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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 

وربطهــا بعضهــا ببعــض وبأحــداث ســابقة وبتطــورات الحقــة، وفــق صيغــة 

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

مجموعــة مــن التنبيهــات والتقديــرات املســتقبلية حولهــا. 

اإلصدار

مداد

الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي
الــذي  الهاتفــي  لالتصــال  فيــه  نعــرض 
تلقــاه الرئيــس بشــار األســد مــن الرئيــس 
ومباحثاتهمــا  بوتيــن  فالديميــر  الرو�ســي 
خاللــه، كمــا نعــرض ملوقــف دمشــق مــن 
تســعة  مــرور  بمناســبة  الرباعــي  البيــان 
علــى  اإلرهابيــة  الحــرب  علــى  أعــوام 
الغربيــة  العقوبــات  واســتمرار  ســورية، 

عليهــا. الجانــب  أحاديــة 

ملف الشمال
والتركيــة  والروســية  الســورية  التصريحــات  لسلســلة  امللــف  هــذا  فــي  نعــرض 
للخروقــات  فيــه  ونتتبــع  األخيــر،  موســكو  اتفــاق  تنفيــذ  مســتجدات  بخصــوص 
املتواصلــة مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة التفــاق وقــف إطــالق النــار فــي املنطقــة 

األخيــر. موســكو  اتفــاق  ومنهــا  باملنطقــة  املتعلقــة  االتفاقــات  لتنفيــذ  ورفضهــا 

ملف الشرق
األوضــاع  تطــورات  امللــف  هــذا  فــي  نقــرأ 
التركيــة  واملســاعي  الفــرات،  شــرق 
فــي املنطقــة.  املســتجدة لتوتيــر األوضــاع 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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 مــن رئيــس جمهوريــة روســيا 
ً
 هاتفيــا

ً
تلقــى الرئيــس بشــار األســد اتصــاال

فــي ســورية. تنــاول تطــورات األحــداث  االتحاديــة فالديميــر بوتيــن 

وتــم خــالل االتصــال التطــرق الــى ســير تنفيــذ االتفاقــات الروســية التركيــة 

واســتمرار  إدلــب،  منطقــة  فــي  االســتقرار  لتحقيــق  اذار   5 فــي  املبرمــة 

العمليــة  إلــى  باإلضافــة  االتفاقيــات،  لهــذه  االرهابيــة  التنظيمــات  خــرق 

السياســية.

بليلــة  الســوري  الشــعب  وعبــره  األســد  الرئيــس  بوتيــن  الرئيــس  وهنــأ 

بهــا  تمــر  التــي  املصاعــب  تجــاوز  لســورية   
ً
متمنيــا واملعــراج«،  »االســراء 

وقــت  أســرع  فــي  واالســتقرار  األمــن  واســتعادة 

ممكــن. )رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

)2020-3-20

وكانت ردت وزارة الخارجية واملغتربين الثالثاء، 

أملانــي  فرن�ســي  بريطانــي  أمريكــي  بيــان  علــى 

بمناســبة مــرور تســعة أعــوام علــى الحــرب علــى 

ســورية.

وقــال مصــدر رســمي فــي الــوزارة: »ليــس غريبــا وال 

مســتغربا مــا ورد فــي البيــان األمريكــي البريطانــي 

أعــوام   9 مــرور  بمناســبة  األملانــي  الفرن�ســي 

علــى املؤامــرة الكونيــة التــي تســتهدف ســورية«، 

الفشــل   
ً
يوميــا »تراكــم  املؤامــرة  أن  وأضــاف: 

أمــام صمــود الســوريين واإلنجــازات  واإلخفــاق 

الســوري«. العربــي  للجيــش  املتتاليــة 

وتابــع: »أكثــر مــا يدعــو لالشــمئزاز هــو التباـكـي 

خطــاب  بــه  يتســم  الــذي  والنفــاق  الــكاذب 

اإلنســان  حقــوق  عــن  االســتعماري  الغــرب 

بــدم  ملطختــان  يــداه  الــذي  وهــو  ســورية،  فــي 

والعقوبــات  الظاملــة  الحــرب  جــراء  معاناتهــم  فــي  والســبب  الســوريين، 

الجائــرة التــي تمــس حيــاة املواطــن الســوري ولقمــة عيشــه وتهجيــر املالييــن 

العــدوان«. وآثــار  اإلرهــاب  بفعــل 

وأكــد أنــه ورغــم شراســة الحــرب علــى ســورية التــي اســتعملت فيهــا كافــة 

وأقــذر األســلحة مــن اإلرهــاب والضغــط السيا�ســي والحصــار االقتصــادي 

فــي  فشــل  البــالد  علــى  التآمــري  املشــروع  أن  إال  اإلعالمــي،  والتضليــل 

أهدافــه. تحقيــق 

وكانــت حكومــات فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة قــد 

أصــدرت األحــد بيانــا مشــتركا فــي الذكــرى التاســعة لألزمــة فــي ســورية.

وقــال الرباعــي فــي بيانــه: »منــذ تســع ســنوات، خــرج عشــرات اآلالف مــن 

الســوريين إلــى الشــوارع بشــكل ســلمي يطالبــون باحتــرام حقــوق اإلنســان 

ووضع حد للفســاد... على دمشــق أن تقبل إرادة الشــعب الســوري الذي 

يطالــب العيــش بســالم.

وأفــادوا فــي بيانهــم بأنهــم أعربــوا عــن ارتياحهــم لنجــاح »التحالــف الدولــي« 

كان  التــي  األرا�ســي  كافــة  اســتعادة  فــي  الديمقراطيــة«  ســورية  و«قــوات 

»داعــش«  يمثلــه  الــذي  التهديــد  وأن  »داعــش«،  تنظيــم  عليهــا  يســيطر 

مســتمر، وأنهــم عازمــون علــى مواصلــة الجهــود 

املشــتركة مــن خــالل التحالــف لضمــان هزيمــة 

الدائمــة. )ســانا، 2020-3-17( التنظيــم 

مراقبــة  مكتــب  أعلــن  متصــل،  صعيــد  علــى 

األمريكيــة،  املاليــة  بــوزارة  األجنبيــة  األصــول 

هللا  عبــد  علــي  الســوري  الدفــاع  وزيــر  إدراج 

أيــوب علــى قائمــة عقوبــات تفرضهــا الواليــات 

ســورية. ضــد  املتحــدة 

حزمــة  األمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  وأقــر 

تشــريعات بينهــا »قانــون ســيزر«، الــذي يفــرض 

ســورية. علــى  عقوبــات 

وأشــارت وســائل إعــالم أمريكيــة حينهــا، إلــى أن 

»القانــون ينــص علــى اتخــاذ إجــراءات إضافيــة 

ضــد الجهــات التــي تدعــم العمليــات العســكرية 

للجيــش الســوري، وأن هــذه اإلجــراءات تشــمل 

تطبيــق عقوبــات علــى شــركات أجنبيــة إذا تبيــن 

أنهــا تقــدم أي دعــم للجيــش الســوري. )رويتــرز، 

)2020-3-18

واشــنطن  مواصلــة  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  ذلــك،  بمقابــل 

واالتحــاد األوروبــي فــرض »عقوبــات غيــر مشــروعة« علــى دول تعانــي مــن 

اإلنســان. لحقــوق  انتهــاكا صارخــا  واعتبرتــه  تف�ســي »كورونــا« 

فــي الــوزارة: »فــي ظــل تصاعــد األخطــار التــي يمثلهــا  وقــال مصــدر رســمي 

فيــروس كورونــا واالســتنفار الدولــي ملواجهــة هــذا الوبــاء ومحاصرتــه ومنــع 

انتشــاره، تواصــل الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي فــرض اإلجــراءات 

التقييديــة أحاديــة الجانــب غيــر املشــروعة علــى عــدد مــن الــدول يعانــي 

بعضهــا وبشــكل كبيــر مــن تف�ســي هــذا الفيــروس، فــي انتهــاك صــارخ لحقــوق 

امللف السيا�سي

الرئيسان األسد 
وبوتين يبحثان سير 

تنفيذ االتفاقات 
الروسية التركية 

حول إدلب وخرق 
التنظيمات االرهابية 

لها والعملية 
السياسية
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اإلنســان وألبســط القيــم واملبــادئ اإلنســانية”.

وأضــاف املصــدر: »ســورية تحمــل واشــنطن وحلفاءهــا، الذيــن يفرضــون 

العقوبــات، املســؤولية عــن كل ضحيــة إنســانية لوبــاء كورونــا، عبــر إعاقــة 

جهــود التصــدي لهــذا الفيــروس”. )ســانا، 2020-3-19(

إدارتــه  أن  ترامــب،  دونالــد  األمريكــي،  الرئيــس  ذكــر  آخــر،  جانــب  فــي 

طلبــت مســاعدة مــن قبــل الســلطات الســورية فــي تحريــر مواطــن بــالده، 

بعثــت رســالة لدمشــق  أن واشــنطن  تايــس، كاشــفا  أوســتين  الصحفــي 

املوضــوع. حــول 

عقــده  صحافــي  مؤتمــر  فــي  ترامــب،  وقــال 

قبــل  مــن  مســاعدة  علــى  »نعــول  الخميــس: 

الســلطات الســورية، وبعثنا مؤخرا رســالة لها”.

وأشــار ترامــب إلــى أن الواليــات املتحــدة تبــذل 

ســبيل  إخــالء  أجــل  مــن  املمكنــة  الجهــود  كل 

فضلكــم،  مــن  ســورية،  »يــا  وتابــع:  أوســتين، 

الخيــرة  األشــياء  كل  فــي  فكــروا  معنــا،  تعاونــوا 

مــن  تخلصنــا  ســورية.  أجــل  مــن  فعلناهــا  التــي 

أجلهــا.  مــن  كثيــرا  فعلنــا  إننــا  داعــش.  خالفــة 

إخالئهــم  حــال  فــي  جــدا  مشــكورين  ســنكون 

ســريع”. وقــت  فــي  أوســتين  ســبيل 

الــذي  األمريكــي  الصحفــي  أوســتين،  وفقــد 

تعاون مع عدد من وسائل إعالم في بالده، عام 

فــي ســورية، بينمــا ترجــح  2012 خــالل وجــوده 

الســلطات  لــدى  محتجــز  أنــه  بــالده  حكومــة 

)2020-3-19 اليــوم،  )روســيا  الســورية. 

مــن جانــب آخــر، أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة 

طفــل  مالييــن  خمســة  حوالــي  أن  األحــد،  بيــان  فــي  )يونيســف(  للطفولــة 

ولــدوا فــي ســورية منــذ بــدء األزمــة قبــل تســعة أعــوام باإلضافــة إلــى مليــون 

طفــل آخــر ولــدوا فــي دول الجــوار، فيمــا بلغــت حصيلــة الضحايــا منهــم 

حوالــي تســعة آالف بيــن قتيــل وجريــح.

فــي  ولــدوا  طفــل  مليــون   4,8 »حوالــي  إن  لهــا:  بيــان  فــي  املنظمــة  وقالــت 

ســورية منــذ بدايــة النــزاع قبــل تســع ســنوات، وولــد مليــون طفــل ســوري 

أنــه »تــم التحقــق مــن مقتــل 5427  فــي دول الجــوار«، وأضافــت:  الجــئ 

طفــال، أي بمعــدل طفــل واحــد كل عشــر ســاعات منــذ بدايــة الرصــد )بــدأ 

عــام 2014 وحتــى عــام 2019( باإلضافــة إلــى إصابــة ثالثــة آالف و639 

طفــال بجــراح نتيجــة النــزاع”.

وذكــرت املنظمــة األمميــة أنــه »تــم تجنيــد حوالــي خمســة آالف طفــل، ال 

فــي القتــال، فيمــا تعــرض حوالــي  يتجــاوز عمــر بعضهــم الســبع ســنوات 

ألــف مرفــق تعليمــي وطبــي لهجمــات«.

التــي  فــور  هنريتــا  لـ«اليونيســف«  التنفيذيــة  املديــرة  عــن  البيــان  ونقــل 

زارت ســورية األســبوع املا�سي قولها: إن »الحرب في ســورية اليوم عالمة 

فارقــة وهــي وصمــة عــار أخــرى، مــع دخــول النــزاع عامــه العاشــر، ودخــول 

حياتهــم  مــن  الثانــي  العقــد  األطفــال  مالييــن 

محاطيــن بالحــرب والعنــف واملــوت والنــزوح«، 

أكثــر  اليــوم  للســالم  »الحاجــة  أن  وأضافــت: 

)أ ف ب، 15- مــن أي وقــت م�ســى«.   
ً
إلحاحــا

)2020-3

اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  ذكــر  مــن جهتــه، 

عملياتيــا  تحقيقــا  أجــرى  أنــه  الثالثــاء، 

ومحاولــة  تشــويش  بحــادث  واســتخباراتيا 

 2 فــي  قواتــه  ضــد  تخريبيــة«  »عمليــة  ارتــكاب 

ســوري. عســكري  موقــع  مــن   2020 آذار 

فــض  منطقــة  فــي  تمــت  العمليــة  أن  وأضــاف: 

الســوري  العربــي  الجــوالن  شــمال  االشــتباك 

املحتــل، قــرب قريــة حضــر، وأوضــح أنــه تبيــن 

مــن التحقيــق أن نشــطاء حــزب هللا عملــوا مــع 

»عمليــة  لتنفيــذ  الســوري  الجيــش  فــي  جنــود 

الجــوالن”. هضبــة  منطقــة  مــن  تخريبيــة 

وأفــاد بأنــه »فــي األســابيع التــي ســبقت الحــادث، 

واالســتطالع  االســتخبارات  قــوات  رصــدت 

منطلقــا  تشــكل  مناطــق  فــي  مشــبوهة  اســتعداد  أعمــال  واملراقبــة 

للتهديــدات فــي املــكان، األمــر الــذي دل علــى التحضيــر لعمليــة تخريبيــة، 

شــملت التصويــر بواســطة الهواتــف النقالــة الذكيــة وكاميــرات مهنيــة، 

ذلــك”. وغيــر  الريــح  قيــاس ســرعة  إلــى  باإلضافــة 

تــم  الفرصــة  توفــرت  عندمــا  أنــه  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  وأكــدت 

اســتهداف ســيارة تابعة لـ«الخلية التخريبية« على حد تعبيره، وذكر أنه 

يديــر معركــة مســتمرة ضــد تموضــع حــزب هللا فــي جبهــة الجــوالن، ويعمــل 

بطــرق مختلفــة إلحبــاط محــاوالت ارتــكاب عمليــات ضــد كيــان االحتــالل. 

)روســيا اليــوم، 2020-3-17(

دمشق: ليس 
 ما ورد 

ً
مستغربا

في البيان األمريكي 
البريطاني الفرن�سي 

األملاني بمناسبة 
مرور 9 أعوام على 
املؤامرة الكونية 

التي تستهدف سورية

امللف السيا�سي
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وحدات من الجيش الرو�سي في الرقة

ملف 
الشرق

ملف الشرق
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 11 »تحييــد«  عــن  التركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  الفائــت،  األســبوع 

عنصرا من »وحدات حماية الشــعب« الكردية أثناء محاولتهم التســلل 

إلــى املناطــق التــي يحتلهــا النظــام الترـكـي ومرتزقتــه شــمال شــرق البــالد.

 11 تحييــد  »تــم  االثنيــن:  صبــاح  أصدرتــه  بيــان،  فــي  الــوزارة،  وقالــت 

الشــعب  حمايــة  وحــدات  الكردســتاني\  العمــال  حــزب  مــن  إرهابيــا 

الســالن  نبــع  منطقــة  إلــى  التســلل  محاولتهــم  بعــد  عســكرية  بعمليــات 

بهــدف زعزعــة األمــن واالســتقرار فيهــا”، وأكــدت أنهــا ســتواصل »اتخــاذ 

فــي املنطقــة”.  كافــة التدابيــر املمكنــة للحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار 

)2020-3-16 اليــوم،  )روســيا 

إلــى ذلــك، قتــل شــخص وأصيــب أربعــة آخــرون بانفجــار دراجــة ناريــة 

مفخخــة فــي مدينــة الشــدادي فــي ريــف الحســكة شــمال شــرق ســورية.

وكانــت الدراجــة التــي انفجــرت كانــت مركونــة فــي الشــارع العــام مقابــل 

مركــز لـ«األســايش«، وأشــارت إلــى أن التفجيــر تــم عــن بعــد عبــر جهــاز 

)2020-3-16 اليــوم،  )روســيا  تحكــم. 

فــي أثنــاء ذلــك، واصلــت القــوات الروســية تحركاتهــا املكثفــة فــي شــمال 

يــرق  لــم  الــذي  األمــر  الرقــة،  فــي  تعزيزهــا  علــى  والعمــل  ســورية  شــرق 

عرقلتهــا. محــاوالت  وأعــادت  األميرـكـي  االحتــالل  لقــوات 

وتوجهــت أكثــر مــن عشــرين ســيارة عســكرية روســية إضافــة إلــى عــدد 

مــن الدبابــات يرافقهــا طيــران مروحــي، مــن أطــراف ناحيــة عيــن عي�ســى 

فــي  نقــاط عســكرية روســية  الشــمالي، حيــث توجــد عــدة  الرقــة  بريــف 

املنطقــة، إلــى مطــار الطبقــة العســكري جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف 

الرقــة الغربــي، حيــث تنتشــر قــوات للجيــش العربــي الســوري وقــوات 

روســية فيــه وفــي املنطقــة.

مــن  روســية  عســكرية  تعزيــزات  قافلــة  انطلقــت  ذلــك  مــع  وبالترافــق 

تــل تمــر بريــف الحســكة الشــمالي علــى الطريــق الدولــي »M4« باتجــاه 

الرقــة. بريــف  الســمن  تــل  بلــدة  فــي  الروســية  القاعــدة 

االحتــالل  جيــش  لقــوات  تابعــة  عســكرية  دوريــة  اعترضــت  املقابــل  فــي 

األميركــي، طريــق دوريــة روســية علــى أوتســتراد الحســكة – حلــب الدولــي 

مــا دفــع الدوريــة  بيــن القامشــلي والحســكة،  ضمــن املنطقــة الواصلــة 

ضمــن  وذلــك  آخــر،  طريــق  نحــو  ســيرها  وجهــة  تغييــر  إلــى  الروســية 

املشــاحنات املتواصلــة بيــن القــوات الروســية وقــوات االحتــالل األميركــي 

)2020-3-17 )املرصــد،  األوتســتراد.  علــى 

لهــا،  بيــان  فــي  الترـكـي،  النظــام  دفــاع  وزارة  ذكــرت  ثانيــة،  جهــة  مــن 

التســلل  محاولتهــم  أثنــاء  كرديــة  ميليشــيا  مــن  مســلحين  حيــدت  أنهــا 

الشــرقي.  الشــمالي  حلــب  بريــف  أردوغــان  نظــام  يحتلهــا  منطقــة  إلــى 

)2020-3-17 )األناضــول، 

الفتــرة  خــالل  ســيعمل  الترـكـي  النظــام  أن  عــن  أنبــاء  وتــرددت  هــذا، 

أن  بعــد  الوطنيــة«  »الجبهــة  ميليشــيا  هيكلــة  إعــادة  علــى  القادمــة 

اكتشــفت خداعهــا، وذلــك بالترافــق مــع اســتمرار اعتصــام واحتجــاج 

املحتلتيــن. أبيــض  وتــل  العيــن  رأس  مدينتــي  فــي  ضــده  إرهابييــه 

وأجبر النظام التركي الضابط الفار من الجيش العربي السوري والذي 

التــي  الحجــي  اللـــه  فضــل  للتحريــر«،  الوطنيــة  »الجبهــة  ميليشــيا  تزعــم 

أنشــأها النظــام التركــي مــن مرتزقتــه فــي الشــمال، علــى تقديــم اســتقالته 

بســبب قضايــا فســاد ضخمــة داخــل امليليشــيا املرتهنــة ألوامــر أنقــرة.

وطلبــت أنقــرة مــن امليليشــيا تجهيــز مــا بيــن ألفيــن إلــى ثالثــة آالف مســلح 

 لعمــل عدوانــي ضخــم ينــوي جيــش االحتــالل التركــي شــنه باتجــاه 
ً
تمهيــدا

ريــف حلــب الغربــي فــي حــال لــم ينســحب الجيــش العربــي الســوري إلــى 

حــدود اتفاقيــة سوت�ســي.

وأكــدت مصــادر مــا يســمى »املعارضــة« بأنــه وعقــب الطلــب الترـكـي لــم 

 مــع أن 
ً
تتمكــن امليليشــيا ســوى مــن تجهيــز ثالثمائــة وخمســين مســلحا

عــدد مســلحيها املســجلين لــدى النظــام الترـكـي يتجــاوز الخمســين ألــف 

مســلح، منهــم عشــرون ألــف مســلح مــن ميليشــيا »فيلــق الشــام« وحدهــا 

 عــن أحــد عشــر ميليشــيا أخــرى تشــكل بقيــة »الجبهــة«.
ً
فضــال

وحســب املصــادر »املعارضــة« فــإن »فيلــق الشــام« هــي املســؤول األول 

بشــكل  »الجبهــة«  ومســلحي  مســلحيها  وأســماء  بأعــداد  التالعــب  عــن 

لهــا بمرافقــة األرتــال  الترـكـي ســمح  عــام، علــى الرغــم مــن أن االحتــالل 

العســكرية التركيــة لتكــون بمنزلــة الــدرع البشــرية لهــم، بعــد أن قامــت 

الترـكـي  للجانــب  اســم  ألــف  عشــر  أربعــة  مــن  أكثــر  بتقديــم  امليليشــيا 

عــدم  »الجبهــة«  تعمــدت  حيــن  فــي  صفوفهــا  فــي  مســلحين  باعتبارهــم 

شــطب أســماء املســلحين الذيــن كانــوا يتركــون صفوفهــا ويتــم فصلهــم 

كــي تســتمر »قيــادة الجبهــة« بقبــض رواتــب هــؤالء املســلحين مــن النظــام 

الترـكـي.

وأضافــت املصــادر: إن النظــام الترـكـي وبعدمــا تبيــن لــه عجــز »الجبهــة« 

مســتوى  أدرك  أيــام  خمســة  خــالل  املطلوبيــن  املســلحين  جمــع  عــن 

الكــذب والتالعــب الــذي يقــوم بــه مرتزقتــه وقيامهــم باختــالس مالييــن 

الرواتــب  ودفــع  والتذخيــر  اإلطعــام  بدعــوى   
ً
شــهريا تركيــا  مــن  الليــرات 

املوضــوع  ملتابعــة  دفعــه  مــا  لهــم،  وجــود  ال  أن   
ً
الحقــا تبيــن  ملســلحين 

االســتقالة. علــى  الحجــي  وإرغــام 

ملف الشرق
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ولفتــت املصــادر إلــى أن النظــام الترـكـي ســيعمل خــالل الفتــرة القادمــة 

أشــهر  ثالثــة  منــذ  قــام  وأنــه  الوطنيــة«،  »الجبهــة  هيكلــة  إعــادة  علــى 

بإيقــاف رواتــب مســلحي ميليشــيا »الجيــش الوطنــي« والتــي باتــت ميليشــيا 

»الجبهــة الوطنيــة« أحــد أقســامها وهــو مــا خلــق حالــة مــن التمــرد بيــن 

مســلحي هــذه امليليشــيا فــي املناطــق التــي يحتلهــا النظــام التركــي ومرتزقتــه 

شــمال شــرق ســورية.

قيــام  تظهــر  إليهــا  معلومــات  بــورود  ميدانيــة ســورية،  وأفــادت مصــادر 

النظــام التركــي بإصــدار تعليمــات إلــى قيــادة »الفيلــق الثانــي« فــي ميليشــيا 

»الجيــش الوطنــي« بســحب مســلحيه مــن جبهــات إدلــب إلــى ريــف حلــب 

الغربــي مــكان مســلحي »الجبهــة الوطنيــة« وإرســال مســلحين مــن املناطــق 

ريــف  إلــى  الشــمالي  حلــب  بريــف  ومرتزقتــه  الترـكـي  النظــام  يحتلهــا  التــي 

إلــى اكتشــاف  امليدانيــة  الــذي عزتــه هــذه املصــادر  الغربــي األمــر  حلــب 

خــداع »قيــادة الجبهــة الوطنيــة« والتصــرف علــى أســاس هــذا الخــداع.

يأتــي مــا ســبق بالترافــق مــع اســتمرار التوتــر الكبيــر ضمــن املناطــق التــي 

يحتلهــا النظــام التركــي وإرهابيــوه، فــي كل مــن رأس العيــن بريــف الحســكة 

الوطنــي«  »الجيــش  مســلحو  يواصــل  حيــث  الرقــة،  بريــف  أبيــض  وتــل 

اعتصامهــم واحتجاجاتهــم فــي رأس العيــن وتــل أبيــض، مطالبيــن برواتبهــم 

مــن قبــل النظــام التركــي باإلضافــة لفتــح الحــدود وإجــراء عمليــات تبديــل 

املطاطيــة.  باإلطــارات  للطرقــات  آخريــن، وســط قطعهــم  مــع مســلحين 

)2020-3-18 )العهــد، 

من جانب آخر، أعلنت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، 

آنــا كوزنيتســوفا، أن التقييــدات املفروضــة ملنــع تف�ســي فيــروس كورونــا ال 

تســمح بنقــل األطفــال الــروس مــن مخيمــات فــي ســورية.

»نحــن  الجمعــة:  قولهــا،  كوزنيتســوفا  عــن  املفوضــة  مكتــب  ونقــل 

مســتعدون لنقــل أكثــر مــن 30 طفــال، فقــد جــرى تحضيــر جميــع األوراق 

الحجــر  بإجــراءات  املتعلقــة  األوضــاع  لألســف،  لكــن  لذلــك،  الالزمــة 

الصحــي ال تتيــح لنــا هــذه اإلمكانيــة”، وأضافــت: املفوضيــة ستســتطيع 

إعــادة مجموعــة كبيــرة مــن األطفــال الــروس مــن ســورية مــا أن يتــم رفــع 

الصحــي. الحجــر  إجــراءات 

فــي ســورية مــن  وذكــرت املســؤولة أن مــن األطفــال الــروس املتواجديــن 

يحتــاج إلــى مســاعدات طبيــة، مضيفــة: »نــدرس حاليــا إمكانيــة أن يقــدم 

أطباؤنــا استشــارات عــن بعــد حــول مســاعدة األطفــال املصابيــن ببعــض 

)إنترفاكــس،  أخــرى”.  أرا�ســي دولــة  فــي  يتواجــدون  مــا دامــوا  األمــراض، 

)2020-3-20

ملف الشرق

أنباء عن أن النظام التركي سيعمل خالل الفترة القادمة على إعادة هيكلة ميليشيا »الجبهة الوطنية«
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ملف 
الشمال

ملف الشمال

M4 الدورية الروسية التركية على طريق
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دوريــة  أول  تســيير  األحــد،  ظهــر  والتركيــة،  الروســية  القــوات  بــدأت 

عســكرية مشــتركة علــى جانــب مــن طريــق “M4” الدولــي فــي إطــار تطبيــق 

اتفــاق وقــف إطــالق النــار فــي منطقــة إدلــب شــمال غــرب ســورية.

بلــدة ترنبــة الواقعــة علــى بعــد كيلومتريــن مــن  وانطلقــت الدوريــة مــن 

بلــدة عيــن الحــور. إلــى  مدينــة ســراقب، ويتوقــع أن تصــل 

الشــرطة  مــن  وحــدات  الرو�ســي  الجانــب  مــن  الدوريــة  فــي  وتشــارك 

العســكرية علــى عــدة عربــات مدرعــة، فيمــا يجــري تنظيــم العمليــة مــن 

قبــل مركــز التنســيق الرو�ســي التركــي املشــترك الــذي تــم إنشــاؤه ملراقبــة 

فــي إدلــب. النــار  تطبيــق وقــف إطــالق 

ويتوقــع أن يصبــح تنفيــذ الدوريــات املشــتركة 

طريــق  علــى  املدنييــن  تنقــالت  ألمــن  ضمانــة 

“M4” الواصــل مــن الالذقيــة إلــى حلــب، وملنــع 

اســتئناف االشــتباكات العســكرية فــي منطقــة 

إدلب لخفض التصعيد بين القوات السورية 

والتشــكيالت  الترـكـي  والجيــش  جانــب  مــن 

املســلحة مــن جانــب آخــر. )روســيا اليــوم، 15-

)2020-3

أفــادت  ذاتــه،  اليــوم  مــن  الحــق  وقــت  وفــي 

مســار  باختصــار  الروســية  الدفــاع  وزارة 

الدوريــة املشــتركة األولــى مــع القــوات التركيــة 

شــمال  إدلــب  منطقــة  فــي   ”M4“ طريــق  علــى 

قبــل  مــن  اســتفزازات  بســبب  ســورية،  غــرب 

إرهابيــة. تشــكيالت 

وأكــدت وزارة الدفــاع الروســية، فــي بيــان أصدرتــه ظهــر األحــد، تســيير 

أول دوريــة مشــتركة مــع تركيــا علــى جانــب مــن طريــق “M4” الدولــي فــي 

منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها ذكرت أن املسار »تم اختصاره 

بســبب اســتفزازات مخططــة مــن قبــل عصابــات مســلحة متطرفــة غيــر 

خاضعــة لتركيــا”.

وأوضــح البيــان أن »اإلرهابييــن حاولــوا، مــن أجــل تنفيــذ اســتفزازاتهم، 

النســاء  ذلــك  فــي  بمــا  بشــرية،  دروعــا  املدنييــن  الســكان  اســتخدام 

واألطفــال”.

وأشــارت وزارة الدفــاع الروســية إلــى أنــه »تــم منــح وقــت إضافــي للجانــب 

التركــي التخــاذ إجــراءات خاصــة بتحييــد التنظيمــات اإلرهابيــة، وضمــان 

أمــن الدوريــات املشــتركة علــى الطريــق الدولــي M4. )روســيا اليــوم، 15-

)2020-3

مــن جانــب آخــر، اتهــم »الجيــش الوطنــي الليبــي« الرئيــس الترـكـي، رجــب 

طيــب أردوغــان، بنقــل آالف »املرتزقــة« لغــرب البــالد للقتــال فــي صفــوف 

 بقتــل عــدد مــن العســكريين األتــراك فــي 
ً
حكومــة الوفــاق الوطنــي، مفيــدا

.
ً
ليبيــا مؤخــرا

أحمــد  اللــواء  الليبــي«،  الوطنــي  »الجيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 

املســماري، فــي مؤتمــر صحافــي عقــده األحــد فــي القاهــرة: إن »أردوغــان 

 :
ً
«، مضيفــا

ً
أســبوعيا إلــى 400 مرتــزق  مــن 300  ليبيــا  غــرب  إلــى  ينقــل 

يتــم بطائــرات مدنيــة محميــة بالقوانيــن الدوليــة  أن »نقــل اإلرهابييــن 

»بعــض  املســماري:  وأردف  مدنيــة”،  وســفن 

ورصدنــا  دول،  أعــالم  يحمــل  الســفن  هــذه 

لبنــان”. علــم  تحمــل  ســفينة 

األتــراك  الضبــاط  »عــدد  أن  إلــى  وأشــار 

الواصليــن إلــى ليبيــا حوالــي 1000«، وأضــاف: 

أن »عــدد املرتزقــة الذيــن جلبهــم أردوغــان مــن 

قــوات  إن  املســماري:  وقــال   ،”7500 ســورية 

»الجيــش الوطنــي الليبــي«، التــي يقودهــا املشــير 

خليفــة حفتــر، اســتهدفت »فــي األيــام املاضيــة 

للجيــش  تابعــة  معيتيقــة  قاعــدة  فــي   
ً
»أهدافــا

 مــن القتلــى 
ً
الترـكـي مباشــرة« وأســقطت عــددا

فــي صفــوف العســكريين األتــراك و«املرتزقــة”.

وتوقــع الناطــق باســم »الجيــش الوطنــي الليبــي« 

فــي  الجيــش  ضــد  يقاتلــون  الــذي  بـ«اإلرهابييــن«  وصفهــم  مــن  انتقــال 

 :
ً
طرابلــس، إلــى قــرب الحــدود التونســية فــي حــال تلقيهــم الهزيمــة، قائــال

»اإلرهابيــون يحاولــون إنشــاء قاعــدة علــى حــدود تونــس لينتقلــوا إليهــا فــي 

حــال خســروا طرابلــس”، كمــا اتهــم املســماري الجماعــات املســلحة مــن 

مصراتــة، باالســتعداد لشــن هجــوم علــى ســرت. )روســيا اليــوم، 3-15-

)2020

شــمال  فــي  إرهابيــة  تنظيمــات  أعلنــت  موســكو،  اتفــاق  إلــى  بالعــودة 

غــرب ســورية، رفضهــا مخرجــات جميــع اجتماعــات سوت�ســي وموســكو 

إدلــب. فــي  النــار األخيــر  اتفــاق وقــف  فــي ذلــك  بمــا  وأســتانا وجنيــف« 

تضــم  التــي  املؤمنيــن«  »وحــرض  عمليــات  غرفــة  تســمى  مــا  أعلنــت  إذ 

العديــد مــن امليليشــيات اإلرهابيــة فــي بيــان، رفضهــا مخرجــات االتفــاق 

إدلــب،  فــي  النــار  إطــالق  وقــف  علــى  نــص  الــذي  الترـكـي   – الرو�ســي 

القوات الروسية 
والتركية بدأت تسيير 
أول دورية عسكرية 

مشتركة على 
الطريقالدولي »إم 4«
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اجتماعــات  جميــع  مخرجــات  التنظيمــات  هــذه  »ترفــض  وأضافــت: 

فــي  ستســتمر  أنهــا  إلــى  مشــيرة  وجنيــف«،  وأســتانا  وموســكو  سوت�ســي 

مواجهــة قــوات الجيــش العربــي الســوري والقــوات الرديفــة والصديقــة.

مــن  ومنعهــم  بشــرية  دروعــا  اســتخدامهم  مواصلتهــا  علــى  مؤشــر  وفــي 

الخــروج عبــر املمــرات اإلنســانية التــي افتتحهــا الجيــش الســوري، دعــت 

»الغرفــة« أهالــي املنطقــة لعــدم »االستســالم واالســتمرار فــي املقاومــة«، 

»الثــورة«  ســمته  مــا  علــى  مؤامــرات  هــي  االتفاقيــات  جميــع  أن  معتبــرة 

)2020-3-16 )الوطــن،  املزعومــة. 

الناشــطة  اإلرهابيــة  التشــكيالت  أن  روســيا  أكــدت  ذلــك،  أثنــاء  فــي 

أعــادت  ســورية،  غــرب  شــمال  التصعيــد  لخفــض  إدلــب  منطقــة  فــي 

الســورية. القــوات  علــى  مضــادة  هجمــات  وتشــن  تســليحها 

فــي  »تحتشــد  االثنيــن:  أصدرتــه  بيــان  فــي  الروســية،  الخارجيــة  وقالــت 

تابعــة  كبيــرة  مســلحة  تشــكيالت  التصعيــد  لخفــض  إدلــب  منطقــة 

لتنظيمــات إســالمية مختلفــة بينهــا هيئــة تحريــر الشــام وحــراس الديــن، 

اللــذان يواصــالن اســتخدام املبــادئ اإلديولوجيــة واألســاليب اإلرهابيــة 

املذكوريــن  التنظيميــن  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  القاعــدة..  لتنظيــم 

حــول  األخيــرة  التركيــة  الروســية  باالتفاقــات  االعتــراف  رفضــا  أعــاله 

فــي هــذه األرا�ســي”. النــار  إعــالن نظــام وقــف إطــالق 

إلــى أن »صفــوف الجهادييــن املتمركزيــن  وأشــارت الخارجيــة الروســية 

 مــن الدواعــش، بينهــم هــؤالء الذيــن تــم إجالؤهــم فــي 
ً
هنــاك تضــم كثيــرا

حينــه عبــر مــا يســمى باملمــرات اآلمنــة مــن مناطــق أخــرى فــي ســورية”.

وأكــدت الــوزارة أن »عناصــر التشــكيالت اإلرهابيــة اســتفادوا مــن فتــرة 

بفضــل  ذلــك  فــي  بمــا  تســليحهم،  وأعــادوا  أنفســهم  وعالجــوا  الهــدوء 

الدعــم مــن الخــارج، واآلن يقومــون بشــن عمليــات هجوميــة مضــادة”.

الذيــن  األشــخاص  جنســية  كانــت  »أيــا  الروســية:  الخارجيــة  وشــددت 

ســلكوا طريــق العنــف واإلرهــاب، مــن الضــروري أن تتــم محاســبتهم علــى 

الجرائــم التــي ارتكبوهــا. وهنــاك خيــاران ممكنــان فقــط، إمــا القضــاء 

علــى اإلرهابييــن حــال مقاومتهــم املســلحة، أو محاســبتهم جنائيــا وفقــا 

للقانــون”، وأضافــت: »ضمــان تحقيــق املحاســبة هــو بالــذات مــا ترتكــز 

الخارجييــن”.  الزمــالء  مــع  اتصاالتنــا  فــي  الدبلوماســية  جهودنــا  عليــه 

)2020-3-16 اليــوم،  )روســيا 

فــي  تتــردد  لــن  أنهــا  مســؤوليها  لســان  علــى  تركيــا  أكــدت  ذلــك،  بمقابــل 

فــرض االلتــزام باتفــاق موســكو لوقــف إطــالق النــار فــي إدلــب. )روســيا 

 )2020-3-16 اليــوم، 

مؤكــدة  غيــر  تقاريــر  تركيــة  إعــالم  وســائل  تداولــت  أخــرى،  جهــة  مــن 

، تفيــد بإصابــة 3 عناصــر مــن قــوات االحتــالل الترـكـي املوجــودة 
ً
رســميا

الصحــي. الحجــر  قيــد  املســتجد ووضعهــم  بفيــروس كورونــا  إدلــب  فــي 

 ”19-COVID“ نــوع  مــن  كورونــا  فيــروس  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 

»M4« عناصر من املجموعات اإلرهابية تقطع طريق
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منتشــر فــي مناطــق الصــراع بســورية، وقالــت: إن 3 جنــود أتــراك أصيبــوا 

بهــذه الســاللة. )روســيا اليــوم نقــال عــن موقــع Grihat + جريــدة زمــان، 

)2020-3-17

 أقيــم علــى 
ً
 هائــال

ً
هــذا وأظهــرت لقطــات جويــة التقطــت االثنيــن حاجــزا

فــي ريــف إدلــب، كمــا أن  طريــق إم 4 الدولــي بالقــرب مــن بلــدة النيــرب 

 تــم حفــره عبــر الطريــق الــذي يربــط ســراقب بالالذقيــة 
ً
 عمالقــا

ً
خندقــا

بعــد أقــل مــن يــوم علــى انطــالق الدوريــات الروســية التركيــة املشــتركة فــي 

طريــق إم4 بموجــب االتفــاق الترـكـي الرو�ســي. )أ ف ب، 2020-3-17(

علــى خــط مــواز، اعتبــر مســؤول ســوري رفيــع أن فتــح الطريــق الدوليــة 

M4 فــي إدلــب ســيتم مــن خــالل عمــل عســكري 

يقــوم بــه الجيــش الســوري بدعــم مــن روســيا، 

ينفــذوا  لــن  اإلرهابيــة  والتنظيمــات  تركيــا  ألن 

اتفــاق موســكو حــول إدلــب.

إدلــب محمــد  بأعمــال محافــظ  القائــم  وقــال 

 علــى ســؤال صحافــي إن 
ً
فــادي الســعدون ردا

كانــت العراقيــل التــي يضعهــا اإلرهابيــون لعــدم 

تنفيــذ اتفــاق موســكو تتــم بدفــع مــن أنقــرة أم 

أن األخيــرة غيــر قــادرة علــى ضبطهــم: »هنــاك 

احتمــاالن األول: أن يكــون النظــام الترـكـي هــو 

مــن يدفعهــا إلــى القيــام بذلــك بشــكل مباشــر.. 

تنفيــذ  علــى  قــادر  غيــر  أنــه  الثانــي  واالحتمــال 

االتفــاق وهــو ضامــن )لإلرهابييــن(، وإذا كان 

قــادر علــى تنفيــذ االتفــاق وهــو ضامــن،  غيــر 

فليتــرك األمــر للجيــش العربــي الســوري لينفــذ 

هــذا االتفــاق مــن خــالل عمــل عســكري”.

تؤكــد  املعلومــات  أن  الســعدون،  وأوضــح 

 
ً
أن املجموعــات اإلرهابيــة اتخــذت مــن جــزء كبيــر مــن الســكان دروعــا

نســفت  كمــا  الدوليــة،  الطــرق  علــى  الدوريــات  مــرور  إلعاقــة  بشــرية 

 مــن أجــل إعاقــة تنفيــذ االتفــاق ومنــع تشــغيل الطريــق.
ً
ودمــرت جســرا

مــن  العديــد  »هنــاك  بــأن  تفيــد  معلومــات  وجــود  إلــى  املســؤول  وأشــار 

أجــل  مــن  باملــال  وإغراؤهــم  بالســالح  تهديدهــم  تــم  النفــوس  ضعــاف 

تصــوره  وحــول  االتفــاق”،  تنفيــذ  إلعاقــة  االعتصامــات  تلــك  تنفيــذ 

للســيناريوهات التــي ســتتجه إليهــا األمــور فــي املنطقــة، قــال الســعدون: 

طيــب(  رجــب  الترـكـي  )الرئيــس  أعطــى  الرو�ســي  الجانــب  أن  »طاملــا 

أردوغــان مهلــة لتنفيــذ االتفــاق، فــإن الجيــش العربــي الســوري بانتظــار 

نفــاد هــذه املهلــة مــن أجــل ســد الذرائــع، وأرى أن األمــور ســتذهب إلــى 

عســكري”. عمــل 

وتابــع الســعدون: »األهالــي يرســلون مناشــدات عديــدة عــن طريــق جميــع 

 إلــى 
ً
وســائل التواصــل االجتماعــي لتخليصهــم مــن رجــس اإلرهــاب«، الفتــا

أن اإلرهابييــن وحتــى املعونــات التــي تقدمهــا املنظمــات الدوليــة يقومــون 

األهالــي”.  عــن  ويمنعونهــا  اإلرهابيــة  ألعمالهــم  وتســخيرها  باحتكارهــا 

)الوطــن، 2020-3-18(

إلــى ذلــك، عملــت أنقــرة علــى تعزيــز نقــاط املراقبــة على األرا�سي الســورية 

وقالــت  العســكرية،  القواعــَد  ُيشــبه  مــا  إلــى 

مصــادر أهليــة فــي الشــمال الســوري: إّن بعــض 

مــع   
ً
عقــودا أبرمــوا  قــد  األتــراك،  الضبــاط 

أصحــاب األرا�ســي إلنشــاء هــذه النقــاط، لكــْن 

دون أي يدفعــوا أّي مســتحقات حتــى اللحظــة. 

)2020-3-18 اليــوم،  )روســيا 

فــي غضــون ذلــك، أفــاد مســؤول ترـكـي بمقتــل 

اإلدالء  دون  إدلــب،  فــي  الخميــس  جنــدي 

)2020-3-19 )رويتــرز،  إضافيــة.  بتفاصيــل 

انفجرتــا  ناســفتين  عبوتيــن  أن  نشــطاء  وذكــر 

برتــل عســكري لـــ »القــوات التركيــة« علــى طريــق 

ســهل  فــي  محمبــل  قريــة  مــن  بالقــرب   ”M4“

الــروج غــرب إدلــب، مــا أســفر عــن وقــوع عــدد 

التركيــة”.  »القــوات  صفــوف  فــي  الجرحــى  مــن 

)2020-3-19 )املرصــد، 

وزارة  أفــادت  ذاتــه،  اليــوم  وفــي  جانبهــا  مــن 

تركييــن  عســكريين  بمقتــل  الروســية  الدفــاع 

اثنيــن، باشــتباكات مــع تشــكيالت إرهابيــة خــالل تنفيــذ عمليــة اســتطالع 

إدلــب. بمنطقــة   ”M4“ الطريــق  علــى  هند�ســي 

وقــال مديــر مركــز حميميــم للمصالحــة فــي ســورية والتابــع لــوزارة الدفــاع 

الروســية، اللــواء البحــري أوليــغ جورافلــوف، فــي بيــان مســاء الخميــس: 

»تعــرض عســكريون أتــراك فــي 19 مــارس خــالل تنفيــذ عمليــة اســتطالع 

هند�ســي علــى الطريــق M4 لهجــوم مــن قبــل مســلحي إحــدى التشــكيالت 

مقتــل  إلــى  االشــتباك  وأدى  تركيــا.  لســيطرة  الخاضعــة  غيــر  اإلرهابيــة 

عســكريين تركييــن اثنيــن”.

الدفاع الروسية: تم 
اختصار طريق الدورية 
املشتركة األولى بسبب 
استفزازات مخططة 

من قبل عصابات 
مسلحة متطرفة غير 

خاضعة لتركيا
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ضروريــة  إجــراءات  يتخــذ  الترـكـي  »الجانــب  أن  علــى  جورافلــوف  وشــدد 

لتهيئــة ظــروف آمنــة لتســيير الدوريــات املشــتركة فــي الطــري  M4، بهــدف 

تطبيــق االتفاقــات التــي توصــل إليهــا الرئيســان الرو�ســي والتركــي )فالديميــر 

بوتيــن ورجــب طيــب أردوغــان( يــوم 5 مــارس”.

التشــكيالت  قــادة  الروســية  املصالحــة  مركــز  »يدعــو  بالقــول:  وختــم 

املســلحة غيــر الشــرعية إلــى التخلــي عــن االســتفزازات بالســالح، وســلك 

ســبيل التســوية الســلمية لألوضــاع فــي األرا�ســي التــي تخضــع لســيطرتهم«. 

)2020-3-19 )ســبوتنيك، 

وفــي وقــت الحــق، عــادت وأكــدت وزارة الدفــاع التركيــة مقتــل اثنيــن مــن 

عســكرييها، فــي منطقــة إدلــب، موضحــة أنهمــا قتلــى بهجــوم صــاروخ مــن 

قبــل »بعــض الجماعــات املتطرفــة”.

التــي  املحــددة  األهــداف  »فــورا«  قصفــت  قواتهــا  أن  الــوزارة:  وأضافــت 

 علــى هــذا الهجــوم. )األناضــول، 
ً
جــرى منهــا إطــالق النــار فــي املنطقــة ردا

)2020-3-19

 شــنته »املجموعــات 
ً
فــي أثنــاء ذلــك، صــد الجيــش العربــي الســوري هجومــا

اإلرهابيــة« علــى مواقعــه علــى محــور قريــة حزاريــن.

فــي قريــة الفطيــرة بأعــداد كبيــرة  وهاجمــت مجموعــات إرهابيــة تتمركــز 

 عســكرية علــى محــور حزاريــن جنــوب إدلــب حيــث اشــتبكت معهــا 
ً
نقاطــا

واملتوســطة،  الخفيفــة  باألســلحة  الســوري  العربــي  الجيــش  وحــدات 

وإصابــة  مقتــل  بعــد  اإلرهابييــن  هجــوم  بإحبــاط  االشــتباكات  وانتهــت 

العديــد منهــم بينمــا قامــت وحــدات الجيــش بمالحقــة فلولهــم املندحــرة 

باتجــاه عمــق ريــف إدلــب، دون أن تتغيــر خارطــة الســيطرة فــي املنطقــة 

)2020-3-19 )ســانا،  الهجــوم.  بعــد 

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنباء عن انسحاب وحداتها 

العسكرية املنتشرة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا، أن الجيــش الترـكـي يواصــل كافــة فعاليــات 

انتشــار قواتــه العســكرية فــي منطقــة خفــض التصعيــد منــذ بــدء ســريان 

فــي الســادس مــن آذار الجــاري، ضمــن إطــار  النــار هنــاك  وقــف إطــالق 

أردوغــان  طيــب  رجــب  الترـكـي  الرئيســين  بيــن  إليــه  املتوصــل  التفاهــم 

بوتيــن. فالديميــر  والرو�ســي 

عــن  اإلعــالم  وســائل  بعــض  فــي  املتداولــة  األنبــاء  أن  الــوزارة  وتابعــت 

خفــض  منطقــة  مــن  التركيــة  العســكرية  الوحــدات  تلــك  انســحاب 

التصعيــد »غيــر صحيحــة » و«ال تعكــس الحقيقــة”. )األناضــول، 3-20-

)2020

وزارة الدفاع التركية تنفي األنباء عن انسحاب وحداتها العسكرية املنتشرة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب
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رغــم أنَّ فايــروس كورونــا املســتجد خّيــم علــى األحــداث السياســية والعســكرية فــي العالــم ومــن ضمنــه 

فــي األزمــة الســورية وفــي مقّدمتهــا  لــم يســتطع أن ينهــي الكثيــر مــن اإلشــكاليات العالقــة  أنــه  ســورية، إال 

 فــي صمــود اتفــاق وقــف إطــالق النــار حتــى اآلن، 
ً
، وإن كانهــذا األمــُر ســببا

ً
الوضــع امليدانــي فــي إدلــب تحديــدا

 مــع الخروقــات املتواصلــة لوقــف إطــالق النــار مــن جهــة ومــع العرقلــة املســتمرة 
ً
 خصوصــا

ً
ال يــدوم طويــال

لتنفيــذ اتفــاق موســكو مــن جهــة ثانيــة.

جــاَء اتصــاُل الرئيــس الرو�ســي فالديميــر بوتيــن بالرئيــس بشــار األســد -الــذي تطرقــا فيــه إلــى ســير تنفيــذ 

اتفــاق موســكو وإلــى عرقلــة التنظيمــات اإلرهابيــة لتنفيــذه، وبشــكل خــاص فتــح الطريــق الدولــي حلــب 

الالذقيــة-  لســيناريوهات أو باألحــرى لتكهناتعديــدة منهــا:

 بمفــرده وبخاّصــٍة لجهــة فتــح الطريــق الدولــي حلــب- الالذقيــة،  
ً
: تــرك النظــام التركــّي يتصــرف مؤقتــا

ً
أوال

 لعملّيــة تنفيذالتنظيمــات اإلرهابيــة التفــاق موســكو، وهــو مــا ظهــر بوضــوح عندمــا أعطــت 
ً
ذلــك ضامنــا

موســكو ألنقــرة مــّدة زمنيــة لتصحيــح الوضــع الشــاذ الــذي ظهــر فــي املنطقــة مــع إعاقــة التنظيمــات اإلرهابية 

لتنفيــذ الدوريــة الروســية -التركيــة املشــتركة األولــى علــى الـــ”إم 4”، ويبــدو مــن شــكل االتصــال وتوقيتــه أن 

ســورية مصممــة علــى فتــح الطريــق مهمــا تكــن التكلفــة، مادفــع بوتيــن للطلــب مــن الرئيــس األســد منــح 

النظــام التركــي فرصــة قــد تكــون األخيــرة.

: إنَّ الحــاَل الــذي خّيــم علــى العالــم بعــد انتشــار وبــاء كورونــا، قــد يكــون مّهــد الطريــق إلــى تفاهمــات 
ً
ثانيــا

روســية- تركية أوســع ســعى الرئيس بوتين إلى إطالع الرئيس األســد عليها، قد تشــمل الذهاب إلى تفاهمات 

 الســعي إلــى هــذا 
ً
أوســع مــن تفاهــم موســكو األخيــر يشــمل كامــل إدلــب، إذ إنَّ النظــام الترـكـي بــات مكرهــا

 
ً
النــوع مــن التفاهمــات تحــت وطــأة انتشــار الفايــروس والتقاريــر التــي تتحــدث عــن عــدوى أصابــت أفــرادا

منقواتــه االحتاللية،وقــد وصلتهــم هــذه العدوىعــن طريــق بعــض املقاتليــن فــي امليليشــيات املســلحة التابعــة 

ألنقــرة التيترافــق قواتهــا االحتالليــة فــي إدلــب.

ويعــزز هــذا الســيناريو الحاجــة التركيــة امللحــة للتخلــص مــن عــبء املهّجريــن فــي املرحلــة الحاليــة ملــا قــد 

تشــكله مخيماتهــم مــن بــؤرة النتشــار الفايــروس، مــا يعنــي تدهــور املســتقبل السيا�ســي لرئيــس النظــام التركــي 

رجــب طيــب أردوغــان إلــى الحضيــض.

 فــي 
ً
تظهــر التصريحــاُت التركيــة املقابلــة للتصريحــات الروســية والتــي ظهــرت فــي األســبوع الفائــت تراجعــا

 إلــى األمــر الواقــع، وهــذا يتأتــى ربمــا مــن إدراك أنقــرة أنهــا الفرصــة األخيــرة، 
ً
حــدة اللهجــة التركيــة وانصياعــا

وأن ال مشــكلة لــدى كل مــن ســورية وروســيا فــي تنفيــذ اتفــاق موســكو األخيــر بالنــار، إن لــم تســتطع هــي كبــح 

جمــاح التنظيمــات اإلرهابيــة الضامنــة لهــا أو علــى األقــل اإلســهام فــي كبــت هــؤالء اإلرهابييــن املصنفيــن علــى 

اللوائــح الدوليــة للتنظيمــات اإلرهابيــة.

إمكانيةانزيــاح تركيــا نحــو الذهــاب فــي تفاهمــات أبعــد مــع روســيا بعــد موافقــة الدولــة الســورية،  كمــا أنَّ

الترـكـي برئاســة  النظــام  التكلفــة علــى  نابعــة بشــكل رئيــس مــن عوامــل غيــر عســكرية أولهــا ارتفــاع  تبقــى 

أردوغــان فــي الوقــت الراهــن مــع ارتفــاع خطــر تهديــد وبــاء كورونــا، هــذه التكلفــة تــزداد بمتواليــة هندســية، 

ويجب علىأردوغان ونظامه أن يعوا أن الخروج من هكذا مأزق يكون بالقطيعة مع التنظيمات اإلرهابية 

واالنتقــال الفعلــّي إلــى التعــاون مــع روســيا وســورية للقضــاء عليهــا.
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