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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة

()1

ا
 734قتيًل سقط هذه املدة على األرض السورية ،نصفهم من املدنيين ،و 20باملئة من املدنيين هم من
األطفال 84( ،باملئة منهم من الغوطة الشرقية) و 16باملئة من النساء ا
(أيضا  84باملئة منهم من الغوطة
الشرقية) .وقد تعادلت وسيلتا القتل الرئيستين -املعارك والقصف األرض ي ،والقصف الجوي -في حصد
األرواح ،وقتلتا ُم َ
جت َ
معتين  91باملئة من الضحايا ،بينما حصدت املفخخات  7باملئة .وقد تركز ضحايا سًلح
ا
منفردا بمقتل  85باملئة من الضحايا هناك.
الطيران في الغوطة الشرقية الذي تسبب
ا
وتحديدا الغوطة الشرقية منها ،كانت األولى في تقديم الضحايا ،من أبنائها املدنيين
ريف دمشق،
ا
ا
تحديدا ،فقد سقط على أرضها  271قتيًل يشكلون  37باملئة من مجموع القتلى ،نسبة املدنيين منهم تتجاوز
 98باملئة ،وذلك بسبب الحملة العسكرية الشرسة التي تشنها طائرات النظام وصواريخه ومدفعيته على
مدن الغوطة بحسب ما سيرد أدناه.
تأتي حلب في املرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا ،إذ سقط على أرضها  207قتلى ،لكن الغالبية
العظمى منهم من العسكريين ( 74باملئة) ،وهؤالء سقطوا بسبب معركة غصن الزيتون في عفرين ،ومن
ا
قتيًل من القوات التركية ا
تقريبا ،والباقون من وحدات حماية الشعب ومن فصائل الجيش الحر
ضمنهم 40
املحاربة مع الجيش التركي.
ا
تأتي دير الزور في املرتبة الثالثة بـ  111قتيًل 96 ،باملئة منهم من العسكريين ،وهم من قوات سوريا
الديمقراطية ومن مقاتلي تنظيم الدولة ،ومن قوات النظام .وقد قضوا بسبب املعارك مع تنظيم الدولة في
ريف دير الزور .واألرقام ال تتضمن قتلى الغارة األميركية على القوات الرديفة للنظام في ريف دير الزور،
ومن ضمنهم مرتزقة روسيون يقدر عددهم بحسب مصادر عدة بـ  200شخص على األقل.
ا
إدلب تأتي ر ا
ابعا بـ  96قتيًل 81 ،منهم من املقاتلين ،وينتمي هؤالء معظمهم إلى تنظيم الدولة اإلسًلمية
وهيئة تحرير الشام بسبب املعارك الدائرة بين الفصيلين في الريف اإلدلبي .إضافة إلى قتالهما مع قوات
النظام.
ّ
ننتقل إلى أبرز ما في املشهد امليداني ،ونبدأ من الحرب على داعش ،ونرصد ثًلثة أخبار ،مسلمين بعجزنا
عن تفسيرها ،ككل ش يء يتعلق ببئر األسرار هذا املسمى داعش ،أولها وصول ثًلثة أمراء من التنظيم إلى
مخيم اليرموك جنوب دمشق بتسهيل من قوات النظام ،وثانيها تمدد التنظيم في املخيم بعد انتزاعه أحياء
جديدة من هيئة تحرير الشام ،وثالثها استسًلم املئات من عناصر التنظيم إلى غرفة عمليات "دحر البغاة"
في ريف إدلب الشرقي ،بعد محاصرتهم ومقتل عشرات منهم في معارك مع الغرفة ،وأنباء عن انتهاء وجودهم

) (1يقصد بتعبير "املدة" أينما ورد في هذا التقرير ،األيام التي يغطيها التقرير
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ّ
في تلك املنطقة .ونذكر أن هؤالء تم تمريرهم إلى املنطقة بتسهيل من قوات النظام وعبر أراضيه منذ أسابيع
قليلة.
الغوطة الشرقية عاشت أسوأ أيامها هذه املدة مع الحملة العسكرية البالغة الشراسة والوحشية التي
تشنها قوات النظام على املنطقة ،مستخدمة أنواع األسلحة كلها ،ومستهدفة املدنيين واملراكز الطبية
ومراكز الخدمات ،ولم تنفع كل مناشدات العالم واألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية في وقف هذه املقتلة
الرهيبة التي راح ضحيتها  270ا
مدنيا بالحد األدنى.
في عفرين تستكمل معركة "غصن الزيتون" شهرها الثاني مع تقدم بطيء للقوات التركية وفصائل
الجيش الحر املحاربة معها ،وبحسب أردوغان فإنه تم تطهير  300كلم مربع من املنطقة ،أما التطور الًلفت
في هذه الحرب فهو اتفاق اإلدارة الذاتية الكردية مع نظام األسد إلرسال قواته للمساعدة في صد الهجوم
على عفرين ،وقد أكدت وسائل إعًلم األسد الخبر ،وقالت إن "قوات شعبية" تابعة للحكومة السورية
ستدخل عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان التركي ،أما الحكومة التركية فهددت بقصف القوات
السورية إذا حاولت دخول عفرين ،وقال رئيسها أنه أوقف العملية بالتنسيق مع بوتين ،لكن بعض األخبار
تشير إلى وصول جزء من تلك القوات إلى عفرين.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا املدة ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث الثاني من شهر شباط /فبراير  - 2018حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

75

10%
8%

حلب

369

50%

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

امرأة

48

دير الزور

طفل

63

الحسكة

مقاتل

8

5

6

9

مج الفئة

الفئة

%

153

81

107

3

6

1

1

1

1

3

1

1

2

57

9

1

48

8

4

2

1

233

32%

0

10

2

54

15

0

0

4

4

4

365

50%

19

2

207

96

0

0

4

111

4

734

100%

3%

0%

0%

0%

1%

15%

1%

100%

1

رجل مدني

3

155

2

مج ال قتلى المدنيين

3

266

3

0

مج ال قتلى حسب المحافظة

11

271

3

0

6

%

1%

37%

0%

0%

1%

13% 28%

جدول رقم ()1
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:

 .1مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فتعبيرات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى)ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة (أخبار عن الضحايا) ،لذلك يكون العدد املسجل لدينا ا
غالبا أقل من
العدد الحقيقي.
ا
ارتفاعا ا
وهميا في أعداد القتلى
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنياملسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل.
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات

ضحايا الثلث الثالث الثاني من شهر شباط  /فبراير  - 2018حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

11

قصف جوي

42

6

1

144

73

57

334

46%

229

2

1

61

13

27

333

45%

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة
تعذيب وإعدامات

1

اغتيال وقنص

6

2

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

8

1

4

2

24

2

1

2

2

3

1
11

271

3

0

6

19

4

4
2

207

96

0

0

4

111

4

50

7%

0

0%

12

2%

5

1%

734

100%

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي ال ضحايا

11

271

3

0

6

19

2

207

96

0

0

4

111

4

734

100%

%

1%

37%

0%

0%

1%

3%

0%

0%

0%

1%

15%

1%

100%

جدول رقم ()2
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2

أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة بحسب العدد

 .2أخبارعن الضحايا
أ .أفادت ثًلثة مصادر مطلعة بأن نحو  300رجل يعملون لصالح شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة
بالكرملين إما قتلوا أو أصيبوا في سورية األسبوع املاض ي .وذكر طبيب عسكري روس ي أن نحو 100
قتلوا بينما قال مصدر يعرف ا
عددا من املقاتلين إن عدد القتلى يتجاوز / .80رويترز – /15.02.2018
ّ
ب .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم السبتّ ،إن "الجيش التركي تمكن حتى اللحظة من تطهير
 300كم مربع ،خًلل عملية (غصن الزيتون) العسكرية في عفرين" ،وأشار إلى "مصرع  90ا
جنديا خًلل
العملية 30 :منهم من الجيش التركي ،و 60من الجيش السوري الحر" .إلى ذلك ،أعلنت هيئة األركان في
القوات التركية عن مقتل " 1595من مسلحي ميليشيا (قسد) ،منذ بدء عملية عفرين في  20كانون
الثاني /يناير حتى اآلن"/ .جيرون – /17.02.2018
ج .في أعلى حصيلة خسائر بشرية منذ مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية ًّ 250
مدنيا قتلتهم هجمة
النظام وحلفائه على الغوطة املحاصرة في  48ساعة متتالية/ .املرصد السوري – /20.02.2017
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ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أخبارعن التغييب القسري
أ .قوات النظام السوري تعتقل  13ا
مدنيا من أحياء عدة بمدينة حماة بهدف التجنيد اإلجباري ،وتقودهم
إلى جهة مجهولة/ .الشبكة السورية – /11.02.2018
ب .أفرجت "اإلدارة الذاتية" الكردية في محافظة الحسكة ،الثًلثاء ،عن صحافي وثًلثة من أعضاء "الحزب
الديمقراطي الكردستاني" بعد اعتقالهم ا
أشهرا عدة/ .سمارت – /14.02.2018
ج .قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية باعتقال  8مدنيين في بلدة املنصورة بريف الرقة ،و 9مدنيين من
حي غويران بمدينة الحسكة ،و 3مدنيين من حي النشوة بمدينة الحسكة ،وذلك بهدف التجنيد
اإلجباري ،وقادتهم إلى جهة مجهولة/ .الشبكة السورية – /20.02.2018

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
تتواصل موجات نزوح األهالي من ريفي حماة وإدلب الشرقيين ،إلى ريف إدلب الشمالي ،واملخيمات
الحدودية مع تركيا؛ بسبب كثافة الغارات الجوية لطيران النظام وروسيا على مدنهم وبلداتهم ،واملعارك
املتواصلة في املنطقة ،منذ كانون األول /ديسمبر املاض ي .وبحسب إحصاء صدرت عن (منسقو
ا
شخصا ،موزعين على  521نقطة نزوح.
استجابة الشمال في سورية) ،فإن عدد النازحين بلغ 528,844
/جيرون – /14.02.2018

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
قالت ماريا ستافروبولو ،املديرة السابقة ملركز خدمة اللجوء في اليونان" :إن املركز توصل إلى أن 2200
طالب لجوء سوري ،يمكن أن ُي ّ
رحلوا إلى تركيا ،إال أن هناك من استأنفوا قرار ترحيلهم ،واإلجراءات بطيئة
ا
جدا"/ .جيرون – /12.02.2018
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ا
خامسا :املشهد امليداني
 .1تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()5
()4()3

أ .تطورات الحرب على (داعش)
 .1وصل ثًلثة من أمراء التنظيم  -من جنسيات أجنبية  -إلى جنوب دمشق ،بتسهيل من قوات النظام،
بينهم شخص جزائري الجنسية ،تولى اإلمارة العامة للتنظيم في جنوب العاصمة .ويستمر تنظيم
ا
مؤخرا ،عقوبات بالجلد
(داعش) بالتضييق على سكان األحياء التي يسيطر عليها ،حيث فرض،
والصلب على من يقوم بإدخال علب التبغ إلى مناطقه جنوب العاصمة/ .جيرون – /13.02.2018
 .2قال محمود املحمود ،الناطق باسم (جيش العزة)ّ ،إن "املئات من عناصر تنظيم (داعش)
املتواجدين بريف إدلب الشرقي؛ سلموا أنفسهم ،اليوم الثًلثاء ،إلى عناصر غرفة (دحر الغزاة)،
بعد محاصرتهم من ِقبل مقاتلي الجيش السوري الحر ،وفصائل أخرى/ .جيرون – /13.02.2018
 .3تقدم تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،األربعاء ،على حساب "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك
جنوبي العاصمة السورية دمشق ،بعد مواجهات بين الطرفين استمرت لساعات/ .سمارت –
/14.02.2018
 .4وسع تنظيم (داعش) مناطق نفوذه في مخيم اليرموك؛ في إثر هجومه بسيارة مفخخة على مواقع
(هيئة تحرير الشام) ،وسيطرته على (حي املليون) و(مشروع الوسيم) غربي املخيم/ .جيرون –
/17.02.2018

ب .تطورات املشهد امليداني في إدلب
 .1وثق ناشطون في "شبكة أخبار إدلب" حصيلة الحملة الجوية التي طالت محافظة إدلب من الطيران
الحربي الروس ي وطيران األسد ،منذ بدء الحملة األخيرة في  25كانون األول عام  2017حتى العاشر
من شهر شباط الجاري ،وبين اإلحصاء أن الريفين الجنوبي والشرقي تعرضا لـ  3320غارة جوية من
ا
ا
قتيًل ا
برميًل ا
مدنيا ،بينهم  104أطفال ،و 84امرأة،
ولغما .خلفت 432
الطيران الحربي ،و580
إضافة إلى تسجيل  15مجزرة ارتكبت بحق املدنيين العزل .وركز الطيران الحربي الروس ي على
( )3يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )4ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )5يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مدة وأخرى.
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استهداف املرافق الخدمية ال سيما املراكز الطبية والدفاع املدني واملدارس واملساجد ،حيث
ا
مسجدا ،و 5مراكز للدفاع املدني ،و 12نقطة نزوح،
استهدفت الغارات  30مدرسة تعليمية ،و27
و 20نقطة طبية/ .شام – /12.02.2018

ا
مؤخرا عبر مناطق
 .2أكدت مصادر عسكرية بريف إدلب الجنوبي أن عناصر تنظيم الدولة الواصلين
سيطرة قوات األسد قادمين من ريف حماة الشرقي إلى أطراف املناطق املحررة بريف إدلب
الجنوبي؛ يتلقون تسهيًلت كبيرة من قوات األسد تضمن تحركهم في املنطقة بصورة سلسلة/ .شام
– /12.02.2018
 .3قال الجيش التركي إنه أقام سادس موقع للمراقبة في محافظة إدلب في إطار اتفاق عدم التصعيد
املبرم مع إيران وروسيا .وقال إن املوقع أقيم في منطقة بجنوب شرق إدلب ليكون املوقع األكثر ا
عمقا
الذي تقيمه القوات املسلحة التركية حتى اآلن في شمال غرب سورية/ .رويترز – /15.02.2018

ج .تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية
 .1أعلنت "القيادة الثورية في دمشق وريفها" في بيان األحد ،منطقة الغوطة الشرقية املحاصرة
"منكوبة" في ظل الحملة العسكرية األخيرة والقصف املكثف لقوات النظام السوري وروسيا .وقال
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البيان إن روسيا ومجلس األمن الدولي يتحمًلن مسؤولية الجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة في
الغوطة الشرقية ،بسبب "محاباة" النظام وإعطائه الفرص/ .سمارت – /11.02.2018
 .2وثق ناشطون من الغوطة الشرقية استهداف الغوطة الشرقية بأنواع شتى من األسلحة خًلل أقل
من ثًلثة أشهر من بدء الحملة ،تعرضت املنطقة خًللها لـ  1414غارة جوية ،خلفت حوالى 1123
ا ا
ا
ا
قتيًل .وتعرضت بلدات الغوطة الشرقية لـ  1935صاروخا ثقيًل من نوع أرض  -أرض ،و 47صاروخا
ا
ا
ا
ا
ا
محمًل بذخيرة عنقودية محرمة ا
دوليا ،و 15صاروخا محمًل بغازات سامة ،و 13صاروخا حارقا من
النابالم/ .شام – /11.02.2018

 .3قالت األمم املتحدة والهًلل األحمر العربي السوري إن قافلة إغاثة من تسع شاحنات تنقل
إمدادات صحية وغذائية ومساعدات أخرى تكفي لـ  7200شخص وصلت إلى الغوطة الشرقية
املحاصرة يوم األربعاء /رويترز /14.02.2018 -
 .4وافق "جيش اإلسًلم" على دخول منظمة "حظر األسلحة الكيمائية" إلى الغوطة الشرقية ،بعد
عرض دولي َّ
تلقاه بهذا الخصوص ،وسؤالهم عن حقيقة استخدام األسلحة املحرمة ًّ
دوليا /سمارت
– /16.02.2018
ّ
 .5استهدفت قوات النظام أمس األحد ،مدن وبلدات الغوطة الشرقية ،بنحو  270صاروخ كما شنت
 69غارة جوية؛ ما أسفر عن مقتل  104ا
مدنيا ،خًلل  48ساعة ماضية ،وفق مركز الغوطة
اإلعًلمي/ .جيرون – /19.02.2018
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 .6قتل عشرون ًّ
مدنيا وجرح عشرات آخرون االثنين ،نتيجة قصف جوي مكثف لطائرات النظام
الحربية على األحياء السكنية في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية /سمارت – /18.02.2018
 .7قال الدفاع املدني إن ًّ 17
مدنيا بينهم نساء وأطفال قتلوا ،وجرح أكثر من  45آخرين نتيجة قصف
ليلي بالبراميل املتفجرة لطائرات النظام املروحية على األحياء السكنية في بيت سوى في الغوطة
الشرقية/ .سمارت – /19.02.2018
 .8أعلن املجلس املحلي ملدينة مسرابا في الغوطة الشرقية ،االثنين ،أنها مدينة منكوبة ،نتيجة القصف
العنيف ونزوح األهالي ومعاناتهم/ .سمارت – /19.02.2018
ا
قتيًل ًّ
مدنيا وعشرات الجرحى اآلخرين ،االثنين ،حصيلة ضحايا القصف بمختلف
 .9ارتفعت إلى 88
أنواع األسلحة لقوات النظام السوري وروسيا على مدن وبلدات الغوطة الشرقية للعاصمة
السورية دمشق /سمارت – /19.02.2018
 .10وثق ناشطون ،الثًلثاء ،مقتل ًّ 98
مدنيا ،بينهم عدد كبير من األطفال والنساء ،من جراء القصف
املكثف لقوات النظام السوري وروسيا على مدن وبلدات الغوطة الشرقية/ .سمارت –
/20.02.2018
ا
 .11ارتفع إلى  100على األقل بينهم أكثر من  20طفًل و 15مواطنة عدد القتلى الذين قضوا من جراء
القصف الجوي والصاروخي على غوطة دمشق الشرقية يوم االثنين ،وتعد هذه أعلى حصيلة
ا
مرشحا لًلرتفاع لوجود
للخسائر البشرية في يوم واحد منذ عام  ،2015وما يزال عدد الشهداء
مئات الجرحى بجروح متفاوتة/ .املرصد السوري – /20.02.2018
 .12في أعلى حصيلة خسائر بشرية منذ مجزرة الكيماوي في الغوطةًّ 250 ،
مدنيا قتلتهم هجمة النظام
وحلفائه على الغوطة املحاصرة في  48ساعة متتالية/ .املرصد السوري – /20.02.2017

د .تطورات املشهد امليداني في عفرين
ّ
 .1قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم السبتّ :إن "الجيش التركي تمكن حتى اللحظة من
تطهير  300كم مربع ،خًلل عملية (غصن الزيتون) العسكرية في عفرين" ،وأشار إلى "مصرع 90
ا
جنديا خًلل العملية 30 :منهم من الجيش التركي ،و 60من الجيش السوري الحر" .وأعلنت هيئة
األركان في القوات التركية مقتل " 1595من مسلحي ميليشيا (قسد) ،منذ بدء عملية عفرين في 20
كانون الثاني /يناير حتى اآلن"/ .جيرون – /17.02.2018
 .2قال مسؤول في "اإلدارة الذاتية" الكردية إن القوات الكردية والنظام "توصًل إلى اتفاق" ،على دخول
جيش النظام "منطقة عفرين للمساعدة" ،في صد عملية (غصن الزيتون) التي تشنها تركيا
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واملعارضة السورية في منطقة عفرين بريف إدلب ،وأضاف أن "قوات النظام ستنتشر على طول
بعض املواقع الحدودية ،وقد تدخل منطقة عفرين خًلل اليومين املقبلين" ،ا
مشيرا إلى أنه "يمكن
أن نتعاون مع أي جهة تمد يد العون"/ .جيرون – /19.02.2018
 .3بدأت قوات النظام السوري تحضير عناصر يتبعون مليليشيات شعبية تابعة لها بهدف الدخول إلى
مدينة عفرين بموجب اتفاق مع "حزب االتحاد الديموقراطي" .وقالت وسائل إعًلم رسمية تابعة
للنظام ،أن ما وصفتها بـ "قوات شعبية" ستصل إلى مدينة عفرين خًلل الساعات القادمة ،وهدفها
"دعم صمود أهالي عفرين في مواجهة العدوان التركي"/ .سمارت – /19.02.2018
 .4قال نوري محمود املتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن "الحكومة السورية لبت
الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية ...للتمركز على الحدود واملشاركة في
الدفاع عن وحدة األراض ي السورية وحدودها"/ .رويترز – /20.02.2018
 .5قالت وكالة أنباء األناضول إن قوات موالية للحكومة السورية تراجعت بعد أن كانت في طريقها إلى
ا
تحذيرا لها/ .رويترز –
منطقة عفرين ،يوم الثًلثاء ،في عقب إطًلق القوات التركية نيران املدفعية
/20.02.2018
 .6تمكنت فصائل الجيش السوري الحر ،يوم الثًلثاء 20 ،شباط ،من وصل مناطق سيطرتها في مدينة
ا
إعزاز بريف حلب الشمالي مع املناطق املحررة حديثا في ناحيتي بلبل وشران شمالي عفرين ،بعد
سيطرتها اليوم على قرى وتًلل عدة في املنطقة/ .شام – /20.02.2018
 .7أفادت وكالة "األناضول" التركية أن مجموعة من الوحدات الخاصة التركية التي تخدم في قيادة
لواء "بورنوفا" للقوات الخاصة ،انطلقت من والية إزمير غربي البًلد متجهة إلى عفرين للمشاركة
في عملية "غصن الزيتون" ،وذلك في إثر معلومات عن وصول مقاتلين تابعين للنظام السوري إلى
املنطقة .وقد بدأت "قوات شعبية" تابعة لقوات النظام السوري ،بالدخول إلى منطقة عفرين
ملواجهة عملية "غصن الزيتون" ،بعد ساعات قليلة على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بأن اتصاالت مع نظيره الروس ي فًلديمير بوتين أوقفت إرسال دمشق مقاتلين إلى عفرين/ .املدن –
/20.02.2018

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
 .1أسقط صاروخ مضاد للطائرات طائرة حربية إسرائيلية في أثناء عودتها من غارة على مواقع قوات
تدعمها إيران في سورية ،يوم السبت ،في أخطر املواجهات التي وقعت حتى اآلن بين إسرائيل والقوات
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املدعومة من إيران عبر الحدود .وتمكن الطياران القفز من الطائرة ،وأصيبا بجروح أحدهما في حالة
خطرة/ .رويترز – /11.02.2018
 .2نقلت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية (ريشت  ،)14أن الجيش اإلسرائيلي قرر تعزيز دفاعاته الجوية على
الحدود الشمالية بسبب التطورات امليدانية هناك/ .شام – /11.02.2018
 .3قال أبو محمود الحوراني ،الناطق باسم (تجمع أحرار حوران) ،إن "قوات النظام ،وميليشيات مدعومة
من إيران ،انسحبت من اللواء ( )132والكتيبة ( )285دفاع جوي ،في ريف محافظة درعا ،إلى امللعب
ا
البلدي في مدينة درعا؛ خوفا من عمليات قصف إسرائيلية محتملة" .وأوضح أن هذه االنسحابات جاءت
في إثر الغارات اإلسرائيلية ،السبت املاض ي ،على مواقع عدة لقوات النظام وميليشيات إيران في درعا.
/جيرون – /12.02.2018
 .4قال مسؤولون أميركيون ،يوم الثًلثاء ،إن طائرة عسكرية أميركية من دون طيار دمرت دبابة روسية
الصنع طراز (تي )72-في سورية ،يوم األحد ،وذلك في ثاني ضربة دفاعية ضد قوات موالية للحكومة
السورية خًلل أقل من أسبوع/ .رويترز – /13.02.2018
 .5أفادت ثًلثة مصادر مطلعة بأن نحو  300رجل يعملون لصالح شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة
بالكرملين إما قتلوا أو أصيبوا في سورية األسبوع املاض ي .وذكر طبيب عسكري روس ي أن نحو  100قتلوا،
بينما قال مصدر يعرف ا
عددا من املقاتلين إن عدد القتلى يتجاوز / .80رويترز – /15.02.2018
 .6انتشرت نحو  40آلية عسكرية لقوات روسية (شرطة عسكرية) تضم دبابات وناقًلت جند ،أمس
األربعاء ،في بلدة الحاضر الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الجنوبي؛ بهدف إنشاء نقطة
ا
مراقبة؛ تنفيذا ملقررات مؤتمر (آستانا / .")6جيرون – /15.02.2018
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خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :مركز طوران – .آخر تحديث 2018/02/17
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 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع القوى في الغوطة الشرقية

املصدر :قاسيون  -آخر تحديث 2018/02/17
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع القوى جنوب دمشق (يًلحظ تمدد داعش)

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/02/15 :
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 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى في ريف إدلب

املصدر :طوران – آخر تحديث 2018/02/12
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 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع القوى في ريف حلب الشمالي

املصدر :طوران – آخر تحديث2018/02/11 :
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 -الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر توزع القوى في ريف حمص الشمالي

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/02/15 :
 -الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر توزع القوى في محافظة درعا

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/02/17 :
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 -الخريطة رقم ( )8أدناه تظهر توزع القوى في عفرين (عملية غصن الزيتون)

املصدر :عملية غصن الزيتون – آخر تحديث2018/02/20 :
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي

ا
مجددا،
قالت سورية يوم الثًلثاء إن إسرائيل ستواجه "مفاجآت أكثر" إذا هاجمت األراض ي السورية
وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة ف  16إسرائيلية خًلل أخطر مواجهة بين
الدولتين منذ  36ا
عاما/ .رويترز – /13.02.2018

 .2على املستوى العسكري

أ .نقلت قوات النظام السوري ا
عددا من الطائرات الحربية واملروحية واآلليات العسكرية والعناصر من
محافظتي إدلب وحماة إلى مطار "الضمير" العسكري ،وقال الناطق العسكري لـ"جيش العزة" التابع
للجيش السوري الحر إن هدف قوات النظام من العملية هو تكثيف القصف على الغوطة ،بسبب
قرب املسافة بين مطار "الضمير" والغوطة الشرقية/ .سمارت – /18.02.2018
ب .قالت "القناة املركزية لقاعدة حميميم الجوية" إن روسيا دعمت قوات النظام السوري بأسلحة
متطورة لتنفيذ عملية عسكرية في الغوطة الشرقية /سمارت – /19.02.2018

 .3على املستويات األخرى
رفضت الحكومة السورية يوم الثًلثاء مسعى تقوده األمم املتحدة لتشكيل لجنة إلعادة صياغة
الدستور ،وهي النتيجة التي تمخض عنها مؤتمر سوتش ي ،وقال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية
السوري" :كدولة ،أي لجنة ليست سورية تشكيًل ورئاسة وأعضاء نحن غير ملزمين بها وال عًلقة لنا بها".
/رويترز – /13.02.2018
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها

()6

 .1على املستوى السياس ي
أ .بحث وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم األربعاء ،امللف السوري مع وفد الهيئة العليا
للمفاوضات برئاسة نصر الحريري .وطالب الوزير إيران بسحب قواتها من سورية ولبنان واليمن
ا
والعراق ،ا
مبينا أن وجودها في تلك البلدان يشكل عامًل لعدم االستقرار/ .جيرون – /14.02.2018
ب .أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" أنها ناقشت مع وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون األربعاء،
ضرورة محاسبة النظام الستخدام األسلحة الكيماوية ،ومحاسبة مجرمي الحرب إضافة لتطبيق
البنود اإلنسانية وااللتزام بالعملية السياسية في جنيف/ .سمارت – /14.02.2018
ج .دعا مجلس محافظة ريف دمشق والحكومة السورية املؤقتة ،االثنين ،هيئة التفاوض تعليق
املفاوضات جميعها مع النظام السوري وحلفائه إلى حين وقف العملية العسكرية على غوطة دمشق
الشرقية/ .سمارت – /19.02.2018

 .2على املستوى العسكري
أّ .
فرغت "هيئة تحرير الشام" مطار تفتناز العسكري شرقي إدلب من الطائرات املوجودة داخله ونقلتها
إلى وجهة مجهولة/ .سمارت – /14.02.2018
ب .اندمجت "حركة نور الدين الزنكي" وحركة "أحرار الشام اإلسًلمية" ،األحد ،تحت مسمى "جبهة تحرير
سورية" .وقال الفصيًلن في بيان االندماج " ،إنهما اندمجتا تحت مسمى "جبهة تحرير سورية" استجابة
ملطالب الشعب السوري ومبادرة "املجلس اإلسًلمي السوري" ،إضافة إلى صد هجوم قوات النظام
السوري وامليليشيات املوالية لها/ .سمارت – /18.02.2018
ج .أعلن "الجيش الوطني السوري" التابع للحكومة السورية املؤقتة ،االثنين ،تشكيل املحكمة العسكرية
والشرطة العسكرية في مدينة الباب شرق حلب .وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني املقدم
محمد حمادين ،بتصريح إلى "سمارت" إنه بعد تشكيل "الجيش الوطني" كان ال بد من قيام مؤسسات
تنظم العمل من خًلل املحاكم والشرطة العسكرية ،بهدف محاسبة عناصر الجيش في حال ارتكابهم
أي مخالفات/ .سمارت – /19.02.2018

( )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ا
ا
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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 .3على املستويات األخرى
أ .أكد تحالف املنظمات غير الحكومية ،رفضها الكامل لتدخل حسبة "سواعد الخير" في عمل املنشآت
الصحية واإلنسانية في مدينة إدلب ،بتأثير املضايقات التي تمارسها "سواعد الخير" بحق املنشأة الطبية
وكوادرها في اآلونة األخيرة بحجة تطبيق اللباس الشرعي/ .شام – /12.02.2018
ب .منع عدد من املحتجين الغاضبين ،السبت ،وفد من االئتًلف الوطني السوري دخول مدينة إعزاز التي
ا
احتجاجا على مواقف "االئتًلف" خًلل سنوات الثورة
يوجد فيها مقر الحكومة السورية املؤقتة،
السورية /سمارت – /17.02.2018

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
أ .خصصت الواليات املتحدة مبلغ  550مليون دوالر أميركي لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في سورية
من ميزانية وزارة الدفاع لعام / 2019سمارت – /12.02.2018
ب .قال مسؤول كردي كبير إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول
الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي .وأضاف أن قوات الجيش السوري
ستنتشر في بعض املواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خًلل يومين/ .رويترز – /18.02.2018

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
ال يوجد
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ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع األميركية إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الواليات املتحدة
في سورية ا
عددا ا
كبيرا من مسلحي تنظيم الدولة اإلسًلمية ترغب الواليات املتحدة في عودة املقاتلين
األجانب منهم إلى بًلدهم ملحاكمتهم /رويترز – /11.02.2018
ب .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم الثًلثاء ،إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة ضد
تنظيم الدولة اإلسًلمية ال يعني أن الواليات املتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم املتشدد.
/رويترز – /13.02.2018
ج .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم الثًلثاءّ ،إن "بًلده قررت تقديم  200مليون دوالر
إضافية؛ لتحقيق االستقرار في املناطق املحررة في سورية" ،من دون أن يفصح عن ماهية الدعم
واملناطق التي سيتم دعمها في سورية/ .جيرون – /13.02.2018
د .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون إنه يتعين على إيران سحب جنودها والقوات التي تدعمها
ا
مشيرا إلى انزعاج الواليات املتحدة من املواجهة في اآلونة األخيرة بين إيران وإسرائيل.
من سورية،
/رويترز – /14.02.2018
ه .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم الخميس ،إن بًلده "لم تقدم قط أسلحة ثقيلة"
لوحدات حماية الشعب الكردية السوري،ة لذلك ليس هناك ما يتعين عليها سحبه/ .رويترز –
/15.02.2018
و .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم الجمعة ،إن بًلده تقر بحق تركيا املشروع في تأمين
حدودها ،لكنه دعا أنقرة للتحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين بسورية،
وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر/ .رويترز – /16.02.2018
ز .قال إتش .آر مكماستر مستشار األمن القومي األميركي ،يوم السبت ،إن روايات الناس تشير إلى أن
ا
مضيفا أن الوقت
الرئيس السوري بشار األسد يستخدم األسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك،
حان كي يحاسب املجتمع الدولي الحكومة السورية/ .رويترز – /17.02.2018

 .2روسيا اًلتحادية
أ .قال الكرملين يوم الثًلثاء إنه ال معلومات لديه عن تقارير بشأن مقتل مرتزقة روس في سورية/ .رويترز
– /13.02.2018
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ب .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف ،يوم الثًلثاء ،إن الواليات املتحدة تتصرف بشكل منفرد
"وعلى نحو خطر" وتقوض وحدة البًلد/ .رويترز – /13.02.2018
ج .قال متحدث باسم الكرملين ،يوم األربعاء ،إنه ال يمكن استبعاد وجود مدنيين روسيين في سورية ،ولكن
ليس لهم صلة بالقوات املسلحة الروسية .وكان أشخاص على صلة بمتعاقدين مع الجيش الروس ي
يقاتلون مع قوات الحكومة السورية قالوا إنه سقط عدد كبير من القتلى بين املتعاقدين عندما
اشتبكت قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة مع قوات موالية للحكومة في دير الزور بسورية في
السابع من فبراير /شباط/ .رويترز – /14.02.2018
د .قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ،يوم الخميس ،إن خمسة مواطنين روسيين ربما يكونون
قد لقوا حتفهم في سورية خًلل اشتباكات مع قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة هذا الشهر.
/رويترز – /15.02.2018
ه .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،الجمعة ،إن أميركا تعمل على الوجود في سورية "إلى األبد"
باالعتماد على "وحدات حماية الشعب" الكردية .وأضاف أن القوات األميركية تعمل على استقطاع جزء
كبير من األراض ي ،وتسعى إلبقاء جنودها إلى األبد كما هو الحال اآلن في العراق وأفغانستان" ،في انتهاك
لكافة الوعود التي قطعتها في السابق"/ .سمارت – /16.02.2018
و .قالت مصادر دبلوماسية روسية ،إن موسكو كانت تريد أن تنتشر قوات نظام األسد في عفرين لوقف
عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الشهر املاض ي/ .شام –
/18.02.2018
ز .قال وزير الخارجية سيرجي الفروف ،يوم االثنين ،إن التقارير التي أفادت بمقتل مئات املتعاقدين
ا
مؤخرا محاولة الستغًلل الحرب السورية/ .رويترز – /19.02.2018
الروس في سورية
ح .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،االثنين ،إن تجربة مدينة حلب ،وهو االتفاق الذي ّ
هجر
بموجبه النظام السوري أهالي شرقي املدينة معظمهم إلى محافظة إدلب ،يمكن أن تطبق في غوطة
دمشق الشرقية/ .سمارت – /19.02.2018
ط .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف إن من املمكن حل األزمة في منطقة عفرين السورية عبر
الحوار املباشر بين دمشق وأنقرة/ .رويترز – /20.02.2018
ي .قالت وزارة الخارجية الروسية ،يوم الثًلثاء ،إن عشرات من مواطني روسيا والجمهوريات السوفياتية
َ
السابقة أصيبوا في اشتباكات وقعت بسورية في اآلونة األخيرة ،ويعالجون في مستشفيات روسية.
/رويترز – /20.02.2018
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ك .أعلن املكتب اإلعًلمي للرئاسة الروسية ،يوم الثًلثاء ،أن قمة ثًلثية حول سورية ستعقد في مدينة
إسطنبول التركية ،منتصف نيسان /أبريل املقبل ،تضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،ونظيريه
فًلديمير بوتين وحسن روحاني/ .جيرون – /20.02.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .قالت املتحدثة باسم املفوضية األوروبية إن "التصعيد العسكري في مختلف أرجاء سورية بما في ذلك
األحداث التي وقعت على الحدود مع إسرائيل في مطلع األسبوع تثير القلق بشدة .وقد تقود بالفعل إلى
تداعيات خطيرة" .وأضافت أن على األطراف املتحاربة في سورية والقوى اإلقليمية املتحالفة معها أن
تمارس ضبط النفس لتفادي تصاعد العنف بدرجة أكبر في املنطقة/ .رويترز – /12.02.2018
ب .قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون إن لندن قلقة بشأن دور إيران في مواجهة وقعت على
حدود إسرائيل مع سورية/ .رويترز – /12.02.2018
ج .ذكر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم الثًلثاء ،إن "فرنسا ستوجه ضربات للنظام السوري"
حال ثبوت استخدامه األسلحة الكيماوية ضد املدنيين في الصراع السوري ،لكنه أوضح أنه لم ير أي
أدلة على ذلك/ .رويترز – /14.02.2018
ا
موضحا موقف بًلده من استخدام األسلحة الكيماوية في سورية ،إن
د .قال وزير الخارجية الفرنس ي
باريس لن تضرب هذا البلد إال إذا كانت الهجمات مميتة ونفذتها القوات الحكومية/ .رويترز –
/14.02.2018
ه .دعا االتحاد األوروبي ،يوم الخميس ،إلى استئناف سريع ملحادثات السًلم السورية برعاية األمم املتحدة
مدفوعا بالقلق من جهد روسيا إلحكام قبضة حليفها الرئيس بشار األسد على السلطة/ .رويترز –
/15.02.2018
و .أثارت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني إمكان جمع األموال إلعادة
بناء سورية ،لكن بشرط انحسار القتال ،وأن تضمن روسيا مشاركة جادة لحليفها الرئيس بشار األسد
ا
في محادثات السًلم التي ترعاها األمم املتحدة التي تعاني حاال من الجمود/ .رويترز – /16.02.2018
ز .قالت املستشارة األملانية ،أنجيًل ميركل إن "تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة" في ما يخص األزمة في
سورية .وأضافت " :غير أننا أعربنا عن قلقنا بشأن التصرفات التي من شأنها خلق توتر في املنطقة بين
أعضاء في حلف شمال األطلس ي"/ .شام – /17.02.2018
ح .قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن قصف قوات موالية للحكومة السورية ملنطقة الغوطة
ا
ا
جسيما للقانون اإلنساني الدولي ،ودعت إلى هدنة إنسانية .وأضافت أن الهجمات
الشرقية يمثل انتهاكا
27

مرصد حرمون

تقرير عن الثلث الثاني من شهر شباط /فبراير 2018

" تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسكان وبنية أساسية مدنية بما في ذلك منشآت طبية .هذا يمثل
انتهاكا جسيما للقانون اإلنساني الدولي"/ .رويترز – /20.02.2018

 .4الدول العربية
أعرب مساعد االمين العام لجامعة الدول العربية "حسام زكي" ،عن استياء الجامعة العربية من
التدخل العسكري التركي في مدينة عفرين .وأضاف أن الجامعة العربية تأمل من روسيا التدخل
واملشاركة في حل املشكلة القائمة في عفرين/ .شام – /20.02.2018

 .5إيران
أ .قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني ،األحد ،إن النظام السوري سيرد على أي هجوم
اسرائيلي ،بعد إسقاطه للطائرة الحربية اإلسرائيلية التي اقتحمت األجواء السورية وشنت غارات في
املنطقة .وأضاف أن إسقاط الطائرة اإلسرائلية من قبل الدفاعات الجوية السوريةّ " ،
غير معادلة عدم
توازن القوى في املنطقة"/ .سمارت – /11.02.2018
ب .قال علي أكبر واليتي املساعد الكبير للزعيم األعلى اإليراني ،يوم األربعاء ،إن الوجود العسكري اإليراني
في سورية مشروع وجاء بناء على دعوة من دمشق/ .رويترز – /14.02.2018
ج .طالب املستشار العسكري للمرشد األعلى اليران ،اللواء "يحيى رحيم صفوي" ،نظام األسد بتسديد
فاتورة بقاء "بشار األسد" في السلطة ،وقال" :نحن جادون في الدفاع عن سورية وسًلمة أراضيها ،لكن
على النظام دفع التكاليف"/ .شام – /18.02.2018

 .6تركيا
أ .قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،يوم الثًلثاء ،إن قرار الواليات املتحدة مواصلة تقديم الدعم
ا
املالي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيؤثر في قرارات تركيا مستقبًل/ .رويترز –
/14.02.2018
ب .قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إنه أبلغ نظيره األميركي جيم ماتيس بضرورة استبعاد
وحدات حماية الشعب الكردية من تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه واشنطن في املعركة
ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية /رويترز/15.02.2018 -
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ج .قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،يوم الجمعة ،إنه سيكون بوسع أنقرة أن تتخذ
خطوات مشتركة مع الواليات املتحدة في سورية بمحض أن تغادر وحدات حماية الشعب الكردية
مدينة منبج السورية/ .رويترز – /16.02.2018
د .اقترحت تركيا نشر قوات مشتركة مع الواليات املتحدة في سورية ،في ما تحاول الدولتان العضوان في
حلف شمال األطلس ي إنقاذ العًلقات االستراتيجية التي كانت تتدهور بسرعة والتي أقرت واشنطن بأنها
وصلت إلى "مرحلة حرجة"/ .رويترز – /16.02.2018
ه .طلبت تركيا ،الجمعة ،من أميركا نقل "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج إلى الضفة
الشرقية من نهر الفرات ،وقال وزير الخارجية التركي" :البد أن نتأكد من عبور ( )YPGإلى شرق نهر
الفرات ،ألن حلول االستقرار هناك يعتمد على من سيقوم بإدارة املدينة وتأمينها ،إذ أن  95باملئة من
سكان منبج من العرب ،وقيام ( )YPGبإدارة املدينة وتولي األمن بها لن يرس ي االستقرار أبدا"/ .سمارت
– /16.02.2018
و .قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بًلده لم تستخدم قط األسلحة الكيماوية في
عملياتها في سورية ،وتتوخى أقص ى درجات الحيطة في التعامل مع املدنيين ،وذلك بعدما اتهمت قوات
كردية سورية واملرصد السوري لحقوق اإلنسان أنقرة بشن هجوم بالغاز في منطقة عفرين السورية.
/رويترز – /18.02.2018
ز .حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،يوم االثنين ،من أن الجيش التركي سيواجه أي قوات
للحكومة السورية تدخل منطقة عفرين لحماية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية/ .رويترز –
/19.02.2018
ح .قال الرئيس التركي طيب أردوغان لنظيره الروس ي فًلديمير بوتين في اتصال هاتفي ،يوم االثنين ،إن
ا
الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقا مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد العملية
العسكرية التركية/ .رويترز – /19.02.2018
ط .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه ال مشكلة لدى بًلده بدخول قوات النظام إلى منطقة
عفرين إذا كانت تهدف للقضاء على عناصر "حزب االتحاد الديموقراطي الكردي" ،أما إذا كانت
ستتعاون معه ضد القوات التركية فإنهم سيقضون عليها/ .سمارت – /19.02.2018
ي .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثًلثاء إن بًلده نجحت في إيقاف انتشار محتمل للقوات
السورية في منطقة عفرين ،وذلك بعد يوم من حديثه مع نظيريه الروس ي واإليراني/ .رويترز –
/20.02.2018
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ك .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العمليات ضد التهديدات اإلرهابية ستتوسع ،بحسب
الحاجة ،في أي منطقة شمالي سورية ،وإن األيام املقبلة ستشهد تسار اعا في التقدم البري وحصار مدينة
عفرين"/ .جيرون – /20.02.2018

 .7إسرائيل
أ .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،يوم األحد ،إن القوات اإلسرائيلية ستواصل العمليات
في سورية ،على الرغم من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية متطورة بنيران معادية ألول مرة منذ  36ا
عاما.
/رويترز – /11.02.2018
ب .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور ،األحد ،إنه اتفق مع الرئيس الروس ي
فًلديمير بوتين على استمرار التنسيق األمني بين الطرفين ،وإن إسرائيل ستواصل التصدي "ألي
اعتداءات" إيرانية من سورية/ .سمارت – /11.02.2018
ج .قال يؤاف غاالنت ،وزير البناء واإلسكان ،إنه "يجب إعادة إيران 1500 ،كيلومتر ،شرقا ،ومنظمة حزب
هللا إلى لبنان" ،في إشارة إلى انسحابهما من سورية .وأضاف" :يجب تفكيك مثلث الشر ،املكون من إيران
وسورية وحزب هللا"/ .شام – /12.02.2018
د .أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الجمعة ،األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيرس
أن الجوالن املحتل سيبقى بيد إسرائيل "إلى األبد"/ .سمارت – /16.02.2018

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .أكد منسق مكتب األمم املتحدة للشؤون االنسانية في سورية" ،راميش راجاسينغام" ،أن نظام األسد
ما يزال يمنع عمليات إجًلء املرض ى في الغوطة الشرقية ،على الرغم من الضغط عليه إلجًلء املرض ى
الذين حالتهم الصحية غير مستقرة .وأشار إلى نزوح  6مًليين شخص من مناطقهم ،وحاجة  13مليون
آخرين ملساعدات عاجلة في سورية/ .شام – /11.02.2018
ب .قال مسؤول كبير باألمم املتحدة ،يوم الثًلثاء ،إن املنظمة الدولية تنتهج أعلى مستوى من الدبلوماسية
للتوصل إلى وقف إلطًلق النار في سورية حيث بلغ جيب الغوطة الشرقية املحاصر نقطة االنفجار كما
أن محافظة إدلب تواجه كارثة/ .رويترز – /13.02.2018
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ج .أفادت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،في تقرير لها ،يوم الثًلثاء ،إن "نظام األسد استخدم السًلح
الكيميائي ،خًلل السنوات السبع املاضية 211 ،مرة ،حتى شباط /فبراير الجاري؛ ما أسفر عن مقتل
ا
شخصا"/ .جيرون – /13.02.2018
1421
د .قال وسيط األمم املتحدة للسًلم في سورية إن تصاعد العنف في اآلونة األخيرة أسهم في خلق واحدة
من أخطر املراحل في الحرب املستمرة هناك منذ سنوات ،حيث تقصف القوات الحكومية مناطق
خاضعة لسيطرة املعارضة ،ويتزايد تدخل القوى الخارجية /رويترز – /14.02.2018
ه .قال مبعوث األمم املتحدة لسورية" ،ستيفان دي ميستورا" ملجلس األمن ،إن "النزاع يمتد ألبعد من
ا
مشيرا إلى الخطر املتزايد على "االستقرار اإلقليمي" .وحذر من
الحدود السورية ،في أكثر من اتجاه"،
ا
مشددا على الحاجة امللحة لوقف النار إليصال
تفجر األوضاع في املنطقة بأكملها جراء أزمة سورية،
املساعدات/ .شام – /14.02.2018
و .قال املبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن البًلد تشهد واحدة من أخطر مراحل
املعارك منذ سنوات ،ما يقوض الحل السياس ي .وقال في مجلس األمن الدولي ،األربعاء" ،أعمل مبعوثا
خاصا منذ أربع سنوات وهذه فترة عنيفة ومزعجة وخطيرة لم أشد مثلها طوال فترة واليتي/ .سمارت –
/15.02.2018
َ
مشروع قرار معدل في مجلس األمن؛ في مسعى للحصول على موافقة موسكو،
ز .وزعت السويد والكويت
ّ
من أجل إدخال سورية في هدنة مدتها  30ا
وينص القرار
يوما ،تسمح بوصول املساعدات إلى املدنيين.
َ
تنظيمي (داعش) والقاعدة"؛ األمر الذي يسمح للنظام وداعميه
املعدل على أن "هذه الهدنة لن تشمل
"بمواصلة عملياتهم العسكرية ،وبخاصة في محافظة إدلب"/ .جيرون – /16.02.2018
ح .اشترطت فيدريكا موغيريني ،مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي ،لجمع األموال إلعادة
َ
ينحسر القتال ،وأن تضمن روسيا مشاركة جادة لحليفها بشار األسد ،في محادثات
إعمار سورية" ،أن
السًلم التي ترعاها األمم املتحدة"/ .جيرون – /17.02.2018
ط .قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،األحد ،إن نحو  61ألف مدني عادوا إلى مدينة
الرقة منذ انتهاء "األعمال القتالية" في شهر تشرين األول الفائت .ووثق املكتب إصابة  569مدني
ا
ًّ
أسبوعيا.
بالعبوات املتفجرة في أثناء عودتهم ،حيث وصل متوسط عدد االنفجارات إلى  50حادثا
/سمارت – /17.02.2018
ي .أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) "بيانا" يخلو من الكلمات ،يوم الثًلثاء ،ا
تعبيرا عن
غضبها ملقتل عدد كبير من األطفال في منطقة الغوطة الشرقية السورية املحاصرة/ .رويترز –
/20.02.2018
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ك .قال ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية ،يوم الثًلثاء ،إن تصعيد القتال في
الغوطة الشرقية السورية املحاصرة قد يجعلها "حلبا ثانية" ،في إشارة إلى ثاني أكبر املدن السورية التي
ا
ا
شهورا/ .رويترز – /20.02.2018
عانت في نهاية عام  2016قتاال استمر
ل .أعلن بانوس مومتزيس ،منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في سورية ،أن الوضع
اإلنساني في الغوطة الشرقية املحاصرة قرب العاصمة دمشق ،بدأ "يخرج عن السيطرة"؛ بسبب
ا
استهداف "املدنيين والبنى التحتية" ،وقال :إن ما يجري "يجب أن يتوقف حاال" /جيرون –
/20.02.2018

 .9أخرى
قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروس ي إن روسيا وتركيا وإيران بحثت إمكان عقد
اجتماع لوزراء الخارجية ملناقشة ملف سورية ،وأضاف أن من املمكن عقد االجتماع في مدينة آستانة
في مارس آذار املقبل/ .رويترز – /12.02.2018

حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ا
 )1تحت عنوان "رسالة أميركية حازمة من دير الزور إلى ثًلثي آستانة" كتب جورج سمعان مقاال في
الحياة حول حضور واشنطن القوي في املنطقة وسيطرتها على قواعد الصراع فيها .فالكاتب يرى أن قصف
ا
مؤخرا ،هو رسالة ال لبس فيها إلى جميع
الطيران األميركي للقوات التابعة للنظام السوري في دير الزور
املنخرطين في الصراع على بًلد الشام ،وعلى رأسهم روسيا وتركيا وإيران ،مفادها أنه "ال يمكن تغيير قواعد
االشتباك .وممنوع التعرض لـ «قوات سورية الديموقراطية» التي تدعمها واشنطن شرق البًلد وشمالها"،
ُ
وعلى الرغم من أنها ليست الضربة العسكرية األولى إال أنها تظهر بوضوح شديد إصرار واشنطن على حماية
املنطقة التي توجد فيها شرق وشمال الفرات ،وعدم السماح ألي كان باالقتراب منها.
روسيا أصبحت تد ك ا
جيدا بعد تجربة مؤتمر سوتش ي ،وبعد قيام «مجموعة الخمس» ونشاط فرنسا
ر
املتجدد في املنطقة ،أنها ال تستطيع تجاهل أو تغيير آليات الصراعات الدولية .وال يمكنها تجاهل القوى
الدولية واإلقليمية واملحلية املتناحرة جميعها في امليدان السوري .وعليها احترام املظلة األميركية شمال
شرقي بًلد الشام.
طهران ا
أيضا فهمت الرسالة ،ورغم إدانتها للضربة ،إال أنها بدأت تبدي رغبة في الحوار من أجل حل
ا
خصوصا مع الدول اإلقليمية» ،ومع «بلدان ليست من املنطقة» ،في إشارة إلى الواليات
مشكًلت املنطقة« ،
املتحدة .يبقى أن يدرك أردوغان فحوى الرسالة ،وأن يخفض من سقف تهديداته للكرد والنظر في أبعاد
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خصومته املتمادية مع واشنطن ،لكن املهمة مع أنقرة يجب أال تكون صعبة ،فهناك مصلحة مشتركة في
ا
التهدئة ،ومواصلة الحملة على الكرد في مناطق سيطرتهم ال يخدم هذه املصلحة مستقبًل ،ألنها قد تدفع
«قوات سورية الديموقراطية» إلى تسليم مواقعها إلى قوات النظام السوري وحليفيه اإليراني .وهذا يعني
تعزيز هيمنة إيران في بًلد الشام على حساب مصالح تركيا وفضائها األمني/ .الحياة – /12.02.2018
ا
 )2نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاال بعنوان "املرتزقة الروس في سورية :دفنوا بهدوء وطواهم
النسيان" جاء فيه أن حوالى  200مواطن روس ي قتلوا بقصف الطيران األميركي على مكان تجمعهم في
ديرالزور في أثناء مشاركتهم باملعارك إلى جانب القوات السورية املوالية للنظام في  7شباط /فبراير .وهذا
ا
يعني أن تلك االشتباكات بين القوات األميركية والروسية هي األشد فتكا منذ نهاية الحرب الباردة .والقتلى
تعهدات عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين.
كانوا جميعهم موظفين لدى مجموعة (فاغنر)" ،وهي شركة
ٍ
ويقول النقاد إن موسكو تستخدم املرتزقة من (فاغنر) للتقليل من الخسائر العسكرية الرسمية في سورية".
ا
روسيا الرسمية لم تعترف سوى بخمسة قتلى في العملية ،ويرى النقاد أنه فضًل عن األمانة والشرف
فإن "تردد الكرملين في االعتراف بالروس الذين لقوا مصرعهم في املواجهة مع القوات التي تقودها الواليات
بشكل صارخ مع الجنازة الكبرى التي أقيمت الشهر املاض ي لـ رومان فيليبوف ،الطيار
املتحدة ،يتناقض
ٍ
ُ
الذي قتل في سورية بعد إسقاط طائرته" .عبرت زوجة أحد القتلى عن املوضوع بالقول"يحصل البعض
بهدوء ويطويهم النسيان".
على أوسمة وعلى التكريم ،بينما ُيدفن آخرون
ٍ
يدافع بعضهم عن تردد بوتين في اإلعًلن عن الوفيات؛ بوصف أن "للسلطات الحق في إخفاء املعلومات
إن كان ذلك ملصالح البًلدّ ،
وإن هؤالء األشخاص الذين لقوا حتفهم قد ّ
تم تحذيرهم قبل توجههم إلى
سورية ،بأنهم لن يحصلوا على األوسمة العسكرية ،إذا ما قتلوا هناك"/ .جيرون – /17.02.2018
 )3صحيفة "واشنطن بوست" سلطت الضوء في تقرير نشرته على معاناة السوريين في غوطة دمشق
َّ
ا
الشرقية التي تحاصرها قوات األسد منذ سنوات عدة ،مؤكدة أن العالم تخلى عن هذه املنطقة وتركها تحت
الحصار الخانق والقصف املدمر.
تتناول الصحيفة في تقريرها الوضع اإلنساني ،وتشير إلى الخراب والعنف والضحايا ،وترى أن ما يجعل
الغوطة ا
ا
َ
محاصرة وال مجال فيها لوصول املساعدات ،وسبب تركها
مختلفا عن باقي مناطق سورية ،أنها
مكانا
على هذه الحال هو أن القوى الدولية املشاركة في القتال بسورية ليس لديها الكثير من املصالح في تلك
املنطقة ،وليس لها حدود دولية ،لذلك ال يهتم أحد للتوسط أو عقد صفقات أو نشر قوات لوقف القصف.
ا
مؤخرا وفد األمم املتحدة إلى الغوطة الشرقية ،حيث
تشير الصحيفة إلى الزيارة النادرة التي قام بها
ا
مشيرا إلى أن
وصف في عقبها الوضع بأنه "أكثر خطورة مما كان ُيتصور ،وأنها تشبه أجزاء من أفريقيا"،
الوضع يتطابق مع تقارير قدمتها املنظمة األممية ،العام املاض ي ،عن الغوطة.
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وتنقل الصحيفة عن املنسق اإلقليمي لألمم املتحدة ،قوله إن الدبلوماسية اإلنسانية فشلت حتى اآلن
في الغوطة الشرقية" ،إننا نتحدث مع آذان صماء" /شام /19.02.2018 -
ا
 )3نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية مقاال بعنوان "كيف خسر نتنياهو معركته في سورية" تناول
ا
فيه الكاتب خسارة إسرائيل في سورية بسبب سوء تقدير قيادتها ألمور عدة ،بداية بدعم بقاء األسد،
ا
دكتاتورا حافظ بأمانة هو ووالده على حدود إسرائيل الشمالية ،ما وفر إلسرائيل استقرا ارا ثم اينا جعلها
ا ا
تحسم خيارها ا
مضمونا بدال من "القفز في املجهول
مبكرا من الثورة السورية ،وتفضل بقاء األسد حار اسا
الثوري"  .ومع تدخل حزب هللا في النزاع تفاقم ميل نتنياهو نحو بقاء األسد ،باعتبار أن انهماك الحزب في
الصراع السوري سيبعده عن الحدود اإلسرائيلية ،وسيؤدي إلى إضعافه.
ما كان يقلق نتنياهو هو البرنامج الكيمياوي لنظام األسد ،لذلك استغل فرصة استخدام األسد لغاز
ا
السارين لضرب ضواحي في آب عام  ،2013وطالب بضرورة تفكيك ترسانة األسلحة الكيمياوية هذه بدال
من ضرب األسد .وهذا ما فعله أوباما بمساعدة بوتين ،لكن تبين من هجمات النظام بالكيماوي على خان
شيخون في نيسان /أبريل  ،2017أن النظام ما زال يحتفظ بترسانة كيماوية.
ا
معتقدا أن الكرملين سيكبح نظام األسد
من ناحية أخرى دعم نتنياهو تدخل روسيا املباشر في سورية،
من جانب ،وتطلعات إيران التوسعية من جانب آخر.
اتضح في ما بعد أن حسابات نتياهو كانت خاطئة ،فحزب هللا كان يعزز إلى ّ
حد كبير قدراته العسكرية،
ٍ
وإيران بقيت تعمل بثبات من أجل مشروها اإلقليمي الذي يربطها باملتوسط ،وحين استيقظ نتنياهو
متأخرا ا
ا
جدا من سرابه الروس ي ،في صيف عام  ،2017كانت إيران وميليشياتها التابعة لها قد ر َّسخت وقائع
منجزة صلبة على املسرح السوري.
يختم الكاتب بالقول ،إنه " حتى من وجهة نظر (إسرائيل) ،يفاقم الحفاظ على األسد في السلطة،
املنظور إليه بوصفه ضمان االستقرار ،في الواقع ،مخاطر الصراع والتصعيد"/ .جيرون – /20.02.2018
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ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية

ا
وتحديدا في العاشر منه ،حادثة اختراق طائرة إيرانية من
شهد الثلث الثاني من شباط /فبراير ،2018
دون طيار من طراز "سيمورغ" شمال شرق إسرائيل .انطلقت الطائرة من محطة تحكم أرضية تابعة لـ
"الحرس الثوري" اإليراني ،أسقطتها طراز "أباتش ي" تابعة لسًلح الجو اإلسرائيلي ،ثم سارع الجيش
ُ
اإلسرائيلي لضرب قاعدة "التياس" بواسطة ثماني طائرات حربية ،ور ادا على ذلك ،أطلقت صواريخ أرض -
جو على إحدى الطائرات اإلسرائيلية ،وتم إسقاطها.
ا
هجوما
لم تتهم إسرائيل سورية بل إيران ،حيث قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي "نعتبر الحادث
ُّ
إير ا
انيا على سيادة إسرائيلّ ...
وتجر إيران املنطقة نحو مغامرة ال تعلم كيف تنتهي" ،وسرعان ما كف الطيران
ا
موقعا خًلل  24ساعة ،تضم دفاعات جوية
اإلسرائيلي هجماته على مواقع عسكرية سورية تجاوزت 12
ورادارات.
تحدثت وسائل إعًلم النظام السوري عن "انتصار تاريخي أسطوري" ،وتحدثت وسائل اإلعًلم املؤيدة
للنظام عن أن سورية "هي من أوقعت إسرائيل في كمين محكم ،وقضت على نظرية التفوق اإلسرائيلي"،
وجزمت وسائل اإلعًلم تلك بأن سورية "استطاعت إحباط املؤامرة على األرض واليوم أحبطتها على
السماء" ،وذهبت إلى أبعد من ذلك لتقول إن اإلسرائيليون "سيهربون من فلسطين ا
قريبا".
لم ُيسقط النظام السوري طائرة إسرائيلية واحدة خًلل  40سنة ،بل لم ُيطلق رصاصة واحدة على
إسرائيل التي قامت بهجمات بسًلح الطيران عشرات املرات ،وحتى قبل الثورة التي انطلقت عام ،2011
وقام بحماية الحدود اإلسرائيلية بشكل ُمحكم بحيث ال تنطلق من الجوالن السوري أي عملية فدائية
واحدة ضد إسرائيل.
ا
حدثا ا
عابرا ،ويمكن عده رسالة إيرانية للواليات املتحدة،
ليس إسقاط الطائرة الحربية اإلسرائيلية
إلعادة املنزلة للدور اإليراني في سورية ،وتذكير بقدرة إيران على إثارة كثير من املشاتكل والقًلقل ما لم يتم
أخذ مصالحها في سورية بالحسبان ،لكن إيران ال تريد أن ُت ّ
حول الرسالة إلى مواجهة مباشرة ،أو حرب
مفتوحة ،كذلك إسرائيل ال تريد التصعيد معها في هذه املرحلة ،خاصة أن ميليشيات (حزب هللا) املوالية
ُ
إليران باتت تسيطر على مساحات واسعة من القنيطرة التي تقع على مرمى حجر من القوات اإلسرائيلية.
ا
ّ
إذا ،هي كما لخص الجيش اإلسرائيلي" ،أقل من حرب ...وأكبر من مواجهة" ،وفي الغالب هذا التوصيف
دقيق ،ذلك ألن إسرائيل ال تريد انتقال األزمة السورية من حروب بالوكالة إلى حروب مباشرة بين الدول
املتورطة فيها.
ما ّميز الثلث الثاني من هذا الشهر احتدام الصراع بين املحور الروس ي اإليراني من جهة ،واملحور األميركي
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اإلسرائيلي من جهة أخرى ،وتصعيد إيراني وروس ي ومحاولة لتغيير قواعد اللعبة وخلط األوراق ،في مواجهة
ُ
ُ
استراتيجية أميركية أعلن عنها الشهر املاض ي تفض ي بالضرورة إلى تغيير النظام السياس ي في سورية وتحجيم
الدور اإليراني وتقليص النفوذ االستراتيجي الروس ي.
ضمن هذا السياق يأتي انكشاف الخسائر الكبيرة التي ُمنيت بها روسيا في شمال دير الزور ،حيث ّ
شن
ا
ا
صاعقا على قوات عسكرية ّ
األميركيون
تحرشت بـ (قوات سوريا الديمقراطية) الكردية املدعومة
هجوما
ُ
ا
أميركيا قرب حقل نفطي ،وقتل فيها ما يزيد عن  600مقاتل ،نحو ثلثهم من الروس (وفق وسائل إعًلم
روسية) ،وكانت أول مواجهة روسية  -أميركية منذ الحرب الباردة.
على الرغم من انكشاف الحقيقة ،ما تزال وزارة الدفاع الروسية تنفي وجود عسكريين روس بين قتلى
امليليشيات املؤيدة للنظام السوري في إثر القصف األميركي لها ،وأقص ى ما اعترفت به الناطقة باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هو سقوط خمسة قتلى قالت إنه " ُيعتقد أنهم روس" ،وأملحت إلى إمكان
أن ال يكونوا أفر اادا في الجيش الروس ي ،في محاولة للتنصل من املسؤولية عن املتعاقدين التابعين لشركات
ّ
تورد مقاتلين مرتزقة لدعم قوات األسد.
ُ
نشرت تقارير تؤكد أن القتلى هم من الروس املرتزقة املوظفين في الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"
وسواها ،وفي محاولة من التنصل من املسؤولية ّ
صرح بعض املسؤولين الروس ألن الدولة الروسية ال
تتحمل املسؤولية عن مصير املواطنين الذين يتعاقدون للقتال مع الشركات العسكرية الخاصة.
لكن مقاتلي "فاغنر" يتدربون في قواعد القوات املسلحة الروسيةُ ،ويمنحون أوسمة عسكرية في
الكرملين ،وهم ليسوا إال الوحدات الخاصة لوزارة الدفاع الروسية ،وتستخدمهم موسكو للتقليل من
الخسائر العسكرية الرسمية في سورية ،على الرغم من أن القوانين الروسية تحظر الشركات العسكرية
الخاصة والقتل املأجور.
ما زالت روسيا وإيران والنظام السوري يؤمنون بالحل العسكري على حساب الحل السياس ي لألزمة
السورية ،وأن الحرب هي امتداد للسياسة ،ووسيلة ضغط لتمرير التسويات الكبرى التي ترغب بها هذه
األطراف لصالحها.
احتدام الصراع املتوقع ،يفتح الباب على مصراعيه نحو حرب واسعة وشرسة في سورية ،أو نحو بداية
جديدة لتقسيم النفوذ ،ومرحلة جديدة من املعارك واالنتقامات التي تليها عمليات تغيير ديمغرافي ،يكون
السوريون أكبر الخاسرين فيها ،ولن تنتهي قبل أن تشهد سورية دما ارا شبه كامل.
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