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 مةمقدّ 

اع المدني السوري"، الدف جماعةعلى مدار السنوات األربع الماضية كانت ما تسمى بـ "

لما اّدعت أنها  كثيرةمقاطع فيديو وصور بّث البيضاء"، وراء  الُخَوذ" المعروفة باسم

في ذروة  2014عام  ةجماعهذه ال"فظائع" ترتكبها القوات الحكومية السورية. ظهرت 

بل جهات غربية، من ق   الحرب الدائرة في سوريا، وحظيت بدعم إعالمي ومالي سخيّ 

ى الدوام أداة متقّدمة في البروباغندا اإلعالمية الساعية لتشويه صورة وشّكلت عل

بل تعّداه لينخرط  ة على الضخ اإلعالميجماعر هذه اللم يقتصر دووالحكومة السورية. 

بل الحلف الذي تقوده الواليات ق  من  ارات والحجج الستهداف سوريا عسكري  في خلق المبرّ 

هجوم باألسلحة الكيميائية في أكثر من منطقة في المتحدة، فعند كل اّدعاء بوقوع 

البيضاء حاضرين لبث مقاطع فيديو وتقديم روايات ساهمت  الُخَوذسوريا، كان عناصر 

ضد  الكيميائيالسالح  بتهمة استخدامفي رفد الهجمة الغربية على النظام في سوريا 

 شعبه. 

، والجهات 2013عام ونشأتها  الجماعةفي هذه الورقة نبحث عن أصل تسمية هذه 

والتدريبات التي تلّقاها التي وقفت وراء دعمها وتمويلها، باإلضافة إلى ذكر المهام 

جمات المزعومة ما يتعّلق بالههو البيضاء،  الُخَوذ. والجزء األخطر في ظاهرة هاعناصر

 ، مع إبراز الثغرات التي تعامى عن تظهيرها اإلعالم الغربي ألغراضبالسالح الكيميائي

، وانتهاجها سلوكيات مضّللة في ما يتعلق بالهجمات الجماعةعدم مهنية مثل سياسية، 

 الُخَوذ جماعةعناصر  نتناول الظروف التي تم فيها إخالءا أخير  ة المزعومة. والكيميائي

 البيضاء من الجنوب السوري عبر الكيان الصهيوني بطريقة هوليوودية.  

 

 

 

                                                            

  الدراسات االستراتيجية. إعداد علي مراد، باحث في مديرية 
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  التسمية والنشأة .1

 ىسمّ تم استخدام مُ البيضاء" مشهورة قبل نشوب الحرب في سوريا، وقد  الُخَوذة "لم تكن تسمي

، عندما قرر الرئيس كارلوس 1993ألول مرة من قبل الحكومة األرجنتينية عام " البيضاء الُخَوذ"

ا باسم األمانة العامة للمساعدة اإلنسانية " )ذ البيضاءو  لجنة للخُ "منعم إنشاء  المعروفة أيض 

بهدف اختيار الموظفين المدنيين األرجنتينيين لتوظيفهم في المهام اإلنسانية  ،(يةالدول

ار للجمعية العامة لألمم في قر 2002عام  فبراير/في شباط ثم عاد وظهر المسّمى. 1والتنموية

للمتطوعين في حاالت الكوارث واألزمات اإلنسانية أطلقت عليه  اأقّرت فيه برنامج   المتحدة

البيضاء، في أنشطة األمم المتحدة في مجال اإلغاثة اإلنسانية  الُخَوذمتطوعين، مشاركة ال"

 جماعةتسمية تكون لذلك من المرجَّح أن ". وإعادة التأهيل والتعاون التقني من أجل التنمية

 ألن، 2002في سوريا مستوحاة من البرنامج الذي أقّرته األمم المتحدة عام " البيضاء الُخَوذ"

 . 2شاط المعَلن يتقاطع في الظاهر مع برنامج األمم المتحدةعنوان الن

سابق في ال ضابطال جايمس لو موزورييه،فهو  البيضاء" في سوريا الُخَوذمؤسس تنظيم "أما 

شارك في عدد من وكان قد وخرّيج األكاديمية العسكرية الملكية البريطانية.  الجيش البريطاني

التي تواجدت فيها  خدم في العديد من المناطقوليبيا، كما  العراقو إيرلنداو الحروب في كينيا

ا البوسنةالقوات العسكرية البريطانية واألطلسية في العقود الثالثة الماضية، وتحد  كوسوفوو يد 

 .3العراق ولبنانو

مع  جايمس لو موزورييه في اسطنبول، حيث اجتمع 2013 مارس/في آذار الجماعةتأسست هذه 

الوطني السوري وجمعية الهالل األحمر القطري، أي أّنها لم تؤسس في  ممثلين عن المجلس

                                                            
1 The “White Helmets” Initiative, in UN Document A/54/217, 13 August 1999. 

https://digitallibrary.un.org/record/279228/files/A_54_217-EN.pdf 

2 UNGA, Fifty-sixth session, Agenda item 20 (d), “Participation of volunteers, “White Helmets”, in the 

activities of the United Nations in the field of humanitarian relief, rehabilitation and technical cooperation for 

development”, 5 February 2002. 

https://www.unv.org/sites/default/files/UN%20General%20Assembly%20Resolution%20%28A-RES-56-

102%29_0.pdf 

3 American Herald Tribune, “Who Is James Le Mesurier?  - The Former British Army Officer Who Founded 

The White Helmets”, FEBRUARY 06, 2018. 

https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/2127-james-le-mesurier.html 

https://digitallibrary.un.org/record/279228/files/A_54_217-EN.pdf
https://www.unv.org/sites/default/files/UN%20General%20Assembly%20Resolution%20%28A-RES-56-102%29_0.pdf
https://www.unv.org/sites/default/files/UN%20General%20Assembly%20Resolution%20%28A-RES-56-102%29_0.pdf
https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/2127-james-le-mesurier.html
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ألف  300قدره  بمبلغ بريطانيادة ووتم تمويل هذا التأسيس من اليابان والواليات المتح سوريا.

  .4دوالر

ا بأن في سوريالنفسها لقب "الدفاع المدني السوري" البيضاء الُخَوذ جماعة تنسب دفاع  . علم 

البيضاء، التي تتواجد في أماكن سيطرة  الُخَوذ. وعلى عكس 1953منذ عام مدني مؤسس 

الدفاع المدني السوري الرسمية كانت تعمل في  منظمة، فإن اجماعات المعارضة المسّلحة حصر  

بات نشاطها يقتصر على المناطق التي  ، ولدواعي أمنية2016جميع األراضي السورية حتى عام 

  .5سوريةتسيطر عليها الحكومة ال

فت الوال كبائع إلكترونيات قبل الحرب.الذي كان يعمل  صالح رائدالمدعو بقيادة  الجماعة تعمل

دون أي تبرير واضح،  2016أبريل عام نيسان/للنظر هو ترحيل صالح من الواليات المتحدة في 

فة فيما ة الصحاأسئل نأجاب ع خارجية األميركية آنذاك،تونر، المسؤول في وزارة ال لكن مارك

لكّن صالح  متطرفة". بأّنه من المحتمل أن يكون لصالح "اتصاالت بجهات يخّص هذه المسألة

 وزير من العام نفسه والتقى سبتمبر/عاد ودخل إلى الواليات المتحدة في أيلول

  .6جون كيري األسبق الخارجية

دعى "ماي جمعية تُ  2014البيضاء، تأسست في هولندا عام  الُخَوذ جماعةبعد تأسيس 

أو قناة اتصال لتلقي وتحويل أموال  هو العمل كوسيط دور هذه الجمعية الرئيسي ".ريسكيو داي

لماي داي  الموقع الرسمي يفيدو البيضاء" في سوريا. الُخَوذ" جماعةإلى  من دول ومنظمات

في األردن، تدير أعمالها من مراكز لها  دولية ال تبتغي الربح"، ةمنظمتعتبر نفسها " أنهاريسكيو 

دولة(،  12إليها فهم من مختلف أنحاء العالم )حوالي  وتركيا. أما موظفوها والمنتسبون دبيو

ماي  تتعاونو وهولندا نماركاوالد كبريطانيالعّدة حكومات  كما وقد قامت بمشاريع القت نجاح ا

طاق بدء ا بالعمل واسع النالنشاطها  التركية للبحث واإلنقاذ، إضافة إلى ةمنظمالداي ريسكيو مع 

 .7األفراد" مع مجلس األمن ووصوال  إلى

                                                            
 .المرجع السابق 4

5 Vanessa Beeley, Investigation: White Helmets Committing Acts Of Terror Across Syria, MPN News, 

September 06th, 2017. 

https://www.mintpressnews.com/investigation-white-helmets-committing-acts-terror-across-

syria/231597/  
 .المرجع السابق  6

7 MayDay Rescue official website. 

https://www.mintpressnews.com/author/vanessa-beeley/
https://www.mintpressnews.com/investigation-white-helmets-committing-acts-terror-across-syria/231597/
https://www.mintpressnews.com/investigation-white-helmets-committing-acts-terror-across-syria/231597/
https://www.mintpressnews.com/investigation-white-helmets-committing-acts-terror-across-syria/231597/
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مستقّلة، ال تتقاضى  جماعةبأّنها  وتّدعي ظل "ماي داي ريسكيو"؛ في احالي   البيضاء الُخَوذ تعمل

تتلّقى الدعم  ألي طرف من أطراف الصراع السوري"، إال أّنها متحّيزة أمواال  من الحكومات، وغير

 الُخَوذالالزمة إلنجاح عمل  وتأمين المعدات والدعاية بإجراء التدريبات من ماي داي التي تقوم

البيضاء إلى تركيا كّلما سنحت الفرصة من أجل القيام  الُخَوذ أعضاءيسافر . 8البيضاء

. وتشير مواقع تابعة للمعارضة السورية إلى أن "مركز AKUT9 ةنظممتحت إشراف  بالتدريبات،

إلى داخل سوريا في  2016تم نقله من تركيا بداية عام  جماعةللالتدريب والتأهيل" التابع 

 .10المحافظات التي تسيطر عليها المعارضة

 

 المهام والتدريب .2

 تأهيل المناطق المتضررةو اإلطفاءو اإلخالءو اإلنقاذو عمليات البحثبالبيضاء  الُخَوذ جماعةتقوم 

البيضاء  الُخَوذمدير فرع يقول . 11مرإزالة مخلفات الحروب، عقب كل قصف مدو اإلنذار المبكرو

في محافظة إدلب شمال سوريا مصطفى الحاج يوسف إن طواقمه "تقوم بفتح الطرقات المغلقة 

وإزالة الركام واألنقاض من الشوارع والساحات العامة، وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف 

افق العامة كالمالعب والمدارس إعادة تأهيل المرويضيف أن من المهام " .الصحي المتضررة"

وغيرها، وإيصال مياه الشرب النظيفة للنازحين في المخيمات والمدارس ومراكز اإليواء والعمل 

يقول عبد العزيز و. 12على إطفاء الحرائق والتعامل مع الذخائر غير المتفجرة وحمالت التوعية"

آرك العالمية  جماعةن إالمية محافظة حلب في تصريحات إع البيضاء في الُخَوذمغربي، مؤسس 

ARK "( وتولت التدريب وتقديم بعض المعدات الخفيفة  الُخَوذتتبنى فريق الدفاع المدني )البيضاء

                                                            

 http://www.maydayrescue.org/#section-2   

8 White Helmets official website. 

https://www.whitehelmets.org/en  

9 History, “Who Are the White Helmets?” BRYNN HOLLAND, APRIL 09, 2018. 

https://www.history.com/news/who-are-the-white-helmets  
 .2016 مارس/آذار 30في جسر الشغور"، البيضاء  الُخَوذزمان الوصل، "تخريج دفعة جديدة من أصحاب  10

https://www.zamanalwsl.net/news/article/69884 
 .2016 سبتمبر/أيلول 23البيضاء: دفاع مدني ولد من رحم الثورة السورية"،  الُخَوذنون بوست، " 11

https://www.noonpost.org/content/14094 
 .2018 مايو/أيار 9البيض بسوريا .. عمل متواصل بالحرب والسلم"،  الُخَوذالجزيرة، "  12

http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/20018473-9c8f-

4200-ba26-088ebfc59ae0 

http://www.maydayrescue.org/#section-2
https://www.whitehelmets.org/en
https://www.history.com/authors/brynn-holland
https://www.history.com/news/who-are-the-white-helmets
https://www.noonpost.org/content/14094
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/20018473-9c8f-4200-ba26-088ebfc59ae0
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/20018473-9c8f-4200-ba26-088ebfc59ae0
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أّهلت أعضاء فريقه  ”Mayday“ جماعةتقريب ا". ويضيف مغربي أن  2014عام له في منتصف 

افة إلى وجود مركز تدريب في تركيا، باإلض" أكوت""ليصلوا لمستوى عال من الحرفية في معهد 

وعن مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسّلحة التي حوصرت في الجنوب كدمشق  .في األردن"

نه "كان من الصعب خروج عناصرها لتلقي التدريب في الخارج، إول مغربي وريفها، وحمص، فيق

الدفاع المدني قام عليها منشّقون عن جهاز  إلى إنشاء مراكز تدريب داخلية  ”Mayday“فلجأت 

وقد تم إنشاؤها حلب وإدلب  على مناطق عدة فيالتابع للنظام". أما مراكز التدريب فقد توّزعت 

 . 13مركز للخوذ البيضاء في الغوطة الشرقية 2016في بداية عام  أنشىء، و2015مطلع 

 

 . التمويل3

نظمات وجمعيات، البيضاء، فهي تتلقى الدعم من دول وم الُخَوذ جماعةتتعّدد مصادر تمويل 

" كيمونيكس" الهولندية و" ماي داي ريسكيو" امؤسستما لكن المصدَرين األساسيين لتمويلها ه

ماي داي "هولندا والدانمارك األموال إلى مؤسسة و ألمانياو من بريطانيا ترسل كلو. 14األميركية

في دعم " للتنمية المؤسسة األميركية"عبر فتساهم الواليات المتحدة األميركية  ماأ ،"ريسكيو

أرقام دقيقة عن حجم التمويل الذي  وال توجد". كيمونكس"البيضاء من خالل مؤسسة  الُخَوذ

 نمعّينة أجابت ع ، لكن دوال  2013البيضاء منذ تأسيسها في صيف عام  الُخَوذ جماعةتلّقته 

ها، باإلضافة البيضاء ومصادر تمويل الُخَوذاستفسارات بعض الصحافيين والمهتّمين برصد نشاط 

تعترف مؤسسة و. الجماعةإلى تقارير صدرت عن بعض الدول ُذك رت فيها أرقام تتعلق بتمويل 

صندوق الصراع "من كلٍّ من  امالي   افي موقعها على اإلنترنت بتلقيها دعم  " ماي داي ريسكيو"

الدانمارك، ووزارة  واالستقرار واألمن" التابع للحكومة البريطانية، ووزارة الشؤون الخارجية لمملكة

الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، ووزارة الشؤون الخارجية األلمانية، دون ذكر قيمة تمويل كل 

 . 15دولة

                                                            
 .2016 يناير/كانون الثاني 16عنب بلدي، "الدفاع المدني يدخل دورات تدريبية تخصصية واإلعالم يغير المعادلة"،   13

https://www.enabbaladi.net/archives/60608 

 .شركاؤنا –البيضاء"  الُخَوذ –موقع "الدفاع المدني السوري   14

http://syriacivildefense.org/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7 

 .قائمة المانحين –وقع "ماي داي ريسكيو" م  15

http://www.maydayrescue.org/content/donors 

https://www.enabbaladi.net/archives/60608
http://syriacivildefense.org/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://www.maydayrescue.org/content/donors
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عن تخصيص  يةأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الدانمارك 2016عام  اكتوبر/في تشرين األول

ات الخاصة المساعد مليون دوالر( لدعم برامج 24مليون كرون دانماركي )حوالي  153مبلغ 

 جماعةن دوالر( لدعم ييمال 10مليون كرون )حوالي  60نها التالية، م بسوريا للسنوات الثالث

ذكر تقرير "قسم تقييم السياسات والعمليات" التابع  2018 اغسطس/. في آب16البيضاء الُخَوذ

ن يورو ييمال 10 البيضاء بقيمة الُخَوذلوزارة الخارجية الهولندية أن أمستردام ساهمت بدعم 

مليون دوالر تقول وزارة الخارجية الهولندية أن "ماي  127مليون دوالر(، من أصل نحو  11.7)

عام مارس /وفي آذار . 201817و  2014داي ريسكيو" حصلت عليها من أكثر من دولة مانحة بين 

 الُخَوذ جماعةمليون دوالر ل 12أعلنت الحكومة الكندية في بيان عن تقديم أكثر من  2018

وزارة الخارجية األميركية لشبكة اإلذاعات الوطنية األميركية "بي  مسؤول في صّرحو. 18البيضاء

البيضاء  الُخَوذ جماعةمليون دوالر ل 33أن اإلدارة األميركية قّدمت  2018مايو /أيارآر آي" في 

 6.5تقديم مبلغ لتعلن عن   2018 يونيو/. وعادت اإلدارة األميركية في حزيران201319منذ عام 

من العام نفسه  مايو/، عقب إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب في أيارجماعةمليون دوالر لل

غّرد  2018عام  أغسطس/. وفي آب20أنه قرر إيقاف برامج الدعم المالي للمعارضة السورية

ها أنها مّولت حساب وزارة الخارجية األلمانية الرسمي على موقع تويتر بتغريدة ذكرت الوزارة في

                                                            
16 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, “The Government launches a new stabilisation support 

package to Iraq and Syria”, 18.10.2016. 

http://um.dk/en/news/NewsDisplayPage/?newsID=B2AA73FB-D00D-42A1-B11E-F8E42069426D 

17 Dutch Ministry of Foreign Affairs, “Review of the monitoring systems of three projects in Syria -AJACS, 

White Helmets and NLA”, August 2018. 

https://www.dutchnews.nl/wpcms/wp-

content/uploads/2018/09/Review_of_the_monitoring_systems_of_three_projects_in_Syria.pdf 

18 Government of Canada, “Statement by Foreign Affairs Minister on Seven Years of Conflict in Syria”, 

March 26, 2018. 

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/03/statement-by-foreign-affairs-minister-on-

seven-years-of-conflict-in-syria.html 

19 PRI, “Trump freezes funding for 'White Helmet' volunteers as part of larger cut to Syrian aid”, May 04, 

2018. 

https://www.pri.org/stories/2018-05-04/trump-freezes-funding-white-helmet-volunteers-part-larger-

cut-syrian-aid 
20 USAID, “Statement by Deputy Spokesperson Tom Babington on Funding for the White Helmets”, June 

14, 2018. 

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jun-14-2018-statement-deputy-spokesperson-

tom-babington-funding-white-helmets 

http://um.dk/en/news/NewsDisplayPage/?newsID=B2AA73FB-D00D-42A1-B11E-F8E42069426D
https://www.dutchnews.nl/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/Review_of_the_monitoring_systems_of_three_projects_in_Syria.pdf
https://www.dutchnews.nl/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/Review_of_the_monitoring_systems_of_three_projects_in_Syria.pdf
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/03/statement-by-foreign-affairs-minister-on-seven-years-of-conflict-in-syria.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/03/statement-by-foreign-affairs-minister-on-seven-years-of-conflict-in-syria.html
https://www.pri.org/stories/2018-05-04/trump-freezes-funding-white-helmet-volunteers-part-larger-cut-syrian-aid
https://www.pri.org/stories/2018-05-04/trump-freezes-funding-white-helmet-volunteers-part-larger-cut-syrian-aid
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jun-14-2018-statement-deputy-spokesperson-tom-babington-funding-white-helmets
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jun-14-2018-statement-deputy-spokesperson-tom-babington-funding-white-helmets
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، وأّكدت 2016مليون دوالر( منذ عام  20مليون يورو )حوالي  17البيضاء بمبلغ  الُخَوذ جماعة

. وأعلنت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية 21في المستقبل الجماعةأنها ستستمر في تمويل 

 جماعةتعرض و. 22لدعم برامج التدريب جماعةألف دوالر لل 100عن تقديم مبلغ  2016نهاية عام 

لكتروني إعالنات عن تكلفة معدات اإلنقاذ التي يستعملها عناصرها البيضاء على موقعها اإل الُخَوذ

 (1باإلضافة إلى تكاليف االستشفاء للمصابين. )ملحق 

 

 نة()وفق األرقام المعلَ  2018 - 2013البيضاء بماليين الدوالرات بين  الُخَوذ جماعةجدول بنسب تمويل الدول ل*

 

 . الدور والممارسات4

ا كبير   الُخَوذ" جماعةلعبت  خالل الحرب في سوريا، وطالتها اتهامات باالرتباط  االبيضاء" دور 

 اوإعالمي   احظيت في الوقت نفسه بالدعم الغربي لوجستي   هابالجماعات اإلرهابية المسلحة، لكن

. عملت في حلب 2017سكار عام إلى درجة حصول فيلم يروي "بطوالت" أفرادها على جائزة األو

وساهمت  .ة المزعومةالكيميائيوقت الهجمات الشرقية وكان أعضاؤها حاضرين في خان شيخون 

                                                            
21 German Foreign Office Official Twitter Account, “Tweet concerning funding of the White Helmets since 

2016”, August 17th, 2018. 

https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1030424322127683586 

22  Official Website of the New Zealand Government, “NZ training support for White Helmets in Syria”, 27 

October 2016. 

https://www.beehive.govt.nz/release/nz-training-support-white-helmets-syria 
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ة في الغوطة الكيميائيفي ضخ االتهامات للحكومة السورية باستهداف المدنيين باألسلحة  الجماعة

 . الشرقية

 الُخَوذ جماعةأّن الناطق باسم  ومنثال، كشف الكاتب األميركي ماكس بل2015عام  مايو/في أيار

تحاد األوروبي للدفع بمسؤولين من األمم المتحدة واال عن اإلعالم االبيضاء رائد صالح التقى بعيد  

 ادعا زميله فاروق حبيب أيض   بعد شهر من ذلك .في سوريا" منطقة حظر طيران"باتجاه فرض 

ة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، في جلسة استماع أمام لجنإلى فرض منطقة حظر جوي

 .معرفته المباشرة بوقوع هجمات باألسلحة الكيميائية نّفذتها الحكومة السورية ااألميركي، مّدعي  

مع قيام إدارة أوباما برسم خط أحمر حيال استعمال األسلحة الكيميائية " ويستنتج بلومنثال أنه

يثبت بلومنثال و". ل العسكري األميركي المباشربالتدخ للتذّرع احجج   فإن مثل هذه المزاعم شّكلت

 اأميركي   اعسكري   البيضاء تعارض الرئيس األسد وتدعم، على األقل، تدخال   الُخَوذ جماعةأّن قيادة 

  .23على شكل منطقة حظر جوي فوق سوريا كما حدث في العراق وليبيا امحدود  

صالح بمسؤولي األمم المتحدة  بيضاء رائدال الُخَوذفي الشهر نفسه الذي التقى فيه الناطق باسم 

معاوية  المدعو الجماعةتحاد األوروبي للدعوة إلى فرض مناطق حظر للطيران، قّدم أحد أفراد واال

حول قصف مزعوم  "مركز توثيق االنتهاكات في سوريا"كشاهد عيان أساسي لـ  حسن آغا روايته

بعد مرور عام، كشف نشطاء على مواقع . دلبفي إ الكيميائيللطائرات الحربية السورية بالسالح 

 جماعةالتواصل االجتماعي عن تصوير معاوية حسن آغا فيديو مثير لالشمئزاز يوّثق قيام عناصر 

ما في وقت الحق معارضة مسّلحة بتعذيب جنديَّين سوريَّين أسيَرين  .ُأعد 

 اسياسي   االبيضاء لعبت دور   الُخَوذ جماعةيعتبر الصحافي االستقصائي األميركي غاريث بورتر أن 

د بعوبحسب بورتر، برز هذا الدور بشكل كبير . فيما يتعلق بالتغطية الصحفية األجنبية اكبير  

  19غرب حلب في" أورم الكبرى"الهجوم على قافلة شاحنات الهالل األحمر السوري في منطقة 

طالق النار وافقت عليه وقع الهجوم مباشرة بعد التوصل إلى وقف إل. 2016عام  سبتمبر/أيلول

كي ريروسيا والواليات المتحدة والحكومة السورية، وقد ُخر ق االتفاق حينها جراء هجوم جوي أم

                                                            
23 Blumenthal, ‘How the White Helmets Became International Heroes While Pushing U.S. Military 

Intervention and Regime Change in Syria’, AlterNet, October 2nd 2016. 

https://www.alternet.org/grayzone-project/how-white-helmets-became-international-heroes-while-

pushing-us-military 

https://www.alternet.org/grayzone-project/how-white-helmets-became-international-heroes-while-pushing-us-military
https://www.alternet.org/grayzone-project/how-white-helmets-became-international-heroes-while-pushing-us-military
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 17محيط مدينة دير الزور في في وري التي كانت تقاتل تنظيم داعش على قوات الجيش الس

 . سبتمبر/أيلول

                                    أميركيوم، وقال مسؤول اتهمت إدارة أوباما طائرات روسية أو سورية بتنفيذ الهج

ا للغاية"لم ُيذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز إن هناك  بأن طائرة روسية كانت " احتماال  كبير 

في األيام التي . بالقرب من المنطقة قبل الهجوم مباشرة، دون تقديم أي دليل يدعم هذا الزعم

 الُخَوذ" جماعةوسائل اإلعالم الغربية بشكل كبير على رواية قدمتها  تلت الهجوم، اعتمدت تغطية

الذي قّدم نفسه على أنه يروي لهم تفاصيل الهجوم  ار السلموفي حلب عمّ  هاعبر مسؤول" البيضاء

السلمو كانت مليئة باألكاذيب، ومع ذلك ظّل الصحافيون  أّن رواية ااتضح الحق  . من موقع الحدث

صل معه، واستمروا في االعتماد عليه للحصول على معلومات حول المعارك الغربيون على توا

 .24الجارية في حلب وحولها

 

 ةالكيميائيمسرحيات الهجمات . 5

 امفتش   اعمل سابق  )الضابط السابق في استخبارات قوات المارينز األميركية  يقول سكوت ريتر

ن شركة إ( الدمار الشامل في العراق لدى األمم المتحدة، وقاد فريق التحقيق عن أسلحة اخاص  

 البيضاء يهدف إلى تدريب الُخَوذأشرفت على برنامج تدريبي شامل لعناصر  "ماي داي ريسكيو"

في المناطق  لمهام البحث واإلنقاذ -مبادئ المستوى األدنى أو المستوى األول  الخّريجين وفق

بة وفق المعيار يعتبر ريتر أن الع(. Urban Search and Rescue)الحضرية  ناصر والوحدات المدرَّ

بة وال مجهَّزة إلنقاذ  -قادرة على إجراء عمليات بحث وإنقاذ سطحية فقط " الخفيف" وهي غير مدرَّ

الفرق غير المدربة على هذا المعيار غير مؤهلة للقيام بعمليات في بيئة و. الضحايا المحاصرين

 (.ب مثل السارينكالعمل في بيئة اسُتعم ل فيها غاز أعصا)خطرة 

البيضاء اكتسبت سمعتها من خالل نشر مقاطع فيديو ذاتية الصنع  الُخَوذ جماعةيرى ريتر أن 

نقاذ المدنيين من المباني التي ُقصفت، وتوفير الرعاية إلعمل داخل سوريا، ظاهري ا، تظهرها في ال

بة والمحترفة ستعتبر أن ما تنشره ّن العين غير المدرَّ إإال أنه يقول . الطبية الطارئة المنق ذة للحياة

أما بالنسبة . درامي ا للبطولة والتفاني في العمل امن مقاطع فيديو يعكس تجسيد   الجماعة

                                                            
24 Gareth Porter, ‘How a Syrian White Helmets leader played Western media’, AlterNet, November 28th 

2016. 

https://www.alternet.org/grayzone-project/how-syrian-white-helmets-played-western-media 

https://www.alternet.org/grayzone-project/how-syrian-white-helmets-played-western-media
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البحث  فرق بالمواد الخطرة ضمن وهنا يعرض تجربته الخاصة كمتخصص)للمتدربين المحترفين 

على عدم الكفاءة  اواقعي   يال  دل"فإن أشرطة الفيديو هذه تمثل  (واإلنقاذ في المناطق الحضرية

 .25"االحتيال :الخطرة أو ما هو أسوأ

إن إنقاذ الضحايا من حادثة مواد خطرة، كالتي تنطوي على استعمال غاز أعصاب فبحسب ريتر، و

ا  مميت مثل السارين، هو فقط مسؤولية األفراد والفرق الذين تم تجهيزهم وتدريبهم خّصيص 

التدريب من المستوى  "البحث واإلنقاذ في األماكن الحضرية" ى فرقال تتلق. للقيام بهذه المهمة

األول أي تدريب على التعامل مع المواد الخطرة كالمواد الكيميائية، وال يوجد دليل أو حتى اعتراف 

لنوع من التدريب المتخصص الالزم إلنجاز  االبيضاء بأنهم خضعوا سابق   الُخَوذمن قبل عناصر 

 .لة هجوم بأسلحة كيميائية فعليةعملية إنقاذ في حا

 
 أ. خان شيخون

التي قامت بها في خان شيخون  البيضاء لألعمال الُخَوذ جماعةمن خالل الصور التي عرضتها 

البيضاء يفعلونه  الُخَوذكل ما كان عناصر أن ريتر  ستنَتجي 2017عام  ابريل/نيسان 4وحولها في 

ّرضون أنفسهم والضحايا الذين يتعاملون معهم ظاهري ا كان خاطئ ا من الناحية العملية وكانوا يع

للضحايا في المباني المنهارة، يرى ريتر أن جهود اإلنقاذ " إنقاذهم"وكما كان الحال مع . لضرر أكبر

البيضاء في خان شيخون كانت أداء  مسرحي ا يهدف إلى إقناع الجهالء وأصحاب  الُخَوذلعناصر 

 .القرار

البيضاء استغلت كل  الُخَوذ جماعة"في خان شيخون، لكنه يؤّكد أن  ء ماحدوث شيال ينفي ريتر 

 اما حدث، وأفرطت في إثارة عمليات اإلنقاذ وإزالة التلوث في المسرحية التي تم تصويرها فيلمي  

ونشرها بسرعة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي بطريقة مصممة للتأثير على الرأي العام 

َبت الجثث من إتر رييقول ". في الغرب نه لم يكن هناك إنقاذ فعلي في مسرح الحدث، حيث ُسح 

َيت في الشوارع المسرح الكبير الذي وصلت فيه "ما نحصل عليه هو  ه أنرأيوفي . منازلها، وألق 

والذي من  والنشاط الخالي من المعنى، ى الميداني، مع الكثير من الجريالجثث إلى المستشف

                                                            
25 Scott Ritter, ‘Ex-Weapons Inspector: Trump’s Sarin Claims Built on “Lie”’, American Conservative, 29 

June 2017. 

https://www.theamericanconservative.com/articles/ex-weapons-inspector-trumps-sarin-claims-built-on-

lie/ 

https://www.theamericanconservative.com/articles/ex-weapons-inspector-trumps-sarin-claims-built-on-lie/
https://www.theamericanconservative.com/articles/ex-weapons-inspector-trumps-sarin-claims-built-on-lie/
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البيضاء  الُخَوذ جماعةيستنتج ريتر أن و". وث عمال اإلنقاذحالة الضحايا ويلّ شأنه أن يزيد من سوء 

تعزيز سردية الهجوم باألسلحة الكيميائية في اإلعالم العالمي، مما  من خالل أفعالها استطاعت

أدى إلى تشتيت حقيقة أنه لم يكن هناك أي استعمال للسالح الكيميائي، وبالتالي تعزيز السبب 

 .26تم خلق المبرر ألي عمل انتقامي( السالح الكيميائي غير الموجود)ي من خالله الفعال الذ

بأن موظفيها لم يتمكنوا من الوصول إلى  OPCW" حظر األسلحة الكيميائيةمنظمة "وتعترف 

أطراف ذات معرفة واتصال "يشير فريق التحقيق إلى أنه اّتصل بـ  ومع ذلك. خان شيخون

، والتي "منظمات غير حكومية"ت التي تم جمعها من قبل عّينال إلى ال، للوصو"بالمنطقة المعنية

. ممثلين عنها إلجراء مقابالت معهم، ومقاطع فيديو وصور لفريق التحقيق لمراجعتها امت أيض  قدّ 

 جماعة هي" حظر األسلحة الكيميائية منظمة"غير الحكومية التي استعانت بها  ةمنظمالكانت 

 ".البيضاء الُخَوذ"

ا من العوامل تأخذ في االعتبار ت من منطقة ملوثة بمواد كيميائية عّيناعملية استخراج ال إن عدد 

مة للمساعدة في إنشاء صورة واسعة ودقيقة لمشهد الحادث نفسه باإلضافة إلى مبدأ  ،المصمَّ

ال . وكذلك عامل الحد من التلوث نة من مسرح الجريمة،حماية سالمة الشخص الذي يأخذ العيّ 

ت هذا النوع من التدريب المتخصص الالزم ألخذ  الُخَوذ جماعةد دليل على أن يوج البيضاء قد تلقَّ

حظر األسلحة  منظمةل االبيضاء ليست امتداد   الُخَوذُيضاف إلى ذلك أّن . تعّينامثل هذه ال

 ذالُخوَ من  ت جمعها أعضاءعّيناوال يمكن بأي حال من األحوال األخذ بصّحة أي  -الكيميائية 

الذي تعتمده " سلسلة الحيازة"ن مبدأ ألحظر األسلحة الكيميائية،  منظمةثم سّلموها إلى  البيضاء

ا وينطبق ذلك . المنظمات المعنية بمنع انتشار األسلحة النووية والكيميائية غير متوفر هنا أيض 

نقلهم  ن تمّ الذي "الضحايا" منإما كان مصدرها  ةمنظمالفحصتها أحيائية  ت طّبيةعّيناعلى أي 

مة من المستشفيات لىإ ، األمر األسلحة الكيميائيةحظر  ةمنظمل أفراد ال يتبعون التركية، أو مقدَّ

ا لمبدأ الذي ّيعدُّ   . "سلسلة الحيازة"انتهاك 

هذه النقطة الهامة أثارتها وزارة الدفاع الروسية بعد حادث خان شيخون بأيام، عندما طالبت 

 الُخَوذحول سبب عدم تعّرض عناصر  امقنع   ابأن تقّدم تفسير  " ميائيةحظر األسلحة الكي منظمة"

وقد صّرح . بغاز السارين البيضاء لألذى على خلفية عملهم في منطقة حادث ُيفَتَرض أّنها ملوَّثة

أن السارين  اإذا كان صحيح  "إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية حينها أنه 

                                                            
 المصدر السابق.  26
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حظر األسلحة الكيميائية أن تفّسر حقيقة أن  منظمةخان شيخون، فكيف يمكن لقد اسُتخدم في 

البيضاء كانوا يجولون وينتشرون عبر ُسُحب السارين بدون أي معدات  الُخَوذ جماعةالدّجالين من 

تقديم إجابات  (الجماعةمسؤول )أحمد أوزومكو على  يجب. واقية؟ يمكن للجميع رؤية ذلك

 .27"هذه األسئلة في أقرب وقت ممكن نمفهومة ع

 
 ب. دوما

 70اّدعت وسائل إعالم المعارضة السورية وأغلب اإلعالم الغربي أن  2018 ابريل/نيسان 7في 

ُقتلوا بهجوم باألسلحة الكيميائية نّفذه النظام السوري على دوما بالغوطة الشرقية  اسوري   امدني  

يش السوري وحلفائه في خواتيمها، وكانت المفاوضات حينها كانت العملية العسكرية للج. لدمشق

 الُخَوذ جماعةنشرت  امجدد  . ى من الغوطة الشرقية تجري برعاية روسيةما تبقّ ن مخالء المسلحيإل

البيضاء تسجيالت فيديو أظهرت من اّدعت أنهم ضحايا الهجوم الكيميائي المفتَرض، وظهر 

الناطق وّصرح . 28ابين بالمادة الكيميائية المفترضةهؤالء المص" إنقاذ"محاولين  الجماعةمسعفو 

وزارته تملك أدلة على أن بريطانيا لها دور باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأن 

 جماعةكوناشينكوف ذكر و. بالهجوم المستفز في الغوطة الشرقية مباشر في ترتيب ما وصفه

نعرف على وجه اليقين أنه في الفترة ما بين : "قال البيضاء في معرض اتهامه هذا عندما الُخَوذ

ون ب أبريل/نيسان 6و  3 البيضاء لتسريع االستفزازات  الُخَوذضغطت لندن بشدة على من ُيسمَّ

 .29"التي كانوا يستعدون لها

زار خبراء عسكريون كيميائيون روس موقع الهجوم المزعوم باألسلحة  أبريل/نيسان 9في 

 الُخَوذ جماعةبما في ذلك المرفق الصحي الموضح في لقطات نشرتها  ة في دوما،الكيميائي

ض لألسلحة الكيميائية أو آثار مواد سامة، بحسب ما أكدت البيضاء، ولم يجدوا أي ا من حاالت التعرّ 

                                                            
27 TASS Agency, “Moscow demands OPCW explain how White Helmets emerged unharmed in Syrian 

sarin attack”, April 20, 2017. 

http://tass.com/world/942326 
ضوا سعاف أطفال في دوما بالغوطة الشرقية تعرّ إق" على فيسبوك، فيديو في ريف دمشالدفاع المدني السوري صفحة "  28

 .2018أبريل /نيسان 7لـ "غازات سامة"، 

https://www.facebook.com/SCDrifdimashq/videos/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA- 

29 RT, “Syria 'chemical attack' staged to provoke US airstrike, London pushed perpetrators – Russian 

MoD”, 13 April 2018. 

https://www.rt.com/news/424047-russian-mod-syria-statement/ 

http://tass.com/world/942326
https://www.facebook.com/SCDrifdimashq/videos/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/2185818884776742/
https://www.rt.com/news/424047-russian-mod-syria-statement/
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وأكد في حينه مسؤول قسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الروسي . وسائل إعالمية روسية

تعمل كجزء من الجماعات البيضاء الشهيرة، التي  الُخَوذ جماعة"ير أن الجنرال فيكتور بوزنيخ

 .30"قامت بتصوير هجوم كاذب باألسلحة الكيميائية على المدنيين في بلدة دوما اإلرهابية

بحجة  أبريل/نيسان 14الفرنسي على سوريا في  –البريطاني  –بعد العدوان الثالثي األميركي 

لحة الكيميائية في دوما، زار صحافيون أجانب المنطقة وتحّدث ساستعمال النظام السوري األ

في صحيفة  نشر الصحافي البريطاني روبرت فيسك مقاال  وبعضهم مع السكان المحليين. 

حادث العلى  ااالندبندنت تضّمن شهادات من أطباء ومدنيين يسكنون في دوما وكانوا شهود  

البيضاء في دوما اختاروا  الُخَوذ قة أن عناصرنقل فيسك عن سكان المنطوالكيميائي المزعوم. 

أن ُينَقلوا في الحافالت التي أّمنتها الحكومة السورية والروس إلى محافظة إدلب مع الجماعات 

عندما دخل اتفاق إخالء المسلحين  المسلحة التي أخلت آخر مناطق تواجدها في الغوظة الشرقية،

على الحادث المزعوم أن حاالت  اطبيب كان شاهد   عن الصحافي البريطانينقل و .حيز التنفيذ

وكسجين وليس اتجة عن نقص األالبيضاء كانت ن الُخَوذاالختناق التي ظهرت في فيديوهات 

البيضاء كان يصّور عملية االختناق هذه وصاح  الُخَوذمن  ابسبب سالح كيميائي، وأن عنصر  

ون بالذعر وبدأوا باستعمال الماء لغسل بأنه غاز سام، فأصيب المدني( المختنقين)بالمدنيين 

 .31أجساد بعضهم البعض فيما كانت الكاميرا تلتقط هذه المشاهد

 ج. دور متجّدد في إدلب

 الُخَوذ جماعةمع التحضير لعملية مرتقبة على آخر معاقل اإلرهابيين في محافظة إدلب، عادت 

لخلق أسباب  امصّور   الجماعةنشره البيضاء إلى الواجهة من باب التحذير من عمل يتم تدبيره لت

صّرح المتحدث باسم  ماضيال اغسطس/آب 26من قبل الحلف األميركي. في  الضرب سوريا مجدد  

أّن خبراء أجانب  تفيدوزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف بأّن لدى موسكو معلومات 

، وأضاف "لور في اليومين المقبلينباستخدام الك كيميائيوصلوا إلى سوريا وقد يقومون بهجوم "

                                                            
30 TASS, “White Helmets staged Douma ‘chemical weapons attack’ on civilians — Russian General Staff”, 

April 11, 2018. 

http://tass.com/defense/999108 

31 The Independent, Robert Fisk, “The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts 

over the chemical attack”, April 17, 2018. 

https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-

a8307726.html 

http://tass.com/defense/999108
https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html
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أشار و .أنه سيتم تصوير هذا العمل لوسائل اإلعالم الدولية لتبرير عمل عدائي ضد دمشق

ن العملية من المقرر أن تحصل في قرية كفر زيتا في محافظة حماة شمال أكوناشنكوف إلى 

التحضير  اجري حالي  غرب سوريا، وقد تم نقل مجموعة من السكان من الشمال إلى كفر زيتا وي

المفترضة " الذخائر الكيميائية"للمشاركة في تنظيم الهجوم وتصويرهم وهم يعانون من "

وفّصل كوناشنكوف كيف سيتم ". التي أطلقتها قوات الحكومة السورية" البراميل المتفجرة"و

، "بيضاءات الالُخَوذرجال اإلنقاذ المزيفين من ذوي "استخدام مجموعات من السكان لمساعدة 

سيتم تصويرهم على ما يبدو وهم يعانون من آثار األسلحة الكيميائية ومن ثم تظهر في 

 .32"وسائل اإلعالم الشرق أوسطية واإلنجليزية"

 

 عبر الكيان الصهيونيالُخَوذ البيضاء  ءإخال .6

 الماضي، ومع تقّدم الجيش السوري وحلفائه لطرد المسلحين من آخر مواقعهم يوليو/في تموز

البيضاء إلخالء  الُخَوذ جماعةفي محافظَتي درعا والقنيطرة، بدأت تحركات المشرفين على عمل 

تناقلت وسائل إعالم و. عناصرهم كي ال يتعرضوا لالعتقال أو اإلصابة على يد الجيش السوري

 22غربية الكثير من التفاصيل عن خطة إخالئهم عبر الكيان االسرائيلي إلى األردن فجر 

 . 2018 وليوي/تموز

 الُخَوذسرد كيف تّمت عملية إخالء عناصر  مطّوال   االبريطانية تقرير  " تايمز"ذا صحيفة نشرت 

تولى جايمس لو ميزورييه إدارة االستجابة  في عمانف. البيضاء عبر الكيان اإلسرائيلي إلى األردن

للممّولين  يوليو/تموز 2 ذ البيضاء نداء استغاثة فيوَ لحالة الطوارئ، وأرسل المقر الرئيسي للخُ 

، وخالل االحتفال بعيد االستقالل األميركي في القنصلية يوليو/تموز 4في ووالداعمين الدوليين. 

البيضاء، إلى روبن ويتلوفر، المبعوثة  الُخَوذاألميركية في اسطنبول، تحدث رائد الصالح، مدير 

لوفر رؤساءها حول قضية إخالء بعد مغادرته الحفل، نبهت ويتوالكندية الخاصة إلى سوريا. 

 الذين حشدوا المسؤولين في أوتاوا. البيضاء الُخَوذعناصر 

                                                            
32 RT, ‘Foreign specialists’ may stage chemical attack in Syria in 2 days to frame Assad – Russian MoD, 

26 August 2018. 

https://www.rt.com/news/436876-idlib-fake-chemical-attack/ 

https://www.rt.com/news/436876-idlib-fake-chemical-attack/
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رائد الصالح مع وزيرة الخارجية الكندية  اجتمعبعد أسبوع، وخالل قمة الناتو في بروكسل، 

كريستينا فريالند، ومسؤولين من بريطانيا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وطرحت فريالند 

طرحت رئيسة الوزراء ناتو، الذين اتصلوا برؤسائهم. وفكرة اإلخالء على وزراء خارجية حلف ال

العمل وفي غضون  بدأتالدبلوماسية  نأ فةالصحي وذكرت البريطانية تيريزا ماي األمر مع ترامب

 .بيضاءال الُخَوذ جماعةإلنقاذ عناصر  اوأميركا وألمانيا وكندا بالعمل مع   بريطانياأيام، تعهدت 

بعد محادثات مع ترامب وقادة العالم اآلخرين، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان 

إسرائيل" في "اإلسرائيلي، إن األشخاص الذين تم إجالؤهم يمكن أن يعبروا من سوريا إلى 

طريقهم إلى األردن الذي وافق على استضافتهم على أساس أنهم سيعاد توطينهم في الغرب. 

إسم إلى الدبلوماسيين األميركيين والبريطانيين والكنديين واأللمان  1202ير قائمة من تم تمر

على خريطة مطبوعة على نافذة مكتبه، قام لو ميزورييه و. الذين كانوا يتعاونون في هذه القضية

 –هاري تسميات: توم، ديك  عليهابتحديد ثالث نقاط عبور محتملة في الكيان اإلسرائيلي أطلق 

صبيحة  . وفيThe Great Escape"33 –أسماء األنفاق المشهورة في فيلم "الهروب الكبير  وهي

 اسوري   422مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أنها استقبلت أعلنت  يوليو/تموز 22

للجوء إلى كندا وألمانيا  البيضاء مع عائالتهم، مشيرة إلى أنهم يسعون الُخَوذ جماعةمن أعضاء 

إلى حين  اوبريطانيا بطلب من هذه الدول. وأشادت المفوضية بتحرك األردن لمنحهم مأوى  مؤقت  

 .34نقلهم إلى تلك الدول

 

 

 

 

                                                            
33 The Times, “Exclusive report: the great escape of Syria’s White Helmets”, July 29 2018. 

https://www.thetimes.co.uk/article/exclusive-report-the-great-escape-of-syrias-white-helmets-

sbd6sf67f 
 .2018 يوليو/تموز 22البيضاء السورية تفر لألردن بدعم إسرائيلي وغربي"،  الُخَوذرويترز، "جماعة   34

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1KC065 

https://www.thetimes.co.uk/article/exclusive-report-the-great-escape-of-syrias-white-helmets-sbd6sf67f
https://www.thetimes.co.uk/article/exclusive-report-the-great-escape-of-syrias-white-helmets-sbd6sf67f
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1KC065
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 خاتمة

ــر  ــّلحة، انحص ــات المس ــا الجماع ــيطر عليه ــت تس ــات كان ــوري لمحافظ ــيش الس ــتعادة الج ــع اس م

ات، وفــي وجــود هــذه الجماعــات فــي محافظــة إدلــب التــي تحــوي مختلــف أنــواع التنظيمــ

ــي آذار ــا ف ــراك عليه ــيطرة األت ــد س ــرين بع ــارس/عف ــي 2018 م ــاق الترك ــاز اإلتف ــد إنج  –. وبع

ــب، ط ــة فــي إدل ــإخراج االروســي حــول المنطقــة العازل مــن المحافظــة  لجماعــةالبــت موســكو ب

ـــ ـــوريا نهائي  ـــن س ـــرفض وم ـــه ب ـــذي جوب ـــر ال ـــف أا، األم ـــر ان الحل ـــي. ال يظه ـــي وأوروب ميرك

ــا ــاء ظ ــتعّد إلنه ــي مس ــةهرة الغرب ــَوذ الجماع ــدوبي  الُخ ــي ردود من ــر ف ــا ظه ــذا م ــاء، وه البيض

ـــر  ـــحب عناص ـــيا بس ـــت روس ـــدما طالب ـــدة عن ـــم المتح ـــي األم ـــاريس ف ـــدن وب ـــنطن، لن واش

 من سوريا.  جماعةال

البيضاء وتشكيالت معارضة أخرى،  الُخَوذإيقاف تمويل  2018مايو /عندما قّرر ترامب في أيار

 6واشنطن لتوافق في الشهر الذي يليه على دفع مبلغ حصل ضغط إلعادة التمويل، وعادت 

 29ذ البيضاء. إضافة إلى ذلك، وفي حديثه لوكالة االناضول بتاريخ وَ مليون دوالر للخُ 

البيضاء تجري مفاوضات مع  الُخَوذرائد صالح أن  جماعةال سؤول، يقول م2018 سبتمبر/أيلول

لم تنته  بعد، ومن  ه الجماعةعلى أن مهّمة هذلذي يدل مر ارنسا لتوقيع عقد لدعم جماعته، األف

في الحضور على الساحة في إدلب بحسب تطور األحداث وترّقب  الجماعةالطبيعي أن تستمر هذه 

البيضاء  الُخَوذإمكان نجاح االتفاق التركي الروسي أو فشله، لكن األكيد أن تركيا تملك ورقة 

 في مقابالته الصحفية األخيرة. لجماعةا ما يظهر في حديث متزّعم ابيدها، وهذ
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 2012تشرين الثاني  حركة النهضة االسالمية في تونس العدد السابع

 2012كانون األول  االحزاب االسالمية في تركيا العدد الثامن

 2012كانون األول  راألزه العدد التاسع

 2013كانون الثاني  اهم القوى السياسية في ليبيا بعد الثورة العدد العاشر

 2013آذار  الحركات االسالمية في االردن العدد الحادي عشر

 2013نيسان  ابرز العشائر السورية العدد الثاني عشر

 2013أيار  المجموعات القتالية في سوريا العدد الثالث عشر

 2013آب  مواقف المعارضة السورية من حزب اهلل دد الرابع عشرالع

 2013أيلول  اسطنبول –تظاهرات ساحة تقسيم  العدد الخامس عشر

 2013تشرين األول  حركة تمرد المصرية العدد السادس عشر

 2014تشرين األول  مجازر الوهابية عبر التاريخ عدد خاص -العدد السابع عشر 

 2014أيار  جمهورية القرم رالعدد الثامن عش

 2014أيلول  االقليات في تركيا العدد التاسع عشر

 2015أيلول  داعش عدد خاص

 2016شباط  خطوط النفط عدد خاص –العدد العشرون 

 2016تشرين األول  فتح اهلل غولن جماعة العدد الواحد وعشرون

 العدد الثاني والعشرون
حول السياسة الخارجية نالد ترامب خطاب الرئيس األميركي المنتخب دو

 األميركية
 2016تشرين الثاني 

 2017نيسان  إدارة دونالد ترامب: مجلس األمن القومي وأبرز المستشارين العدد الثالث والعشرون

 2017تشرين األول  رؤية المعارضة لتجربة المجالس المحلية العدد الرابع والعشرون

 2017تشرين األول  الفلسطينية وحل الدولتينالقضية  العدد الخامس والعشرون

 2017كانون األول  مأساة مسلمي الروهينغا في ميانمار العدد السادس والعشرون

 2017كانون األول  الشيعة في باكستان العدد السابع والعشرون

 2018تموز  مسح شامل للعقوبات األميركية على حزب اهلل  العدد الثامن والعشرون

 2018 تموز  األزمة الخليجية في عامها األول تاسع والعشرونلالعدد ا




