
W W W . D C R S . S Y

العدد العشرون - حزيران / يونيو 2019

إعداد وتعليق: مازن جبور

الخبراء املشاركون في التعليق: د. نورا أريسيان - د.سومر صالح

الحدث السوري
فــي املتــابعـــة



2

W W W . D C R S . S Y

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
الخارجيــة  وزيــر  لزيــارة  فيــه  نعــرض 
كوريــا  الــى  املعلــم  وليــد  واملغتربيــن 
الديمقراطيــة، كمــا تــم التطــرق ملجريــات 
األميرـكـي  الرو�ســي  الثالثــي  اللقــاء 
»اإلســرائيلي« فــي القــدس املحتلــة، كمــا 
فــي  الســوري  امللــف  تــم عــرض حضــور 
وعلــى هامــش قمــة العشــرين املنعقــدة 
فــي اليابــان، مــع عــرض لتطــورات ملــف 

. لالجئيــن ا

ملف الشمال
نتتبع فيه التطورات الخطيرة بخصوص التصعيد العدواني التركي ضد الجيش العربي 

السوري في شمال البالد ورد الجيش على تلك االعتداءات بالترافق مع عرض عام حول 

تطور العمليات العسكرية للجيش ضد التنظيمات اإلرهابية في املنطقة.

ملف الشرق
نقـــرأ فـــي هـــذا العـــدد األخبـــار الـــواردة حـــول 

االنتهـــاكات  بشـــأن  املســـتجدات  آخـــر 

ســـورية  »قـــوات  قبـــل  مـــن  املتصاعـــدة 

و»التحالـــف  قســـد«   - الديمقراطيـــة 

البـــالد،  شـــرق  أهالـــي  ضـــد  الدولـــي« 

باإلضافـــة الـــى مســـتجدات ملـــف مســـلحي 

األجانـــب. داعـــش  تنظيـــم 

يـــات لمحتو ا
الحدث السوري فــي املتــابعـــة
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امللف السيا�سي

الملف
السياسي
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عقــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد املعلــم 
فــي بيونــغ يانــغ جلســة محادثــات رســمية مــع نظيــره الكــوري الشــمالي ري 
يونــغ هــو، جــرى فيهاالتأكيــد علــى عالقــات الصداقــة التاريخيــة بيــن 

البلديــن.
املجــاالت  فــي  الثنائيــة  العالقــات  تطويــر  ســبل  الوزيــران  بحــث  كمــا 
كافة،وبخاّصــة فــي املجــال االقتصــادي بمــا يعــود بالفائــدة عليهمــا وعلــى 

. شــعبيهما
وتمفي هذه الجلسة التي عقدت في مبنى مجلس الشعب األعلى في كوريا 
الشــمالية التأكيــد علــى أهميــة التعــاون وتنســيق الجهــود بيــن البلديــن 
ملواجهــة كل التحديــات وعلــى رأســها اإلرهــاب االقتصــادي والعقوبــات 

واإلجــراءات األحاديــة التــي تفرضهــا الواليــات 
علىالبلديــن  وحلفاؤهــا  األمريكيــة  املتحــدة 

بأشــكال مختلفــة.
لتفعيــل  العمــل  ضــرورة  الجانبــان  وأكــد 
واالقتصــادي  التجــاري  التعــاون  اتفاقيــات 
البلديــن، واالســتمرار  بيــن  والثقافــي املوقعــة 
املســتويات،  مختلــف  علــى  الزيــارات  بتبــادل 
والدعــم بيــن البلديــن فــي املحافــل واملؤتمــرات 

الدوليــة.
األوضــاع  تطــورات  الجانبــان  بحــث  كمــا 
آســيا  وشــرق  األوســط  الشــرق  منطقتــي  فــي 
تهــم  التــي  والدوليــة  اإلقليميــة  والقضايــا 
الجانبيــن، وكانــت وجهــات النظــر متفقــة فــي كل 

إليهــا. التطــرق  تــم  التــي  القضايــا 
وأعــرب الجانــب الكــوري الشــمالي عــن موقــف 
البــالد »الثابــت والداعــم لســورية وســيادتها 
لســورية  التهنئــة   

ً
مقدمــا أراضيهــا،  ووحــدة 

تضحيــات  بفضــل  حققتهــا  التــي  باإلنجــازات 
جيشــها وصمــود شــعبها واســتقاللية قرارهــا 
تحــت قيــادة الرئيــس بشــار األســد، فــي وجــه 
الحرب اإلرهابية والعقوبات االقتصادية التي 

يتعــرض لهــا الشــعب الســوري«.
وعقب جلســة املحادثات وقع الوزيران املعلم 
ويونــغ هــو علــى مذكــرة تفاهــم إلنشــاء لجنــة 

للتشــاور السيا�ســي بين البلدين تعنى بتعزيز التواصل والتنســيق بينهما 
إزاء مختلــف القضايــا ذات االهتمــام املشــترك فــي املحافــل الدوليــة. 

)2019-6-24 )ســانا، 
أعــرب املعلــم عــن إعجــاب ســورية بصمــود الشــعب الكــوري فــي مواجهــة 
محاوالت الهيمنة والسياســات العدائية األمريكية، وأكد تأييد دمشــق 

رفــع الحصــار االقتصــادي عنــه. 
وأشــاد املعلــم بعالقــات الصداقــة التقليديــة املتميــزة التــي تربــط بــالده 
، وبإنجــازات الشــعب 

ً
بكوريــا الديمقراطيــة منــذ مــا يزيــد عــن 50 عامــا

الكــوري تحــت قيــادة الزعيــم كيــم جونــغ أون.
هــذا، وفــي جلســة محادثــات مــع نظيــره الكــوري ري يونــغ هــو، عــرض 

املعلــم لتطــورات األوضــاع فــي ســورية، والجهــود التــي تقــوم بهــا ملحاربــة 
اإلرهــاب الــذي تتعــرض لــه، ومواجهــة محــاوالت الهيمنــة والعقوبــات 
األحاديــة التــي تســتهدف ســيادتها وســالمتها اإلقليميــة وقرارهــا الوطنــي 

املســتقل.
وأعربعــن شــكر ســورية للقيــادة والشــعب الكورييــن علــى وقوفهمــا إلــى 
جانــب ســورية فــي دفاعهــا عــن قضاياهــا العادلــة، وعلــى رأســها االحتــالل 
اإلســرائيلي ألراضيهــا، والحــرب اإلرهابيــة التــي تشــن عليهــا منــذ عــدة 
ســنوات بدعــم مــن بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة وعلــى رأســها 

املتحــدة األمريكيــة. الواليــات 
وجــرى فــي معــرض هــذا اللقــاء التأكيــد علــى تنســيق الجهــود ملواجهــة 
اإلرهــاب  مقدمتهــا  وفــي   ،

ً
التحدياتكافــة

االقتصادي والعقوبات واإلجراءات األحادية، 
التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا علــى 

مختلفــة. بأشــكال  البلديــن 
مــن جهتــه، أكــد ري يونــغ هــو، ثبــات موقــف 
ووحــدة  وســيادتها  لســورية،  بــالده الداعــم 
أراضيهــا، فــي وجــه الحــرب اإلرهابيــة والعقوبات 
الشــعب  لهــا  يتعــرض  التــي  االقتصاديــة 

الســوري.
وأعــرب عــن رغبــة بــالده فــي تعزيــز العالقــات 
االســتراتيجية مــع ســورية ودعمهــا فــي مجــال 
 إلــى أن تعــاون البلديــن 

ً
إعــادة اإلعمــار، مشــيرا

مــن  ســيمكنهما  الــذات  علــى  واعتمادهمــا 
مواجهــة العقوبــات والحصــار الــذي يفرضــه 

املشــتركون. أعداؤهمــا 
وكان املعلــم وصــل يــوم الجمعــة املا�ســي إلــى 
بيونــغ يانــغ، ليبحــث مــع املســؤولين الكورييــن 
األوضــاع  وتطــورات  الثنائيــة،  العالقــات 
آســيا،  الشــرق األوســط وشــرق  فــي منطقتــي 
والقضايا ذات االهتمام املشترك. )سانا، 25-

)2019-6
علــى صعيــد آخــر، قــال مصــدر رســمي فــي وزارة 
الخارجيــة واملغتربيــن: إن »دمشــق تعــرب عــن 
ســخطها وإدانتهــا الشــديدين للعقوبــات التــي 
فرضتها اإلدارة األمريكية على رموز وقيادة إيران”، وأضاف: أن »القرار 
ينــدرج فــي ســياق السياســة الرعنــاء التــي تنتهجهــا اإلدارة األمريكيــة تجــاه 
الــدول التــي تعتــز بســيادتها وكرامتهــا الوطنيــة، ومثــل هــذه السياســات 
األمريكيــة هــي الســبب األســاس فــي تأجيــج التوتــر فــي املنطقــة والعالــم 

 للســلم واألمــن الدولييــن«.
ً
 جديــا

ً
وتشــكل تهديــدا

وشــدد املصــدر، علــى أن »الحكومــة الســورية تجــدد تضامنهــا الكامــل 
مــع قيــادة وشــعب إيــران فــي مواجهــة الصلــف األمريكــي«، وأنهــا تــرى أن 
الخطــوة األمريكيــة األخيــرة »ال قيمــة لهــا”، وتابــع، أن »القــرار األمريكــي 
وســام شــرف علــى صــدر األحــرار فــي العالــم والذيــن يرفضــون التبعيــة 
واالنقيــاد خلــف السياســات املدمــرة لــإدارة األمريكيــة”. )ســانا، 6-25-

ري يونغ أكد ثبات 
موقف بالده الداعم 
لسورية وسيادتها 
ووحدة أراضيها في 

وجه الحرب اإلرهابية 
والعقوبات االقتصادية 

التي يتعرض لها 
الشعب السوري

امللف السيا�سي
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)2019
قــال القائــم باألعمــال الســوري فــي األردن أيمــن علــوش، إن ســورية لــن 
تضحــي بعالقاتهــا مــع إيــران فــي مقابــل العــودة إلــى مقعدهــا فــي الجامعــة 

العربيــة.
قنــا عالقاتنــا مــع إيــران بعــد انتصــار الثــورة 

ّ
وأضــاف علــوش: »لقــد وث

بســبب مواقفهــا املشــرفة تجــاه القضيــة الفلســطينية، وتوثقــت هــذه 
العالقــات مــع وقــوف إيــران مــع ســورية خــالل الحــرب عليهــا«.

وتساءل: »كيف يمكن أن نضّحي بمن وقف مع سورية والعرب لصالح 
األنظمــة التــي تآمــرت علــى ســورية وتذهــب إلــى إقامــة عالقــات مــع املحتل 
وتعــّده الصديــق الصــدوق، فــي حينتعــّد مــن يقــف ضــد هــذا املحتــل 

بالعــدو”.
وتابع: »حتى تستحق الجامعة العربّية اسمها، ال بّد أن تعود لثوابتها في 
األمن القومّي العربّي ومواقفها السابقة تجاه املحتّل الصهيونّي. وليس 
املهــم عــودة ســورّية إلــى الجامعــة العربيــة، بــل اســتعادة الجامعــة دورهــا 

ــعوبها«.
ُ

في أن تمثل إرادة ش
 موضوع املعتقلين األردنيين 

َ
هذا، وعلى صعيد آخر قال علوش: إنَّ إثارة

فــي ســورّية هــو للتغطيــة علــى تهديــد امللحــق التجــارّي األمريكــّي لألردنييــن 
ملنعهم من أّي عمل تجارّي مع ســورية.

وأشــار إلــى أنَّ »عــودة األمــور إلــى ســابق عهدهــا بيــن البلديــن تحتــاج 

ُمناخــات إيجابّيــة وحــوارات تنطلــق مــن مصلحــة البلديــن والشــعبين 
ــل خارجــّي أو ضغــوط«، فــي إشــارة منــه إلــى تدخــل امللحــق 

ّ
دون أي تدخ

التجاري األمريكي بعمان »وتهديده التجار األردنيين في حال تعاملوا مع 
ســورية«.

وأوضــح أنَّ »عــدد املوقوفيــن الســوريين لــدى الجهــات األردنيــة هــو أكثــر 
بكثيــر مــن عــدد املوقوفيــن األردنييــن لــدى الســلطات الســورية«.

، قــال: 
ً
 علــى ســؤال حــول تبــادل الســفراء بيــن األردن وســورية قريبــا

ً
وردا

»ال يوجــد لــدى ســورية مــا يمنــع تبــادل الســفراء فــي أي وقــت”، وتابــع: 
»كّرر الجانب الســوري بشــكل مســتمر ترحيب ســورية بمشــاركة األردن 
فــي إعــادة اإلعمــار، فخيــر األردن هــو خيــر ســورية، واألردن كمــا فلســطين 
ولبنــان امتــداد للجغرافيــا والثقافــة الواحــدة التــي اعتــدى عليهــا املحتــّل 

بســايكس بيكــو ووعــد بلفــور«. )ســبوتنيك، 2019-6-25(
ووصــل أميــن مجلــس األمــن الرو�ســي نيقــوالي باتروشــيف إلــى القــدس 
املحتلة االثنين للمشاركة في اجتماع رو�سي أمريكي إسرائيلي ثالثي غير 

مســبوق حــول الشــرق األوســط.
ومــن املتوقــع أن تركــز لقاءاتباتروشــيف مــع مســاعد الرئيــس األميرـكـي 
لألمــن القومــي جــون بولتــون، ورئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي 
امللــف  والثالثــاء، علــى  االثنيــن  املحتلــة  القــدس  فــي  بــن شــبات  مئيــر 
الســوري، حيــث يشــكل الحضــور اإليرانــي فــي ســورية أهــم هواجــس 

القائم باألعمال السوري في األردن أيمن علوش

امللف السيا�سي
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الحكومــة اإلســرائيلية، وصــرح باتروشــيف فــي وقــت ســابق بــأن موســكو 
ستشــرح للجانبيــن األمريكــي واإلســرائيلي موقــف طهــران مــن تســوية 
 فــي محاربــة اإلرهــاب 

ً
 كبيــرا

ً
 بــأن إيــران لعبــت دورا

ً
األزمــة الســورية، علمــا

فــي ســورية.
كما من املتوقع أن تركز املباحثات األمنية الثالثية على التوتر الحاصل 

 بين واشنطن وطهران في الخليج.)روسيا اليوم، 2019-6-24(
ً
مؤخرا

 لضمان أمن إسرائيل، 
ً
 كبيرا

ً
أكد باتروشيف، أن موسكو تعير اهتماما

لكنــه شــدد علــى أن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب اســتتباب األمــن فــي 
ســورية.

تصريح باتروشــيف جاء خالل إيجاز صحافّي مشــترك مع رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو االثنين في القدس 
االجتمــاع  أن  باتروشــيف  وذكــر  املحتلــة، 
الشــرق  فــي  الراهنــة  التطــورات  علــى  ســيركز 
 
ً
مشــيرا الســوري،  امللــف  وبخاّصــة  األوســط 

إلــى أنــه ســيجري بحــث الخطــوات التــي ال بــد 
مــن اتخاذهــا إلحــالل الســالم فــي ســورية، بمــا 
فيهــا التوصــل إلــى تســوية سياســية داخليــة، 
اإلرهابييــن،  فلــول  علــى  القضــاء  واســتكمال 
وتقديم املساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار 

واالجتماعــي. االقتصــادي 
من جانبه، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ 
ملنــع مــا وصفــه بوجــود 

ً
التدابيــر الالزمــة كافة

القــوات اإليرانيــة علــى حــدود كيــان االحتــالل.
فــي  إقامتــه  خــالل  باتروشــيف  وســيجري 
نظيريــه  مــع  ثنائيــة  لقــاءات  أيضــا  إســرائيل 
األمريكــي واإلسرائيلي.)روســيا اليــوم، 6-24-

)2019
فــي  وكان ذكــر بولتــون خــالل مؤتمــر صحافــّي 
القــدس األحــد أن االجتمــاع سيشــكل إحــدى 
مراحــل التحضيــر للقــاء بيــن الرئيســين الرو�ســي 
ترامــب،  دونالــد  واألمريكــي  بوتيــن  فالديميــر 
الــذي مــن املتوقــع أن يعقــد علــى هامــش »قمــة 

العشــرين« فــي مدينــة أوســاكا اليابانية.)روســيا اليــوم، 2019-6-24(
مــن جانبــه، زعــم نتنياهــو أن إســرائيل والواليــات املتحــدة وروســيا تريــد 
لسورية العيش بسالم، وإن رحيل القوات األجنبية كافةعنها سيصب 

فــي مصلحــة الــدول الثــالث وســورية نفســها.
وفــي كلمــة لــه قبيــل انطــالق أعمــال االجتمــاع األمنــي اإلســرائيلي الرو�ســي 
األمريكــي فــي القــدس املحتلــة، دعــا نتنياهــو إلــى ضــرورة انســحاب كل 
ــت ســورية بعــد عــام 2011«، وقــال: إن  القــوات األجنبيــة التــي دخل
 فــي 

ً
إســرائيل تدخلــت »مئــات املــرات« ملنــع إيــران مــن التجــذر عســكريا

 أن كيــان االحتــالل ســيواصل العمــل علــى منــع طهــران 
ً
ســورية، ومؤكــدا

مــن اســتخدام ســورية منصــة إلطــالق هجمــات علــى »إســرائيل« وأنهــا 
ســترد بقــوة علــى أي اعتــداء عليهــا.

 هــو 
ً
 مشــتركا

ً
وقــال نتنياهــو: إن لـ»إســرائيل« وواشــنطن وموســكو هدفــا

 أن تحقيق هذا الهدف 
ً
، مؤكدا

ً
 وآمنا

ً
 ومستقرا

ً
 سلميا

ً
رؤية سورية بلدا

يتطلــب تحقيــق هــدف مشــترك آخــر يتمثــل فــي رحيــل القــوات األجنبيــة 
عــن ســورية، وقــال: »نتطلــع إلــى بحــث الســبل إلنجــاز هــذه املهمــة«.

مــن جانبــه، شــدد أميــن مجلــس األمــن الرو�ســي، علــى ضــرورة إحــالل 
 إلــى 

ً
الســالم فــي ســورية والحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا وســيادتها، مشــيرا

الجهــود التــي تبذلهــا روســيا ملكافحــة اإلرهــاب فــي هــذا البلــد.
 فــي هــذه الجهــود، 

ً
 هامــا

ً
ولفــت باتروشــيف إلــى أن طهــران لعبــت دورا

مــن  الكثيــر  ولديهمــا  روســيا،  وشــريك  صديــق  إيــران  أن  إلــى   
ً
مشــيرا

االهتمامــات املشــتركة، وأضــاف: »لدينــا إمكانيــات للتأثيــر املتبــادل )مــع 
إيــران( واإلصغــاء إلــى بعضنــا البعــض«.

وأكــد باتروشــيف حــرص موســكو علــى ضمــان 
أمــن إســرائيل وإزالــة التهديــدات املحدقــة بهــا، 
لكنــه لفــت إلــى »ضــرورة األخــذ فــي الحســبان 
املصالــح الوطنيــة للــدول األخــرى املوجــودة فــي 
املنطقة، وإال فأنا أشك في قدرتنا على تحقيق 

نتائــج ملموســة«.
مــن جانبــه، ركــز مستشــار الرئيــس األمريكــي 
علــى  بولتــون  جــون  القومــي  األمــن  لشــؤون 
 االتهامــات األمريكيــة 

ً
»الخطــر اإليرانــي« مكــررا

والعــدوان  الفو�ســى  بنشــر  لهــا  القديمــة 
واإلرهاب في الشرق األوسط والسعي المتالك 

النــووي. الســالح 
عقوبــات  فرضــه  مــن  بالرغــم  أنــه  وأضــاف، 
أبقــى الرئيــس دونالــد  جديــدة علــى طهــران، 
 
ً
، و«ليــس مطلوبــا

ً
ترامــب بــاب الحــوار مفتوحــا

مــن إيــران ســوى دخــول هــذا البــاب املفتــوح« 
حــول  جديــدة  مفاوضــات  فــي  لالنخــراط 
-6-25 اليــوم،  )روســيا  النــووي.  برنامجهــا 

)2019
ورفــض باتروشــيف محــاوالت تصويــر إيــران 
أن   

ً
مؤكــدا الدولــي،  لألمــن  أســاس  كتهديــد 

 ملوســكو، 
ً
 وحليفا

ً
طهران كانت وال تزال شــريكا

بمــا فــي ذلــك فــي مكافحــة اإلرهــاب.
تصريحــات باتروشــيفهذه، جــاءت خــالل مؤتمــر صحافــّي عقــده فــي ختــام 
االجتمــاع األمنــي الثالثــي حــول الشــرق األوســط مــع نظيريــه األمريكــي 

واإلســرائيلي فــي القــدس املحتلــة.
 علــى مــا صــدر عــن شــركائنا )األمريكييــن واإلســرائيليين( مــن 

ً
وقــال: »ردا

تقييمــات لدولــة إقليميــة كبــرى هــي إيــران، أود أن أقــول إن طهــران كانــت 
 لنــا نتعــاون معــه بشــكل وثيــق علــى الصعيديــن 

ً
 وشــريكا

ً
وال تــزال حليفــا

الثنائــي والدولــي، وأي محــاوالت لتصويــر إيــران كتهديــد رئيــس لألمــن 
 
ً
اإلقليمــي، عــدا عــن تشــبيهها بتنظيــم داعشــاإلرهابي، مرفوضــة رفضــا
 بالنســبة لنــا، ال ســيما أن إيــران تســهم بقســط كبيــر فــي محاربــة 

ً
باتــا

اإلرهــاب فــي ســورية”.
وأضاف: »لقد دعونا شركاءنا لضبط النفس واتخاذ خطوات متبادلة 

امللف السيا�سي

دمشق: السياسات 
األمريكية هي السبب 

األساس في تأجيج 
التوتر في املنطقة 
والعالم وتشكل 

 للسلم 
ً
 جديا

ً
تهديدا

واألمن الدوليين
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 في العالقات بين إيران وإسرائيل«.
ً
تؤسس إلزالة التوتر تدريجيا

بأنهــا غيــر  باتروشــيف الضربــات اإلســرائيلية ضــد ســورية  ووصــف 
مرغــوب فيهــا، ودعــا لضــرورة تعزيــز التنســيق بيــن روســيا وإســرائيل، مــا 
سيســمح بمنــع تصعيــد األوضــاع فــي ســورية ودرء مثــل هــذه الضربــات 

بوســائل غيــر عســكرية.
وذكــر ســكرتير مجلــس األمــن الرو�ســي أنــه لفــت خــالل االجتمــاع األمنــي 
الثالثــي فــي القــدس إلــى ضــرورة رفــع العقوبــات عــن الشــركات العاملــة مــع 

ســورية.
وقــال باتروشــيف فــي تصريحــات صحافّيــة عقــب انتهــاء اللقــاء: »شــددنا 
علــى أهميــة تقديــم الدعــم الدولــي إلعــادة إعمــار االقتصــاد الســوري، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل رفــع القيــود والعقوبــات األحاديــة عــن كيانــات 
 بالعمــل هناك«.)روســيا 

ً
اقتصاديــة تعمــل فــي ســورية أو تبــدي اهتمامــا

اليــوم، 2019-6-25(
فيهذه األثناء،أكد املندوب الدائم لدى األمم املتحدة، بشار الجعفري، 
أنَّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، »حاول إحياء أوهام السلطنة 

العثمانية وأطماع استعمارية غابرة أفلتت ولن تعود«.
وقــال الجعفــري خــالل جلســة ملجلــس األمــن حــول الوضــع فــي ســورية، 

الخميــس: إن »محــاوالت تكريــس االحتــالل اإلســرائيلي ترافقــت خــالل 
الســنوات املاضيــة مــع رعايــة دول غربيــة كبــرى إليديولوجيــات التطــرف 
واإلرهــاب ومحاولــة اســتبدال »اإلســالم الروحــي« بـــ »إســالم سيا�ســّي« ال 
يمت بأي صلة ملبادئ اإلسالم الحنيف، األمر الذي حدابأردوغان، بعد 
ــت عنــه أوروبــا وبــّددت حلمــه باالنضمــام إلــى االتحــاد األوروبــي، 

ّ
أن تخل

 إحيــاء أوهــام الّســلطنة 
ً
، محــاوال

ً
 وجنوبــا

ً
إلــى االلتفــات نحــو جيرانــه شــرقا

العثمانّيــة وأطمــاع اســتعمارية غابــرة أفلتــت ولــن تعــود«.
 أن حلــم 

ً
وأوضــح منــدوب ســورية الدائــم أن أردوغــان اعتقــد واهمــا

قيــادات  بعــض  اســتيالء  بعــد  يتحقــق  أن  يمكــن  الخالفــة«  »إحيــاء 
فــي بعــض الــدول العربيــة، بعــد  »اإلســالم السيا�ســي« علــى الســلطة 
 إيــاه 

ً
ســفك هائــل للدمــاء وتخريــب غيــر مســبوق تغــزل بهبعضهــم واصفــا

بـــ »الربيــع«. 
وشــدد الجعفــري علــى أن الرئيــس الترـكـي انخــرط فــي مخطــط إرهابــي 
 لتســهيل 

ً
 حدود بالده املشــتركة معنا

ً
كبير يســتهدف تدمير ســورية فاتحا

مــرور آالف اإلرهابييــن األجانــب، بعــد أن أقــام معســكرات تدريــب لهــم 
وقــدم لهــم كل أنــواع األســلحة والدعــم اللوجســتي، وأتبــع ذلــك بعــدوان 

عســكري مباشــر واحتــالل أجــزاء مــن ســورية.

امللف السيا�سي

أمين مجلس األمن الرو�سي نيقوالي باتروشيف
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وأكد الدبلوما�سي السوري أنَّ أّي مسار سيا�سّي ال يتضمن الوقوف إلى 
ــرعّي 

ّ
جانــب بــالده فــي حربهــا علــى اإلرهــاب وإنهــاء الوجــود األجنبــّي غيــر الش

 غير واقعي وال أفق 
ً
على أراضيها ورفع اإلجراءات االقتصادّية يبقى حال

له. )ســانا، 2019-6-27(
فــي ســياق متصــل، أعلــن املبعــوث األممــي إلــى ســورية، غيــر بيدرســون، 
الخميس، أنه سيزور روسيا خالل األسبوع األول من شهر يوليو، حيث 

ســيبحث املوقــف السيا�ســي فــي ســورية.
وقــال بيدرســون خــالل جلســة فــي مجلــس األمــن الدولــي: إن »تركيــا، التــي 
قمــت بزيارتهــا فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، وروســيا، التــي ســأقوم 
بزيارتها األسبوع املقبل، أكدتا أنهما ال تزاالن ملتزمتين بمذكرة التفاهم 
الصــادرة فــي أيلــول 2018 لخفــض التصعيــد، وأنهمــا أنشــأتا مجموعــة 

عمــل«. )ســبوتنيك، 2019-6-27(
لــك، قــال فالديميــر ســافرونكوف،  بمــوازاة ذ
نائــب منــدوب روســيا لــدى األمــم املتحــدة، 
خــالل جلســة ملجلــس األمــن الدولــي، الخميــس: 
فــي أقــرب وقــت  لنــا  ى  ن ـ ـ س »نعــول علــى أن يت
ــالق اللجنــة  ط ة إ ل أ ـ فــي مسـ تحقيــق اختــراق 

الدســتورية«.
أجــروا  الــروس  »املســؤولين  أن  إلــى  وأشــار 
خــالل األيــام األخيــرة مشــاورات حثيثــة حــول 
هــذا املوضــوع، ليــس مــع الســلطات الســورية 
فحسب، بل ومع املعارضة والالعبين اآلخرين 
الذيــن لهــم عالقــة بالنــزاع الســوري«، وأكــد 
: »بالطبــع ال يــزال الهــدف 

ً
ســافرونكوف قائــال

إطــالق  وهــو  أال  تغييــر،  بــدون  االســتراتيجي 
عملية سياســية كاملة في جنيف برعاية األمم 

)2019-6-27 )تــاس،  املتحــدة«. 
والخميــس، أعلــن الرئيــس الرو�ســي، فالديميــر بوتيــن، أنــه نتيجــة الجهــود 
التــي بذلتهــا بــالده فــي ســورية أكبــر ممــا كان يتوقعــه، رغــم أن الخطــر مــن 

.
ً
تدخــل روســيا فــي هــذه األزمــة كان كبيــرا

وقــال بوتيــن قبيــل انطــالق أعمــال قمــة »G20« فــي أوســاكا اليابانيــة، 
فــي  التدخــل  بقــرار  يحيــط  كان  الــذي  الخطــر  حــول  علــى ســؤال   

ً
ردا

 
ً
ســورية: »كبيــر بمــا فيــه الكفايــة. لكننــي فكــرت فــي هــذا املوضــوع مســبقا

 وقّيمــت كل املالبســات واإليجابيــات والســلبيات. كمــا قّيمــت 
ً
وجيــدا

التداعيــات  هــي  ومــا  روســيا  حــول  األوضــاع  تطــورات  ســيناريوهات 
بالنســبة إليهــا، وتحدثــت عــن ذلــك مــع املســاعدين والــوزراء، وليــس 
فقط من األجهزة األمنية العســكرية وإنما مع كبار املســؤولين اآلخرين. 
وتبّيــن لــي فــي نهايــة املطــاف أن النتيجــة اإليجابيــة مــن مشــاركتنا النشــطة 
في الشؤون السورية ستكون بالنسبة إلى روسيا ومصالحها أكبر بكثير 
مــن تداعيــات عــدم التدخــل والتفــرج الســلبي علــى تنامــي قــوة اإلرهــاب 

الدولــي قــرب حدودنــا«.
 علــى تبعــات قــرار التدخــل فــي التطــورات 

ً
وتابــع الرئيــس الرو�ســّي، تعليقــا

السورية: »أعتقد أنها جيدة وإيجابية. وحققنا أكثر مما كنت أتوقعه«، 
وأوضــح بوتيــن: »أوال، تــم القضــاء علــى عــدد كبيــر مــن املســلحين الذيــن 

خططــوا للعــودة إلــى روســيا أو دول جوارهــا التــي ال نقيــم نظــام تأشــيرات 
الدخــول معهــا، والحديــث يــدور عــن عــدة آالف مــن األشــخاص، وهمــا 

 بالنســبة إلينــا«.
ً
 متســاويا

ً
خيــاران يمثــالن خطــرا

، تمكنا في أي حال من األحوال من إرساء 
ً
وواصل بوتين بالقول: »ثانيا

 أمر بالغ األهمية. 
ً
استقرار في املنطقة القريبة منا جغرافيا، وهذا أيضا

وبالتالــي أثرنــا بشــكل مباشــر علــى ضمــان أمــن روســيا فــي داخــل البــالد 
.»

ً
نفســها، وهــذا ثالثــا

، أقمنــا عالقــات جيــدة وعملية 
ً
: »رابعــا

ً
واســتطرد الرئيــس الرو�ســي مبينــا

مــع كل دول املنطقــة، ومواقعنــا فــي الشــرق األوســط أصبحــت أكثــر 
 ببنــاء عالقــات طيبــة وعمليــة وقائمــة علــى مبــدأ 

ً
. وقمنــا حقــا

ً
اســتقرارا

الشــراكة، وأحيانــا حتــى بعناصــر التحالــف، مــع كثيــر مــن دول املنطقــة، 
ليــس فقــط مــع تركيــا وإيــران، وإنمــا مــع بلــدان أخــرى«.

وأكــد بوتيــن علــى أن »هــذا األمــر يتعلــق قبــل 
كل �ســيء بســورية نفســها، حيــث تمكّنــا مــن 
الســورية  الدولــة  مؤسســات  علــى  الحفــاظ 
ومنــع انــدالع الفو�ســى هنــاك مثلمــا حصــل، 
علــى ســبيل املثــال، فــي ليبيــا، وتطــور األحــداث 
بصــورة معاكســة وأســوأ كان ســيأتي بتبعــات 
ســأقول  وكذلــك،  لروســيا.  بالنســبة  ســلبية 
مباشــرة دون إخفــاء، ناهيــك عــن تعبئــة قواتنــا 
املســلحة، التــي تلقــت خبــرة ال يمكــن تصورهــا 

فــي أي تدريبــات فــي األجــواء الســلمية«.
بقــاء  مــن  عــن موقفــه  ســؤال  علــى  رده  وفــي 
الرئيــس بشــار األســد، فــي الســلطة، قــال بوتيــن: 
»أنا من مؤيدي تقرير الشعب السوري ملصيره 
بشــكل مســتقل، لكــن مــع ذلــك، بــودي الكبيــر 
أن تكــون كل األعمــال مــن الخــارج مدروســة 
مثلما كان الوضع املتعلق باملخاطر التي سألتني عنها، والتي كانت قابلة 
للتنبــؤ ومفهومــة، وذلــك لكــي تكــون بإمكاننــا دراســة خطــوة تاليــة واحــدة 

علــى األقــل«.
وأوضح الرئيس الرو�سي: »عندما تحدثنا حول هذا املوضوع مع اإلدارة 
 فــي حــال 

ً
، مــاذا ســيحدث غــدا

ً
األمريكيــة الســابقة، طرحنــا عليهــم ســؤاال

رحيــل )الرئيــس( األســد اليــوم؟«.
ورســم هــذا التصريــح لبوتيــن ابتســامة علــى وجــه أحدالصحافييــن، 
 إلــى اآلخــر: »مــن الصحيــح أن زميلــك 

ً
ليقــول الرئيــس الرو�ســي، متوجهــا

 لدرجــة ال تتصورهــا. والــرد كان: ال 
ً
ضحــك، ألن الجــواب كان مضحــكا

، ملــاذا تحرقــون الجســور 
ً
نعلــم. وإذا ال تعلمــون، مــاذا ســيحدث غــدا

اليوم؟ هذه الصورة قد تبدو مبسطة، لكن هذا هو الوضع الحقيقي«.
 
ً
وختــم الرئيــس الرو�ســي بالقــول: »لهــذا الســبب نفضــل التفكيــر مفصــال
 مــاذا يحــدث فــي 

ً
فــي األمــر ودراســته دون اســتعجال. بالطبــع، نــدرك جيــدا

ســورية، وهنــاك أســباب داخليــة لهــذا النــزاع، ويجــب حلهــا، لكــن هــذا 
التحــرك يجــب أن يأتــي مــن الجانبيــن، وأقصــد الطرفيــن املتنازعيــن«. 

)2019-6-27 ،»FinancialTimes« عــن 
ً
)موقــع الكرمليــن نقــال

كما أكد بوتين، أنه من املهم القضاء على بؤر التوتر املتبقية في سورية 

امللف السيا�سي

باتروشيف: أمن 
»إسرائيل« يتطلب 
استتباب األمن في 

سورية
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والعمل على عودة الالجئين وإنعاش االقتصاد في البالد.
وقال بوتين خالل اجتماع قادة دول »بريكس« الذي جرى على هامش 
فــي أوســاكا، الجمعــة: »هــذا يتعلــق بحــل األزمــات  »قمــة العشــرين« 

والصراعــات، ســواء فــي أفغانســتان أو فنزويــال 
أو الشرق األوسط أو شبه الجزيرة الكورية«، 
روســيا  تقديــم  بفضــل  تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 
املســاعدة األكبــر للحكومــة الســورية الشــرعية 
فــي ســورية، أصبــح مــن املمكــن وقــف إراقــة 

الدمــاء علــى نطــاق واســع.
مــن  ــة  ي ل الحا املرحلــة  »فــي  بوتيــن:  وأضــاف 
املهــم القضــاء علــى البــؤر املتبقيــة مــن التوتــر، 
فــي  ومواصلــة مســاعدة الســلطات الســورية 
واســتعادة  اإلنســانية  اإلمــدادات  إيصــال 
وعــودة  التحتيــة  والبنيــة  املدمــر  االقتصــاد 
الالجئيــن«، وتابــع: »يجــب أن نعمــل مــن أجــل 
تحقيــق االســتقرار فــي ســورية«. )ســبوتنيك، 

)2019-6-28
دونالــد  واألمريكــي  بوتيــن  فالديميــر  الرو�ســي  الرئيســان  وبحــث  هــذا، 
 مــن 

ً
ترامــب خــالل لقائهمــا علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين عــددا

وأوكرانيــا  اإليرانــي  امللــف  أهمهــا  القضايــا 
واألزمــة الســورية والوضــع فــي فنزويــال، وفــق 
مــا ذكــر البيــت األبيــض فــي بيــان أصــدره عقــب 
لقــاء الزعيميــن الــذي اســتمر ســاعة ونصــف 

)2019-6-28 اليــوم،  )روســيا  الســاعة. 
يأتــي ذلــك فــي وقــت، دعــا الرئيــس الرو�ســي، 
إيمانويــل  الفرن�ســي،  بوتيــن، نظيــره  فالديميــر 
 ،2020 العــام  فــي  روســيا  لزيــارة  ماكــرون، 
للمشــاركة فــي االحتفــاالت بمناســبة الذكــرى الـــ 

75 للنصــر فــي الحــرب العامليــة الثانيــة.
هــذا، وخــالل لقــاء جمــع بيــن الرئيســين علــى 
هامــش قمــة »مجموعــة العشــرين« فــي مدينــة 
أوســاكا اليابانيــة، اليــوم الجمعــة، شــكر بوتيــن 

صورة جماعية لزعماء دول »بريكس«

روسيا: الضربات 
اإلسرائيلية ضد 

سورية غير
مرغوب فيها
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: إنــه ســيحاول 
ً
ماكــرون علــى دعوتــه لزيــارة منتــدى باريــس للســالم، قائــال

تلبيتهــا.
واقتــرح ماكــرون علــى بوتيــن بحــث األوضــاع فــي ســورية وإيــران، باعتبــار 
 ذا اهتمــام خــاص بالنســبة 

ً
التطــورات فــي هذيــن البلديــن موضوعــا

ملوســكو وباريــس. )روســيا اليــوم، 2019-6-28(
وفــي تعليــق علــى قــرار مجلــس األمــن الدولــي، 
األمــم  قــوة  واليــة  تمديــد  املا�ســي،  األربعــاء 
املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك فــي الجــوالن 
قالــت  إضافيــة،  أشــهر   6 ملــدة  )يونــدوف( 
وزارة الخارجيــة الروســية: »مــن بالــغ األهميــة 
أن تواصــل يونــدوف القيــام بدورهــا املر�ســي 
لالســتقرار وأن تكــون قــادرة علــى تنفيــذ واليتهــا 
في الظروف املعقدة ملنطقة الشــرق األوســط، 
املجموعــات  عناصــر  وجــود  بقــاء  ظــل  وفــي 
لدمشــق  املناهضــة  الشــرعية  غيــر  املســلحة 
والتــي يرعاهــا املمولــون الخارجيــون للمعارضــة 

الســورية«.
ولفتــت الــوزارة إلــى أن قــرار تمديــد عمــل القــوة 
 لقــرار 338 ملجلــس األمــن الدولــي 

ً
جــاء تأكيــدا

مــن العــام 1973، مشــيرة إلــى أن األخيــر يدعــو، 
بــدوره، إلــى تنفيــذ قــرار 242 مــن العــام 1967، 
 لتســوية النــزاع 

ً
 محوريــا

ً
»والــذي يمثــل عنصــرا
فــي الشــرق األوســط«.

الــروس  التعليــق أن »العســكريين  كمــا ذكــر 
مســاعدة  بهــدف  ســورية  فــي  املوجوديــن 
حكومتهــا فــي صــد التهديــد اإلرهابــي، أســهموا 
القــوة  عمــل  اســتئناف  فــي  ملحــوظ  بقســط 
األمميــة بشــكل كامــل فــي ظــروف جعلهــا النــزاع 
«. )موقــع وزارة 

ً
الســوري الداخلــي أكثــر تعقيــدا

)2019-6-28 الروســية،  الخارجيــة 
هــذا، وأكــد وزيــر الخارجيــة املصــري ســامح 
هــي  املصرية-الروســية،  العالقــة  أن  شــكري 
 
ً
»شــراكة اســتراتيجية بيــن البلديــن«، مؤكــدا

تقارب املواقف فيما يتعلق باألزمة الســورية، 
كمــا يعمــل البلــدان معــا علــى مكافحــة اإلرهــاب. )روســيا اليــوم، 6-24-

)2019
وبينمــا قــررت وزارة الزراعــة األردنيــة منــع ســيارات الســفريات املعروفــة 
باســم »البحــارة«، مــن إدخــال الخضــار والفواكــه الســورية عبــر املعابــر 

الحدوديــة، ابتــداء مــن مطلــع األســبوع الجــاري.
وعــزت الــوزارة قرارهــا، كــون هــذه املنتجــات تحتــوي علــى متبقيــات 
املبيدات بمستويات عالية، إضافة لعزم الوزارة على حماية املزارعين 
املحلييــن مــن منافســة وصفتهــا بغيــر العادلــة بســبب أســعار املنتجــات 

الزراعيــة املنخفضــة.
ووجهــت الــوزارة املواطنيــن والتجــار بعــدم تــداول هــذه املنتجــات إن 

وجــدت، والتواصــل مــع الــوزارة حــول أي محصــول مجهــول املنشــأ، ملــا 
تتركــه املتبقيــات مــن أثــر ســلبّي علــى صحــة اإلنســان، حســبما ذكرتــه 

)بتــرا، 2019-6-26( الــوزارة. 
راكة في عدد  أبدى ممثلون لشركات روسّية استعدادهم للتعاون والشَّ

من املشاريع املتعلقة باإلسكان والطرقات والجسور في سورية.
العاّمــة  األشــغال  وزارة  صفحــة  وذكــرت 
مــن   

ً
عــددا يشــمل  التعــاون  أنَّ  واإلســكان، 

قوالــب  مجــال  فــي  ســيما  ال  التخصصــات 
والصناعّيــة  الســكنّية  لألبنيــة  الكوفــراج 
املعــدات  وتصنيــع  والجســور  والطرقــات 
وأوضحــت  الثقيلــة،  واآلليــات  الصناعيــة 
 ضم ممثلي تلك الشركات 

ً
الوزارة أنَّ اجتماعا

دمشــق. فــي  الــوزارة،  ممثلــي  مــع 
وتحدث معاون الوزير مازن لحام عن »أهمية 
التعــاون مــع الشــركات الروســية بخاّصــة مــا 
وتحديــث  الســريع  التشــييد  بتقنيــة  يتعلــق 
اآلليــات واملعــّدات الهندســّية الثقيلة”؛بينمــا 
تحــدث املديــر العــام للشــركة العامــة للطــرق 
والجســور محمــد عا�ســي عــن إمــكان التعــاون 
الطــرق  لعمــل  املماثلــة  للشــركات  ســيما  ال 
نوعيــة  آليــات  الســتقدام  إضافــة  والجســور 
ومتخصصــة بأعمــال الهــدم وتدويــر األنقــاض.
الرو�ســّي  الجانــب  أنَّ  الصفحــة  وأضافــت 
للشــركات  بزيــارة  يقــوم وفــد فنــّي  عــرض أن 
الروســية لالطــالع علــى منتجاتهــا علــى أرض 
الواقــع، وخلــص االجتمــاع إلــى التأكيــد علــى 
التواصــل بيــن الطرفيــن للتوصــل إلــى تعــاون 

)2019-6-26 اليــوم،  )روســيا  مثمــر. 
»نوفارتــس«  شــركة  نفــت  جانبهــا،  مــن 
السويسرية لصناعة األدوية، تصدير أي مواد 
كيميائيــة ذات اســتخدام مــزدوج إلــى ســورية، 
وجــاء ذلــك بعــد تدقيــق تخضــع لــه شــحنات 
املتخصصــة  األملانيــة  »برينتــاج«  لشــركة 
عــام  فــي  الكيميائيــة، صــدرت  املــواد  بتوزيــع 

لهــا. تابعــة  2014، عبــر وحــدة سويســرية 
أكبــر  التيتعــّد  »برينتــاج«،  شــركة  إن  وقالتتقاريــر صحافّيــة غربيــة، 
لـ«شــركة 

ً
 كيمائيا

ً
باعــت خامــا العالــم،  فــي  الكيميائيــة  للمــواد  مــوزع 

املتوســط لصناعــات الــدواء« الســورية، عــن طريــق شــركة »نوفارتــس« 
السويســرية، املرتبطــة بالشــركة الســورية بعقــد يســمح لألخيــرة بصنــع 

وتوزيــع بعــض املنتجــات الصيدالنيــة والدوائيــة.
علــى  ينــص  العقــد،  أنَّ  علــى  السويســرية،  الشــركة  وشــددت 
»حصــول الشــركة الســورية مــن أطــراف ثالثــة، علــى املــواد الالزمــة 
مادتــي  وردت  قــد  تكــون  أن  »نوفارتــس«،  ونفــت  األدويــة«،  إلنتــاج 
.)2019-6-26 )رويتــرز،  ســورية.  إلــى  »اإليزوبروبانولوالديثيالميــن« 

الجعفري: أّي مسار 
سيا�سّي ال يتضمن 
الوقوف إلى جانب 
سورية في حربها 

على اإلرهاب وإنهاء 
الوجود األجنبّي غير 
رعّي على أراضيها 

ّ
الش

ورفع اإلجراءات 
 
ً
االقتصادّية يبقى حال
غير واقعي وال أفق له
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امللف السيا�سي

التعليق

      أكــد الباحــث فــي الشــأن السيا�ســي، الدكتــور ســومر صالــح، 
إلــى  املعلــم  وليــد  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  أنَّ 
كوريــا الشــمالية تأتــي ضمــن التوجــه االســتراتيجّي 
، أو مــا يعــرف بـ»توســيع 

ً
الســورّي شــرقا

ــٌه ليــس وليــد  الخيــارات« وهــو توجُّ
يعــود  بــل  الراهنــة؛  األزمــة 
هــذه  وتهــدف  قبلهــا،  مــا  إلــى 
غايتيــن  لتحقيــق  الزيــارة 

: تيجيتين ســترا ا
• الغايــة األولــى، كســر اإلرهــاب 	

الشــعب  علــى  األميرـكـّي  االقتصــادّي 
اقتصاديــة  بدائــل  وإيجــاد  الســورّي، 
دائمــة، فــي ظــل معانــاة الدولتيــن مــن الحصــار 

االقتصــادي.
الســورية 	• النظــر  وجهــة  تعميــق  الثانيــة،  الغايــة 

فــي الحــّل السيا�ســّي عبــر رؤيتهــا الوطنيــة للحــّل القائمــة 
ملســار  مناســبة  كبيئــة  اإلرهــاب  مكافحــة  أولويــة  علــى 
التســوية السياســية، حيــث تأتــي هــذه الزيــارة فــي لحظــة حــراك 
أميركــّي )جيمــس جيفــري –أوروبــا والشــرق األوســط( وأممــي )غيــر 
بيدرسون( للتسويق لرؤية أحادية الجانب )غربية( للحّل في سورية.
 للجهود الثنائية في االرتقاء بالعالقات 

ً
      كما تأتي هذه الزيارة استكماال

بين الدولتين، ال ســيما بعد العام )2014( الذي شــهد توقيع اتفاقيات 
وبرامــج تنفيذيــة شــملت مجــاالت الصناعــة والتعــاون العلمــي والفنــّي، 
إضافــة إلــى اإلعــالم وذلــك فــي نهايــة اجتماعــات اللجنــة االقتصاديــة 

الســورية الكوريــة الديمقراطيــة.
      ورأى أنَّ البيــان الســوري الداعــم إليــران يؤكــد علــى عمــق العالقــات 
االســتراتيجية بيــن البلديــن، ويحمــل داللتيــن مهمتيــن: األولــى، نابعــة مــن 
الظــرف السيا�ســي الراهــن مــع وجــود محاولــة أميركيــة لشــيطنة دور 
إيــران فــي املنطقــة، وبالتالــي يؤكــد ثبــات ســورية علــى تحالفهــا مــع إيــران 
بحسبانه ركيزة استراتيجية سورية في مواجهة الحرب الدولية عليها، و 
 علــى أي محاولــة أميركيــة أو غربيــة لفصــل 

ً
 ســوريا

ً
 جوابيــا

ً
يعــد بذلــك ردا

العالقــة بيــن الطرفيــن، الثانيــة، نابعــة مــن طبيعــة الســلوك األميرـكـي 
الــذي يتبــع أســلوب الحــرب االقتصاديــة، ويؤكــد بذلــك الــرد الســوري 
املتضامن مع إيران على تمسك الجمهورية العربية السورية بسيادتها 
وخياراتهــا االســتراتيجية مهمــا بلغــت الحــرب االقتصاديــة األميركيــة علــى 

الشــعب الســوري.
      هــذا، وبخصــوص اجتمــاع القــدس، فإّنهــا ليســت املــرة األولــى التــي 
يلتقي بها بيتروشــيف وبولتون، إذ ســبق أن التقيا في روســيا )2018(، 
ولكنهــا املــرة األولــى التــي يجتمــع بهــا الطرفــان مــع العــدّو اإلســرائيلي وفــي 
 علــى هــذا االجتمــاع، 

ً
 خاصــا

ً
القــدس املحتلــة، األمــر الــذي  أضفــى  طابعــا

مــن حيــث الشــكل هــو اجتمــاع مهــم، ولكــن مــن حيــث املضمــون ال 
توجــد أرضيــة مشــركة بيــن املجتمعيــن حــول مضاميــن االجتمــاع، بــل 

علــى العكــس يوجــد اختــالف جــذري فــي وجهــات النظــر حــول القضايــا 
ق بالحرب على ســورية، 

ّ
املطروحة على النقاش، ســواء أكان ذلك يتعل

أم علــى إيــران، أم حتــى بطبيعــة  املشــاريع فــي شــرق املتوســط، فبينمــا 
تحــاول روســيا طــرح رؤيــة لألمــن اإلقليمــي تعالــج علــى أساســها أســباب 
فــي املنطقــة وهــي جــزء مــن مبــادرة بوتيــن لألمــن الجماعــي  الصــراع 
)2015(، يحــاول كل مــن أميــركا والعــدو اإلســرائيلي فــرض أجنــدات 

خاصــة علــى االجتمــاع.
ــي عــن إيــران؛ بــل 

ّ
      لقــد كانــت روســيا واضحــة فــي موقفهــا فــي عــدم التخل

كانــت واضحــة لجهــة توصيــف عالقتهــا مــع إيــران )حليــف – صديــق – 
شريك(، لها مصالح إقليمية يجب مراعاتها، وبالتالي روسيا في اجتماع 
القــدس املحتلــة قطعــت الطريــق علــى أي محاولــة أميركيــة للتفــاوض مــع 
روســيا علــى إيــران، وقدمــت روســيا نفســها كضامنــة لألمــن اإلقليمــّي، 

ولكــن وفــق رؤيــة موســكو لهــذا األمــن والتــي تقــوم علــى:
• احترام سيادة الدول.	
• مراعاة املصالح في طبيعة عالقاتها الدولية.	
• مة الستقرار اإلقليم، والذي 	  )االستقرار( في سورية هو مقدَّ

يتحقــق مــن خــالل أولويــة الحــرب علــى اإلرهــاب واحتــرام ســيادة ســورية، 
ورفــع الحصــار االقتصــادّي عــن الشــعب الســوري.

    كان مــن املفتــرض لهــذا االجتمــاع أن ُينتــج أجنــدات محــددة للقــاء 
الرئيســين بوتيــن وترامــب فــي أوســاكا اليابانيــة )مجموعــة العشــرين(، 
حول سورية من جهة، والتوتر في الخليج العربي من جهة أخرى، ولكن 
باعتقــادي لــم تصــل االجتماعــات إلــى صيــغ يمكــن طرحهــا فــي اجتمــاع 
الرئيســين )بوتيــن وترامــب(، وهــو مــا خفــَض ســقف التقديــرات لهــذا 

االجتمــاع.
       إذ لــم يكــن هــذا اللقــاء بيــن بوتيــن وترامــب )مــن حيــث النتائــج( علــى 

مســتوى االجتماعــات الســابقة بينهمــا، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى:
• عــدم وجــود رؤيــة لــدى أميــركا ملســتقبل دورهــا فــي املنطقــة 	

 )طــور االنســحاب مــن املنطقــة(.
ً
عمومــا

• عــدم قدرتهــا –بعــد- علــى حــّل املشــاكل بيــن حلفائهــا )الكــرد 	
مــن جهــة( واألتــراك مــن جهــة أخــرى.

• عدم قدرتها على تشكيل تحالف »الشرق األوسط الجديد« 	
لوراثة دورها في املنطقة.

         لذلك تتبع )أميركا( أسلوب إطالة أمد الحرب في سورية لالستثمار 
أكثر في هذا امللف للوصول إلى نتائج تخدمها في ملفات أخرى كالعالقة 
، والضغط على إيران من جهة، والضغط على 

ً
التركّية-السعودية مثال

حلفائهــا األوربييــن لزيــادة وجودهــم العســكرّي االحتاللــّي فــي ســورية، 
لذلــك هــي تعطــل املســار السيا�ســي للحــّل، وتعطــل عــودة الالجئيــن إلــى 

ســورية، وتعطــل عمليــة إعــادة اإلعمــار عبــر الحــرب االقتصادّيــة.
       فــي ظــّل هــذه السياســة األميركيــة ومــع نتائــج اجتماعــات القــدس 
كان لقــاء ترامــب- وبوتيــن بــال نتائــج جديــدة فــي امللفــات الشــرق أوســطية 
بعــد  الدولتيــن  عالقــات  فــي  الشــديد  التوتــر  حالــة  ويعكــس   ،

ً
عمومــا

االنســحاب األميرـكـي مــن معاهــدة الصواريــخ متوســطة املــدى..
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بينمــا واصــل الجيــش العربــي الســوري مهامــه للقضــاء علــى فلــول تنظيم 
داعــش اإلرهابــي شــرق البــالد، وصلــت املليشــيات الكرديــة انتهاكاتهــا 
بحــّق أهالــي شــرق الفــرات، بالترافــق مــع اســتهدافات طالــت مســلحيها فــي 

املنطقــة خــالل األســبوع املا�ســي. )الوطــن(
 بالســجن مــع وقــف 

ً
فــي غضــون ذلــك، أصــدر القضــاء البريطانــي حكمــا

التنفيــذ علــى زوجيــن فــي مدينــة أكســفورد، حــاوال تحويــل أمــوال البنهمــا 
الــذي ســبق أن اعتنــق اإلســالم وســافر إلــى ســورية للقتــال فــي صفــوف 

داعــش.
وحــاول الزوجــان عــام 2015 تحويــل أكثــر مــن 1.7 ألــف جنيــه اســترليني 
( املعــروف 

ً
)نحــو 2.2 ألــف دوالر( إلــى ابنهمــا جــاك ليتــس )23 عامــا

طلــب  عندمــا  جــاك«  بـ«الجهــادي 
ً
إعالميا

املســاعدة فــي العــودة إلــى اململكــة املتحــدة.
وأكــد الزوجــان أنهمــا كانــا مقتنعيــن بــأن ابنهمــا 
 حيــث كان فــي مدينــة الرقــة 

ً
 كبيــرا

ً
يواجــه خطــرا

قــرار  اتخــاذ  إنهمــا حــاوال  املحاصــرة، قائليــن 
 مــع الشــرطة التــي لــم 

ً
صحيــح، وتعاونــا تمامــا

اســتخدمت  بــل  لهمــا؛  مســاعدة  أي  تقــدم 
منهمــا  عليهــا  حصلــت  التــي  املعلومــات 

. كمتهمــا ملحا
مــن جانبهــم، يشــدد املدعــون علــى أن الزوجيــن 
القانونيــة  بالعواقــب  درايــة  أتــم  علــى  كانــا 
لخطوتهمــا، لكنهمــا فضــال تجاهــل هــذا األمــر. 

)2019-6-22 بــرس،  )أسوشــيتد 
بينمــا أعلنــت حكومــة كانبيــرا عــن اســتعادتها 
أبنــاء وأحفــاد مســلحين  مــن  أطفــال  ثمانيــة 
أســتراليين اثنيــن فــي تنظيــم داعــش مــن مخيــم 
»قــوات  ســيطرة  مناطــق  فــي  الواقــع  الهــول 
ســورية الديمقراطيــة – قســد« فــي الحســكة.
ســكوت  األســترالي  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
أن  االثنيــن،  أصــدره  بيــان  فــي  موريســون 
تديــره  الــذي  املخيــم  مــن  أخرجــوا  األطفــال 
اإلدارة الكرديــة فــي شــمال شــرق ســورية وباتــوا 
فــي عهــدة مســؤولين أســتراليين، فــي أول عمليــة 

البــالد. تنفذهــا حكومــة  النــوع  هــذا  مــن 
ولــم يذكــر بيــان موريســون أســماء األطفــال 

أو املســلحين األســتراليين اللذيــن ســبق أن قتــال فــي ســورية، غيــر أن 
وســائل اإلعــالم املحليــة أفــادت بــأن الحديــث يــدور عــن أوالد وأحفــاد 

ريزفيتــش. وياســين  »الداعشــيين« خالــد شــروف 
وكان موريســون يصــر علــى مــدى أشــهر علــى أنــه لــن يخاطــر بــأرواح 
املســؤولين األســتراليين الســتعادة مواطنــي بــالده العالقيــن فــي األرا�ســي 
التــي كانــت خاضعــة لســيطرة داعــش، إال أنــه غيــر علــى مــا يبــدو موقفــه، 
إذ شــدد فــي بيانــه علــى أنــه ال تجــوز معاقبــة األطفــال علــى جرائــم ذويهــم.
وكانــت فرنســا والنرويــج وهولنــدا وبلجيــكا قــد اســتعادت يتامــى داعــش 
مــن ســورية فــي األشــهر األخيــرة، كمــا أعلنــت القــوات الكرديــة فــي شــمال 

ســورية عن تســليم أمريكيتين وســتة أطفال للواليات املتحدة. )روســيا 
اليــوم، 2019-6-24(

يأتــي ذلــك بالترافــق مــع إعــالن مفوضــة األمــم املتحــدة لحقوق اإلنســان، 
ميشيل باشليه، عن وجود 55 ألف معتقل من مسلحي تنظيم داعش 

في سورية والعراق، بينهم أجانب.
وقالت باشــليه خالل افتتاح جلســة ملجلس حقوق اإلنســان، االثنين، 
إن هــؤالء املقاتليــن الســابقين ال يزالــون معتقليــن إلــى جانــب عائالتهــم 

دون محاكمــات.
وطالبــت مفوضــة حقــوق اإلنســان الــدول املعنيــة باســتعادة أفــراد 
عائالت الدواعش األجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سورية والعراق، 
 مــن أبنــاء املســلحين 

ً
مشــيرة إلــى وجــود 29 ألفــا

األجانــب ال يزالــون معتقليــن، معظمهــم دون 
ســن الـــ12.

ودعــت املفوضــة األمميــة الــدول املعنيــة إلــى 
إجــراء محاكمــات »عادلــة« للمحتجزيــن مــن 
بحســب  مقاضاتهــم  أو  التنظيــم،  مســلحي 
املعاييــر الدوليــة بتهــم ارتــكاب »جرائــم حــرب”، 
كمــا حثــت علــى النظــر فــي أمــر أطفــال املســلحين 
األجانــب الذيــن لــم يحصلــوا علــى الجنســية، 
وقالــت »ولــد آالف األطفــال لعائــالت أجنبيــة 
خــالل ســنوات النــزاع، وعلــى الــدول أن تمنــح 
األطفــال املولوديــن ملواطنيهــا فــي مناطــق النــزاع 
إمكانيــة الحصــول علــى الجنســية”. )أ ف ب، 

)2019-6-24
الحشــد  قيــادة  أعلنــت  ذلــك،  عضــون  فــي 
الشــعبي العراقــي، تنفيــذ عمليــة أمنيــة لتأميــن 
120 كلــم مــن الحــدود املمتــدة بيــن محافظــات 

األنبــار ونينــوى مــع ســورية.
وقــال الحشــد فــي بيــان نشــره علــى »تويتــر«: 
اللــواء  الشــعبي  للحشــد  األنبــار  »قيــادة  إن 
19 نفــذت عمليــة أمنيــة لتأميــن الحــدود مــع 
ســورية”، وأضاف البيان، أن »قوات الحشــد 
انتشــرت فــي املســاحة املســتهدفة فــي العمليــة 
وبضمنهــا مناطــق وادي صــواب وقريــة صويــب 
والبــو خليفــة، وعــدد مــن األوديــة فــي الشــريط 
الحدودي مع سورية«. )املوقع الرسمي للحشد الشعبي، 2019-6-24(
فيهــذه األثنــاء، قــال وزیرالخارجیــة األردنــي أیمــن الصفــدي، االثنيــن: إن 
حــل مشــكلة »مخيــم الركبــان« للنازحيــن الســوریين ھــو عــودة قاطنیــه 
ملناطقهــم بعدمــا أصبــح إیصــال املســاعدات مــن الداخــل الســوري 

.»
ً
»متاحــا

وقالت وزارة الخارجیةاألردنیة، في بیان: إن ذلك جاء خالل لقاء عقده 
الصفــدي مــع أعضــاء اللجنــة املشــكلة مــن الكونغــرس األمريكــي برئاســة 
مایكلسنغلتطويراســتراتيجية شــاملة حــول ســوریة، وتــم التأكیــد علــى 
أهميــة إنهــاء املعانــاة وإيجــاد حــل سیا�ســي لألزمــة الســورية كضــرورة 

باشليه: هناك 55 
ألف معتقل من 
مسلحي داعش في 
سورية والعراق 
 من 

ً
منهم 29 ألفا

أبناء املسلحين 
األجانب معظمهم 

دون سن الـ12



15

W W W . D C R S . S Y

ملف الشرق

إقلیمیــة ودولیــة.
ونقل البیان عن الصفدي القول: إن األردن »قام بدوره اإلنساني إزاء 
قاطني مخيم )الركبان( القریب من الحدود األردنیة حين كانت إمكانیة 
إیصال املســاعدات لهم من الداخل الســوري غير متاحة”، وشــدد على 
ضرورة تكثیف جهود املجتمع الدولي إلنهاء األزمة عبر الحل السیا�ســي 
الــذي یقبلــه الســوریون ویحفــظ وحــدة ســوریة واســتقرارها ویعیــد لهــا 

أمنها ویوفر ظروف العودة الطوعیة لالجئين إلى وطنهم.
ووفــق البیــان فقــد وضــع الصفــدي الوفــد فــي صــورة »الضغــوط« التــي 
 ضــرورة 

ً
یتعــرض لهــا األردن جــراء اســتضافة 1.3 ملیــون ســوري، مبینــا

تقدیــم املجتمــع الدولــي الدعــم الــالزم لالجئيــن ولــألردن الــذي »یقــدم كل 
مــا یســتطیع مــن عنایــة لالجئيــن رغــم ظروفــه االقتصادیــة الصعبــة«.

املجتمــع  عــن  نیابــة  اللجــوء  أزمــة  عــبء  »یتحمــل  األردن  إن  وقــال: 
 
ً
 اســتثنائیة« یســتوجب جهــدا

ً
الدولــي«، ویتحمــل جــراء ذلــك »ضغوطــا

« ملســاعدته علــى مواجهــة التحدیــات االقتصادیــة 
ً
 »اســتثنائیا

ً
دولیــا

الناتجــة عــن تبعــات اســتضافة الالجئيــن واألزمــة الســوریة. )كونــا، 24-
)2019-6

فيهــذه األثنــاء، أعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة أن املقاتــالت البريطانيــة 
»إف – 35« املتمركزة في قاعدة »أكروتيري« في قبرص، نفذت طلعات 

جوية فوق سورية والعراق.

وأفيــد فــي هــذا الشــأن بــأن ســت مقاتــالت مــن الجيــل الخامــس نفــذت 
14 طلعة فوق سورية والعراق، فيما ال يزال استخدام هذه املقاتالت 
 علــى املهمــات االســتطالعية، ولــم تســتعمل بعــد فــي 

ً
غيــر املرئيــة مقتصــرا

توجيــه ضربــات لإرهابييــن.
وتخطــط بريطانيــا بشــكل عــام للحصــول علــى 138 مقاتلــة مــن طــراز 
»إف -35«، فيمــا يوجــد فــي ترســانة ســالح الجــو البريطانــي حتــى اآلن 
17 مقاتلــة مــن هــذا الطــراز، والجديــر بالذكــر أن مقاتــالت »إف – 35« 
قــادرة علــى اإلقــالع والهبــوط العمــودي، حيــث ســيتم نشــرها علــى ظهــر 
حاملــة الطائــراتElizabethQueenHMSالتــي أنزلــت إلــى البحــر فــي 

تشــرين األول 2018. )األناضــول، 2019-6-25(
إلى ذلك، رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عودة مليون سوري 
مــن تركيــا إلــى بالدهــم، بعــد إعــالن مــا تســمى »املنطقــة اآلمنــة« املزعومــة 

شمال شرقالبالد على امتداد الحدود التركية السورية.
وقــال الرئيــس الترـكـي فــي كلمــة أمــام أعضــاء حزبــه: »نحــاول توســيع 
بقــدر املســتطاع حتــى يتمكــن  املنطقــة اآلمنــة علــى امتــداد حدودنــا 
الالجئــون الســوريون فــي بالدنــا مــن العــودة لبالدهــم”، وأضــاف: »فــي 
الوقــت الراهــن عــاد 330 ألــف ســوري لكننــي أعتقــد أنــه عنــد حــل 
 إلــى مليــون”. 

ً
املشــاكل فــي منبــج وشــرق الفــرات، ســيصل العــدد ســريعا

)2019-6-25 )رويتــرز، 

مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه
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بينمــا واصــل الجيــش العربــي الســوري عملياتــه العســكرية التــي تراجعــت 
 األســبوع الفائــت، الســتئصال التنظيمــات اإلرهابيــة مــن شــمال 

ً
نســبيا

البــالد، أعلــن أن مضاداتــه األرضيــة أســقطت طائــرة مســيرة أطلقهــا 
تنظيــم »جبهــة النصــرة« اإلرهابــي فــي محيــط مطــار حمــاة العســكري، 
فيمــا اســتهدفت وحداتــه فــي ريــف حمــاة الشــمالي مقــرات وخطــوط إمــداد 

للتنظيــم.
وأوضــح الجيــش، أن »مضــادات أرضيــة تحمــي مطــار حمــاة العســكري 
أســقطت طائــرة مســيرة أطلقتهــا النصــرة قبــل وصولهــا إلــى هدفهــا وهــي 
مجهــزة بصواريــخ تحــوي مــواد شــديدة االنفجــار وكذلــك بأجهــزة تحكــم 

)جــي بــي أر إس إل( ونظــام إطــالق للقذائــف«.
مــن جهتهــا، نفــذت وحــدات مــن الجيــش فــي منطقــة »خفــض التصعيــد« 
شــمال البــالد، رمايــات مدفعيــة دقيقــة وضربــات بســالح الصواريــخ ضــد 

مجموعــات مــن مســلحي »جبهــة النصــرة« كانــوا 
يســتقلون آليــات دفــع رباعــي مــزودة بمدفعيــة 
بريــف  النقيــر  قريــة  أطــراف  علــى  ورشاشــات 
إدلــب الجنوبــي باتجــاه بلــدة الهبيــط علــى تخــوم 

ريــف حمــاة الشــمالي.
تحــركات  الجيــش  مدفعيــة  قصفــت  كذلــك 
علــى  العــزة«  و«كتائــب  »النصــرة«  مســلحي 
محــور قريــة الجبيــن وخطــوط إمدادهــم مــن 
بلدتــي كفــر زيتــا واللطامنــة فــي الريــف الشــمالي 
مــا أدى إلــى تكبدهــم خســائر ماديــة وبشــرية. 

)2019-6-22 )ســانا، 
مــن جانــب آخــر، اندلعــت حرائــق فــي األرا�ســي 
حمــاة  بريــف  »بريديــج«  لبلــدة  الزراعيــة 
الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية 
شــنته جماعــات مســلحة منتشــرة فــي منطقــة 
»خفــض التصعيــد« واســتهدف أرا�ســي البلــدة.
وجددت الجماعات املســلحة املنتشــرة في ريف 
حمــاة الشــمالي والشــمالي الغربــي »اعتداءهــا 
بالقذائــف علــى القــرى والبلــدات اآلمنــة بريــف 
حمــاة، إذ ســقط عــدد منهــا علــى أراض زراعيــة 
بانــدالع  تســبب  الــذي  األمــر  بريديــج  بلــدة  فــي 
حرائــق فيهــا، وســقطت أربــع قذائــف صاروخية 
فــي  أطلقهــا املســلحون علــى املنــازل الســكنية 
بلــدة ســلحب بريــف حمــاة الشــمالي فــي محيــط 
املشــتل الزراعــي بالبلــدة، تســبب بوقــوع أضــرار 
ماديــة، مــن دون وقــوع إصابــات فــي صفــوف 

املدنييــن«. )ســانا، 2019-6-22(
علــى صعيــد متصــل، أكــد أعضــاء فــي مجلــس الشــعب الســوري عــن 
محافظــة إدلــب، أن نســبة كبيــرة مــن أبنــاء املحافظــة مــع خيــارات الدولــة 
الفعاليــات  مــع  فعــال  تواصــل  علــى  تبقــى  الســلطات  وأن  والجيــش، 

االجتماعيــة داخــل إدلــب.
وكشــف عضــو املجلــس صفــوان قربــي عــن غرفــة عمليــات سياســية 

وأمنيــة وعســكرية، موجــودة بحمــاة نشــطت منــذ بــدء املعــارك األخيــرة 
فــي املنطقــة، وتضــم قيــادات حزبيــة وأمنيــة وفعاليــات اجتماعيــة، وعلــى 
تواصــل فعــال وغيــر مســبوق مــع فعاليــات اجتماعيــة داخــل محافظــة 

إدلــب.
ولفــت إلــى أن كــم املعلومــات التــي وصلــت مــن داخــل إدلــب وبالتواصــل 
مع الفعاليات الســورية هناك، فاجأ الجميع بحجمه وتقنيته وفوائده.
وتوقع قربي أن تنطلق املعارك في جبهات أخرى لتغير املعادلة على تخوم 
إدلــب، وقــال: »قــد نلحــظ مفاجــآت عســكرية ال يتوقعهــا أحــد وســتكون 

.»
ً
آثارها إيجابية على املعارك الحاصلة شــماال

بدورهــا، اعتبــرت النائبــة فاطمــة خميــس أن معركــة إدلــب لــن تنتهــي 
 نتيجــة 

ً
 معقــدا

ً
 دوليــا

ً
 ألنهــا صــارت ملفــا

ً
بأشــهر واملوضــوع صعــب جــدا

تدخــل العديــد مــن الــدول، وأضافــت: »بالتالــي فــإن الخيــار العســكري لــن 
يســير بالشــكل الســريع وكذلــك الحــال بالنســبة 

للمصالحــات«.
املئــة  فــي   85 مــن  أكثــر  أن  خميــس  وأكــدت 
للدولــة  مؤيــدون  املحافظــة  فــي  األهالــي  مــن 
وينتظــرون بــأي لحظــة دخــول الجيــش، وأنــه 
 يتــم التواصــل مــع بعــض األهالــي، مشــيرة 

ً
يوميــا

إلــى أن هنــاك معانــاة كبيــرة للكثيــر منهــم فــي ظــل 
)2019-6-24 )الوطــن،  املســلحين.  وجــود 

الترـكـي  الجيــش  واصــل  وقــت  فــي  ذلــك،  يأتــي 
بنــاء جــدار عــازل حــول مدينــة عفريــن، واعتبــر 
مواطنــون فــي املدينــة ومراقبــون أن الخطــوة 
محيطهــا  عــن  عفريــن  لعــزل  تهــدف  التركيــة 

)2019-6-24 اليــوم،  )روســيا  الســوري. 
االتهامــات  روســيا  رفضــت  األثنــاء،  فيهــذه 
املوجهة إلى موســكو ودمشــق بأنهما مســؤولتان 
عــن التصعيــد فــي محافظــة إدلــب الســورية، 
ودعت للتأكد من صحة التقارير عن األوضاع 

امليدانيــة هنــاك.
األمــم  لــدى  الدائــم  روســيا  منــدوب  وقــال 
املتحــدة فاســيلينيبينزيا، خــالل جلســة مجلــس 
األمن الدولي، الثالثاء: إن »املعلومات التي يتم 
نشــرها مــن منبــر مجلــس األمــن الدولــي تتناقــض 
الــواردة مــن   مــع البيانــات العملياتيــة 

ً
أحيانــا

وتابــع:  مباشــرة«،  التصعيــد  خفــض  مناطــق 
امللــف  يــدل علــى محــاوالت لتســييس  »وهــذا 

الســوري«. اإلنســاني 
للقــوات  العمليــات  جميــع  أن  علــى  وشــدد 
، وأن 

ً
البــؤر اإلرهابيــة حصــرا الســوري تســتهدف  الروســية والجيــش 

للمســلحين. مؤكــدة  مواقــع  إلــى  فقــط  توجــه  الضربــات 
وقــال نيبينزيــا: »وفــي هــذا الصــدد ندعــو األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 
والوكاالتاملتخصصــة للمنظمــة، بمــا فيهــا منظمــة الصحــة العامليــة لعــدم 
اإلســراع بنشــر معلومــات غيــر مؤكــدة. ويجــب أخــذ املعطيــات مــن مصــادر 

نيبينزيا: املعلومات التي 
يتم نشرها من منبر 
مجلس األمن الدولي 
 مع 

ً
تتناقض أحيانا

البيانات العملياتية في 
مناطق خفض التصعيد 
وهذا يدل على محاوالت 

لتسييس امللف 
اإلنساني السوري
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حرائق في األرا�سي الزراعية لبلدة »بريديج« بريف حماة الشمالي

موثوقــة وغيــر مسيســة والتأكــد منهــا«.
مــن جهتــه، قــال رئيــس املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية اللــواء 
 
ً
 قاطعا

ً
أليك�ســي باكين خالل الجلســة عبر اتصال فيديو: »نرفض رفضا

جميع التصريحات حول الطابع العشوائي لضربات القوات الحكومية 
علــى األهــداف فــي إدلــب«.

فــي  االنحيــاز   
ً
دائمــا ونالحــظ  األرض  علــى  هنــا  نعمــل  »نحــن  وأضــاف: 

تغطيــة األحــداث فــي منطقــة إدلــب مــن قبــل عــدد مــن الــدول التــي تتهــم 
ســورية وروســيا بتصعيــد التوتــر، وفــي الوقــت ذاتــه تتغا�ســى عــن فظائــع 

الجهادييــن ونشــاطهم اإلرهابــي فــي املحافظــة«.
 للحفــاظ علــى نظــام وقــف 

ً
وأشــار إلــى أن الجانــب الترـكـي يبــذل جهــودا

إطــالق النــار فــي منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب، وأكــد أن جهــود املركــز 
الرو�ســي للمصالحــة تأتــي فــي إطــار االتفاقــات الروســية – التركيــة حــول 
إدلب واالتفاقات التي تم التوصل إليه خالل املشاورات في إطار عملية 

أســتانا.
ولفــت إلــى أن االتفاقــات حــول وقــف إطــالق النــار ال تشــمل محاربــة 

كانــت. أينمــا  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
وفــي شــأن آخــر، أفــاد باكيــن بــأن هنــاك مــا بيــن 40 و80 ألــف نــازح ســوري 
 أنه تم إعداد العدد الضروري 

ً
يستعدون ملغادرة محافظة إدلب، مؤكدا

مــن األماكــن الســتقبالهم فــي مراكــز اإليــواء املؤقــت فــي محافظــات حمــاة 
وحمــص وديــر الزور.

وأضــاف: أن الحكومــة الســورية مســتعدة لضمــان الظــروف للعــودة 

اآلمنــة للمدنييــن مــن منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب. )روســيا اليــوم، 
)2019-6-25

فــي هذهاألثنــاء، أعلــن املركــز الرو�ســي للمصالحــة فــي ســورية عــن تصــدي 
قاعــدة  علــى  مســيرة  بطائــرات  لهجــوم  الروســية  الجويــة  الدفاعــات 

حميميــم الروســية فــي محافظــة الالذقيــة.
وقــال رئيــس املركــز الرو�ســي للمصالحــة، اللــواء أليك�ســي باكيــن فــي بيــان 
لــه، األربعــاء: إن »عناصــر التشــكيالت املســلحة غيــر الشــرعية حاولــوا 
يــوم 26 حزيــران مهاجمــة قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية بواســطة 

طائــرات مســيرة”.
وأضــاف: أن »وســائل الدفــاع الجــوي الروســية رصــدت ودمــرت طائرتيــن 
مســيرتين اقتربتــا مــن القاعــدة الروســية مــن جهــة الجنــوب الغربــي”، 
 أن 

ً
وأكــد رئيــس املركــز عــدم وجــود إصابــات أو أي أضــرار ماديــة، مضيفــا

القاعــدة تعمــل وفــق النظــام املعتــاد.
وفــي شــأن آخــر، أشــار اللــواء باكيــن إلــى أنــه ال يــزال هنــاك احتمــال قيــام 
اإلرهابييــن باســتفزازات مــن خــالل فبركــة تمثيليــات باســتخدام مــواد 
ســامة فــي الجــزء الجنوبــي مــن منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب، وذلــك 
بهــدف اتهــام القــوات الحكوميــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــد 

املدنييــن. )روســيا اليــوم، 2019-6-26(
هــذا، وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة األربعــاء عــن مقتــل جنــدي ترـكـي 

وإصابــة 5 آخريــن فــي اشــتباكات مــع مســلحين أكــراد شــمااللبالد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الخسائر البشرية حدثت خالل اشتباكات 
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مــع »وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة« و«حــزب العمــال الكردســتاني«، 
فــي منطقــة عفريــن الســورية التــي نفــذت فيهــا أنقــرة عمليــة »غصــن 
الزيتــون« العــام املا�ســي ضــد األكــراد فــي شــمال ســورية. )رويتــرز، 6-26-

)2019
وأعلــن الرئيــس الترـكـي، رجــب طيــب أردوغــان، أنــه ســيتطرق للشــأن 
الســوري خــالل لقــاءات ثنائيــة ســيعقدها مــع كل مــن نظيريــه األمريكــي، 

دونالــد ترامــب، والرو�ســي، فالديميــر بوتيــن.
وأشــار أردوغــان فــي مؤتمــر صحافّيأجــراه بمطــار أســن بوغــا، فــي العاصمــة 
أنقــرة، األربعــاء، قبيــل مغادرتــه إلــى اليابــان للمشــاركة فــي قمــة مجموعــة 
العشــرين بمدينــة أوســاكا، إلــى أن تركيــا تراقــب الوضــع فــي مدينــة منبــج 

الســورية.
وأضاف: »على واشنطن أن تفي بوعودها، فنحو 90% من املدينة عائدة 

بانســحاب  يتمثــل  وطلبنــا  العربــي،  للمكــون 
املحتليــن فــي منبــج إلــى شــرق الفــرات”، وأوضــح 
أن القــوات الســورية »تتصــرف بــال رحمــة« فــي 
 إلــى أن نقــاط املراقبــة التركيــة 

ً
إدلــب، مشــيرا

إلــى  الحيــن واألخــر  بيــن  تتعــرض  هنــاك  الـــ12 
تحرشــات.

وقال: »ال نريد أن يحدث أي أمر لتلك النقاط، 
ولكن نرغب في أن تسير األمور كما هو مخطط 
فمخاطبنــا  املقطوعــة،  للوعــود   

ً
ووفقــا لهــا 

هــي روســيا، وننســق معهــا عبــر التشــاور ســواء 
علــى مســتوى وزارتــي الدفــاع أو الخارجيــة أو 

)2019-6-27 )األناضــول،  االســتخبارات«. 
مقتــل  التركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  وبينمــا 
أحــد العســكريين األتــراك وإصابــة 3 آخريــن 
بهجــوم علــى نقطــة مراقبــة لتركيــا فــي منطقــة 
إدلــب لخفــض التصعيــد شــمال غــرب ســورية، 
متهمــة ســلطات البــالد بالوقــوف وراء الحــادث.
وقالــت وزارة الدفــاع التركيــة، فــي بيــان أصدرتــه 
مساء الخميس: إن القوات السورية املتمركزة 
اســتهدفت  التصعيــد  خفــض  منطقــة  قــرب 
نقطــة املراقبــة العاشــرة الواقعــة فــي الزاويــة 
املدفعيــة،  بقذائــف  الجنوبــي  إدلــب  بريــف 

.
ً
معتبــرة هــذا الهجــوم متعمــدا

وأفــادت الدفــاع التركيــة بأنــه وعلــى خلفيــة هــذا التطــور، تــم اســتدعاء 
امللحــق العســكري الرو�ســي فــي أنقــرة إلــى رئاســة األركان العامــة التخــاذ 

اإلجــراءات الالزمــة مــع روســيا بشــأن هــذا الحــادث.
وتعهــدت وزارة الدفــاع التركيــة بالــرد علــى هــذا الهجــوم »بأق�ســى صــورة 
ممكنــة«، مضيفــة أن الوضــع تجــري متابعتــه عــن كثــب. )روســيا اليــوم، 

)2019-6-27
أكــد الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، أن نتائــج التعــاون بيــن بــالده 
وروســيا فــي إطــار تســوية األزمــة الســورية أثبتــت القــدرة علــى بنــاء ســالم 

إقليمــي.

 »G20« وقــال أردوغــان، الخميــس، قبــل انطــالق أعمــال قمــة مجموعــة
الجاريــة فــي اليابــان يومــي 28 و29 حزيــران الجــاري: إنــه »مــن الطبيعــي« 
أن توطــد تركيــا عالقتهــا مــع الــدول املجــاورة علــى أســس مــن املصالــح 

املشــتركة واالحتــرام املتبــادل.
وأشار في هذا الشأن إلى أن تركيا »ال تتردد في اتخاذ أي خطوات تحتاجها 
 
ً
للحفــاظ علــى اســتقرارها فــي تلــك املنطقــة، املليئــة بالتهديــدات«، مشــيرا

إلــى أن التنــوع »يثــري العالقــات الخارجيــة«.
: »تعــود عالقتنــا مــع جارتنــا روســيا إلــى عقــود 

ً
وأضــاف أردوغــان قائــال

مضــت، ونتقــدم بعالقاتنــا معهــا إلــى األمــام فــي إطــار أولويــات البلديــن.. 
لدينا اتصاالت مكثفة مع روســيا إلنهاء االشــتباكات في ســورية وتحقيق 
االســتقرار والهــدوء فــي أقــرب وقــت ممكــن، كمــا تجمعنــا مجــاالت أخــرى 

مثــل الطاقــة والتجــارة والدفــاع والصناعــة«.
التركيــة  الجهــود  أن  علــى  أردوغــان  وشــدد 
الروســية فــي ســورية أثبتــت قدرتهــا علــى »إقامــة 
: »لقــد حققنــا 

ً
ســالم إقليمــي«، وأوضــح قائــال

املدنيــة  الخســائر  تجنــب  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
نجاحــا

والتقــدم علــى طريــق الحــل السيا�ســي مــن خــالل 
ولفــت  التصعيــد«،  خفــض  مناطــق  تنفيــذ 
الرئيــس الترـكـي إلــى أن التعــاون الثالثــي لتركيــا 
وروســيا وإيــران فــي ســورية أســهم فــي »تجنــب 
إدلــب،  فــي  مــن منازلهــم  مئــات اآلالف  نــزوح 
وتجنــب الهجــرة« إلــى بــالده وأوروبــا. )األناضــول 

)2019-6-27 نيــكاي،   +
املتحــدة،  الواليــات  جــددت  جانبهــا،  مــن 
الخميــس، أنهــا لــن تتســاهل مــع لجــوء القــوات 
الكيميائــي  الســالح  إلــى  الســورية  الحكوميــة 
فــي حــال  إدلــب،  فــي محافظــة  أثنــاء هجومهــا 

ذلــك. حــدوث 
إلــى  الخــاص  األمريكــي  املبعــوث  وقــال 
فــي  جيفــري،  جيمــس  الســوري،  الشــأن 
تصريحصحافّيأدلى به خالل لقاء عقده ممثلو 
الدول املشاركة في »التحالف الدولي« املزعوم 
ضــد تنظيــم داعــش، فــي بروكســل: »لقــد بعثنــا 
رســالة واضحــة مفادهــا أننــا ســنتخذ خطــوات 
 فــي حــال اســتخدام 

ً
قاســية بــل وقاســية جــدا

.»
ً
األســلحة الكيميائيــة فــي إدلــب، وإمكانيــة حــدوث ذلــك واردة دومــا

ــر جيفــري بــأن الواليــات املتحــدة وجهــت ضربــات إلــى ســورية مرتيــن 
ّ
وذك

 أن بــالده 
ً
 علــى اســتخدام »الكيميائــي« مــن قبــل دمشــق، مضيفــا

ً
ردا

علــى اتصــال دائــم مــع موســكو بشــأن األزمــة فــي ســورية، وأن واشــنطن 
نبهــت موســكو بعــدم قبــول اســتخدام هــذا النــوع مــن الســالح فــي إدلــب. 

)2019-6-27 )إنترفاكــس، 
للجيــش  تابعــة  مواقــع  قصــف  عــن  التركيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
 علــى اســتهداف نقطــة مراقبــة فــي إدلــب، وأرســل الجيــش 

ً
الســوري، ردا

التركــي تعزيــزات عســكرية واســعة جديــدة إلــى الحــدود مــع ســورية، تضــم 

املركز الرو�سي 
للمصالحة في 

سورية: الدفاعات 
الجوية الروسية 
تتصدى لهجوم 

بطائرات مسيرة على 
قاعدة حميميم
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استهداف عدد من الخطوط البحرية ملرابط النفط في بانياس

ناقــالت جنــد مدرعــة والعديــد مــن أفــراد القــوات الخاصــة. )األناضــول، 
)2019-6-28

علــى صعيــد آخــر، أعلنــت وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة اســتهداف عــدد 
مــن الخطــوط البحريــة ملرابــط النفــط فــي بانيــاس بعمــل تخريبــي إرهابــي 
مــا تســبب بتســرب نفطــي فــي منطقــة املصــب البحــري وتعطــل عــدد مــن 

املرابــط.
 للمرابط 

ً
ووصف وزير النفط السوري االعتداء الذي استهدف خطوطا

النفطية في بانياس بذي طابع إرهابي.
 باســتهدافه 

ً
 جديــدا

ً
وقــال علــي غانــم: إن القطــاع النفطــي يشــهد فصــال

»من خالل ضرب إحدى منظومات ذلك القطاع، وهو مصب بانياس”، 
وأضــاف: أن »االســتهداف طــال مناطــق الربــط للســفن الناقلــة للنفــط 
الخــام، كمــا طــال 3 مرابــط واألضــرار كانــت كبيــرة فــي 6 خطــوط ربــط 

لســفن نقــل النفــط الخــام«.
النفــط »تصــدت لعمليــات  فــي وزارة  الفنيــة  الــورش  وذكــر غانــم أن 
اإلصــالح ومــن اللحظــة األولــى لهــذا العمــل اإلرهابــي، وخــالل ســاعات 
ســيعود العمــل فــي مصــب بانيــاس، واســتقبال الســفن لعمليــات تفريــغ 

الخــام«. النفــط 
 ضم مديري الشركات النفطية في مدينة بانياس، 

ً
وترأس غانم اجتماعا

إضافــة إلــى اللجــان األمنيــة، لبحــث التطــورات، وكانــت وزارة النفــط 
أعلنــت علــى صفحتهــا فــي »فيســبوك »عــن وجــود تســرب نفطــي بمنطقــة 
املصــب البحــري فــي بانيــاس فقامــت ورشــة الغطاســين التابعــة للشــركة 
الســورية لنقــل النفــط بالكشــف تحــت املــاء علــى الخطــوط البحريــة 
للمرابــط فــي منطقــة التلــوث ليتبيــن وجــود اعتــداء علــى خمســة خطــوط 

عائــدة للمرابــط الثانــي والثالــث والرابــع أدت لخروجهــا عــن الخدمــة”.
باإلصالحــات  »باشــرت  فيهــا  الورشــاملتخصصة  إن  الــوزارة:  وقالــت 
العمــل  أن  وأكــدت  الضــرر«،  تقديــر  مــن  االنتهــاء  فــور  اإلســعافية 

 .»
ً
سيســتأنف »خــالل ســاعات قليلــة فــي املصــب كمــا كان عليــه ســابقا

)2019-6-23 اليــوم،  )روســيا 
 حــول تخريــب أنابيــب نقــل 

ً
بمــوازاة ذلــك، نشــرت صحيفــة روســية مقــاال

النفــط البحريــة إلــى مصفــاة بانيــاس الســورية، مشــيرة بإصبــع االتهــام إلى 
الجهــة التــي قامــت بتفجيرهــا.

وجــاء فــي املقــال: ظهــرت فــي شــبكة النــت صــور ألنابيــب نفــط مفجــرة فــي 
ســورية. الحديــث يــدور عــن أنابيــب بحريــة فــي منطقــة بانيــاس، علــى 

بيــن محافظتــي طرطــوس والالذقيــة... ســاحل البحــر املتوســط، 
، إنمــا تم تفجيرها. 

ً
ظهــر الصــور أن خطــوط األنابيــب لــم تتلــف مصادفــة

ُ
ت

زود مصفــاة تكريــر النفــط فــي  ـ ـ وتكمــن أهميــة هــذه الخطوطفــي أنهــا ت
بانيــاس باملــواد الخــام مــن الناقــالت. وهــي اآلن املصــدر الرئيــس للطاقــة 
ألولــى  ة ا ـ االســتراتيجية فــي ســورية، الــذي يحاولــون قطعــه، وبالدرجـ

الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
 ملدون تحت اسمTanktrackers، قامت ناقلتان 

ً
أما خلفية ذلك، فوفقا

مــن إيــران،OCEANTRUE وSABITI، بتســليم مــا يقــرب مــن مليــون 
برميــل مــن النفــط إلــى بانيــاس الســورية يومــي 5  و11 أيــار.

وكتــب مــدون آخــر فــي تويتــر تحــت اســمweaponLost:“ســوف يشــك 
الناس في إسرائيل والواليات املتحدة، لكنني ال أستبعد تركيا. قد يكون 
 مــن رد )أنقــرة( علــى قصــف )نقطــة املراقبــة التركيــة( فــي إدلــب 

ً
هــذا نوعــا

 فــي 
ً
مــن دون أي خطــر بالتصعيــد.. يوجــد فــي تركيــا غواصــون جيــدون جــدا

االســتخبارات والوحــدات الخاصــة”.
ومــع ذلــك، فــإن احتمــال مشــاركة وحــدات تخريبيــة تابعــة للبحريــة 
األمريكيــة فــي املنطقــة غيــر مســتبعد. فقــد يكــون تعطــل أنابيــب النفــط 
فــي منطقــة بانيــاس الســورية بمثابــة تحذيــر إليــران بعــد حــوادث ناقــالت 
 عــن »أوراســيا 

ً
النفــط املعروفــة فــي منطقــة الخليــج. )روســيا اليــوم نقــال

)2019-6-26 ديلــي«، 

ملف الشمال
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ملف الشمال

التعليق

ــعب، الدكتــورة نــورا أريســيان،  ــدت عضــو مجلــس الشَّ
ّ
      أك

أنَّ األمــور فــي شــمال وشــمال شــرق وشــرق البــالد تشــهد 

مرحلــة تصعيديــة غيــر مرئيــة، رغــم أن األوضــاع 

بــدت هادئــة فــي املــدة املاضيــة، وظــّن 

 .
ً
بعضهــم أن الحــل اقتــرب كثيــرا

إال أن وضع إدلب يكشف بأن 

تكثيــف دعمهــا  قــررت  تركيــا 

للتنظيمات اإلرهابية واملليشيات 

بهــا، وهــذا يعنــي  املســلحة املرتبطــة 

أنهــا ســتكثف مــن تدخلهــا العدوانــي فــي 

ســورية، رغــم كل الوعــود واالتفاقــات التــي 

تطلقهــا أو التــي أبرمتهــا مــع روســيا أو حتــى إيــران 

الخصــوص. بهــذا 

       لعــل تركيــا تعتقــد فــي اآلونــة األخيــرة أن روســيا 

 
ً
ستصمت أمام هذه التحركات العدائية تجاه سورية، نظرا

للدخــول معهــا بصفقــة شــراء منظومــة صواريــخ الدفــاع الجويــة 

»اس400«.  الروســية 

 فــي حلــف شــمال األطل�ســي 
ً
 مخلصــا

ً
      فــي النهايــة تبقــى تركيــا عضــوا

ر وجهتها الجيوسياسية، كما أن الواليات املتحدة  غّيِ
ُ
»الناتو«، ولن ت

 مــن أجــل أمــن أميــركا 
ً
 مهمــا

ً
األمريكيــة تنظــر إلــى تركيــا بحســبانها عامــال

فــي املنطقــة، هــذا بالترافــق مــع مواصلــة أنقــرة الســعي إلــى تعزيــز 

نفوذهــا فــي الشــرق األوســط مســتغلة فرصــة األجــواء املتوتــرة بيــن كل 

مــن إيــران والواليــات املتحــدة األميركيــة.

الحــظ حالــة مــن التصعيــِد السيا�ســّي 
ُ
      باإلضافــة إلــى مــا ســبق، ت

 مــع التصعيــد العســكري فــي إدلــب، األمــر الــذي جعــل أردوغــان 
ً
تزامنــا

، ألن اإلدارة األمريكيــة لــن تســكت علــى ابتزازاتــه 
ً
فــي وضــع محــرج جــدا

املتالحقــة للحصــول علــى موطــئ قــدم فــي شــرق الفــرات وفــي مدينــة 

منبج مقابل اإلبقاء على االنزياح باتجاه الواليات املتحدة األميركية 

علــى حســاب روســيا. 

      لقــد بــات أردوغــان فــي موقــف صعــب، فقــَد حلفــاءه، وتدهــورت 

عالقتــه مــع الواليــات املتحــدة، وهــو بحاجــة الــى روســيا أمــام الغــرب. 

بالتالــي ال يســتطيع املواجهــة، وربمــا يراجــع سياســته الخارجيــة.

الخارجيــة  سياســاته  فــي   
ً
مغامــرا  

ً
نهجــا أردوغــان  انتهــج  وقــد      

والداخليــة، وهــذا مــا أدى إلــى هزيمتــه فــي انتخابــات رئاســة بلديــة 

 .
ً
مؤخــرا إســطنبول 

      أعتقــد أن نقطــة تحــول حصلــت قبــل أيــام قليلــة، عندمــا أحبــط 

الجيــش العربــي الســوري اعتــداءات متصاعــدة لإرهابييــن، وأعلنــت 

وزارة الدفــاع التركيــة أنهــا مســتعدة للــرد املناســب فــي حــال تكــرر 

اســتهداف نقــاط املراقبــة التركيــة فــي إدلــب، وهــذا يشــير الــى أن تركيــا 

اليــوم تواجــه تحديــات جديــدة فــي ســورية. 

 متعدد 
ً
      هذا، ووفق العديد من التحليالت، فإن تركيا تلعب دورا

الجوانــب، ومتعــدد املحــاور فــي شــمال ســورية؛ فهــي تــرى أن شــمال 

سورية موضوع حيوي من أجل أمنها القومي، لذلك تقوم بتأسيس 

، إذ إنَّ الجانــب التركــي فــي غــزوه ألجــزاء 
ً
وتعزيــز مواقعهــا للبقــاء طويــال

ه يقوم باستعادة إرث أجداده في سورية.
ّ
من شمال البالد يعتقد أن

       والواضــح أن تركيــا جــادة فــي تكــرار روايــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة 

بصيغة مختلفة، لكن قرار دمشق ثابت بتحرير كل شبر من سورية، 

.
ً
والجيش العربي السوري عازم على استعادة األرا�سي املحتلة كافة

      مــن جانبــه أشــار ُمِعــدُّ التقريــر، إلــى أنَّ هنــاك خبريــن يثيــران املزيــد 

مــن الهواجــس والقلــق  وردا فــي التقريــر، األول يتعلــق بتواصــل 

عمليات االستعادة ألبناء الدواعش األجانب املعتقلين لدى »قوات 

ســورية الديمقراطيــة – قســد«، والهاجــُس املترتــب علــى هــذا األمــر 

 منــه؛ بــل مــن الســبب املخفــّي الــذي قــاد إلــى هــذا  التحــّول 
ً
ليــس ناتجــا

فــي مواقــف الــدول األجنبيــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء الدواعــش، فبعــد 

أن كانــت ترفــض بشــكل قاطــع اســتعادتهم باتــت تبــرر لذلــك، كمــا أنَّ 

كل عمليــات االســتعادة تتــم بعــد دخــول وفــود مــن قبــل تلــك الــدول 

بشــكل غيــر شــرعي إلــى مناطــق ســيطرت املليشــيات الكرديــة.

والثانــي، يتعلــق بإعــادة تفعيــل ملــف الكيميائــي فــي إدلــب مــن قبــل 

الواليــات املتحــدة األميركيــة وهــذا يرتبــط بشــكل مباشــر باملســاعي 

معركتــه  فــي  الســوري  العربــي  الجيــش  تقــدم  إليقــاف  األميركيــة 

أن  كمــا  البــالد،  شــمال  مــن  اإلرهابيــة  التنظيمــات  الســتئصال 

اســتخدامه فــي هــذا الوقــت بالتحديــد يأتــي فــي اإلطــار نفســه الــذي 

اســتخدمته فيــه الواليــات املتحــدة طــوال األزمــة، كبوابــة للتدخــل فــي 

نقــاط التوتــر فــي امليــدان الســورّي.
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