهــا كثيــر مــن الــدول 

العربيــة بينهــا ســورية وليبيــا واليمــن«.

     وأضاف: »يمكن اعتبار ملف أكثر من 10 ماليين الجئ سوري على رأس 

هــذه امللفــات املســتعجلة، وهــو ملــف سيا�ســي إنســاني ال يمكــن تســويته 
دون مســار سيا�ســي، وهــو مــا يؤكــد الحاجــة امللحــة إلــى طــي صفحــة املاضســي 
والقبــول بكــون قاعــدة املصيــر املشــترك تعنــي كذلــك فتــح البــاب لعــودة 
ســورية إلــى الصــف العربــي والحــوار حــول مرحلــة إعــادة بنــاء مــا هدمتــه 

الحــرب طــوال األعــوام الثمانيــة املاضيــة«. )عربــي 21، 2019-3-17(

     مــن جهتــه، قــال ســفير البحريــن فــي موســكو، أحمــد الســاعاتي: إن 
»قــرار تجميــد عضويــة ســورية اتخــذ فــي الجامعــة العربيــة، علــى مســتوى 
القمــة، وقــرار عــودة ســورية يبحــث علــى مســتوى القمــة فــي جامعــة الــدول 
 مــع وحــدة الصــف العربــي ونتمنــى أن تعــود األمــور 

ً
العربيــة. نحــن دائمــا

لطبيعتهــا. نحــن مــع اإلجمــاع العربــي«، وحــول 
عالقــات اململكــة مــع ســورية، قــال: »نحــن فــي 
بــل  دمشــق،  فــي  ســفارتنا  نغلــق  لــم  الحقيقــة 
قمنــا بإعــادة تأهيلهــا مــن جديــد بعــد األحــداث 
املؤســفة، والحــرب التــي حدثــت فــي ســورية. كمــا 
أن الســفارة الســورية موجــودة فــي البحريــن، لــم 
 ســفارة 

ً
تغلــق، وهنــاك قائــم باألعمــال، وأيضــا

البحريــن موجــود بهــا قائــم باألعمــال، العالقــة 
موجــودة لخدمــة الشــعبين الشــقيقين«.

     وأكــد أن املنامــة تعــارض التدخــل األجنبــي 
األزمــة  وقــال: »أصبحــت  الســورية.  األزمــة  فــي 
الســورية اآلن دوليــة بطبيعتهــا، ويجــري النظــر 
فيهــا علــى مســتوى األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن 
... نحــن ندعــم أي جهــود إلنهــاء هــذه الحــرب، 
ولكــن ال�ســيء األكثــر أهميــة بالنســبة للبحريــن، 
وكذلــك لــدول الخليــج األخــرى، هــو أننــا نريــد 
تجنــب التدخــل األجنبــي فــي ســورية وعلــى وجــه 
الخصــوص تدخــالت إيــران وامليليشــيات التــي 
بإخــراج  نطالــب  »نحــن  وأضــاف:  تدعمهــا«، 
دعــم جهــود  فــي  ونســتمر  اإليرانيــة  املليشــيات 
األمين العام لألمم املتحدة،  استنادا ملحادثات 
جنيف واحد والقرارات األممية في هذا الشأن، 
وضــرورة تجنيــب األبريــاء والنازحيــن والالجئيــن 
أهــوال الحــرب ومســاعدتهم قــدر اإلمــكان، هــذا اآلن هــو ملخــص سياســتنا 

تجــاه األزمــة فــي ســورية«. )ســبوتنيك، 2019-3-21(

     هــذا، وبعــد مــرور 8 ســنوات علــى الحــرب علــى ســورية بدعــم وتدخــل 
خارجــي أوروبــي أميرـكـي وعربــي وإقليمــي، زعمــت كل مــن فرنســا وأملانيــا 
وبريطانيا والواليات املتحدة األميركية في بيان مشــترك، أن أكثر من 400 
ألــف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال قتلــوا فــي ســورية«، وأشــار البيــان الــى 
أنــه بينمــا تحــاول الحكومــة الســورية وداعميهــا »إقنــاع العالــم بــأن الصراع 
قــد انتهــى، وأن الحيــاة عــادت إلــى طبيعتهــا، فــإن الواقــع هــو أن هنــاك 
نحــو 13 مليــون ســوري اآلن بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية«، كمــا زعــم 
البيان أن »ما يصل إلى 11 مليون شخص باتوا نازحين وغير قادرين على 

دمشق: الجوالن 
املحتل جزء ال يتجزأ 

من أرا�سي الجمهورية 
العربية السورية، وهو 
حق أبدي لن يخضع 
للمساومة أو التنازل 
وال يمكن أن يسقط 

بالتقادم

امللف السيا�سي
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العــودة إلــى بيوتهــم«، وانتقــد محاربــة روســيا لإلرهــاب الــى جانــب الجيــش 
العربــي الســوري، وذكــر أن »الحــل العســكري« بدعــم مــن روســيا وإيــران، 
 أن »الوصول إلى حل سيا�سي تفاوضسي 

ً
لن يؤدي إلى إحالل السالم، مبّينا

هــو الســبيل الوحيــد إلنهــاء العنــف والصعوبــات االقتصاديــة، إلــى جانــب 
ضمان تسوية دائمة للصراع، والحل السيا�سي هو وحده الكفيل بتوفير 
ضمانــات لجميــع مكونــات املجتمــع الســوري، وكذلــك للــدول املجــاورة 

لســورية«.

     وتظاهــرت تلــك الــدول فــي بيانهــا بإبــداء »دعمهــا لعمليــة جنيــف بقيــادة 
األمــم املتحــدة، وقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254 إلحــالل الســالم 
واالســتقرار فــي ســورية، وترســيخ األراضســي املحــررة بعــد هزيمــة داعــش علــى 
األرض«، وشددت على أنها »لن تقدم أو تدعم أي مساعدة إلعادة اإلعمار 
إال بعــد انطــالق عمليــة سياســية واســعة وحقيقيــة وذات مصداقيــة وال 

رجعــة فيهــا«. )مواقــع الكترونيــة معارضــة، 2019-3-16(

 علــى البيــان الصــادر عــن أميــركا وفرنســا وبريطانيــا حــول ســورية، 
ً
     وردا

قــال مصــدر فــي وزارة الخارجيــة واملغتربيــن: »إن تطــورات األحــداث أكــدت 
أن ما شهدته سورية وبعض دول املنطقة هو نتاج مؤامرة غربية تقودها 
الواليــات املتحــدة األميركيــة بهــدف العــودة إلــى املاضســي االســتعماري بحلــة 
ومقدراتهــا  ثرواتهــا  ونهــب  ملشــيئتها  املنطقــة  دول  إرادة  ورهــن  جديــدة 
وتمكيــن )إســرائيل( مــن أن يكــون لهــا اليــد العليــا علــى حســاب الحقــوق 

واملصالــح العربيــة«.

     وأضــاف املصــدر، أن دول املشــروع االســتعماري الجديــد لــم توفــر 
أيــة أداة لتحقيــق أهدافهــا، فأخرجــت كل األســلحة التــي فــي جعبتهــا، مــن 
الضغط السيا�سّي، والحصار االقتصادّي، والتضليل اإلعالمّي، وتجميع 
وحشــد القتلــة أصحــاب الفكــر التكفيــرّي الظالمــّي فــي تنظيمــات إرهابيــة 
متعــددة أبرزهــا تنظيــم داعــش و«جبهــة النصــرة« اإلرهابيــان، وتقديــم 
التكفيرييــن  لهــؤالء  واللوجســتي  والعســكري  املالــّي  الدعــم  أشــكال  كل 

املنطقــة  لتدميــر دول  التنفيذيــة  ليكونــوا األداة 
وســفك دمــاء شــعوبها واســتنزاف طاقاتهــا، وذلــك 
إلضعافهــا وتحويلهــا لقمــة ســائغة ألصحــاب هــذا 

املشــروع التآمــري العدوانــي.

     وأكــد املصــدر، أنَّ الجرائــم واملجــازر الوحشــية 
البشــعة التــي ارتكبتهــا املجموعــات اإلرهابيــة علــى 
امتــداد الجغرافيــا الســورية وتلــك التــي اقترفتهــا 
الشــرعية  عــن  الخــارج  األميرـكـي  التحالــف  دول 
الدوليــة وبخاّصــة فــي مدينــة الرقــة الشــهيدة وديــر 
الــزور التــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية، ســتبقى وصمــة عــار علــى جبيــن هــذه 
بالحيــاة  عنــى 

ُ
ت ال  التــي  الزائفــة  الديمقراطيــات 

 للقانــون الدولــي 
ً
 ســافرا

ً
اإلنســانّية، وتشــكل انتهــاكا

وشرعة حقوق اإلنسان، وهذه املمارسات ليست 
غريبــة عــن هــذه الــدول التــي لهــا تاريــخ اســتعماري 

أســود فــي اســتعباد الشــعوب.

     وشدد املصدر على أنَّ البيان الصادر عن أميركا وفرنسا وبريطانيا حول 
ســورية يشــكل وثيقــة تاريخيــة فــي الكــذب والنفــاق والتضليــل والتزييــف 
هــا تتحمــل املســؤولية األولــى عــن  علــى نحــٍو لــم يعــد ينطلــي علــى أحــد، وأنَّ
 فــي ســورية ودول املنطقــة، وأنَّ هــذه 

ً
 وعدوانــا

ً
الدمــاء التــي ســفكت ظلمــا

 غيــر 
ً
 بإعــادة اإلعمــار وهــي أساســا

ً
الــدول التــي قتلــت ودمــرت غيــر معنيــة أبــدا

مدعوة لإلسهام فيها، وما عليها إال تسديد تعويضات القتل والدمار الذي 
أحدثته جراء جرائمها البشــعة والتوقف عن تدخلها الســافر في الشــؤون 

الداخليــة.

بالقــول: »إن       وختــم املصــدر تصريحــه 
الــذي  الباســل  وجيشــه  الســوري  الشــعب 
تصــدى بصمــود أســطوري للعــدوان اإلرهابــي 
ونزعــة الهيمنــة والغطرســة أكثــر عزيمــة علــى 
الغربــي  باملشــروع  الكاملــة  الهزيمــة  إلحــاق 
 
ً
 وشــعبا

ً
والحفــاظ، علــى وحــدة ســورية أرضــا

هــذا  وســيكون  املســتقل،  الوطنــي  وقرارهــا 
القطبيــة  نعــش  فــي  األخيــر  املســمار  النصــر 
عالمــي  نظــام  قيــام  إلــى  وســيقود  األحاديــة، 
نزعــات  فيــه  وتنتفــي  العــدل  فيــه  يســود 
الغطرســة والهيمنــة ويعيــد االعتبــار للشــرعية 

)2019-3-17 )ســانا،  الدوليــة«. 

      هــذا، وأكــد منــدوب ســورية الدائــم لــدى 
الســفير  جنيــف  فــي  املتحــدة  األمــم  مكتــب 
حســام الديــن آال فــي الــدورة األربعيــن ملجلــس 

االتحاد األوروبي: 
موقفنا إزاء انتماء 
مرتفعات الجوالن 
لم يتغير وال نعترف 

بسيادة إسرائيل عليه 

مندوب سورية الدائم لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف حسام الدين آال

امللف السيا�سي
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حقــوق اإلنســان، أنَّ اســتهداف ســورية بقــرارات مسيســة ومتحيــزة فــي كل 
دورة مــن دورات مجلــس حقــوق اإلنســان هــو مقاربــة غيــر مقبولــة تعكــس 
النفــاق السيا�ســي ألصحابهــا، وتتناقــض مــع دور املجلــس املفتــرض فــي 
حمايــة حقــوق اإلنســان وفــق مبــادئ الحيــاد واملوضوعيــة والالانتقائيــة. 

)2019-3-22 )ســانا، 

     علــى خــط مــواٍز، أكــد وزيــر الخارجيــة الرو�ســّي ســيرغي الفــروف فــي كلمــة 
لــه خــالل مؤتمــر نــزع الســالح بجنيــف، أن دول الغــرب تتعمــد تجاهــل 
 
ً
 فــي ســورية، مشــددا

ً
 كيميائيــا

ً
اســتخدام التنظيمــات اإلرهابيــة ســالحا

علــى ضــرورة مكافحــة اإلرهــاب الكيميائــي والجرائــم املتعلقــة باســتخدامه 
 إرهابيــة باســتخدام الســالح 

ً
فــي ســورية، وقــال: »شــهدنا فــي ســورية أعمــاال

 أن الــدول الغربيــة تتجاهــل هــذه 
ً
الكيميائــّي، ولكــن مــن املؤســف جــدا

الحــاالت، وقــررت إدخــال تعديــالت فــي آليــة عمــل منظمــة حظــر الســالح 
الكيميائي من أجل تسييس عمل هذه املنظمة 

وعرقلــة نشــاطها«. )ســانا، 2019-3-20(

     وفــي وقــت الحــق، شــددت موســكو وبكيــن علــى 
ضرورة التخلص من اإلرهاب في سورية، وعبرتا 
عــن دعمهمــا املســتمر لتســوية األزمــة الســورية 
بطــرق سياســية علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن 
الــدول رقــم 2254، وأعلنــت وزارة الخارجيــة 
الروســية فــي بيــان لهــا أن نائــب وزيــر الخارجيــة 
ميخائيــل بوغدانــوف اســتقبل األربعــاء املبعــوث 
الصينــي الخــاص إلــى ســورية، شــيه شــياويان، 
وأفــاد البيــان بــأن الطرفيــن أجريــا »مباحثــات 
مفصلــة عبــرا خاللهــا عــن رضاهمــا عــن فعاليــة 
التنســيق الوثيــق« علــى الســاحة الدوليــة بيــن 
روســيا والصين بشــأن ســورية في إطار الشــراكة 

االســتراتيجية بيــن البلديــن.

     وأضــاف البيــان، أن بوغدانــوف وشــياويان 
 على الوجود 

ً
شددا على »ضرورة القضاء نهائيا

 عــن تقديــم املجتمــع الدولــي الدعــم 
ً
اإلرهابــي علــى أراضســي ســورية«، فضــال

لعــودة الالجئيــن الســوريين إلــى الوطــن وإعــادة إعمــار ســورية مــع ضمــان 
ســيادة البــالد ووحدتهــا وســالمة أراضيهــا. )روســيا اليــوم، 2019-3-21(

     فــي غضــون ذلــك، أكــد ســفير ســورية فــي إيــران عدنــان محمــود، أن 
اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب التــي تفرضهــا أميــركا 
والغرب على سورية وإيران، تتطلب التحرك بخطوات ملموسة لتوسيع 
مجــاالت التعــاون االقتصــادي واالســتثماري والتجــارّي، بمــا يعــود بالنفــع 

علــى البلديــن.

     جــاء ذلــك فــي معــرض لقــاء لــه مــع املســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس 
الشــورى اإلســالمي اإليرانــي للشــؤون الدوليــة حســين أميــر عبــد اللهيــان، 
بــدوره، علــى ضــرورة تعزيــز العالقــات الثنائيــة والتعــاون  الــذي شــدد 

املشــترك بيــن إيــران وســورية فــي محاربــة اإلرهــاب، ووصــف العالقــات بيــن 
البلديــن، بـ«املمتــازة«، وشــدد علــى ضــرورة اســتمرار وتوطيــد العالقــات 
 أن إيــران مســتمرة بدعــم ســورية حتــى 

ً
االســتراتيجية بينهمــا، موضحــا

التوصــل إلــى حــل سيا�ســي لألزمــة فيهــا عبــر الحــوار بيــن الســوريين أنفســهم، 
ــد، أن اســتمرار وجــود فلــول اإلرهابييــن والقــوات األجنبيــة التــي دخلــت 

ّ
وأك

األراضســي الســورية دون موافقــة الحكومــة الســورية يتعــارض مــع أســس 
إرســاء الســالم واألمــن فــي املنطقــة. )ســانا، 2019-3-20(

     بــدوره، قــال الســفير الرو�ســي لــدى قطــر، نــور محمــد خولــوف: »فيمــا 
يتعلــق بالقضيــة الســورية، ففــي ضــوء األزمــة املســتمرة فــي العالقــات مــع 
دول الخليــج، خفضــت الدوحــة نشــاطها فــي هــذا االتجــاه وأصبحــت تتفهــم 
النهــج الرو�ســي أكثــر فــي هــذا املوضــوع«، وأشــار إلــى أن االختالفــات بيــن 
موســكو والدوحــة حــول القضيــة الســورية ال تــزال قائمــة، »لكــن األهــم 
 
ً
هــو أننــا نحافــظ علــى الحــوار املســتمر، ســعيا
مــن الطرفيــن للوصــول للهــدف املشــترك، وهــو 
ضمان السالم واألمن على األرض السورية التي 

طالــت معاناتهــا«. )ســبوتنيك، 2019-3-19(

     هــذا، وعلــى صعيــد ملــف الالجئيــن الذيــن 
تتواصل عودتهم بشكل يومي الى أرض الوطن، 
التقــى الرئيــس اللبنانــي املبعــوث الخــاص لألمين 
العــام لألمــم املتحــدة الــى ســورية، وقــال: »لــم 
يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح 
االجتماعيــة  الصعــد  مختلــف  علــى  الســورّي 
كمســؤولين  وبتنــا  والحياتيــة،  واالقتصاديــة 
إلــى  قلقيــن علــى بالدنــا«، وقــال: »لقــد وصلنــا 
الحــد األق�ســى للقبــول بتحمــل تداعيــات وجــود 
 إلعادتهــم إلــى 

ً
النازحيــن، وال بــد مــن العمــل جدّيــا

املناطــق اآلمنــة فــي ســورية والتــي باتــت شاســعة 
ويمكنهــا أن تســتعيد أهلهــا«.

     وأضــاف: »لقــد شــاركت دول عــدة فــي الحــرب 
علــى ســورية وتريــد أن تحملنــا النتائــج. لــو خصصــت هــذه الــدول 10 فــي 
املئــة مــن تكاليــف هــذه الحــرب لحلــت مأســاة النازحيــن، ولكانــت ســاعدت 
فــي حــل مشــاكلهم اإلنســانية وتجنيــب العالــم املزيــد مــن األزمــات«، وأشــار 
إلــى أن »لبنــان لــم يرفــض خــالل ســنوات الحــرب الســورية أي نــازح ســورّي 
ألســباب إنســانية، أمــا اليــوم فلــم تعــد هنــاك حاجــة، ألن ســورية بــدأت 

تســتعيد أمنهــا واســتقرارها باســتثناء جيــوب صغيــرة«.

     وجدد عون دعوته لألمم املتحدة والدول املانحة لـ«تقديم املساعدات 
إلــى الســوريين العائديــن الــى بالدهــم، ال ســيما وأن ثمــة مناطــق ســورية لــم 
 إلــى أن 

ً
يصــل إليهــا الدمــار، وبالتالــي يمكــن لســكانها العــودة إليهــا«، مشــيرا

»أكثــر مــن 172 ألــف ســوري عــادوا مــن لبنــان، ولــم يصلنــا أي تقريــر يشــير 
إلــى تعرضهــم ملضايقــات أو ممارســات غيــر إنســانية«. )الوكالــة الوطنيــة 

لإلعــالم،  2019-3-20(

الكرملين: تصريحات 
ترامب بخصوص 

الجوالن دعوة فقط 
ال غير ونأمل بأن 

تبقى دعوة

امللف السيا�سي
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التعليق

ــد منّســق شــبكة األمــان للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية، االســتاذ أنيــس النقــاش، أن االجتمــاع الثالثــي الــذي 
ّ
     أك

عقــد فــي دمشــق هــو خطــوة مــن مجموعــة خطــوات نّفــذ بعضهــا، لكــن بعضهــا اآلخــر لــم ينّفــذ؛ ذلــك علــى صعيــد الزيــارات 
علــى مســتويات عليــا، منهــا كمــا شــاهدنا زيــارة الرئيــس بشــار األســد إلــى طهــران وزيــارة الرئيــس حســن روحانــي الــى العــراق علــى 
رأس وفــد كبيــر، وأشــار إلــى أنــه فــي هــذه الزيــارات وضعــت خطــط لطريقــة التعــاون اإلقليمــي فــي املجــاالت العســكرية واألمنيــة 
واالقتصاديــة والتســريع باالتفاقــات الثنائيــة، مــن أجــل تظهيــر اســتراتيجية مشــتركة وتعــاون مشــترك قــوي يظهــر للخصــوم 

والحلفــاء علــى أنَّ الــدول الثــالث تســير ضمــن اســتراتيجية ورؤيــة مســتقبلية موحــدة.
     وأضــاف النقــاش، أن هــذه الزيــارات ستســتكمل بزيــارات يقــوم بهــا مســؤولون عراقيــون إلــى ســورية، وزيــارة الرئيــس 
روحاني الى دمشق، وهكذا.. في هذه الزيارات سيتم اإلعالن عن مواقف وعن توقيع اتفاقيات استراتيجية تشبك املنطقة 
، وهذا معناه أن املنطقة تريد أن 

ً
بطرق املواصالت وبالعالقات االقتصادية وبالتعاون اإلنتاجي وباملجاالت التنموّية كافة

 كل املؤامــرات عــن طريــق اإلرهــاب والتدخــالت األمنيــة املباشــرة مــن 
ً
تعلــن بوســاطة هــذه التفاهمــات أنهــا قــد أســقطت أمنيــا

الخــارج، وأن رغبتهــا هــو التعــاون اإلقليمــّي، وليــس تــرك األمــور بيــد الخصــوم، مــن أجــل أن يحــددوا هــم مســتقبل املنطقــة.
     وأوضــح أنَّ هــذه التفاهمــات ســتتم علــى مراحــل، وســتغّير الجــّو العــاّم املســيطر علــى املنطقــة، بحيــث تخــرج مــن جــّو 
 في كل 

ً
االقتتــال إلــى جــّو التعــاون اإلقليمــّي املفتــوح علــى سياســات إيجابيــة جديــدة تفيــد تكوينــات املجتمعــات القطريــة كافــة

بلــد، وليســت قائمــة علــى منفعــة خاصــة لقطــر معيــن أو مجتمــع معيــن أو فئــة اجتماعيــة محــددة، ولذلــك، رأى أنــه يجــب أن 
ننتظــر ونتابــع عــن كثــب هــذه االتفاقيــات عــن طريــق املشــاريع املزمــع أو الواجــب تنفيذهــا.

     ولفــت النقــاش إلــى أنــه، إضافــة الــى ذلــك لدينــا تحديــات مشــتركة،  بســبب تموضــع بعــض القــوى غيــر املرغــوب فيهــا 
والخارجيــة املعتديــة علــى املنطقــة فــي شــرق ســورية وعلــى الحــدود العراقيــة الســورية املشــتركة، وبّيــن أنــه فــي املســتقبل 
القريــب ســيكون هنــاك توضيــح ملوقــف مشــترك مــن هــذا الوجــود وتعامــل معــه بشــكل مــا، قــد يكــون عــن طريــق تعــاون أمنــي 
، مــن أجــل أن يفقــد فعاليتــه ويشــل قدراتــه علــى التأثيــر فــي املنطقــة، كذلــك 

ً
 ومحاصــرة

ً
 قانونّيــا

ً
عســكرّي، وقــد يكــون تعاونــا

األمــر بالنســبة لشــمال غــرب ســورية بخصــوص الحــدود الســورية التركيــة، لفــت النقــاش إلــى أنــه ســيكون هنــاك موقــف، 
وأكــد أن القــوى اإلقليميــة األخــرى والقــوى الدوليــة أمــام هــذه الوقائــع الجديــدة عليهــا أن تحــدد مواقفهــا، وأن تلتحــق بهــذا 

الزخــم الكبيــر والتوجــه الجديــد فــي املنطقــة.
     هذا، وحول إعالن ترامب بخصوص الجوالن، رأى النقاش أن هذا املوقف غير مفاجئ، ألن هذا الرئيس األميركي ومنذ 
أن أتى إلى البيت األبيض وهو يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل االتفاقيات الدولية أو الثنائية التي وقعتها 

الواليات املتحدة، فهو خرج من اتفاق املناخ واتفاق السوق املشتركة واتفاق املحيط الهادئ الى آخره. 
     وتابــع: األوضــح واألخطــر هــو خروجــه مــن االتفــاق النــووي الــذي صادقــه مجلــس األمــن، وبالتالــي الخــروج منــه كان ضربــة 
 وليــس ضربــة إليــران، وبعــد اعترافــه بالقــدس عاصمــة للكيــان اإلســرائيلي، وطرحــه ملــا تســّمى صفقــة 

ً
ملجلــس األمــن أيضــا

 أن الخطــوط العامــة لتحركــه فــي الشــرق األوســط قائمــة علــى تجــاوز القوانيــن الدوليــة، وتجــاوز كل 
ً
القــرن أصبــح واضحــا

 مــن اتفاقيــات كاتفاقيــة أوســلو واتفاقيــة وادي عربــة وأيــة اتفاقيــات أخــرى، وحتــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع 
ً
مــا ثبــت ســابقا

مصر إذا نفذت صفقة القرن فإنه ستحدث تغييرات في عالقات مصر وعلى حدودها الجغرافية والديموغرافية وعالقتها 
باإلقليــم وباملســألة الفلســطينية.

     وأوضــح أن مســألة الجــوالن تأتــي اليــوم لكــي يســتكمل ترامــب هــذه القطعــات التــي يجمعهــا لكــي يعطــي كل الحــق للكيــان 
الصهيونّي بأن يتصرف باألراضسي، ويتصرف بقدراته في املنطقة خارج نطاق القانون الدولّي، وفقط باعتراف أحادي من 

قبــل واشــنطن، وليــس لــه حتــى حلفــاء يســاندونه فــي هــذا املوضــوع.
     وأشــار إلــى أنَّ هــذه السياســية األميركيــة الرعنــاء ســتقود إلــى املزيــد مــن االنفجــارات فــي املنطقــة، ولفــت إلــى أن ترامــب 
 عن املنطقة، على حين أن أوروبا ال تعتقد ذلك وهي 

ً
يعتقد أن الواليات املتحدة ستكون بمنأى عنها، ألنها بعيدة جغرافيا

 مــن الــردود التــي ســوف تحصــل فــي هــذه املنطقــة.
ً
متخوفــة جــدا

     وأكــد النقــاش علــى أن الســؤال والتحــدي األســاس فــي كل هــذه االختراقــات يبقــى فــي كيفيــة جمــع الخطــوط فــي محــور 
املقاومة؟ وأضاف: هذه التحديات تتطلب تشبيك القوى وتوزيع املهام من أجل التصدي لها، وال يكفي بالتأكيد إصدار 
البيانات وال اإلدانات، والقول: إنَّ هذا خارج القانون الدولي، ألن ما يتم فعله سيترسخ وسيتحول إلى حقائق، ولن يكون 
هناك إمكان للتراجع عنها، إال إذا كان هناك موقف عملي وقوي ملواجهتها، وهذه من أهم األمور التي يجب أن توضع على 

.
ً
الــورق لكــي تتحــول إلــى برامــج عمليــة ملواجهــة االحتمــاالت كافــة

     وختــم بالقــول: بالطبــع محــور املقاومــة الــذي يســتعد ملعركــة فاصلــة مــع الكيــان الصهيونــي هــو فــي أســاس هــذا املوضــوع، 
ولكن هذه املحاولة لالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن هي بمثابة تحفيز ملحور املقاومة على أن يسارع باستعداداته، 

، وبالتالي هناك طرق أخرى يجب البحث فيها.
ً
وأن يقول للقا�سي والداني: إنَّ القانون الدولي لم يعد فعاال

امللف السيا�سي
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ملف 
الشرق

ملف الشرق

من الباغوز
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     فــي موقــٍف الفــت، نّبــه رئيــس وزراء إقليــم كردســتان العــراق نيجيرفــان 
بارزانــي، إلــى أن أميــركا ليــس لديهــا مشــروع واضــح فــي ســورية واملنطقــة، 
وأشــار إلــى أن الوجــود األميرـكـي مرتبــط بهزيمــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي، 
لهــا، وقــال »الحقيقــة هــي أن الحكومــة  وكان هــذا هــو الغــرض األصلــي لتدخُّ
الســورية ال زالــت قائمــة، ويجــب علــى أكــراد ســورية أن يتحدثــوا معهــا إذا 
مــا أرادوا الحصــول علــى حقــوق معينــة«، ورأى أنَّ مــن مصلحــة العــراق 
 أنــه يمكــن للــروس أن يكونــوا 

ً
، مبّينــا

ً
أن يكــون جــاره الســوري مســتقرا

 من 
ً
العبيــن رئيســين فــي التفــاوض بيــن األكــراد والحكومــة الســورية، محــذرا

 ضــد »وحــدات 
ً
أنــه بمجــرد انســحاب األميركييــن، ســتتدخل تركيــا عســكريا

حمايــة الشــعب«  الكرديــة فــي ســورية، وهــذا ســيكون لــه عواقــب وخيمــة 
بالنســبة لحكومة إقليم كردســتان، مع تدفق املزيد من الالجئين الفارين 

مــن القــوات التركيــة. )املونيتــور، 2019-3-16(

ــدت األمينــة العامــة لـ»حــزب ســورية املســتقبل« 
ّ
     علــى خــط مــواٍز، أك

األمثــل  الحــل  »إيجــاد  أن  خلــف،  هفريــن 
لألزمــة الســورية هــو بيــد الســوريين مــن خــالل 
الحــوار الســوري – الســوري الــذي يتفــق عليــه 

)2019-3-16 )هــاوار،  كافــة«.  الســوريون 

     فــي غضــون ذلــك، كشــفت مصــادر كرديــة 
بيــن  جــرى  الــذي  اللقــاء  فحــوى  عــن  مطلعــة 
التقدمــي«  الديمقراطــي  »الحــزب  ســكرتير 
درويــش  الحميــد  عبــد  ســورية  فــي  الكــردي 
البحريــن وليــام  فــي  الســابق  والســفير األميرـكـي 
روبــاك برفقــة عــدد مــن مســاعديه فــي مدينــة 
 إلــى أن اللقــاء 

ً
القامشــلي بريــف الحســكة، الفتــة

تنــاول مســتقبل املنطقــة بعــد تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي وموقــف األحــزاب الكرديــة ممــا تســمى 

اآلمنــة«. »املنطقــة 

     وقالت املصادر: »إن واشنطن تبذل مساعي 
جديــة ملعرفــة مواقــف القــوى السياســية كافــة 
آمنــة  منطقــة  إقامــة  بصــدد  ســورية،  شــرق 
وإدارة جديــدة شــرق الفــرات تمثــل كافــة القــوى 
 
ً
السياســية واملجتمعيــة علــى األرض«، مشــيرة
إلــى أن درويــش أبــدى وجهــة نظــره حــول إنشــاء 
هــذه املنطقــة ومســتقبل مناطــق شــرق الفــرات 

وإنشــاء إدارة جديــدة فيهــا.

 للمصــادر الكرديــة، فــإن الحــراك الــذي تقــوم بــه واشــنطن 
ً
     ووفقــا

يهــدف للتوصــل التفــاق مــع جميــع املكونــات شــرق الفــرات بشــأن مــا تســّمى 
»املنطقــة اآلمنــة«، ولفتــت إلــى عــدم وجــود أي اتفــاق نهائــي آلليــة هــذه 

املنطقــة وتاريــخ إنشــائها. )باســنيوز، 2019-3-16(

     فــي هــذا الغضــون، زعــم املبعــوث األميرـكـي الخــاص بشــأن ســورية، 
 مــن مناصــري تنظيــم 

ً
 و20 ألفــا

ً
جيمــس جيفــري، أن هنــاك مــا بيــن 15 ألفــا

داعــش اإلرهابــي فــي ســورية والعــراق، كثيــر منهــم »خاليــا نائمــة«، وأضــاف: 

»نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات السترداد آخر أراضسي 
الخالفــة. لــم يبــق ســوى بضــع مئــات مــن املقاتليــن وأقــل مــن كيلومتــر مــن 
األراضســي«، وتابــع: »نناشــد الــدول أن تســتعيد مقاتلــي داعــش األجانــب 
الذيــن أســرتهم قــوات ســورية الديمقراطيــة وعائالتهــم لتقاســم عــبء 
املحاكمــات وإعــادة التأهيــل«، وأضــاف: أن »املعركــة ستســتمر للقضــاء 
علــى فكــر تنظيــم داعــش وال يوجــد إطــار زمنــي النســحاب الواليــات املتحــدة 

مــن ســورية«. )ســكاي نيــوز، 2019-3-16(

     هــذا، وبعــد التأكيــد األميرـكـي الجديــد علــى قــرار واشــنطن إبقــاء عــدد 
مــن جنودهــا فــي ســورية، التقــى رئيــس »االئتــالف« املعــارض عبــد الرحمــن 
مصطفــى، مــع جيفــري، فــي بروكســل، وبحثــا »أهميــة حمايــة املدنييــن 
 
ً
وخاصــة فــي إدلــب«، وزعــم مصطفــى، فــي بيــان، أنــه »مــن املهــم جــدا

الحفــاظ علــى اتفــاق إدلــب«، وتفعيــل العمليــة السياســية بإشــراف كامــل 
مــن األمــم املتحــدة، وذكــر، أن »الحــل الوحيــد يجــب أن يكــون عــن طريــق 
الحــّل السيا�ســّي الــذي حددتــه قــرارات مجلــس 
األمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254«.

     وفــي دعــوة لواشــنطن للتدخــل فــي ســورية 
أكثــر، ذكــر مصطفــى، أن »االئتــالف يتطلــع إلــى 
املزيــد مــن التحــرك السيا�ســي والدبلوما�ســي مــن 
 أن 

ً
جانــب الواليــات املتحــدة األميركيــة«، زاعمــا

ذلــك مــن شــأنه »إعــادة التــوازن إلــى العمليــة 
السياسية والوصول إلى دولة آمنة ومستقرة«، 
كمــا دعــا واشــنطن إلــى ضــرورة التنســيق مــع 
النظــام تركيــا، واتخــاذ خطــوات مشــتركة بشــأن 
شــمال شــرق ســورية. )مواقــع معارضــة، 3-16-

)2019

     علــى صعيــد متصــل، أكــد رئيــس األركان 
خطــط  أن  دانفــورد،  جوزيــف  األميرـكـي 
املاضســي  شــباط  فــي  ُوضعــت  التــي  االنســحاب 
بشــأن االنســحاب مــن ســورية، لــم يطــرأ عليهــا 
أي تغييــر، وأكــد، أن الجيــش األميرـكـي يواصــل 
تنفيــذ التعليمــات الصــادرة عــن رئيــس البــالد 
دونالــد ترامــب، حــول تخفيــض عــدد القــوات 
األميركيــة فــي ســورية إلــى حــد معيــن، وأضــاف: 
أن رئاســتي األركان األميركيــة والتركيــة تواصــالن 
إعــداد الخطــط العســكرية املشــتركة الهادفــة 
إلزالــة املخــاوف التركيــة علــى حدودهــا مــع ســورية، وأن تلــك الخطــط 
تســير بنجــاح إلــى اآلن، وقــد تشــهد تطــورات هامــة خــالل األيــام القادمــة. 

.)2019-3-18 )األناضــول، 

    وفــي الســياق نفســه، قــال الناطــق باســم وزارة الدفــاع األميركيــة 
»البنتاغــون«، تشــارلز إي ســامرز جونيــور، فــي بيــان: »إن وزيــر الدفــاع 
بالنيابــة باتريــك شــانهان التقــى بوزيــرة الدفــاع الفرنســية، فلورنــس بارلــي، 
وناقشا مجموعة واسعة من قضايا الدفاع، بما في ذلك التزام واشنطن 

بارزاني: الحكومة 

السورية ال زالت 

قائمة ويجب على 

أكراد سورية أن 

يتحدثوا معها إذا ما 

أرادوا الحصول على 

حقوق معينة

ملف الشرق
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لقيــادة  املســتمر  الطويــل وااللتــزام  املــدى  تنظيــم داعــش علــى  بتدميــر 
التحالــف الدولــي ضــد التنظيــم«، وقــال البيــان: »اتفــق الوزيران شــاناهان 
وبارلــي بصفتهمــا شــريكين فــي »التحالــف الدولــي«، علــى مواصلــة العمــل 
الثنائــي بيــن البلديــن، لضمــان األمــن واالســتقرار شــمالي ســورية«. )روســيا 

)2019-3-19 اليــوم، 

     مــن جانبــه، صــرح وزيــر الخارجيــة الفرن�ســي 
جــان إيــف لودريــان بــأن فرنســا لــم تحصــل علــى 
فــي  الواليــات املتحــدة  أي ردود بشــأن خطــط 
ســورية، رغــم إجــراء مباحثــات مــع واشــنطن، 
الفرنســية فلورانــس  الدفــاع  وذكــر أن وزيــرة 
بارلــي، زارت الواليــات املتحــدة »لبــدء املباحثــات 
 للحصــول علــى األجوبــة 

ً
مــع األميركييــن وســعيا

عــن مختلــف األســئلة: فــي حــال الحفــاظ علــى 
ســتكون  كيــف  األميرـكـي  العســكري  الحضــور 
قــدرات  وأي  املهمــة؟  ســتكون  مــا  مالمحــه؟ 
لدينــا  »ليســت  وأضــاف:  هنــاك«؟،  ســتكون 
 أن 

ً
األجوبة عن هذه األسئلة حتى اآلن«، مؤكدا

الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون ســيحدد 
مســتقبل دور فرنســا فــي ســورية بنــاء علــى تلــك 

األجوبــة.

 علــى االنســحاب األميرـكـي املتوقــع، 
ً
     وتعليقــا

قــال لودريــان: »ال يمكننــا أن نتــرك أولئــك الذيــن كانــوا أفضــل حلفــاء لنــا 
« فــي إشــارة إلــى »قســد«. )رويتــرز، 21-

ً
فــي محاربــة تنظيــم داعــش ميدانيــا

)2019-3

     واألســبوع الفائــت، وفــي وقــت واصلــت قــوات االحتــالل األميرـكـي عبــر 
مجموعاتهــا اإلرهابيــة احتجــاز املواطنيــن الســوريين فــي »مخيــم الركبــان«، 
الســورية  التنســيقيتان  الهيئتــان  أكــدت 
الســوريين  املهّجريــن  عــودة  حــول  والروســية 
فــي بيــان مشــترك، اســتمرار تدهــور األوضــاع فــي 
مخيــم الركبــان نحــو األســوأ، حيــث لــم يوافــق 
الجانــب األميرـكـي علــى عبــور قوافــل الحافــالت 
منطقــة  إلــى  الســورية  الحكومــة  نظمتهــا  التــي 
اســتعدادها إلجــالء  تبــد  ولــم  املحتلــة  التنــف 

)2019-3-16 )ســانا،  بأمــان«.  ســكانه 

     وكشــفت دمشــق وموســكو، عــن أن أكثــر 
الذيــن  الســوريين  املهّجريــن  مــن   800 مــن 
خرجوا من مخيم الركبان منذ شــهر أيار 2018 
اضطــروا لدفــع مبلــغ 300 دوالر أميركــي عــن كل 
فرد فرضته املليشيات املسلحة عليهم للسماح 
لهــم بالخــروج، وأنــه ال أحــد يســتطيع أن يغــادر 
والنســاء  واملعاقيــن  املســنين  ألن  املخيــم، 
املــال.  مــن  املبلــغ  هــذا  يملكــون  ال  واألطفــال 

)2019-3-17 )ســانا، 

     واقترحــت روســيا وســورية عقــد اجتمــاع فــي 
26 آذار الجــاري لبحــث مســألة تفكيــك مخيــم الركبــان، وذلــك بمشــاركة 

الواليــات املتحــدة واألردن. )نوفســتي، 2019-3-22(

استمرار معاناة الالجئين في مخيم الركبان بسبب حصار قوات االحتالل األميركي و املليشيات املسلحة

جيفري: املعركة ستستمر 

للقضاء على فكر تنظيم 

داعش وال يوجد إطار 
زمني النسحاب الواليات 

املتحدة من سورية
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     وبينمــا ارتكــب »التحالــف الدولــّي« مجــازر جديــدة فــي بلــدة الباغــوز 
فــي ريــف ديــر الــزور شــرقي البــالد أســفرت عــن وقــوع شــهداء وجرحــى بيــن 
املدنييــن، وانتقــدت املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا، 
واشــنطن علــى القصــف العشــوائّي الــذي يشــنه تحالفهــا علــى الباغــوز. 

)2019-3-16 )ســانا، 

     ذكــر مصــدر عســكرّي أن املقاتــالت الحربيــة الســورية جــددت غاراتهــا 
علــى تحــركات لتنظيــم داعــش فــي أق�ســى ريــف حمــص الشــرقي، وكبــدت 

التنظيــم خســائر جديــدة بــاألرواح والعتــاد. )الوطــن، 2019-3-17(

، سيطرت »قوات سورية الديمقراطية- قسد« 
ً
     واألسبوع الفائت أيضا

و«التحالــف الدولــي« علــى مخيــم بلــدة الباغــوز، وفــي شــأن متصــل، نقلــت 
 أكــدت فيــه »دخــول نحــو 200 شــاحنة 

ً
 مصــورا

ً
تقاريــر إعالميــة شــريطا

محملــة باألســلحة واملعــدات العســكرية واللوجســتية، التــي قدمــت مــن 
إقليــم كردســتان العــراق، متجهــة نحــو قاعــدة خــراب عشــك فــي ريــف عيــن 

العــرب« بريــف حلــب الشــمالي. )أ ف ب، 3-19-
)2019

     علــى صعيــد متصــل، أعلــن الرئيــس األميرـكـي 
دونالــد ترامــب، أنــه ســيتم القضــاء علــى آخــر 
األربعــاء  )ليــل  الليلــة  »هــذه  التنظيــم  معاقــل 
الخميس(«، وذلك في الحديقة الجنوبية للبيت 
األبيــض قبــل توجهــه إلــى واليــة أوهايــو، وخــالل 
تصريحاتــه حمــل ترامــب خريطتيــن للصحافــة 
إحداهمــا تمثــل الوضــع الحالــي لتنظيــم داعــش 
والثانيــة قــال إنهــا مــن ليلــة االنتخابــات، بحســب 
 »CBS news« مــا ذكــر املوقــع نقــال عــن قنــاة
املتحــدة  الواليــات  بــأن  وصــرح،  األميركيــة، 
ستبقي على قرابة 400 جندي أميركي في شمال 
شــرق ســورية. )روســيا اليــوم، 2019-3-20(

     على خط مواز، كشف ضابط عراقّي مسؤول، 
عــن تســلل العشــرات مــن مســلحي داعــش مــن 
ســورية إلــى العــراق، وأكــد املصــدر أن »معظــم 
حين الفاريــن، هــم مــن القــادة العســكريين 

ّ
املســل

ومقاتلــي النخبــة املخططيــن لعمليــات تنظيــم 
داعــش، ويعتمــد عليهــم زعيــم التنظيــم أبــو بكــر 

ح، كمــا يعتمــد عليهــم باحتــالل املــدن إن كان 
ّ
البغــدادي فــي أي هجــوم مســل

فــي العــراق أو ســورية«. )القــدس العربــي، 2019-3-20(

     وفــي حيــن نفــى مســؤول إعالمــي فــي »قســد«، األنبــاء، التــي تحدثــت عــن 
 علــى تنظيــم داعــش فــي الباغــوز. )رويتــرز، 2019-3-21(

ً
القضــاء نهائيــا

     أعلنــت الواليــات املتحــدة الجمعــة تحريــر كامــل األراضســي الســورية التــي 
كانــت فــي قبضــة تنظيــم داعــش، مشــددة علــى أن التنظيــم بــات ال يســيطر 

علــى أي مناطــق فــي البــالد. 

     يأتــي كل مــا ســبق فــي وقــت، تتواصــل الفوضســى وعمليــة الفلتــان 

األمنــي والفوضســى فــي مدنيــة الرقــة الخاضعــة لســيطرة »قــوات ســورية 
الديمقراطيــة – قســد«، املدينــة »منكوبــة« فــي ظــل غيــاب ســلطة القانــون 
وانتشار القتل العشوائي واالنتقام املضاد بشكل يومي، وتطبيق مسلحي 
»قســد« لقوانيــن »شــريعة الغــاب«، إذ إنَّ القتــل العشــوائي املتصاعــد فــي 
الرقــة وســيادة شــريعة الغــاب، جعــل حالهــا كمــا املثــل الشــعبي الشــامي: 
»الطاســة ضايعــة«، حيــث ازدادت فــي اآلونــة األخيــرة جرائــم القتــل الكيفــّي 

التــي يقــوم بهــا مســلحو »قســد«.

    إذ إنَّ دوريــة مــن قــوات »األســايش« التــي تعــّد الــذراع األمنــي لـ«قســد«، 
قامــت بقتــل الشــاب صــدام فــواز الكليــب مــن أبنــاء عشــيرة »الوهــب« مــن 
دون أسباب واضحة، ليتبع عملية القتل هذه إطالق نار كثيف وأصوات 
انفجــارات فــي أحيــاء املدينــة، وبعــد مقتــل الشــاب، قــام أقربــاؤه بمهاجمــة 
دوريــة لـ«قســد« واشــتبكوا مــع مســلحيها وطعنــوا أحدهــم، ليتــم نقلــه إلــى 
املستشــفى، وتبعــه أحــد أقربــاء الشــاب املقتــول علــى يــد مســلحي الدوريــة 

إلــى املستشــفى، وأجهــز عليــه.

     كمــا قتــل رئيــس مخفــر »األســايش« فــي قريــة 
 الثالثــاء 

ً
الكالطــة شــمال الرقــة لقــي حتفــه أيضــا

املاضســي نتيجــة انفجــار قنبلــة يدويــة أثنــاء عبثــه 
بهــا، كذلــك فــإن أحــد مســلحي »قســد« ويدعــى 
عشــيرة  مــن  رفيقــه  بقتــل  قــام  الزعيتــر  غانــم 
وقعــت  عابــرة  مشــاجرة  بســبب  »الغيــار«، 
تل االثنين املدعو حسن الفريح 

ُ
، بينما ق

ً
مؤخرا

لـــ  التابعــة  االســتخبارات  عناصــر  أحــد  وهــو 
»قســد« مــن قبــل مجهوليــن بالقــرب مــن مكاتــب 
الســيارات علــى دوار حزيمــة، والكثيــر مــن هــذه 
 فــي مدينــة الرقــة، وبــروز 

ً
املشــكالت تقــع يوميــا

ســمات االنفــالت والتهــور فــي اســتخدام الســالح. 
)2019-3-20 )ســبوتنيك، 

     وعلــى خــط اســتعادة الدواعــش األجانــب 
مــن ســورية، قــال رئيــس مديريــة قــوات الحــرس 
الوطني الرو�سي في داغستان محمد باتشيلوف، 
فــي مؤتمــر صحافــي فــي محــج قلعــة، وفــق مواقــع 
 أكثــر مــن 

ً
الكترونيــة معارضــة: إن »هنــاك حاليــا

ألف وثالثمئة داغستاني يشاركون في القتال في 
سورية«، وأضاف: »تخيلوا كيف سيكون األمر 
 سوى 

ً
 إلى أن »هؤالء الناس ال يعرفون شيئا

ً
لو أنهم عادوا إلى هنا«، الفتا

القتل والعنف وال �سيء يتقنونه أكثر من ذلك«، وحذر من أن »عودة هذا 
العــدد الكبيــر، يعنــي مشــكلة كبــرى ملنطقــة شــمال القوقــاز«.

     وعبــر باتشــيلوف عــن خشــيته بصــورة خاصــة مــن ظاهــرة توجــه فتيــات 
للقتــال فــي ســورية، وقــال: »املخيــف أن فــرق التحريــات فــي وزارة الداخليــة 
 في اآلونة األخيرة عن حاالت سفر فتيات شابات في عمر 18 

ً
كشفت مرارا

 إلى سورية، دون أزواج، يذهبن ببساطة إلى سورية للمشاركة 
ً
- 25 عاما

فــي العمليــات القتاليــة ضمــن صفــوف الجماعــات اإلرهابيــة«.

الواليات املتحدة: تم 

تحرير كامل األرا�سي 

السورية التي كانت في 

قبضة تنظيم داعش 

وبات ال يسيطر على 

أي مناطق في البالد
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أكد الكاتب والباحث، ريزان حدو، أن التواصل بين دمشق و أربيل لم ينقطع في يوم من األيام، ناهيك 
عــن العالقــة القديمــة بيــن دمشــق و رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البارزانــي، و الــذي حظــي 

 فــي ثمانينيــات القــرن املنصــرم. 
ً
بدعــم دمشــق و تواجــد فــي دمشــق و تحديــدا

وأوضــح حــدو، أن تلــك العالقــة تجلــت فــي حضــور البارزانــي إلــى دمشــق للمشــاركة فــي تشــييع الرئيــس 
الراحــل حافــظ األســد رحمــه هللا .

وأضاف، كما أســلفت فإن التواصل بين دمشــق و أربيل لم ينقطع على الرغم من االختالفات والتباين 
فــي اآلراء فــي عــدة مواضيــع منهــا: 

1- اســتقبال أربيــل ألعضــاء فــي »االئتــالف« املعــارض ومشــاركة أحــزاب كرديــة ســورية محســوبة علــى 
البارزانــي فــي »االئتــالف« . 

2- موقف دمشق الرافض لالستفتاء الذي أقيم في إقليم كردستان العراق عام 2017.

 إنما جاء كاستمرارية لذات الرؤية 
ً
 جديدا

ً
واعتبر حدو، أن تصريح السيد نجيرفان بارزاني، ليس موقفا

التي عبر عنها رئيس اإلقليم السابق السيد مسعود البارزاني عندما عبر عن خشيته من مستقبل الكرد 
السوريين في ظل تبنيهم ملا سمي بالخط الثالث، ومن ثم عدم وجود اتفاق مع أية جهة سورية .

وأردف، إنمــا الجديــد فــي تصريــح الســيد نجيرفــان كان فــي توقيــت التصريــح ولغتــه الواضحــة التــي تحمــل 
 وعلــى الكــرد الســوريين التمســك 

ً
 اســتراتيجيا

ً
تنبيهــا مــن خطــر محــدق إن لــم يكــن الحــوار مــع دمشــق قــرارا

بــه. 

وأشار حدو إلى أنه من حيث الزمان نجد في هذا التصريح عدم قناعة أربيل بالجهود والخطط األمريكية 
الرامية إلى إنشــاء جســم سيا�ســي و عســكري جديد يجمع كل من »قوات ســورية الديمقراطية –قســد« 
و »بيشــمركة روج« املحســوبة علــى »املجلــس الوطنــي الكــردي« ) أحــد حلفــاء تركيــة ( إضافــة لقــوات مــن 
 من تركيا، وبالتالي العمل على إبعاد 

ً
العشائر العربية، والتسويق لهذا الجسم الجديد عله يكون مقبوال

»قوات سورية الديمقراطية« عن الحدود السورية التركية و نشر قوات هي مزيج من »بيشمركة روج« 
و »قوات من العشــائر العربية« .

وهنــا نجــد أن موقــف أربيــل بحســب تصريــح نجيرفــان البارزانــي يتالقــى مــع موقــف دمشــق - طهــران – 
موســكو، و يبقى الســؤال، هل موقف نجيرفان بارزاني هو موقف اســتراتيجي واســتمرار للتحســن الكبير 

الــذي شــهدته العالقــة بيــن أربيــل وطهــران، أم أنــه مجــرد خطــوة تكتيكيــة؟

وختــم حــدو بالقــول: بغــض النظــر عــن مــا قالــه البارزانــي ومــا يهــدف إليــه مــن هــذا القــول، فــإن »قســد« 
وجناحها السيا�سي »مجلس سورية الديمقراطية –مسد«، أمام مفترق طرق تاريخي، والتاريخ علمنا أن 
 
ً
أمريكا ال تملك حلفاء حقيقين في الشرق األوسط سوى »إسرائيل« و تركيا، أما الباقي فهم بيادق غالبا
ما تتخلى عنهم في اللحظات الحرجة، وأعرب عن اعتقاده أن تجربة البارزاني األخيرة مع االستفتاء خير 
دليــل علــى طبيعــة تحالفــات واشــنطن، وقــال: لذلــك يجــب علــى »قســد« أن تتوصــل التفــاق مــع الدولــة 

الســورية كخيــار اســتراتيجي ووطنــي.

التعليق
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     واصل الجيش العربي السوري األسبوع الفائت تصديه لخروقات 
التنظيمــات اإلرهابيــة واملليشــيات املســلحة فــي أريــاف حلــب وحمــاة 

وإدلــب والالذقيــة. 

 األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ّ

    في هذه األثناء، حث
فــي بيــان، »جميــع األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، والتمســك بترتيــب 
وقــف إطــالق النــار فــي إدلــب«، شــمال غــرب ســورية، وأعــرب، عــن 
»قلقــه الشــديد« بشــأن زيــادة االشــتباكات فــي إدلــب، خــالل األســابيع 
القليلــة املاضيــة، وأضــاف: أن »الســوريين فــي شــمال شــرق، وشــمال 
غرب البالد، ما زالوا يتعرضون لخوف دائم من وقوع كارثة إنســانية 
 
ً
أخرى«، وأكد أن وقف إطالق النار في إدلب، خطوة ضرورية تمهيدا

لوقفــه علــى مســتوى البــالد.

    وشــدد األميــن العــام لألمــم املتحــدة علــى ضــرورة »احتــرام القانــون 
وحمايــة   ،

ً
كامــال  

ً
احترامــا الدولــي  اإلنســاني 

حقــوق اإلنســان«، عنــد التفكيــر فــي أي شــكل 
أي  مــن  العســكرية  العمليــات  أشــكال  مــن 
جهــة، أو التخطيــط لهــا أو تنفيذهــا، وأردف: 
»دفــع املدنيــون األبريــاء، وأغلبهــم مــن النســاء 
واألطفــال، أعلــى ثمــن فــي هــذا النــزاع، بســبب 
التجاهــل الصــارخ للقانــون الدولــي اإلنســاني، 
كمــا  اإلنســان«،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون 
شــدد علــى ضــرورة إتاحــة دعــم دولــي معــزز 
األطــراف  أرادت  حــال  فــي  عاجــل،  بشــكل 
نحــو  بجديــة  التحــرك  ســورية  فــي  الفاعلــة 
»التطلعــات  يلبــي  سيا�ســي  حــل  إيجــاد 
املشــروعة« لجميــع الســوريين. )األناضــول، 

)2019-3-16

     على صعيد آخر، قال زعيم »حزب الشعب 
الجمهوري التركي«، كمال كيليتشدار أوغلو، 
في كلمة له بشمال تركيا: إنه يتعين على دول 

تركيــا وإيــران والعــراق وســورية أن تجتمــع إلقــرار الســالم فــي الشــرق 
األوسط والعالم اإلسالمي، وتقوم بتشكيل منظمة السالم والتعاون 
فــي الشــرق األوســط، وأكــد علــى تشــكيل منظمــة الســالم والتعــاون فــي 
: إن الســبب وراء اهتمامنــا الخــاص بتشــكيل 

ً
الشــرق األوســط، قائــال

مثــل هــذه املنظمــة هــو أننــا نريــد الســالم فــي املنطقــة وبإمــكان تركيــا 
وإيــران والعــراق وســورية أن يتحــدوا، ألن هــذه املجتمعــات مرتبطــة 
 بعضهــا بالبعــض اآلخــر، وأكــد علــى ضــرورة حــل بعــض 

ً
 ودينيــا

ً
عرقيــا

الخالفات بين الدول املذكورة، وتابع: يجب علينا أن نتغلب على قوة 
الــدول األجنبيــة التــي هيمنــت علــى املنطقــة ونقــوم باســتعادة الســالم 
إلــى الشــرق األوســط، وأضــاف: أن العــداء بيــن دول املنطقــة ال تثيــره 
 أن تركيــا بحاجــة إلــى مفهــوم جديــد فــي 

ً
ســوى القــوى األجنبيــة، مؤكــدا

السياســة وعليها اتباع سياســة ســلمية مبنية على الســالم. )إرنا، 16-
)2019-3

     هــذا، وذكــرت مصــادر محليــة فــي إدلــب، أن مســلحي مــا تســمى 
»هيئة تحرير الشــام« الواجهة الحالية لتنظيم »النصرة« نقلوا عدة 
أســطوانات مــن »غــاز الكلــور« يــوم الثالثــاء املاضســي 12 آذار، بواســطة 
مقطــورة جــرار زارعــي محملــة باألعشــاب، مــن مستشــفى فــي مدينــة 
جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، إلى مدينة خان شيخون 

أق�ســى جنــوب شــرق املحافظــة قــرب الحــدود اإلداريــة مــع حمــاة.

مت فجــر األربعــاء فــي 
ّ
     وكشــفت املصــادر أن الشــحنة املذكــورة ســل

، وتــم وضعهــا فــي بــراد 
ً
خــان شــيخون ملســلحين مــن »النصــرة« أيضــا

خــاص بالخضــار والفواكــه فــي الحــي الغربــي مــن املدينــة، بوجــود 6 
خبــراء كيميائييــن أجانــب بينهــم فرنســيون وبلجيكيــون.

فيــه  الــذي خزنــت  الجديــد  املوقــع  أن  إلــى  املصــادر  وأشــارت       
األســطوانات، تمــت تهيئتــه قبــل مــدة، حيــث أجريــت لــه عمليــة عــزل، 
فيما نقل خبراء أجانب إليه تجهيزات خاصة 
باملواد الكيمائية من مدينة أطمة الحدودية 
مــع تركيــا، بينهــا ضواغــط وأنابيــب مــن املرجح 
اســتخدامها فــي تفريــغ األســطوانات الكبيــرة 
الصواريــخ  لتعديــل  أو  صغيــرة،  بأخــرى 

والقذائــف وتزويدهــا بمــادة الكلــور.

     بمــوازاة ذلــك عقــد متزعمــون ميدانيــون فــي 
 مــع عناصــر مــن »الخــوذ 

ً
»النصــرة« اجتماعــا

البيضاء«، وتم تمرير معلومات لهم بضرورة 
 ملــا قالــوا إنــه معلومات 

ً
االســتعداد التــام نظــرا

عن هجوم وشيك قد يشنه الجيش السوري 
عبــر محــور خــان شــيخون، وفــق املصــادر ذاتها 
 عــن أحــد عناصــر »الخــوذ 

ً
التــي نقلــت أيضــا

البيضــاء« تأكيــده نقــل عــدد مــن األطفــال 
مــن  القريبــة  املخيمــات  أحــد  مــن  والنســاء 
 
ً
الحــدود التركيــة كانــوا قــد اختطفــوا ســابقا

عــدة  مــن  »النصــرة«  مســلحي  أيــدي  علــى 
مناطــق فــي إدلــب، إلــى مدينــة خــان شــيخون.

دته عملية نقل أطفال ونساء 
ّ
    وأشارت املصادر إلى اإلرباك الذي ول

إلى خان شيخون بالتزامن مع نقل إسطوانات غاز الكلور إلى املدينة، 
مشــيرة إلــى أن األمــر بــات يتأرجــح بيــن النّيــة بتنفيــذ مســرحية كيميائيــة 
باســتخدام النســاء واألطفــال، وبيــن القيــام بهجــوم كيميائــي حقيقــي 
علــى نقــاط الجيــش والبلــدات والقــرى اآلمنــة اآلمنــة علــى خطــوط 

. )ســبوتنيك، 2019-3-17(
ً
التمــاس، أم لربمــا االثنيــن معــا

     وقال ناطق رسمي في وزارة الخارجية واملغتربين: »الواليات املتحدة 
األميركية تواصل دعمها السافر لإلرهاب الذي تتعرض له الجمهورية 
 
ً
العربيــة الســورية، حيــث أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة مؤخــرا

تقديم خمسة ماليين دوالر أميركي ملا تسمى »منظمة الخوذ البيضاء« 
ذراع املهــام الخاصــة لتنظيمــي جبهــة النصــرة وداعــش اإلرهابييــن، 

ملف الشمال

غوتيريش: على جميع 

األطراف على الوفاء 

بالتزاماتها والتمسك 

بترتيب وقف إطالق 

النار في إدلب
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إضافــة إلــى دور هــذه الجماعــة فــي فبركــة الفيديوهــات والســيناريوهات 
واألكاذيــب حــول موضــوع الهجمــات الكيميائيــة فــي ســورية«.

الخطــوة  »هــذه  إن  الناطــق:  وأضــاف       
األميركية اليائسة التي أعقبت خطوة مشابهة 
ملشــيخة قطــر، تؤكــد أن الواليــات املتحــدة 
مازالــت تراهــن علــى دعــم اإلرهــاب لتحقيــق 
واملنطقــة  ســورية  فــي  الخاصــة  أجنداتهــا 
ولخدمة مصالح دولة االحتالل »اإلسرائيلّي« 
وهــي لــن تثنــي ســورية عــن امل�ســي بــال هــوادة 
فــي محاربــة اإلرهــاب واالحتــالل األجنبــي حتــى 
تطهير آخر شبر من أراضيها من رجسه وإعادة 
االســتقرار واألمــان إلــى ربــوع الوطــن وتمكيــن 
الالجئيــن والنازحيــن مــن العــودة إلــى بيوتهــم«.

     وختــم الناطــق تصريحــه: تديــن حكومــة 
الجمهورية العربية الســورية بشــّدة ما قامت 
وتقــوم بــه اإلدارة األميركيــة مــن تقديــم الدعــم 
الســري والعلنــي للتنظيمــات اإلرهابيــة، بمــا 
»الخــوذ  تســّمى  مــا  خــاص  بشــكل  ذلــك  فــي 
البيضــاء« وتطالــب ســورية اإلدارة األميركيــة 

باحتــرام قــرارات مجلــس األمــن املتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب ووقــف 
تمويــل وتســليح »جبهــة النصــرة« والتنظيمــات اإلرهابيــة التابعــة لهــا 
 عــن االســتثمار فــي اإلرهــاب«. 

ً
والتوقــف فــورا

)2019-3-18 )ســانا، 

    مــن جهــة ثانيــة، ذكــرت تقاريــر إعالميــة 
 مــن الجيــش الرو�ســي عقــد 

ً
معارضــة أن وفــدا

 مــع وفــد مــن جيــش االحتــالل الترـكـي 
ً
اجتماعــا

األربعــاء فــي مدينــة أعــزاز التــي يحتلهــا النظــام 
الترـكـي، وبحثــا فتــح الطريــق الدولــّي بيــن معبــر 
بــاب الســالمة باتجــاه مناطــق ســيطرة الجيــش 
فــإن  التقريــر،  وبحســب  الســوري،  العربــي 
وقــف  الجيــش  مــن  طلــب  الرو�ســي  الطــرف 
إطــالق النــار علــى طــول نقــاط املواجهــة علــى 
الطريــق الدولــي غــازي عينتــاب – حلــب، بينمــا 
طلب الجانب التركي من مرتزقته األمر نفسه، 
 »

ً
ووفــق التقريــر فــإن الجيــش سيتســلم »قريبــا

ملدينــة  التابعــة  مرعنــاز  قريــة  مــن  الطريــق 
اعــزاز وحتــى قريــة حربــل بالتعــاون مــع القــوات 

الروســية. 

الحكومة السورية تدين بشّدة ما قامت وتقوم به اإلدارة األميركية من تقديم الدعم السري والعلني ملا تسّمى »الخوذ البيضاء«

دمشق: الواليات املتحدة 
مازالت تراهن على 

دعم اإلرهاب لتحقيق 
أجنداتها الخاصة في 

سورية واملنطقة ولخدمة 
مصالح »إسرائيل«

ملف الشمال
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التعليق

      ُيالحظ من األخبار الواردة طيلة األسبوع الفائت بخصوص منطقة »خفض التصعيد« 
فــي شــمال غــرب البــالد تراجــع التصريحــات الــواردة بخصــوص العمليــة العســكرية املحتملــة 
علــى املنطقــة، مــا عــدا التصريحــات التــي أوردهــا وزيــر الدفــاع العمــاد علــي عبــدهللا أيــوب فــي 

املؤتمــر الصحافــّي املشــترك املشــترك مــع رئي�ســي أركان الجيشــين العراقــي واإليرانــي.

      واملــراد اإلشــارة إليــه هنــا أن تراجــع الحديــث عــن عمليــة عســكرية محتملــة شــمال البــالد 
ليــس هــذا األســبوع فقــط، وإنمــا مســتمر منــذ مــا يقــارب ثالثــة أســابيع، وترافــق مــع مــا يمكــن 
ــه تفاهمــات روســية تركيــة جديــدة نتــج عنهــا تســييير دوريــات مشــتركة فــي املنطقــة 

ّ
القــول: إن

العازلــة التــي نــص عليهــا اتفــاق إدلــب، كمــا ترافــق مــع ضربــات جويــة روســية علــى مواقــع 
للتنظيمــات اإلرهابيــة بالتنســيق مــع النظــام التركــي، ومــع اجتماعــات روســية تركيــة متكــررة 
فــي شــمال البــالد للتباحــث فــي فتــح طــرق فــي املنطقــة، مــع العلــم أنــه لــم يتــم التوصــل الــى أيــة 

نتيجــة بهــذا الخصــوص حتــى اآلن.

     إال أن النقطــة الفارقــة فــي األمــر، هــو أيــة تفاهمــات روســية تركيــة فــي الشــمال بالترافــق 
مــع الحديــث املتصاعــد عــن تحضيــرات مــن قبــل تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي وذراعــه 
املســماة »الخــوذ البيضــاء« لتنفيــذ هجــوم كيميائــي اســتفزازّي علــى نقــاط الجيــش العربــي 

الســوري أو التحضيــر ملســرحية كيميائّيــة جديــدة فــي املنطقــة؟

    وهنــا يمكــن إثــارة مجموعــة مــن األســئلة بانتظــار الكشــف عــن أجوبــة دقيقــة بخصوصهــا، 
مــن قبيــل:

  ما مصير العملية العســكرية الجتثاث التنظيمات اإلرهابية من شــمال -
البــالد؟

 مــا طبيعــة التفاهمــات الروســية التركيــة الجديــدة حــول آليــات ضبــط -
األوضــاع فــي املنطقــة؟

 فــي - الترـكـي ومــا املســوغات للدخــول معــه  الثقــة بالضامــن  مــا درجــة 
تفاهمــات جديــدة؟

ملف الشمال
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