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ا

 املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة :أوًل
 األعمال بسبب( 2019 مارس /آذار 10 إلى 10 من) هذه املدةخالل  رض السوريةسقطوا على األ  قتلى   209

  33) في املئة فقط 16 نسبة املدنيين منهم .العسكرية
ً

 نسب وهذه .نساء وخمس ،أطفال سبعة :منهم ،(قتيال

 .باملدد السابقة اقياًس  اجًد  متدنية

 القتلى، مجموع من املئة في 51 قتلى، نسبتهم 106 الضحايا بحصيلة مقدارهادير الزور في صدارة قائمة 

 وطيران الديمقراطية سوريا قوات قبل من الدولة تنظيم على الحرب :هو ا،ما هو معروف دائًم مثل  والسبب

 ثمانية سوى  املدنيين من ُيقتل ولم العسكريين، من هم القتلى من العظمى الغالبيةلذا، إن  ؛الدولي التحالف

  .فقط

  48 إدلب تلي دير الزور في الترتيب بحصيلة مقدارها
ً

 18 في املئة من إجمالي القتلى، منهم 23 يشكلون  ،قتيال

 املقاتلين أصل ومن املحافظة، في عديدة وبلدات مدن قصف قوات النظام املتواتر :هو ،الرئيس والسبب ا،مدنيً 

تم إعدامهم من قبل هيئة تحرير الشام على خلفية التفجير  ،الدولة لتنظيم تابعين مقاتلين عشرة هناك القتلى

 .قلاأل على أشخاص عشرة بحياة أودىف ؛املدينة مطاعم الذي حصل في أحد

لصالح القصف واملعارك األرضية، كما  (املئة في 9) لتقلص فعالية سالح الجو في القت ،املدة هذهفي  لوحظ

 .وحلب ،وإدلب ،الزور دير في خاصة (املئة في 20) ارتفاع نسبة القتلى بسبب املفخخاتلوحظ 

 رفات واستخراج األخرى، تلو املقبرة اكتشافأن  يبدو إذنختم ملف الضحايا بأخبار املقابر الجماعية، 

ا، مؤخرً  كتشفةامل الباغوز  مقبرة في جثة 1500 على ما يزيد عن عثرفقد  ؛ينضب ال نبع كأنه منها، الضحايا

 .جثة 150 مقبرة جماعية في البوكمال شرق دير الزور تضم واكتشفت

 لفراتا ضفة على الباغوز  منطقة في الدولة تنظيم بقايا على الحرب هو ،امليداني املشهد في الرئيس الحدث

 التنظيم إلى بضع مئات من األمتار، قرب الحدود العراقية، حيث انحسرت البقعة التي يسيطر عليها الشرقية

 أهمية تكتس ي املعركة هذه لكن ،(امليداني املشهد – الخامس الفصل نهاية في الصناعية األقمار صورة نظرا)

ألنها املعركة األخيرة شرق الفرات، وبنهايتها ينتهي التنظيم هناك، وألن هذه املساحة الصغيرة  ؛استثنائية

مقاتلي التنظيم، ممن قرروا القتال حتى املوت، إضافة إلى آالف املدنيين ممن لم يتمكنوا املحاصرة تضم أشرس 

  .بشرية االخروج، ويتخذهم التنظيم دروعً 

 الديمقراطية سوريا قوات استأنفت املدنيين، من عدد أكبر لخروج الفرصة إلعطاء والتهدئة التريث بعد

 أن أيام، عشرة بعد القادم، تقريرنا في سنكتب أننا ويرجح التحالف، طيران من مكثفة بتغطية األخيرة معركتها

 .الفرات شرق  معاقله آخر وخسارته التنظيم بهزيمة انتهت املعارك
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نجز لن التنظيم هزيمة أن يؤكدون  معظمهم واملحللين الخبراء أن إلى اإلشارة تجدر
ُ
 بل األرض، بفقدانه ت

 اخطرً  تشكلسو  ،قائمة ستبقى الفعل على وقدرته النائمة، وخالياه الجهادي، فكره وأن أخرى، بأشكال سيبقى

 .ادائًم 

 حول  السالح منزوعة بدء تسيير الدوريات العسكرية التركية في املنطقة افي املشهد امليداني أيضً  االفتً  كان

 بين سوتش ي تفاهمات إطار في وذلك إدلب، خارج الحدودية املناطق في روسية دوريات مع بالتزامن إدلب،

 .وأنقرة موسكو

على إعادة نصب تمثال  ااحتجاًج  درعا في خرجت التي ظاهرةتال إلى باإلشارة -هذه املكثفة -نظرتنا نختم

 بإسقاط، متظاهر 300 نحو الرئيس السابق للنظام السوري، حافظ األسد، وطالب املتظاهرون، وعددهم

  ن.واإلفراج عن املعتقلي ،النظام
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 الضحايا ا:ثانيا 

 1الضحايا عن بيانات .1

 :يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات ،أدناه (1) الجدول رقم

 
 (1) جدول رقم

  

                                                             
 في إيرادها أو إهمالها ويتم للتسجيل، تكفي ال (القتلى عشرات سقوط) وأ( القتلى من كبير عدد سقوطت )فعبارا محددة، أرقام بهم ترد ال الذين الضحايا إهمال يتم:  البيانات على مالحظات1

  .الحقيقي العدد من أقل اغالب   لدينا المسجل العدد يكون ذلك( الضحايا عن أخبار) رةالفق

 باقي من المسجلين أعداد في وهمي انخفاض يقابله الرجال، من المسجلين القتلى أعداد في اوهمي   اارتفاع   يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى دنع الفئات، في تفصيل دون من أعداد ورود عند -
 .الفئات

 .فقط البالغات يمثل النساء، القتلى من المسجل الرقم أن يعني وهذا بجنسهم، نهتم ال األطفال من القتلى -

  .القتل حدوث تاريخ وليس ،الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -
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%139203069817684مقاتل

%24173طفل

%13152امرأة

%111362110رجل مدني

%0000003118003803316مج القتلى المدنيين

%00000131221480091060209100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%0%0%0%6%6%10%23%0%0%4%51%0%100%

ضحايا الثلث 1 من شهر 03/ 2019 - حسب الفئة
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 :الفئة حسبب وأعدادهم القتلى نسب يوضحان اآلتيان البيانيان والرسمان
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  :وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظاتيبين أعداد الضحايا  ،أدناه (2) والجدول رقم

 
 (2) رقم جدول 
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%

%131072256812560اشتباكات ومعارك عادية

%514199قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
21384154220%

%10105تعذيب وإعدامات

%2352اغتيال وقنص

%11684أخرى

%00000131221480091060209100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%00000131221480091060209100إجمالي الضحايا

%0%0%0%0%0%6%6%10%23%0%0%4%51%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 1 من شهر 03/  2019 - حسب وسيلة القتل
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  :(2) والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم

 
 

 
 

 :حسب املحافظاتبفيوضح أعداد القتلى  ،اآلتي البياني الرسم أما
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  :رغحسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصبفيبين توزع الضحايا  ،اآلتي البياني الرسم أما

 
 

 الضحايا عن أخبار .2

 منذ حتفهم القوا األطفال، من ثلثاهم ا،شخصً  84 إن ما ال يقل عن :الجمعة يوم املتحدة األمم قالت .أ

فرارهم من تنظيم وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سورية بعد  ،األول  كانون  /ديسمبر

 ./01.03.2019 ، رويترز/ .الزور دير محافظةفي  الدولة اإلسالمية

 في جثة 1500 إنهم عثروا على أكثر من :األحد (قسد) "الديمقراطية سوريا قوات" قال قيادي بارز في .ب

 ، سمارت/ .الزور دير شرق  الباغوز  قرية في "اإلسالمية الدولة" آخر معاقل تنظيمفي  ،الجماعية املقبرة

03.03.2019/. 

الخاضعة لسيطرة قوات النظام  ،البوكمال مدينة في جثة 150 تضم أكثر من ،جماعية مقبرة على ُعثر .ج

 على يسيطر كان الذي "اإلسالمية الدولة" إن تنظيم :دير الزور، وقال مسؤولون  يالسوري شرق

 ، سمارت/ املسؤول عن قتل هؤالء األشخاصهو  ،2017 نوفمبر/الثاني تشرين حتى املنطقة

05.03.2019/. 

 الفلسطينيين الالجئين من ضحية  3920 "سورية ييفلسطين أجل من العمل مجموعة" وثقت .د

 ، شام/ الحرب سنوات خالل مرأة،ا 478 قضوا في أماكن مختلفة من سورية، بينهم ،السوريين

10.03.2019/. 

 

 
ا
 القسري  التغييب ا:ثالث

من قبل قوات  ،بينهم طفل قاصر ،اتعسفيً  اشخصً  63 اعتقال "درعا في الشهداء توثيق مكتب" وثق .أ

 وبين املعتقلين مدنيون ومقاتلون سابقون  ،2019 النظام السوري في محافظة درعا خالل شهر شباط

 ./01.03.2019 ، سمارت/ الحر السوري الجيشفي 
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حالة اعتقال تعسفي في سورية خالل شهر شباط   347 "اإلنسان لحقوق  السورية الشبكة" وثقت .ب

  18 الفائت، بينها
ً

بينما اعتقلت ، السوري النظام قوات قبل مناعتقلوا  منهم 251  ،امرأة21  وطفال

 اشخصً  31 أما هيئة تحرير الشام فاعتقلت .وامرأة أطفال 4 ا، بينهمشخصً  38 اإلدارة الذاتية الكردية

  . /02.03.2019 سمارت/ .منهم 19 ا عنالحًق  وأفرجت ،واحد طفل بينهم

ياسر السليم، من مدينة  الحقوقي الناشط عن الجمعة، اليوم مساء (الشام تحرير هيئة) أفرجت .ج

مشاركته في التظاهرات السلمية،  بعدمحافظة إدلب، بعد اعتقال دام خمسة أشهر،  يكفرنبل جنوب

 .املاض ي العام (داعش) ورفعه الفتة تضامن مع نساء محافظة السويداء اللواتي اختطفهن تنظيم

 ./02.03.2019 ، جيرون/

غالبيتهم  ،سبوع املنصرممنتصف األ  اشخصً  60 رات النظام السوري أكثر مناخباستاعتقلت أجهزة  .د

 ./02.03.2019 ،السوري املرصد/ 18 من مدينة الرستن، ومعظمهم من األطفال دون سن الـ

 ،كان قد احتجزهم من منطقة سنجار ،أطفال وستة يزيديتينإ أطلق تنظيم الدولة سراح امرأتين .ه

  12 وكان التنظيم قد أطلق يوم أمس سراح م،أربعة أعوا حوالى العراق قبلفي  وتلعفر
ً

 اعراقيً  طفال

 ، شام/ .الباغوز  في الدولي والتحالف "قسد" أطفال إيزيديين ضمن الصفقة املبرمة مع 10 بينهم

07.03.2019/. 

 

 واللجوء والتهجير النزوح ا:رابعا 

 القسري  والتهجير النزوح عن أخبار .1 

ق .أ
ّ
عائلة، بما  13,137 نزوح أكثر منالسبت،  ،اليوم (السوري الشمال في االستجابة نسقوم) فريق وث

 32و وبلدة، قرية 119 مدنًيا، من أرياف إدلب وحماة وحلب، موزعين على أكثر من 65,412 يعادل

 ، جيرون. نسمة 119,772 عدد سكان القرى التي نزحت حتى اآلن بلغ نحو“وأوضح أن . مخّيًما

02.03.2019/ . 

 باتجاه حماة محافظة وغرب شمال مناطق من (شخص ألف 100 بحدود) ألف عائلة 25 نحو نزحت .ب

البالد، نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا على  التركية شمال السورية الحدود على مخيمات

 ./04.03.2019 ، سمارت/  2019  قراهم منذ بداية شباط
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 والجاليات اللجوء عن أخبار .2

 على تحدياته يفرض يزال ما» أن اللجوء السوري «(فييونيس) أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة  .أ

 الدول  تلك قدرة على كبيرة تحديات يخلق ما األردن، منها مضيفة دول  في والخدمات التحتية البنى

  األكثر األطفال باحتياجات للوفاء
ً
 ./06.03.2019 ، شام/ .اتهميش

 مليون و نحو إن: "غول  نزير" لوزارة التعليم التركيةالتابعة  ،الحياة مدى التعليم دائرة مدير قال .ب

 ،إلى أن هدف الوزارة االيوم على األراض ي التركية، الفتً  ون يعيش التعليم سن في سوري طفل ألف43

 ./09.03.2019 ، شام /جميعهم األطفال لهؤالء التعليم فرص توفير هو

 

ا   )2(3امليداني املشهد :خامسا

 امليداني املشهد تطورات .1

 إجالء قواتنا استكملت أن بعد” :املسؤول اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية ،بالي مصطفى الق .أ

وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز سوى  ،الباغوز  من املدنيين

اإلرهابيين الستكمال تحريرها لذلك بدأت قواتنا التحرك العسكري واالشتباك مع  ؛اإلرهابيين

 ./01.03.2019 ،رويترز/.“انهائيً 

 داخل ناسف بحزام لنفسه رجل تفجير عن ناجم انفجار نتيجة آخرين، 18 مدنيين، وجرح 10 قتل .ب

  . /01.03.2019 ،سمارت/ .إدلب مدينة وسط مطعم

  150 استسلم نحو .ج
ً

 400 سوريا الديمقراطية، وهم من بينمن تنظيم الدولة اإلسالمية لقوات  مقاتال

 األيام في ابعد أن بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوًم  ،االثنين يوم املنطقة سيغادرون شخص

 ./03.03.2019،رويترز /.األخيرة

شخص  3000 إنها أْجلت نحو :رئيس املكتب اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية ،بالي مصطفى قال .د

، سورية شرق  في املتشدد للتنظيم جيب آخر من اإلسالمية الدولة تنظيم من متشدد 200 بينهم نحو

  الباغوز  داخل يزالون  ام متشدد ألف نحو وإن
ً

 ./04.03.2019، رويترز/ .املدنيين بعض لىع فضال

                                                             
 .بها يتعلق وما ،السورية األرض على تجري التي العسكرية العمليات :الميداني بالمشهد يقصد2

 .يومية شبه بصورة تحصل التي الروتينية والمعارك القصف عمليات نسجل ال 3
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اإلسالمية إن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة  الديمقراطية سوريا قوات في كبير عسكري  قائد قال .ه

 
ُ
 شرق  في للتنظيم جيب آخر من الفرار محاولة أثناءفي  خرين منهماآل  سر مئاتاستسلموا يوم األربعاء، وأ

 ./06.03.2019 ،رويترز /.سورية

 تفاهم وفق إدلب بشأن وإيران روسيا معتركيا  تنسيق إن خلوص ي أكار ،التركي الدفاع وزير قال .و

 في روسية دوريات اليوم تنطلق" :وأضاف .وفق تعبيره ،كبيرة نسانيةإ سهم في منع كارثةأ ،سوتش ي

إلى أن  اوأخرى للقوات املسلحة التركية في املنطقة منزوعة السالح، الفتً  ،إدلب خارج الحدودية املنطقة

 ،شام. /"الدوريات التركية والروسية في إدلب تعد خطوة هامة لحفظ االستقرار ووقف إطالق النار

08.06.2019/. 

 على الهجوم ستستأنف قواته أن :مدير املركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية ،بالي مصطفى أكد .ز

وأضاف . املقاتلين أو املدنيين من املزيد يخرج لم إذا سورية، شرق  في داعش لتنظيم جيب آخر الباغوز،

ألي  الخروج فرصة إلتاحة يتريثون  إلى أنهم االفتً  الجمعة،في يوم  أن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج

 ./09.03.2019 ،شام/ في الجيب املذكور  ن زالو ي ام مدنيين

أفادت مصادر إعالم محلية في املنطقة الشرقية، أن قوات التحالف الدولي نفذت عمليات إنزال جوية  .ح

 ./09.03.2019 ،شام/ داعشإلى  ريف دير الزور ملالحقة عناصر متهمين باالنتماءفي  في منطقة العزبة

السبت، من عمليات القصف الجوي على مدن  ،اليوم األسد وطيران الروس ي الحربي الطيران صعد .ط

 ما املاض ي، العام من أيلول  17 وبلدات ريف إدلب بشكل غير مسبوق منذ بدء سريان اتفاق سوتش ي في

 ./09.03.2019 ،شام/ إدلب على العسكرية الحملة من جديدة مرحلة معالم يرسم
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 4 والنفوذ السيطرة خرائط .2

 :تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها ،أدناه (1) الخريطة رقم -

 
  . 2019/ 03 / 01آخر تحديث -جسور  :املصدر 

  

                                                             
 فإن الشام، بادية في النظام قوات ولصالح الشرقي، الزور دير ريف في الديمقراطية سوريا قوات لصالح اتدريجي   قضمها يتم حيث داعش، سيطرة مناطق في تحصل التي التغييرات باستثناء4

  .تقرير كل في خرائطها تكرار عدم ونفضل مجمدة، شبه أصبحت القطر مناطق باقي في والنفوذ السيطرة مواقع
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 5 :السورية األراض ي على السيطرة نسب توزع عن فكرة يعطي يتاآل البياني الرسم -

  
 .2019/ 03 / 10 تحديث، حرمون  مرصد ر:املصد

  

                                                             
5

 الرئيس والسبب جسور، مركز يعدها التي أعاله  1رقم الخريطة على الواردة نظيرتها مع مقارنة حرمون، مرصد في نعده الذي البياني الرسم في الواردة السيطرة نسب في االختالف بعض ثمة

  .السخنة منطقة عند الفرات غرب البادية في داعش تنظيم سيطرة تحت زالت ما التي المساحة هو
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ظهر ،أدناه (2) الخريطة رقم -
ُ
  :توزع القوى العسكرية في محافظة إدلب ت

 
   .2019/ 03 / 01 آخر تحديث ،جسور  :املصدر
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ظهر بقايا جيب تنظيم الدولة في الباغوز في الريف الشرقي لدير الزور ،أدناه (3) الخريطة رقم -
ُ
  :ت

 
 2019/ 03 / 01  آخر تحديث ،جسور ر: املصد
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 :الباغوز  في التنظيم سيطرة تحت املتبقية املنطقة تظهر التالية الصناعية األقمار صورة -

  
 .10.03.2019،حرمون  رصدر: ماملصد
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ا  سيطرته ومناطق النظام مستوى  على املستجدات :سادسا

 السياس ي املستوى  على .1

 جديد. ًل 

 العسكري  املستوى  على .2
 جديد. ًل 

 األخرى  املستويات على .3

 جديد. ًل 

 

ا   )6 (سيطرتها ومناطق املسلحة املعارضة مستوى  على املستجدات: سابعا

 يالسياس  املستوى  على .1

دعت جماعة اإلخوان املسلمين السورية في بيان لها، الرئيَس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تحّمل   .أ

التي أعلن األميركيون أنهم يفكرون في إنشائها شمال سورية، في املناطق ” املنطقة اآلمنة“مسؤولية رعاية 

 توالها إذا آمنة، تكون  لن املنطقة تلك أن على وشددت .(الديمقراطية سوريا قوات) التي تسيطر عليها

  . 7 /01.03.2019،جيرون/ .تركيا غير آخر طرف أي

 .لبحث عدة ملفات حول سورية ،سيرغي الفروف ،الروسية الخارجية وزير مع "التفاوض هيئة" التقت .ب

 تشهد التي إدلب، في الوضع "الفروف" إنهم ناقشوا مع :الحريري  نصر "التفاوض هيئة" وقال رئيس

 مع "تسويات" ا من قوات النظام السوري، والقضايا املتعلقة باملناطق التي أجرتعسكريً  اتصعيًد 

 عودة وتأمين السياس ي االنتقال لتحقيق اآلمنة البيئة توفير ضرورة الطرفان ناقش كما .النظام

 ./06.03.2019 ،سمارت. /"اإلرهاب محاربة"و املعتقلين وملف الالجئين،

ا على إعادة النظام السوري نصب تمثال احتجاًج  األحد، درعا مدينة في شخص 300 نحو تظاهر .ج

 وطالب .2011 الذي دمره املتظاهرون منذ بداية الثورة السورية عامالرئيس السابق حافظ األسد 

                                                             
 ،المعارضة بهذه رأينا عن النظر بغض وذلك ،(داعش باستثناء )اعسكري   أو اسياسي   يناهضه أو األسد، نظام معارضة يدعي من كل يشمل "السورية المعارضة "مصطلح أن نفترض التقرير، هذا 6

  .لها وتصنيفنا

 .1انظر امللحق رقم  7
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 ،سمارت/ .سجونه في املعتقلين عن واإلفراج السوري النظام رئيس بإسقاط املتظاهرون

10.03.2019/. 

 

 العسكري  املستوى  على .2

 جديد. ال

  

 األخرى  املستويات على .3

قلبية، السيدة راوية األسود، الناشطة السورية في مجال اإلغاثة، توفيت، اليوم االثنين، إثر أزمة  .أ

سات منظمة ّ
 الجرحى معالجة في املساهمة" التي تهتم بـ ،األردن في (الحدود عبر سوريات) وإحدى مؤس 

 ./04.03.2019 ،جيرون. /"لهم بالتعليم تتعلق خدمات تقديم إلى إضافة السوريين،

 

ا
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى  مستوى  على املستجدات :ثامن

 السياس ي املستوى  على .1

 جديد. ًل 

 العسكري  املستوى  على .2

 جديد. ًل 

 األخرى  املستويات على .3

 سوريا قوات" من مناطق سيطرة -السبت -باملحروقات محملة شاحنة 100 عبرت أكثر من .أ

 ينقلون  إنهم :الشاحنات سائقو وقال .السوري النظام سيطرة مناطق إلى الرقة في "الديمقراطية

 وتعود حمولة الشاحنات للتاجر .حمص مصفاة إلى القامشلي في النفط حقول  من املحروقات

 ./10.03.2019 ،سمارت/ .النظام ملصلحة يعمل الذي "القاطرجي"
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ا  والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطق مستوى  على املستجدات :تاسعا

 معه املتحالفة

 السياس ي املستوى  على .1

 .يوجد ال

 العسكري  املستوى  على. 2

 .يوجد ال

 األخرى  املستويات على .3

سورية، وذلك بعد  شمال عزازإ في منطقة "السالمة باب" املقابل ملعبر "بينار أونجو" افتتحت تركيا معبر -آ

لشمال السوري الخارج عن إلى ا الشاحنات بدأت بالدخول إن  :املعبر مدير وقال .إغالق استمر لثمانية أعوام

 ./06.03.2019 ،سمارت/ .احصرً " سيطرة النظام

 

ا  السياسية العملية صعيد على املستجدات :عاشرا
 .يوجد ال

 

 العدالة صعيد على املستجدات :عشر حادي
الدولية املحايدة واملستقلة التابعة رئيسة اآللية  ،أويل ماركي كاترين السابقة الفرنسية القاضية قالت .أ

 أي من -أكبر بدرجة يقتربون  الدوليين املحققين إن :الحرب جرائم في التحقيق تتولى لألمم املتحدة، التي

 أن مكتبها تلقى :وأضافت .السورية الحرب في وحشية أعمال لضحايا العدالة تحقيق من -مض ى وقت

وجمعت مليون  ،بلدان خمس في بسورية مرتبطة قضايا في للتعاون  وطنية قضائية هيئات من اطلبً  15

 ./08.03.2019 ،رويترز/ .سجل في املجمل

 رأس ضد األولى للمرة قضائية بدعاوى  الخميس، أمس اإلنسان، بحقوق  مختصون  محامون  تقّدم .ب

ّدمت  الدولية الجنائية املحكمة في األسد، بشار السوري النظام
ُ
 28 الدعاوى نيابة عنفي الهاي، وق

 ./08.03.2019 ،جيرون/ .األردن في سورًيا الجًئا
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 املؤثرة والدولية اإلقليمية القوى  مواقف في املستجدات :عشر ثاني

 األميركية املتحدة الوًليات. 1

 على الضغط ستواصل املتحدة الواليات إن :األبيض البيت في القومي األمن مستشار بولتون  جون  قال .أ

 سوريا قوات لدى املعتقلين، "داعش" ليقبلوا مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون مع ؛األوروبيين حلفائها

 ./05.03.2019 ،شام/ .سورية في الديمقراطية

أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إضافة مهمة إلى قوات  ،األميركي الكونغرس عن صادرة رسالة أظهرت .ب

 قوات) بين حلفاء واشنطن سورية، تتمثل بالحيلولة دون نشوب صراعبالده املتبقية شمال شرق 

 ./07.03.2019 ،جيرون/ .أخرى  جهة من وتركيا جهة، من (الديمقراطية سوريا

جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات األميركية في الشرق  ،األميركية املركزية القيادة قائد قال .ج

ما يقود “إن  :وأضاف ،”محدد موعد في سورية، من القوات لسحب ضغط أي يواجه ال“ إنه :األوسط

 نحمي أننا من والتأكد ،”(داعش) مسار االنسحاب هو مهمتنا املتمثلة في هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية

  ./08.03.2019 ، رويترز/ .”قواتنا على الخطر تزيد بطريقة ننسحب ال وأننا قواتنا،

 

 ةاًلتحادي روسيا .2

أن بنود االتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا حول  ،سيرغي الفروف ،الروس ي الخارجية وزيررأى   .أ

نحث شركاءنا األتراك على الوفاء بالتزاماتهم بموجب مذكرة ": إدلب، لم تنفذ بشكل كامل بعد، وقال

، وأكد "2018 سبتمبرأيلول/ 17 استقرار الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب التي تم توقيعها في

 عليه االتفاق تم الذي النار إطالق وقف ستار تحت اإلرهابي الوجود تعزيز دون  الحيلولة أهمية" على

 . /03.03.2019 ،شام. /"تركيا مع

 إحداث إلى تتطلع موسكو أن الخميس، يوم زاخاروفا، ماريا الروسية، الخارجية باسم الناطقة أعلنت .ب

 الوضع" :وقالت .واألتراك الروس العسكريين مشاورات نتيجة إدلب منطقة وضع في جذري  انعطاف

 محافظة في قائمة الرئيسية التوتر بؤر  وتبقى .مستقر بأنه تقييمه يمكن عام، بشكل سورية، في الحالي

 ./07.06.2019 ،شام. /"بإدلب التصعيد خفض منطقة في للغاية خطير والوضع إدلب،
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 األوروبي اًلتحاد دول  .3

اإلثنين، قائمة العقوبات املفروضة على نظام األسد لتشمل سبعة  ،اليوم األوروبي االتحاد وسع .أ

 ،واإلسكان ،واألشغال العامة ،والتعليم ،والسياحة ،الداخلية وزراء :مسؤولين في حكومة األسد، هم

 277 وتشمل القائمة .تشرين الثاني املاض يوالتكنولوجيا والصناعة، الذين تم تعيينهم في  ،واالتصاالت

 ./04.03.2019 ،شام/ .يخضعون لحظر السفر وتجميد األصول  ،شخًصا

 

 العربية الدول  .4

 سفارة فتح عن الحديث املبكر من إنه اإلثنين، ،"الجبير عادل" قال وزير الخارجية السعودي .أ

 أن وأضاف .بتطور العملية السياسية مرتبط السفارة فتح إعادة أن إلى االفتً  سورية، في السعودية

من السابق ألوانه إعادة  أن امعتبرً  السياس ي، والحل السورية األراض ي وحدة على ادوًم  تشدد اململكة

 ./04.03.2019 ، شام/ .سورية إلى عضوية جامعة الدول العربية

" السعادة غاية في" ستكون  بالده إن :األربعاءيوم  ،صباح الخالد الصباح ،الكويتي الخارجية وزير قال .ب

  املوقف هذا ويشكل"، العربية األسرة" إلى سورية بعودة
ً

 كانت التي الكويتية السياسة في انسبيً  تحوال

وعودتها ال تكون إال بقرار من  ،عربي بقرار كان العربية الدول  جامعة من سورية خروج أن على تشدد

 ./06.03.2019 ،رويترز/ .جامعة الدول العربية

على ضرورة تفعيل الدور العربي في سورية،  ،أنور قرقاش ،الخارجية للشؤون اإلماراتي الدولة وزير أكد .ج

عن تأييد اإلمارات للتوصل  امعربً و ا من تداعيات التدخالت اإلقليمية غير العربية في هذه البالد، محذرً 

 غير إليها الخاص األممي املبعوث جهد ودعمها جنيف مقررات إلى اإلى حل سياس ي في سورية استنادً 

 ./07.03.2019 ، شام/ .بيدرسن

 

 إيران .5

 .ال يوجد
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 تركيا .6

ا نحو تطهير مولود تشاووش أوغلو، اليوم اإلثنين، أن بالده ماضية قدًم  ،التركي الخارجية وزير أكد .أ

 سوى  لتركيا آخر خيار ال وأنه ،"د ي ب / كا كابي " املناطق السورية الواقعة شرقي نهر الفرات من

  ./04.03.2019 ،شام/ .املناطق تلك في املتمركزين اإلرهابيين على القضاء

سليمان صويلو أن بالده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد  ،التركي الداخلية وزير أعلن .ب

   ./06.03.2019 ،شام/ .اإلرهابية "كا كا بي" منظمة

 

 إسرائيل .7 

إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين  د،يوم األح ،بنيامين نتنياهو ،اإلسرائيلي الوزراء رئيس قال  .أ

 اإليراني الوجود إنهاء إلى للدعوة موسكوإلى  خروج القوات األجنبية من سورية، وذلك بعد زيارة قام بها

 ./03.03.2019 ،رويترز/ .السورية األراض ي على

 

  الصلة ذات واملنظمات الدولية، واملنظمات املتحدة األمم .8

تحتوي على “ مادة كيماوية سامة”إن مفتشيها خلصوا إلى أن  ةويالكيما األسلحة حظر منظمة قالت .أ

 ./01.03.2019 ،رويترز/ .2018 سورية في أبريل نيسانفي  دوما الكلور استخدمت في هجوم

 غير السوريين والفتيان الفتيات عدد نإ :اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب قال .ب

 80 ما يعيش أكثر من وقال إن الناس استنفدوا مواردهم، في .املليونين عن يزيد باملدارس امللتحقين

 ./02.03.2019 ،شام/ .الفقر خط تحت السكان منباملئة 

 

 أخرى  .9

 .يوجد ال
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 8سورية تجاه والدولي العربي اإلعالمين على إطاللة: عشر ثالث

 روسيا لتحجيم األسد يخطط هل" ا بعنوانتقريرً  الروسية "براسا سفابودنايا" نشرت صحيفة .1

 ،فعاليتها فقدت املنطقة في االستقرار لزعزعة إسرائيل محاوالت أن :كاتبه يرى  "إليران؟ بهرولته

دفع الرئيس األميركي للتراجع عن تنفيذ قراره  اآلونة األخيرة؛ األمر الذيوأن نفوذها بدأ بالتراجع في 

ما سيساعد في الحد من نفوذ إيران املتنامي وغير  ،بسحب القوات األمريكية من األراض ي السورية

 .املحدود في سورية

لذلك قرر  ؛اإليرانينتنياهو أدرك أن الواليات املتحدة وحدها غير قادرة على الحد من النفوذ  ،بدوره

 أن :املناسبات من العديد في ذكر الروس ي الرئيس أن وتجاهل .التحول إلى روسيا والضغط على بوتين

 يجري "عالوة على ذلك،  .طهران من التقرب طويلة فترة منذ تحاول  موسكو أن كما له، حليفة إيران

 الوحدات نقل منها عديدة مسائل في الروس نظرائهم مع مشاورات اإليرانيون  العسكريون  املستشارون

 بعض من قواتها سحب أجل من طهران من الطلب الكرملين، يستطيع كما .العسكرية واملعدات

 ."ذلك رفض طهران تستطيع ولن .بأكملها عسكرية قاعدة تفكيك أو سورية، داخل املناطق

وأعدت خطة احتياطية تتمثل في  ،مصالحهافإن طهران بدورها ال تستطيع تجاهل  ،التقرير حسبب

 الراهن الوقت في محاط األسد، بشار أن كما .التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسورية

 تزامنت والتي إيران، إلى األسد بشار بها قام التي األخيرة الزيارة وتعتبر لطهران، املوالين باألشخاص

  روسيا، إلى نتنياهو وصول  مع اتقريبً 
ً

 .واإليراني السوري النظامين تقارب على دليال

إلى تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي عقب اجتماعه مع بوتين، الذي أشار من  اأيضً  الصحيفة أشارت

 التي طهران، اهتمام أثار خالله إلى رغبة الرئيس الروس ي في سحب القوات اإليرانية من سورية، ما

 .التصريحات هذه مثل خلفية على األسد بشار استضافت

 ظل في سيما ال مستبعد، ذلك أن الصحيفة ترى  املنطقة، في إيراني روس ي نزاع نشوب احتمال وحول 

 ./03.03.2019 ،21 عربي/ .سورية إعمار إعادة ضرورة على الجانبين اتفاق

 

  الغارديان صحيفة نشرت، "إليه تذهب مكان لداعش يبق لم" تحت عنوان .2
ً

تناول حالة  مقاال

في معركتها األخيرة في قرية الباغوز على ضفاف الفرات، فبعد مرور  (داعش) تنظيم الدولة اإلسالمية

 يتبق لم حيث نسمة، ماليين 10 سورية والعراق، وسيطرته على خمس سنوات على اجتياحه

                                                             
 .التقرير يغطيها التي المدة في المهيمن الحدث على الفصل هذا في نركز ما اغالب  8
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 الشرق  من محاصرة واملنطقة الفرات، نهر منعطفات أحد في شوارع بضعة" سوى  (داعش)لـ

 تقوده الذي التحالف وقوات .وروسيا السوري والنظام ،”الديمقراطية سوريا قوات“ بين والغرب

 معقلها من داعش لطرد الديمقراطية، سوريا قوات جانب إلى إمكاناته بكل يقاتل املتحدة، الواليات

طعت بالكامل، محاصرين اآلن أصبحوا التنظيم ومسلحو .األخير
ُ
 عنهم، اإلمداد خطوط جميع وق

   .إليه ونؤ يلج مكان ثمة يُعد ولم

 من معروف غير عدد جانب إلى الجيب، ذلك داخل مقاتل1500 و 1000 يشير املقال إلى وجود ما بين

أن املقاتلين املهمين ربما كانوا يحاولون رشوة  ،الديمقراطية سوريا قوات ظنوت واألطفال، النساء

 .بالعبور إلى البوكمال على الضفة األخرى من الفراتالنظام للسماح لهم 

ترفض  داعشفعلى الرغم من أن بعًضا من آخر مقاتليها هم من األطفال أو الجرحى، " إنه :الكاتب يقول 

وقد تحول الجهاديون إلى . النهاية حتى القتال على مصممون  فهم "لها معقل آخر من بهدوء الخروج

 التي األنفاق زرعوا كما العادية، والدراجات النارية والدراجات السيارات يستخدمون " انتحاريين

 .بشرية ادروعً  املدنيين استخدام يواصلون  أنهم إلى إضافة الناسفة، بالعبوات للتخفي يستخدمونها

 ./05.03.2019 ،جيرون/

 

 تناول  ،"الخليجية ًلفروف جولة أهداف هي هذه" ا بعنوانتقريرً  الروس ي "ري  نيوز " نشر موقع .3

 .الخاصة بشروطها السوري النزاع حل في الخليج دول  بمشاركة روسيا التزام

ويمنح  ،األسد بشار نفوذ من ينمي سوف سورية مع لعالقاتها العربية املمالك إحياء" :أن التقرير يرى 

تصعب على األسد الخروج  موسكو فرصة للضغط على إيران، على الرغم من أن الضغوط األمريكية

 ."من عزلته الدبلوماسية

 ال" أثناء جولته الخليجية بأنهفي سيرغي الفروف،  ،الروس ي الخارجية وزير تصريح إلى التقرير وأشار

 ما يدل على أن الجانب الروس ي يدرس إمكان. ة"ستانآ محادثات إطار في املراقبين دائرة توسيع يستبعد

 النظام إشراف تحت مفاوضات إلى طويلة، فترة منذ دمشق عارضت التي العربي، الخليج دول  ضم"

 ."السوري

من أهم القضايا التي تواجهها روسيا اليوم  ،السوري للنظام السياس ي التأهيل إعادة" أن التقرير ويرى 

عالقاتها في امللف السوري، لذلك من غير املستبعد أن تدعو موسكو السلطات العربية الستعادة 

 املؤسسات على اإليراني التأثير من الحد إلى موسكو سياسة تهدف كما .الدبلوماسية كاملة مع دمشق

 إعادة في باملشاركة العربي الخليج دول  إلقناع موسكو تسعى كما .السورية واالجتماعية السياسية
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 ومشاركة اإليراني الوجود مثل ذلك، دون  تحول  التي العوائق من العديد وجود رغم سورية، إعمار

 ./06.03.2019 ،العربي الشرق /. "األمريكية للعقوبات التعرض وإمكانية تركيا،

 

  تايمز الفايننشال صحيفة نشرت .4
ً

 تنظيم شبح لكن انتهت الخالفة" ا تحت عنوانافتتاحيً  مقاال

 السنة املسلمين تغضب التي واملمارسات السياسات إن" :فيه تقول  "احيا  يزال ًل اإلسالمية الدولة

 :وتضيف. "اإلسالمية الدولة تنظيم تغذي التي هي املآس ي وهذه .قائمة تزال ال والعراق سورية في

  .األصلية بلدانهم في إرهابية ضربات لشن انسحبوا التنظيم عناصر أن

 شمال باجتياح تهدد فتركيا. "الخراب بذور  زرع" الصحيفة أن قرار ترامب سحب قواته من سورية رى ت

 من تركيا بين البراغماتي والتحالف .املتحدة الواليات عنهم ستتخلى الذين األكراد لدحر سورية شرقي

 اهجوًم  املاض ي أيلول  /سبتمبر في روسيا أوقفت فقد يضعف، بدأ أخرى  جهة من وإيران وروسيا جهة

 عشرات دخول  تركيا تمنع أن مقابل املسلحة، املعارضة معاقل آخر إدلب، على األسد بشار لقوات

 .التسلل واصلوا ولكنهم القاعدة، بتنظيم املرتبطين اإلسالميين املتطرفين من اآلالف

 هناك أخرى  مأساة أن بد وال فيها، مدني مليون  2.5 أن الهجوم على إدلب، يهدد حياة :الصحيفة وتذكر

 ./08.03.2019 ،س ي بي بي/ .العالم عبر السنة املسلمين غضب ستفجر

 

 جاذبية إحياء سبب تكون  قد داعش هزيمة" تحت عنوان اتقريرً  بوست الواشنطن صحيفة نشرت .5

في إحياء جاذبية  اسببً  تكون  أن يمكن" ن هزيمة تنظيم الدولة اإلسالميةإ :فيه جاء "التنظيم

مظالم املواطنين املحلية، التي طال أمدها، إلى جانب املظالم الجديدة الناجمة إن " ، حيث"التنظيم

 من يوم في (داعش) عن العقاب الجماعي في املناطق ذات األغلبية السنية التي كان يسيطر عليها

 . "التنظيم جاذبية إحياء إلى تؤدي أن يمكن األيام،

حسب مارا ريفكين، األستاذة في كلية القانون في جامعة ييل، فإن لدى املواطنين في كل من سورية بو 

 الشرطة، لكن، .إلى تجارب املاض ي عن القمع ااستنادً  الشرطة، من للتخوف كثيرة أسباب"والعراق، 

لهذا،  ؛املتطرفينتمييزهم عن  اأحيانً  يصعب الذين املدنيين من للخوف مشروعة أسباب عندها ا،أيضً 

 . "يوجد عدم الثقة املتبادل، وهي مشكلة صعبة

 هذه، الثقة عدم حالة عن والسورية العراقية الحدود جانبي على مواطنين تصريحات التقرير ونقل

من جانب املواطنين السنة الذي يواجهون، ليس فقط جنود القوات الديمقراطية األكراد  اخصوصً 

 سوريا من كل في للحكومة والئهم في املسؤولين شكوك ا،دولي، ولكن، أيضً املتعاونين مع التحالف ال

 .والعراق
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من املسلمين السنة الذين عانوا  اكثيرً " وأشار التقرير إلى أن منظمات حقوق اإلنسان حذرت من أن

 ./09.03.2019 ،شام. /"والجيش الشرطة قبل من للثأر اآلن استهدافهم يتم (داعش) تحت حكم

 

وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  موقف تقدير :عشر رابع

 والعسكرية
تشمل  ،عن وجود خطة روسية إلنشاء مجموعة دولية جديدة ،فالديمير بوتين ،الروس ي الرئيس كشف 

 ا، تتولى مهمةأيضً  املعارضة "ربما"و السورية، القيادة األولى بالدرجةتشمل الدول املنخرطة في النزاع السوري، و 

 ."إلرهابا االستقرار النهائي بعد القضاء على جميع بؤر "

 ،من األراض ي السوريةجميعها تنص على ضرورة سحب القوات األجنبية  ،الخطة هذه أن إلى بوتين وأشار

د أن القضاء على  .أراضيها وحدة على الحفاظ مع السورية الدولة مؤسسات استعادةعلى و 
ّ
آخر بؤر اإلرهاب وأك

 ."العاجل القريب في سيتم" في سورية

 ؛نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس زيارة بعد الخطة، هذه عن -التوازي  على- كشفت "إسرائيل" وألن

 :السوري امللف في شركائهاإلى  فقد أعرب محللون عن قناعتهم بأن هذا االقتراح الروس ي هو رسالة غير مباشرة

 الحلول  صيغ عن البحث خالل أبيب تل مع التنسيق عن تتخلى لن أنهاو  .والنظام السوري ،وإيران ،تركيا

 ما في اإلسرائيلي املوقف في التأثير على قادرة روسيا بأن املتحدة الواليات إلى ورسالة سورية، في والتفاهمات

  ،بسورية يتعلق
ً

 .في الشرق األوسطها من ااستراتيجيً  وأنها يمكن أن تكون بديال

إن الجهد الروس ي حافظ على مؤسسات الدولة السورية،  بوتين قال املاض ي، أكتوبر /الثاني تشرين في

 املعارضة سيطرة تحت كانت التي السورية األراض ي منباملئة  95 وساهمت في استقرار سورية، وحرر الروس

 .دولية آلية بإشراف سورية في السياسية التسوية تكريس هي التالية املرحلة أن إلى وأشار املسلحة،

مّهد بوتين وضعها التي الشروط
ُ
  اسلًف  ت

ً
 استئصال لفشل مساعي تشكيل هذه املجموعة، فقد اشترط أوال

، وهو ال يعني بالتأكيد فقط تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة، بل يعني كل املعارضة السورية "اإلرهاب"

 وفكرها أيديولوجياتها عن النظر بغض إرهابية مجموعات :وتصريحاته أدبياتهفي  رهااملسلحة، التي يعتب

 خروج فرض يستطيع لن أنه ُيدرك وهو سورية، منجميعها  األجنبية القوات سحب اشترط كذلك .واعتدالها

 وجود مع قانون، أي من واملنفلتة املتعددة وامليليشيات العربية والدول  وتركيا وأميركا كإيران املعنية، األطراف

 .بينها التناقض من هائل كم

ألنهما في سورية بطلب  ؛إيران وال هي في سورية ال يعنيها "األجنبية القوات"سحب روسيا عد كذلك فإن 

 .منطق ترفضه كل القوى واألطراف التي لها عالقة بامللف السوري هو ،رسمي من النظام الحاكم
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فقد  ؛كاف لتفشيل تشكيل املجموعة هستوّجه لهم الدعوات، وهذا التحديد وحد الذين بوتينحّدد  اأيضً 

دعى ربما" املعارضة السورية التي قال إنها اتقريبً  واستبعد ،"السورية القيادة" إن أهم املشاركين هو :قال
ُ
 أي ؛"ت

تتولد هذه املجموعة، وهذا ما سيحول لطرف النظام السوري ضد املعارضة قبل أن  اصريًح  اموقًف  اتخذ نهإ

 .تشكيلها دون  اأيضً 

ملجموعة  اوتوسيعً  اويريدها أن تكون استمرارً  ،املجموعة هذه عن ُيعلن بوتين أن رجحيُ  الشروط، هذه وفق

  ،إضافة إلى روسيا، ، التي تضم اآلنةستانآ
ً

 .من إيران وتركيا، وتسير وفق الهوى الروس ي كال

في الوقت الذي تتشاور فيه أنقرة مع واشنطن حول إنشاء  -اآلن حتى االفتراضية- املبادرة الروسيةتأتي 

فكر فيه اإلدارة األم
ُ
 شرق  شمال كية بتسليم إدارة شؤونير منطقة آمنة في شمال سورية، وفي الوقت الذي ت

ونجح في القضاء على مخطط تقسيم  ،انتصر أنه السوري النظام فيه يقول  وقت وفي بيين،و ألور إلى ا سورية

سيطر فيه ميليشيات كردية على  اال ُيسيطر على نصف مساحة سورية، وأخيرً  اسورية، لكّنه عمليً 
ُ
في وقت ت

 .جزء من الشمال السوري، وميليشيات إيرانية على جزء من جنوب شرق سورية

 ستانةآ اجتماعات وفشل سياس ي، نجاح إلى ُيترجم لم في سورية الذي العسكري موسكو  انتصار ويبدو أن

 
ً
 إمساكإلى  فرضها على السوريين وعلى األطراف اإلقليمية والدولية، وسعي روسيا االتي حاول الروس عبث

لن  التي املبادرة هذه القتراح بوتين فريق دفعقد دون تقديم أي تنازل، من  ،شكل بأي سورية في اللعبة خيوط

ال للوصول إلى سالم عادل  ،األزمة إلدارة الوقت من مزيد كسبفي  وستسمح لروسيا -مقدماتها وفق-تنجح 

 .واضح مستقر في سورية

 

 

 حقاتمل :عشر خامس

  1 ملحق رقم 

 اآلمنة املنطقة على للسيطرة تركيا يدعو سورية في املسلمين اإلخوان جماعة من بيان 

 

 سورية في املسلمين اإلخوان جماعة من بيان

 الرحيم الرحمن هللا بسم

  من أكثر بعد
 
 أصبح السوري؛ الشمال في اآلمنة املنطقة لفكرة التركية القيادة طرح على سنوات، ست

 ظاهره في دولي اتفاق محل   األشياع، وكل والروس ي األمريكي تمريره في ماطل أو رفضه الذي املشروع؛ هذا

 .معناه من تفريغه السوريين وتهجير قتل من استفادوا الذين كل يحاول  ونزاع إثارة ونقطة
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  عليه نؤكد أن نريد الذي إن

 
 من فريق أي إلى رعايتها أمر أسند إذا آمنة تكون  لن اآلمنة املنطقة أن

 .ونسائهم أطفالهم قلوب في والذعر الرعب وإثارة وتهجيرهم السوريين قتل في السبب كانوا الذين الفرقاء

 
 
 الحرية ثورة انطالقة منذ كانت التي الدولة من رعايتها تتم   لم ما آمنة، تكون  لن اآلمنة املنطقة إن

 الدولة كفلت لقد .وأطفال ونساء رجال من والخائفين املستضعفين لكل والعضد والردء السند والكرامة

 املدنية، اإلنسان حقوق  وثائق تقتضيه ما كل   بها، ًلذوا الذين السوريين لكل الحرب، سني خالل التركية

 .الجوار حسن ومقتضيات اإلسالمية، األخوة وقيم

نا
 
عاءات األسف، بكل نتابع ونحن اليوم، وإن  أن نحب .اآلمنة املنطقة على الوًلية في الحق في البعض اد 

 :التالية الحقائق على نؤكد

 
 
 ..آمنة تكون  لن اآلمنة املنطقة أن

  .وميليشياته صنوفه بكل لإلرهاب قاعدة كانت إذا 
ا
للعدوان على الجار األوفى للشعب السوري؛  اومنطلق

 
ا
ا يجعل القيام على هذه املنطقة حق للدولة التركية املستهدفة إذا فر طت فيه فهي تفر ط بحقوق  امم 

 .مواطنيها ومستقبل أمنها القومي واملجتمعي على السواء

  
 
 …آمنة تكون  لن اآلمنة املنطقة وأن

 رعاية ظل في السوري يأمن فلن ..والسكينة واًلستقرار باألمن والخائف املستضعف أشعرت إذا إًل 

من الكيماوي والبراميلي، ولن يشعر باألمن في ظل الروس ي  اهربا  رأسه ومسقط بلدته من خرج وهو أسدية

املطالبين بثارات لتجريب أسلحته اًلستراتيجية، ولن يأمن في ظل  االذي جعل من األرض السورية مختبرا 

الحسين من لحوم النساء واألطفال، كما لن يشعر باألمن الحقيقي في ظل القوات التي قصفت املدارس 

 قتل على الجميع حلف فكان ..واملساجد وتحالفت مع إرهابيي البي واي دي لتقاتل إرهابيي الدواعش في رأيها

 .السوريين وتهجير

 في إًل املوعودة اآلمنة املنطقة إلى املهاجر يعود ولن بالهجرة، التفكير عن وجهه على الهائم يتوقف ولن

 ..والطمأنينة واًلستقرار األمن من حالة ظل

عات إلى اًلستجابة تغدو هذا كل ومن 
 
على  اجيوسياسيا  اواجبا  الخوف من األمن في وأملهم السوريين تطل

 
ا
 ..لها في الوقت نفسه االدولة التركية كما كانت حق

 ..املسلمين اإلخوان جماعة في إننا 

افضين السوريين األحرار باسم   والعدوان الشر قوى  من سورية على األسد بشار أجلب ما لكل الر

 ..بأنواعه واًلحتالل

 سورية ..واملساواة واإلخاء والحرية للعدل سورية في األفضل الغد إلى املتطلعين السوريين كل وباسم 

 ..الشعث وتضم املتفرق  تجمع التي
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 ..وولدان ونساء رجال من الخائفين املستضعفين كل وباسم 

 ..تركية في الجيوسياس ي التاريخي جوارنا إلى نتوجه 

 …أردوغان طيب رجب الرئيس وإلى

 تزال وما العاملي الشر قوى  عليه أطبقت مخذول  مظلوم لشعب نصرتهم في طريقتهم على يمضوا أن

ها تالحقه  ..حلقة بعد حلقة وكيدها ومكرها بشر 

 ..أردوغان طيب رجب الرئيس السيد

 ..آمنة تكون  لن والكريمة الحكيمة اإلنسانية رعايتكم بغير األمنة املنطقة

  نعلم ونحن
 
  ثقيل، العبء أن

 
  جسام، التحديات وأن

 
 على التعاون  ثم هللا؛ عون  ولكن ..كثر املعرقلين وأن

 الغد إلى انطالق قاعدة الصغيرة؛ اآلمنة املنطقة من يجعل بأن جدير شعبينا ملصلحة والتقوى  والبر الحق

دة الواحدة السورية األرض كل على السوريين كل   ليأمن األفضل افيا صعيدي على املوح   الجغر

افيا  ..امعا  والديموغر

 "يعلمون  ًل الناس أكثر ولكن أمره على غالب وهللا"
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