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 املدة  مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
خاصة لجهة الضحايا من املدنيين، وبربما كانت حصيلة هذه املدة من الضحايا هي األقل منذ سنوات، 

  234فمجموع من سقطوا على األرض السورية بلغ 
ً

( بينما قتل في املئة 91غلبيتهم العظمى من املقاتلين )أ، قتيل

(. من القتلى في املئة 39من إجمالي القتلى )املعدل الوسطي للقتلى املدنيين هو  في املئة 9فقط نسبتهم  امدنيً  21

من  في املئة 9، )املعدل الوسطي للقتلى األطفال هو اتقريبً  في املئةاملدنيين ثلثة أطفال فقط نسبتهم واحد 

مراة في هذه املدة، وهذا غير افاجأة فهي عدم سقوط أي من القتلى املدنيين(، أما امل في املئة 23إجمالي القتلى، و 

 مسبوق في عمر الثورة. 

هذه املدة، بينما احتلت دير الزور في على صعيد املحافظات نلحظ أن سبعة محافظات لم تسجل أي قتيل 

  176الصدارة بحصيلة مقدارها 
ً

، باستثناء قتيل واحد فقط، جميعهم ، هم ثلثة أرباع القتلى من املقاتلينقتيل

مرحلته األخيرة. ثم تأتي ريف دمشق في وقد سقطوا للسبب املعروف، وهو الحرب على تنظيم الدولة الذي دخل 

  31في الترتيب، بحصيلة مقدارها  اثانيً 
ً

منهم من املقاتلين، ويتوزعون بين مقاتلي تنظيم الدولة  في املئة 90، قتيل

 مقتلهم هو املعارك الجارية إلنهاء وجود التنظيم املتشدد في بادية ريف دمشق. ومقاتلي نظام األسد، وسبب

التي تميز هذه املدة، ونبدأها بأخبار انطلق املرحلة األخيرة من ث حوادالفي املشهد امليداني نشير إلى بعض 

ضد تنظيم  -مدعومة بقوات التحالف الدولي-عملية غضب الفرات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية 

شرق دير الزور. الحدث البارز اآلخر هو الهجوم النوعي في الدولة اإلسلمية، بهدف طرد األخير من آخر معاقله 

العنيف الذي شنه الطيران اإلسرائيلي على مطار دمشق ومحيطه، وتدمير طائرة نقل إيرانية محملة باألسلحة 

 ر بعض مخازن األسلحة.والذخائر بعيد هبوطها في املطار، إضافة إلى تدمي

حدث بارز ثالث هو إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية قرب قاعدة 

لطيران اإلسرائيلي، وما لكانوا على متنها، وتحميل الروس مسؤولية ذلك  اعنصرً  15حميميم الجوية، ومقتل 

وسكو اآلن لتسليم الروس بعض املعلومات عن زالت القضية تتفاعل، وثمة وفد عسكري إسرائيلي في م

الحادث، وأنباء )غير مؤكدة( عن قيام قوة روسية باقتحام كتيبة الدفاع الجوي التي أطلقت الصواريخ وأصابت 

حسب بأما معركة إدلب التي كانت وشيكة  الطائرة، واقتياد بعض قادتها إلى قاعدة حميميم للتحقيق.

بِعدتاملعطيات، فقد 
ُ
تا بموجب اتفاق الزعيمين الروس ي والتركي على خطة جديدة، وهذا ينقلنا إلى قو م است

 املشهد السياس ي.

ذان، وجيش النظام والقوات الروسية على وشك اقتحام إدلب، اجتمع فبعد أن كانت طبول الحرب تصم اآل 

لحرب، وهذا االتفاق وأبعد شبح ا ،الرئيسان الروس ي والتركي في سوتش ي الروسية، وخرجا باتفاق فاجأ الجميع

كيلومتر، مهمتها فصل قوات املعارضة  20و 15مفاده إقامة منطقة منزوعة السلح في إدلب، بعرض يتراوح بين 
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مان ضتشرين أول/ أكتوبر املقبل، سيعمل البلدان على  15املسلحة عن قوات النظام، على أن تكون منجزة في 

ا من نظام رسميً  اا أن االتفاق القى ترحيبً لفت في املوضوع أيضً احترامها عبر تسيير دوريات مشتركة هناك. وال

 األسد، والنظام اإليراني. 

لهم بعض األمل والثقة، وهو موجة التظاهرات  ورد  معظمعه نختم هذا التكثيف بخبر أبهج السوريين 

ت آالف من سكان مئايوم الجمعة الفائت  تتظاهر  إذومحيطها، وقراها العارمة التي عمت مدن محافظة إدلب 

، ورافعين أعلم الثورة، مؤكدين بإسقاط النظام في أكثر من ثمانين منطقة، مطالبينمحافظة إدلب، 

 استمرارها.

 

 الضحاياا: ثانيا 

  1بيانات عن الضحايا 

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 

 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

                                                             
  :البيانات على ملحظات 1

إهمالها أو إيرادها في الفقرة )ب. أخبار عن الضحايا(. لذلك  جري وي للتسجيل،فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي  محددة،إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام  جري ي -

 .الحقيقيأقل من العدد  ايكون العدد املسجل لدينا غالبً 

 .يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات الرجال،في أعداد القتلى املسجلين من  اوهميً  اوهذا يعني ارتفاعً  الرجال،القتلى جميعهم من  د  نع الفئات،من دون تفصيل في عند ورود أعداد  -

 .بالغات فقطيمثل ال النساء،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى  بجنسهم،القتلى من األطفال ال نهتم  -

 .تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -

الفئة
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%

%287317521391مقاتل

%2131طفل

%00امرأة

%3225312188رجل مدني

%03200027400012219مج القتلى المدنيين

%031200021470001762234100مج القتلى حسب المحافظة

%0%13%1%0%0%0%1%6%3%0%0%0%75%1%100%

ضحايا الثلث الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر 2018 - حسب الفئة
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 املحافظات  وبحسب وسيلة القتل بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 
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 (2رقم ) جدول 

 

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

%18112110413658اشتباكات ومعارك عادية

%101698034قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
121263%

%3252تعذيب وإعدامات

%3363اغتيال وقنص

%110أخرى

%031200021470001762234100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%031200021470001762234100إجمالي الضحايا

%0%13%1%0%0%0%1%6%3%0%0%0%75%1%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر أيلول / سبتمبر  2018 - حسب وسيلة القتل
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 

 
 

 حسب العدد بحسب املحافظة، مرتبة بأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا 
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 أخبار عن الضحايا

جثة من أحياء مدينة الرقة،  14انتشل فريق االستجابة األولية التابع لـ"مجلس الرقة املدني" السبت،  .أ

 .بقصف قوات التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، خلل سيطرتها على املدينةقتلوا 

 /15.09.2018 –سمارت /

. جثة ألشخاص مجهولي الهوية في منطقة عفرين قرب مدينة حلب 11عثر الدفاع املدني الثلثاء، على  .ب

 /18.09.2018 –سمارت /

 

 
ا
 التغييب القسري : اثالث

 القسري أخبار عن التغييب  .1

أكدت مختطفات محافظة السويداء لدى تنظيم "الدولة اإلسلمية"، األربعاء، سلمتهن من خلل  .أ

 /12.09.2018 –/سمارت  "مقطع مصور جديد أرسله التنظيم إلى "لجنة التفاوض

من غوطة دمشق الشرقية ومدينة التل من ضمنهم  امواطنً  115النظام الجوية تعتقل رات استخبا .ب

 /13.09.2018 –. /املرصد السوري مراكز طبية عاملت في 7

وا  اتعنصًرا سابًقا من فرق )الخوذ 11اعتقلت قوات النظام األسدي الخميس  .ج البيضاء(، ممن سو 

أوضاعهم مع النظام األسدي، وظلوا في مدينة الرستن، بعد تهجير َمن رفض التسوية إلى الشمال 

 /15.09.2018 –/جيرون  .السوري

ا األربعاء، بتهمة االرتباط بتنظيم شخصً  15سوريا الديموقراطية" )قسد( نحو اعتقلت "قوات  .د

 /19.09.2018 –/سمارت  .ل شرق مدينة حلبشما"الدولة اإلسلمية" في ريف مدينة جرابلس 

ا في مدينة الرقة وريفها، شابً  20اعتقلت "قوات سوريا الديموقراطية" )قسد( الخميس، نحو  .ه

 /20.09.2018 –/سمارت  .اإلجباري في صفوفها بهدف سوقهم إلى التجنيد

 

  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

ألف شخص فروا من منازلهم  30ثنين إن أكثر من نسانية يوم اإلقال مكتب األمم املتحدة للشؤون اإل .أ

صف األسبوع املاض ي. وأضاف منذ أن استأنف الجيش والقوات املتحالفة الق ةفي شمال غرب سوري
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 –/رويترز  .أن أي هجوم عسكري قد يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين

11.09.2018/ 

، بعد الهدوء النسبي وغربها شمال مدينة حماة النازحة إلى منازلهم  تمن العائل  في املئة 70عاد أكثر من  .ب

 /15.09.2018 –/سمارت  .الذي تشهده املحافظة

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات 

إلى ركي( يمليون دوالر أم 72مليون دينار أردني )نحو  51أعلنت مجموعة من الدول املانحة تقديم  .أ

/سمارت  .2019-2018لحكومة األردنية لدعم تعليم األطفال السوريين اللجئين خلل العام الدراس ي ا

– 17.09.2018/ 

ملحقة عشرة آالف سوري، من املخالفين لشروط اإلقامة على أراضيها،  بدأت وزارة الداخلية الكويتية .ب

ا معو  باعتبار أن األوضاع في بلدهم لم تعد “
ً
إجراءات أخرى في ستتخذ ، مشيرة إلى أنها ”أمام عودتهمق

 /18.09.2018 –/جيرون  .ولم يغادروا ،حق كفلئهم، خصوًصا ممن حضروا بسمات زيارة

، لديهامن اللجئين عائلة سورية  8000أكثر من أبلغت املفوضية السامية لشؤون اللجئين، في لبنان،  .ج

الغرض ، في خطوة النقبل نوفمبر  /ن املساعدات املقدمة عن طريقها ستتوقف مع بداية تشرين الثانيأ

 /20.09.2018 –لبلدهم. /شام لعودة إلى االسوريين دفع اللجئين منها 

 

 3(2): املشهد امليدانياخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1

بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء املرحلة األخيرة من عملية )غضب الفرات(، لطرد تنظيم  .أ

)داعش( من آخر معاقله في دير الزور؛ بدأت معارك عنيفة بين الطرفين، في منطقة )هجين( شرق دير 

 /11.09.2018 –/جيرون  .الزور

إن تركيا تكثف إمدادات السلح ملقاتلي املعارضة السورية  املعارضة السوريةفي قالت مصادر  .ب

ملساعدتهم على التصدي لهجوم من املتوقع أن يشنه الجيش السوري وحلفاؤه املدعومون من روسيا 

 /12.09.2018 –/رويترز  .وإيران بالشمال الغربي قرب الحدود التركية

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض  2
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية. 3
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تعزيزات من العربات املدرعة ومئات العناصر إلى منطقة تل  ةاإليرانيالقوات قوات النظام و استقدمت  .ج

في إطار تحضيرات لصد هجوم مرتقب من الفصائل املقاتلة  في ريف حلب الشمالي، وذلكرفعت 

 /12.09.2018 –. /املرصد السوري نحو املنطقة اواإلسلمية املدعومة تركيً 

السورية املسلحة يوم الخميس إن تدريبات عسكرية نادرة جرت مع مشاة قال قيادي في املعارضة  .د

وأضاف أن ذلك يبعث برسالة قوية إلى روسيا وإيران مفادها أن  ة،ركية في جنوب سورييالبحرية األم

 /13.09.2018 –/رويترز  .ركيين ومقاتلي املعارضة يعتزمون البقاء ومواجهة أي تهديدات لوجودهمياألم

سيطرة قوات الحماية الشعبية، يات املتحدة نقاط عملياتية وقواعد جديدة ضمن مناطق تقيم الوال  .ه

 /13.09.2018 –ة. /شام في سوريوقوات سوريا الديمقراطية 

ذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت  .و

تمكنت من إصابة عدد من الصواريخ “السبت وإسرائيلي قرب مطار دمشق مساء يوم “ لعدوان”

 /15.09.2018 –/رويترز  .“املعادية وإسقاطها

 نقل إيرانية، من طراز “األحد، أن  ،ذكرت وسائل إعلم إسرائيلية .ز
َ
رت الليلة املاضية طائرة إسرائيل دم 

الغارة اإلسرائيلية مخازن سلح استهدفت و  ”.)بوينغ(، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي

 DHLتمويهها بوضع شعارات األمم املتحدة وشركة النقل العاملية  جرى املطار، في في حظائر طائرات 

 /16.09.2018 –جيرون /”. على سطحها

ة إن صواريخ أطلقت من ناحية البحر باتجاه مواقع  ذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء .ح في مدينة عد 

مؤسسة ”الصواريخ استهدفت  وإن ثنين لكن الدفاعات الجوية تصدت لها.الساحلية يوم اإل اللذقية

 /17.09.2018 –/رويترز  في املدينة.“ الصناعات التقنية

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلثاء إن الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية  .ط

 /18.09.2018 –/رويترز  .حدوث هذا على إسرائيل ، لكنها ألقت باللئمة فيةروسية فوق سوري

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .2

 ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.1الخريطة رقم ) -
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   09/2018/ 16آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب  

 

 السوريةي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي تالرسم البياني اآل -

  
 20.09.2018تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 حالة السيطرة في الريف الشرقي لدير الزور ( أدناه ت

 
   09/2018/ 11آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 املنطقة منزوعة السلح في إدلب ( أدناه ت
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   09/2018/ 17آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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 وحلفائه ومناطق سيطرته مستوى النظام  في: املستجدات اسادسا 

 املستوى السياس ي في .1

ا في وتعهدت باملض ي قدًم  ،رحبت دمشق باالتفاق الروس ي التركي بإقامة منطقة عازلة في إدلب .أ

 محربها ضد اإلرهاب حتى تحرير آخر شبر من األراض ي السورية سواء بالعمليات العسكرية أ”

 /18.09.2018 –/رويترز  .“حليةباملصالحات امل

وزارة الخارجية السورية يوم الثلثاء إن االتفاق الروس ي التركي بشأن إدلب الواقعة في قال مسؤول  .ب

األراض ي “ وحدة وسلمة”ويعتمد على  ،“ا بتواقيت محددةمؤطر زمنيً ”تحت سيطرة املعارضة 

 /18.09.2018 –/رويترز  .السورية

 

 املستوى العسكري  في .2

 ال يوجد 

 

 املستويات األخرى  في .3

نصيب ا أول محادثات فنية لفتح معبر تواألردن أجر  ةصرح مصدر رسمي أردني يوم الخميس بأن سوري .أ

تموز  /كان الجيش السوري قد انتزع السيطرة عليه من املعارضة في يوليو ةحدودي في جنوب سوريال

 /13.09.2018 –/رويترز  .املاض ي

لية للحكومة السورية يوم الثلثاء إن مؤسسات الدولة السورية ستعود إلى قالت صحيفة الوطن املوا .ب

ويبتعدوا كلها إدلب بمقتض ى االتفاق التركي الروس ي بعد أن يسلم مقاتلو املعارضة أسلحتهم الثقيلة 

 /18.09.2018 –/رويترز  .عن املناطق املدنية
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  (4)رتهاومناطق سيط مستوى املعارضة السورية في: املستجدات اسابعا 

 املستوى السياس ي في .1

" للمعارضة السورية الجمعة، مع 2التقى وفد من "هيئة التفاوض" املنبثقة عن مؤتمر "الرياض  .أ

ركيين في مدينة جنيف السويسرية، ملاقشة ي، ومع مسؤولين أمة"املجموعة املصغرة" حول سوري

 /14.09.2018 –/سمارت  .األوضاع في مدينة إدلب

فاوضات السورية املعارضة إن االتفاق بين روسيا تقال يحيى العريض ي املتحدث باسم لجنة ال .ب

 /18.09.2018 –/رويترز  اوتركيا بشأن إدلب جعل هجوم الحكومة السورية في املنطقة مستبعًد 

 

 املستوى العسكري  في .2

 ال يوجد .أ

 

 املستويات األخرى  في .3

للمطالبة في أكثر من سبعين منطقة، مئات آالف من سكان محافظة إدلب، يوم الجمعة تظاهر  .أ

ألف شخص في  40خرج أكثر من فقد  وتأكيد استمرار الثورة السورية. ،بإسقاط النظام السوري

معرة في ألف متظاهر  30، ونحو ظاهرة مدينة إدلبتألف شخص في  20، وأكثر من مدينة سراقب

كد استمرار الثورة ؤ علم الثورة والفتات تطالب إسقاط النظام وتت رفعكلها التظاهرات  .النعمان

 /14.09.2018 –/سمارت  السورية.

 

 
ا
 القوى الكردية ومناطق سيطرتهامستوى  في: املستجدات اثامن

 املستوى السياس ي في .1

 ال يوجد

                                                             
(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا داعش)باستثناء  اا أو عسكريً أو يناهضه سياسي   األسد،" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السوريةنفترض أن مصطلح "املعارضة  التقرير،ألغراض هذا 4

 لها. 
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 كري املستوى العس في .2

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى  في .3

ال تستطيع احتجاز الكردية إن السلطات  ،يوم الخميس ،كردي عبد الكريم عمرالسؤول املقال  .أ

فرد آخرين  500مقاتل أجنبي و 500نحو ، وعددهم األسرى األجانب من تنظيم الدولة اإلسلمية

 /20.09.2018 –/رويترز  وإن على دولهم استعادتهم. ،إلى األبد ،دولة 40من نحو 

 

 ولي : املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والداتاسعا 

 عام .1

الجمعة، مع مسؤولين من كل من فرنسا وأملانيا  ،فان دي ميستورايست ةاجتمع املبعوث األممي إلى سوري .أ

وبريطانيا والواليات املتحدة ومصر واألردن والسعودية، ملناقشة تطورات امللف السوري، في مدينة 

 /14.09.2018 –/سمارت  .جنيف السويسرية

 

 مسار جنيف .2

 يوجد ال

 

 آستانةمسار  .3

 ال يوجد
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اقف املستجدات في : اعاشرا    املؤثرة سياسات القوى اإلقليمية والدوليةو مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

إن روسيا وإيران ليستا نيكي هيلي  قالت مندوبة الواليات املتحدة األمريكية الدائمة لدى األمم املتحدة .أ

وأضافت أن "تركيا تريد التوصل إلى وقف إلطلق النار في ة، جادتين بإنجاز العملية السياسية في سوري

 /11.09.2018 –/سمارت  ."لكن روسيا وإيران ترفضان ذلك  محافظة إدلب السورية،

بشار األسد من استخدام أي إلى قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس الثلثاء إن تحذيرات وصلت  .ب

 /12.09.2018 –. /شام ة إدلبأسلحة كيماوية في الهجوم املتوقع على محافظ

النظام »دمشق العلقات مع « قطع»كشفت مصادر دبلوماسية وثيقة أميركية، تركز على ضرورة  .ج

تعديل »، وضرورة إدخال سلسلة من اإلصلحات في الدستور السوري، بينها «اإليراني وميليشياته

دور مدني في إصلح أجهزة  ، وإعطاء صلحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى«صلحيات الرئيس

 /14.09.2018 –/شام  .ةاألمن واعتماد نظام المركزي، كشروط للتوصل إلى حل للصراع في سوري

 

 روسيا اًلتحادية .2

التوصل في لكسندر الفرينتيف يوم الثلثاء إن موسكو تأمل أ ةقال املبعوث الروس ي الخاص إلى سوري .أ

أن تركيا منوط بها فصل اإلسلميين  ظنولكنها ت ،حل سلمي للوضع في محافظة إدلب السوريةإلى 

 /11.09.2018 –/رويترز  .املتشددين عن املعارضة املعتدلة

 التركية، ثلثة أسابيع، كي تحل  ألكسندر الفرنتييف أمهل مبعوث الرئيس الروس ي إلى سورية .ب
َ
الحكومة

 القتال ضد من أسماهم 
ً

، إلى أن تحل أنقرة ”اإلرهابية التنظيمات“مشكلة )اإلرهابيين( في إدلب، مؤجل

 /12.09.2018 –. /جيرون القضية

وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف إن بلده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة  قال .ج

 .ولكنها ستنش ئ ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار ،ذلكإلى إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة 

 /14.09.2018 –رويترز /

وزير الدفاع الروس ي سيرجي شويجو إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية  قال .د

بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة وجاء ذلك  عسكرية جديدة في محافظة إدلب.

 /17.09.2018 –/رويترز  منزوعة السلح في إدلب لفصل قوات املعارضة عن قوات الحكومة السورية.
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لكرملين يوم الثلثاء إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية قال ا .ه

 –/رويترز  .في واقعة نيران صديقة تلقي روسيا باللوم الكامل فيها على إسرائيل ة،روسية فوق سوري

18.09.2018/ 

كلها ءات الضرورية قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أبلغت إسرائيل بأنها ستتخذ اإلجرا .و

 /18.09.2018 –/رويترز  .ةلحماية قواتها العسكرية في سوري

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  .ز

 /18.09.2018 –/رويترز  .ةيوم الثلثاء بأن سلح الجو اإلسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سوري

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

قالت املستشارة األملانية أنجيل ميركل يوم األربعاء إن أملانيا ال يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم   .أ

 /12.09.2018 –/رويترز  .ةكيماوي في سوري

وغيرها من الدول  قالت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير ليين يوم األربعاء إنه يتعين على أملانيا .ب

رادع يتحلى إلى ”مضيفة أن هناك حاجة  ةفعل كل ما بوسعها ملنع استخدام األسلحة الكيماوية في سوري

 /12.09.2018 –/رويترز  .“بالصدقية

ا يتفق مع دستورها ا منفردً قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس يوم األربعاء إن أملانيا ستتخذ قرارً  .ج

 –/رويترز  .يةبشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سور والقانون الدولي 

12.09.2018/ 

قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان يوم األربعاء إن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات   .د

 –/رويترز  .الروسية والسورية واإليرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب

12.09.2018/ 

أن بلده مستعدة للمساهمة في عملية إعادة إعمار  الجمعة، هايكو ماس أعلن وزير الخارجية األملاني .ه

 /14.09.2018 –/سمارت  حل سياس ي يؤدي إلى انتخابات حرة فيها.إلى التوصل جرى إذا  ةسوري

" التي تشارك في حملت القصف 16-أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستسحب مقاتلتها من طراز "إف .و

 /15.09.2018 –/شام  .، بحلول أواخر هذا العامةضد تنظيم الدولة في العراق وسوري

ا طويل قالت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير ليين يوم السبت إنها ال يمكنها أن تستبعد انتشارً  .ز

 أوس مناقشةاألمد للقوات األملانية في الشرق األوسط وسط 
ً
ا عن دور أملانيا في تحرك عسكري ع نطاق

 /15.09.2018 –ة. /رويترز محتمل في سوري
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املتحدثة باسم االتحاد األوروبي إن االتفاق الروس ي التركي الخاص بمنطقة إدلب السورية يجب  تقال .ح

نتوقع أن يضمن االتفاق الذي توصل إليه ” وأضافت: .أن يحمي املدنيين ويسمح بوصول املساعدات

ئيسان الروس ي والتركي أمس حماية أرواح املدنيين والبنية التحتية وكذلك أن يضمن وصول الر 

 /18.09.2018 –/رويترز  .“وعلى نحو مستمر اتقو عماملساعدات اإلنسانية بل 

 

 الدول العربية .4

 ال يوجد

 

 إيران .5

إيران تشاطر األمم قال حسين جابري أنصاري املساعد الخاص لوزير الخارجية اإليراني يوم الثلثاء إن  .أ

 وإنها ستسعى لتفاديها ،احتمال وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية تجاهاملتحدة قلقها 

 /11.09.2018 –رويترز /

ثنين أن بلده ال تنوي املشاركة في أي عملية أعلن املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي اإل .ب

حل  قضية إدلب بشكل ال “ :وقال النظام.عسكرية على إدلب إلى جانب قوات 
ُ
نحن مصممون على أن ت

ا  ُيلحق الضرر بالشعب السوري، ونقوم بطرح بعض القضايا خلل اتصاالتنا مع تركيا وروسيا، وأعلن 

 –جيرون /. ”دنا في سورية يقتصر على الدعم االستشاري، ولن نشارك في أي عمليةو مراًرا أن وج

17.09.2018/ 

لخارجية اإليراني محمد جواد ظريف يوم الثلثاء إن الدبلوماسية بين إيران وتركيا وروسيا قال وزير ا  .ج

 /18.09.2018 –/رويترز  .نجحت في تفادي الحرب في إدلب

 

 تركيا .6

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلثاء، إن الهجوم الذي ينفذه النظام على إدلب  .أ

على املجتمع الدولي أن يعي “وأكد أن  لتركيا وأوروبا، وغيرهما.سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية 

مسؤوليته حيال هجوم إدلب؛ ألن تكلفة املواقف السلبية ستكون باهظة، وال يمكننا ترك الشعب 

 /11.09.2018 –جيرون /. ”السوري لرحمة األسد
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داللة على استمرار  قالت تركيا إنها تعمل مع روسيا وإيران لبسط االستقرار في محافظة إدلب في .ب

الجهد لتلفي هجوم لقوات الحكومة السورية على املنطقة بعد فشل أنقرة في تأمين وقف إطلق 

 /13.09.2018/ .النار األسبوع املاض ي

إن وحدات حماية الشعب الكردية قد تساعد  ،قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو .ج

 /14.09.2018 –/رويترز  .الحكومة السورية في الهجوم على إدلب

ملنع القوات الحكومية من شن كلهم قالت تركيا يوم الجمعة إنها تتحدث مع أطراف الصراع السوري  .د

. وذلك قبل محادثات من املقرر أن تعقد بين الزعيمين الروس ي والتركي ،هجوم شامل على إدلب

 /14.09.2018 –رويترز /

وات تركيا لوقف إطلق النار في منطقة إدلب تؤتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دع قال .ه

 /17.09.2018 –/رويترز  .مزيد من العملإلى ثمارها بعد أيام من الهدوء النسبي لكن هناك حاجة 

ثنين إن تركيا وروسيا قررتا إقامة منطقة منزوعة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم اإل .و

على أن تقوم قوات تركية  .الحكومة في محافظة إدلب السوريةالسلح بين مقاتلي املعارضة وقوات 

 /17.09.2018 –/رويترز  .وروسية بعمل دوريات في املنطقة لضمان احترامها

قال إبراهيم كالين املتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلثاء إن املعارضة السورية في إدلب ستبقى   .ز

 –/رويترز  .إطار االتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا ها اآلن فيفياملوجودة نفسها في املناطق 

18.09.2018/ 

إدلب بعد إلى قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلثاء إن تركيا سترسل تعزيزات  .ح

 –/رويترز  .االتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلح ستقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة بها

18.09.2018/ 

ن من مدينة حلب ان دوليافتح طريقوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلثاء، أنه سيُ  أعلن .ط

 .ثنينإلى كل من حماة واللذقية، ضمن االتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروس ي والتركي اإل

 /18.09.2018 –سمارت /

رات ستخباأجهزة اال في ؤولين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلثاء إن مس .ي

 –/رويترز  .واألمن التركية والروسية سيبحثون وضع الجماعات املتشددة في إدلب السورية

18.09.2018/ 
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 إسرائيل .7

لعدم ”ا من الجهد لكنها ستبذل مزيًد  ةقالت إسرائيل يوم الخميس إنها لن توقف ضرباتها في سوري .أ

أفعال غير مسؤولة وغير ”اتهمتها موسكو بارتكاب  مع القوات الروسية، وذلك بعد أن“ االشتباك

 –/رويترز  .أدت إلى إسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ بنيران سورية أطلقت من األرض“ ودية

20.09.2018/ 

اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام  أفيغدور ليبرمان، أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي .ب

 .الروسية، بعد مغادرة الطائرات اإلسرائيلية املنطقة وعودتها إلى قواعدهاالسوري أسقطت الطائرة 

 /20.09.2018 –جيرون /

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة .8

بذل أقص ى حث األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وإيران وتركيا يوم الثلثاء على  .أ

من ”وقال إن  ،حلول لحماية املدنيين في محافظة إدلب السوريةإلى من أجل التوصل جهد ممكن 

هذا سيؤدي إلى حدوث كابوس إنساني لم يحدث له  ، ألنا تفادي نشوب معركة شاملةالضروري تماًم 

 /11.09.2018 –/رويترز  .“مثيل في الصراع السوري الدامي

بهدف حشد الرأي  عيوننا على إدلب(؛) حملة بعنوان أطلقت )منظمة العفو الدولية(، أمس األربعاء، .ب

العام الدولي إلنقاذ مليين السوريين في محافظة إدلب من مخاطر مجزرة مروعة، في حال تصاعد حدة 

 .الهجوم العسكري الذي تشنه قوات النظام السوري وحلفائها، على آخر معاقل املعارضة في سورية

 /12.09.2018 –جيرون /

من األمم املتحدة يوم األربعاء إنهم وثقوا استخدام القوات الحكومية السورية لغاز قال محققون  .ج

وحثوا القوى العاملية على املساعدة في تجنب  ،الكلور املحظور ثلث مرات في هجمات تمثل جرائم حرب

 /12.09.2018 –/ىرويترز  .في املعركة األخيرة للسيطرة على إدلب“ مذبحة”وقوع 

مدرسة  235ي األمم املتحدة إنهم أخطروا روسيا وتركيا والواليات املتحدة بإحداثيات قال مسؤولون ف .د

هم ذلك في حماية تلك اومستشفى ومواقع مدنية أخرى في محافظة إدلب السورية على أمل أن يس

 /13.09.2018 –/رويترز  .املواقع من الهجوم

تقرير له، اليوم الجمعة، إن نحو مليوني طفل قال )التحالف العاملي لحماية التعليم من الهجمات( في  .ه

سوري يعدون متسربين من املدارس، بسبب تضرر املدارس واملؤسسات التعليمية من جراء القصف 

أكثر من نصف املدارس “وذكر التقرير أن  والهجمات العسكرية التي نفذها النظام السوري وحلفاؤه.
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، الفًتا ”ين كل عشر مدارس تعرضت للتخريب الكاملفي سورية تعرضت لتدمير جزئي، وأن واحدة من ب

 –جيرون / ”.أكثر من نصف الهجمات املسجلة على املدارس في العالم كانت في سورية“إلى أن 

14.09.2018/ 

الجرائم" في سوريا كاترين ماركي أويل، أن خبراء في أكدت رئيسة "اآللية الدولية املحايدة للتحقيق  .و

وأضافت أن  .ةا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سوري"اآللية" ومحققيها جمعو 

وشددت  حكومة األسد لم تستجب بعد لطلباتها زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك.

لتحقيق سلم دائم فيها. جميعها  من األطراف ةعلى أهمية محاسبة املسؤولين عن الجرائم في سوري

  /14.09.2018 –شام /

في بيان أصدرته أمس الجمعة، بأن النظام السوري استخدم الذخائر  منظمة العفو الدولية أفادت .ز

أيلول/ سبتمبر، في قصفه الشطر  10و  7مرة، في املدة ما بين  13العنقودية املحرمة دولًيا، ما ال يقل عن 

 –/جيرون  .آخرين 35 مدنًيا، وإصابة 14الجنوبي من محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 

15.09.2018/ 

ر املبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن شكره للرئيسين التركي والروس ي،  .ح عب 

بعد التوصل إلى اتفاق أمس؛ ال “ :قالو  اللتزامهما بخصوص توقيع اتفاق محافظة إدلب السورية.

 /19.09.2018 –ن جيرو/. ”يوجد سبب لعدم إحراز تقدم على املسار السياس ي

إعادة إعمار “قال أدما دينغ، مستشار األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة الجماعية، أمس األربعاء: إن  .ط

أن يتمكن السوريون من تحقيق “وأعرب عن أمله في ”. سورية قد تستغرق أكثر من نصف قرن 

أال يرى في ، مضيًفا أنه يأمل ”يةاملصالحة القائمة على املواطنة، ال على االنتماءات الدينية أو العرق

 /20.09.2018 –/جيرون   ”.شيعة وسنة وعلويين، بل سوريين يعملون مًعا من أجل بلدهم“

 

 أخرى  .9

التقى ممثلون دبلوماسيون عن كل من تركيا وفرنسا وأملانيا وروسيا في مدينة اسطنبول التركية،  .أ

 –/سمارت  .بين زعماء الدول األربع الجمعة، ملناقشة امللف السوري، والتحضير الجتماع الحق

14.09.2018/ 

قال املتحدث الرئاس ي التركي إبراهيم كالين إن مسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وأملانيا اتفقوا في  .ب

سطنبول يوم الجمعة على أن أي هجوم على منطقة إدلب ستكون له عواقب خطرة وأنه إمحادثات في 

 /14.09.2018 –ز /رويتر .يجب التوصل إلى حل سياس ي
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 ،حتى بعد تسوية إدلب ةنحن باقون في سوري”: قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا .ج

 /19.09.2018 –رويترز / “.السورية القيادة وبموافقةوبقاؤنا هناك مرتبط بالحاجة 

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية حادي
 

 للذهاب مكان ًل : إدلب حول  الغارديان رأيحول إدلب عنوانه " االغارديان اإلنكليزية تحقيًق نشرت  .1

في حال الهجوم على إدلب من تلوح في األفق في سورية، التي جديدة الكارثة " رأى محرروه أن الإليه

أردوغان حسب بقبل قوات النظام والقوات الروسية، ستخلف أكبر أزمة إنسانية في القرن الحالي. و 

أوروبا وما أبعد تركيا و مخاطر كبيرة على والسوريين، بل ستخلق على سورية فإن آثارها لن تقتصر 

إذ ال مكان لديهم ويستعدون لذلك،  ،تماًما ما قد يواجهون ون عرفأما قاطنو إدلب، في .من ذلك

 . يذهبون إليه

ق هو حملة ضد اإلرهاب. موسكو ودمشأن ما ستقوم به من الهراء افتراض تقول الصحيفة إنه 

الهجمات السابقة على املناطق التي تسيطر  وفيآالف مقاتل.  10ال يتجاوزن املقاتلون الجهاديون ف

إن أربعة فاألمم املتحدة  حسبب. و متعمداستهداف املدنيين بشكل  جري ، كان يعليها املعارضة

تحذير الواليات . أما "مرافق طبية في محيط املحافظة قد تعرضت للقصف في األسبوع املاض ي

على هجوم كيمياوي آخر، من ِقبل النظام، ” رد قوي “املتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه سيكون لهم 

نحو مناطق سيطرة ” ممرات إنسانية“اقتراح و ضمني بحدوث فظائع أخرى. القبوٍل يعني الهو ف

ا باملدنيين الذين رأوا ما فعله النظام من قبل
ً
، حتى قبل أن يشعر باإلفلت النظام ُيعد  استخفاف

 /12.09.2018 –/جيرون  ."من العقاب

 

2.   
ً

: "إدلب تجمع رؤية واشنطن وأنقرة في  بعنوانمجلة فورين بوليس ي األميركية نشرت مقاال

تجنب كارثة إنسانية  ، فإنترامب وأردوغانالرئيسين  غم من اختلفجاء فيه أنه على الر سورية" 

ا تزال تملك مويرى كاتب املقال أن الواليات املتحدة  .مشتركة لكليهماة هو مصلحة جديدة في سوري

 .األدوات اللزمة للحؤول دون حدوث كارثة إنسانية تفوق بكثير ما حدث في حلب

، واآلن لم كلها ةملعارض ي نظام األسد من أنحاء سوري امستقرً إدلب أصبحت حسب الكاتب فإن ب

تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللجئين  كما أن املعركة قديه، يمكن لهؤالء التوجه إليعد ثمة مكان 
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، والسماح 2016اتفاقهم مع األوربيين عام قد يدفع األتراك إلى إعادة النظر في بنود ، ما باتجاه تركيا

 .مرة أخرى إلى حالة من الفوض ى هاما قد يدفعبتدفق اللجئين باتجاه أوروبا، 

ي ش يء لوقف الهجوم على إدلب من شأنه أن يقوض سياسة إن عدم القيام بأيقول الكاتب 

وتطبيق مقتضياتها إلنهاء  ،لدفع بعملية جنيف السياسية من جديدلالتي تسعى  الواليات املتحدة

ا وسمحت لألسد وحلفائه الروس واإليرانيين إذا لم تحرك الواليات املتحدة ساكنً لكن " .الحرب

من املدنيين، وربما استخدام األسلحة الكيمياوية، فإن  بالتقدم نحو إدلب، وتشريد مئات آالف

عدم التأثير في املرحلة األخيرة من قدرتها  ، ومنذلك سيضعف من موقف الواليات املتحدة

أن الواليات املتحدة ستعرقل كل جهد يوضح لبوتين ركي أن يينبغي على الرئيس األملذلك  .اع"الصر 

 . ت موسكو الضوء األخضر لهجوم األسد على إدلبإذا ما أعط ةروس ي إلعادة إعمار سوري

ردع قوات النظام وروسيا وإيران، وإن دها العسكري املحدود في إدلب، استطاعت و ، فبوجتركياأما 

ترفض ها. وتركيا، كما الواليات املتحدة، لدخول في مواجهة مباشرة معل اتجنبً كان ذلك بشكل مهتز، 

 .كارثة إنسانية وتدفقات موجات كبيرة من اللجئينمن شأنه أن يؤدي إلى  اهجوما جديًد 

 دولتانلكن في حالة إدلب، تجد اللغير سبب،  اركية تشهد توترً ياألم-العلقات التركية صحيح أن

خطوة إيجابية نحو تحسين العلقات إدلب في  امعً  عملهماقد يكون ، و نفسيهما في الجانب نفسه

في خلق غطاء دبلوماس ي كبير لتركيا في االستمرار يات املتحدة الوال هما، لذلك يرى الكاتب أن على بين

 –مركز الجسر للدراسات /الوقت الذي تتفاوض فيه مع روسيا وإيران ونظام األسد. 

17.09.2018/ 

 

 على الهجوم التركي الروس ي اًلتفاق أجهض هلا بعنوان "صحيفة فيليت األملانية نشرت تقريرً  .3

االتفاق الروس ي التركي بشأن محافظة إدلب، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلح في " تناول إدلب

 أن من شأن هذا االتفاق "أن يجهض الهجوم العسكري على هذه املنطقة". مفترًضااملحافظة، 

ملقابل حالة التفاؤل التي أطلقها االتفاق "املفاجئ"، إال أنه طرح با من رغمعلى اليقول التقرير إنه 

نَجزاملنطقة العازلة، التي ب املتعلقةالتفاصيل  حول ة من التساؤالت جمل
ُ
 تشرين األول/ 15في  ست

أكتوبر املقبل، وحيال هذا الشأن قال بوتين: لم نتفاوض بعد بشأن عدد من القضايا الصعبة. 

 من الحلول". اويجب علينا أن نجد مزيًد 

تحرير الشام، فبعد إبرام االتفاق الروس ي  ؤرق الروس هو هيئةت ة"أكبر مشكلحسب التقرير فإن بو 

التركي، يجب على هذه امليلشيات املسلحة أن تنسحب من املنطقة العازلة برفقة املجموعات 
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إلى أن تركيا "خلل األشهر األخيرة، حاولت في عدد من املرات إقناع  ااملتطرفة األخرى"، مشيرً 

 /18.09.2018 – 21/عربي  دون جدوى".من لكن  ة،امليليشيات املتطرفة باالنتقال إلى شمال سوري

 

ركا ملنع كارثة إنسانية يهذه خيارات أمانتقدت في مقال نشرته بعنوان "صحيفة "واشنطن بوست"  .4

رؤية  تكوينهاركية من األزمة التي تمر  بها مدينة إدلب السورية، وعدم يموقف اإلدارة األمفي إدلب" 

الذي قض ى بإقامة منطقة  بعد االتفاق الروس ي التركيوبخاصة دبلوماسية وعسكرية حول املدينة، 

إنشاؤها  جري يعلى أن ، اكيلومترً  20 و 15يتراوح بين عازلة بين قوات املعارضة وقوات النظام بعمق 

 أكتوبر املقبل. /1تشرين 15في 

ث عن منطقة خاصة أنه يتحد  وب"، اليس كافيً  حول إدلب التفاق الروس ي التركييرى كاتبا املقال أن ا

بإمكان الواليات املتحدة وقف مجزرة "أن كما يريان  ".كافة دون أن تشمل أراض ي املدينةمن آمنة 

د حياة في تلوح  من خلل رؤية استراتيجية تقوم على  مليين إنسان في إدلب السورية؛ 3األفق وتهد 

 ارادعً  اة وشركاؤها موقًف تتخذ الواليات املتحد"إلى ضرورة أن ويدعوان  ."جانب دبلوماس ي وعسكري 

 اضروريً  ابات أمرً  إذ، اوحازًم 
ً

يرتبط باستراتيجية  يجب أن ، ولكن حتى يكون هذا الردع فعاال

ب مقايضات صعبة
 
ل وعلى واشنطن  ."دبلوماسية تتطل

 
في حال استخدم نظام "أن تبدأ بالتدخ

رؤية أوسع حول كيفية األسد العنف بل تمييز ضد شعبه؛ من خلل إطار سياس ي وعسكري ضمن 

عطى الحد  من العنف وإنهاء الحرب
ُ
العناصر السابقة من تنظيم  للقضاء علىاألولوية ... على أن ت

لت إلى صفوف املعارضة
 
 ."بين السكان املدنيين في إدلبتقيم و  ،القاعدة "وداعش" التي تسل

أن إدلب والجيوب الصغيرة صفقة صعبة مع األسد؛ منها ومن أجل ذلك يرى الكاتبان أنه ال بد من "

ة عن دمشق في  في الجنوب واملناطق ذات األغلبية الكردية الكبيرة شمال شرقي البلد
 
تبقى مستقل

 املستقبل املنظور".

والبناء وتنميتها ويضيف هؤالء: "يجب أن يساعد املجتمع الدولي على إعادة إعمار هذه املناطق 

، بل إرساء قواعد الحكم ةد ذلك ليس تقسيم سوريوالتأسيس لحكم ذاتي، والهدف النهائي بع

  ةاللمركزي في إطار سوري
ً

دة مستقبل أن  ذلك يمكن للواليات املتحدة وحلفائها.. ومقابل موح 

 ."يتسامحوا مع األسد في املستقبل املنظور 

سينتهي، وستحصل البلد على  ةالقتل الجماعي الذي يجري في سورييخلص الكاتبان إلى أن 

ل سياس ياستقر  يمكن أن يكون من خلل السماح لألسد  ارها في املستقبل، ومن ثم ال بد من تحو 

دوه سيبقون  وفريقه من املوالين باختيار خليفته لحكم البلد، ألن خلف ذلك يعني أنه ومؤي 

 /18.09.2018 –/الخليج أون الين  ."يخشون من االنتقام
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ستجدات السياسية عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم امل ثاني

 والعسكرية
في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن الروس ي فلديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، 

بحلول الخامس عشر من  دلبإإقامة "منطقة منزوعة السلح" في  في منتجع سوتش ي الروس ي مافي ختام لقائه

ى عن إدلب إلى حين. ،، تكون تحت مراقبة بلديهمااملقبل كتوبرأ
 
 ما يعني أن شبح الحرب قد ول

را  -يأتي االتفاق الروس ي 
 
القرار الروس ي،  فيدون شك من التركي بعد حدثين أساسيين جريا هذا الشهر، أث

وأرغما بوتين على املوافقة على تحييد مدينة إدلب في شمال سورية ومنع النظام السوري وحلفائه من شن  حرب 

 واسعة عليها.

ل القمة الثلثية التي جمعت رؤساء روسيا وإيران وتركيا في السابع من 
َ
ش

َ
سبتمبر أيلول/ الحدث األول هو ف

الجاري، وكشفت التناقض الحاد في مصالح هذا الثلثي، وكشفت عن تحٍد تركي لروسيا ورفض مطلق للحرب 

 على إدلب.

ت مدينة إدلب ور  يفها، شارك فيها نحو مليون سوري وفق الحدث الثاني هو سلسلة التظاهرات التي عم 

رفع فيها راية أي تنظيم مسلح، طالب خللها املتظاهرون املجتمع الدولي بالتدخل 
ُ
بعض التقديرات، لم ت

دت التماسك الشعبي في املدينة، وأن أي عملية عسكرية فيها ستكون طويلة وصعبة ومكلفة لكل 
 
لحمايتهم، وأك

رت بشكل طفيف 
 
 الرأي العام الدولي. فياألطراف، وأث

تهما إقامة منطقة عازلة في إدلب، بات من الواضح أن   الن تشهد حربً إدلب بعد إعلن بوتين وأردوغان ني 

للمشهد العسكري والسياس ي في سورية،  نقطة تحول غلب ستكون املدى القريب على األقل، وفي األ  فيدامية، 

 املعنية بالقضية السورية.لألطراف اإلقليمية والدولية املتناقضة ونقطة توازن 

ة، أهما أنهم شعروا بتورط إن شنوا هجوًم  على ثلثة مليين  اتراجع الروس عن الحرب على إدلب ألسباب عد 

إلى إدلب،  من بقية املحافظات السورية همترحيل جرى ألف مقاتل، معظمهم ممن  40من البشر، بينهم نحو 

خاصة أنهم شهدوا وبفي إدلب نفسه سيرفضون األمر  من ثمرفض التوقيع على اتفاقات صلح وهدنة، و ممن 

كيف نكث الروس بعهودهم في غير مكان، وستكون الحرب بالتالي طويلة ومتعبة. كذلك أدرك الروس أنهم 

بالنسبة  اتراتيجيً سيكونون على مفترق طريق مع تركيا التي لن تتخلى بسهولة عن هذه املنطقة الحساسة اس

لهذا الهجوم وتحذير روسيا من عواقبه اإلنسانية والعسكرية، وتهديد الواليات  ارفض الغرب عموًم  اها، وأخيرً يلإ

 ية كما في في كثير من املناطق الصعبة.و املتحدة بالتدخل إن استخدم النظام أسلحة كيميا
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قوة إلى ( أو تحويلها اجبهة النصرة سابًق  - لكن تبقى التعهدات التركية باستئصال )هيئة تحرير الشام

أمام تركيا عليها فعل ش يء حياله كي تستمر املنطقة العازلة  اسياسية أو إقناعها بحل نفسها، يبقى تحديً 

متماسكة، ذلك أن الروس قرروا ربط املنطقة العازلة باالستمرار بمقاتلة الفصائل املتشددة و"اإلرهابية"، وعلى 

 لحال هذه الهيئة.رأسها بطبيعة ا

 اإلقليمية والدولية جميعها األطرافومحط أنظار السورية، باتت إدلب الحاضنة الوحيدة للثورة 

لن  اكما تشتهي روسيا، والقوة العسكرية املفرطة لروسيا والنظام وإيران معً الحسابات، لم تجر واهتمامها

لغرب، وعلى رأسه الواليات املتحدة، لن يكون إلى اتستطيع حسم ش يء هذه املرة، فحل األزمة السورية بالنسبة 

، ويضمن االنتقال السياس ي التدريجي، ولن يسمح آلخر معاقل املعارضة كلها ، وُيرض ي األطرافاإال سياسيً 

أيلول/ سبتمبر الجاري،  11باالنهيار، وهو ما تجلى بموقف أوربي في جلسة مجلس األمن األخيرة التي ُعقدت في 

حماية بالضرورة ويستوجب ، نسبيهي أمر مسألة اإلرهاب ، وأن شعبيةهي ثورة رة في إدلب الثو يؤكد أن 

 .املدنيين

ل في مسار الثورة إدلب  عد  من الصعب  وبداية للنتقال السياس ي وفق القرارات السورية، نقطة تحو 

ما يتعلق باملعركة  " في"تسخين وتبريد، بل هي مرحلة من مراحلها، ويمكن فهمها بشكل أوضح كعمليات الدولية

ًق ، ومصيرها سيبقى التجاذبات الدوليةوفق  في إدلب،أو اللمعركة 
 
إلى حين إيجاد الصيغة األعم لحل  اُمعل

 سياس ي يقبل به السوريون، ويحقق الحد األدنى من مطالبهم في التغيير السياس ي.
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