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ا

 املدة  مجريات مأه إلى عامة نظرة: أوًل

أيلول/ سبتمبر( ربعهم من املدنيين  10إلى  01ثالثمئة قتيل سقطوا على األراض ي السورية في هذه املدة )من 

ا(، منهم  74)  مدنيا
ا

 نسبتهم  20قتيال
ا

في املئة من القتلى  24إمرأة نسبتهم  18في املئة من القتلى املدنيين، و 27طفال

 
ا

 23. )املعدل العام للقتلى من األطفال 2018من املعدل العام لقتلى الفئتين لعام  املدنيين. وهي نسب أعلى قليال

في املئة(، واألغلبية العظمى من قتلى األطفال والنساء سقطوا في في ريفي إدلب الجنوبي  15في املئة ومن النساء 

 روسية على املنطقة.وحماة الغربي بسبب الغارات الجوية والقصف الصاروخي من قوات النظام والقوات ال

، أغلبيتهم العظمى من العسكريين الذين  133دير الزور في صدارة قائمة الضحايا، بحصيلة مقدارها 
ا

قتيال

سقطوا في املعارك مع تنظيم الدولة، وينتمون إلى الجهات الثالث املنخرطة في هذه الحرب، وهي قوات النظام 

 60ولة. يلي دير الزور في الترتيب ريف دمشق بحصيلة مقدارها وقوات سوريا الديمقراطية، ومقاتلي تنظيم الد

، جميعهم من العسكريين الذين سقطوا في معارك طرد التنظيم من بادية ريف دمشق، ويتوزعون بين 
ا

قتيال

ا بحصيلة مقدارها 
ا
، أغلبهم من املدنيين ) 47قوات النظام ومقاتلي التنظيم. ثم تأتي إدلب ثالث

ا
( في املئة 81قتيال

وقد سقطوا بسبب الحرب على املحافظة التي نبهنا إليها أعاله، وسنتاولها في معرض حديثنا عن املشهد امليداني 

ا كما قلنا في قتلى إدلب ألن املعركة واحدة وتركيبة القتلى  أدناه. ويمكن القول عن قتلى حماة التي تأتي رابعا

 متشابهة.

م الذين سقطوا في القصف الصاروخي اإلسرائيلي الذي قتلى دمشق الثالثة هم من عناصر جيش النظا

تعرض له مطار املزة العسكري، أما قتلى حمص الثمانية فهم من القوات اإليرانية الذين اسُتهدفوا من طائرات 

مجهولة في منطقة التنف، أما قتلى طرطوس الثالثة، فهم من جيش النظام الذين سقطوا في الهجوم الصاروخي 

ا بأنها املرة األولى التي يجري فيها الذي شنته فص ائل املعارضة املسلحة على جبال مصياف وضواحي بانياس، علما

ا فإن قتلى حلب الخمسة عشر هم من فصائل املعارضة التابعة لـ "غصن  رصد قتلى في محافظة طرطوس. وأخيرا

 .   الزيتون" ومن وحدات حماية الشعب الكردية، وسقطوا في اشتباكات بين الطرفين

في املشهد امليداني تحوز إدلب أهمية خاصة في هذه املدة، إذ يقرع النظام وحلفاؤه الروس واإليرانيين طبول 

الحرب، ويحشدون القوات واألساطيل القتحام املحافظة التي يقطنها ما ينوف على ثالثة ماليين شخص، ثلثاهم 

رج لهم من تلك املنطقة التي تحوط بها قوات النظام من النازحين واملهجرين من املحافظات األخرى الذين ال مخ

من الجوانب معظمها، واألتراك الذين يصرون على منع دخول الالجئين إلى أراضيهم هذه املرة، من الجوانب 

 األخرى. 
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أما ذريعة الحرب فحاضرة وقوية، محاربة اإلرهاب وطرد اإلرهابيين، وهي ذريعة ال يمكن ردها، ألن هيئة 

ا لدى الجميع، وحتى تحرير ال ا إرهابيا شام وهي الفصيل األقوى الذي يسيطر على إدلب معظمها، مصنفة تنظيما

األتراك الذين طاملا احتفظوا بعالقات ودية معها، وأدخلوا قواتهم وأنشؤوا نقاط مراقبتهم في إدلب برضاها 

ا، بعد أن أعيته ا إرهابيا ا إلى تصنيفها تنظيما م الحيلة في إقناعها بحل نفسها وتجنيب ومساعدتها، اضطروا مؤخرا

املنطقة واملدنيين مخاطر حرب يستعد لها أعداء أقوياء مدججون، ومزودون بضوء أخضر من العالم كله، 

 باستثناء تركيا.

استكمل الجميع استعداداته لهذه املعركة املخيفة، مخيفة بآثارها املحتملة على املدنيين، جيش النظام 

نطقة من ثالثة جوانب، والطيران الروس ي جاهز واألسطول الروس ي في البحر املتوسط جاهز جاهز، ويحوط بامل

ا، ونرى وزيري خارجية روسيا وإيران يزاودون على النظام في قرع طبول الحرب.   أيضا

من جانبها تستعد الفصائل املسلحة املوجودة في املنطقة بتحصين جبهاتها بما أمكنها، في مؤشر على قرارها 

 التصدي للعدوان حتى النهاية.ب

الطائرات الروسية وطائرات النظام تكاد ال تتوقف عن قصفها للمنطقة، وبخاصة ريفي إدلب الجنوبي 

ا حتى اآلن.   وحماة الشمالي الغربي. ومناطق كثيرة أصبحت منكوبة، وزاد عدد الفارين من ديارهم على الثالثين ألفا

عت قادة الدول الفاعلة، فقد أخفقت في التوافق على وقف إلطالق أما القمة التي عقدت في طهران، وجم

 النار، ومن ثم في تأجيل الهجوم املرتقب في أي وقت.

أما الغرب، فقلقه محصور في استخدام السالح الكيماوي، وهو يهدد ويحذر من استخدامه، أما ما عدا 

كارثة إنسانية، والجميع يحبس أنفاسه  ذلك فال بأس، مع تمرير ما يحفظ ماء الوجه من تصريحات تحذر من

 بانتظار هذه املعركة وما سينجم عنها.

ا: الضحايا  ثانيا

 1بيانات عن الضحايا .1

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

                                                             
  :البيانات على مالحظات 1

 إيرادها أو إهمالها جري ويقتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل، الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من ال إهمال جري ي -

ا أقل من العدد الحقيقيالضحايا عن أخبار)ب.  الفقرة في  .(. لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا
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 (1جدول رقم )

 

 بحسب الفئة: والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 

                                                             
ا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في ا وهميا ارتفاعا  يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى د  نععند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات،  -

 .أعداد املسجلين من باقي الفئات

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

  القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -
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%3608515932120122675مقاتل

%27%1613207طفل

%24%981186امرأة

%49%6171213612رجل مدني

%100%000100210380001317425مج القتلى المدنيين

%36001082615473201332300100مج القتلى حسب المحافظة

%1%20%0%0%0%3%9%5%16%1%1%0%44%1%100%

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

 

 

 (2رقم ) جدول 

 

 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )
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%3318114181114950اشتباكات ومعارك عادية

%32783333811237قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
62311134%

%7183تعذيب وإعدامات

%25293اغتيال وقنص

%122493أخرى

%36001082615473201332300100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%36001082615473201332300100إجمالي الضحايا

%1%20%0%0%0%3%9%5%16%1%1%0%44%1%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث األول من شهر أيلول / سبتمبر  2018 - حسب وسيلة القتل
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 ملحافظات:أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب ا
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 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 

 

 

 . أخبار عن الضحايا2

 تحت التعذيب خالل شهر آب/ أغسطس  198وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" مقتل  .أ
ا

معتقال

  /02.09.2018 –سمارت منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم طفالن. / 194املاض ي، 

قت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها مقتل  .ب
 
ا منذ مطلع عام  22وث  2018إعالميا

 /05.09.2018 –/سمارت  .بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري   وحتى

في  جثة من تحت األنقاض 13انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" االثنين،  .ج

مدينة الرقة. وقال أحد األطباء الشرعيين في "فريق االستجابة" إن عدد الجثث التي انتشلولها من تحت 
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 –جثة، منها سلم لذويها وأخرى مجهولة دفنت في مقبرة "الشهداء". /سمارت  2250األبنية املدمر وصل 

10.09.2018/ 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  

ا من الشبان نفذت ق .1 وات النظام حملة دهم واعتقاالت في مناطق عدة في دير الزور، واعتقلت عددا

 /02.09.2018 –بهدف سوقهم ألداء "الخدمة االحتياطية". /سمارت 

طالبت أحد عشر منظمة من منظمات حقوق اإلنسان في رسالة مشتركة اليوم، مجموعة عمل  .2

ي في سورية، باتخاذ خطوات فورية ملعالجة االعتقاالت اآلستانة حول االعتقاالت واالختفاء القسر 

ا  /02.09.2018 –/شام  .التعسفية التي يقوم بها نظام األسد، وتعذيبه للمعتقلين وإخفائهم قسرا

ا لسيطرة قوات  15اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري  .3 ا في مدينة الرستن الخاضعة مؤخرا مدنيا

 /05.09.2018 –النظام شمال حمص. /سمارت 

ا من مدينة وقريتين غرب الرقة بهدف  25اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" الخميس، نحو  .4 شابا

 /06.09.2018 –التجنيد اإلجباري. /سمارت 

ا في قرى وبلدات غرب مدينة الرقة.  22اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(  .5 شخصا

  /08.09.2018 –سمارت /

" اليوم، إن حكومة األمر الواقع في شمال شرق سورية تحتجز قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش .6

 إلى أن 
ا
أعضاء تحالف سياس ي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاض ي السليمة، الفتة

"اإلدارة الذاتية" التي يقودها "حزب االتحاد الديمقراطي" اعتقلت أعضاء "املجلس الوطني 

ا، وفي بعض الحاالت يبدو  االكردي" تعسفا  /10.09.2018 –/شام  .أنها أخفتهم قسرا

ا من قرى عدة غرب مدينة الرقة بتهم عدة 270اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" نحو  .7  .شخصا

 /10.09.2018 –سمارت /
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ا: النزوح والتهجير واللجوء   رابعا

 . أخبار عن النزوح والتهجير القسري 1

ألف شخص  30ملتحدة يوم االثنين أن أكثر من ذكر مارك لوكوك منسق اإلغاثة الطارئة في األمم ا .1

نزحوا من ديارهم في شمال غرب سورية بعدما استأنفت الحكومة السورية والقوات املتحالفة معها 

 ./10.09.2018 –/رويترز  .القصف هناك األسبوع املاض ي

 

 . أخبار عن اللجوء والجاليات2

ا وطالبة  130لة "اليونيسف"، إن قرابة قالت مسؤولة اإلعالم في منظمة األمم املتحدة للطفو  .أ ألف طالبا

من الالجئين السوريين يلتحقون اليوم باملدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية في مختلف 

ألف طالب وطالبة من  30، من بينهم زهاء 2019/  2018محافظات اململكة مع بدء العام الدراس ي 

 /01.09.2018 –/شام  .لجوء في اململكةالالجئين السوريين في مخيمات ال

ا من لبنان إلى األراض ي السورية بإشراف من املديرية العامة لألمن  541عاد  .ب ا الثالثاء طوعيا ا سوريا الجئا

 /04.09.2018 –اللبناني. /سمارت 

عيد ألف الجئ سوري ممن دخلوا إلى بالدهم لقضاء إجازة  50وزارة الداخلية التركية األربعاء إن  قالت .ج

ا  /05.09.2018 –/سمارت  .الفطر املاض ي لم يعودوا إلى تركيا طوعيا
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ا: املشهد امليداني  3(2)خامسا

 . تطورات املشهد امليداني 1

 تطورات املشهد امليداني في إدلب

تواصل الفصائل املسلحة في إدلب عمليات تحصين جبهات القتال وخطوط التماس، إذ تقوم بحفر  .أ

صين الجبهات ونقاط التمركز، وزيادة نقاط الحراسة واملراقبة، ضمن عمليات الخنادق واألنفاق وتح

التحضر لصد العملية العسكرية التي تعتزم قوات النظام تنفيذها ومن املرجح أن تنطلق في أي وقت. 

 /02.09.2018 –املرصد السوري /

 و 14وثقت فرق الدفاع املدني  .ب
ا

ا حصيلة القصف الجوي  31قتيال ا مدنيا املكثف الذي يرجح أنه  جريحا

 /04.09.2018 –روس ي على منطقة جسر الشغور غرب إدلب. /سمارت 

ا آخر في ظل  .ج استأنف الجيش السوري قصف محافظة إدلب يوم األربعاء، بينما فجر املسلحون جسرا

لهجوم بهدف استعادة إدلب  -بدعم من حليفتيها روسيا وإيران-تكهنات بهجوم حكومي. وتجهز دمشق 

اطق املجاورة في شمال غرب البالد واستأنفت الضربات الجوية مع روسيا يوم الثالثاء بعد أسابيع واملن

 /05.09.2018 –من الهدوء. /رويترز 

استهدفت فصائل املعارضة املسلحة في إدلب مساء اليوم، بصواريخ ثقيلة عدة، مواقع قوات األسد  .د

ق املحيطة به التي باتت من أكبر الثكنات العسكرية وامليليشيات املساندة لها في معسكر جورين واملناط

 /05.09.2018 –للنظام في ريف حماة الغربي. /شام 

تواصل الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة، تنفيذ غاراتها الجوية على مدن ريفي إدلب وحماة   .ه

قليلة. فقد استهدف وبلداتهما، قبيل قمة ضامني آستانة "روسيا وتركيا وإيران" في طهران بساعات 

الطيران الحربي الروس ي محيط مدينة خان شيخون، وأطراف كفرزيتا والهبيط. وبحسب ناشطين فإن 

طائرات االستطالع الروسية لم تغادر أجواء املنطقة منذ ساعات الفجر. وقد تسببت الغارات بنزوح 

 /07.09.2018 –ملئات العائالت. /شام 

                                                             
 د باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.يقص  2
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.  3
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ة بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة املعارضة قصفت طائرات حربية روسية وسوري .و

املسلحة يوم السبت بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا في االتفاق على وقف 

 /08.09.2018 -إلطالق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو /رويترز 

غارة طالت مناطق في خان شيخون واللطامنة  81ات الروسية إلى ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائر  .ز

سقط أكثر من 
ُ
برميل متفجر على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي   54وأماكن أخرى في ريف إدلب، وأ

والجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي، وهذا هو القصف األعلى كثافة واألعنف منذ العاشر من 

 /08.09.2018 –سوري أغسطس/ آب الفائت. /املرصد ال

أعلن املجلس املحلي في مدينة كفرزيتا شمال مدينة حماة األحد أن املدينة تعد  منكوبة بسبب القصف   .ح

الجوي واملدفعي الذي تتعرض له من روسيا وقوات النظام السوري. وحذر املجلس من حدوث كارثة 

ا إنسانية في املدينة، وأعرب عن تخوفه من استخدام النظام أسلحة  كيماوية في قصف املدينة، مؤكدا

 /09.09.2018 –خلوها بالكامل من املقرات العسكرية. /سمارت 

أعلنت مجالس محلية عدة األحد ريف حماة الغربي منطقة منكوبة نتيجة التصعيد العسكري لقوات  .ط

النظام السوري ورسيا. وقالت املجالس في بيان مشترك إن القصف املدفعي والصاروخي والجوي 

في املئة من األهالي، إضافة إلى الدمار في  70قوات النظام وروسيا على  املنطقة تسبب بنزوح أكثر من ل

 /09.09.2018 –املنازل واملمتلكات. /سمارت 

ساعة  48قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن القصف الجوي والصاروخي على إدلب خالل الـ  .ي

ا، 22الفائتة أدى إلى مقتل  ا مدنيا  –شخص. /املرصد السوري  5000ونزوح أكثر من  شخصا

09.09.2018/ 

دفعت القوات العسكرية التركية األحد، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية إلدلب.  .ك

 /09.09.2018 –وتضم شاحنات محملة بالدبابات واملدافع والعربات املصفحة. /شام 

إدلب الجنوبي، أمس األحد، أن البلدة منكوبة بشكل كامل،  في ريف أعلن )املجلس املحلي في الهبيط( .ل

نتيجة استهدافها بعشرات البراميل، واأللغام البحرية املتفجرة، التي أسفرت عن دمار املرافق الحيوية 

 /10.09.2018 –/جيرون  .فيها

شخص نزحوا  ألف 30ذكر مارك لوكوك منسق اإلغاثة الطارئة باألمم املتحدة يوم االثنين أن أكثر من  .م

من ديارهم في شمال غرب سورية بعدما استأنفت الحكومة السورية والقوات املتحالفة معها القصف 

 /10.09.2018 –/رويترز  .هناك األسبوع املاض ي
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 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

كري قرب قالت وسائل إعالم سورية رسمية إن االنفجارات التي سمعت في محيط مطار املزة العس .أ

دمشق في وقت مبكر يوم األحد نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب املطار بسبب ماس كهربائي. 

 /01.09.2018 –ونقلت عن مصدر عسكري نفيه لتعرض مطار املزة ألي عدوان إسرائيلي. /رويترز 

تهدفت مواقع ذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء )سانا( يوم الثالثاء أن طائرات إسرائيلية اس .ب

عسكرية في سورية يوم الثالثاء لكن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت بعض 

الصواريخ التي أطلقتها. ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت 

 /04.09.2018 –رويترز /“. بعض املواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة”

غارة على أهداف إيرانية في  200ي في الجيش اإلسرائيلي الثالثاء، إن قواته نفذت قال مصدر عسكر  .ج

ا إسقاط ما يقرب من  قنبلة وصاروخ، معظمها من طائرات  800سورية خالل العام املاض ي، مؤكدا

 /04.09.2018 –مقاتلة على أهداف في سورية. /شام 

ت إلى قواتها املنتشرة على الحدود مع أرسلت تركيا الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة تضم دبابا .د

  /06.09.2018سورية. /

شاحنة محملة باملعدات  150دخل إلى منطقة وجود قوات التحالف شرق الفرات، أكثر من  .ه

اللوجستية والعربات املدرعة وآليات، ليرتفع بذلك عدد الشاحنات التي دخلت املنطقة منذ مطلع 

قدام هذا الكم الضخم من املعدات واملدرعات شاحنة، ويأتي است 1900آب/ أغسطس إلى 

واألسلحة، ضمن عملية توسعة التحالف لقواعده العسكرية واملطارات في مناطق الحسكة ودير 

 /06.09.2018 –الزور والرقة. /املرصد السوري 

نقلت وكالة تاس لألنباء ووكالة اإلعالم الروس ي عن الجيش الروس ي قوله يوم األحد إن طائرتين   .و

أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية يوم السبت،  15-يركيتين من طراز إفأم

 /10.09.2018 –/رويترز  .لكن الواليات املتحدة نفت ذلك الزعم

تصاعدت عمليات التحضير العسكرية من طرف قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية  .ز

بدء التحالف وقسد عمليتهما العسكرية األخيرة في شرق  خالل الساعات األخيرة، في مؤشر على

في الجيب الخاضع لسيطرته عند الضفة ” الدولة اإلسالمية“الفرات، بغية إنهاء وجود تنظيم 

الشرقية لنهر الفرات، لينتهي بذلك وجود التنظيم بوصفه قوة مسيطرة على األرض. /املرصد 

 /10.09.2018 –السوري 
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 لنفوذخرائط السيطرة وا. 2

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

 

   09/2018/ 01آخر تحديث  –املصدر: جسور  

 

 الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية -
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 10/09/2018 –املصدر: مرصد حرمون 

 

 2الخريطة رقم ) -
ُ
 ظهر آخر التطورات العسكرية في محافظة إدلب( أدناه ت

 

   09/2018/ 09آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 

 

ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 املواقع التي طالتها الغارات اإلسرائيلية األخيرة ( أدناه ت
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   09/2018/ 04آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطر   ته سادسا

 املستوى السياس ي . في1

ذكر وزير املصالحة السوري علي حيدر أن شمال شرق سورية الذي يهيمن عليه األكراد لن يلقى  .أ

ال نستطيع أن نعطي أي ”معاملة خاصة ولكن سيعامل مثل مناطق البالد األخرى. وأضاف: 

يميزها عن باقي اإلثنيات محافظة سورية ما يميزها عن باقي املحافظات أو أي إثنية )عرق( سورية ما 

ا ا واحدا  /04.09.2018 –رويترز /“. )األعراق(، فهذا يضرب فكرة أن سورية دولة واحدة ومجتمعا

قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس يوم الخميس إن محافظة إدلب التي تسيطر عليها  .ب

ا باالنتصار في أ /رويترز  .ي حرب مقبلةاملعارضة ستعود قريبا إلى سيادة الدولة السورية، متعهدا

– 06.09.2018/ 
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 املستوى العسكري  . في2

ا لتطويع السكان املحليين في صفوفه، في قرية الفرحانية  .أ افتتح "الحرس الثوري اإليراني" مركزا

  /04.09.2018 –الشرقية الخاضعة لسيطرة النظام السوري شمال مدينة حمص. /سمارت 

 

 . في املستويات األخرى 3

قتصاد السوري سامر الخليل إنه ال يرى اآلن ما يدعو إلى إعادة فتح معبر نصيب على قال وزير اال .أ

 /05.09.2018 –الحدود مع األردن. /رويترز 

أعلن حاكم مصرف سورية املركزي دريد درغام، عن العملة النقدية من فئة الخمسين ليرة املعدنية  .ب

إن الخطوة جاءت بسبب رداءة مواصفات  التي سيجري التداول بها قبل نهاية العام الجاري. وقال

ا. /سمارت   /09.09.2018 –األوراق النقدية املستخدمة حاليا

 

ا: املستجدات في مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها  ( 4)سابعا

 املستوى السياس ي . في1

ظة انتقدت "هيئة التفاوض" تصريحات املبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا حول محاف .أ

إدلب، مفترضة أنها تعطي ذريعة للهجوم على املحافظة. وقالت الهيئة في بيان لها الجمعة، "على دي 

ميستورا القيام بواجبه لحماية املدنيين وليس تصنيفهم بين إرهابي وغير إرهابي وإعطاء ذريعة إلعالن 

 /01.09.2018 –الحرب على أهالي  إدلب وقتلهم وتهجيرهم". /سمارت 

ئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، األمم املتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات دي طالب اال  .ب

رة، التي تمهد الطريق أمام ما يمكن أن تقوم به روسيا وميليشيات إيران 
َ
ميستورا الصادمة واملستنك

يستورا ونظام األسد من جرائم ضد املدنيين في إدلب. وافترض االئتالف أن مواقف وتصريحات دي م

ا مع الدور الذي يجب أن يؤديه، وال بد من تصويبها والتحرك بما  ا في التزاماته وتناقضا تمثل نكوصا

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا  اا أو عسكريا ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسي4

 لها. 
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ينسجم مع االستحقاقات السياسية بوضع األولوية لحماية املدنيين واملحافظة على أرواحهم ال على 

 /01.09.2018 –تهجيرهم وتشريدهم. /شام 

مع ممثلين عن الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي السبت، في  التقى أعضاء من "هيئة التفاوضات" .ج

إدلب. /سمارت  مقر األمانة العامة لألمم املتحدة في مدينة نيويورك األميركية لبحث آخر التطورات في

– 08.09.2018/ 

 

 املستوى العسكري  . في2

فصائل في الشمال السوري أكد القائد العام لحركة أحرار الشام اإلسالمية، جابر علي باشا، أن ال .أ

ن أن الفصائل  على أتم الجاهزية ألي معركة أو حملة عسكرية قد تشنها قوات النظام وروسيا. وبي 

ا إلى أن "معركة الشمال  ا، وبإمكانها استخدامها في املعركة، الفتا ا وعسكريا ا قوية سياسيا
ا
تملك أوراق

ا على الروس ولن تكون كباقي املناطق". /  /01.09.2018 –شام ستكون جحيما

 

 . في املستويات األخرى 3

ا بالحملة العسكرية املحتملة لقوات النظام  .أ تظاهر آالف من سكان محافظة إدلب، الجمعة، تنديدا

مدينة وقرية وبلدة في  63ورصد الناشطون خروج تظاهرات في  .السوري بدعم من روسيا وإيران

لثورة السورية، ورفضهم دخول قوات النظام إلى محافظة إدلب، أكد خاللها املتظاهرون استمرار ا

تظاهرة في  16ورصد الناشطون في محافظة حلب خروج نحو  .املحافظة أو عقدهم مصالحات معها

ا مع أهالي إدلب /سمارت   /07.09.2018 –مدن محافظة حلب وبلداتها وقراها تضامنا

أمس األحد، وأول أمس السبت،  ي(يوم املعتقل السور شارك آالف السوريين حول العالم في إحياء ) .ب

 /10.09.2018 –/جيرون  .للمطالبة باإلفراج عن عشرات آالف املعتقلين في سجون النظام السوري
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ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 املستوى السياس ي . في1

في تشكيل إدارة موحدة  بدأ الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد .أ

 –وشرقها. /رويترز  للمناطق الخاضعة لسيطرتها في خطوة ستعزز من سلطتها في شمال سورية

06.09.2018/ 

نفى الرئيس املشترك ملجلس سوريا الديمقراطية )الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية(  .ب

ي أي عملية عسكرية على إدلب رياض درار، يوم الجمعة، وجود أي نية لقوات "قسد" املشاركة ف

ا إلى أن اهتمامهم ينصب في عفرين  /01.09.2018 –/شام  .تقودها روسيا والنظام، الفتا

 

 كري املستوى العس . في2

قالت قوات كردية إن اشتباكات اندلعت يوم السبت بين مقاتلين أكراد تدعمهم الواليات املتحدة   .أ

ا 18أسفر عن مقتل ما ال يقل عن والجيش السوري في وسط مدينة القامشلي ما   –/رويترز  .شخصا

08.09.2018/ 

 

 . في املستويات األخرى 3

ا جرى تفعيله األحد، بين ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(  .أ
ا
أكد ناشطون أن اتفاق

والنظام السوري بخصوص نقل النفط، من حقول محافظة دير الزور إلى املناطق التي يسيطر 

. وقد وصل عدد من الصهاريج التابعة لنظام األسد أمس األحد إلى حقل )التنك( عليها النظام

النفطي الواقع تحت سيطرة )قسد( قرب بلدة أبو حمام؛ لنقل النفط الخام إلى مناطق سيطرة 

 /03.09.2018 –جيرون /”. النظام في محافظة دير الزور
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ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي   تاسعا

 . عام1

قال أحد مساعدي بوتين يوم األربعاء إن موسكو حريصة على إجراء محادثات رباعية مع تركيا  .أ

وفرنسا وأملانيا لبحث الصراع السوري. وأضاف أن جميع األطراف، وافقت على إجراء املحادثات في 

 /05.09.2018 –إسطنبول وأن مستشارين تلقوا تكليفات بالعمل على تحديد موعد مالئم. /رويترز 

ذكر نص بيان مشترك صدر بعد قمة لرؤساء تركيا وإيران وروسيا في طهران يوم الجمعة إن البلدان  .ب

 .الثالثة اتفقت على السعي لحل الوضع في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة املعارضة

 /07.09.2018 –رويترز /

لى وقف إلطالق النار من شأنه أن يمنع أخفق رؤساء تركيا وإيران وروسيا يوم الجمعة في االتفاق ع .ج

ا للحكومة السورية على محافظة إدلب تخش ى األمم املتحدة أن يسبب كارثة إنسانية تحل  هجوما

 /07.09.2018 –/رويترز  .بعشرات آالف من املدنيين

 

 . مسار جنيف2

 ال يوجد

 

 . مسار آستانة3

 ال يوجد
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اقف القوى اإلقليمية ا: املستجدات في مو  والدولية املؤثرة وسياساتها عاشرا

 الوًليات املتحدة األميركية. 1

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الواليات املتحدة تعد  هجوم الجيش السوري  .أ

ا للصراع السوري، في حين حذرت وزارة الخارجية من أن واشنطن سترد  على محافظة إدلب تصعيدا

 /01.09.2018 –/رويترز  .على أي هجوم كيماوي لدمشق

ت قائمة أهداف في سورية؛  .ب نقلت قناة )س ي إن إن( األميركية أمس الجمعة، أن الواليات املتحدة أعد 

ا لتنفيذ ضربة محتملة، في حال قيام النظام بهجمات بالسالح الكيميا وي في إدلب. وأكدت أن استعدادا

 /01.09.2018 –جيرون /”. العملية ستبدأ فور إعطاء الرئيس دونالد ترامب األمر“

حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار األسد وحليفتيه إيران وروسيا يوم االثنين  .ج

 إن مئات آالف ربما ُيقتلون “ هجوم متهور ”من شن 
ا

 /04.09.2018 –رويترز / .على محافظة إدلب قائال

عن امتالك جماعات “ ال توجد أي معلومات استخباراتية”قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس إنه  .د

ا أن الحقائق ال تدعم تأكيدات  املعارضة في محافظة إدلب السورية ألي قدرات أسلحة كيماوية مضيفا

 /05.09.2018 –/رويترز  .روسيا بهذا الخصوص

املتحدة األميركية، الثالثاء، من مجلس األمن الدولي عقد جلسة طارئة، يوم الجمعة طلبت الواليات  .ه

 –املقبل، حول عملية عسكرية محتملة يعد لها النظام السوري وحلفاؤه على محافظة إدلب. /شام 

05.09.2018/ 

يركي دونالد كشف الصحافي االستقصائي األميركي الشهير بوب ودوورد في أحدث مؤلفاته، أن الرئيس األم .و

ترامب أمر وزير دفاعه، جيمس ماتيس، بـ"اغتيال" بشار األسد؛ بعد هجوم كيماوي ضد املدنيين، لكن 

 /05.09.2018 –/شام  .الوزير لم يمتثل لألوامر

على أن القوات “ أدلة كثيرة”قال جيم جيفري، ممثل الواليات املتحدة الجديد بشأن سورية، إن هناك  .ز

ا من أن أي هجوم على الحكومية السورية تس تعد الستخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب، محذرا

ا”هذه املنطقة الخاضعة لسيطرة املعارضة سيكون  ا متهورا  /06.09.2018 –/رويترز  .“تصعيدا

ا للغاية، وكذلك الواليات  .ح قال الرئيس األميركي دونالد ترامب اليوم األربعاء: إن العالم سيكون غاضبا

 /06.09.2018 –ي حال حدثت مجزرة في محافظة إدلب السورية. /شام املتحدة، ف
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أعرب السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عن قناعته بأن الجوالن سيبقى إلى األبد تحت  .ط

ا ال أستطيع تخيل وضع يمكن فيه إعادة  سيطرة كيان االحتالل ولن يعاد إلى سورية. وقال: "شخصيا

ا من هضبة الجوالن إلى سو  رية. وبصراحة ال أستطيع تخيل وضع ال تكون فيه هضبة الجوالن جزءا

 /06.09.2018 –إسرائيل إلى األبد". /شام 

ا ”قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة األركان األميركية املشتركة يوم السبت إنه يجري   .ي حوارا

ا تجاهلت سورية تحذيرات واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية إذا “ روتينيا

 /08.09.2018 –/رويترز  .من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب

 

 . روسيا اًلتحادية2

قال وزير الخارجية سيرجي الفروف يوم االثنين إنه ال يمكن تقبل الوضع في محافظة إدلب السورية إلى  .أ

و الحق كله في القضاء على املسلحين في املحافظة أجل غير مسمى، وأن للحكومة السورية حليفة موسك

 /03.09.2018 –الشمالية. /رويترز 

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم األربعاء إن من واجب روسيا قتال اإلرهابيين في مدينة إدلب   .ب

ترز /روي .ودعت الدول األخرى إلى دعم ذلك الجهد“ القضاء عليهم بشكل كامل ونهائي”السورية إلى حين 

– 05.09.2018/ 

اتهم "ألكسندر شيرين" النائب األول للجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع الروس ي، الواليات املتحدة  .ج

بالوقوف وراء شن "إسرائيل" غارات جوية على مواقع للنظام ومواقع إيرانية في سورية. وقال شيرين: 

ا، ستقوم بذلك  "إسرائيل تتصرف بناء على أوامر من الواليات املتحدة. واشنطن لن تحاربنا بقواتها أبدا

 /05.09.2018 –بوساطة أيد ثالثة. في سورية ستستخدم إسرائيل أو داعش". /شام 

قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين يوم الجمعة بعد محادثات مع نظيريه التركي واإليراني في طهران إن  .د

  /07.09.2018 –يترز /رو  .املهمة الرئيسة هي طرد املتشددين من محافظة إدلب
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 . دول اًلتحاد األوروبي3

أن رأس النظام السوري بشار األسد، ربما قد ييربح  جان إيف لودريان أكد وزير الخارجية الفرنس ي .أ

ا مع الوسطاء الدوليين /جيرون  .الحرب، لكنه لم يفز بالسالم، بسبب عدم إنهاء األزمة السورية سياسيا

– 03.09.2018/ 

جية األملاني هايكو ماس يوم األربعاء إن بالده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للدول قال وزير الخار  .ب

 –/رويترز  .التي تستضيف الالجئين السوريين في حالة وقوع هجوم شامل للقوات الحكومية على إدلب

05.09.2018/ 

السورية معقد وهناك قالت املستشارة األملانية أنجيال ميركل يوم الخميس إن الوضع في محافظة إدلب   .ج

 /06.09.2018 –/رويترز  .قوات متشددة ينبغي محاربتها

قال قائد الجيش الفرنس ي يوم الخميس إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا  .د

/رويترز  .اسُتخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي متوقع الستعادة محافظة إدلب في شمال البالد

– 06.09.2018/ 

ذكرت سفيرة بريطانيا لدى األمم املتحدة كارين بيرس يوم الجمعة أن قادة الجيش السوري ووحداتهم  .ه

 –/رويترز  .املتمركزة حول محافظة إدلب سيعاقبون في حالة شن أي هجوم كبير على املدنيين

07.09.2018/ 

ي االتحاد األوروبي تدعم أعلن مندوب السويد الدائم في األمم املتحدة أولوف سكوغ، أن ثماني دول ف .و

الجهد الذي تبذله تركيا لتجنب وقوع "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب، وهذه الدول هي بالده و 

بريطانيا وفرنسا وهولندا، بولندا، أملانيا وبلجيكا،وإيطاليا. وتؤكد "ضرورة محاسبة املنتهكين للقانون 

 /07.09.2018 –الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان". /سمارت 

قالت الحكومة األملانية يوم االثنين إنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن إمكان نشر قوات عسكرية في  .ز

ا داخل حكومة  ا جديدا ا من الحزب الديمقراطي االشتراكي وفجر صراعا ا حادا سورية، ما أثار انتقادا

 /10.09.2018 –/رويترز  .املستشارة أنجيال ميركل االئتالفية
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 الدول العربية .4

ا إلى دمشق في  .أ ا سيتوجه قريبا ا أردنيا قال رئيس البرملان األردني عاطف الطراونة، إن وفدا اقتصاديا

ا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن. /شام  إطار التحضير لفتح املعابر الحدودية، مشيرا

– 03.09.2018/ 

اء أن املبادرة الروسية تمثل فرصة لتنظيم عودة افترض الرئيس اللبناني ميشال عون يوم األربع .ب

 –/شام  .الالجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ودعا املجتمع الدولي إلى التعاون لتسهيلها

05.09.2018/ 

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي األردنية الدكتورة ماري قعوار إن األردن ملتزم بسياسته  .ج

طبق اإلعادة القسرية على املتعلقة باستضافة الالجئ
ُ
ين إلى حين عودتهم الطوعية إلى بالدهم، ولن ت

 /07.09.2018 –الالجئين السوريين. /شام 

 

 . إيران5

“ تطهير”قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف يوم االثنين خالل زيارة إلى دمشق إنه يجب  .أ

األراض ي السورية جميعها ويجب أن تبدأ يجب املحافظة على ”وأضاف  .محافظة إدلب من املقاتلين

 .“الطوائف واملجموعات جميعها جولة إعادة البناء بشكل جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائالتهم

 /03.09.2018 –رويترز /

ا إلخراج املسلحين من  .ب قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف يوم الثالثاء إن إيران تبذل جهدا

 /04.09.2018 –ارات بشرية /رويترز إدلب بأقل خس

قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، يوم الخميس إن القمة الثالثية حول سورية  .ج

لرؤساء الدول الضامنة آلستانة "تركيا وروسيا وإيران" يوم الجمعة، فرصة مهمة لتحقيق حل جذري 

 /06.09.2018 –شام / .للقضية السورية من خالل الوسائل السياسية

 .قال الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم الجمعة إن أميركا ينبغي أن تنهي وجودها العسكري في سورية .د

 /07.09.2018 –رويترز /
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قال مستشار مرشد الثورة اإليرانية للصناعات العسكرية حسين دهقان إن إيران ستدعم نظام األسد  .ه

 /09.09.2018 –األميركية املوجودة في سورية. /شام  في حال حصول مواجهة بين قواته والقوات

 

 . تركيا6

أبلغت تركيا الواليات املتحدة يوم الثالثاء بضرورة أن يغادر املسلحون األكراد األراض ي السورية  .أ

 /05.09.2018 –بشكل كامل. /رويترز 

ب السورية أمر ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم األربعاء أن قصف محافظة إدل .ب

ا أن أنقرة ستضغط في قمة مقررة يوم الجمعة في طهران من أجل  خاطئ ويجب أن يتوقف، مضيفا

 /05.09.2018 –/رويترز  .الخروج بقرار لوقف مثل هذه الهجمات

قال قيادي في جماعة من املعارضة املسلحة في سورية إن تركيا قدمت تعويضات ألسر مسلحين في   .ج

ا لهجومها على عفرين السورية ووعدتهم املعارضة السورية  قتلوا خالل معارك خاضوها دعما

 /06.09.2018 –/رويترز  .بمنحهم الجنسية ومنازل في تركيا

من دعم الواليات “ منزعجة بشدة”قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا  .د

ديد تنظيم الدولة اإلسالمية. وقال إن املتحدة ملنظمة إرهابية في سورية على الرغم من انحسار ته

واشنطن تحاول أن تجعل وجود وحدات حماية الشعب الكردية السورية شرق الفرات دائما. 

 /07.09.2018 –رويترز /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن قدرة تركيا على استقبال الالجئين بلغت  .ه

عن استقبال مزيد من الالجئين في حال حدوث تدفق من أقص ى مداها في مؤشر على إحجام أنقرة 

 /07.09.2018 –/رويترز  .إدلب السورية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الرئيسين اإليراني والروس ي إلى املوافقة على وقف  .و

ا”إطالق النار في محافظة إدلب، وقال إن مثل هذا االتفاق سيكون   – /رويترز .للقمة“ نصرا

07.09.2018/ 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن استمرار الهجمات على محافظة إدلب  .ز

 /07.09.2018 –سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية في سورية /رويترز 
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لن تقف موقف املتفرج ولن تشارك ”قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا  .ح

 .إذا غض العالم الطرف عن قتل عشرات آالف لدعم أجندة الحكومة السورية“ اللعبةفي مثل هذه 

 /07.09.2018 –رويترز /

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده "لن تقف موقف املتفرج" في حال تجاهل العالم  .ط

 /08.09.2018 –/سمارت  .مقتل عشرات آالف لخدمة مصالح النظام السوري

لداخلية التركي سليمان صويلو إن بالده ال تتحمل مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من قال وزير ا .ي

 –/شام  .محافظة "إدلب" السورية من جراء الهجمات، لكنهم لن يتخلوا عن إنسانيتهم

10.10.2018/ 

 

 . إسرائيل7

ووكالئها" أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومة بالده مصممة على منع "إيران  .أ

 –/سمارت  .من إقامة قواعد عسكرية في سورية، إضافة إلى منعها من إنتاج أسلحة عالية الدقة

06.09.2018/ 

« يوجد مستقبل»أعلن وزير االستخبارات واملواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، وزعيم حزب  .ب

فريدمان، تعد  فرصة املعارض يائير لبيد، أن تصريحات السفير األميركي في "إسرائيل"، ديفيد 

/شام  ."تاريخية لالعتراف الرسمي من الواليات املتحدة بضم الجوالن السوري املحتل إلى "إسرائيل

– 08.09.2018/ 

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة. 8

ين، أن أكثر من مانويل فونت أكد مدير برامج الطوارئ في منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( .أ

 .مليون طفل يعيشون في إدلب معرضون للخطر في حال بدء النظام حملة عسكرية على املنطقة

 /01.09.2018 –جيرون /

ألف شخص مهدد بالنزوح في  700قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة، إن حوالى  .ب

 /01.09.2018 –قوات النظام السوري محافظة إدلب /سمارت  حال هاجمت
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دعت املفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم املتحدة إلى تفعيل العودة الطوعية باتجاه سورية  .ج

لالجئين السوريين املقيمين في لبنان وفي دول الجوار. وقال املفوض السامي فيليبو غراندي إن الالجئين 

ا أن املفوضية تتواصل لديهم مخاوف من أمور متعددة إال أنهم يرغبون في العودة إلى بال  دهم، مضيفا

 /01.09.2018 -مع األطراف املعنية، وبخاصة النظام السوري" إلزالة هذه املخاوف. /سمارت 

قال املبعوث الخاص لألمم املتحدة ستيفان دي ميستورا، إن املحادثات املقرر أن تجريها قوى رئيسة  .د

ا في  ا دستوريا لعملية “ لحظة حقيقة”سورية ستكون هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصالحا

 /04.09.2018 –سياسية ذات صدقية. /رويترز 

قال مبعوث األمم املتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يوم الثالثاء إن سورية يمكن أن تتجنب  .ه

أكثر معاركها دموية حتى اآلن إذا سارع الرئيسان الروس ي والتركي بإجراء محادثات بشأن حل الوضع في 

 /04.09.2018 –/رويترز  .حافظة إدلبم

أكد املبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا يوم الجمعة أن األفكار التي قدمها الرئيس التركي  .و

ا ملناقشة 
ا
ا إلى أنه سيلتقي مسؤولين أتراك رجب طيب أردوغان لترتيب الوضع في إدلب موضوعية، مشيرا

أقدم “ماع ملجلس األمن دعت إليه واشنطن من أجل إدلب: تلك األفكار خالل أسبوع. وقال خالل اجت

لكم اليوم خطة يمكن أن تغير األمور على األرض؛ إن السكان لن يغادروا املحافظة، وعلينا أن نطلب 

 –جيرون /”. من اإلرهابيين أن يغادروا القرى واملدن، ومنحهم هدنة ال تجري خاللها عمليات عسكرية

08.09.2018/ 

 

 . أخرى 9

ا في سورية في الدفاع عن حقوق اإلنسان نا .أ شد البابا فرنسيس يوم األحد األطراف كلها التي تملك تأثيرا

ا من قوات الحكومة السورية
ا
ا وشيك  –/رويترز  .وحماية املدنيين في محافظة إدلب التي تترقب هجوما

02.09.2018/ 

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

"معركة  اولت صحيفة "نيويورك تايمز" موضوع املعركة املتوقعة على إدلب، بمقال عنوانهتن .1

يرى كاتبه "إن تكلفة الصراع السوري في معركة إدلب" تكلفة مرّوعة لنهاية الصراع السوري" 
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طلقت لوقف  إدلب
ُ
ا. وعلى الرغم من الجهد والتحذيرات الدولية التي أ املنتظرة ستكون باهظة جدا

ز مواقعها، في وقت يوجد أسطول بحري روس ي الهج وم على املدينة السورية فإن قوات النظام تعز 

ل بقوة نارية هائلة"
 
 .في البحر مستعد  للتدخ

حة، بعد 
 
سنوات  7تريد دمشق بمعركتها هذه توجيه ضربة عسكرية أخيرة ضد قوات املعارضة املسل

اتب أن نجاح قوات النظام في السيطرة على من خروج السوريين ضد نظام بشار األسد. ويرى الك

حة، ولكن النتيجة ستكون "مأسوية"، فإلحاق الهزيمة باملعارضة 
 
إدلب يعني نهاية املعارضة املسل

ضاف إلى املشهد  .املسلحة سيوقع خسارات كبيرة بين املدنيين
ُ
وسيكون ذلك بمنزلة كارثة أخرى ت

 .السوري

قد فشلت، بدليل  ة األخيرة لدرء الهجوم الواسع على إدلبوبحسب الصحيفة فإن املناورة التركي

ا قطع أنقرة تفاوضاتها مع "هيئة تحرير الشام"  إرهابيا
ا

وفشلت محاولة األتراك في  .وإعالنها فصيال

ة كبيرة في إدلب، ولكن التغيير في املوقف التركي  إقناع الهيئة بحل نفسها ملنع وقوع خسارات مدني 

 .الجبهة، أبي محمد الجوالني، رفض فيه أي مصالحة مع النظامجاء بعد خطاب لزعيم 

وتنقل الصحيفة األميركية عن مقاتلين أجانب يقاتلون في إدلب أن الحديث عن تسوية مع النظام 

ق تلك الفصائل أي نصر تبدو هي األخرى  "مستحيلة"، على الرغم من أن احتماالت أن تحق 

 /03.09.2018 –/الخليج أون الين  .مستحيلة

 

نقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن   "الحرب التي بين الحربين"في مقالها االفتتاحي بعنوان  .2

ا غير  رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، عاموس يدلين، قوله "إن إسرائيل تبذل جهدا

ي، وأنها مسبوق ملنع تثبيت الوجود اإليراني في سورية سواء على الصعيد العسكري أم الدبلوماس 

وإن الجيش  .تستنزف القوة العسكرية اإليرانية في سورية من دون االنزالق إلى مواجهة شاملة

اإلسرائيلي يركز على نجاعة القصف الذي يستهدف القوات اإليرانية في سورية، ومدى دقته، وأثره 

 .االستراتيجي في إضعاف الوجود اإليراني هناك"

ى إسرائيل آٍت من الجبهة الشمالية، إذ يتعزز الوجود اإليراني في يقول يادلين إن الخطر األكبر عل

سورية، ويضيف أن الجهد الدبلوماس ي الذي بذل مع روسيا إلخراج إيران لم يعط ثماره، وهو ما 

 أعطى مساحة أكبر لعمليات القصف. 

م الوشيكة وشدد يادلين على أن التركيز اإلسرائيلي ينصب على املعركة بين الحربين، حرب النظا

على إدلب، وحرب إسرائيل على املواقع العسكرية اإليرانية في سورية ولبنان، وهذه الحرب "البينية" 
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تهدف إلى منع التعاظم واملس بالقدرة وباألسلحة املتطورة. ألن "تأجيل الحرب اآلتية من خالل األثر 

 /06.09.2018 – 21الردعي أمر بالغ األهمية إلسرائيل". /عربي 

 

ا عن "املعهد األميركي للسالم" عنوانه "نش .3  مترجما
ا

إدلب: املعركة الكبرى  رت صحيفة "جيرون" مقاال

يقول فيه الكاتب إن هجوم النظام الوشيك على إدلب، السورية" ” الحرب األهلية“األخيرة في 

سيكون "من أشد املعارك دموية في الحرب األهلية السورية، مع عواقب إنسانية وجيوسياسية 

كبيرة". ويرى الكاتب أن "انتصار النظام في هذه املعركة لن يبشر بنهاية الصراع في سورية، لكنه 

سيجرد املتمردين املناوئين لألسد من معقلهم األخير، ومن املحتمل أن تكون املعركة الكبيرة األخيرة 

 .في الحرب األهلية السورية"

ي األفق جراء هذه املعركة، إذ يعيش في إدلب نحو يشير الكاتب إلىمن  كارثة إنسانية كبيرة تلوح ف

ا بحسب تقديرات األمم املتحدة، وخيارات الهرب أمام  800ثالثة ماليين مدني، قد يتشرد منهم  ألفا

ا  ا، ألن إدلب محاطة إلى حد كبير باألراض ي التي يسيطر عليها النظام، ما يفرض كثيرا هؤالء قليلة جدا

ا من املخاطر على املدنيين ال هاربين من القتال، وفي الوقت نفسه، فإن حدود تركيا مغلقة حاليا

 أمامهم. 

يرى الكاتب في القمة املرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران التي ستعقد في طهران في السابع من أيلول/ 

سبتمبر، فرصة أخيرة للتوصل إلى حل وسط قبل هجوم النظام، على الرغم من أن األمل ضعيف 

نب هذه الكارثة، إذ تتعثر تركيا في جهدها للتوسط في تسوية بين روسيا وإيران في إمكان تج

والفصائل املسلحة املدعومة من تركيا في إدلب. ويبدو أن "قرار أنقرة األخير، بتسمية هيئة تحرير 

 من ذلك، يمكن أن تكون 
ا

 الشام مجموعة إرهابية، يشير إلى موافقة تركيا على املعركة املقبلة. وبدال

هذه الخطوة محاولة أخيرة لسحب العناصر األكثر مرونة من املتطرفين في هيئة تحرير الشام؛ ما 

 /09.09.2018 –/جيرون  .يمهد الطريق لتوغل محدود أكثر من كونه معركة شاملة

 

 للباحث في معهد القدس للدراسات االستراتيجية جوناثان  .4
ا

نشرت مجلة "فورين بوليس ي" مقاال

ا في الحرب السورية" سباير، بعنوان ا إسرائيل تشارك رسميا " يقول فيه إن إسرائيل دخلت رسميا

ا الحرب األهلية السورية وباسم مواجهة إيران، وإن هذه الحرب لم تعد مقتصرة على الجو،  وعمليا

بل اشتملت على ضربات قريبة من الحدود العراقية السورية وعمليات تصفية لباحثين وقادة. ويرى 
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ن "الهدف الرئيس هذه الحرب، وهو إجبار إيران على الخروج بالكامل من سورية، لن الكاتب أ

يتحقق في ضوء هذه االستراتيجية، إال أن منع إيران من التمترس في سورية وتقوية مركزها هما في 

 متناول اليد".

ة هذا العام بدا يقول الكاتب إن "النهاية املحتومة للتمرد السوري أدت إلى هذا التحول... فمنذ بداي

ا إلسرائيل أن املعارضة املسلحة على حافة الهزيمة، وهذا بسبب التدخل الروس ي واإليراني،  واضحا

ولهذا لم تكن إسرائيل لترض ى بدور املراقب، والسماح ببنى تحتية وسياسية إيرانية مستقلة على 

، ولهذا بدأت الهجمات األرض السورية إلى جانب قواعدها العسكرية القائمة في لبنان والعراق

 اإلسرائيلية الستهداف البنى التحتية الناشئة بعد ذلك".

يشكك الكاتب في قدرة إسرائيل على النجاح في مسعاها بإخراج إيران من سورية، وبخاصة أن إيران 

 ضخمة في مشروعها، وأنفقت 
ا

مليار دوالر فيها منذ بداية الحرب فقط، "إضافة  30استثمرت أمواال

املشروع اإليراني متعدد الوجوه، ويضم خلق بنى داخل القوى األمنية السورية، مثل قوات  إلى أن

الدفاع الوطني، ونشر املليشيات والهجمات الجوية، وعليه فإن غارات جوية وعمليات تصفية 

 ليست كافية لدفع إيران للخروج من سورية".

ئيلية على أنها جزء من جهد مشترك يضم ويختم الكاتب مقاله بالقول: "يمكن النظر للحملة اإلسرا

عقوبات مالية واقتصادية أميركية على إيران وجهود أخرى لدول إقليمية، وبسبب االستثمار 

اإليراني الكبير والهجمات اإلسرائيلية املتقطعة، فإن املعركة التي أمامنا ستكون طويلة ومفتوحة". 

 /10.09.2018 – 21عربي /

 

وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية ثاني عشر: تقدير موقف 

 والعسكرية

ُعقدت في السابع من هذا الشهر )أيلول/ سبتمبر( قمة ثالثية جمعت الرئيس الروس ي بنظيريه اإليراني 

والتركي، وكشفت وجود تناقض كبير بينهم واختالفات في املصالح والتوجهات وبخاصة في ما يتعلق بمصير إدلب 

 في شمال غرب سورية.

د البيان الختامي للقمة على التزامهم القوي واملستمر بسيادة سورية واستقاللها ووحدتها وسالمة شد

أراضيها، ورفضوا كل محاوالت خلق حقائق جديدة على األرض بحجة مكافحة اإلرهاب، وأعربوا عن تصميمهم 

ض األمن القومي ل قو 
ُ
لدول املجاورة. واتفق الثالثي على الوقوف ضد األجندات االنفصالية في سورية ويمكن أن ت
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على معالجة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بما يتماش ى مع املبادئ املذكورة ومع روح التعاون، 

ا على تنظيم )داعش( و)جبهة النصرة(، وأكدوا أنه ال  وأكدوا عزمهم على مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائيا

ع السوري بل يمكن ذلك فقط عبر عملية سياسية متفاوض عليها، يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصرا

وأكدوا عزمهم على مواصلة التعاون لدفع العملية السياسية وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 

 .2254ُعقد في سوتش ي وقرار مجلس األمن رقم 

ا من دون اتفاق على ش يء،  ما سبق كله ال يوحي بوجود خالفات بين الثالثي الضامن، لكن  القمة انتهت عمليا

بعكس البيان الختامي، فقد دفعت تركيا بكل ثقلها لتطبيق وقٍف دائم إلطالق النار في إدلب، رفضته روسيا 

ة محاربة اإلرهاب. تا على أن إدلب يجب أن تعود إلى حضن النظام السوري بحج   وإيران، وأصر 

د الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على  أنه يسعى لتجنب وقوع مجزرة في إدلب، وقال إن أي هجوم شد 

على إدلب سيسفر عن كارثة ومجزرة ومأساة إنسانية كبيرة. أما الرئيس فالديمير بوتين فقد رفض وقف إطالق 

النار في إدلب، وقال إن للنظام السوري الحق بل ويجب أن ُيسيطر في نهاية املطاف على األراض ي السورية 

الرئيس اإليراني حسن روحاني فقد شدد على أن بالده ترفض أن تتفاوض إال مع حكومة األسد، جميعها، أما 

 وأن املنظمات التي جرى تعريفها بأنها إرهابية غير متضمنة في جهد وقف إطالق النار.

مهما كانت لهجة موسكو تصعيدية، لكن يبدو أنه من الصعب أن تقفز فوق مصالح أنقرة، وبخاصة أن 

تعد  إدلب منطقة أمن قومي وخط دفاع أول، والحتواء املوقف، قالت تركيا إن لديها القدرة على فرز  األخيرة

ا أو لديها قدرة على إقناع هذه الفصائل بحل نفسها.  الفصائل اإلرهابية عن غيرها من الفصائل عسكريا

رضين وعائالتهم، عسكريين خالل السنوات الثالث املاضية، دفع النظام السوري وروسيا وإيران آالف املعا

ومدنيين، من مختلف أنحاء سورية إلى التجمع في إدلب، وصارت املدينة تحتضن نحو ثالثة ماليين سوري، ثلثهم 

ا بسبب حرب النظام، بموجب اتفاقات مصالحة أو هدنة أو تسويات، بهدف تحويل إدلب  من النازحين داخليا

 اليين التي اضطرت إلى الهجرة إليها.إلى محرقة تقض ي فيها الحاضنة الشعبية وامل

مركز مراقبة،  12بعيد القمة مباشرة، زادت تركيا من وجودها العسكري في إدلب وحولها، وصار لديها 

دعمتها بأسلحة ثقيلة، باملقابل، شن النظام السوري بدعم من سالح الجو الروس ي غارات جوية على العديد 

ات جوية روسية هي األعنف منذ تهديد دمشق مع حليفتها موسكو بشن من القرى في ريف إدلب، وتعرض إلى غار 

هجوم وشيك على املنطقة، ونفذت طائرات روسية عشرات الغارات وألقت مروحيات النظام السوري أكثر من 

ا على املناطق اآلهلة بالسكان، واستمر كل طرف   متفجرا
ا

يرسل رسائله غير  -الروس ي والتركي-خمسين برميال

 ة للطرف اآلخر.املباشر 
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تخش ى تركيا أن يتسبب الهجوم العسكري على إدلب بلجوء عشرات آالف الالجئين السوريين الهاربين من 

املعارك في إدلب إلى أراضيها، وتحصل حملة نزوح كثيف ال تستطيع تحملها، وهي التي تستقبل نحو ثالثة ماليين 

 الجئ سوري في الوقت الراهن.

واحد اجتماع ملجلس األمن، ووفق املتوقع، لم ينتج منه أي ش يء مفيد أو إيجابي،  تال القمة الروسية بيوم

ز مبعوث األمم املتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا فقط على وجوب فتح عدد كاف من ممرات اإلجالء 
 
إذ رك

ة الهرب من الحرب، الطوعي املحمية للمدنيين في كل اتجاه، أي أراد تسهيل التهجير والتغيير الديموغرافي بحج

ا. ا على ضرورة عدم شن الحرب أساسا ز نهائيا
 
 من دون أن ُيرك

بعدها بأيام، قام دي مستورا نفسه بدعوة ممثلين عن روسيا وتريا وإيران إلى االجتماع في جنيف ملناقشة 

 اف الثالثة.أزمة إدلب، وانتهت االجتماعات التي استمرت يومين من دون التوصل ألي توافقات بين هذه األطر 

ا للعالقة التركية  األميركية، فتركيا  -الروسية، والعالقة التركية  -من غير املستبعد أن تصبح إدلب منعطفا

ا ملناطق خفض التصعيد في سورية من خالل مؤتمر آستانة، ألسباب  ا ضامنا
ا
التي وافقت على الدخول طرف

ة لها من جهة ثانية، وانسداد العملية السياسية في جنيف تتعلق بأمنها القومي من جهة، وخذالن اإلدارة األميركي

ا مع اسطنبول بعد إسقاطها طائرة  ا من موسكو التي أوشكت على قطع عالقاتها نهائيا با من جهة ثالثة، تقر 

ي الشعرة التي تربطها  قو 
ُ
عسكرية روسية، ترى اآلن أن لحظة االفتراق قد اقتربت، وأن مصلحتها تقتض ي أن ت

املتحدة، الحليف االستراتيجي خالل عقود، الذي يبدو أنه هو القادر على ضمان أمنها القومي في ما لو  بالواليات

انفصلت عن روسيا من جديد، وتعمل في الوقت نفسه لحل  التنظيمات املتطرفة لتكون العودة األميركية أكثر 

 سالسة وسهولة.

ركة الكبرى، وتجري في الظل مساع من النظام الجميع يحشد حول إدلب، والجميع ُيعلن أنه مستعد للمع

ة إلقناعهم بترك السالح. ا سخي  ما عروضا  وروسيا إلحداث اختراقات في الفصائل املسلحة، ويقد 

ا يخص  أطراف آستانة وحدهم، بل هناك  ا يخص  السوريين وحدهم، وليس شأنا لم يعد وضع إدلب شأنا

هذه االجتماعات كلها، وعلى رأسها الواليات املتحدة وأوروبا، لذلك قوى دولية لها نفوذها وتأثيرها وإن لم تحضر 

دة من الصعب التكهن بنتائجها بسهولة، لكن املؤكد أن  تجري مناقشة وضع إدلب في مستويات متعددة ومعق 

محرقة بشرية ستحدث إن قامت الحرب، وستشهد املنطقة موجات من النزوح لم تشهدها منطقة سورية من 

ا كبيرا امن الضحايا قد يفوق ما سقط في أي مدينة سورية أخرى، وتأمل املعارضة قبل، كما س تشهد عددا

كسر الجرة فوق رؤوس املدنيين.
ُ
 السورية أن يكون هناك توافق ما قبل أن ت
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