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أيــــــام عربــيــة ودولـيـــة

االثنين 2018/4/16

نص إعالن قم��ة القدس العربية في الظهران
الظهران (السعودية)  -اختتمت ،مساء أمس ،أعمال القمة العربية العادية الـ" 29قمة
القدس" ،والتي عقدت برئاس���ة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ،بمدينة
الظهران السعودية.
وفي ما يلي البيان الختامي للقمة:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الظهران بالمملكة العربية الس���عودية ،يوم
 29رج���ب  1439ه���ـ الموافق  15إبريل 2018م ،في الدورة العادية التاس���عة والعش���رين
لمجل���س جامعة الدول العربية على مس���توى القمة ،بدعوة كريمة م���ن خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس
ً
متينة تحمي أمتنا من اإلخطار المحدقة بها وتصون األمن واالس���تقرار ،وتؤمن مستقبال
مش���رقًا واعدًا يحمل األمل والرخاء لألجيال القادمة وتس���هم في إعادة األمل لش���عوبنا
العربية التي عانت من ويالت ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحوالت كان
لها األثر البالغ في إنهاك جسد األمة.
وال غ���رو في أن األم���ة العربية م���رت بمنعطفات خطرة ج���راء الظ���روف والمتغيرات
المتس���ارعة على الس���احتين اإلقليمية والدولية ،وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات
تهدف إلى التدخل في ش���ؤونها الداخلية وزعزعة أمنه���ا والتحكم في مصيرها ،األمر
ال���ذي يدعونا إلى أن نك���ون أكثر توحدًا وتكاتفًا وعزمًا على بناء غد أفضل يس���هم في
تحقي���ق آم���ال وتطلعات ش���عوبنا ،ويحد من تدخ���ل دول وأطراف خارجية في ش���ؤون
المنطقة وفرض أجن���دات خارجية تتعارض مع ميثاق األم���م المتحدة وقواعد القانون
الدولي وحقوق اإلنسان ،وتنشر الفوضى والجهل واإلقصاء والتهميش.
وإليماننا الراس���خ بأن أبناء األمة العربية الذين اس���تلهموا تجارب الماضي وعايش���وا
الحاضر هم األقدر واألجدر على استش���راف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم ال يلين
فإننا:
 .1نؤكد مجددًا على مركزية قضية فلس���طين بالنس���بة لألم���ة العربية جمعاء ،وعلى
الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ،عاصمة دولة فلسطين.
 .2نش���دد على أهمية الس�ل�ام الش���امل والدائم في الش���رق األوس���ط كخي���ار عربي
إس���تراتيجي تجس���ده مبادرة الس�ل�ام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية بقمة
بيروت في العام 2002م ،ودعمتها منظمة التعاون اإلس�ل�امي التي ال تزال تشكل الخطة
األكثر ش���مولية لمعالجة جميع قضايا الوض���ع النهائي وفي مقدمتها قضية الالجئين
التي توفر األمن والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية ،ونؤكد على التزامنا
بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
 −نؤك���د بط�ل�ان وعدم ش���رعية الق���رار األميركي بش���أن االعتراف بالق���دس عاصمة
إلس���رائيل ،مع رفضنا القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،حيث ستبقى القدس
الش���رقية عاصمة فلس���طين العربية ،ونحذر م���ن اتخاذ أي إجراءات من ش���أنها تغيير
الصفة القانونية والسياس���ية الراهنة للقدس حيث س���يؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة
على الشرق األوسط بأكمله.
 −نرح���ب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بش���أن القدس ونقدم الش���كر للدول
المؤي���دة ل���ه مع تأكيدنا على االس���تمرار في العمل على إعادة إطالق مفاوضات س�ل�ام
فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية
بس���بب المواقف اإلس���رائيلية المتعنتة ،آملين بأن تت���م المفاوضات وفق جدول زمني
محدد إلنهاء الصراع على أس���اس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلس���طينية
المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ،إذ إن هذا
هو السبيل لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة ،كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني
للسالم كما أعلنها في خطابه أمام مجلس األمن في  20فبراير 2018م.
 −نؤك���د رفضنا كل الخطوات اإلس���رائيلية أحادية الجانب الت���ي تهدف إلى تغيير
الحقائ���ق على األرض وتقويض حل الدولتي���ن ،ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات
الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس األمن رقم  2334عام 2016م ،الذي يدين االستيطان
ومصادرة األراضي ،كما نؤكد دعمنا لمخرجات مؤتمر باريس للس�ل�ام في الشرق األوسط
ً
المنعقد بتاريخ 2017 / 15/1م ،والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين س���بيال
وحيدًا لتحقيق السالم الدائم.
 −نطالب بتنفي���ذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطالن
كافة اإلجراءات اإلس���رائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها
العربية الحقيقية ،ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف بها
عاصمة إلسرائيل.
 −نؤك���د على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيس���كو الصادر عن
ال���دورة  200بتاري���خ 2016 /18/10م ،ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مس���ؤولياته إزاء
االنتهاكات اإلس���رائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد األقصى والمصلين
فيه ،واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة

على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
 .3ندين بأش���د العبارات ما تعرضت له المملكة العربية الس���عودية من اس���تهداف
ألمنه���ا عبر إطالق ميلش���يات الحوثي اإلرهابية التابعة إليران ( )119صاروخًا باليس���تيًا
عل���ى مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة ،ونؤكد دعمنا ومس���اندتنا للمملكة
العربية الس���عودية ف���ي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنه���ا ومقدراتها ،ونطالب
المجتمع الدولي بضرورة تش���ديد العقوبات على إيران وميليش���ياتها ومنعها من دعم
الجماعات اإلرهابية ومن تزويد ميليش���يات الحوثي اإلرهابية بالصواريخ الباليس���تية
اإليرانية المنش���أ والصنع ،التي يتم توجيهها من اليمن للمدن الس���عودية واالمتثال
للقرار األممي رقم ( )2216الذي يمنع توريد األسلحة للحوثيين.
 −نؤكد دعمنا ومساندتنا لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها
ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه اآلثمة.
 −نس���اند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلنهاء األزمة اليمنية على
أس���اس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرج���ات مؤتمر الحوار الوطني ،وقرار
مجلس األمن  2216عام 2015م وبما يؤمن استقالل اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل
في ش���ؤونه الداخلية ،ويحفظ أمنه وأمن دول جواره ،كما نثم���ن مبادرات إعادة اإلعمار
ووقوف دول التحالف إلى جانب الش���عب اليمني الش���قيق من خالل مبادرة إعادة األمل
وما تقدمه من مس���اعدات إغاثية وعالجية وتنموية من خالل مش���اريع اإلغاثة واألعمال
اإلنسانية ،التي يقدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،كما نرحب بقرار
دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة
على البحر األحمر الس���تقبال المواد اإلغاثية واإلنس���انية ،ونش���يد بالمس���اعدات التي
قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة لليمن.
 −نش���يد بحرص التحالف العربي البالغ على االلتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي
اإلنس���اني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل االستفزازات والممارسات الحوثية
اإلرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.
 −نرفض التدخالت اإليرانية في الش���ؤون الداخلي���ة للدول العربية وندين المحاوالت
العدواني���ة الرامية إلى زعزعة األمن وما تقوم به م���ن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول
العربية ،بما في ذلك دعمها وتسليحها للميلشيات اإلرهابية في عدد من الدول العربية،
لما تمثله من انتهاك لمبادئ حس���ن الجوار ولقواعد العالقات الدولية ولمبادئ القانون
الدولي ولميثاق منظمة األمم المتحدة.
 −مطالبة إيران بسحب ميليش���ياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول
العربية وباألخص سورية واليمن.
 −نؤكد الحرص على التمس���ك بالمب���ادئ الواردة في ميثاق األم���م المتحدة وميثاق
جامعة الدول العربية ،وأن تكون عالقاتنا مع الدول األخرى مبنية على االحترام المتبادل
والتعاون اإليجابي بما يكفل إرساء دعائم األمن والسالم واالستقرار ودفع عملية التنمية.
 .4نش���دد على ضرورة إيجاد حل سياس���ي ينهي األزمة السورية ،بما يحقق طموحات
الش���عب الس���وري الذي يئن تحت وطأة الع���دوان ،وبما يحفظ وحدة س���ورية ،ويحمي
س���يادتها واس���تقاللها ،وينهي وجود جميع الق���وات الخارجية والجماع���ات اإلرهابية
الطائفي���ة فيها ،اس���تنادًا إلى مخرجات جني���ف ( )1وبيانات مجموع���ة الدعم الدولية
لس���ورية ،وقرارات مجلس األم���ن ذات الصلة ،خاصة القرار رق���م  2254للعام 2015م ،فال
ً
سبيل لوقف نزيف الدم إال بالتوصل إلى تسوية سلمية ،تحقق انتقاال حقيقيًا إلى واقع
سياس���ي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب الس���وري عبر مسار جنيف الذي
يش���كل اإلطار الوحيد لبحث الحل السلمي ،ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف
المعاناة اإلنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة.
 −تابعنا ما قامت به القوة الغربية في س���ورية وفي هذا الشأن ندين بشدة استخدام
النظام السوري لألسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد الشعب السوري ،ونطالب المجتمع
الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا للقانون الدولي اإلنساني
وتلبي���ة لنداء الضمير الح���ي في العالم الذي يرفض القتل والعن���ف واإلبادة الجماعية
واستخدام األسلحة المحرمة.
 .5يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على اس���تقراره وسالمة أراضيه
بوجه االنتهاكات اإلس���رائيلية المتكررة لسيادته ،كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان
ف���ي تحمله لألعباء المترتبة على أزمة النزوح الس���وري ،ويش���يدون بنجاح مؤتمري روما
وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.
 .6نجدد التأكيد على أن أمن العراق واس���تقراره وس�ل�امة ووحدة أراضيه حلقة مهمة
في سلسلة منظومة األمن القومي العربي ،ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده
للقض���اء على العصاب���ات اإلرهابية ونثمن اإلنجازات التي حققه���ا الجيش العراقي في
تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من اإلرهابيين.
 −نؤي���د الجهود الهادفة إلى إعادة األمن واألمان إلى العراق وتحقيق المصالحة
ً
الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصوال إلى عراق

لقطة من القمة العربية "قمة القدس" التي عقدت في مدينة الظهران ،أمس.

آمن ومستقر.
 −نش���كر جهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة إعمار العراق ،كما نشكر
الدول المس���اهمة في إع���ادة اإلعمار متمنين للعراق األمن واالزده���ار والتقدم في إطار
حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها.
 .7نش���دد على أهمية دعم المؤسسات الش���رعية الليبية ،ونؤيد الحوار الرباعي الذي
اس���تضافته جامعة الدول العربية بمش���اركة االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي واألمم
المتحدة وكذلك دعم جهود التوص���ل إلى اتفاق ينهي األزمة من خالل مصالحة وطنية
وفقًا التفاق "الصخيرات" ،وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.
 −نؤك���د وقوفنا مع دولة ليبي���ا في جهودهم لدحر العصابات اإلرهابية واس���تئصال
الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
 .8نلت���زم بتهيئة الوس���ائل الممكنة وتكري���س كافة الجهود الالزم���ة للقضاء على
العصابات اإلرهابية وهزيمة اإلرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية واألمنية
والفكرية ،واالس���تمرار في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه
وممولي���ه في الداخل والخ���ارج كإيران وأذرعها في منطقة الش���رق األوس���ط وإفريقيا،
مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعًا بالسالم واألمن والنماء.
 −نؤكد حرصنا على منع اس���تغالل اإلرهابيين لتقنية المعلومات ووس���ائل التواصل
االجتماعي في التجنيد والدعاية ونش���ر الفكر المتطرف والكراهية التي تش���وه صورة
الدين اإلسالمي الحنيف.
ً
 .9ندين وبش���دة محاوالت الربط بين اإلرهاب واإلسالم ،ونطالب المجتمع الدولي ممثال
باألم���م المتحدة إص���دار تعريف موحد لإلرهاب ،فاإلرهاب ال دي���ن وال وطن وال هوية له،
ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه اآلفة الخطرة.
 −نس���تنكر تش���ويه بعض الجماعات المتطرف���ة في العالم لصورة الدين اإلس�ل�امي
الحني���ف من خالل الربط بينه وبين اإلره���اب ،ونحذر من أن مثل هذه المحاوالت ال تخدم
إال اإلرهاب ذاته.
 −ندي���ن أعمال اإلره���اب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنس���ان ضد أقلي���ة الروهينغا
المس���لمة في ميانمار ،ونطالب المجتم���ع الدولي تحمل مس���ؤولياته والتحرك بفاعلية
دبلوماس���يًا وقانوني���ًا وإنس���انيًا لوقف تل���ك االنته���اكات ،وتحميل حكوم���ة ميانمار
المسؤولية الكاملة حيالها.
 .10نؤكد على س���يادة دول اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث (طنب الكبرى
وطنب الصغرى ،وأبو موس���ى) ونؤيد جميع اإلجراءات التي تتخذها الستعادة سيادتها
عليها ،وندعو إيران إلى االس���تجابة لمبادرة دولة اإلم���ارات العربية المتحدة إليجاد حل
س���لمي لقضية الجزر الثالث من خالل المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل
الدولية.
 .11نؤكد التضامن الكامل مع األش���قاء في جمهورية الس���ودان من أجل صون السيادة
الوطنية للبالد وتعزيز جهود ترسيخ السالم واألمن وتحقيق التنمية.
 .12نؤكد دعمنا لجهود ال���دول العربية المطلة على البحر األحمر الرامية لتعزيز األمن

برشلونة :مئات اآلالف يشاركون في تظاهرة
احتجاجًا على استمرار اعتقال انفصاليين كاتالونيين
برش����لونة  -أ ف ب :بعد س����تة اش����هر على اولى عمليات توقيف قادة لالنفصاليين
الكاتالونيين ،شارك مئات االالف في تظاهرة أمس في برشلونة احتجاجا على استمرار
اعتقال تسعة استقالليين متهمين بـ "التمرد" والمطالبة بفتح حوار سياسي.
واحصت الش���رطة البلدية " 315الف مشارك" ،حسبما قال متحدث لوكالة فرانس
برس بعدما تفرقت الحشود بدون حوادث في وقت مبكر من بعد الظهر.
واطلق���ت الدعوة الى التظاه���ر اعتبارا من الس���اعة 10,30( 12,30ت غ) مجموعة
انش���ئت ف���ي آذار في منطقة ش���مال ش���رق اس���بانيا "للدفاع عن المؤسس���ات
الكاتالونية" وعن "الحقوق والحريات االساسية" للمواطنين.
وحمل���ت  957حافل���ة المتظاهرين من كاف���ة أرجاء اقليم كاتالونيا في ش���مال
ش���رق اسبانيا إلى برشلونة للمش���اركة في االحتجاج الكبير ،على ما أفادت جمعية
انفصالية منظمة للتظاهرة.
واثارت مش���اركة نقابتين كبيرتين وجمعيتي���ن انفصاليتين جدال واحتجاجات
ممن لم يرغبوا يوما في االستقالل.
وقال االمين العام للنقابة العامة للعمل في كاتالونيا كاميل روس ردا على سؤال
لوكالة فرانس برس "هناك توتر (بين النقابيين) كما في كل المجتمع الكاتالوني".
واضاف" :لكن هذه ليست تظاهرة انفصالية ،بل محاولة لبناء الجسور الن مشكلة
كاتالونيا يجب اال تحل في المحاكم بل بالحوار والسياسة".
وتأتي هذه التظاهرة بعد عشرة ايام من االفراج عن رئيس كاتالونيا االنفصالي
المق���ال كارليس بوتش���يمون ف���ي المانيا حي���ث اعتبرت محكم���ة ان االتهامات
"بالتمرد" الموجهة اليه ليست مدعومة بأدلة.

لكن القضاة االس���بان س���لموا نظراءهم االلمان الخمي���س عناصر من اجل اثبات
وج���ود "اعمال عنف تبرر (االتهام ب) التمرد" حس���ب مدريد ،على امل ان تس���ترد
بوتشيمون بهذا االتهام.
وبوتش���يمون متهم ايضا بتبديد اموال عامة مرتبطة بتنظيم االس���تفتاء على
االستقالل الذي منع في االول من تشرين االول .
وف���ي المانيا ،كتب بوتش���يمون على تويتر أن مس���يرة االح���د "تظاهرة مدنية
وديموقراطية عظيمة".
وتابع "نحن مواطنون أوروبيون يريدون فقط ان يعيش���وا في س�ل�ام وحرية دون
خوف" .وهتف بعض المتظاهرين األحد "بوتشيمون رئيسنا".
وقال اليكس دي فيرير ( 50عاما) مهندس المعلوماتية المقيم في برشلونة وهو
يس���تعد للتظاهر انه يرى ان حبس هؤالء القادة "ال يؤدي سوى الى صنع مزيد من
االستقالليين" .واعترف هذا المؤيد للحزب اليساري االستقاللي "اليسار الجمهوري
لكاتالونيا" ان الحركة "تأثرت قليال" بحبس القادة .واضاف انه يعتقد ان "هذا االمر
موقت ( )...والمشكلة االساسية لن تحل عبر تجاهل مليوني شخص".
وكان  47,5بالمئ���ة من الناخبين الكاتالونيين صوتوا مجددا لالنفصاليين الذين
حصلوا بذلك على اغلبية المقاعد في برلمان المنطقة.
وعلق عدد كبير من السكان اشرطة صفراء على شرفاتهم تضامنا مع االنفصاليين
الموقوفين ،في اش���ارة اعتبرها وزير العدل رافايل كاتاال "مهينة" النها "تزعم ان
هناك سجناء سياسيين في اسبانيا بينما يتعلق االمر بسياسات مسجونة".
وانتش���رت صور هؤالء االس���تقالليين في كل مكان خصوصا في القرى المحيطة

بجيرونا وفيغيراس.
وقالت ايس���تير كامب ( 44عاما) مديرة التس���ويق في بس���كارا الت���ي يبلغ عدد
سكانها  900نسمة "وضعوا في السجن بال محاكمة" .واضافت "يتهمونهم بالعنف
مع ان كل التظاهرات كانت سلمية" ،معبرة عن "غضبها" لتشبيه التيار االستقاللي
الكاتالوني بمنظمة ايتا الستقالل الباسك التي شنت هجمات اسفرت عن قتلى.
ومنذ الس���ادس عش���ر من تشرين االول  ،اوقف الرئيس���ان السابقان لجمعيتين
انفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كويشارت ووضعا في االعتقال المؤقت على
بعد  650كلم عن برشلونة.
ويتهمها قاضي التحقيق بابلو يارينا خصوصا "باس���تخدام مس���ؤوليتهما على
رأس الجمعي���ة الوطنية الكاتالونية واومنيوم لتعبئة آالف االنصار وانش���اء كتلة
معارضة في مواجهة الشرطة بمنع االستفتاء القانوني".
وهم جزء من انفصاليين مالحقين بتهمه مثيرة للجدل هي "التمرد" الذي ينص
القانون على عقوبة السجن ثالثين عاما على االكثر مع وجود انتفاضة عنيفة.
وقال جوردي سانشيز في تغريدة على تويتر في كانون االول ان "ما يحزنني هو
االتهام بالعنف الذي لم يحدث اطالقا".
وكان سانش���يز انتخ���ب نائبا في منطقته قبل اربعة اش���هر .وقد تم ترش���يحه
مرتين لرئاسة المنطقة لكن القضاء األعلى رفض تنفيذ طلباته الخروج من السجن
الداء القسم رئيسا لالقليم االنفصالي.
ويفت���رض ان تنتخب كاتالونيا رئيس���ا قبل  22ايار  .وف���ي حال لم يتحقق ذلك
ستتم الدعوة تلقائيا الى انتخابات جديدة.

محافظة درعا الوجهة القادمة لقوات األسد
بيروت -أ ف ب :فتح س���يطرة النظام الس���وري على الغوطة الش���رقية التي
ش���كلت لسنوات "الخاصرة الرخوة" لدمشق ،الطريق أمام الجيش للتوجه جنوبًا
وتركيز عمليات���ه وفق محللين على درعا ،المحافظة الت���ي انطلقت منها أولى
االحتجاجات الشعبية قبل سبع سنوات.
وال���ى جانب ضمان أمن دمش���ق بعدما عكرت قذائ���ف المعارضة أمنها منذ
الع���ام  ،2012يوفر هذا التقدم الميداني وحدات عس���كرية ال يس���تهان بها،
تنتظر صفارة االنطالق نحو درعا ،في وقت تبدو استعادة محافظة ادلب (شمال
غرب) في الوقت الراهن مهمة أكثر تعقيدًا وفق ما يشرح محللون.
ويقول مدير مركز دمش���ق للدراسات االستراتيجية بسام أبو عبد الله لوكالة
فرانس برس "تحرير الغوطة الش���رقية يعني ازالة التهديد األمني والعسكري
عن دمشق" .ويضيف "بعد الغوطة ،التقديرات تتجه نحو الجنوب ،جنوب البالد،
ال بد من االنتهاء من موضوع محافظة درعا".
وأعلن الجيش الس���وري ليل الس���بت االحد س���يطرته بالكام���ل على الغوطة
الشرقية التي ش���كلت طيلة س���نوات المعقل األبرز للفصائل المعارضة قرب
دمشق ،بعد هجوم عنيف بدأته في  18شباط وأوقع أكثر من  1700قتيل مدني.
وجاءت هذه الس���يطرة بعد اجالء آالف مقاتل���ي المعارضة مع مدنيين على
دفعات من الغوطة الشرقية الى مناطق الشمال السوري برعاية روسية.
وم���ع تأمين محيط العاصمة ،يبقى أمام قوات النظام بضعة أحياء في جنوب
دمش���ق تحت س���يطرة تنظيم الدولة االس�ل�امية ،هي الحجر األس���ود ومخيم
اليرموك والتضامن والقدم.

ورجحت صحيفة الوطن المقربة من الس���لطات أن يبادر الجيش الى "حس���م
األمر في منطقة جنوب العاصمة" بعد االنتهاء من الغوطة الشرقية.
وتحش���د القوات الحكومية منذ أكثر من أس���بوع قواتها ف���ي محيط مخيم
اليرموك تمهيدًا لطرد التنظيم المتطرف من جنوب العاصمة ،بحسب المرصد
السوري لحقوق االنسان.
يرى المحلل المواكب للش���أن الس���وري جوليان تي���رون أن "تأمين العاصمة
س���يكون بمثابة رصي���د جديد يبني عليه لالس���تفادة من بن���اء القدرات على
جبهات أخرى" بينها درعا.
وتسيطر فصائل معارضة تعمل تحت مظلة النفوذ األردني واألميركي ،على
س���بعين في المئة من محافظة درعا وعلى أجزاء م���ن المدينة مركز المحافظة
بحسب المرصد.
ورغم الحش���د المس���تمر من قبل طرف���ي النزاع في الفترة األخيرة ،بحس���ب
المرصد ،تشهد أجزاء من المحافظة توقفًا في العمليات القتالية الى حد كبير
وهي تعد من مناطق خفض التوتر في سورية.
ويشرح تيرون "تمثل درعا مشكلة حقيقية للنظام يركز عليها منذ فترة طويلة في
ً
محاولة الختراق منطقة سيطرة الفصائل وصوال الى المدينة" التي تحمل االسم ذاته.
وتش���كل س���يطرة الفصائل عل���ى الح���دود الجنوبي���ة وفق تي���رون "ورقة
اس���تراتيجية للفصائل" في حين "تقوض صورة النظام لناحية امساكه مجددًا
بأراضيه" ال س���يما أن هذه المحافظة شهدت انطالقة شرارة أولى االحتجاجات
ضد نظام االسد في آذار .2011

ويرى محللون أنه على دمشق أن تتجنب عند توجهها جنوبًا أي تصعيد قرب
الحدود مع اسرائيل.
ويوضح المحلل المتخصص في الش���أن السوري في مجموعة األزمات الدولية
س���ام هيلر لفرانس برس أن "لمناطق الجنوب السوري حساسية خاصة كونها
تقع بين دمش���ق م���ن جهة والحدود األردنية واإلس���رائيلية م���ن جهة أخرى.
وبالتالي من شأن أي عمل عسكري أن يمس باألمن القومي للدول الثالث".
وتطمح القوات الحكومية للس���يطرة بش���كل رئيسي على مناطق محددة في
درعا وخصوصًا معبر نصيب مع األردن ،الذي تمس���كه الفصائل المعارضة منذ
العام  ،2015ويمكن أن يشكل متنفسًا ماليًا لدمشق.
ويرجح الباحث المتخصص في الش���أن الس���وري توما بييريه لفرانس برس
أن تش���كل درعا "أولوية أكثر الحاحًا من ادلب ألس���باب اقتصادية والعادة فتح
التجارة مع األردن".
ويحظى معبر نصيب بأهمية اس���تراتيجية خصوصًا بالنس���بة لدمش���ق ،اذ
كانت تنتقل عبره معظم البضائع بين سورية وكل من األردن والخليج.
ال����ى جانب درعا ،تعد ادلب من بين المناطق الهامة للنظام .وتتقاس����م فصائل
اس��ل�امية يتلقى بعضه����ا دعمًا تركيًا مع هيئة تحرير الش����ام (النصرة س����ابقا)
السيطرة عليها ،وتخوض في ما بينها جوالت اقتتال في اطار الصراع على النفوذ.
ويقول هيلر "إدلب ليس���ت بين أهداف دمش���ق حتى إشعار آخر ،اذ تخضع
راهن���ًا لحس���ابات سياس���ية دولية أكثر من عس���كرية" .ويضي���ف ان "مصير
المحافظة يتعلق بما يدور خلف الكواليس من اتفاقات روسية تركية".

(أ.ف.ب)

في���ه وفي ممراته المائي���ة الدولية باعتباره ركي���زة من ركائز الس���لم واألمن اإلقليمي
والدولي.
 .13نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنش���ر األمن واالس���تقرار
ومحارب���ة اإلرهاب ،وإع���ادة بناء وتقوي���ة المؤسس���ات الوطنية ومواجه���ة التحديات
االقتصادية والتنموية.
 .14نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف
إل���ى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام
2030م.
 .15ندعم الجهود الس���ودانية والصومالية والقمرية لالستفادة من مبادرة مؤسسات
التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.
 .16نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية ،آملين بأن
تس���هم في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية واألخالقية العربية
األصيلة للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه األمة جراء الحروب والفتن والقالقل.
 .17نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مس���يرة العمل العربي
المش���ترك وندع���م قيامه بالمهام المناطة ب���ه على أكمل وجه عبر المب���ادرات الداعمة
للنهوض بأمتنا في س���بيل تحقيق مزيد من االزدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة،
وبم���ا يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية باإلضافة إلى تعزيز دوره االستش���اري
من أجل تحقيق المس���تقبل المأمول للتنمية المستدامة ،وإيجاد الفرص وتكريس قيم
العدالة وحقوق اإلنس���ان والمواطنة والمس���اواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون
التف���كك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة ش���عوب المنطقة
وتحقيق تطلعات دولها.
 .18نقدر الجهود المبذولة م����ن المجلس االقتصادي واالجتماعي خاصة ،ومنظمات
ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة ،في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل
على تنفيذها به����دف تطوير التعاون االقتصادي العربي ،وزي����ادة التبادل التجاري
وتدعيم وربط البنى التحتية في مجاالت النقل والطاقة ،وتعزيز االستثمارات العربية
ـ العربية بم����ا يحقق التنمية االقتصادي����ة واإلقليمية ويوفر فرص العمل للش����باب
العربي ،ونثمن في هذا الس����ياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة،
متطلعين إلى اس����تمرار تنمية الش����راكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية
محفزة مقدرين الجهود المبذولة إلقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واالتحاد
الجمركي.
 .19نعرب عن صادق الش���كر ووافر االمتنان للمملكة العربية السعودية ،ملكًا وحكومة
وش���عبًا ،على حفاوة االس���تقبال وكرم الضيافة ،وعلى اإلعداد المحك���م للقمة ّ
ونعبر عن
خالص االحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود على إدارته الحكيمة ألعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل
العربي المشترك وتعزيز التنس���يق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي
للتحديات التي تواجهه.

باحثون :اإلس��تراتيجية األميركية في س��ورية
ال تزال غامضة والعملية الدبلوماس��ية متعثرة
واش����نطن  -أ ف ب :الضرب����ات العس����كرية الدقيق����ة
األهداف والمح����دودة التي قادته����ا الواليات المتحدة
ضد نظام دمشق ،لم تساهم في توضيح اإلستراتيجية
األميركي����ة حيال س����ورية ،كما أنه من غي����ر المتوقع أن
تحرك العملية الدبلوماسية المتعثرة بعد سبع سنوات
من حرب تزداد تعقيدًا.
أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أول من أمس ،أن
"المهمة أنجزت" وذلك بعد س����اعات على إعالنه رس����ميًا
تنفيذ "ضربات دقيقة" في سورية ،ليل الجمعة الماضي،
ردًا على هج����وم كيميائي مفترض وقع في الس����ابع من
نيس����ان بمدينة دوما ،وتتهم واش����نطن نظام الرئيس
السوري بشار األسد بتنفيذه.
وتعتق����د الوالي����ات المتحدة أن����ه تم اس����تخدام غاز
الس����ارين إضافة إلى غاز الكلور ف����ي الهجوم على دوما،
وفق ما أف����اد مس����ؤول أميركي كبير طلب عدم كش����ف
هويته.
وتشدد واشنطن على "التحالف" الذي "شكله (ترامب)
مع عضوين دائمين آخرين في مجلس األمن الدولي" هما
فرنسا وبريطانيا.
وقال مسؤول أميركي كبير ،طلب عدم كشف اسمه :إن
الضربات كانت "ردًا م����ن قبل التحالف تتباين مع تحرك
الواليات المتحدة بشكل منفرد قبل عام" حين أمر ترامب
بقصف قاعدة جوية سورية في نيسان  2017بعد هجوم
قاتل بغاز الس����ارين على بلدة خان ش����يخون التي كانت
تسيطر عليها المعارضة.
لك����ن رغم األص����داء اإلعالمي����ة ،فإن "المهم����ة" كانت
محدودة للغاية ،بعد أسبوع من التهديدات والمباحثات
المكثف����ة التي أث����ارت تكهنات كثيرة ح����ول إمكانية
تنفيذ حملة غارات على نطاق واسع.
وقال الباحث في مركز "المجلس األطلس����ي" للدراسات
بواش����نطن ،فيصل عيتان����ي ،لوكالة فران����س برس :إن
"األه����داف كانت جميعها على ارتباط وثيق وحصري مع
إنتاج أو تخزين أس����لحة كيميائية" ،مش����يرًا إلى أنه "لم
يتم حتى المس بوسائل إطالقها".
ورأى أن "هذه الضربات قد توجه إلى األس����د الرس����الة
التالي����ة" :ال يحق لك تنفيذ هجم����ات كيميائية ،لكن إن
أردت القيام بكل ما تبقى فبإمكانك ذلك".
فالواليات المتحدة أعلنت بوضوح أنها ال تنوي التدخل
بم����ا يتخطى هذا الهدف في الن����زاع الجاري بين النظام
السوري المدعوم من روسيا وإيران ،والفصائل المعارضة.
وقالت الس����فيرة األميركية في األم����م المتحدة نيكي
هايلي ،أول من أمس" :إن إس����تراتيجيتنا حيال س����ورية
لم تتغير" .ويعلق معظم الخب����راء األميركيين على هذا
التصريح متسائلين باإلجماع" :أي إستراتيجية؟"
وإذ اعتبر رئيس مجلس العالقات الخارجية ريتش����ارد

هاس ،في تغري����دة على تويتر ،أن الضربات الغربية في
س����ورية "مش����روعة" ،ولفت إلى أنه "ليس هناك تغيير
ملحوظ في السياسة األميركية حيال سورية".
وأكد هذا الدبلوماس����ي الس����ابق الذي يحظى باحترام
كبير أن "األميركيين لم يتحركوا إلضعاف النظام".
ودعا المسؤول الس����ابق في وزارة الخارجية األميركية
نيكوالس بيرنز إلى "إبقاء القوات األميركية في ش����مال
س����ورية لمكافحة تنظي����م الدولة اإلس��ل�امية (داعش)
وإقامة "تحالف دبلوماسي أميركي عربي أوروبي" يهدف
إلى "موازنة النفوذ الس����لبي للثالثي الروس����ي اإليراني
السوري".
وقام وزير الخارجية األميركي السابق ريكس تيلرسون
ف����ي كانون الثاني بع����رض "اإلس����تراتيجية" األميركية
رس����ميًا وبش����كل مفصل ،وكانت تنص على اإلبقاء على
وجود للق����وات األميركية في س����ورية للتصدي لتنظيم
الدول����ة اإلس��ل�امية ،غير أنه����ا كانت تن����ص أيضًا على
هدفين جانبيين ،هما :المساهمة في التوصل إلى رحيل
بشار األسد والتصدي للنفوذ اإليراني.
وحذر تيلرس����ون م����ن أن انس����حابًا أميركيًا س����يترك
فراغًا يصب لصالح الرئيس الس����وري كم����ا يعزز النزعة
التوسعية اإليرانية.
وما زال المسؤولون في اإلدارة األميركية يستندون إلى
خطاب تيلرسون ،غير أن ترامب الذي أقال وزيره السابق
الحقًا ،أث����ار مفاجأة كب����رى بالدعوة مؤخ����رًا إلى الخروج
من س����ورية في أس����رع وقت ،قبل أن يع����دل في نهاية
المطاف عن تحديد جدول زمني لالنس����حاب تحت ضغط
مستشاريه وحلفائه.
وقال فيصل عيتان����ي :إن "ترامب لم يردد بعد هذه
الضرب����ات الجديدة "نرحل فور انته����اء المعركة ضد
تنظي����م الدولة اإلس��ل�امية ،وهي س����تنتهي قريبا"،
ً
م����ا يعني أننا س����نبقى قليال بعد ،لكنها ليس����ت في
الواقع إس����تراتيجية لسورية ،بل مجرد شق في النزاع
السوري".
في م����ا عدا ذل����ك ،تكتف����ي اإلدارة األميركي����ة بإبداء
تصميمها على الدفع قدمًا بعملية الس��ل�ام الجارية في
جنيف برعاية األمم المتح����دة ،مع اإلقرار بأنها "مجمدة
تمامًا" ،بحس����ب ما ق����ال مس����ؤول أميركي كبي����ر ألقى
المس����ؤولية في ذلك عل����ى عاتق النظام الس����وري الذي
"يرفض المشاركة في المحادثات" وعلى روسيا التي "لم
تشأ ممارسة ضغوط كافية" على دمشق.
وأوضح خبير "المجلس األطلسي" أن القول بوضوح مثلما
تفع����ل هذه اإلدارة" :هذه الح����رب ال تهمنا حقًا" ،يعني
أننا ال نملك س����وى وس����ائل ضغط قليلة جدًا" .والنتيجة
برأيه هي أن إخراج عملية جنيف من الطريق المسدودة
يبدو اليوم "مستبعدًا أكثر من أي وقت سابق".

