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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

  1أوًل
 سقط في سورية هذه املدة )من  218

ا
ا  65(، عدد املدنيين منهم 2019فبراير شباط/  20إلى  11قتيًل مدنيا

، و 21في املئة من إجمالي القتلى، بينهم  30نسبتهم 
ا

 مرأة.ا 18طفًل

 بسبب الحرب على داعش، لكن  169قائمة الضحايا بحصيلة مقدارها  -كالعادة-تتصدر دير الزور 
ا

قتيًل

ون فسقط معظمهم بسبب مجزرة ارتكبتها طائرات ة(، أما املدنيفي املئ 87األغلبية العظمى منهم من املقاتلين )

 التحالف الدولي في الجيب املتبقي تحت سيطرة تنظيم الدولة شرق الفرات. 

ا بعد دير الزور، فعددهم  ، أغلبيتهم العظمى من املدنيين، وقد سقطوا  34أما قتلى إدلب، التي تأتي ثانيا
ا

قتيًل

نطقة الهدنة الروسية التركية، أو بسبب التفجيرين كثف واليومي ملإما بسبب قصف قوات النظام امل

ا. 15االنتحاريين الذين ضربا قلب املدينة وتسببا في مقتل   مدنيا

نختم في موضوع الضحايا باإلشارة إلى مسلسل انتشال الجثث اليومي من املقابر الجماعية الكثيرة التي 

 جثة. 20و 10د من الجثث يراوح بين خبر انتشال عد خلفتها داعش في الرقة، حيث ال يخلو يوم من

في املشهد امليداني نشير إلى الحدث الرئيس في هذه املدة، وهو الحرب على بقايا داعش في شرق الفرات، فقد 

من الشهر الجاري،  20أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض هذه الحرب بدعم من قوات التحالف، في 

لك البقعة، حيث قامت ستون شاحنة من نوع )قاطرة ومقطورة( بنقل ما ي التنظيم في تعن استسًلم مقاتل

شخص، من جيبهم األخير في قرية الباغوز، على  2000تبقى من مقاتلي التنظيم وعائًلتهم، املقدر عددهم بنحو 

شيط املنطقة الضفة الشرقية للفرات، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، ويجري اآلن تم

ا من أي سيطرة للتنظيم املتشدد. لكن انتهاء لل تأكد من خلوها من عناصر التنظيم. ليصبح شرق الفرات خاليا

هذا الفصل املهم من الحرب على التنظيم ال يعني انتهاء سيطرة التنظيم على األرض، وال  يعني هزيمة داعش 

ا، فما زال يحتفظ ببقعة جغرافية في ال كيلو متر مربع،  4000ات، تقدر مساحتها بـ بادية غرب الفر بصفته تنظيما

ا، وال تجري مهاجمتها من قوات النظام ألسباب غير  تحوط بها قوات النظام من كل جانب، لكنها هادئة عموما

ا، فتشير التقديرات جميعها إلى أنه سيستمر في العمل بأسلوب حرب  مفهومة، أما داعش بصفته تنظيما

األراض ي، وستستمر خًلياه النائمة وعناصره الذين انتشروا في دول عدة في ن السيطرة على العصابات، من دو 

 النشاط.

بقي بالنسبة إلى داعش أن نشير إلى مشكلة مقاتلي التنظيم األسرى لدى قوات سوريا الديمقراطية، البالغ 

سوريا  بينما تصر قواتمقاتل، ومعظمهم من جنسيات أوروبية، ترفض دولهم استعادتهم،  800عددهم نحو 

على استعادتهم من دولهم ومحاكمتهم هناك. منبهة إلى أنها ال يمكنها  -تدعمها الواليات املتحدة-الديمقراطية 

                                                             
 لزمن الذي يغطيه التقرير.يقصد باملدة ا 1
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احتمال وجودهم مّدة أطول، وقد يفرون ويصبحون طلقاء ويتوجهون إلى الغرب، مشبهة إياهم بالقنبلة 

 املوقوتة.

النيابة العامة األملانية اعتقال عنصرين سابقين من إلى خبر إعًلن نختم نظرتنا املكثفة هذه باإلشارة 

عناصر االستخبارات السورية؛ مشتبه بارتكابهما جرائم ضد اإلنسانية، وهما الضابط أنور ر، وضابط الصف 

 ولجأا إلى أملانيا.  2012إياد أ، انشقا عن نظام األسد في وقت مبكر من العام 

         

ا: الضحايا  ثانيا

 2لضحايابيانات عن ا .1

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

 
 (1جدول رقم )

  

                                                             
 مًلحظات على البيانات2

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

ا أقل من العدد الحقيقيالعدد املسجل لدينا غا  .لبا

ا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفا عند ورود أعداد من - ا وهميا  .ض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئاتدون تفصيل في الفئات، نعّد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

 .لغات فقطني أن الرقم املسجل من القتلى النساء، يمثل الباالقتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم، وهذا يع -

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

الفئة
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%31172110طفل

%2133188امرأة

%491122612رجل مدني

%00000090330012206530مج القتلى المدنيين

%00200091340031690218100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%0%0%0%4%0%16%0%0%1%78%0%100%

ضحايا الثلث 2 من شهر 2/ 2019 - حسب الفئة
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 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: 

 
 

 
 

 ب املحافظات؛ ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحس2والجدول رقم )
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 (2رقم ) جدول 

 

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

%828210214064اشتباكات ومعارك عادية

%646429قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
110%

%1231تعذيب وإعدامات

%2131184اغتيال وقنص

%221أخرى

%00200091340031690218100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%00200091340031690218100إجمالي الضحايا

%0%0%1%0%0%0%4%0%16%0%0%1%78%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 2 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 أما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى بحسب املحافظات؛

 
 

 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصغر؛  
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 أخبار عن الضحايا .2

شرق نهر الفرات، حيث تأكد مقتل ” الدولة اإلسًلمية“في الجيب املتبقي لتنظيم مجزرة جديدة  وقعت .أ

ا بينهم  16 ا  7مدنيا أطفال، من جراء القصف املكثف من طائرات التحالف الدولي على املنطقة، تزامنا

 –محافظة دير الزور. /املرصد السوري مع العمليات العسكرية املستمرة في القطاع الشرقي من ريف 

11.02.2019/ 

جثة من املقبرة الجماعية  18انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ"مجلس الرقة املدني" الثًلثاء،  .ب

، 2019كانون الثاني/ يناير  22قرب قرية فخيخة، في محافظة الرقة. وكان "فريق االستجابة" بدأ اإلثنين 

حيث تشير اإلحصاءات األولية إلى وجود ل الجثث من مقبرة "الفخيخة" الجماعية، بالعمل على انتشا

جثة، بحسب "مجلس الرقة املدني". وسبق أن انتهى الفريق في منتصف كانون الثاني/  800و 600ما بين 

 /19.02.2019 –جثة. /سمارت  3310يناير الفائت من انتشال مقبرة حي "البانورما" بحصيلة بلغت 

ا بسبب قتالهم إلى جانب 728مقتل ) عة العمل من أجل فلسطينيي سورية"،"مجمو كشفت  .ج ( فلسطينيا

قوات األسد، حيث تشارك ميليشيات فلسطينية عدة في مساندة نظام األسد منذ انطًلق الحراك 

 /19.02.2019 –الشعبي. /شام 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

تركي، وقد ادل لألسرى مع قوات األسد بإشراف روس ي و أجرى الجيش الوطني اليوم الثًلثاء، عملية تب .أ

 بينهم 
ا

 لديه، مقابل إفراج قوات النظام عن عشرين معتقًل
ا

أفرج الجيش الوطني عن عشرين معتقًل

 /12.02.2019 –نساء.  /شام 

أفرج تنظيم الدولة اليوم األحد عن دفعة جديدة من املعتقلين واألسرى العسكريين لديه شرق دير  .ب

لف الدولي. وأكد ناشطون أن عدد املعتقلين وذلك ضمن صفقة مجهولة املًلمح مع التحا الزور،

ا، وجرى نقلهم إلى حقل العمر النفطي. /شام   /17.02.20019 –واألسرى املفرج عنهم قليل جدا

دعت حركة الضمير الدولية إلى تحرير املعتقًلت واألطفال في سجون نظام األسد من دون شروط  .ج

إسطنبول التركية، نظمته "حركة الضمير ساومة. جاء ذلك في مؤتمر أقيم في مدينة مسبقة أو م

الدولية" بشعار "حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سورية". وحضره عدد من املسؤولين والسفراء 

  /20.02.2019 –دول حول العالم. /شام  110والهيئات واملنظمات الحقوقية واإلنسانية من 
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ا: ال  جير واللجوء نزوح والتهرابعا

 والتهجير القسري  أخبار عن النزوح .1

األطفال السوريين، “في بيان أصدرته أمس اإلثنين، أن ( يونيسف) أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة .أ

ا صعبة للغاية، ال مثيل  في مخيم الركبان الواقع جنوب سورية على الحدود مع األردن، يعيشون أوضاعا

 /19.02.2019 –/جيرون  .”دي والعشرينلها في القرن الحا

 7526اليوم األربعاء،  منسقو االستجابة في الشمال السوري() ى مكتب التوثيق والدعم التابع لـأحص  .ب

عائلة، نزحت من )املنطقة منزوعة السًلح( في ريفي إدلب وحماة، منذ بداية شباط/ فبراير الجاري، 

 .ملدفعيةنظام بلداتهم بمئات الصواريخ والقذائف احتى تاربخ اليوم، من جراء استهداف قوات ال

 /20.02.2019 –جيرون /

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

 ال يوجد

 

ا: املشهد امليداني  4(3)خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

كد مقتل ” الدولة اإلسًلمية“في الجيب املتبقي لتنظيم مجزرة جديدة  وقعت .أ
ُ
شرق نهر الفرات، حيث أ

ا ب 16 ا  7ينهم مدنيا أطفال، من جراء القصف املكثف من طائرات التحالف الدولي على املنطقة، تزامنا

 –العمليات العسكرية املستمرة في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور. /املرصد السوري مع 

11.02.2019/ 

نصر يعملون بإمرة ألف ع 18قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، اإلثنين، إن حوالى  .ب

ا في مواصلة عملياتهم العسكرية تنظيم الدولة "اإلسًلمية" في سورية والعراق وما زالوا يشكلو  ن تهديدا

 /11.02.2019 –/سمارت  .هناك

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.3
 شبه يومية.ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة 4
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ا صار  .ج ا على ريف القنيطرة وذلك مساء اإلثنين نفذت القوات اإلسرائيلية قصفا شباط/ فبراير  11وخيا

جد فيها مليشيات موالية لقوات النظام من حزب هللا وإيران في منطقتي الجاري، استهدفت به مناطق تو 

عناصر على األقل من تلك املليشيات. /املرصد  4رة املهدمة، ما أدى إلى إصابة جباتا الخشب والقنيط

  /12.02.2019 –السوري 

ثنين، على نقلت وكالة )األناضول( عن مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية، عرضت، أمس اإل .د

ر في بلدة الباغوز بريف دير الزور بقايا مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية )داعش( االنتقاَل من جيبهم األخي

 /12.02.2019 –م. /جيرون الشرقي، إلى محافظة إدلب، بشرط إطًلق سراح األسرى املوجودين لديه

م نحو  .ه
ّ
ا من مقاتلي تنظيم )داعش( أنفسهم إلى قوات ا 240سل لتحالف الدولي و)قوات سوريا عنصرا

من الجيب األخير الذي يتحصن فيه التنظيم، على ضفاف نهر الديمقراطية/ قسد( مساء األربعاء، 

 /14.02.2019 –/جيرون  .الفرات الشرقية بريف دير الزور

 27غارة ضد التنظيم في سورية، بين  199التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية" إنه نفذ قال " .و

ا لألخير 179شباط/ فبراير الجاري، أسفرت عن تدمير  9كانون الثاني/ يناير الفائت و  /سمارت  .موقعا

– 15.02.2019/ 

يب صغير خاضع لسيطرة يتأهب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في سورية للسيطرة على آخر ج .ز

التي أعلنها التنظيم إلى شفا “ الخًلفة”تنظيم الدولة اإلسًلمية على نهر الفرات في معركة ستدفع دولة 

ية في معارك دير الزور، إن قواتهم تحاصر الهزيمة الكاملة. وقال جيا فرات قائد قوات سوريا الديمقراط

في األيام القليلة املقبلة ”رية الباغوز. وأضاف متشددي التنظيم من الجهات جميعها في حي صغير بق

 /16.02.2019 –رويترز “./سكري لتنظيم داعش اإلرهابيسنبث البشرى إلى العالم بنهاية الوجود الع

توصلت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( إلى اتفاق مع تنظيم "الدولة اإلسًلمية" األحد، ينص على  .ح

ا من قوات سوريا الديمقراطية، من سجونه  36، بينهم شخص محتجزين لديه 300إطًلق سراح  عنصرا

 /17.02.2019 –ذائية لعائًلت التنظيم. /سمارت شرق دير الزور مقابل إدخال مواد غ

ا على األقل حتفهم وأصيب عشرات في انفجارين وقعا يوم اإلثنين في وسط مدينة إدلب  15لقي  .ط شخصا

 /18.02.2019 –التي تسيطر عليها املعارضة. /رويترز 

قنبلة ”شكلون قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مئات من املقاتلين األجانب املحتجزين لديها ي  .ي

ا “ موقوتة  –/رويترز  .من الجهد الستعادتهموربما يفرون ويهددون الغرب إذا لم تبذل بلدانهم مزيدا

18.02.2019/ 
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ولة اإلسًلمية صعد هجماته بأساليب حرب قالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثًلثاء إن تنظيم الد .ك

هديد الذي سيشكله املتشددون حتى بعد أن العصابات على مقاتليها في شرق سورية، مشيرة إلى الت

 /19.02.2019 –يفقدوا آخر معقل لهم هناك /رويترز 

مية" أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( األربعاء، عن "استسًلم" عناصر تنظيم "الدولة اإلسًل  .ل

فظة. فقد خرجت املوجودين في قرية الباغوز جنوب شرق مدينة دير الزور التي تعّد آخر معاقله في املحا

وعائًلتهم إلى  شخص من عناصر التنظيم 2000شاحنة )قاطرة ومقطورة( من القرية وفيها قرابة  60

لرسمية بمواقع املناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" وبحماية منها. وقالت "قسد" على حساباتها ا

أي إضافات أخرى. التواصل االجتماعي إن عناصر التنظيم وعائًلتهم "أعلنوا االستسًلم"، من دون 

 /20.02.2019 –سمارت /
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 5خرائط السيطرة والنفوذ. 2 
 ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.1الخريطة رقم ) -

 
   2019/ 02 / 01آخر تحديث  –املصدر: جسور  

  

                                                             
ا ملصلحة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، وملصلحة قوات النظام في بادية الشام، باستثناء التغييرات التي تحصل في م3  فإن مواقع السيطرة والنفوذ ناطق سيطرة داعش، حيث يجري قضمها تدريجيا

  أصبحت مجمدة، ونفضل عدم تكرارها.
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 رية؛الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السو  -

  
 2019/ 02/  20تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 تطورات الوضع امليداني في الريف الشرقي لدير الزور؛  ( أدناه ت

 
   2019/ 02/  14آخر تحديث  –املصدر: ستيب
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ظهر املنطقة املتبقية تحت سيطرة داعش غرب الفرات، واملحاطة ب( أدناه 3الخريطة رقم ) -
ُ
قوات ت

 النظام من كل جانب

  
 2019/ 02/  19آخر تحديث  –املصدر: املرصد السوري 

 

ا: املستجدات في مستوى النظام ومناطق سيطرته   سادسا

 في املستوى السياس ي .1

شار األسد يوم األحد إن حكومته لن تساوم على دستور البًلد مع املعارضة قال الرئيس السوري ب .أ

ا عملية السًلم التي ترعاها األمم املتحدة وتهدف إلى إعادة كتابة مواد  املدعومة من تركيا، منتقدا

 /17.02.2019 –/رويترز  .الدستور 

دة يوم الثًلثاء فكرة منح رفضت بثينة شعبان املستشارة اإلعًلمية للرئيس السوري بشار األسد بش .ب

ا من الحكم الذاتي قائلة إن مثل هذه الخطوة ستفتح   .الباب أمام تقسيم البًلداألكراد السوريين قدرا

 /19.02.2019 –رويترز /
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 في املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 في املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 

 

ا: املستجدات في مستوى املعارضة   6املسلحة ومناطق سيطرتهاسابعا

 في املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 في املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 في املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا
ا
 تجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها: املسثامن

 في املستوى السياس ي .1

أكد كينو كبرائيل، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن هناك تفاوضات بين اإلدارة الذاتية 

لشمال سورية وشمال شرقها من جهة ونظام األسد والطرف الروس ي من جهة أخرى، وأشار إلى أن "هذه 

ألجل إيجاد حلوٍل لجميع  طراف لم تصل بعد إلى اتفاق واضح، ولكن التواصل مستمر مع األطراف جميعهااأل 

 /20.02.2019 –القضايا العالقة في املنطقة". /شام 

                                                             
ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي م ألغراض هذا التقرير، نفترض6 عارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيا أو عسكريا

 لها. 
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 في املستوى العسكري  .2

 1000دعا مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم االثنين إلى بقاء ما يتراوح بين  .أ

مية، وعبر عن أمله في من القوات الدولية في سورية للمساعدة في محاربة تنظيم الدولة اإلسًل  1500و

 /18.02.2019 –/رويترز  .أن توقف الواليات املتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل

العام لـ )قوات قائد القيادة املركزية األميركية" جوزيف فوتيل، مساء أمس اإلثنين، طلب القائد “رفض  .ب

رية، بهدف القضاء على بقايا تنظيم سوريا الديمقراطية( إبقاء جزء من القوات األميركية في سو 

)داعش(، وذلك في اجتماع بين الطرفين، شمال شرق سورية. وشدد فوتيل على أن واشنطن ستنسحب 

ا لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب
ا
 /19.02.2019 –جيرون /”. من سورية، تنفيذ

 

 في املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا: املستجدات في مستوى مناطق سي طرة الجيش التركي والفصائل تاسعا

 املتحالفة معه

 في املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 في املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 في املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 
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ا: املستجدات على صعيد العملية السياسية  عاشرا
ء؛ إيرانية( في مستوى الرؤسا -تركية  –سية، قمة ثًلثية )روسية مدينة سوتش ي الرو تنطلق اليوم، في  .أ

القمة “لبحث امللف السوري. وبحسب بيان صادر عن املركز اإلعًلمي للرئاسة التركية مساء أمس، فإن 

ستستعرض الجهد املشترك ملنصة )آستانة( في امليدان والعملية السياسية لضمان حل دائم للصراع 

 /14.02.2019 –جيرون /”. سنوات 8سوري املستمر منذ ال

عت رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتش ي الروسية انتهت أعمال القمة التي جم .ب

الخميس، أكد البيان الختامي "استمرار العمل املشترك إلنهاء األزمة السورية، ومكافحة اإلرهاب، 

 /14.02.2019 –. /سمارت واملحافظة على وحدة األراض ي السورية"

الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، األربعاء، أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية أعلن وزير  .ج

على وشك االنتهاء. وقال: "في مؤتمر سوتش ي تهيأت املتغيرات كلها لبدء عملية سياسية، وأوشكت على 

 –ركة القوى السياسية كافة". /شام االنتهاء عملية تشكيل لجنة صوغ دستور جديد لسورية بمشا

20.02.2019/ 

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة   حادي عشر: املستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية املركزية األميركية يوم األحد إن من املرجح أن تبدأ  .أ

ا ملا أمر به الرئيس دونالد ترامب. ابيع سحب قواتها البرية من سورية تنالواليات املتحدة خًلل أس
ا
فيذ

لكنه أضاف أن توقيت االنسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سورية حيث يشن مقاتلون 

ا على جيوب تنظيم الدولة اإلسًلمية قرب الحدود العراقية.   ا أخيرا تدعمهم الواليات املتحدة هجوما

 /11.02.2019 –رويترز /

جوزيف فوتيل الذي يشرف على القوات األميركية في الشرق األوسط، إن الواليات  قال الجنرال األميركي، .ب

املتحدة ينبغي أن تواصل تسليح قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد ومساعدتها بعد 

الدولة اإلسًلمية. /رويترز االنسحاب األميركي املزمع من سورية شرط أن تواصل الضغط على تنظيم 

– 15.02.2019/ 

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم السبت إن الواليات املتحدة تطلب من الحلفاء األوروبيين  .ج

سروا في سورية وإحالتهم على “ 800استعادة أكثر من ”
ُ
من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية الذين أ



 2019من شهر شباط/ فبراير  انيالثالثلث  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
19 

ة اإلسًلمية الدول املحاكمة، وأضاف أن الواليات املتحدة ال تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم

 –/رويترز  .املعتقلين في سورية يتغلغلون في أوروبا التي من املتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم

17.02.2019/ 

قال جنرال أميركي كبير إن الواليات املتحدة ستضطر إلى وقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا  .د

حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار  مية فيالديمقراطية التي تقاتل تنظيم الدولة اإلسًل 

 /17.02.2019 –/رويترز  .األسد أو روسيا

 

 روسيا اًلتحادية .2

قالت وكالة اإلعًلم الروسية إن روسيا وتركيا اتفقتا يوم اإلثنين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة  .أ

دفاع البلدين. /رويترز  وزيري من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد محادثات 

– 11.02.2019/ 

قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم الخميس لنظيريه التركي واإليراني إنه يجب عدم التغاض ي عن  .ب

في منطقة إدلب السورية. وأضاف أن التحركات العدوانية التي يقوم بها “ جماعات إرهابية”وجود 

 /14.02.2019 –رويترز / .قابدون عاملتشددون في محافظة إدلب لن تمر من 

قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على تحركات إضافية  .ج

لكن الكرملين قال “ بؤر ساخنة لإلرهاب”لم يحددها إلخًلء محافظة إدلب السورية مما وصفها بأنها 

 /14.02.2019 – /رويترز .إنه لن تكون هناك عملية عسكرية هناك

كشف وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف السبت، أن بًلده ستسير دوريات مشتركة مع تركيا في  .د

"املنطقة املنزوعة السًلح" بسورية بعد تدهور اتفاق تلك املنطقة عقب سيطرة جبهة النصرة )في إشارة 

 /16.02.2019 –/سمارت  .إلى هيئة تحرير الشام( على مواقع الجيش السوري الحر

اتهم وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف اليوم الثًلثاء، واشنطن بالسعي لتقسيم سورية وإنشاء  .ه

 /19.02.2019 –دويلة شرق الفرات. /شام 

أعلن وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على االستناد إلى اتفاقية أضنة  .و

”. التصدي للتهديدات اإلرهابية على الحدود السورية“( من أجل 1998م )املبرمة بين تركيا وسورية عا

خًلل القمة الثًلثية، بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتش ي “وأضاف أن هذا االتفاق جرى 

 /20.02.2019 –جيرون /”. )الروسية( األسبوع املنصرم
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 دول اًلتحاد األوروبي .3

ألربعاء، اعتقال مواطنين سوريين اثنين لًلشتباه بارتكابهما يوم اأعلنت النيابة الفدرالية األملانية،  .أ

ا أنهما منشقان عن النظام منذ  جرائم ضد اإلنسانية خًلل عملهما في االستخبارات السورية.، علما

ا، وإياد أ. البالغ  56األعوام األولى للحراك الشعبي. والعنصران هما أنور ر. البالغ  ا، وكًلهما  42عاما عاما

 /13.02.2019 –. /شام 2012رية عام در سو غا

أعلن وزير األمن البريطاني بين واليس أن حكومة بًلده لن تخاطر بأرواح مواطنيها بين عسكريين أو  .ب

/شام  "مدنيين الستعادة دواعش بريطانيا املحتجزين في سورية والعراق بعد قتالهم في صفوف "داعش

– 14.02.2019/ 

إيف لو دريان يوم الجمعة إن سياسة الواليات املتحدة بشأن شمال  قال وزير الخارجية الفرنس ي جان .ج

ألن قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب سحب القوات من هناك سيصب في مصلحة “ لغز”شرق سورية 

 /15.02.2019 –/رويترز  .إيران التي تريد واشنطن تشديد السياسات تجاهها

ا بالشرق األوسط بطريقة غير  خارجية البريطاني جيريمي هانت،قال وزير ال .د إن روسيا تظهر اهتماما

ا أنه سيبقى على املدى القصير.  مسبوقة، وإن بقاء بشار األسد في الحكم مرجعه للدعم الروس ي، مفترضا

 /16.02.2019 –شام /

ر "قوات سوريا قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي األحد، إنه يجب حماية عناص .ه

سد( بعد انسحاب الواليات املتحدة األميركية من سورية، وتوعد تركيا بشن عملية الديمقراطية" )ق

 –عسكرية شرق نهر الفرات. وحذرت قسد من التقارب مع حكومة النظام السوري. /سمارت 

17.02.2019/ 

ي تتخذ أي إجراء في الوقت الحال قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم اإلثنين إن بًلدها لن .و

كل حالة ”الستعادة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية من سورية، وستعيد املقاتلين وفق مبدأ 

 /18.02.2019 –/رويترز  .“على حدة

 

 الدول العربية .4

ا وتفعيل الدور العربي  .أ دعا العاهل األردني، امللك عبد هللا الثاني، إلى حل األزمة في سورية سياسيا

ا على ضرورة التوصل إلى حل سياس ي لألزمة يحفظ املشترك للتعامل مع ال تحديات القائمة، مشددا

 /11.02.2019 –/شام  .وحدة سورية أرضا وشعبا
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سورية يوم اإلثنين على تقديم ضمانات بشأن حقوق امللكية  حث وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، .ب

 /11.02.2019 –/رويترز  .هموالخدمة العسكرية لتشجيع الًلجئين السوريين على العودة إلى بًلد

 

 إيران .5

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني لنظيريه الروس ي والتركي يوم الخميس إنه يدعم مسعى لتطهير  .أ

اتلين كانوا ينتمون من قبل إلى جبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ منطقة إدلب بسورية من مق

 /14.02.2019 –/رويترز  فحسب. تركهم يخرجون من مأزقهم ألنهم غيروا اسمهم

في “ ملموسة”انتقد الرئيس اإليراني حسن روحاني األمم املتحدة يوم الخميس لعدم اتخاذها إجراءات  .ب

ا بالنسبة إلى دا القمة في سوتش ي كانت مفيدة وبناءة ج”. وقال إن سورية الستعادة السًلم واألمن

 -بما في ذلك األكراد-أن يتخذ السوريون استعادة السًلم واألمن في سورية واملنطقة والعالم. يجب 

 /14.02.2019 –رويترز /“. القرار بشأن مستقبل سورية التي تحتاج إلى سًلم طويل األمد

 

 تركيا .6

رجب طيب أردوغان بعد قمة بشأن سورية مع نظيريه اإليراني والروس ي يوم الخميس قال الرئيس التركي  .أ

 –/رويترز  .ي أقوى اآلن من أي وقت مض ىإن آمال التوصل إلى حل سياس ي للصراع السور 

14.02.2019/ 

قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار يوم الجمعة إن القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في  .ب

 /15.02.2019 –/رويترز  .طقة اآلمنة املزمع إقامتها في شمال شرق سوريةاملن

ا إلى أن جدد وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار، األحد، احتر  .ج ام أنقرة لوحدة األراض ي السورية، مشيرا

 /17.02.2019 –القضية األساسية لبًلده أمن حدودها وشعبها. /شام 

لثًلثاء، إن بًلده لن تتحمل بمفردها موجة لجوء جديدة من قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ا .د

طريقة املثلى لحل مشكلة الهجرة التي سورية. وأضاف أن "إبقاء الًلجئين داخل حدودنا ال يمكن عّده ال

مصدرها سورية". وأشار إلى أن "املنطقة اآلمنة التي طرحها منذ أعوام هي أفضل حل عملي لعودة 

 /19.02.2019 –بًلدهم". /سمارت  الًلجئين السوريين إلى
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 إسرائيل .7

: "نحن لم نعارض أعرب مسؤول أمني إسرائيلي عن موقف الفت تجاه الدور املدني إليران في سورية، 
ا

قائًل

ا ضد مشاركة إيرانية في مشروعات إعادة إعمار سورية، لكننا متمسكون بموقفنا الصارم ضد  ولم نعمل شيئا

سورية. فإذا كان الترميم غطاء للنشاط العسكري اإليراني فإننا سنتعامل معه  التموضع العسكري اإليراني في

ا بكل املقاييس. وسنحار   عسكريا
ا

  /12.02.2019 –به بكل السبل املمكنة" /شام بوصفه عمًل

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

 ال يوجد 

 أخرى  .9

 ال يوجد   

 

 إلعالمين العربي والدولي تجاه سوريةثاني عشر: إطاللة على ا
ا بعنوان " .1 من أجل هل تتجاهل موسكو األسد نشرت صحيفة "سفابونايا براسا" الروسية تقريرا

؟" تحدثت فيه عن املشكلة القائمة بين موسكو ودمشق بسبب محافظة إدلب التي باتت تثير أنقرة

سيا وتركيا والجماعات املعارضة اهتمام مختلف األطراف املتدخلة في الصراع السوري، مثل رو 

 ودمشق، ما يجعلها سببا في إمكان توتر العًلقات بين موسكو ودمشق.

ا إلى أنهم قرروا  جاء في التقرير "إن األميركيين في الوقت الحالي ال يمثلون أكبر مشكًلت دمشق نظرا

ات السورية هي إدلب، مغادرة سورية. في املقابل، أصبحت املسألة األكثر أهمية بالنسبة إلى السلط

املنطقة املتنازع عليها منذ وقت طويل ليس بين النظام واملعارضة فقط وإنما بين مختلف الفصائل 

 إلرهابية، إلى جانب تركيا التي تسعى لبسط نفوذها هناك".ا

ن نتيجة للحجج التركية املقنعة بشأن آثار الحرب ومآالتها على إدلب، قِبل بوتين الهدنة، لكن "من دو 

أخذ موقف دمشق بالحسبان، ليكون بذلك قد ساوى بين موقف دمشق وموقف معظم الجماعات 

حيث األهمية. ما أغضب دمشق التي أعربت عبر وسائل اإلعًلم  املعارضة التي تسيطر على إدلب من

علن الحكومية كلها، عن رفضها التام لهذا االتفاق بين بوتين وأردوغان، وعن عدم التزامها بالشروط امل

 عنها". 
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ا لهذه املشكلة؟ لإلجابة عن هذا   وحيدا
ا

لكن ماذا على دمشق أن تفعل؟ وهل تلجأ إلى الحرب بوصفها حًل

ؤال يقول أحد الخبراء العسكريين الروس، "إن دمشق بحاجة إلى القوة والدبلوماسية في آن واحد. الس

فإن أي حرب مستقبلية لن تمنح ولكن بما أن سورية قد خربها الدمار وسئم السوريون من الحرب، 

 /16.02.2019 – 21عربي  –األسد أي مزايا". /سفابونايا براسيا 

 

ا بعنوان:  ""لو فيغارو  نشرت صحيفة .2 "تعرف على األسئلة املطروحة بعد إعالن هزيمة الفرنسية تقريرا

األكراد بعد انسحاب القوات األميركية ، تناول بصورة خاصة مصير تنظيم الدولة إلسالمية بسورية"

 من املنطقة كما قرر ترامب. 

ظيم الدولة في األيام قال التقرير إنه من املنتظر أن يعلن التحالف العربي الكردي انتصاره على تن

ا ال سيما أنه ما زال يحافظ على  ض ي على التنظيم نهائيا
ُ
املقبلة. لكن ذلك "ال يعني بالضرورة أنه قد ق

نائمة في عدد من الدول. وال تعني هذه الهزيمة أن الحرب في سورية قد انتهت مع بروز مخاوف  خًليا

 األميركيين(".بشأن مصير األكراد الذين تخلى عنهم أبرز حلفائهم )

ا بعد إعًلن ترامب عن انسحاب  ثم تساءل التقرير عن املصير الذي ينتظر األكراد في سورية، خصوصا

هناك. وبحسب كاتب التقرير فإن هذا االنسحاب سيحرم األكراد من داعمهم  القوات األميركية من

مين تمثًل في عملية الرئيس، وسيجدون أنفسهم تحت رحمة األتراك الذين سبق أن شنوا عليهم هجو 

وعملية غصن الزيتون في كانون  2017إلى غاية آذار/ مارس سنة  2016درع الفرات من آب/ أغسطس 

 والتي أدت إلى سقوط عفرين. 2018سنة الثاني/ يناير من 

ما يعزز هذه املخاوف بحسب كاتب التقرير، هو أن الواليات املتحدة، في إطار صراعها للحد من النفوذ 

مي إليران، تعمل على تحسين العًلقات مع األتراك، ال سيما أن أنقرة، على الرغم من عضويتها في اإلقلي

كبير من طهران وموسكو خًلل األشهر األخيرة، وشكلت معهما  حلف شمال األطلس ي، قد تقربت إلى حد

ا للواليات املتحدة. /لو فيغارو   /17.02.2019 – 21ترجمة عربي  –"الثًلثي" األكثر إزعاجا

 

ا بعنوان: .3 "اًلنسحاب األميركي من سورية قد ُيحيي  نشرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" األميركية، تقريرا

ا بين ت ا تاريخيا يرى كاتبه "أن قرار االنسحاب األميركي من سورية يمنح تركيا فرصة ركيا وإيران" تنافسا

ا بين تركيا وإيران"زيادة نفوذها بالشرق األوسط على حساب إيران، بل قد يحيي ذلك ت ا تاريخيا   .نافسا

ا إن انسحاب الواليات املتحدة الوشيك من سورية، قد يدفع العراق إلى حث  يقول التقرير أيضا

ا مجال التنافس بين تركيا وإيرانو   .اشنطن على سحب قواتها من ذلك البلد، ما يوسع كثيرا
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قتِبس: بحسب كاتب التقرير، فإن تركيا في وضع تنافس ي أفضل من إي
َ
في هذه الفوض ى، تركيا في “ران، أ

ل عدوانية، وضع جيد يمكنها من تقديم دور مفيد من خًلل استبدال الواليات املتحدة املعادية بجارة أق

ا من االتفاق األميركي التركي بشأن سورية يتضمن  ا ملصادر رفيعة املستوى في أنقرة، فإن جزءا ووفقا

ا بأن تركيا ستحاول تهدئة   أجندة طهران التوسعية في املنطقة". تفاهما

بشأن يضيف الكاتب ميزة تنافسية أخرى لتركيا على حساب إيران، فـ"التعاون الوثيق في عملية آستانة 

ا لدى 
ا
سورية، وحصول تركيا على استثناء لشراء النفط الخاضع للعقوبات من إيران، يعطي أنقرة نفوذ

  .واليات املتحدة لتعزيز نفوذها من خًلل الحوار والتجارة"طهران، ما يجعل تركيا في وضع أفضل من ال

ا التنافس على التجارة واالستثمار،  فهي تتمتع بحضور كبير في وبحسب التقرير، "يمكن لتركيا أيضا

صناعة البناء في العراق ويمكنها أن تشهد زيادة في الطلب على اإلنشاءات الجديدة في املدن التي دمرها 

 آخر للفرص. إن موقع تركيا الجغرافي والثقل تنظيم الدولة ا
ا

إلسًلمية، ويمثل سوق الدفاع مجاال

ا  ا لتعزيز حسن النية وتعزيز العًلقات مع بغداد"الدبلوماس ي واملركز التجاري املتنامي يمثل وضعا  .مثاليا

 /19.02.2019 –ترجمة الشرق العربي  –ذا ناشونال انترست /

 

ا بعنوان: "نشرت صحيفة معاريف اإلسرائيل .4 ا عن الهزيمة الكاملةية تقريرا " تنظيم الدولة ما زال بعيدا

التنظيم في سورية ال يعني الهزيمة الساحقة له، بل قد يكون قالت كاتبته إن "سقوط آخر معاقل 

العودة التدريجية إلى طريقة عمله األولى، وهي حروب االستنزاف، فالغرب يستعد لعودة آالف املقاتلين 

..." وأضافت: "إن حيازة آالف من مقاتلي تنظيم الدولة على جنسيات غربية ال يقلق الدول إلى دوله

ل إسرائيل أيضا التي تخش ى أن يجري استهداف اليهود في قارات العالم، ولذلك أكدت األوروبية فقط، ب

التقدير األمني جهات أمنية إسرائيلية أن تنظيم الدولة ما زال بعيدا عن الهزيمة الكاملة". وأوضحت أن "

يسيطر على  اإلسرائيلي يشير إلى أن التنظيم بدأ باستعادة أساليبه القديمة في العمل كتنظيم داٍم ال

ا، فهو ما زال 
ا على العالم من خًلل عمليات وهجمات خطرة جدا مساحات جغرافية، وإنما يشكل تهديدا

 أخرى، وكان آخرها العملية في سيناء..". ينفذ هجماته في العراق وسورية والفيليبين وأفغانستان، ودول 

ظم مقاتلي تنظيم الدولة سيعودون إلى ترى كاتبة التقرير أن "مصادر القلق اإلسرائيلي تنبع من كون مع

بلدانهم األصلية، وسيحاولون استهداف مواقع إسرائيلية مثل السفارات واألهداف اليهودية، ولذلك 

ا في إحباط عمليات من تخطيط التنظيم". 2014أبدت االستخبارات اإلسرائيلية منذ   واضحا
ا

  تدخًل

ا وتختم الكاتبة بالقول إن "تركز تنظيم الدولة ف ي هضبة الجوالن السورية وسيناء املصرية شكل عنصرا

ا لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ملتابعة ومًلحقة كل نشاط التنظيم، خشية وصولهم  دافعا

 /19.02.2019 – 21عربي  –يلية". /معاريف إلى الحدود اإلسرائ
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ثالث عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 عسكريةوال
ا من )تنظيم الدولة اإلسًلمية( في شمال غرب سورية خًلل  أعلنت الواليات املتحدة أنها ستتخلص نهائيا

لدولي الذي تقوده الواليات املتحدة من السيطرة أيام، واقتربت )قوات سوريا الديمقراطية( الحليفة للتحالف ا

بلدة الباغوز بالقرب من الحدود العراقية، وقالت على آخر معاقل )تنظيم الدولة اإلسًلمية( في حي من أحياء 

إنها تتفاوض مع بقايا مقاتلي التنظيم لتمكينهم من الخروج مقابل إطًلق سراح أسرى لديهم، وجرى بالفعل 

 التنظيم لكن جرى التكّتم على طبيعة الصفقة ونوعها ومصير هؤالء املقاتلين ووجهتهم. خروج مقاتلين من

 حول مدى استعداد الدول األوروبية التي ينتمي إليها هؤالء املقاتلون الستقبالهم أثير في املستوى الد
ا

ولي جدال

ضهم عدم محاكمة هؤالء املقاتلين وإعادتهم إليها، وبرزت آراء غير ُمشّجعة حول هذا املوضوع، من بينها طلب بع

 وافتراض أن ما قاموا به يقع في سورية وليس في دولهم األصلية.

سروا في سورية من قبل  800ب االتحاد األوروبي أنه يجب عليه استعادة مقاتلي داعش الـ أبلغ ترام
ُ
الذين أ

يات املتحدة مشاهدة مقاتلين القوات املدعومة من الواليات املتحدة، ومحاكمتهم، وأضاف: "ال تريد الوال 

قوط"، وأضاف: "كما أن البديل يتغلغلون في أوروبا من مقاتلي دولة الخًلفة اإلسًلمية التي أصبحت آيلة للس

هم من هذه التصريحات أن ترامب يريدهم سجناء أو 
ُ
ا حيث أننا سنضطر إلى إطًلق سراحهم" وف ليس جيدا

ا في العالم.محاكمين في تلك الدول وإال فإن البديل ه  و إطًلق سراحهم ليعيثوا فسادا

إنها تستعد الستعادة الجهاديين السابقين  في السياق، قالت بعض دول االتحاد األوروبي، ومن بينها فرنسا،

الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة في األراض ي السورية، لكن اململكة املتحدة كانت أكثر مقاومة، وقالت إن 

نهم العودة إال إذا لجؤوا إلى القنصلية البريطانية في تركيا طالبين بحث مسألة عودتهم، وقالت املقاتلين ال يمك

بريطانية إنها تواجه معضلة، وبخاصة في ما يتعلق بزوجات املقاتلين البريطانيين وأطفالهم، إذ يوجد الحكومة ال

 بية في وطنهم.تحٍد كبير لناحية مقاضاة املقاتلين أو منعهم من القيام بأعمال إرها

ر دبلوماسيون اجتمعوا في مؤتمر ميونيخ األمني للمسؤولين وصانعي السياسة الذي عقد في م
ّ
طلع حذ

األسبوع املاض ي، من أن االستيًلء على األراض ي التي ُيسيطر عليها تنظيم )داعش( ال يعني نهاية التهديد 

ة التي جرت بها إعادة توحيد قوات )داعش( في األيديولوجي واإلرهابي لهذا التنظيم، مشيرين إلى أن الطريق

 العراق، ال سيما في املوصل، كانت مصدر قلق دائم.

طلق سراح مئات املقاتلين من )تنظيم الدولة من املريب 
ُ
ا أن تقول الواليات املتحدة إنها يمكن أن ت أمنيا

ا في مستوى العالم، ومن املريب أن ينقل األك صّنف إرهابيا
ُ
ا مئات املقاتلين األجانب إلى اإلسًلمية( امل راد أيضا
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نهم، ومن املريب أن يذوب هؤالء في أماكن مجهولة وسرية، من دون اإلعًلن مصيرهم للسوريين املتضررين م

 مناطق من املفترض أن للنظام السوري وإيران سيطرة ولو جزئية عليها.

ا أن يتردد األوروبيون في حسم مصير مئات مقاتلي )تنظيم الدولة اإلسًلمية(  كذلك من املريب أخًلقيا

كبت وراء البحر، العائدين من سورية والعراق من دون أن يشددوا على ضرورة محاكمتهم على 
ُ
الجرائم التي ارت

 وفي دول أخرى عانت الويًلت من إجرامهم وانفًلتهم.

الدولة اإلسًلمية في تعلو أصوات كردية بضرورة الزج باملقاتلين األجانب الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم 

ا من العقاب من جهة، والت عويض عن نقص املقاتلين املعارك التي تقودها )قسد( الكردية، على الرغم منهم، نوعا

 للتصدي ألي هجوم محتمل من قبل األتراك أو من قبل جماعات العارضة السورية املسلحة املرتبطة بتركيا.

يرة االعتقال واالختفاء القسري على يد قوات اإلدارة الذاتية وقالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إن وت

 2019الكردية قد ارتفعت منذ مطلع عام 
ّ
ل إلى ، وأك دت أن نصف عدد املعتقلين لدى هذه القوات قد تحوَّ

ا في ظّلِ إنكار تلك القوات وجودهم لديها.  مختفين قسريا

املقاتلين الذين كانوا ضمن )تنظيم الدولة  هذه الجدلية تثير كثيرا من القلق حول ما سيجري لهؤالء

لت للتحالف  اإلسًلمية(، وساهموا مساهمة كبيرة، بعنفهم وتشددهم وإرهابهم،
ّ
في تدمير الثورة السورية، وحل

الدولي وللنظام السوري وإيران وروسيا استخدام األسلحة الثقيلة والطيران لقصف البلدات والقرى السورية 

 
ُ
 عّد حاضنة للثورة.البسيطة التي كانت ت

مقاتلي )داعش( األجانب في سورية إلى فرضية عميقة كانت تقول إن تعيدنا هذه الجدلية حول مصير 

ا بأسهمها، ومن بينهم النظام  )تنظيم الدولة اإلسًلمية( هو )شركة مساهمة مغفلة(، يملك كثيرون حصصا

 السوري وروسيا والواليات املتحدة وإيران وربما غيرهم.

ا على األقل، لكن مقاتليه أحياء، يمكن لحاالت كلها، بات )تنظيم الدولة اإلسًلمية( في حكفي ا م املّيت، مرحليا

ا، ولم تجِر محاكمتهم بقسوة  ركوا أحرارا
ُ
أن يعودوا إلى سابق عهدهم، ويمكن أن ينتشروا في أصقاع األرض إن ت

ت املتحدة وأوروبا من تهمة املساهمة في هذه وصرامة، وهذا هو الفعل الوحيد الذي يمكن أن ُيبرئ الواليا

في تدمير سورية، فتدمير املولدات الحقيقية لهذا التنظيم،  -مع غيرها-ة املساهمة املغفلة التي ساهمت الشرك

ا. ا وليس إقليميا  ومعاقبتها بقسوة، هو الوسيلة التي تمنع ظهور تنظيم آخر مشابه يكون خطره املقبل دوليا
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