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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 الســيد الرئيــس 
بشــار األســد لعــدد مــن الوفــود العربيــة 
والتصريحــات  والدوليــة  واإلقليميــة 
املســؤولين  لســان  علــى  خرجــت  التــي 
اإلعالميــة  والتقاريــر  والدبلوماســيين 
العربيــة واألجنبيــة حــول ســورية، كمــا 
نعــرض لتواصــل ردود األفعــال املنــددة 
األميرـكـي  الرئيــس  إلعــالن  والرافضــة 
العربــي  الجــوالن  بشــأن  ترامــب  دونالــد 

املحتــل. الســوري 

ملف الشمال
نتتبع فيه أخبار  العمليات العسكرية  للجيش العربي السوري ضد التنظيمات اإلرهابية 

شــمال البــالد، باإلضافــة إلــى تجديــد الحديــث الرو�ســي عــن تحضيــرات مــن قبــل »النصرة« 

و»الخــوذ البيضــاء« الســتفزازات كيميائيــة فــي املنطقــة، ونعــرض للســجال الرو�ســي التركــي 

حــول إدلــب.

ملف الشرق
الــواردة  األخبــار  العــدد  هــذا  فــي  نقــرأ 

بقــاء  بشــأن  املســتجدات  آخــر  حــول 

فــي  أميركيــة – غربيــة  احتالليــة  قــوات 

»هزيمــة«  عــن  اإلعــالن  رغــم  املنطقــة 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي، كماتــم التطــرق 

لألوضــاع املأســاوية فــي »مخيــم الهــول«، 

وتواصــل الكبــاش الترـكـي األميرـكـي بشــأن 

الفــرات. شــرق 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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     اســتقبل الرئيــس بشــار األســد املبعــوث الخــاص للرئيــس الرو�ســي 
فالديميــر بوتيــن إلــى ســورية ألكســندر الفرنتييــف ونائــب وزيــر الخارجيــة 

الرو�ســي ســيرغي فيرشــينين والوفــد املرافــق.

     تنــاول هــذا اللقــاء امللفــات املدرجــة علــى جــدول أعمــال الجولــة املقبلــة 
ــد الرئيــس األســد والفرنتييــف أهميــة التنســيق 

ّ
مــن محادثــات أســتانا، فأك

املتواصل بين الجانبين حول القضايا املطروحة للخروج بنتائج إيجابية 
تحقــق مــا يصبــو إليــه الشــعب الســورّي، وفــي املقدمــة التخلــص مــن 

.
ً
اإلرهــاب، واســتعادة األمــن واالســتقرار فــي األرا�ســي الســورية كافــة

     كمــا أكــد الرئيــس األســد فــي هــذا اللقــاء، علــى ضــرورة العمــل فــي هــذه 
الجولــة للتغلــب علــى العوائــق التــي تحــول دون تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه 
 حــول منطقــة إدلــب، إذ كان هــذا االتفــاق يتمحــور حــول القضــاء 

ً
ســابقا

فيهــا،  املوجــودة  اإلرهابيــة  املجموعــات  علــى 
ألّنهــا تقــوم بتنفيــذ اعتــداءات علــى املدنييــن فــي 

املناطــق اآلمنــة املجــاورة.

     هذا، ومن جانبه أعرب الفرنتييف عن ثقته 
بنجــاح محادثــات أســتانا بتحقيــق املزيــد مــن 
النجاحــات، إن كان فــي مــا يتعلــق بدحــر اإلرهــاب 
أو  الدســتورية  واللجنــة  السيا�ســي  باملســار  أو 
معرفة مصير املفقودين أو الالجئين، بما يسهم 
في إنهاء الحرب في سورية، وعودة السوريين إلى 

مناطقهــم، وإعــادة إعمــار مــا دمــره اإلرهابيــون.

     وتمــت فــي معــرض اللقــاء مناقشــة املبــادرات 
مصيــر  ومعرفــة  املوقوفيــن  بتبــادل  املتعلقــة 
املفقوديــن والجهــود املبذولــة فــي هــذا اإلطــار، 
واالتفــاق علــى ضــرورة تســريع العمــل لتحقيــق 
النتائــج املرجــوة فــي هــذا امللــف ملــا لــه مــن أبعــاد 

هامــة. واجتماعيــة  إنســانية 

     أتــت زيــارة الوفــد الرو�ســي إلــى دمشــق، بعــد 
ســاعات معــدودة مــن لقائــه بالريــاض ولــي عهــد 
السعودية، محمد بن سلمان، وأعار الطرفان، 
الروســية،  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  حســب 
تســوية سياســية  إلــى ضمــان   

ً
 خاّصــا

ً
اهتمامــا

مســتدامة فــي ســورية، علــى أســاس قــرار مجلــس 
مــن  يلــزم  مــا  وتقديــم   ،2254 الدولــي  األمــن 

الدعــم لجهــود إعــادة إعمــار البــالد.
   

 
ً
  كمــا عقــد الفرينتييــف وفيرشــينين فــي العاِصمــة الســعودّية اجتماعــا

مــع قــادة »الهيئــة العليــا للمفاوضــات« التابعــة للمعارضــة برئاســة ناصــر 
الحريــري.

     وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنَّ الطرفين بحثا بالتفصيل تطورات 
الوضــع داخــل وحــول ســورية، وآفــاق تســوية النــزاع بموجــب قــرار مجلــس 

األمن 2254، مع االحترام الصارم لسيادة البالد ووحدة أراضيها.

ــز اللقــاء علــى ضــرورة اســتكمال تشــكيل اللجنــة الدســتورية فــي 
ّ
    ورك

سورية بأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لدفع العملية السياسية التي 
يديرها الســوريون أنفســهم بدعم من األمم املتحدة. )روســيا اليوم، 19-

)2019-4

     كذلــك اســتقبل الرئيــس األســد وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة محمــد جــواد ظريــف والوفــد املرافــق لــه.

    وجدد الرئيس األســد في مســتهل اللقاء إدانة ســورية للخطوة األميركية 
غيــر املســؤولة ضــد الحــرس الثــوري اإليرانــّي، وأكــد أنهــا تأتــي مكملــة 
للسياســات الخاطئــة التــي تنتهجهــا الواليــات املتحــدة التــي يمكــن حســبانها 
أحــد عوامــل عــدم االســتقرار الرئيســة فــي املنطقــة. وأعــرب مــن جهــة أخــرى 
عــن تعازيــه القلبيــة للشــعب اإليرانــي ولــذوي ضحايــا الفيضانــات التــي 

.
ً
 مــن املحافظــات اإليرانيــة مؤخــرا

ً
 كبيــرا

ً
ضربــت عــددا

     هــذا، ومــن جانبــه شــجب وزيــر الخارجيــة 
اإليراني قرار اإلدارة األميركية املتعلق بـالجوالن 
القــرار  هــذا  أن  الــى  وأشــار  املحتــل،  الســورّي 
القــدس  حــول  قراريهــا  عــن  فصلــه  يمكــن  ال 
والحــرس الثــوري، وهــذه القــرارات تــدل علــى 
فشــل سياســات واشــنطن فــي املنطقــة وضعــف 

العكــس. وليــس  األميركيــة  اإلدارة 

 لــآراء حــول متغيــرات 
ً
    وشــهَد اللقــاء تبــادال

األوضــاع فــي املنطقــة، إذ أكــد الرئيــس األســد أنَّ 
التمســَك باملبــادئ واملواقــف الوطنيــة ووضــَع 
مصالــح الشــعب كأولويــة كفيــالن بحمايــة أي 
بلٍد والحفاظ على وحدته والوقوف في وجه أي 

مؤامــرة خارجيــة يمكــن أن تســتهدفه.

    كمــا أوضــح كّل مــن الرئيــس األســد والوزيــر 
اللقــاء أنَّ سياســات  فــي معــرض هــذا  ظريــف 
الغربيــة  الــدول  وبعــض  املتحــدة  الواليــات 
وحلفائهمــا  وســورية  إيــران  ثنــي  فــي  تنجــح  لــن 
شــعوبها  حقــوق  عــن  الدفــاع  مواصلــة  عــن 
ومصالحهــا.. وأشــارا إلــى أن األطــراف الغربيــة، 
إلــى  مدعــوة  املتحــدة،  الواليــات  رأســها  وعلــى 
 عن اللجوء الى شّن 

ً
انتهاج الدبلوماسية عوضا

الحــروب واإلرهــاب االقتصــادي الــذي تمارســه 
ضد كّل من ال يتفق معها في الرأي حول قضايا 

. منطقتنــا

 الجولــة املقبلــة مــن محادثــات أســتانا، وأهميــة 
ً
     ُبحثــت فــي اللقــاء أيضــا

املســتمر  التنســيق  أجــل  مــن  بيــن دمشــق وطهــران،  الدائــم  التواصــل 
يحقــق  بمــا  املطروحــة،  املواضيــع  حــول  للبلديــن  املشــتركة  للمواقــف 
املصلحــة الوطنيــة لســورية، ويتناســب مــع صمــود وتضحيــات الشــعب 

الســوري علــى مــدى الســنوات الســابقة.

     كمــا اســتقبل الرئيــس األســد مستشــار األمــن الوطنــي العراقــي فالــح 
الفيــاض، وجــاء فــي بيــان عــن اللقــاء، أنَّ »مــا تشــهده الســاحتان اإلقليميــة 
 بكل ما من شأنه صون 

ً
�سي قدما

ُ
والدولية، يحتم على سورية والعراق امل

الرئيس األسد يؤكد على 
ضرورة العمل في هذه 
الجولة من محادثات 
أستانا للتغلب على 

العوائق التي تحول دون 
تنفيذ ما تم االتفاق 
 حول 

ً
عليه سابقا

منطقة إدلب

امللف السيا�سي
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ســيادتهما واســتقاللية قرارهمــا، فــي وجــه مخططــات التقســيم والفو�ســى 
التي يحيكها األعداء من الخارج.. فمصير املنطقة ال يقرره سوى شعوبها، 

مهمــا عظمــت التحديــات.”

     بمــوازاة ذلــك، التقــى نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة 
واملغتربين وليد املعلم مع املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة إلى 
ســورية غير بيدرســون وبحثا »الجهود املتواصلة املبذولة من أجل إحراز 
تقــدم فــي املســار السيا�ســي لحــل األزمــة فــي ســورية، واســتكمال املشــاورات 

املتعلقــة بالعمليــة السياســية، بمــا فــي ذلــك لجنــة مناقشــة الدســتور«.

     وقالــت وزارة الخارجيــة واملغتربيــن فــي بيــان مقتضــب لهــا حــول لقــاء 
املعلــم وبيدرســون: إنــه »جــرى خــالل اللقــاء اســتعراض الجهــود املتواصلــة 
املبذولــة مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي املســار السيا�ســّي لحــل األزمــة فــي ســورية، 
واســتكمال املشــاورات املتعلقــة بالعمليــة السياســية، بمــا فــي ذلــك لجنــة 

مناقشــة الدســتور«.

    وذكــر بيــان الخارجيــة، أن املعلــم اســتمع إلــى عــرض قدمــه املبعــوث 
الخاص حول النشاطات التي قام بها منذ زيارته األخيرة إلى دمشق الشهر 

املا�ســي. )ســانا، 2019-4-14(

    هــذا، وبــدوره، قــال بيدرســون فــي تصريــح للصحافييــن مــن أمــام مقــر 
إقامتــه فــي أحــد فنــادق دمشــق، عقــب لقائــه املعلــم: »أجرينــا مباحثــات 
مفصلة ومهمة، وســنتابع املناقشــة بعد ظهر اليوم«، وأضاف بيدرســون: 
»مــن اإلنصــاف القــول إننــا نتطــرق اآلن إلــى املســائل كافــة )…( وقــد باتــت 

كلهــا علــى الطاولــة«. )بــي بــي �ســي، 2019-4-14(

    في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية اإليرانّي محمد جواد ظريف على 
ضــرورة التــزام الــدول الضامنــة لعمليــة »أســتانا«، بالتعهــدات املرتبطــة 
 
ً
بملــف إدلــب، وأهمهــا إخــراج التنظيمــات اإلرهابيــة مــن املحافظــة، مؤكــدا

وقــوف بــالده الدائــم إلــى جانــب الشــعب الســوري واســتمرارها بالعمــل 
معــه ومــع الحكومــة الســورية، لتحســين األوضــاع االقتصادّيــة فــي كل مــن 

ســورية وإيــران.

     ووصف ظريف تهديد تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي للسكان في إدلب 
ي«، وأكــد موقــف بــالده االســتمرار فــي عمليــة »أســتانا«،  وحلــب بـ»الِجــّدِ
وقــال: »ينبغــي علينــا أن نعمــل علــى تســوية هــذا املوضــوع )إدلــب(، وأنــا 

خــالل زيارتــي لتركيــا ســأتابع هــذا امللــف«.

    ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس بشار األسد القضايا اإلقليمية واستمرار 
املحادثــات فــي ســياق مســار »أســتانا«، والتعــاون الثنائــي بيــن البلديــن، 
 وقــوف بــالده الدائــم إلــى جانــب الشــعب الســورّي، واســتمرارها 

ً
مؤكــدا

بالعمل مع الشــعب والحكومة الســورية لتحســين األوضاع االقتصادية، 
فــي كّل مــن ســورية وإيــران.

ــه علــى أســاس هــذا التعــاون يمكــن تحــّدي الظــروف الصعبــة، 
ّ
ــد أن

ّ
     وأك

: »ناقشت مع املعلم 
ً
وتحسين األوضاع املعيشية لشعبي البلدين، مضيفا

كيفيــة االســتمرار بالعمليــة السياســية، ومــا ينبغــي القيــام بــه بخصــوص 
لجنة مناقشة الدستور ومسار أستانا، وأتطلع للعمل على هذه القضايا 
مع سورية، ومع الشركاء في روسيا وتركيا الذين يشاركوننا عملية أستانا 

ومــع اآلخريــن، بهــدف إعــادة الســالم واالســتقرار إلــى هــذه املنطقــة«.

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

امللف السيا�سي
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      وأشار ظريف إلى أنه كان هناك العديد من املباحثات في البلدين، وتم 
 فــي مــا يتعلــق بالقطاعيــن الحكومــي والخــاص، 

ً
اتخــاذ قــرارات إيجابيــة جــدا

 إلــى أن مباحثــات إيجابيــة أجريــت وقــَت زيــارة الرئيــس اإليرانــي حســن 
ً
الفتــا

روحانــي إلــى بغــداد، وبعدهــا وقــَت زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد 
املهــدي إلــى طهــران، »ونأمــل أن يتــم التعــاون فــي هــذا املجــال، بحيــث تدعــم 
الســالم واألمــن فــي املنطقــة، وتخــدم مصالــح شــعوب ســورية والعــراق 

وإيــران«. )الوطــن، 2019-4-16(

    وفــي وقــت ســابق مــن ذلــك التقــى املعلــم نظيــره اإليرانــي، وبحــث معــه 
أهميــة تعزيــز العالقــات االســتراتيجية بيــن البلديــن فــي مختلــف املجــاالت، 
باإلضافــة إلــى التــداول فــي تطــورات األوضــاع فــي ســورية واملنطقــة حيــث 

كانت آراء الجانبين متطابقة تجاه كل املواضيع 
التــي تــم التطــرق إليهــا. )ســانا، 2019-4-16(

    في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الرو�سي 
مؤتمــر صحافــّي  معــرض  فــي  الفــروف،  ســيرغي 
نظيــره  مــع  بموســكو  املنتــدى  فــي ختــام  عقــده 
الصومالــي أحمــد عي�ســى عــوض واألميــن العــام 
الغيــط،  أبــو  أحمــد  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
»ضــرورة الحــل السيا�ســي لألزمــة فــي ســورية، 
وفــق القــرار األممــي 2254 ومخرجــات مؤتمــر 

فــي سوت�ســي«.  الحــوار الســوري 

      وأشــار الفروف إلى أنَّ املجتمعين في املنتدى 
فــي  الخارجــّي  التدخــل  رفــض  علــى  متفقــون 
أزمــات املنطقــة، وضــرورة احتــرام ســيادة دولهــا، 
 
ً
وتكثيــف الجهــود مــن أجــل دحــر اإلرهــاب نهائيــا

الرافــض  بــالده  فيهــا. وجــدد الفــروف موقــف 
إلعــالن الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب بشــأن 
 علــى 

ً
الجــوالن العربــي الســورّي املحتــل، مشــددا

الدوليــة  الشــرعية  لقوانيــن  صــارخ  خــرق  أنــه 
وميثــاق األمــم املتحــدة.

     وقــال: »اتفقنــا علــى ضــرورة ترســيخ العملّيـــة 
السياسّيـــة فـــي ســـورّية؛ ونؤيــد فكــرة عــودة ســورية إلــى الجامعــة العربيــة؛ 
كمــا نؤيــد ضـــرورة تكثيــف الجـــهود مــن أجــل الدحــر النهائــي لإلرهــاب 

باملنطقــة«.

     وأعلن الفروف، أنه تمت دعوة املبعوث األممّي الخاص إلى سورية غير 
بيدرسون، لحضور الجولة القادمة من املحادثات الرامية إلى حل األزمة 
الســورية التــي ســتجرى هــذا الشــهر فــي عاصمــة كازاخســتان نــور ســلطان 

(. )روســيا اليوم، 2019-4-16(
ً
)أســتانا ســابقا

      وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الكازاخية، مختار تليبيردي: 
»إن تأكيدات رسمية لم تصلنا بعد، لكن املعلومات األولية التي وصلتنا 
تشــير بــأن »املحادثــات ســتعقد« يومــي 25 و26 نيســان«. )مهــرـ 4-16-

)2019

      هــذا، ومــن جانبــه قــال أبــو الغيــط فــي املؤتمــر الصحافــّي املشــترك مــع 
الفــروف وعــوض: »أكدنــا تنســيق الجهــود بيــن روســيا والــدول العربيــة فــي 

مســألة مكافحــة اإلرهــاب«، بعــد أن قــال فــي الجلســة الوزاريــة للمنتــدى: 
اعتــراف األميركييــن بســيادة إســرائيل علــى  مــن  »نقــدر موقــف روســيا 
الجــوالن. ونقــول إن هــذا القــرار ســوف يتســبب فــي عزلــة األميركييــن فــي 
 آخــر علــى التســوية 

ً
الســاحة الدوليــة، وأصبحــت هــذه الخطــوة خطــرا

بأكملهــا فــي الشــرق األوســط«. )ســبوتنيك، 2019-4-16(

     كمــا أنــه فــي أثنــاء افتتــاح املنتــدى، قــال عــوض: إنَّ الحــل السيا�ســي 
هــو الوحيـــد لألزمـــة الســورية، فــي حيــن شــدد وزيــر الخارجيــة واملغتربيــن 
اللبناني جبران باسيل، على أنه »ال يجوز أن نخطئ في العدو، فالعدو هو 
»إسرائيل« ونحن على ثوابتنا باقون، فلسطين عربية، وعاصمتها مدينة 
القــدس، والجــوالن ســورّية، وســكانها عــرب ســوريون، وشــبعا لبنانيــة 

وصكوكهــا عائــدة لنــا«. 

       وأضــاف: »فــي كل مــرة نجتمــع فيهــا، هنــاك 
فــال  العربيــة،  جمعتنــا  ينغــص  شــاغر  كر�ســي 
يجــوز أن تبقــى ســورية خــارج الِحضــن العربــي. 
االنتهــاء،  شــفير  علــى  الســورية  األزمــة  اليــوم 
ونحــن مــع تعزيــز املصالحــة فــي مــا بيــن املكونــات 
الســورية، ومــع وضــع لجنــة لتعديــل الدســتور، 
ومــع الحــل السيا�ســي الــذي ســوف يوافــق عليــه 
ويختــاره الســوريون، ومــع إعــادة اإلعمــار ومــع 
عــودة النازحيــن الســوريين إلــى أرضهــم، وذلــك 

مــن دون ربطهــا بــأي شــرط«.

 املبادرة الروسية 
ً
     وتابع: »أريد أن نؤيد جميعا

 مــن 
ً
القاضيــة بعــودة النازحيــن إلــى بلدهــم، بــدال

االكتفاء بشــكر لبنان على اســتضافته الكريمة 
بحاجــة  وهــو  يحتمــل،  يعــد  لــم  فلبنــان  لهــم، 
إلــى األفعــال قبــل األقــوال واألمــوال«، وناشــد 
 :

ً
باســيل وزراء خارجيــة األنظمــة العربيــة قائــال

 
ً
إلــى الجامعــة، ولنعمــل معــا »أعيــدوا ســورية 
إلعادة النازحين إلى ســورية«. )الوكالة الوطنية 

)2019-4-16 لإلعــالم، 

      بــدوره، أكــد وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان يوســف بــن علــوي، أن عــدم 
االستقرار في دول الشرق األوسط سببه عوامل داخلية وأخرى خارجية، 

وأنهــا منطقــة تقاطعــات دولية.

     وقــال ابــن علــوي، علــى هامــش املنتــدى الخامــس للتعــاون العربــي 
ــه ينبغــي »علــى الــدول العربيــة أن تتصالــح 

ّ
الرو�ســي واملنعقــد فــي موســكو: إن

مــع نفســها، ليكــون فــي إمكانهــا بعــد ذلــك أن تتصالــح مــع املجتمــع الدولــّي، 
وهــو األمــر الــذي يســعى إليــه الجميــع«، وأضــاف: »نتطلــع فــي االجتماعــات 

القادمــة لجامعــة الــدول العربيــة، أن يتحقــق شســيء مــن هــذا القبيــل«.

، وأن مــا تحتاجــه املنطقــة هــو 
ً
     وشــدد، علــى أن اإلجمــاع ليــس ضروريــا

»الفهم املشترك للقدرات العربية وتفاعلها مع املجتمع الدولي، وأن هذه 
هــي القاعــدة األساســية للعمــل املشــترك«.

   هــذا، وفــي مــا يتعلــق بموضــوع عــودة ســورية إلــى الجامعــة العربيــة، 
قــال ابــن علــوي: »إن مــا تحتاجــه ســورية للعــودة، هــو قــرار مــن الجامعــة.. 

امللف السيا�سي

بيدرسون من 
دمشق: من اإلنصاف 

القول إننا نتطرق 
اآلن إلى املسائل كافة 
وقد باتت كلها على 

الطاولة
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السلطنة لم تقاطع سورية، وأبقينا على قناة اتصال مع دمشق، وكذلك 
علــى ســفارتي البلديــن كل لــدى اآلخــر، نحــن مــع االتجــاه الــذي يدعــو إلــى 
عــودة ســورية إلــى دورهــا العربــي ملصلحــة العــرب«. )روســيا اليــوم، 4-16-

)2019

     علــى خــط مــواز، قــال ســفير ســورية لــدى لبنــان علــي عبــد الكريــم علــي: 
إن »ســورية لم تتنازل في أوج الضغط األميركي، واإلغراءات التي قدمت، 
، ولن تساوم على شبر واحد 

ً
والعالم كله يدرك أن سورية لم تساوم يوما

مــن الجــوالن الســوري املحتــل«.

     وأضــاف: »الــكّل يعلــم أنَّ حــرص الرئيــس بشــار األســد علــى القنيطــرة 
وحضــر ومجــدل شــمس وبقعاتــا ومســعدة وغيرهــا، ينطلــق مــن حقيقــة أن 
 ممــا قالــه 

ً
الجــوالن مثــل دمشــق أو حلــب، فكلهــا أرض مقدســة، انطالقــا

 
ً
الرئيــس املرحــوم حافــظ األســد مــن أننــا ال يجــب أن نــوّرث األجيــال قــرارا

فيــه تفريــط، فلنــوّرث نفــس اإلصــرار، واألجيــال ســتكمل مــا بدأنــاه«. وأكد 
 أن ســورية ال تفــرط بالحــق الفلســطيني، ألن 

ً
علــي، أن »الــكل يــدرك أيضــا

فلســطين هــي قضيــة ســورية وإن أراد بعــض أبنــاء فلســطين التســاهل أو 
 ،

ً
، وال بيــروت أوال

ً
، وال دمشــق أوال

ً
املســاومة، وال تــرى أن هنــاك أريحــا أوال

يجب أن تقرأ الخريطة بتحدياتها، فاألمن مشترك، والعدو مشترك، وهذا 
مــا تحــرص ســورية علــى قراءتــه«. وقــال: »مــن تابــع األزمــة فــي ســورية، يجــد 

أن الرئيــس بشــار األســد قــال، فــي خطــاب القســم، أي فــي ذروة األزمــة، إن 
فلسطين بالنسبة إلينا بوصلة، مع أن الجميع يعرف أن ثمة مجموعات 
دعمتهــا ســورية وقفــت فــي نهايــة املطــاف مــع املجموعــات اإلرهابيــة تحــت 

تســميات ليســت خافيــة«.

     ولفت علي إلى أنه ومع ذلك، »ال تزال ســورية تعتبر فلســطين قضيتها، 
 تســامح حيــث يجــب أن تســامح 

ً
وهــي ال تتعامــل بــرّدة الفعــل، ولكنهــا أيضــا

وتقــرأ بالعمــق الخطــر القــادم ومكامــن القــوة«. وتابــع: »نحــن نقــّدر كل 
املواقــف التــي اعتبــرت أن قــرار ترامــب منــاف للشــرعية الدوليــة واملواثيــق، 
ونقدر موقف روســيا والصين والحلفاء واألمم املتحدة، وحتى أن موقف 
، ولذلــك فــإن 

ً
الجامعــة العربيــة، برغــم كل االرتهــان العربــي، كان مقبــوال

قــرار ترامــب ال يخيفنــا، والحــق ســيعود ونحــن علــى يقيــن بــأن الجــوالن 
ســيعود«.

     هــذا، وحــول مســألة املهجريــن الســوريين، أكــد علــي أن »ســورية 
 القــرارات والتعاميــم التــي 

ً
واضحــة فــي إرادتهــا عــودة كل أبنائهــا، معتبــرا

تصــدر واإلجــراءات التــي تتخــذ ســواء بمراســيم العفــو أو تســهيل املخــارج 
للمطلوبيــن واالحتياطييــن، كل هــذا يــدل أن ســورية حريصــة علــى عــودة 
الســوريين، ألنهم هم البناة الحقيقيون الذين تحتاجهم ســورية ملزارعها 
خبــرات  لديهــم  وهــم  ومستشــفياتها،  ومدارســها  ومصانعهــا  وحقولهــا 

امللف السيا�سي

السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي
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وكفــاءات ويــد عاملــة ورؤوس أمــوال«.

     وأضــاف: »هــذا مــا تخاطــب بــه الدولــة الســورية مواطنيهــا، ولكــن هنــاك 
عناصــر التشــويش السيا�ســي واإلعالمــي واألمنــي الــذي تقــوم بــه أميــركا 
وإسرائيل وأوروبا وتركيا وغيرها، التي ال تريد عودة السوريين، ألنها تعتبر 
أن الدولة السورية ستقطف بذلك ثمار الصمود واالنتصارات«. )سانا، 

)2019-4-13

    فــي هــذه األثنــاء، أكــد نائــب األميــن العــام لحــزب اللـــه نعيــم قاســم، أن 
املخطــط األميرـكـي هــزم فــي ســورية والعــراق ولبنــان، وفــي أماكــن ومواقــع 
مختلفــة فــي املنطقــة وهــو قابــل لالنهــزام فــي املحطــات القادمــة. )ســانا، 13-

)2019-4

ــد ســفير ســورية فــي إيــران، 
ّ
     مــن جانبــه، أك

الحــرس  أميــركا  إعــالن  أن  محمــود،  عدنــان 
الثــوري اإليرانــي »منظمــة إرهابيــة«، جــاء نتيجة 
غضبهــا مــن هزيمتهــا الكبــرى فــي املنطقــة، وبحــث 
محمــود مــع أميــن لجنــة حقــوق اإلنســان محمــد 
جــواد الريجانــي املؤامــرة الصهيونيــة الجديــدة 
، املتمثلــة فــي إعــالن ترامــب 

ً
املدعومــة أميركّيــا

بشــأن الجوالن، ووجوب مكافحة هذه املؤامرة 
فــي الجوانــب املختلفــة.

     وقــال الريجانــي فــي هــذا اللقــاء: »إن هضبــة 
الجوالن ستحرر بفضل اللـه مثل جنوب لبنان 
عبــر اســتراتيجية املقاومــة«، وأضــاف: »يحتــم 
علــى الــدول اإلســالمية والــدول الراعيــة لحقــوق 

اإلنســان الوقــوف فــي وجــه هــذه املؤامــرة«.

     وأكد الريجاني، أنه ليس اإلجراء »اإلسرائيلي« 
وموقــف اإلدارة األميركيــة فــي تناقــض ســافر مــع 
مجموعــة مــن القوانيــن الدوليــة فحســب؛ بــل 

هما مرفوضان بشدة من ناحية معايير حقوق اإلنسان التي تّدعي الدول 
 أملــه باتخــاذ تحــركات واســعة بالتعــاون مــع 

ً
الغربيــة حمــل لوائهــا، مبديــا

ســورية والــدول اإلســالمية تجــاه هــذه املؤامــرة الصهيوأميركيــة.

     وأكــد محمــود، أن إعــالن واشــنطن الحــرس الثــوري »منظمــة إرهابيــة« 
هــو جــزء مــن اســتراتيجية األميركييــن الضخمــة ضــد محــور املقاومــة، وينــم 

عــن غضبهــم مــن الهزيمــة الكبــرى فــي املنطقــة. )إســنا، 2019-4-15(

    وعلــى صعيــد متصــل، قــال رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات العمــال 
جمــال القــادري، فــي كلمتــه أمــام مؤتمــر العمــل العربــي فــي دورتــه السادســة 
واألربعيــن الــذي عقــد فــي القاهــرة: إنــه »رغــم الحــرب والحصــار االقتصــادي 
الجائــر واإلجــراءات القســرية االقتصاديــة أحاديــة الجانــب التــي تســتهدف 
تعميــق معانــاة الشــعب الســوري فــي ســبل معيشــته وحياتــه اليوميــة، لــم 
تتوقــف املشــروعات والبرامــج التنمويــة املخططــة فــي ســورية، فــي الوقــت 
الذي استطعنا فيه بفضل دماء الشهداء وبسالة أبطال جيشنا استرداد 

معظــم الجغرافيــا الســورية إلــى حضــن الوطــن وتحريرهــا مــن اإلرهــاب«.

     وطالــب القــادري األحــرار والشــرفاء مــن أبنــاء األمــة العربيــة بإدانــة 

التدخــل الخارجــي والحصــار الجائــر واإلجــراءات العدوانيــة بحــّق شــعبنا، 
 إلى أن سورية وشعبها كانا 

ً
والعمل على كسرها بكل السبل املتاحة، الفتا

ســّباقين فــي مــد يــد العــون إلــى كل األشــقاء عنــد احتياجهــم.

     وشــدد القــادري علــى أنــه »رغــم وحشــية األعمــال واملمارســات اإلرهابيــة 
ســنوات،  ثمانــي  امتــداد  علــى  الســوري  الشــعب  بحــق  ارتكبــت  التــي 
وبدعــم  البطــل  وجيشــها  الصامــد  شــعبها  بفضــل  ســورية  اســتطاعت 

حلفائهــا تحقيــق انتصــارات مهمــة علــى اإلرهابييــن«.

    وأوضــح، أن »بعــض األنظمــة العربيــة تعمــل مــن خــالل تمويلهــا لإلرهــاب 
لإلمــالءات  اســتجابة  املنطقــة  فــي  وفو�ســى  عبثيــة  حــروب  خلــق  علــى 
فــي مواجهــة  إلــى اإلســراع   

ً
اإلمبرياليــة الغربيــة الصهيوأميركيــة«، داعيــا

التحديــات عبــر التخطيــط املشــترك ملنــع األعــداء 
الســياق  هــذا  فــي   

ً
مشــيرا حقوقنــا،  اســتباحة 

الجــوالن  حــول  األميرـكـي  الرئيــس  إعالنــي  إلــى 
والقــدس. 

     وبّيــن القــادري، أهميــة الصحــوة واالرتقــاء 
تواجهنــا  التــي  التحديــات  مســتوى  إلــى  باألمــة 
، ومناقشــة ســبل تطويــر العمــل العربــّي 

ً
جميعــا

التنميــة  تعثــر  أســباب  ومعالجــة  املشــترك، 
 على ضرورة 

ً
االقتصادية واالجتماعية، مشددا

تقديــم فــرص العمــل للشــباب، وتســخير مواردنــا 
علــى  وتبديدهــا  إنفاقهــا  بــدل  بلداننــا  لتنميــة 
تمويــل حــروب عبثيــة مشــبوهة. )ســانا، 4-16-

)2019

    هــذا، وعلــى خــط الحلــول لألزمــة الســورية، 
أعلــن وزيــر خارجيــة إيــران محمــد جــواد ظريــف 
املســؤولين  كبــار  مــع  ســيبحث  أنــه  أنقــرة،  فــي 
األتــراك العالقــات الثنائيــة، وامللــف الســوري، 
أن  وأكــد  أفريقيــا،  شــمال  فــي  والتطــورات 
االقتصــادي  التعــاون  ســتتناول  األتــراك  املســؤولين  مــع  مباحثاتــه 
والسيا�ســي بيــن البلديــن، كمــا ســيتابع القــرارات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل 
رئي�ســي البلديــن فــي اجتماعــات اللجنــة العليــا للعالقــات اإليرانيــة التركيــة 

املشــتركة.

 مــن دمشــق، أن طهــران 
ً
     وأضــاف ظريــف الــذي وصــل إلــى أنقــرة قادمــا

ترغب بتسوية املشاكل في سورية عبر الحوار، ال سيما بين دول املنطقة، 
 إلــى أنــه أجــرى مباحثــات جيــدة للغايــة مــع كبــار املســؤولين فــي ســورية 

ً
الفتــا

حول الوضع في شرق الفرات وإدلب، وانسحاب القوات األجنبية، وإنهاء 
وجــود اإلرهابييــن فــي ســورية. )فــارس، 2019-4-17(

     وأعلــن ظريــف أن انتشــار الجيــش علــى الحــدود مــع تركيــا هــو الســبيل 
فــي مؤتمــر صحافــّي  األفضــل لصــون أمــن جميــع دول املنطقــة، وقــال 
مشــترك مــع نظيــره الترـكـي مولــود تشــاويش أوغلــو فــي أنقــرة: »كانــت لــي 
 عنها للرئيس 

ً
محادثات مســهبة مع الرئيس بشــار األســد، وســأقدم تقريرا

رجــب طيــب أردوغــان«، وأضــاف: أن إيــران ترغــب بــأن تكــون العالقــات 
طيبة ومتقدمة وذات رؤية مستقبلية بين الدول الصديقة لها.  )روسيا 

امللف السيا�سي

ظريف: انتشار الجيش 
السوري على الحدود 
مع تركيا هو السبيل 
األفضل لصون أمن 
جميع دول املنطقة
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)2019-4-17 اليــوم، 

     هــذا، وفــي مقابــل ذلــك، نفــى املتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم 
 
ً
قالــن، وجــود أي اتصــاالت لحكومــة بــالده مــع الحكومــة الســورية، مكذبــا

التقاريــر حــول وســاطة إيرانيــة بيــن أنقــرة ودمشــق.

 
ً
    وقــال قالــن، فــي مؤتمــر صحافــّي عقــده، تعليقــا

علــى هــذا املوضــوع: »ال نبحــث عــن أّي وســطاء، 
ولســنا على أي اتصال مع النظام الســورّي، وال 
نخــوض أي حــوار معــه، وفــي حــال وجــود ضــرورة 
للتواصــل معــه نقــوم بذلــك عبــر روســيا وإيران”، 
وأضــاف: أن زيــارة ظريــف، إلــى أنقــرة »ليســت 
إلجراء وساطة بين تركيا والنظام السوري، وال 
يوجد مساع من هذا القبيل”. )األناضول، 18-

)2019-4

 على مقترح وزير الخارجية 
ً
     وتابع قالن، تعليقا

اإليرانــي، محمــد جــواد ظريــف، املتعلق بتســليم 
الســورية  الحــدود  قــرب  الواقعــة  املناطــق 
التركيــة لدمشــق، إنــه بالنظــر إلــى الوضــع الــذي 
أسســته تركيــا فــي املناطــق املمتــدة مــن جرابلــس 
إلــى عفريــن، ومــن عفريــن إلــى إدلــب، فإنــه مــن 
»وحــدات  عناصــر  انتشــار  عــدم  رؤيــة  الجلــي 

حمايــة الشــعب« الكرديــة أو داعــش أو قــوات الحكومــة فيهــا.

    ونّبــه إلــى أن دعــوة الجيــش العربــي الســوري إلــى املناطــق التــي »طهرتهــا« 
 أن »بــالده حافظــت علــى أمنهــا وأمــن 

ً
تركيــا »نــوع مــن انتهــاز الفــرص«، مبينــا

ســكان املنطقــة عبــر مكافحــة اإلرهــاب فــي ســورية«. )األناضــول، 4-18-
)2019

     هذا، وقبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة 
دعــت  ســورية،  حــول  أســتانا  مفاوضــات  مــن 
وراء  االنجــرار  لعــدم  املتحــدة  األمــم  موســكو 
الراميــة لعرقلــة هــذا  بعــض الجهــات  مســاعي 

املســار.

     وقــال الفــروف فــي مؤتمــر صحافــّي مــع نظيــره 
الصربــي أيفيتســا داشــيش فــي موســكو: »ندعــو 
مؤتمــر  أقــره  الــذي  األســاس  باملبــدأ  لاللتــزام 
الحــوار الوطنــي الســورّي فــي سوت�ســي فــي كانــون 
الثانــي 2018، وينــص علــى تشــكيل الســوريين 
األمــم  ولعــب  بأنفســهم،  الدســتورية  اللجنــة 
املتحــدة دور وســيط يســاعد فــي تنظيــم وبــدء 

جوهــري«. حــوار 

     وأضاف: »لذا، أبلغت زمالءنا في رئاسة األمم 
املتحــدة دعوتنــا امللحــة للتعامــل باســتقاللية، 

الفروف يحذر من مساع إلفشال مسار أستانا للتسوية السورية

امللف السيا�سي

الفروف يؤكد ضرورة 
الحل السيا�سي 

لألزمة في سورية وفق 
القرار األممي 2254 
ومخرجات »سوت�سي«
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والتقيــد بقــرار مجلــس األمــن 2254، وعــدم االنجــرار وراء مــن يســعى 
لتهميــش عمليــة أســتانا وإفشــالها«.

     وأكــد الفــروف ضــرورة تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية فــي أقــرب 
 إلــى أن األوضــاع امليدانيــة فــي ســورية ال تمنــع ذلــك، رغــم أن 

ً
وقــت، مشــيرا

بعــض املشــاكل والســيما تلــك املتعلقــة بالوضــع فــي إدلــب وشــمال شــرقي 
البــالد، ال تــزال تنتظــر الحــل. )روســيا اليــوم، 2019-4-17(

     ودعــا الفــروف األمــم املتحــدة إلــى عــدم التدخــل بتشــكيلة اللجنــة 
 علــى ضــرورة تشــكيلها فــي القريــب العاجــل 

ً
الدســتورية الســورية. مشــددا

والقضــاء علــى البــؤر اإلرهابيــة فــي إدلــب. )روســيا اليــوم، 2019-4-17(

     إلــى ذلــك، نفــت وزارة الخارجيــة الروســية 
الصحافــة  تناقلتهــا  التــي  األنبــاء  صحــة 
اإلســرائيلية، بنقــل مســؤولين روس جثــة عميــل 

ســورية. خــارج  إلــى  كوهيــن  إيلــي  املوســاد 

     وجــاء فــي بيــان للخارجيــة الروســية، نشــر علــى 
موقعهــا: »نفنــد افتــراءات بعــض وســائل اإلعــالم 
 
ً
اإلســرائيلية التــي تزعــم بــأن مســؤولين روســا

نقلــوا رفــات عميــل االســتخبارات اإلســرائيلية 
)املوســاد( إيلــي كوهيــن الــذي أعــدم فــي دمشــق 

عــام 1965، إلــى خــارج ســورية«.

     وأضافــت الخارجيــة الروســية: »ال نفهــم 
دوافــع مــن ينشــر هــذه املعلومــات املضللــة ومــا 
هــي الجهــة التــي تقــف وراءهــا. وندعــو الشــركاء 
إلــى  الصحافييــن  فيهــم  بمــن  اإلســرائيليين، 
قــة واملهنّيــة والنزاهــة أثنــاء التعامــل  التحلــي بالدَّ

مــع مثــل هــذه املســائل الحساســة«.

     هــذا، وكانــت وســائل إعــالم إســرائيلية قــد 
نقلت في األيام األخيرة أنباء بأن الخبراء الروس 
استخرجوا رفات الجاسوس اإلسرائيلي الشهير 
 إلــى خــارج 

ً
إيلــي كوهيــن فــي ســورية، ونقلوهــا ســرا
البــالد. )روســيا اليــوم، 2019-4-17(

    واألســبوع الفائــت، تواصلــت االحتجاجــات 
املحلية في سورية واملواقف اإلقليمية والدولية الرافضة إلعالن الرئيس 
األميركــي االعتــراف بـ«ســيادة إســرائيل« علــى الجــوالن، وأكــدت أن الجــوالن 

ســيتحرر مــن االحتــالل بهمــة الشــعب الســوري وجيشــه وقيادتــه.

     يأتــي ذلــك فــي وقــت، جــدد االتحــاد األوروبــي التأكيــد علــى أنــه لــن يعتــرف 
السياســة  مفوضــة  وقالــت  الجــوالن،  علــى  إســرائيل«  بســيادة   

ً
»أبــدا

الخارجيــة واألمــن فــي االتحــاد األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي، فــي جلســة 
الخارجيــة:  السياســة  قضايــا  بشــأن  األوروبــي  البرملــان  أمــام  اســتماع 
»بالنسبة العتراف الواليات املتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات 
الجوالن، فإن موقف االتحاد األوروبي بسيط وواضح: االتحاد األوروبي 
ال يعتــرف ولــن يعتــرف بســيادة إســرائيل علــى أي أرض احتلتهــا، وهــذا 
 هنــاك 5 دول مــن االتحــاد 

ً
ينطبــق أيضــا علــى مرتفعــات الجــوالن. حاليــا

األوروبي تجتمع في مجلس األمن في نيويورك، قد أعربت عن موقفنا من 
مرتفعــات الجــوالن فــي بيــان مشــترك”.

 ملوغيريني، فإن االتحاد األوروبي ال يعترف بأي تغييرات في 
ً
     هذا، ووفقا

حدود إسرائيل بعد عام 1967 إال إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين 
علــى أســاس مبــدأ الدولتيــن مــع االتفــاق علــى وضــع القــدس. )تــاس، 4-16-

)2019

    مــن جهتــه، وفــي تصعيــد للموقــف األميرـكـي، نشــر املبعــوث األمريكــي 
الخاص للتسوية في الشرق األوسط جيسون غرينبالت، صورة لخريطة 
، ويظهــر فيهــا الجــوالن املحتــل 

ً
محدثــة اعتمدتهــا ســلطات بــالده رســميا

ضمــن حــدود »إســرائيل«، وغــّرد علــى »تويتــر« 
نظــام  فــي  الجديــدة  بالخريطــة   

ً
»مرحبــا  :

ً
قائــال

إعــالن  بعــد  بنــا،  الخــاص  الدوليــة  الخرائــط 
االعتــراف بالســيادة اإلســرائيلية علــى مرتفعــات 

)2019-4-17 اليــوم،  )روســيا  الجــوالن«. 

    وفــي وقــت آخــر حــذر القائــد الجديــد للقــوات 
البريــة فــي جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، الجنــرال 
يــزال  مــن أن »حــزب هللا« ال  يوئيــل ســتريك، 
يخطــط لفــرض ســيطرته علــى منطقــة الجليــل، 
 لبنــان بـ«دفــع ثمــن تصرفــات« الحــزب.

ً
متوعــدا

     كما تطرق ستريك، إلى تزويد روسيا الجيش 
للدفــاع  »إس-300«  بمنظومــات  الســورّي 
إذا  املنظومــات  هــذه  بتدميــر   

ً
مهــددا الجــوي، 

اســتخدمت ضــد الطيــران اإلســرائيلّي، وقــال: 
فــي  متطــورة  عســكرية  منظومــات  »سننشــر 
لــن  الرائــع.  الجــو  لكــن لدينــا ســالح  املنطقــة، 
اســتخدم  إذا  لكــن  التفاصيــل،  فــي  أخــوض 
ســنق�سي  الروســية  »إس-300«  الســوريون 
مــن  مشــروعة  خطــوة  ذلــك  وســيعد  عليهــا، 
جانبنــا”، وأعــرب عــن أملــه فــي أال يطّبــق هــذا 
: »لكــن إذا أصبحــت حريــة 

ً
الســيناريو، مضيفــا

رغــم  ذلــك«،  ســنفعل  فإننــا  مهــددة  تحركاتنــا 
 بالنســبة 

ً
أن هــذه الخطــوة قــد تشــكل تحديــا

للعالقــات بيــن الدولــة العبريــة وروســيا.  )يديعــوت أحرونــوت، 4-18-
)2019

     هــذا، وبعــد اعتــراف الرئيــس دونالــد ترامــب بســيادة إســرائيل علــى 
الجــوالن الســوري املحتــل، أدخلــت الخارجيــة األمريكيــة تعديــالت علــى 
سياســتها تق�ســي بتســجيل أبنــاء الجــوالن املقيميــن فــي أمريــكا كـ«إســرائيليي 

األصــل«.

    وذكــرت تقاريــر إعالميــة إســرائيلية، أن هــذه التغيــرات تعكــس النهــج 
الجديــد لــإلدارة األمريكيــة تجــاه املســألة، وهــي ســتطال الوثائــق الرســمية، 
مثــل الجــوازات األمريكيــة املمنوحــة للســوريين مــن الجــوالن املقيميــن فــي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة. )هآرتــس، 2019-4-19(.

امللف السيا�سي

الخارجية الروسية 
تنفي صحة األنباء التي 

تناقلتها »الصحافة 
اإلسرائيلية« بنقل 

مسؤولين روس جثة 
عميل املوساد إيلي 
كوهين إلى خارج 

سورية
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امللف السيا�سي

التعليق

اعتبــرت الدكتــورة أشــواق عبــاس، عضــو مجلــس الشــعب واألســتاذة فــي جامعــة دمشــق، أنــه 

 إلى كثرة الوفود 
ً
 -على عكس ما قد يتصوره بعض املراقبين للشأن السورّي- نظرا

ً
يبدو واضحا

والتصريحــات الدبلوماســية حــول ســورية، أن املنطقــة العربيــة برمتهــا باتــت اآلن علــى صفيــح 

ســاخن، فــكل املؤشــرات تذهــب باتجــاه قــرب التســوية السياســية للحــرب علــى ســورية، وبالتالــي 

 مــن الحــل نكــون أمــام خياريــن:
ً
كلمــا ازددنــا اقترابــا

أولهما؛ أن األمور قد تذهب بهدوء تجاه الحل إذا توافقت الرؤى واملصالح الخاصة بفواعل 

األزمــة.

ثانيهمــا؛ لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد تذهــب باتجــاه آخــر فــي حــال حــدوث أي خــالف أو تباعــد، مــا 

يعنــي إطالــة أمــد األزمــة وابتــكار مســتويات وأشــكال جديــدة للحــرب.

إنَّ التطورات السريعة واملعقدة التي تشهدها املنطقة بعاّمة وسورية بخاّصة تعزز االتجاه 

 علــى 
ً
 بــات وشــيكا

ً
 روســيا

ً
 أمريكيــا

ً
الثانــي، ففــي الوقــت الــذي يــرى فيــه بعــٌض أن هنــاك توافقــا

ضــرورة تهدئــة األوضــاع، تأتــي الســلوكيات غيــر العقالنيــة للسياســة الخارجيــة األمريكيــة، ابتــداًء 

 
ً
من إعالنها االعتراف بـ»ســيادة« الكيان الصهيوني على الجوالن العربي الســوري املحتل، مرورا

بزيــادة العقوبــات أو اإلجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب علــى ســورية وإيــران وكل مــن يمــد يــد 

العــون لهمــا، وليــس انتهــاء بوضــع الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى الئحــة التنظيمــات اإلرهابيــة، مــا 

يعنــي قيــام واشــنطن بنســف قواعــد التفاهــم املفترضــة، وســط صمــت رو�ســي يصفــه الكثيــرون 

باملريــب.

فــي الوقــت ذاتــه، تأتــي التحــركات الدبلوماســية الروســية علــى نســق آخــر، تفيــد للمحلــل لهــا، 

بــأن التســوية باتــت علــى األبــواب، فالتوافقــات التركيــة الروســية، والنشــاط الرو�ســي الخليجــي، 

واملحادثات التي تجريها موسكو مع مختلف أقطاب املعارضة السورية، تذهب باتجاه إظهار أن 

الحقيقة ال تظهر وجود أي تفاهمات أو تقارب رو�سي أمريكي في ملفات املنطقة وبخاّصة امللف 

الســوري، لكنهــا تؤكــد فــي الوقــت ذاتــه أنَّ الــروَس عازمــون علــى عــدم االصطــدام مــع األمريكــي بــأي 

شــكل مــن األشــكال.

إذن، بــات الوضــع علــى شــفير غيــر محــدد، شــفير مرشــح ألن يكــون علــى عتبــة الهاويــة، أو علــى 

عتبــة االنفجــار املــدروس واملحــدد املســبق النتائــج واألبعــاد. 

في كلتا الحالتين يعني األمر أن فواعل األزمة متفقة على أنه لن يحدث انفجار  غير مضبوط، 

.
ً
وال انفراج غير مضبوط أيضا
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      ُيالحــظ مــع تواصــل عمليــات الجيــش العربــي الســوري إلنهــاء وجــود 
تنظيم داعش اإلرهابي في البادية الشرقية، ترددت أنباء عن استشهاد 
عــدد مــن عناصــره وعناصــر القــوات الرديفــة، وبالترافــق مــع ذلــك، أكــد 
جعلــوا  التنظيــم  وقيــادات  مســلحي  أنَّ  عراقــي،  اســتخباراتي  مصــدر 
»مخيــم الهــول« الــذي يضــم مســلحين مــن تنظيــم داعــش وعوائلهــم 
كانــوا استســلموا لـ»قــوات ســورية الديمقراطيــة– قســد« فــي محافظــة 

 لتنســيق تحركاتهــم.
ً
الحســكة، مقــرا

     وقــال املصــدر: إن »90 باملئــة مــن نــزالء مخيــم الهــول، هــم مــن عوائــل 
 لالجتماعــات 

ً
التنظيــم، وبعــض مســلحيه وقياداتــه يتخــذون منــه مقــرا

بيــن النازحيــن«، وأضــاف: إن »أغلبيــة  وتنســيق تحركاتهــم مندســين 
هــؤالء مــن العراقييــن«. )روســيا اليــوم، 2019-4-14(

     علــى خــط مــواز، ذكــرت تقاريــر صحافّيــة أن واشــنطن تضغــط علــى 
حلفائهــا األوروبييــن واإلقليمييــن للمشــاركة فــي 
»القــوة األمنيــة« التــي تــروج إلنشــائها فــي شــمال 
وشــمال شــرق ســورية، لكــن حلفاءهــا طرحــوا 
بحجــم  تتعلــق  األســئلة،  مــن  سلســلة  عليهــا 
اإلســهام العســكرّي املطلــوب، ومــدى االلتــزام 
األميرـكـي بالبقــاء فــي ســورية، وتجنــب مفاجــأة 
دونالــد  األميرـكـي  الرئيــس  لتغريــدة  مشــابهة 
ترمــب نهايــة العــام املا�ســي، عندمــا قــرر فجــأة 
والغطــاء  والســريع«،  الكامــل  »االنســحاب 
الجــوي والتفاهــم مــع الــروس، والــدور الترـكـي 

شــرق الفــرات.

، أنَّ الجانــب 
ً
    وذكــرت هــذه التقاريــر أيضــا

األميركي حقق بعض التقدم في اإلجابات، مثل 
تمديــد مذكــرة »منــع االحتــكاك« مــع روســيا، 
»فــي  أميرـكـي  والتــزام  الجــوي،  الغطــاء  وتوفيــر 
املــدى املنظــور«، لكــن العقــدة، تتمثــل بــدور 
تركيــا شــرق الفــرات، إذ إن أنقــرة تلــوح بعمليــة 
عســكرية شــرق الفــرات، وجــرى تراشــق بينهــا 
وبين واشنطن بهذا الخصوص، إال أن األخيرة 
قامــت مــع دول أوروبيــة أخــرى ببعــث بـ»رســائل 

تحذيــر« ألنقــرة مــن أن »التوغــل ســيزيد تعقيــد العالقــات مــع الغــرب، 
ويخلــق فو�ســى شــمال ســورية، تهــدد األمــن القومــّي التركّي«)الشــرق 

)2019-4-13 األوســط، 

      هــذا، وعلــى خــط مــواز، ذكــر القيــادي الكــردي بــدران جيــا كــرد ذكــره 
أن جهــود إبــرام اتفــاق سيا�ســّي بيــن الكــرد فــي شــمال ســورية والحكومــة 
فــي دمشــق ُمتعثــرة، وأنــه »ألقــى باللــوم علــى روســيا«، وبحســب كــرد: فــإن 
 إلــى أن »الــروس جّمــدوا تلــك 

ً
املحادثــات »ال تحــرز أي تقــدم«، مشــيرا

 لم تبدأ 
ً
املبادرة التي كانت من املفروض أن تقوم بها روسيا، وهي أصال

املفاوضــات مــع دمشــق«. )هــاوار، 2019-4-13(

     قــال مصــدر قضائــي عراقــي: »تســلمنا ملفــات التحقيــق مــع 900 مــن 

 أن »املحكمــة املختصــة 
ً
مســلحي داعــش قادميــن مــن ســورية«، موضحــا

.»
ً
بالنظــر فــي قضايــا اإلرهــاب بــدأت بتحديــد مواعيــد محاكماتهــم تباعــا

 
ً
      وإلى جانب املواطنين العراقيين، تستعد بغداد ملحاكمة 12 شخصا
يحملــون الجنســية الفرنســية اعتقلــوا فــي ســورية ونقلــوا إلــى العــراق. 

.
ً
ويواجــه هــؤالء عقوبــة اإلعــدام أيضــا

     وكشف مصدر حكومي عراقي، أنَّ بالده اقترحت على دول »التحالف 
اإلرهابييــن  تولــي محاكمــة  املتحــدة،  الواليــات  تقــوده  الــذي  الدولــي« 
األجانب املعتقلين في سورية، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دوالر، 
مــا ســيتيح لــدول عــدة تجنــب اســتعادة مواطنيهــا املنضميــن للتنظيــم. )أ 

ف ب، 2019-4-15(

     بمــوازاة ذلــك، قــال تقريــر أميرـكـي: إنــه فــي الثامــن مــن نيســان، أعلــن 
الشــام  ملقاطعــة  االنتقــام  مــا ســماه »حملــة  بدايــة   

ً
التنظيــم رســميا

فروعهــا  قبــل  مــن  هجمــات  وأن  املباركــة«، 
ــد 

ّ
وأك بــدأت،  قــد  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 

التقريــر، أن »االنتقــام للشــام« هــو مزيــج مــن 
حملــة منســقة، إلــى جانــب الدعايــات االنتهازيــة 
للهجمــات التــي كانــت ســتنفذ علــى أي حــال، 
قــدرات  تأكيــد  إلعــادة  محاولــة  فــي  وذلــك 
)ديفنــس  داعــش.  ســقوط  بعــد  املجموعــة 

)2019-4-15 نيــوز، 

        وفي جلسة حوارية في معهد تكساس، قال 
بومبيو: إن واشنطن وحلفاءها من األوروبيين 
لــن يســهموا فــي إعــادة اإلعمــار فــي ســورية ورفــع 
العقوبــات املفروضــة حتــى يتــم إكمــال العملية 

السياسية. )مواقع معارضة، 2019-4-16(

      مــن جهــة ثانيــة، قــال كبيــر مستشــاري 
لــدى وزارة الخارجيــة  فــي ســورية  العمليــات 
األميركيــة، العقيــد املتقاعــد ريتــش أوتزيــن، فــي 
نــدوة لــه: »ســنقوم بإبعــاد »ي ب ك« )وحــدات 
الفقــري  العمــود  الكرديــة  الشــعب  حمايــة 
فــي »قســد«( عــن الحــدود الســورية التركيــة 
إذا قمنــا بتطبيــق »املنطقــة اآلمنــة« بشــكل 
صحيــح، وبهــذه الطريقــة نكــون كذلــك قــد أبعدنــا الســالح الثقيــل عــن 
الحــدود«، وأضــاف: »نحتــاج إلــى إظهــار بعــض التعاطــف مــع تركيــا«. 

      وتســاءل أوتزيــن: »هــل مــن الضــروري علــى تركيــا القيــام بعمليــة 
عســكرية واســعة النطاق من جانب واحد لحّل هذه املشــكلة وتنظيف 
حدودهــا مــن )ي ب ك(« وأجــاب: »فــي تصــوري ال«. وســبق ذلــك تأكيــد 
املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســورية، جيمــس جيفــري، أن بــالده تعمــل 
مــع تركيــا بشــأن »منطقــة آمنــة«، وأضــاف: »لــم نتوصــل بعــد إلــى اتفــاق 

.»
ً
تــام حولهــا، وتركيــا لديهــا مخــاوف أمنيــة مهمــة جــدا

 قلق تركيا حيال الناس الذين 
ً
     وتابع: »الواليات املتحدة تتفهم أيضا

مصدر استخباراتي 
عراقي: مسلحي 

وقيادات داعش 
جعلوا »مخيم 
 
ً
الهول« مقرا

لتنسيق تحركاتهم!
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 مــع 
ً
حاربنــا معهــم )وحــدات حمايــة الشــعب( ضــد داعــش. ونعمــل أيضــا

تركيــا حــول »منطقــة آمنــة« ال يكــون فيهــا )ي 
ب ك(«. وكان وزيــر الدفــاع الترـكـي خلو�ســي 
أكار أشــار اإلثنيــن إلــى وجــود حــوار مســتمر بيــن 
الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب، وأردوغــان، 
وأنهما متفقان في مجالي الدفاع واألمن وتعزيز 

العالقــات املتبادلــة بيــن البلديــن.

     وأكــد أكار أن »إنشــاء أي منطقــة آمنــة فــي 
ســورية يجــب أن يســتجيب للمخــاوف األمنيــة 
لتركيــا، وعــودة الالجئيــن بســالم إلــى منازلهــم. 

)2019-4-16 )األناضــول، 

     مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم الرئاســة 
التركيــة إبراهيــم قالــن أن أنقــرة تطالــب بــأن 
اآلمنــة  املنطقــة  إدارة  نطــاق وطريقــة  يكــون 
شمال سورية بيد تركيا، وأن يتم تطهير شرق 
الفــرات مــن »اإلرهابييــن”، وأضــاف: »فــي مــا 
يتعلــق بشــكل ونطــاق وطريقــة إدارة املنطقــة 
اآلمنــة، نطالــب بــأن تكــون إدارتهــا والســيطرة 
الرئيــس  بذلــك  أفــاد  كمــا  تركيــا،  بيــد  عليهــا 
رجــب طيــب أردوغــان. وهــذا ضــروري مــن أجــل 

عــدم تحّولهــا إلــى مــالذ للتنظيمــات اإلرهابيــة”، ولفــت إلــى أن املباحثــات 
حــول املنطقــة اآلمنــة مســتمرة بيــن املســؤولين 

واألمريكييــن. األتــراك 

     وبّيــن قالــن رغبــة أنقــرة بـ«نقــل تجربتهــا فــي 
ســورية،  شــمالي  الفــرات  نهــر  غربــّي  تطهيــر 
مــن اإلرهــاب وإنشــاء نظــام معيــن هنــاك، إلــى 
أنهــا   

ً
مؤكــدا  ،»

ً
أيضــا الفــرات  شــرقي  مناطــق 

الالزمــة  والقــدرات  اإلمكانــات  كافــة  »تمتلــك 
الغــرض”. لهــذا 

    هــذا، وحــول »خريطــة طريــق منبــج«، دعــا 
متحــدث الرئاســة التركيــة إلــى ضــرورة تنفيذهــا 
في أقرب وقت ممكن، وتطهير مناطق شرق نهر 
الفــرات مــن العناصــر اإلرهابيــة بشــكل كامــل«، 
 علــى أهميــة ذلــك مــن حيــث »األمــن 

ً
مشــددا

األرا�ســي  وســيادة  ووحــدة  الترـكـي،  القومــي 
)األناضــول، 2019-4-18( الســورية”. 

     وقــال قالــن، فــي مؤتمــر صحافــّي: »األرض 
 بعفريــن 

ً
املمتــدة مــن إدلــب إلــى منبــج مــرورا

وجرابلــس داخــل الحــدود الســورية التركيــة، 
”، وأضــاف 

ً
تشــكلت فيهــا منطقــة آمنــة فعليــا

»قوات سورية الديمقراطية - قسد« تعتقل عناصر من تنظيم داعش اإلرهابي

مصدر حكومي عراقي يؤكد 
أن بالده اقترحت على 

دول »التحالف الدولي« 
تولي محاكمة اإلرهابيين 

األجانب املعتقلين في 
سورية مقابل مبلغ مالي 

يصل إلى ملياري دوالر
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ملف الشرق

أنَّ تركيــا تواصــل محادثاتهــا مــع الجانــب األمريكــي »بشــكل مكثــف حــول 
 شــمالي ســورية”.

ً
املنطقــة اآلمنــة بعمــق 32 كيلومتــرا

    هــذا، وبخصــوص االنســحاب األمريكــي مــن ســورية، قــال: »مســألة 
ســحب الواليــات املتحــدة قواتهــا مــن ســورية يشــوبها التخبــط، وهنــاك 
دعــم أمريكــي متواصــل لتنظيــم ي ب ك )وحــدات حمايــة الشــعب 
 داخل 

ً
الكردية( اإلرهابي”، وأكد أن »الحرب على اإلرهاب ليست نضاال

الحــدود التركيــة فقــط، بــل إن الهــدف األســاس هــو حمايــة حــدود بلدنــا، 
وهــذا يكــون مــن الجهــة األخــرى لحدودنــا”. )األناضــول، 2019-4-18(

     فــي ســياق متصــل، كشــف مديــر جهــاز األمــن الفيدرالــي الرو�ســي 
)االســتخبارات(، ألكســندر بورتنيكــوف، أن نحــو 1500 مســلح عــادوا 
لدول االتحاد األوروبي من الشرق األوسط، وهم عازمون على مواصلة 

أنشــطتهم اإلرهابيــة هنــاك.

 في مؤتمر ملكافحة 
ً
     وقال بورتنيكوف متحدثا

اإلرهــاب الدولــي: »إن األداة الرئيســة للهيــاكل 
اإلرهابيــة الدوليــة هــم املســلحون اإلرهابيــون 
كبيــرة  بأعــداد  يعــودون  هــم  وهــا  األجانــب. 
إلــى بلدانهــم األصليــة، أو يســتقرون فــي دول 
أخــرى بعــد تدريبهــم فــي املعســكرات اإلســالمية 
ســبيل  علــى  القتاليــة.  الخبــرات  واكتســابهم 
املثــال، وصــل نحــو 1500 إرهابــي بالفعــل إلــى 
بلدان االتحاد األوروبي من بين الخمسة آالف 
الذيــن غــادروا مــن قبــل إلــى الشــرق األوســط”.

 ملدير االستخبارات الروسية، 
ً
ه وفقا

ّ
     كما أن

تم إرسال جزء كبير من األصوليين املتشددين 
مــن قبــل قادتهــم إلــى أوروبــا ملواصلــة أنشــطتهم 

اإلرهابية.

     وأكــد مديــر جهــاز األمــن الفيدرالــي الرو�ســي، 
فــي  )لداعــش(  امللموســة  الخســائر  رغــم  أنــه 
سورية والعراق، إال أن هذا التنظيم اإلرهابي 
بتنظيــم  ذلــك   ،

ً
كبيــرا  

ً
يشــكل خطــرا يــزال  ال 

قواتــه وفقــا ملبــدأ الشــبكة. إذ تنتشــر الخاليــا 
 خارج حدود الشــرق 

ً
املترابطة واملســتقلة ذاتّيا

األوســط إلــى أوروبــا ووســط وجنــوب شــرف 
آسيا. كما أن جماعات كبيرة تتعمق في القارة 
اإلفريقية، والسيما في ليبيا«. )نوفوستي، 18-

)2019-4

    فــي هــذه األثنــاء، دعــا مســؤول أممــي الــّدول ملســاعدة 2500 طفــل 
أجنبــي مــن بيــن 75 ألــف شــخص محتجــز فــي مخيــم الهــول شــمال شــرق 
ســورية بعــد فرارهــم مــن آخــر معاقــل داعــش فــي بلــدة الباغــوز شــرق ديــر 

الــزور.

    وقــال بانــوس مومســيس منســق األمــم املتحــدة اإلقليمــي للشــؤون 

اإلنســانية لألزمــة الســورية فــي مؤتمــر صحافــّي بجنيــف: »يجــب النظــر فــي 
، وقبل كل شسيء النظر إلى معاناتهم كضحايا. ويجب 

ً
وضع األطفال أوال

 مــن املصلحــة العليــا لحقــوق األطفــال”.
ً
اتخــاذ الحلــول انطالقــا

     وشــدد املســؤول األممــّي، أنــه يجــب إيجــاد الحلــول بغــض النظــر عــن 
أعمــار األطفــال أو جنســياتهم، وبغــض النظــر عــن انتمــاءات ذويهــم. 

 )2019-4-18 )رويتــرز، 

 مــن »مجلــس 
ً
     اســتقبل الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون وفــدا

لـ«قــوات ســورية  السيا�ســي  الجنــاح  الديمقراطيــة- مســد«،  ســورية 
الديمقراطيــة -قســد« فــي العاصمــة الفرنســية باريــس.

    وقالــت مصــادر مــن الوفــد: إن الوفــد ناقــش مــع ماكــرون االســتمرار 
بمحاربــة داعــش وخاليــاه النائمــة، ودعــم االســتقرار فــي املنطقــة؛ ذلــك 

بتقديــم الدعــم اإلنســاني، واملشــاركة فــي العمليــة السياســية.

     مــن جهتــه قــال قصــر اإلليزيــه فــي بيــان لــه: 
»اســتقبل الرئيس الفرن�ســي إيمانويل ماكرون 
 مــن قــوات ســورية الديمقراطيــة 

ً
اليــوم وفــدا

فــي  لعبــوه  الــذي  األســاس  الــدور  حيــث حيــا 
معارك دحر داعش بمؤازرة التحالف الدولي، 
وبخاّصــة فــي املعركــة األخيــرة فــي الباغــوز، آخــر 

معاقــل التنظيــم فــي شــمال شــرق ســورية”.

     وأكد البيان »اســتمرار دعم فرنســا الفعال 
لهــم فــي الحــرب علــى تنظيــم داعــش الــذي مــا 
 لألمــن الجماعــي، وبخاّصــة 

ً
زال يشــكل تهديــدا

فــي مــا يتعلــق بــإدارة وضــع املســاجين اإلرهابييــن 
االهتمــام  عــن  ماكــرون  وعّبــر  وعائالتهــم«،  
الخــاص الــذي توليــه فرنســا لتأميــن اســتقرار 
 عن دعم 

ً
منطقة شــمال شــرقي ســورية، معلنا

مالــي » لتغطيــة الضــرورات اإلنســانية ولتأميــن 
ماعــي  واالجت االقتصــادي  الوضــع  اســتقرار 

للمــدن فــي ســورية”.

     وفــي الســياق نفســه، أكــد ماكــرون علــى 
وتمســكها  تركيــا  بأمــن  فرنســا  »تمســك 
بخفــض التصعيــد علــى طــول الحــدود التركيــة 
)2019-4-19 اليــوم،  )روســيا  الســورية”. 

     هــذا، وفــي مقابــل ذلــك، نــددت الخارجيــة 
»مســد«،  لوفــد  ماكــرون  باســتقبال  التركيــة 
وقالــت فــي بيــان لهــا إنهــا محاولــة إلعطــاء شــرعية مصطنعــة مللحقــات 
التنظيــم »اإلرهابــي«، مؤكــدة أنهــا خطــوة خاطئــة للغايــة، وتتعــارض مــع 
 فــي 

ً
عالقــات الحلفــاء، وأكــدت »علــى أهميــة عــدم الســماح بامل�ســي قدمــا

تنفيذ األجندات التي تستهدف وحدة الكيان السيا�سي لسورية، ووحدة 
أراضيهــا”، وشــددت »علــى أن أنقــرة لــن تتــردد فــي اتخــاذ التدابيــر التــي تراهــا 

ضروريــة لضمــان األمــن القومــي لتركيــا«. )األناضــول، 2019-4-19(

بورتنيكوف: نحو 
1500 مسلح عادوا 

لدول االتحاد 
األوروبي من 

الشرق األوسط 
وهم عازمون على 
مواصلة أنشطتهم 

اإلرهابية هناك
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     أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي لشــؤون مكافحــة اإلرهــاب أوليــغ 
 بــأنَّ صبرهــا ســينفد 

ً
 وتكــرارا

ً
ســيرومولوتوف أن »بــالده أعلنــت مــرارا

 بخصوص استمرار وجود اإلرهابيين في إدلب«، وبّين، أن الوضع 
ً
أخيرا

فــي إدلــب يخضــع ملذكــرة تفاهــم بيــن روســيا والنظــام التركــّي، وينبغــي أن 
 إلــى أنــه 

ً
يــؤدي تنفيذهــا إلــى القضــاء علــى الوجــود اإلرهابــي هنــاك، الفتــا

وباالســتناد إلــى ذلــك يقــوم الجيــش العربــي الســوري بتنفيــذ إجــراءات 
عمليــة عســكرية واســعة النطــاق ضــد اإلرهــاب فــي املنطقــة.

 لتجمــع فلــول تنظيــم »جبهــة 
ً
      وأوضــح، أن إدلــب أصبحــت مركــزا

النصرة« اإلرهابّي الذي يشــن مســلحوه باســتمرار هجمات على املناطق 
املجــاورة، وقــال: »لــذا فإننــا ســنواصل تعاوننــا فــي إطــار هــذه املذكــرة 

بشــأن حــل هــذه املشــكلة«. )ســانا، 2019-4-15(
     علــى صعيــد متصــل، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الرو�ســي: »نحــن نقــوم 

بذلــك بالتنســيق مــع األمــم املتحــدة وضامنــي 
 عديــدة تبــدي 

ً
 أن دوال

ً
عمليــة أســتانا، موضحــا

 لالنضمــام إلــى صيغــة أســتانا، وتابــع: 
ً
اهتمامــا

املهتمــة  الــدول  مــن   
ً
عــددا هنــاك  أن  »أؤكــد 

باالنضمام إلى صيغة أستانا«، وذكر أن هناك 
نية لعقد قمة جديدة حول ســورية على أعلى 
مســتوى بيــن الــدول الضامنــة لعمليــة أســتانا، 
 أنه ال توجد مواعيد محدد لتلك القمة 

ً
مؤكدا

حتــى اآلن. )اليــوم الســابع، 2019-4-15(
     علــى صعيــد متصــل، كشــفت الخارجيــة 
الروســية عــن إعــداد تنظيــم »جبهــة النصــرة« 
اإلرهابيــة بالتنســيق مــع »الخــوذ البيضــاء«، 
ملســرحية اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 
الســورية  الحكوميــة  القــوات  واتهــام  إدلــب، 

بذلــك.
     وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، 
إلــى   

ً
جنبــا اإلرهابييــن،  »أن  ماريــا زاخاروفــا، 

جنب مع املنظمة اإلنسانية الزائفة الخوذات 
أخــرى  الســتفزازات  يســتعدون  البيضــاء، 
بهــدف اتهــام الســلطات الشــرعية باســتخدام 
املــواد الســامة. نتحــدث هــذه املــرة عــن إجــراء 
تدريبــات مشــتركة حــول تغطيــة األحــداث فــي 
وســائل اإلعــالم، باإلضافــة إلــى تماريــن عمليــة 

علــى التخلــص مــن عواقــب اســتخدام املــواد الســامة”.
     وأضافــت، »رغــم الصعوبــات املوضوعيــة، فــإن عــودة الالجئيــن 
الســوريين تحافــظ علــى اتجــاه إيجابــي ثابــت. فــكل يــوم، يصــل نحــو ألــف 
ســوري إلــى البــالد مــن الخــارج. وتبــذل الســلطات الســورية بدعــم رو�ســي 

 نشــطة فــي اســتقبال الالجئيــن العائديــن مــن أكثــر مــن مــكان”.
ً
جهــودا

 العمــل املنســق بشــأن 
ً
    وأوضحــت أن الجانــب الرو�ســي يواصــل أيضــا

إعــادة توطيــن معســكر الركبــان لالجئيــن: »إذ تــم منــذ شــباط املا�ســي، 
نقل أكثر من 3.5 آالف شخص من هناك إلى األرا�سي التي تسيطر عليها 
الحكومة. وإذا بقيت املعدالت الحالية للخروج من املخيم، فيمكن أن 

يتركــه مــا يصــل إلــى 60-70% مــن ســكانه فــي وقــت قريــب”. )روســيا اليــوم، 
)2019-4-18

     يأتــي ذلــك، فــي وقــت صّعــدت فيــه التنظيمــات اإلرهابيــة مــن خروقاتهــا 
لـ»اتفــاق إدلــب« باســتهداف أحيــاء حلــب اآلمنــة، مــا أدى إلــى ارتقــاء 
شــهداء، بالترافــق مــع تصعيدهــا فــي ريفــي حمــاة وإدلــب، األمــر الــذي رد 

عليــه الجيــش العربــي الســوري بقــوة بمشــاركة ســالح الجــو الرو�ســي.
     هــذا، وبالترافــق مــع ذلــك، تصاعــدت حــدة االقتتــال بيــن امليليشــيات 
املوالية للنظام التركي في عفرين، وفي إطار مساعي النظام التركي لتعزيز 
احتاللــه للمنطقــة، فــي وقــت أزالــت فيــه ميليشــيات »الجيــش الوطنــي« 
التي شــكلها من مرتزقته شــمال حلب، جميع أبراج الشــبكات الســورية 
لالتصاالت الالسلكية )إم تي إن، سيرياتل( من منطقة عفرين وريفها.
       ويهدف االحتالل التركي إلى دفع سكان الشمال السوري، لالعتماد 
االتصــاالت  شــبكات  علــى  اتصاالتهــم  فــي 
الخاصــة بــه التــي تصــل تغطيتهــا إلــى األرا�ســي 
و»تــورك  »توركســل«  ومنهــا  الســورية، 

)2019-4-13 )املرصــد،  تيليكــوم«. 
    واألســبوع الفائــت، وفــي اعتــداء إســرائيلّي 
جديــد علــى األرا�ســي الســورية، قــال مصــدر 
ــه نحــو الســاعة الثانيــة والنصــف 

ّ
عســكري: إن

مــن فجــر أمــس أقــدم الطيــران الحربــي للعــدو 
اإلســرائيلّي مــن فــوق األجــواء اللبنانيــة بتنفيــذ 
العســكرية  املواقــع  أحــد  علــى  جويــة  ضربــة 
باتجــاه مدينــة مصيــاف، ولفــت املصــدر إلــى أنــه 
علــى الفــور تصــدت وســائط دفاعنــا الجــوي 
قبــل  بعضهــا  وأســقطت  املعاديــة  للصواريــخ 
االعتــداء  أن  وبيــن  أهدافهــا،  إلــى  الوصــول 
املبانــي.  بعــض  تدميــر  عــن  أســفر  اإلســرائيلي 

)2019-4-13 )ســانا، 
      وبينمــا أدان وزيــر الدولــة اللبنانــي لشــؤون 
العــدوان  مــراد،  حســن  الخارجيــة  التجــارة 
 أنــه دليــل جديــد علــى 

ً
»اإلســرائيلي«، مؤكــدا

حجــم الخيبــة والهزيمــة التــي منــي بهــا العــدو 
»اإلســرائيلي« فــي اســتهدافه لســورية، وقــال: 
»إن هذه االعتداءات اإلسرائيلية تأتي في إطار 
الضغــوط واملحــاوالت اليائســة الراميــة لثنــي 
ســورية عــن دورهــا فــي دعــم املقاومــة فــي لبنــان وفلســطين«. )ســانا، 14-

)2019-4
     في غضون ذلك، قامت الجماعات املســلحة بتدمير جســر التوينة في 
ريف حماة الشمالي الغربي بعد أن قامت بزرع كميات كبيرة من املواد 
شــديدة االنفجــار فــي أماكــن متفرقــة مــن جســم الجســر، وهــذا االعتــداء 
هــو الثالــث مــن نوعــه بعــد أن أقــدم إرهابيــو »الحــزب التركســتاني« فــي 5 
و14 أيلــول 2018 علــى تدميــر أجــزاء مــن الجســر بينمــا شــهدت جســور 
 تخريبية على املحور 

ً
مماثلة كجسر الشريعة وجسر بيت الرأس أعماال

ذاتــه. )ســانا، 2019-4-18(

 
ً
زاخاروفا: اإلرهابيين جنبا

إلى جنب مع املنظمة 
اإلنسانية الزائفة الخوذات 

البيضاء يستعدون 
الستفزازات أخرى بهدف 
اتهام السلطات الشرعية 
باستخدام املواد السامة

ملف الشمال



19

W W W . D C R S . S Y

ملف الشمال

التعليق

لفتــت الكاتبــة والباحثــة، فــي املجــاالت الثقافــي والسيا�ســي والفكري، 
الدكتورة حياة الحوّيك عطية، إلى أنه عّرف أحدهم بسمارك 
بـ: موّحد أملانيا، فرد عليه الزعيم التاريخي: »لســت أنا؛ 

بل ســكك الحديد«.
كعلــم  االتصــال  علــم  تكــّرس  عندمــا 
مســتقل فــي مدرســة شــيكاغو، علــى 
الوظيفيــة،  التجريبيــة  أســاس 
كانــت أولــى الوظائــف التــي ربطــت 
هــي  االتصاليــة،  الفعاليــات  بهــا 
كان  وإذا  الوطنــي،  االندمــاج  تحقيــق 
هــذا الــدور ينطبــق علــى مجتمعــات فــي طــور 
 
ً
ينطبــق عكســّيا فإنــه  التوحيــد والتماســك، 
علــى مجتمــع موّحــد يــراد تفكيكــه أو تقســيمه أو 

منــه.  جــزء  اقتطــاع 
مــن هنــا يؤشــر خبــران قــد يبــدوان بســيطين فــي هــذا 
امللف، إلى حيثية الخطط املرسومة لشمال وشرق سورية. 
نســف أبراج »ســيرياتيل«، وبالتالي إجبار الناس على اســتعمال 
شــبكات االتصــال التركيــة، توركســل وتــورك تيليكــوم. إضافــة 
الــى تدميــر جســر التوينــة بعمليــة هــي الثالثــة بعــد محاولتيــن نفذهمــا 
»الحــزب اإلســالمي التركســتاني«؛ إذ إنَّ هذيــن الحدثيــن يشــكالن رقميــن 
فــي سلســلة طويلــة مــن األعمــال املشــابهة التــي تمهــد لجعــل انفصــال الشــمال 
 علــى األرض وفــي صميــم الديموغرافيــا، دون 

ً
 واقعــا

ً
والشــرق الســوريين أمــرا
شــرط اإلعــالن الرســمّي.

يؤكــد هــذا املؤشــر املقتطفــات املركزيــة كافــة الــواردة فــي هــذا التقريــر. 
فمــن جهــة نجــد التركــي يتبنــى تكتيــَك خطــاِب الحــرب االســتباقية التــي تتــذّرُع 
بـــ »حمايــة األمــن القومــي« و»حمايــة الحــدود«، إضافــة إلــى غطــاء الحــرب علــى 
اإلرهــاب، حتــى يبــرر الحــرب علــى مــا يســّميها: »الجهــة األخــرى لحدودنــا«، إنهــا 
حرب ال تقتصر على املطاردة )كما كان االدعاء التركي في العراق(، وإنما على 
»أن يكــون نطــاق وطريقــة إدارة املنطقــة اآلمنــة بيــد تركيــا« وذلــك بعــد »عودة 
الالجئيــن« مــن تركيــا إلــى هــذه املناطــق، مــع كل مــا هــو بديهــي مــن والء هــؤالء 
لتركيــا وحيــازة بعضهــم علــى الجنســية التركيــة.  والنمــوذج يقدمــه الخطــاب 

 بعفريــن وجرابلــس«.
ً
التركــي فــي خريطــة يرســمها »مــن إدلــب إلــى منبــج مــرورا

بعــد هــذا يصبــح الحديــث املتكــرر فــي هــذا الخطــاب الرســمي واإلعالمــي عــن 
»وحــدة أرا�ســي ســورية وســيادتها« مجــرد كالم أجــوف لالســتهالك اإلعالمــي 

وذر الرمــاد فــي العيــون. 
 فــي الســياق نفســه. حيــث 

ً
باملقابــل ينــدرج األكــراد االنفصاليــون أيضــا

يعملون على تأمين حماية كيانهم من قبل األوروبيين واألميركيين، وبخاّصة 
، وكأنَّ هــذا األمــر مجــرد ســباق بيــن الترـكـي 

ً
فرنســا التــي تعهدتهــم تاريخيــا

والكــردي علــى فصــل الشــمال والشــرق الســوريين. 
أمــا األميرـكـي، فمــن الواضــح أنــه يلعــب علــى عــدة محــاور: دعمــه للكــردي 
، ودعمــه للتركــي حيــث يؤكــد 

ً
 ولكــن دون أن يكــون مطلقــا

ً
الــذي يبــدو مســتمرا

علــى تفهمــه ملشــروع »املنطقــة اآلمنــة« التركيــة علــى األرا�ســي الســورية، 
وتعاطفه معه، بل و»العمل مع تركيا« لتحقيق مطلبها. وباملقابل يؤكد وزير 

الدفــاع التركــي علــى أهميــة االتفــاق بيــن أردوغــان وترامــب علــى الدفــاع واألمــن 
وتعزيز العالقات«؛ لكن األميركي يعود فيطلق »رسائل تحذير« للتركي بعدم 
التوغل في سورية كيال تتعقد العالقات مع الغرب، وال تعم الفو�سى وُيهدد 

األمــن القومــي. 
تناقض تحاول واشنطن أن تحله بالدعوة إلى إنشاء »قوة أمنية« شمال 
وشــرق ســورية، تجمــع الواليــات املتحــدة وأوروبــا وتركيــا وروســيا والعــرب. 
وبذلــك تحــل مشــكلة املواجهــات والتناقضــات فــي تحالــف تضمــن أن تكــون 
ــِض 

ُ
علــى رأســه. غيــر أن هــذا املشــروع يبــدو صعــب التحقــق فــي واقــِع تناق

وتضــارب املصالــح بيــن جميــع هــذه األطــراف. ولكــن مــا يهمنــا منــه أنَّ هــذه 
القــوى املقترحــة للســيطرة علــى أرض ســورية هــي كافــة، غيــر ســورية، وال 
 للجيــش العربــي الســوري، ألنَّ وجــوده بطبيعــة الحــال يمثــل 

ً
تفــرد بينهــا مكانــا

 لهيمنتهــا. 
ً
تقويضــا

مطامع ال يتقدم بعدها السيا�سي والجيوسيا�سي على بعدها االقتصادّي. 
 يراهنون على الثروات الطبيعية الكامنة في هذه املنطقة، وال 

ً
فهؤالء جميعا

تترجــم خطواتهــم املتأرجحــة إلــى األمــام وال إلــى الــوراء، إال لعبتهــم فــي الحصــول 
علــى أكبــر قــْدر مــن املكاســب مــن العمليــة السياســية املرتقبــة، ولذلــك رأينــا 
إيمانويل ماكرون يركز على »العملية السياسية«، ورأينا األميركي يقول: إنه 

ال رفــع للعقوبــات، وال إعــادة إعمــار،إال »بعــد العمليــة السياســية«.
سلســلة ضغــوط ال تخــرج عنهــا األزمــات املعيشــية املوجهــة للضغــط علــى 
الشــعب والحكومــة الســوريين، كذلــك ال يخــرج عنهــا إعــادة تحريــك تنظيــم 
داعــش ملــا ســّماها: »حملــة االنتقــام ملقاطعــة الشــام املباركــة«، ومــن امللفــت 

 أنَّ إعالنهــا جــاء فــي تقريــر أميرـكـي. 
ً
جــدا

كما أنه من امللفت أنَّ هذا التقرير ذكر أنَّ هجمات ستنفذ في جميع أنحاء 
العالــم، فيمــا يحقــق أمريــن: األول، التأكيــد علــى أن خطــر داعــش لــم ينتــه، 
وعليــه ال بــد مــن بقــاء القــوات التــي تحاربــه مثــل »قــوات ســورية الديمقراطيــة 
( واألميركيين؛ والثاني توجيه 

ً
–قسد« )وقد رأينا ماكرون يقول ذلك تحديدا

الضغــط علــى العديــد مــن دول العالــم فيمــا يخــص ســورية. 
وإذا كانــت روســيا تلتقــي مــع واشــنطن فــي الحديــث عــن بقــاء اإلرهــاب، 
 مواقــع 

ً
وتضيــف تــوزع عناصــره كشــبكة فــي العالــم، فإنهــا تحــدد قصديــا

محددة: ليبيا والساحل األفريقي، أوروبا وجنوب شرق آسيا. ولتؤكد بالتالي 
علــى أنَّ الحــل الســوري لــن يأتــي،إال مــن خــالل مســار »أســتانا«. فــي حيــن تلــّوح 

بــأنَّ الصبــر بــدأ ينفــد بشــأن إدلــب.
عقــد ال تشــكل إال شــبكة متقاطعــة مــن عــض األصابــع الدامــي للحصــول 
على أكبر قْدر ممكن من املكاسب من العملية السياسية السورية، بمنطق 
 لســيادة الدولــة ومصالحهــا. ســعي تمارســه الــدول بوقاحــة ووراء 

ً
ال يقيــم وزنــا

 مــا تحكــم 
ً
هــذه الــدول الشــركات الوطنيــة واملتعــددة الجنســيات التــي كثيــرا

السياســيين وقراراتهــم. ففرنســا املفلســة، وتركيــا التــي حرمتهــا األرض نعمــة 
النفــط والغــاز، وأوروبــا الطامعــة بخيــرات االنتــداب القديــم، وواشــنطن التــي 
أضيف جشع رئيسها التاجر إلى العقيدة الراسخة التي بنت عليها مجتمعها 
ودولتهــا: عقيــدة املنفعــة. وإســرائيل التــي تــدس عناصرهــا فــي صفــوف كل 
هــؤالء، كلهــم اجتمعــوا فــي الحــرب العســكرية وخســروها، ويحاولــون اآلن 
تعويــض ذلــك بالضغــوط املــرة التــي تصــل حــدَّ االحتــالل، قبــل العمليــة 

السياســية، وبخاّصــة الدســتور واالنتخابــات.
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