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ا

 املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة :أوًل
 حصيلة األيام العشرة )من  225

ا
في  44(، وصلت نسبة املدنيين منهم إلى 2019آذار/ مارس  20إلى  11قتيًل

ا بباقي املدد، وبالنسبة الوسطية العامة للقتلى املدنيين ) 98املئة ) ا قياسا (، وهي نسبة عالية جدا
ا

في  34قتيًل

، نسبتهم  33املئة(، ومن بين املدنيين 
ا

ا. أما أسباب  35طفًل في املئة إلى القتلى املدنيين، وهذه من أعلى النسب أيضا

حالف في منطقة الباغوز، حيث معارك تصفية داعش، زيادة نسبة القتلى املدنيين، فهي ضربات طائرات الت

 وقصف قوات النظام املكثف، وضربات الطيران الروس ي على محافظة إدلب.

، نسبتهم  149دير الزور تصدرت بقتًلها قائمة القتلى كالعادة، بحصيلة مقدارها 
ا

في املئة من  66قتيًل

،  42اعش. تليها إدلب بحصيلة مقدارها مجموع القتلى، للسبب املستمر من أشهر، وهو الحرب على د
ا

قتيًل

ا؛ وهذا ما تسبب به قصف النظام العنيف وقصف  19نسبتهم  في املئة، لكن جميعهم من املدنيين تقريبا

 الطائرات الروسية كما أسلفنا.

ا غير مسبوق في عدد الضحايا الناجم عن  من الجدول الثاني املوجود في فصل الضحايا، نًلحظ ارتفاعا

تل امل
ُ
ا، نسبتهم  58فخخات واأللغام، فقد ق في املئة منهم  80في املئة من مجموع القتلى، أكثر من  26شخصا

ا بسبب كثرة من فجروا أنفسهم باألحزمة الناسفة  سقط في دير الزور، بسبب مفخخات وألغام داعش، وأيضا

ا للوقوع في األسر.   تجنبا

بكة السورية لحقوق اإلنسان بمناسبة الذكرى الثامنة نختم ملف الضحايا ببعض ما ورد في تقارير الش

ا في سورية منذ اندالع الثورة، يتحمل النظام مسؤولية  223161للثورة، حيث وثقت الشبكة مقتل  في  92مدنيا

ا، بينهم  3035 ومقتلأشخاص من الكوادر العاملة في املجال اإلنساني.  1109وثقت مقتل و املئة منهم.   924مدنيا

 و
ا

 حتى اآلن.  2014امرأة، على يد قوات التحالف منذ أيلول/ سبتمبر  656طفًل

في املشهد امليداني حدث حدثان بارزان خًلل املدة نفسها الحرب على بقايا داعش، والتصعيد العسكري في 

ا، حيث  -في آخر معاقله في الباغوز شرق الفرات -ن الحرب على بقايا تنظيم الدولةمحافظة إدلب. إ انتهت تقريبا

ا عن آخر املقاتلين، أما من كان في الباغوز 
ا
عم الهدوء وبدأت قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط املنطقة بحث

إلى صحراء األنبار في العراق، حيث   من املقاتلين؛ فقد توزعوا بين قتيل وأسير، إضافة إلى تسلل العشرات منهم

ا إن املتسللين  معظمهم املًلذ اآلمن في كهوفها ووديانها، حسب ما صرح به ضابط عراقي كبير، الذي أوضح أيضا

من القادة العسكريين الكبار ومن مقاتلي النخبة املخططين لعمليات التنظيم الكبرى. ومن جانبه قال الرئيس 

 آخر معاقل التنظيم سيتم الليلة )األربعاء(. األميركي إن القضاء على

أما محافظة إدلب الخاضعة للهدنة الروسية التركية، فقد شهدت هدنتها خروقات فاضحة من قبل قوات 

النظام، ومن قبل القوات الروسية، وهي الخروقات األكبر من نوعها منذ توقيع اتفاق الهدنة، حيث استهدفت 
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ي ريف إدلب الجنوبي بعشرات الصواريخ املحملة بالقنابل الفوسفورية، إضافة إلى قوات النظام بلدة التمانعة ف

ا لألسلحة في مدينة إدلب، حسب  قصف العديد من املدن األخرى. أما الطيران الروس ي فاستهدف مستودعا

ا وإلى جرح خمسين، كما استهدف الطيران الروس ي سجن إدلب املركز  12ادعائه، ما أدى إلى مقتل  ي مدنيا

 .سجونيناملبصواريخ فراغية وارتجاجية، ما أسفر عن مقتل عدد من السجناء والسجانين وفرار عشرات 

نختم نظرتنا املكثفة هذه باإلشارة إلى تصريحات بارزة ملسؤولين كبار في كل من روسيا وإيران والعراق، ملا 

ا من األسلحة  316ت بنجاح لها من داللة. فوزير الدفاع الروس ي، سيرغي شويغو، قال إن قواته جرب نوعا

الجديدة في سورية. أما القائد العام للحرس الثوري اإليراني، محمد علي جعفري، فقال إنهم أشرفوا على تدريب 

ألف عنصر مما أسماه بـ "القوات الشعبية"، للوقوف في وجه تنظيم الدولة اإلسًلمية، وجبهة النصرة،  100

واملسلحين السوريين. أما وزير الخارجية العراقي، فقال أثناء زيارته إلى دمشق، خًلل لقائه مع نظيريه السوري 

ية والعراق واستئناف الزيارات والتجارة بين فتح املنفذ الحدودي بين سور واإليراني إن األيام املقبلة ستشهد 

 . البلدين
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ا  الضحايا :ثانيا

 1الضحايا عن بيانات .1

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

 
 (1جدول رقم )

  

                                                             
أو إيرادها في  إهمالها، فيتم للتسجيل؛ تكفي القتلى( ال عشرات قوط)س  أو( القتلى من كبير عدد سقوط) يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات: البيانات على مالحظات -

 القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاًعا نعد الفئات، في تفصيل دون من أعداد ورود عند .أقل من العدد الحقيقي غالبًا لدينا المسجل العدد يكون لذلك؛ (الضحايا عن )أخبار الفقرة

 النساء، القتلى من المسجل الرقم أن يعني وهذا بجنسهم، نهتم ال األطفال من القتلى .الفئاتفي أعداد القتلى المسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعداد المسجلين من باقي  وهميًا

  القتل. حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -.فقط البالغات يمثل
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%

%9111712756مقاتل

%3119193315طفل

%5358219امرأة

%124142754420رجل مدني

%001201255410003209844مج القتلى المدنيين

%001202155420001490225100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%0%1%0%9%2%2%19%0%0%0%66%0%100%

ضحايا الثلث 2 من شهر 03 / 2019 - حسب الفئة
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 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 
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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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%

%95310628940اشتباكات ومعارك عادية

%30285826قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
811485826%

%110تعذيب وإعدامات

%1417136اغتيال وقنص

%11463أخرى

%001202155420001490225100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%001202155420001490225100إجمالي الضحايا

%0%0%0%1%0%9%2%2%19%0%0%0%66%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 03 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 

 
 

 حسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصغر:  بوالرسم البياني اآلتي يبين توزع الضحايا 
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 الضحايا عن أخبار .2

ا منذ اندالع الثورة  223161قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" يوم اإلثنين إنها وثقت مقتل  .1 مدنيا

. /سمارت،  في املئة منهم على يد قوات النظام السوري وحلفائها 92، قض ى 2011السورية عام 

11.03.2019/. 

أشخاص من  1109قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما ال يقل عن  .2

الكوادر العاملة في املجال اإلنساني، فقدوا حياتهم في سورية خًلل السنوات الثماني املاضية، وإنَّ ما 

ا منهم  3984ال يقل عن   ./13.03.2019ي. /شام، ا يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسر مشخصا

 300على مقبرة جماعية جديدة، تضم رفات نحو  -في الرقة -عثرت الفرق العاملة في منطقة الفخيخة .3

على الرقة. /املرصد السوري، ” الدولة اإلسًلمية“شخص، كانوا قد قتلوا خًلل سيطرة تنظيم 

14.03.2019/. 

ا على األقل، هم طفلتان، و  12  .4 قتلن جراء انفجار لغم أرض ي قرب سيارة، كانت سيدات،  10مدنيا

آذار. /الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  16تقلهن في بادية قرية الشوال في ريف دير الزور الجنوبي يوم 

17.03.2019/. 

ا، بينهم  3035قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" يوم األربعاء إنها وثقت مقتل  .5 ،  924مدنيا
ا

طفًل

أة، على يد "قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية" في سورية، منذ شهر أيلول/ امر  656و

 ./20.03.2019. /سمارت، 2014سبتمبر 

 

ا
ا
 القسري  التغييب :ثالث

ا، بينهم  143176قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" إنها وثقت اعتقال  .1 ، منذ  4721شخصا
ا

طفًل

، اعتقل معظمهم على يد قوات النظام السوري. وأوضحت أن 2011اندالع الثورة السورية عام 

، بينهم  127916
ا

، و 3469معتقًل
ا

ا يزالون قيد االعتقال واالختفاء القسري في مامرأة،  7721طفًل

ا، بينهم  2688سجون قوات النظام. وأن  ، و 322شخصا
ا

معتقلين لدى فصائل  امرأة،  ما زالوا 841طفًل

، بينهم  9867الجيش السوري الحر. وأن 
ا

امرأة، ما زالوا معتقلين لدى "هيئة  465أطفال، و 306معتقًل

، و 624معتقلين، بينهم  2705تحرير الشام" و"تنظيم الدولة اإلسًلمية". و 
ا

امرأة، لدى  162طفًل

 ./13.03.2019"قوات سوريا الديمقراطية". /سمارت، 

ا، يوم الجمعة، في محافظة الرقة. /سمارت،  30الكردية نحو  اعتقلت قوات تابعة لـ"اإلدارة الذاتية" .2 شابا

15.03.2019/. 
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ة أفرجت قوات النظام السوري، يوم األربعاء، عن الدفعة الخامسة من معتقلي سجن مدينة حما .3

 من املحكومين من قبل محاكم اإلرهاب واملحكمة امليدانية، على خلفية  50املركزي، وعددهم 
ا

معتقًل

آرائهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية. وسبق أن أفرجت قوات النظام عن أربع دفعات تضم 

 من سجن حماة؛ ليصبح عدد املفرج عنهم  56
ا

إخًلء سبيلهم  معتقلين، كان قد صدر قرار 106معتقًل

ا باإلعدام. /سمارت،  15بعد أن أنهوا ثًلث أرباع املدة من الحكم، وبينهم   ./20.03.2019محكوما

 

ا  واللجوء والتهجير النزوح :رابعا

 القسري  والتهجير النزوح عن أخبار .1

عائلة نزحت من القرية إلى  750صرح املجلس املحلي لقرية الحويز شمال مدينة حماة، يوم اإلثنين إن  .1

 ./18.03.2019محافظة إدلب شمال البًلد خًلل شهر. /سمارت، 

 

 والجاليات اللجوء عن أخبار .2

"األونروا" إن عدد  دنىأعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الًلجئين الفلسطينيين في الشرق األ  .1

ا لجؤوا إلى 28( ألف الجئ، منهم )120الًلجئين الفلسطينيين السوريين الذين غادروا سورية، بلغ ) ( ألفا

 ./18.03.2019. /شام، لبنان

 

ا  (3) 2امليداني املشهد :خامسا

  امليداني املشهد تطورات .1

ا نفذت طائرات حربية روسية ضربة جوية يوم  .1 األربعاء، بالتنسيق مع تركيا، استهدفت مستودعا

 ./13.03.2019. /رويترز، لألسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة

استهدفت قوات النظام املتمركزة في )معسكر أبو دالي( في ريف حماة الشمالي، أمس الثًلثاء، بلدة  .2

ا، التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعشرات ال صواريخ املحملة بالقنابل الفوسفورية املحرمة دوليا

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

3
 .يومية شبه بصورة تحصل التي الروتينية والمعارك القصف عمليات نسجل ال
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بالتزامن مع قصف سًلح الجو الروس ي مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي، وقتل وجرح العشرات من 

 ./13.03.2019املدنيين. /جيرون، 

ا، وجرح  12أعلن الدفاع املدني السوري، يوم الخميس، مقتل  .3 آخر نتيجة القصف الجوي  49مدنيا

الروس ي على مدينة إدلب يوم األربعاء، ومن بين القتلى سبعة أطفال، وامرأة واحدة. /سمارت، 

14.03.2019/. 

تنظيم الدولة اإلسًلمية  قال عدنان عفرين، القائد في قوات سوريا الديمقراطية إن مئات من مقاتلي .4

وأسرهم استسلموا يوم الخميس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تحاصر آخر جيب للتنظيم في شرق 

 ./14.03.2019سورية. /رويترز، 

تل عدد من  .5
ُ
مساء أمس، جراء استهداف سًلح  -في سجن إدلب املركزي  -وحراس السجن سجونيناملق

من الفرار، بعد  املسجونينغية وأخرى ارتجاجية. وقد تمكن عشرات الجو الروس ي املبنى بصواريخ فرا

ا من أبنية السجن، الذي تديره  ا كبيرا في )حكومة ” وزارة الداخلية“أن دمرت الغارات الجوية قسما

 ./14.03.2019. /جيرون، اإلنقاذ( في الريف الغربي إلدلب

ا، معظمهم مدنيين، فروا من آخر  60لى قالت قوات سوريا الديمقراطية يوم األحد إن ما يربو ع .6 ألفا

جيب لتنظيم الدولة اإلسًلمية في شرق سورية، منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من 

 ./17.03.2019. وإن خمسة آالف متشدد، كانوا ضمن هؤالء. /رويترز، شهرين

 16( دراسة مسحية للدمار الحاصل في نحو UNITARأصدر معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ) .7

مدينة وبلدة سورية، إثر األعمال العسكرية التي حدثت خًلل سنوات الحرب. وذكرت الدراسة أن حلب 

ألف مبنى، تلتها  36أكبر املدن املتضررة من جراء القصف، حيث وصل عدد املباني املدمرة فيها إلى نحو 

 12781مبنى، ثم الرقة بـ  13778، ثم حمص في املرتبة الثالثة بـ ألف مبنى مدمر 35الغوطة الشرقية بـ 

مبنى. /شام،  5489مباني، إضافة إلى مخيم اليرموك بـ  6405مباني، فدير الزور بـ  6405بـ مبنى، ثم حماة 

 :يتنظر الرسم البياني اآلا.  /17.03.2019
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إنهم سيطروا سيطرة تامة على مخيم،  ،الديمقراطية، يوم الثًلثاءقال مسؤول إعًلمي لقوات سوريا  .8

كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم الدولة اإلسًلمية في الباغوز قرب الحدود العراقية، لكن العملية لم 

 ./19.03.2019. /رويترز، تنته بعد

عدات العسكرية شاحنة أميركية محملة بامل 200دخلت، برفقة طائرتين حربيتين أمريكيتين، نحو  .9

واللوجستية، من إقليم كردستان العراق إلى منطقة شرق الفرات في سورية، واتجهت نحو قاعدة 

خراب عشك في ريف عين العرب )كوباني(، في القطاع الشمالي الشرقي من محافظة حلب. /املرصد 

 ./19.03.2019السوري، 

هللا بن رواحة في قرية التوينة في ريف محافظة حماة  قصفت مدفعية تابعة لقوات النظام مسجد عبد  .10

 ./20.03.2019الغربي، ما أدى إلى دماره. /الشبكة السورية، 

ما  في -اقتربت معركة انتزاع آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسًلمية في شرق سورية من نهايتها يوم األربعاء .11

يمقراطية التي تدعمها الواليات املتحدة إنها مع توقف االشتباكات، في حين قالت قوات سوريا الد -يبدو

ا عن أي متشددين مختبئين
ا
 ./20.03.2019. /رويترز، تمشط املنطقة بحث

كشف ضابط عراقي مسؤول عن تسلل عشرات العناصر من داعش، من سورية إلى العراق، جراء  .12

ا إلى أن تلك العناصر باتت تتخذ من الكهوف والوديان في صحراء  العمليات العسكرية في الباغوز، الفتا
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معظم "في منطقة الباغوز. وأكد أن  -بشكل كبير -األنبار مًلذات آمنة بعد تقليص نفوذهم وسيطرتهم

حين الفارين، هم من القادة العسكريين ومقاتلي النخبة املخططين لعمليات تنظيم الدولة، الذين 
ّ
املسل

ح، كما يعتمد عليهم باحتًلل املدن،  يعتمد عليهم زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في
ّ
أي هجوم مسل

 ./20.03.2019إن كان في العراق أو سورية". /شام، 

 

 4 والنفوذ السيطرة خرائط .2

 :( أدناه، تظهر توزع السيطرة على األراض ي السورية كلها1الخريطة رقم ) -

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

 

                                                             

 الشام، بادية في النظام قوات ولصالح الشرقي، الزور دير ريف في الديمقراطية سوريا قوات لصالح تدريجيًا 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 فإن
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 5ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية: تالبياني اآلالرسم  -

  
 .2019/ 03/  20املصدر: مرصد حرمون، تحديث 

  

                                                             
تحت  تزال ال المساحة التي هو: الرئيس، والسبب األخرى، المواقع في ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، بالمقارنة مع نظيرتها5

  .سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 :توزع السيطرة واملعابر شمال غرب سورية ( أدناه ت

 
 . 2019/ 03/  17املصدر: نورس، آخر تحديث 

  



 2019من شهر آذار/ مارس  ثانيالثلث ال تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
16 

ظهر مخطط معبر )أبو الزندين( الذي 3الخريطة رقم )  -
ُ
ا في ريف حلب، ويربط  افتتح( أدناه، ت مؤخرا

 مناطق سيطرة املعارضة املسلحة بمناطق سيطرة النظام:  

  
 .2019/ 03/  18املصدر: ستب، آخر تحديث 
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ا  سيطرته ومناطق النظام مستوى  على املستجدات: سادسا

 السياس ي املستوى  على .1

 قوات لسيطرة املناطق الخاضعة إن ،يوم اإلثنين العماد علي عبد هللا أيوب، السوري، الدفاع وزير قال .1

 ،“باملصالحات” أو بالقوة سيطرتنا إلى ستعود املتحدة الواليات من املدعومة الديمقراطية سوريا

 ./18.03.2019 رويترز، /وسيخرجون  الخروج، األمريكيين على يتعين وأضاف

 يوم الثًلثاء، توجه إلى سورية، شويغو، سيرغي الدفاع، وزير إن بيان في الروسية الدفاع رةوزا قالت .2

رويترز، /. حيث سلم رسالة من الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين إلى الرئيس السوري بشار األسد

19.03.2019/. 

 

 العسكري  املستوى  على .2

 ال يوجد. 

 

 األخرى  املستويات على .3

 ال يوجد.

 

ا   6سيطرتها ومناطق املسلحة املعارضة مستوى  على املستجدات :سابعا

 السياس ي املستوى  على .1

احتج مئات السوريين في مدينة درعا، يوم األحد، على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ األسد،  .1

التمثال األصلي في بداية والد الرئيس السوري بشار األسد، بعد ما يقرب من ثمانية أعوام على إسقاط 

 ./11.03.2019/رويترز،  .الحرب السورية

 

                                                             
6

وذلك بغض النظر عن رأينا  ؛(داعش استثناء) عسكريًا أو سياسيًا يناهضه أو األسد، نظام معارضة يدعي من كل يشمل "السورية المعارضة "ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح

 .بهذه المعارضة وتصنيفنا لها
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 العسكري  املستوى  على .2

 ال يوجد. 

 األخرى  املستويات على .3

 ال يوجد. 

 

ا
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى  مستوى  على املستجدات :ثامن

 السياس ي املستوى  على .1

أعلن "املؤتمر الوطني الكردستاني" يوم اإلثنين، عن مبادرة تهدف إلى تشكيل "مرجعية سياسية"  .1

لألحزاب واملكونات الكردية، وذلك ضمن اجتماع اللجنة املنبثقة عن املؤتمر في مدينة القامشلي الذي 

ا. وقال رئيس "حزب الخضر الكردستاني" لقمان أحمي إنهم اتفقوا عل 27حضره  ى تشكيل لجنتين حزبا

ملتابعة العمل، في سبيل الوصول إلى "مرجعية سياسية" كردية مشتركة األولى سياسية مهمتها إعداد 

وثائق سياسية، والثانية للعًلقات الدبلوماسية والتواصل مع باقي األطراف الكردية التي لم تنضم إلى 

 ./12.03.2019املبادرة بعد. /سمارت، 

 

 العسكري  املستوى  على .2

 ال يوجد. 

 

 األخرى  املستويات على .3

 ال يوجد.
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ا  والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطق مستوى  على املستجدات :تاسعا

 معه املتحالفة

 السياس ي املستوى  على .1

 ال يوجد.

 العسكري  املستوى  على .2

 ال يوجد.

 األخرى  املستويات على. 3

 ال يوجد. 

 

ا  السياسية العملية صعيد على املستجدات: عاشرا
أعلن األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السيدة خولة مطر )البحرين( نائبة ملبعوثه  .1

ا للسيد رمزي عز الدين رمزي. /شام،   ./15.03.2019الخاص إلى سورية، خلفا

تمتد ثًلثة أيام، وقال في وصل املبعوث األممي إلى سورية، غير بيدرسون، إلى العاصمة دمشق في زيارة  .2

تصريحات صحفية من أمام وزارة الخارجيةفي دمشق إنه سيواصل محاوالت تنفيذ قرار مجلس األمن 

. وأشار إلى أمله في اجتماع اللجنة الدستورية، وأضاف أنه لن يألو 2254التابع لألمم املتحدة رقم 

ا من أجل التوصل إلى حل سياس ي“ أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة “ناك في سورية، وعّد أن ه” جهدا

 ./17.03.2019جيرون، /”. وملكية سوريتين، لضمان تحقيق النجاح املنشود

قالت وكالة سانا لألنباء إن وزير الخارجية السوري، وليد املعلم، أكد للمبعوث األممي، غير بدرسون،  .3

وأن الشعب السوري هو صاحب الحق  أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط،

الحصري في تقرير مستقبل بًلده، وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت، يقرره 

ا للقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة وكل قرارات  السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي؛ وذلك وفقا

 ./17.03.2019. /سانا، مجلس األمن ذات الصلة بسورية

املقبل حول تسوية األزمة  ةستانآأعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبردي، أن اجتماع  .4

 ./20.03.2019. /سانا، في سورية، سيعقد نهاية شهر نيسان املقبل في العاصمة الكازاخستانية
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 العدالة صعيد على املستجدات: عشر حادي
 ال يوجد.

 

  املؤثرة والدولية اإلقليمية القوى  مواقف في املستجدات: عشر ثاني

 األميركية املتحدة الوًليات .1

قال السناتور الجمهوري األمريكي، لينزي جراهام، يوم اإلثنين إنه سيضغط على إدارة الرئيس دونالد  .1

  ./11.03.2019. /رويترز، ترامب لًلعتراف بتبعية هضبة الجوالن املحتلة إلسرائيل

مليون دوالر لضمان أمن حدود البلدان املجاورة لسورية  250خصصت وزارة الدفاع األمريكية مبلغ  .2

مليون دوالر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ملحاربة  300التي تكافح تنظيم "داعش"، كما خصصت 

 ./13.03.2019. /شام، التنظيم

د املبعوث األميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري  .3
ّ
، يوم الجمعة أنه ال يوجد جدول زمني أك

لًلنسحاب األميركي من سورية. وقال إنه لم يبق لتنظيم داعش في سورية سوى بضع مئات من 

ا و 15املقاتلين، وأقل من كيلومتر مربع من األراض ي. وأضاف أنه يعتقد أن "هناك ما بين  ا من  20ألفا ألفا

 ./15.03.2019يا نائمة". /شام، مناصري داعش في سورية والعراق، كثير منهم خًل 

قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، اليوم األربعاء إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم "داعش"  .4

في سورية خًلل هذه الليلة، وذلك في تصريحات نقلت عنه من الحديقة الجنوبية للبيت األبيض قبل 

 ./20.03.2019. /شام، توجهه إلى والية أوهايو األمريكية

 

 اًلتحادية روسيا .2

ا من األسلحة  316أعلن وزير الدفاع الروس ي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية جربت بنجاح  .1 نموذجا

ألف ضربة  66الروسية الجديدة في سورية. وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فقد تم توجيه أكثر من 

ضربة بصواريخ كاليبر، هذا إضافة إلى القذائف الصاروخية واملدفعية. وشارك  100 جوية، وأكثر من

سفينة،  83ـ البحري الروس ي ب ألف جندي روس ي، وشارك األسطول  63في العمليات العسكرية أكثر من 

طلعة جوية.  39,000ـ سفينة حربية، بينما شاركت الطائرات الحربية الروسية ب 86غواصة، و 14و

 ./11.03.2019شام، /
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم األربعاء، أن الغارات التي شنتها طائراتها على مدينة إدلب، التي  .2

ا أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم ن ساء وأطفال، كانت بالتنسيق مع تركيا، وقالت إنها استهدفت مستودعا

 ./13.03.2019لـ "هيئة تحرير الشام". /سمارت، 

 

 األوروبي اًلتحاد دول  .3

قال سفير االتحاد األوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش إن إعادة إعمار سورية مرتبط بعملية سياسية  .1

 ./11.03.2019. /شام، معترف بها

ن الوقت إاملسؤولة عن السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، يوم األربعاء،  قالت .2

قد حان إلطًلق التسوية السياسية في سورية، نافية وجود خًلفات داخل االتحاد األوروبي حول امللف 

 ./13.03.2019السوري. /شام، 

في خصصت فرنسا مليار يورو لدعم السوريين داخل سورية وخارجها، خًلل ثًلث السنوات املقبلة،  .3

أثناء مؤتمر بروكسل الثالث "لدعم مستقبل سورية واملنطقة". وقالت الخارجية الفرنسية إنها لن 

إصًلح  تشارك في إعادة إعمار سورية، إال بعد التوصل إلى عملية سياسية ذات صدقية، تفض ي إلى

 . /15.03.2019الدستور وإلى إجراء انتخابات تحت إشراف األمم املتحدة. /سمارت، 

حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، من أن تنظيم داعش يعيد تشكيل نفسه، مبدية  .4

 ./19.03.2019ترحيبها بقرار الواليات املتحدة إبقاء قوات لها في سورية. /شام، 

إحدى الدول الرئيسة املساهمة في  -ارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، يوم األربعاء إن بًلدهقال وزير خ .5

لم تتلق أي ردود عن أسئلتها بشأن، مطالب  -الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية في الشرق األوسط

 ./20.03.2019الواليات املتحدة من باريس وآخرين، املساعدة في تأمين شمال شرق سورية. /رويترز، 

 

 العربية الدول  .4

لرفع  تكي على مدى ثًلث سنوات مقبًل ير مليون دوالر أم 300أعلنت الكويت، يوم الخميس، املساهمة بـ  .1

 ./14.03.2019املعاناة عن كاهل الشعب السوري. /شام، 

مليون دوالر، لتخفيف معاناة الشعب  100بمبلغ  -خًلل العام الجاري  -إسهامهاأعلنت قطر عن  .2

أعوام،  8السوري. وقال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "قطر قدمت على مدى 

 ./14.03.2019أكثر من ملياري دوالر ملساعدة السوريين في محنتهم. /شام، 
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ا، وأن قال وزیر الخارجیة األردني أیمن الصفدي إن حل األزمة السوریة یجب أ .3 ا دائما ن یكون سیاسیا

ا أن األردن لن یجبر السوریين على العودة إلى بًلدھم. وأضاف  یحفظ وحدة سوریة وتماسكھا، مؤكدا

عودة الًلجئين إلى وطنھم، ما یستدعي العمل ل األوضاع ئأن الحل یجب أن یقبله السوریون، وأن یھی

. /شام، واستقرارها أمن املنطقةفي  تانركيز ها واستقرار ؛ ألن أمن سوریة ةوواقعي ةمكثف صورةب

14.03.2019/. 

قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بعد لقائه بنظيريه السوري واإليراني  .4

، واستئناف الزيارات “سنشهد في األيام املقبلة فتح املنفذ الحدودي بين سورية والعراق”في دمشق 

 .  /18.03.2019والتجارة بين البلدين. /رويترز، 

 

 إيران .5

إنهم أشرفوا على  ،د العام لـ"الحرس الثوري اإليراني" اللواء محمد علي جعفري، يوم األحدقال القائ .1

ألف عنصر من قوات النظام، وما أسماه بـ"القوات الشعبية"، للوقوف في وجه "تنظيم  100تدريب 

 ./17.03.2019الدولة" اإلسًلمية و"جبهة النصرة" و"املسلحين السوريين". /سمارت، 

قال رئيس أركان القوات املسلحة اإليرانية، محمد باقري إن النظام طلب من إيران أن تقف إلى جانبه،  .2

احترام سيادة سورية... وعدم “، وإن بًلده تؤكد ”اعد بشكل استشاري وبالدعم اللوجيستيتس“وأن 

 . /19.03.2019تعبيره. /جيرون،  بحسب، ”دخول أي دولة بصورة غير شرعية

 

 تركيا .6

إن بًلدها تتباحث مع روسيا والواليات املتحدة حول  ،قالت مسؤولة بوزارة الدفاع التركية، يوم الثًلثاء .1

هجوم عسكري محتمل في منطقة شمال شرق سورية يسيطر عليها مقاتلون أكراد. /رويترز، 

12.03.2019/. 

مات ملموسة في خفض اسهإحقق  ةستانآقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن مسار  .2

في سورية، وإن تشكيل اللجنة الدستورية بات في املرحلة األخيرة  العنف وتقدم العملية السياسية

 ./14.03.2019. /شام، بفضل الجهد املشترك

إنه لوال عمليتا )درع الفرات( و)غصن الزيتون( شمال سورية؛  رجب طيب أردوغان قال الرئيس التركي .3

 ./19.03.2019جيرون، /”. خاضعة بالكامل الحتًلل اإلرهابيين“لكانت حدود تركيا الجنوبية 
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 إسرائيل. 7

 ال يوجد.

  

   الصلة ذات واملنظمات الدولية، واملنظمات املتحدة األمم .8

حصلت األمم املتحدة على تعهدات دعم لسورية يوم الخميس، قيمتها سبعة مليارات دوالر، متغلبة  .1

بذلك على النفور الذي أصاب املانحين بعد ثماني سنوات من الحرب األهلية، وعلى االنقسامات بشأن 

 ./14.03.2019كيفية التعامل مع الرئيس السوري بشار األسد. /رويترز، 

 

 أخرى  .9

مليارات دوالر ملساعدة  9بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات املانحة، الثًلثاء، في بروكسل لجمع نحو  .1

 ./13.03.2019الًلجئين والنازحين السوريين. /شام، 

 

 7 سورية تجاه والدولي العربي اإلعالمين على إطاللة :عشر ثالث

، رأت كاتبته أن بوتين سيكون ” التايمز“" نشرت صحيفة بوتين الرابح األكبر في سوريةتحت عنوان " .1
ا

مقاال

الرابح األكبر من الحرب في سورية، رغم وجود منافسة قوية من تحالفات وقوى معادية؛ فقد استطاع 

بوتين "تحويل فوض ى سورية لصالحه"، في الوقت الذي أدى فيه اقتراب العمليات ضد تنظيم الدولة من 

سد على معارضيه، وقرار ترامب سحب قواته من سورية، إلى تهيئة الظروف لبداية نهايتها، وانتصار األ 

 مواجهات أخرى وإلى نشوء تحالفات جديدة. 

وتنقل الكاتبة عن بولنت علي رضا، رئيس مشروع تركيا، في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية قوله 

سد على البقاء في السلطة، يحاول الروس تحقيق باإلضافة إلى الهدف الرئيس ي في سورية، وهو مساعدة األ “

 ”.هدفين، وهما فصل األكراد عن الواليات املتحدة، واستخدام قنوات أستانا إلبعاد تركيا عن الناتو

مجرد حرب واحدة، بل أصبحت  -بعد أعوام الحرب الثمانية -تقول الكاتبة إن الحرب في سورية لم تعد

كل نزاع فيها على اآلخر"، فقد ركز الغرب خًلل السنوات األربع املاضية  "مجموعة من النزاعات التي يعتمد

على محاربة تنظيم الدولة، إال أن الواليات املتحدة التي اعتمدت على األكراد كقوات برية، وقامت بدعمهم، 

                                                             
7

 الحدث المهيمن في المدة التي يغطيها التقرير.بفي هذا الفصل عنى ما ن غالبًا
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ا لنهاية قد تتركهم ملصيرهم بعد القضاء على التنظيم، وانتهاء مبرر دعمهم. فالكثير من العرب الذين فرحو 

تنظيم الدولة، يرفضون أن يكونوا تحت سيطرة األكراد. وتركيا تنظر بقلق إلى صعود قوة األكراد في سورية. 

 ./12.03.2019شام، /

 

 بعنوان " .2
ا

طهران تنظر إلى ميناء الالذقية السوري كبوابة دخول إلى منطقة نشرت صحيفة التايمز مقاال

ران تستعد للسيطرة الكاملة على ميناء سورية التجاري الرئيس ي بغية تقول كاتبته إن "إيالشرق األوسط"، 

 تأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر املتوسط ووضع قدمها على أبواب إسرائيل".

ا من  وأضافت أن املحادثات بدأت الشهر املاض ي لنقل ميناء الحاويات في الًلذقية إلى اإلدارة اإليرانية اعتبارا

ثاني/ أكتوبر. وهذا من شأنه أن يتيح لطهران الوصول من دون عوائق إلى هذه املنشأة التي بداية تشرين ال

ا. واعتبرت الكاتبة أن هذا امليناء سيمثل الرابط املتوسطي على طريق تجاري بين  23تضم  ا كبيرا مستودعا

 ./15.03.2019إيران وسورية عبر العراق. /بي بي س ي، 

 

ا، تحدثت فيه عن القضايا التي  .3 ا تزال معلقة بعد منشرت صحيفة "بوبليكو" اإلسبانية، يوم السبت، تقريرا

 مرور ثماني سنوات على اندالع الثورة السورية.

ا واالنتصار الفعلي لبشار  جاء في التقرير أنه "بدخول الحرب عامها التاسع، وبعد هزيمة تنظيم الدولة عمليا

ا؛ ألن هناك األسد، بدأ سينار  ا فشيئا ايو ما بعد الحرب يتبلور شيئا ا تزال تنتظر ممن القضايا الشائكة  كثيرا

البت فيها". فقد حولت الحرب سورية إلى "ساحة تجتمع فيها العديد من املصالح الجيوسياسية، حيث 

وة املكتسبة تكافح إيران وروسيا، الداعمان الرئيسيان لنظام األسد، من أجل الحفاظ على النفوذ والق

خًلل الحرب. وفي املقابل، تسعى قوى مثل السعودية والواليات املتحدة وإسرائيل إلى الحد من تدخل إيران 

 على األراض ي السورية".

املجتمع الدولي يرفض تقديم األموال دون حل سياس ي، أما عن "وعن إعادة اإلعمار، ترى الصحيفة أن 

ة بدون حل، فإضافة إلى "عدم وجود أي مساعدة رسمية إلعادة مستقبل الًلجئين، فًل يزال قضية عالق

بناء منازلهم، يواجه العديد من العائدين صعوبات خطيرة للعودة إلى حياتهم الطبيعية... فقوانين العفو 

التي أصدرها األسد لم تمنع االعتقاالت وال االختفاء أو التجنيد القسري للمعارضين الذين عادوا إلى البًلد... 

ا قوية لطرد الًلجئين السوريين من أراضيها...ف
ا
 "ي الوقت الذي تمارس فيه الدول املضيفة ضغوط

ا، بعد أن أوشكت حربهم مع داعش على االنتهاء، وبعد أن قرر ترامب " أما األكراد فأصبحوا في خطر أيضا

األحوال، والدول الغربية رفضت إعادة سحب قواته من سورية.  أما تنظيم الدولة فلم ينته في أي حال من 

اآلالف من مواطنيها املقاتلين مع التنظيم. ومن املتوقع أن يبقى العديد من املقاتلين املحليين اآلخرين في 
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، 21/عربي "سورية، وستظل كيفية محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها قضية حيوية ملستقبل البًلد...

16.03.2019/. 

 

 بعنوان  .4
ا

"ملاذا يقصف األسد إدلب خارج إرادة نشرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية مقاال

 ملستقبل سورية وملصالحها فيها.الكرملين"، 
ا

ا مستقًل  تحدث عن حاجة موسكو إلى األسد قويا

ع وتساءل املقال عن سبب قيام جيش األسد في األسابيع األخيرة، بتوجيه عشرات الضربات على مواق

مختلفة في إدلب؟ رغم تقييده باتفاقية الهدنة الروسية التركية حول إدلب، ورغم رؤية موسكو التي ترى 

 أن حل املشكلة يجب أن يتم بطريقة سلمية؛ ألن القوة العسكرية اآلن لن تعطي النتيجة املرجوة.

وكانت أنقرة قد أخذت على ويجيب املقال إن املشكلة الرئيسة في إدلب، هي نشاط جبهة النصرة اإلرهابية. 

ا لم يتحقق؛ لذلك ترى دمشق أن من حقها حل املشكلة  عاتقها مهمة إخضاع مقاتلي جبهة النصرة، لكن شيئا

بصورة واقعية، فمن حق الدولة أن تستعيد سيطرتها على كامل البًلد. ومن جانب آخر فإن على روسيا أن 

، ومصلحتها في ذلك تكمن في أن فرصة فوزه في ه قويا إلي ال تعرقل مسعى األسد هذا؛ ألنها تحتاج
ا

ا ومستقًل

ا، ومن مصلحة روسيا إعادة انتخاب األسد.  انتخابات ديمقراطية قادمة ستكون أقوى بكثير إذا كان قويا

ا عن تحقيق أهدافه، بما في ذلك بتدابير صارمة، فمن املستبعد أن يتم  ا عاجزا ا ضعيفا ولكن "إذا كان قائدا

ندها قد يأتي إلى السلطة شخص يكون ألعوبة بيد وكالة املخابرات املركزية األمريكية؛ لذلك انتخابه". وع

ا للعًلقات الروسية السورية. /رأي اليوم،  عّد ينبغي  ا تماما ا منطقيا قوة األسد واستقًلليته تطورا

17.03.2019/. 

 

قرب انتهاء الحرب الدائرة في الفرنسية سلسلة مقاالت للشأن السوري مع ” لوموند“ خصصت صحيفة  .5

جيش النظام السوري مازال في مركز القرار البًلد منذ ثماني سنوات، وقد تناولت في املقال األول، وعنوانه "

 " الدور املحوري لجيش النظام واملليشيات املسلحة الداعمة للنظام .بعد سنوات من الحرب

ئرة ما تزال هناك مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري جاء في املقال "أنه ومع قرب انتهاء املعارك الدا

ا هي تهيئة الظروف ملا بعد املعارك، والتحقق من  مثل إدلب شمال البًلد، لكن األولوية بالنسبة للنظام حاليا

أن وحدات الجيش واملليشيات متحدة حول رئيس النظام بشار األسد". وقد شرع لهذا الغرض في تنفيذ 

 حفيزية ألفراد جيشه وللمليشيات املسلحة. حزمة إجراءات ت

التوقعات، لم يتفكك جيش النظام السوري، بل أصبح أقوى وأكثر المركزية،  بخًلفترى الصحيفة أنه، 

ا منظومة عسكرية من رغم على ال خسارة نصف مقاتليه، وقد استطاع إعادة هيكلة وحداته، وهناك حاليا

 وأمنية جديدة قيد التشكل.
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تًلحظ الصحيفة "أنه بحلول نهاية الحرب، أصبح هناك ما يعرف باقتصاد الحرب، حيث يستغل عسكريون 

وميليشيات نفوذهم وقوتهم العسكرية للثراء والسطو وخلق وحدات تفتيش تدفع أموال طائلة مقابل 

 ./18.03.2019العبور منها..." /القدس العربي، 

 

 السياسية املستجدات أهم حول  وتوقعات موقف تقدير :عشر رابع

 والعسكرية
الديمقراطية(  افي األيام األخيرة من الثلث الثاني لشهر آذار/ مارس، باتت الواليات املتحدة عبر )قوات سوري 

داعش( في جيبه األخير في  –التي تتبع لألكراد، قاب قوسين أو أدنى من القضاء على )تنظيم الدولة اإلسًلمية 

ا في  مزارع الباغوز أقص ى شرق سورية، بعد أن استسلم أكثر من ألفين من مقاتلي التنظيم سورية، وتحديدا

ا من أهالي املنطقة،  60آالف من املدنيين، وتشريد نحو  4)دون أن ُيعرف مصيرهم(، وبعد مقتل نحو  ألفا

 أصبحت دولة )داعش( في حكم املنتهية، لكن ذلك ال يعني انتهاء التنظيم.

ة مصير ألفي أسير ونّيف من مقاتلي )داعش(، وسط خًلفاٍت على مرجعية محاكمتهم، ال ُيعرف حتى اللحظ

وتهّرب بعض الدول من مسؤولياتها، ورفضها عودتهم إلى بلدانهم األصلية، واختفاء غالبية قياديي الصف األول، 

 وبعضهم اعتقل واختفى.

، شاركهم فيها امليليشيات الكردية التي في تلك املنطقة من سوريةعدة ارتكب األميركيون هذا الشهر مجازر 

 ائًلتقّدمت معلومات استخباراتية غير دقيقة لطيران التحالف الذي قام بناء عليها بقصف مخيمات فيها ع

من أهالي املنطقة، ولم ُيعلن عن اعتقال قياديي  ون مقاتلي التنظيم، وبعضها مدني ائًلتمدنية، بعضها من ع

 التنظيم حتى اآلن.

الدولة "، أعلن أمير )تنظيم دولة العراق اإلسًلمية( أبو بكر البغدادي تشكيل 2013ن/ أبريل في نيسا

، كلها (، ومنذ ذلك اليوم فاق عنف تنظيم الدولة اإلسًلمية التوقعات"داعش –اإلسًلمية في العراق والشام 

ا من املعارضين للنظام السوري، وقام بتفجيرات دامية وبعمليا ت انتحارية وبقطع الرؤوس وسبي ولم يستثِن أحدا

النساء وبتجنيد األطفال وبتدمير األبنية الدينية واآلثار التاريخية، وبتخريب صورة الثورة السورية، ولم يقم 

 يّدعي أنهما عدواه األساسيان. لذينمنذ تأسيسه بأي عمليات ذات شأن ضد النظام السوري أو إيران ال

توافرت للتنظيم موارد هائلة وأسلحة ثقيلة، واستولى على آبار نفط وصوامع حبوب، وسيطر على منطقة 

آالف  5جغرافية واسعة في سورية، وصار لديه عشرات آالف املقاتلين من مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 

 مقاتل من الدول األوربية.
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خذ التنظيم من مدينة ال2013في آذار/ مارس 
ّ
 له، بعد انسحاب قوات النظام السوري منها ، ات

ا
رقة عاصمة

ا حول طبيعة العًلقة بين النظام السوري وهذا التنظيم اإلرهابي، وفي أيلول/ سبتمبر 
ا
دون قتال، ما أثار شكوك

ل التحالف الدولي ضده بقيادة الواليات املتحدة التي تحالفت مع امليليشيات الكردية للقضاء عليه. 2014
ّ
 تشك

ريقة التي يتم التعامل فيها مع ملف تنظيم الدولة اإلسًلمية، سواء من قبل التحالف الدولي وأميركا، أم الط

من قبل امليليشيات الكردية، ال يوحي بأن امللف سُيغلق بخير، فمن جهة اختفى قياديو التنظيم، وما بان لهم 

ان املنطقة دون  50أثر، ومن جهة ثانية تشّرد نحو 
ّ
ا من سك كبت مجازر بحق ألفا

ُ
وجه حق، ومن جهة ثالثة ارت

مدنيين، صحيح أن من بينهم عائًلت مقاتلي التنظيم، لكن التعامل مع ملف التنظيم اإلرهابي ال يتم بإبادة 

ف كثيرا 
ّ
 في املستقبل القريب واملتوسط.كًلت من املش ااملقاتلين وعائًلتهم، وهذا ما سُيخل

سورية. لكن، حيثما يوجد النظام الدكتاتوري األمني والفوض ى كيون أن داعش سينتهي من ير األم ظني

ف ضالته، ومن أمثلته تنظيم )داعش(، وحيثما توجد  ف؛ يجد التطرُّ
ُّ
واالضطراب والتهميش والفقر والتخل

النظام السوري، وحيثما تفشل عملية االنتقال السياس ي من مثل أنظمة استخباراتية طائفية تمييزية أسرية 

اد إلى الديمقراطية، سيكون التطرف مع رأس حربته داعش. يمكن للقوى الكبرى أن تحّجم التنظيم، من االستبد

 للوالدة في ظل
ا

ا؛ ألنه سيبقى قابًل مثل هذه األنظمة ومعها، وفي سورية قد يتحول  لكنها لن تستطيع تقويضه نهائيا

ا ووحشية.التنظيم اآلن إلى حالٍة كامنة، لكّنه سيظهر في وقت آخر بصورة أخر   ى قد تكون أكثر إرهابا
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