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ً

  نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة :أول
476  

ً
 في 45على األراض ي السورية بسبب أعمال العنف،  ،2019فبراير /شباط، الشهرسقطوا هذا  قتيل

 .تسبب بها قصف النظام شبه املتواصل على ريفي حماة وإدلب نسبًيا؛ كبيرة نسبة وهذه املدنيين، من هممن املئة

 القتلى مجموع من املئة في 28 والنساء املدنيين، القتلى مجموع من املئة في 27كانت نسبة القتلى من األطفالو 

 .أعله نفسه املذكور  للسبب مرتفعة هذا الشهر، وهي نسبة املدنيين

، معظمهم من املقاتلين 278 بحصيلة مقدارها القتلى، قائمة صدارة في الزور دير بقيت
ً

 املئة في 82 ،قتيل

ومن مقاتلي تنظيم  الديمقراطية سوريا قوات من طبًعا وجلهم الدولة، تنظيم تصفية في معارك الذين سقطوا

  22الدولة، أما مدنيو دير الزور القتلى 
ً

 وقد الزور، دير شرق  النفطي عمر بحقل يناملالع من فمعظمهم، قتيل

 .الشحيل بلدة قرب مرورهم أثناء في مفخخة سيارة بتفجير وااستهدف

، لكن غالبيتهم العظمى من املدنيين 84 ضحاياها، بحصيلة مقدارها إدلب تلت دير الزور في قائمة
ً

 ،قتيل

عن قتلى  نفسه تكرار الكلمملنطقة، ويمكن وبقذائفه على ا قوات النظام  سقطوا بصواريخوقد  ،املئة في 88

  69 بحصيلة ثالثة، أتت بقائمتهم التي حماة
ً

قد  أن قصف النظام دنيين، مع اإلشارة إلىمن امل معظمهم ،قتيل

 املسلحة، املعارضة لسيطرة والتابع النظام، سيطرة عن الخارج حماة فقط، من الغربي الشمالي الريف طال

  .الروسية التركية دنةاله منطقة ضمن والواقع

ريف دير الزور الشرقي،  يف نختم ملف الضحايا بخبر اكتشاف املقبرة الجماعية الجديدة في منطقة الباغوز 

كان تنظيم الدولة قد اختطفهم في وقت  زيديات؛إزيديين و أنها إل  رجحالتي ي  الجثث   عشرات الفرات، وفيها يشرق

 .سابق

 وهي منازع، دون من هذا الشهر  صدرت املشهد امليداني( تداعش) ميةمعارك تصفية تنظيم الدولة اإلسل 

الدولي في محاصرة الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف  قوات سوريا بعد أن نجحت األخيرة، أيامها تشهد

 عنالفرات، وقد غادر املنطقة ما ال يقل  يكيلومترات مربعة في منطقة الباغوز شرق في بضع مقاتلي التنظيم،

من  العناصر مئات واستسلم ن.املواطني من من عناصر التنظيم وضحاياه وأسراه ومحتجزيه شخص 52000

 ) 280منهم جزء سلمجنسيات مختلفة،  من وهم الديمقراطية، سوريا لقوات تنظيمال
ً

إلى السلطات  (مقاتل

 استلمهم،لرفضها  دولهم إلى( األقل على مقاتل) 800 العراقية ملحاكمتهم، بينما يتعثر تسليم األوروبيين

 .افيه قاتلوا التي البلد في محاكمتهم وتفضيلها

 انتهاء لكن أسبوع، بعد سيتم التنظيم على االنتصار إعلن إن مؤخًرا: قال ةقراطيالديم سوريا قوات قائد

 .والخبراء املحللين معظم حسبب كتنظيم نهايته تعني ال األرض على التنظيم سيطرة
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 400  إبقاء هذا الشهر، هو قرار البيت األبيض: خلل يمكننا اإلشارة إلى خبر بارز  أيًضا يدانيملا املشهد في

 التنف وقاعدة التركية، الحدود قرب الشرقي الشمال بين مناصفة موزعين السورية األرض على أميركي يجند

 كامل سحب الفائت، العام أواخر يف قرر  قد األميركي الرئيس كان أن بعد وذلك األردنية؛ على الحدود العسكرية

ولين األميركيين، والتحذيرات من املسؤ األمر الذي أثار عاصفة من االنتقادات  سوريا؛ من األميركية القوات

والقرار الجديد أراح هؤالء، بينما  .التركي باالجتياح املهددين د(األكرا) والحلفاء األوروبيين، والحلفاء املحليين

    .والنظام السوري، وتركيا بطبيعة الحال واإليرانيين، الروس،، من مثل االنسحاب من فيدينأثار استياء املست

 األسد بشار السوري النظام رئيس زيارة هو: الشهر، في هذا الخبر األبرز س ي، كان يد السياعلى الصع

يراني لة وزير الخارجية اإل وقد تزامنت مع استقا .اإليراني والرئيس األعلى، املرشد ولقاؤه طهران، إلى املفاجئة

 (.بعد ما في عنها عاد) جواد ظريف

 الدستورية اللجنة في املدني املجتمع قائمة تشكيل من املتحدة األمم انتهاء بخبر هذه املكثفة نظرتنا نختم

 .وجاهزة ملباشرة العمل ،وبذلك تصبح اللجنة مكتملة السورية؛

 

 الضحايا :ثانًيا

 1بيانات عن الضحايا. 1

وبحسب  ،، وتوزعهم بحسب الفئات2019( أدناه، يبين أعداد ضحايا شهر شباط/ فبراير 1ول رقم )جدال

 ة.املحافظ

 

                                                             
للتسجيل؛ فيتم  تكفي القتلى( ال عشرات سقوط) و( أالقتلى من كبير دعد سقوط) فعبارات محددة؛ أرقام بهم ترد ال الذين الضحايا إهمال يتم :البيانات على ملحظات1

القتلى نعتبر  الفئات؛ في تفصيل دون  من أعداد ورود عند .أقل من العدد الحقيقي ن العدد املسجل لدينا غالًبالذلك يكو  ا(،الضحاي عن أخبار) إهمالها أو إيرادها في فقرة

 نهتم ال األطفال من القتلى .في أعداد املسجلين من باقي الفئات يفي أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهم وهمًيا جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاًعا

   .وليس تاريخ حدوث القتل الخبر، نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ .فقط البالغات يمثل النساء، القتلى من املسجل الرقم أن يعني: وهذا بجنسهم،
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%0020078410012228026255مقاتل

%000000143270001305712طفل

%00000026324000706013امرأة

%0021002114230053019720رجل مدني

%00210061207400550121445مج القتلى المدنيين

%0041076924840172781476100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%0%0%1%14%5%18%0%0%1%58%0%100%

ضحايا شهر شباط/ فبراير 2019 - حسب الفئة
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 ؛والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة
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بحسب وسيلة القتل و  ، وتوزعهم بحسب2019( أدناه يبين أعداد ضحايا شباط/ فبراير 2والجدول رقم )

  ؛املحافظة

 
 (.2رقم ) جدول 
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%

%00000736461012161027257اشتباكات ومعارك عادية

%0000006050008809921قصف جوي

%00100026430042116013مفخخات وألغام

%0000001220003082تعذيب وإعدامات

%00300001900150194اغتيال وقنص

%000100013400000184أخرى

%0041076924840172781476100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%0041076924840172781476100إجمالي الضحايا

%0%0%1%0%0%1%14%5%18%0%0%1%58%0%100%

ضحايا شهر شباط/ فبراير 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية

أسلحة محرمة دولياً
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 (. 2ول رقم )يوضحان البيانات الرئيسة في الجدوالرسمان البيانيان اآلتيان 

 
 

 
 

 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي، فيوضح أعداد القتلى وتوزعهم 
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  ؛حسب العددبحسب املحافظة، مرتبة ب ،2019أما الرسم البياني اآلتي، فيبين توزع ضحايا شباط/ فبراير 

 
 

 بيانات مقارنة. 2

، 20 19يناير  /2، وكانون 2019، وشباط/ فبراير 2018ي يقارن بين ضحايا شباط/ فبراير تالرسم البياني اآل

 . 2018والوسطي الشهري لضحايا العام 
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 أخبار عن الضحايا .3

في شرق نهر الفرات، حيث تأكد  ”إلسلميةلة االدو “وقعت مجزرة جديدة في الجيب املتبقي لتنظيم  .أ

ت التحالف الدولي على جراء القصف املكثف من قبل طائرامن أطفال،  7مدنًيا، بينهم  16مقتل 

تزامًنا مع العمليات العسكرية املستمرة في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور. املنطقة، 

 /11.02.2019املرصد السوري، /

( فلسطينًيا بسبب قتالهم إلى 728أجل فلسطينيي سورية" عن مقتل )العمل من  كشفت "مجموعة .ب

فلسطينية في مساندة نظام األسد منذ انطلق الحراك جانب قوات األسد، حيث تشارك ميليشيات 

 /19.02.2019الشعبي. /شام، 

رح أكثر الفائت، وجوثقت منظمة الدفاع املدني مقتل تسعة مدنيين بينهم امرأتين، قتلوا خلل األسبوع  .ج

بينهم نساء وأطفال نتيجة قصف قوات النظام على مدن وقرى شمال وغرب حماة بأكثر  ،آخرين 30من 

 /22.02.2019ن ألف قذيفة مدفعية وصاروخية. /سمارت، م

استهدفت قوات األسد مدينة معرة النعمان براجمات الصواريخ، متسببة بمجزرة بحق عائلة كاملة،  .د

 /22.02.2019 –. /شام حصيلة أوليةفي ال وامرأة بينهم خمسة أطف

جثة من مقبرة قرية "الفخيخة"  156انتشل فريق "االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني"  .ه

علًما  ،ا يزال العمل مستمًرا عليهامو  ،الفائت ديسمبر /كانون األول  22الجماعية، في محافظة الرقة منذ 

 /24.02.2019. /سمارت، جثة 1500من أن املقبرة تحوي أكثر 

ة جماعية تحوي إنه تم العثور على مقبر  ،قال عدنان عفرين، القائد في قوات سوريا الديمقراطية .و

زيديات، كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة اإلسلمية في إيزيديين و يأنها إل  رجحثث التي يعشرات الج

 /28.02.2019ز، ية في اآلونة األخيرة. /رويترواته من تنظيم الدولة اإلسلممنطقة استردتها ق

الرستن بمحافظة حمص، تحت قتل ثمانية معتقلين، جميعهم أقارب من عائلة واحدة من أبناء مدينة  .ز

ذووهم بوفاتهم بعد إصدار بيانات قيد عائلية من دائرة التعذيب في سجون النظام السوري. وقد علم 

 ./28.02.2019د وفاتهم. /سمارت، الجتماعية التابعة للنظام تؤكالشؤون ا

  



 2019 ايرشباط/ فبر شهر  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
10 

ا
ً
 ي التغييب القسر  :ثالث

يناير  /رية خلل شهر كانون الثانيفي سو  شخًصا 567ثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اعتقال و  .أ

، و 19املاض ي، بينهم 
ً

،  12شخًصا، بينهم:  353امرأة بالغة . اعتقلت قوات النظام منهم  31طفل
ً

طفل

نساء. بينما  6أطفال، و  4أشخاص، بينهم  107ديمقراطية" منهم "قوات سوريا ال امرأة. واعتقلت 23و

 /02.02.2019بينهم امرأة واحدة. /سمارت،  شخًصا، 62ة" منهم اعتقلت "فصائل في املعارضة املسلح

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن أجهزة نظام األسد األمنية تتكتم على مصير أكثر  .ب

معتقلت فلسطينيات منذ اندالع الحرب في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهن، وال  108من 

. /شام،  1727ن الفلسطينيين اإلجمالية حصيلة املعتقليلغت ما ب ، فيهنوجودعن أماكن 
ً

معتقل

02.02.2019/. 

يا الديمقراطية تجاوز ية إن عدد املقاتلين األجانب الذين تعتقلهم قوات سور ميركقالت وزارة الدفاع األ   .ج

 ./02.02.2019بلًدا. /شام،  40مقاتل للمرة األولى، وينتمون إلى أكثر من  800

اليوم، الثلثاء، عملية تبادل األسرى مع قوات األسد بإشراف روس ي وتركي، وقد الوطني أجرى الجيش  .د

 لديه، مقابل إفراج قوات النظام عن عشر 
ً

 أفرج الجيش الوطني عن عشرين معتقل
ً

بينهم  ،ين معتقل

 ./12.02.2019شام، / نساء.

عسكريين  شرق دير الزور؛ سرى الأفرج تنظيم الدولة اليوم، األحد، عن دفعة جديدة من املعتقلين واأل  .ه

وذلك ضمن صفقة مجهولة امللمح مع التحالف الدولي. وأكد ناشطون أن عدد املعتقلين واألسرى 

 ./17.02.20019قل العمر النفطي. /شام،  ى حإل وقد نقلوااملفرج عنهم قليل جًدا، 

دون شروط مسبقة  منألسد دعت حركة الضمير الدولية لتحرير املعتقلت واألطفال في سجون نظام ا .و

دون مساومة. جاء ذلك في مؤتمر أقيم في مدينة إسطنبول التركية، نظمته "حركة الضمير من و 

لين معتقل في سورية". وحضره عدد من املسؤو تحت شعار "حتى تحرير آخر امرأة وطفل  ،الدولية"

 ./20.02.2019شام،  عالم. /دول حول ال 110والسفراء والهيئات واملنظمات الحقوقية واإلنسانية من 

امرأة ورجل من أبناء مدينة درعا، كانت  28أفرجت قوات النظام السوري، األمن العسكري، عن  .ز

سنوات. /سمارت،   5اعتقالهم اص مر على ومنهم أشخ ات،اعتقلتهم خلل السنوات السابق

25.02.2019/ . 
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 رابًعا: النزوح والتهجير واللجوء

 هجير القسري لتواأخبار عن النزوح . 1

األطفال السوريين، “االثنين، أن:  ،أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( عبر بيان أصدرته  .أ

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

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

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

باط/ فبراير الجاري، عائلة، نزحت من )املنطقة منزوعة السلح( في ريفي إدلب وحماة، منذ بداية ش

 خ وقذائف املدفعية.م بمئات الصواريحتى تاريخ اليوم، من جراء استهداف قوات النظام بلداته

 /20.02.2019جيرون،  /

 بينهم خمسة رضع،  12األربعاء، أن  ،كشفت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  .ج
ً

وا قضطفل

. ارسردنية، نتيجة نقص الرعاية الصحية والبرد القفي مخيم "الركبان" على الحدود السورية  األ 

 ./27.02.2019 –سمارت، /

سكان مخيم الركبان، الواقع في منطقة خاضعة لحماية  ،يوم الخميس ،الحكومة السوريةحثت  .د

. الواليات املتحدة على الحدود مع األردن، على العودة إلى ديارهم، وقالت إنها ستساعدهم على ذلك

 ./28.02.2019رويترز،  /

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

لك في إطار ة خلل العام املاض ي؛ وذالجًئا للعودة إلى سوري 437مالًيا لـقدمت السلطات األملانية دعًما  .أ

تشجيع اللجئين للعودة طواعية إلى بلدهم، في حين أكدت الحكومة األملانية: أنها ستواصل العمل بهذا 

 ./25.02.2019. /شام،  ًضاالبرنامج في املستقبل أي

 12373ن: ن اللجئين في األردن محمد الحواري أأكد الناطق الرسمي باسم املفوضية السامية لشؤو  .ب

 إن وأضافشباط من العام الحالي،  20و 2018تشرين األول  15الجًئا سورًيا عادوا إلى بلدهم بين 

رار بالعودة أو بالبقاء. /شام،  وما زالت طوعية، واللجئ وحده من يملك الق ،العودة كانت

25.02.2019/. 
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 3(2)املشهد امليداني  :خامًسا

 تطورات املشهد امليداني. 1

السبت، املرحلة األخيرة من معركتها ضد تنظيم "الدولة  ،وات سوريا الديمقراطية"ت "قأطلق .أ

ة تستهدف آخر معاقل اإلسلمية" في محافظة دير الزور شرقي سورية. وقالت "قسد" في بيان: إن العملي

دنيين تبقى من م مدني، "وعزل ما 20000تنظيم "الدولة" في قرية الباغوز؛ وذلك بعد إجلء أكثر من 

 ./09.02.2019رت،  مخاطر الحرب". /سماعن 

باملئة من آخر معاقل  80إنهم سيطروا على  ،الخميس ،قال قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" .ب

شكل نهائي" على عناصر تنظيم ية" شرق دير الزور، وإنهم يتوقعون القضاء "بتنظيم "الدولة اإلسلم

عنصر من تنظيم الدولة، معظمهم من جنسيات  700أن: نحو  يوًما. وأضاف 15"الدولة" هناك، خلل 

، إن ؤسرونبين األشجار الكثيفة، وسيغير سورية، يوجدون حالًيا في الباغوز، ويختبئون في األنفاق و 

السورية ومنها إلى صحراء محافظة األنبار العراقية على الحدود السورية. /سمارت،  إلى البادية  لم يفروا

10.02.2019/ 

في شرق نهر الفرات، حيث تأكد  ”الدولة اإلسلمية“ت مجزرة جديدة في الجيب املتبقي لتنظيم قعو   .ج

التحالف الدولي على  جراء القصف املكثف من قبل طائراتمن أطفال،  7بينهم  مدنًيا، 16مقتل 

زور. امًنا مع العمليات العسكرية املستمرة في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الاملنطقة، تز 

 ./11.02.2019املرصد السوري،  /

شباط/ فبراير  11 ،نفذت القوات اإلسرائيلية قصًفا صاروخًيا على ريف القنيطرة؛ وذلك مساء االثنين  .د

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

عناصر على األقل من تلك املليشيا. /املرصد  4ى إلى إصابة جباتا الخشب والقنيطرة املهدمة، ما أد

 . /12.02.2019السوري،  

م نحو  .ه
ّ
سوريا  و)قواتعنصًرا من مقاتلي تنظيم )داعش( أنفسهم إلى قوات التحالف الدولي  240سل

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

 ./14.02.2019ت الشرقية في ريف دير الزور. /جيرون،  الفرا

                                                             
 .بها يتعلق وما السورية، األرض على تجري التي العسكرية العمليات :الميداني بالمشهد يقصد 2

3
 .يومية شبه بصورة تحصل التي روتينيةال والمعارك القصف عمليات نسجل ال
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 27غارة ضد التنظيم في سورية، بين  199قال "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسلمية" إنه نفذ  .و

موقًعا لألخير. /سمارت،   179الجاري، أسفرت عن تدمير  فبراير /شباط 9الفائت و ايرين /نيكانون الثا

15.02.2019/. 

األحد، ينص على  ،ريا الديمقراطية" )قسد( إلى اتفاق مع تنظيم "الدولة اإلسلمية"قوات سو توصلت " .ز

ن قوات ا مصرً عن 36شخص محتجزين لديه، من سجونه شرق دير الزور، بينهم  300إطلق سراح 

 ./17.02.2019التنظيم. /سمارت،   ائلتلعسوريا الديمقراطية،  مقابل إدخال مواد غذائية 

حتفهم، وأصيب العشرات في انفجارين وقعا يوم االثنين في وسط مدينة  -على األقل- شخًصا 15لقي   .ح

 ./18.02.2019إدلب التي تسيطر عليها املعارضة. /رويترز،  

بأساليب  -إن تنظيم الدولة اإلسلمية صّعد هجماته ،يوم الثلثاء ،الديمقراطيةقالت قوات سوريا  .ط

رية، مشيرة إلى التهديد الذي سيشكله املتشددون حتى بعد شرق سو على مقاتليها في  -حرب العصابات

 ./19.02.2019أن يفقدوا آخر معقل لهم هناك. /رويترز،  

عناصر تنظيم "الدولة اإلسلمية"  عاء عن "استسلم"رباأل  ،أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(  .ي

آخر معاقله في املحافظة. فقد  دالتي تعشرق مدينة دير الزور،  يين في قرية الباغوز جنوبوداملوج

شخص من عناصر التنظيم  2000 حوالىشاحنة )قاطرة ومقطورة( من القرية، وفيها  60خرجت 

حساباتها الرسمية  في"قسد" وبحماية منها. وقالت "قسد"  وعائلتهم إلى املناطق الخاضعة لسيطرة

دون أي إضافات  من م "أعلنوا االستسلم"،عناصر التنظيم وعائلتهإن  ،مواقع التواصل االجتماعيب

 ./20.02.2019أخرى. /سمارت،  

ي تنظيم عراقًيا وأجنبًيا من مقاتل 150سلمت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، العراق أكثر من  .ك

، عدة وقال مصدران عسكريان عراقيان إن هذه هي املجموعة األولى، من دفعاتالدولة اإلسلمية. 

 ./21.02.2019رويترز،  / .ةإجمالي صورةمقاتل ب 502ليم اق أبرم لتسبموجب اتف

سيارة موظفين يعملون في حقل العمر سيارة مفخخة، استهدفت  آخر بانفجار 12مدنًيا وجرح  22 قتل  .ل

 ./21.02.2019أثناء عبورهم طريق الشحيل العام. /سمارت،   في النفطي شرق دير الزور،

املدنيين في آخر جيب لتنظيم الدولة  لديمقراطية: إن من تبقى منقال مسؤول في قوات سوريا ا .م

ا؛ وذلك بعد أن عادت خالية اإلسلمية في شرق سورية، لم يغادروا يوم الخميس كما كان متوقعً 

 ./21.02.2019أرسلت لنقلهم. /رويترز،   شاحنات

ما  رية يوم الجمعة، فيغادرت شاحنات تحمل مدنيين آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسلمية في شرق سو  .ن

تنتظر قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة؛ لتلحق باملتشددين املحاصرين آخر 

 ./22.02.2019. /رويترز،  هزائمهم
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ن، خلل األسبوع الفائت، وجرح أكثر من اع املدني مقتل تسعة مدنيين بينهم امرأتمة الدفاوثقت منظ .س

بأكثر  يهاوغرب ي حماةوات النظام على مدن وقرى شمالأطفال، نتيجة قصف لقآخرين بينهم نساء و  30

 ./22.02.2019من ألف قذيفة مدفعية وصاروخية. /سمارت،  

جندي في  400إن الواليات املتحدة ستترك في املجمل  ،الجمعة ،يةكمير قال مسؤول كبير في اإلدارة األ  .ع

جري التفاوض عليها في شمال شرق البلد، وقاعدة سورية، على أن يتم تقسيمهم على منطقة آمنة، ي

ن املئتين في شمال شرق سورية، إي التنف قرب الحدود مع العراق واألردن. وأضاف: ي فميركأل للجيش ا

بيين؛ إلقامة املنطقة اآلمنة و جندي من الحلفاء األور  1500إلى  800التزام بنحو سيكونون في إطار 

 ./22.02.2019ومراقبتها. /رويترز،  

املنطقة املنزوعة السلح في أرياف  عائلة من 8314وثق فريق منسقي استجابة سورية، نزوح أكثر من  .ف

 ./24.02.2019. /شام،  قرية وبلدة ومخيًما 86موزعين على أكثر من  ،حماة وإدلب وحلب

 280األخيرة إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق في األيام  ،األحد ،قال الجيش العراقي في بيان .ص

 ./25.02.2019أسيًرا من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسلمية العراقيين واألجانب./رويترز،  

ألف مدني غادروا  40إن نحو  ،عاءقال مصطفى بالي املتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، األرب  .ق

أخيًرا على  هجوًماويؤجل  نظيم في سورية، بما يفوق التقديرات األولية،آخر بقعة يسيطر عليها الت

 ./27.02.2019الجيب. /رويترز،  

األربعاء، آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسلمية في  ،غادر مئات األشخاص اآلخرين من جنسيات مختلفة .ر

وضحاياه من آخر بقعة وات سوريا الديمقراطية في إطار نزوح كل من أتباع التنظيم سورية، بحراسة ق

على  2014التي أعلنها أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، عام  “فةخل ال”يسيطر عليها. وال يتبقى من 

سوى جزء من الباغوز التي تتألف من مجموعة قرى صغيرة وسط  ،أراض شاسعة من العراق وسورية

 ./28.02.2019زراعية على نهر الفرات عند الحدود مع العراق. /رويترز،  أراض 

االنتصار ”إن قواته ستعلن  ،طية، مظلوم كوباني، الخميسقال القائد العام لقوات سوريا الديمقرا .ش

 ./28.02.2019على تنظيم الدولة اإلسلمية بعد أسبوع. /رويترز،   “الكامل
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 4خرائط السيطرة والنفوذ . 2

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

 
  2019/ 02/  01 آخر تحديث – املصدر: جسور  

  

                                                             

 مواقع فإن الشام، بادية في النظام قوات ولصالح الزور، دير ريف يف الديمقراطية سوريا قوات لصالح اتدريجي ً قضمها يتم حيث داعش، سيطرة مناطق في تحصل التي التغييرات استثناء4

  .تكرارها عدم ونفضل مجمدة، أصبحت والنفوذ السيطرة
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 ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية.تالرسم البياني اآل -

  
 .2019/ 02/  28تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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 ( 2م )الخريطة رق -
 
  وتظهر نقاط تمركز القوات التركية في ريف إدلب.توزع السيطرة في الشمال الغربي، ظهرت

 
  .02/2019/ 28حديث ر تآخ –املصدر: ستب 
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ظهر املناطق املستهدفة من قبل قوات النظام السوري في ريفي إدلب وحماة. 3الخريطة رقم ) -
 
 ( أدناه ت

  
 .2019/ 02/  23آخر تحديث  –املصدر: ستب 
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  ومناطق سيطرته املستجدات على مستوى النظام :سادًسا

 على املستوى السياس ي .1

إن حكومته لن تساوم على دستور البلد مع املعارضة  ،األحد ،األسد قال الرئيس السوري بشار .أ

دة كتابة مواد املدعومة من تركيا، منتقًدا عملية السلم التي ترعاها األمم املتحدة، وتهدف إلى إعا

 ./17.02.2019الدستور. /رويترز،  

فكرة منح  -الثلثاء - ةرفضت بثينة شعبان، املستشارة اإلعلمية للرئيس السوري بشار األسد، بشد .ب

األكراد السوريين قدًرا من الحكم الذاتي، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تقسيم البلد. 

 ./19.02.2019رويترز،  /

بالتنسيق مع “املستشارة السياسية واإلعلمية لبشار األسد، بثينة شعبان: إن قرار النظام  لتقا .ج

مسألة تحرير إدلب محسومة، “، مشيرة إلى أن ”لب إلى حضن الوطنإدالحليف الروس ي، هو أن تعود 

 ./22.02.2019جيرون،  /. ”لكن أمر العملية مرتبط بالتوقيت

على اإليراني علي خامنئي في العاصمة ر األسد، االثنين، املرشد األ التقى رئيس النظام السوري بشا .د

تي تعد األولى له إلى إيران. /سمارت،  الدون إعلن مسبق عن تلك الزيارة من اإليرانية طهران، 

25.02.2019/. 

ا ةأصدرت روسيا وسوري .ه
ً
للقوات ية إلى الرحيل، وإلى السماح ميركاألربعاء، يدعو القوات األ ، بياًنا مشترك

ندعو ”جنوب شرق سورية. وقال البيان: في لء الجئين داخل مخيم الركبان الروسية والسورية بإج

على األراض ي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل  تي توجد وحدات عسكرية لهاالواليات املتحدة ال

 ./27.02.2019رويترز،  /. “عن البلد

دعوة  -األربعاء- سد وجهاإليرانية أن الرئيس السوري بشار األ  ذكرت وكالة أنباء الجمهورية اإلسلمية .و

دون تحديد موعد الزيارة. وكان ظريف من إلى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق 

تتعارض ”ووصفها بأنها:  ، قد قدم استقالته قبل نحو يومين، لكن الرئيس اإليراني حسن روحاني رفضها

 ./27.02.2019رويترز،  /. “طنيةمع املصالح الو 

 

 العسكري على املستوى . 2

 ال يوجد 
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 على املستويات األخرى . 3

في املئة  40طبية في سورية، أمس الجمعة: إن لعام لهيئة االختصاصات القال يوسف قبلن، املدير ا .أ

ين الجدد، وقد تسبب من األطباء في سورية غادروا البلد، خلل السنوات األخيرة، معظمهم من املتخرج

في املئة من خريجي كلية الطب الجدد،  80ذلك في نقص كبير بالكوادر الطبية في سورية. فيما غادر 

جيرون،  / .”والرعاية أّمنت لهم الحكومة فرص التعليم“ا من هجرة األطباء، بعد أن مستغربً 

02.02.2019/. 

مع حكومة النظام السوري، تتضمن بناء مئتي  أعلنت مصادر رسمية إيرانية: عن توقيع مذكرة تفاهم .ب

هدافها. ئة من أفي امل 90دة سكنية في سورية، مشيرة من جهة أخرى إلى أن إيران حققت أكثر من ألف وح

 ./25.02.2019سمارت،  /

 

 ( 5)املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها :سابًعا

 على املستوى السياس ي .1

ئر السورية"، الخميس، اجتماًعا في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، قبائل والعشاعقد "مجلس ال .أ

أعضاء مجلس إدارته، املكون من  اختير فيهى، بحضور رئيس االئتلف الوطني وعدة شخصيات أخر 

وأصدر املجلس بياًنا أشار فيه . والسريان واألكراد، عضًوا، بينهم ممثلون عن: العرب، والتركمان، 50

م بأسس الثورة السورية، وتعهداتهم تجاه الشعب من أجل إسقاط لى أن املشاركين يؤكدون التزامهإ

لعناصر اإلرهابية وغرافي، وإخراج كافة الثابت، ضد التغيير الديم"جدد املشاركون موقفهم اوالنظام، 

 ./21.02.2019  ". /شام،وامليليشيات الطائفية والقوى األجنبية املعادية للشعب السوري من البلد

استقال الدكتور جواد أبو حطب، الخميس، من رئاسة الحكومة السورية املؤقتة، بعد نحو ثلث  .ب

 ./28.02.2019. /سمارت،  بسنوات من توليه املنص

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

                                                             
 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 غراضأل5

  .لها وتصنيفنا المعارضة
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 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

ا
ً
 اطق سيطرتهااملستجدات على مستوى القوى الكردية ومن :ثامن

 على املستوى السياس ي .1

ارة أن هناك مفاوضات بين اإلد ،أكد كينو كبرائيل، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية .أ

 رق سورية من جهة ونظام األسد والطرف الروس ي من جهة أخرى، وأشار إلىالذاتية لشمال وشمال ش

ن التواصل مستمر مع جميع األطراف ألجل إيجاد أن "هذه األطراف لم تصل بعد إلى اتفاق واضح، ولك

 ./20.02.2019ٍل لجميع القضايا العالقة في املنطقة". /شام،  حلو 

جلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد أن مسؤولي اإلدارة الذاتية ة التنفيذية في مأكدت رئيسة الهيئ .ب

ي للمساعدة في حماية املناطق في )كردستان سورية( أجبروا على اللجوء إلى موسكو والنظام السور 

ة ت والعمليات الجوية التركيالخاضعة لسيطرتهم. وأضافت: "لقد أرغمنا على االختيار بين قبول الدبابا

  ./10.02.2019ى الحدود بيننا وبين تركيا". /شام ،  أو تمركز قوات النظام عل

 

 على املستوى العسكري  .2

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

لدولة اإلسلمية، وعبر عن أمله في من القوات الدولية في سورية للمساعدة في محاربة تنظيم ا 1500و

 ./18.02.2019حدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل. /رويترز،  أن توقف الواليات املت

األميركية" جوزيف فوتيل، مساء االثنين، طلب القائد العام لـ )قوات ة املركزية قائد القياد“رفض  .ب

كية في سورية، بهدف القضاء على بقايا تنظيم سوريا الديمقراطية( إبقاء جزء من القوات األمير 

ى أن واشنطن )داعش(، وذلك خلل اجتماع بين الطرفين، شمال شرق سورية. وشدد فوتيل عل

ا لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب"، حب من سوريةستنس
ً
 ./19.02.2019جيرون،  /. ”تنفيذ

 

 على املستويات األخرى . 3

 ال يوجد
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توى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل ت على مساملستجدا: تاسًعا

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد     

 العسكري على املستوى . 2

 ال يوجد

 األخرى  ستوياتعلى امل .3

 ال يوجد     

 

 املستجدات على صعيد العملية السياسية :عاشًرا
ات املتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، أكدت املجموعة الدولية املصغرة حول سورية )الوالي .أ

في سورية، وأضافت في بيان لها أمس:  ”ال بديل عن الحل السياس ي“دية، ومصر، واألردن( أن: والسعو 

جيرون، /. ”بيدرسون نجدد دعمنا لألمم املتحدة، ولجهود مبعوث األمم املتحدة الخاص بسورية: “

07.02.2019/. 

ني" في اللجنة الدستورية السورية؛ لتصبح األحد، قائمة "املجتمع املدشكلت األمم املتحدة اليوم،  .ب

الهيئة العليا للمفاوضات. بذلك اللجنة جاهزة لبدء أعمالها بعد تشكيل ثلث النظام السوري وثلث 

 ./10.02.2019سمارت،  /

ية، التي جمعت رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتش ي الروس انتهت أعمال القمة .ج

ء األزمة السورية، ومكافحة اإلرهاب، الخميس، حيث أكد البيان الختامي "استمرار العمل املشترك إلنها

 ./14.02.2019ورية". /سمارت،  والحفاظ على وحدة األراض ي الس

أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية  ،فروف، األربعاءأعلن وزير الخارجية الروس ي، سيرغي ال  .د

وقال: "في مؤتمر سوتش ي تهيأت جميع الظروف لبدء عملية سياسية، وأوشكت على هاء. االنت وشكت

ة بمشاركة القوى السياسية كافة". /شام،  االنتهاء عملية تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوري

20.02.2019/. 
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عنية من ير الخارجية الروس ي، ميخائيل بوغدانوف، إلى استمرار العمل مع الجهات املأشار نائب وز  .ه

 إطلق عمل الل
ً

ن إجنة في أقرب وقت. وأضاف أجل إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية، آمل

مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة األصل. /شام،   6بدال األمم املتحدة تصر على است

21.02.2019/ . 

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة :حادي عشر  املستجدات في مو

 املتحدة األميركيةيات الول  .1

بتشريع  -الخميس- ي دونالد ترامب، دفع مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ميركفي تحد للرئيس األ  .أ

ألي سحب فوري للقوات من سورية وأفغانستان. وجاء تصويت لى حد بعيد يعارض خططه رمزي إ

صوًتا لصالح تعديل غير ملزم، صاغه زعيم األغلبية  23صوًتا مقابل  68مجلس الشيوخ بواقع 

ا م كلتيهما الدولتين اإلسلمية فيويعبر عن رؤية املجلس في أن تنظيم الدولة  مكونيل، رية ميتشالجمهو 

 ./01.02.2019للواليات املتحدة. /رويترز،   “تهديًدا خطًرا”ل يزال يشك

ية من سورية ميركالوقت حان" لسحب القوات األ ي دونالد ترامب، الجمعة إن "ميركقال الرئيس األ  .ب

قشة تعديل قانوني ي بأغلبية لصالح مناميركتصويت مجلس الشيوخ األ  من رغمعلى الوأفغانستان، 

 ./01.02.2019. /سمارت،  يعارض االنسحاب

أصدرت محكمة أميركية، الخميس، حكًما يقض ي بمسؤولية حكومة النظام السوري عن مقتل   .ج

، مطالبة إياها بدفع مبلغ تعويض مالي يصل إلى 2012ميركية ماري كولفين في سورية عام الصحافية األ 

 ./01.02.2019مليون دوالر /جيرون،   302

)قانون قيصر( بغالبية أعضائه؛ ما يمهد لفرض  ي، الليلة املاضية، مشروعأقّر مجلس الشيوخ األميرك .د

 ئم حرب في سورية. وقد صوت لصالح القانون عقوبات على نظام األسد وداعميه، بسبب ارتكابه جرا

 ./06.02.2019عضًوا عارضوا القانون. /جيرون،   23عضًوا مقابل  77

إن من املرجح أن تبدأ  ،، األحديةميركسكرية املركزية األ قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة الع .ه

ا ملا أمر به الرئيس دونالد ترامب. الواليات املتحدة خلل أسابيع سحب قواتها البرية من سورية تنفي
ً
ذ

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

 ب تنظيم الدولة اإلسلمية قرب الحدود العراقية.دة هجوًما أخيًرا على جيو تدعمهم الواليات املتح

 ./11.02.2019رويترز،  /
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ية في الشرق األوسط إن الواليات ميركجوزيف فوتيل الذي يشرف على القوات األ  قال الجنرال األميركي .و

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

ي املزمع من سورية، شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم الدولة اإلسلمية. ميركاالنسحاب األ 

 ./15.02.2019رويترز،  /

استعادة ”ي دونالد ترامب، السبت: إن الواليات املتحدة تطلب من الحلفاء األوروبيين ميركقال الرئيس األ  .ز

 سلمية الذين من مقاتلي تنظيم الدولة اإل  “800أكثر من 
 
ملحاكمة، إلى اوإحالتهم  ،في سورية واسر أ

الدولة اإلسلمية املعتقلين في  وأضاف أن الواليات املتحدة ال تريد أن تقف، وتشاهد مقاتلي تنظيم

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

17.02.2019/. 

ي كبير إن الواليات املتحدة ستضطر إلى وقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا يركأمقال جنرال  .ح

سلمية في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الديمقراطية التي تقاتل تنظيم الدولة اإل 

 ./17.02.2019األسد أو روسيا. /رويترز ،  

 200من  “مجموعة صغيرة لحفظ السلم” إن الواليات املتحدة ستترك ،الخميس ،قال البيت األبيض .ط

ترامب عن ة من الوقت بعد انسحابها؛ وذلك بعد تراجع الرئيس دونالد دي، في سورية ملأميركجندي 

 ./22.02.2019/رويترز،   .سحب القوات بالكامل

ن إن بقاء جزء م ،الشيوخ األميركيقال السيناتور األميركي، ليندس ي غراهام، في بيان صادر عن مجلس  .ي

ية في سورية ضمن "قوات حفظ سلم دولية"، سيمنع املواجهة بين تركيا و"قوات سوريا ميركالقوات األ 

جندي في سورية يمنع عودة  200ي دونالد ترامب إبقاء ميركأن "قرار الرئيس األ الديمقراطية"، وأضاف: 

د انسحابنا". وأشار إلى ران بملء الفراغ الذي سنتركه بعتنظيم الدولة اإلسلمية، كما لن سيسمح إلي

احتواء ي، و ميركأن "املنطقة اآلمنة في سورية بإدارة قوات دولية هي الحل األمثل لضمان األمن القومي األ 

 –إيران، إضافة إلى ضمان هزيمة تنظيم الدولة، وحماية حلفائنا األتراك، وتأمين الحدود السورية 

 /22.02.2019ت،  التركية". /سمار 

فاع األميركية تفاصيل القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بشأن كشفت وزارة الد .ك

ه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود مقسمين بين املنطقة اإلبقاء على قوة عسكرية في سورية، قائلة إن

 ميركية في التنف قرب الحدود معاآلمنة التي يجرى التفاوض حولها في شمال شرق سورية، والقاعدة األ 

 ./23.02.2019. /شام،  العراق واألردن
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 روسيا التحادية .2

عد لعملية عسكرية ضد إدلب، أن بلده  ،الجمعة أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، .أ
 
ت

وخضوع إدلب التفاق سوتش ي املوقع بين  ،االعتراض التركي من رغمعلى البالتعاون مع جيش النظام، 

 ./09.02.2019تركيا وروسيا. /جيرون،  

لنظيريه التركي واإليراني يجب عدم التغاض ي عن وجود  ،الخميس قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين، .ب

في منطقة إدلب السورية. وأضاف أن التحركات العدوانية التي يقوم بها املتشددون  “بيةجماعات إرها”

 ./14.02.2019/رويترز،   في محافظة إدلب لن تمر دون عقاب.

وإيران اتفقت على تحركات إضافية لم الخميس: إن روسيا وتركيا  ،رئيس الروس ي فلديمير بوتينقال ال  .ج

، لكن الكرملين قال إنه “بؤر ساخنة لإلرهاب”لسورية مما وصفها بأنها يحددها؛ إلخلء محافظة إدلب ا

 ./14.02.2019. /رويترز،  لن تكون هناك عملية عسكرية

مشتركة مع تركيا في رغي الفروف، السبت: أن بلده ستسير دوريات كشف وزير الخارجية الروس ي سي .د

عقب سيطرة جبهة النصرة )في  ، فياملنطقة "املنطقة املنزوعة السلح" في سورية بعد تدهور اتفاق تلك

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

تقسيم سورية وإنشاء دويلة ي سيرغي الفروف، الثلثاء، واشنطن بالسعي لاتهم وزير الخارجية الروس  .ه

 ./19.02.2019شرق الفرات. /شام،  

ية الروس ي سيرغي الفروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على االستناد إلى اتفاق أضنة أعلن وزير الخارج .و

. ”ة على الحدود السوريةالتصدي للتهديدات اإلرهابي“( من أجل 1998)املبرم بين تركيا وسورية عام 

خلل القمة الثلثية، بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتش ي “ن هذا االتفاق تم إ وأضاف

 ./20.02.2019جيرون،  /. ”سية( األسبوع املنصرم)الرو 

 

 دول التحاد األوروبي. 3

إن  ،وم اإلثنيني، قالت مفوضة األمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغريني .أ

"التوصل إلى حل سياس ي في سورية تحت رعاية األمم املتحدة، من الشروط املسبقة لتطبيع العلقات 

ن االتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللجئين السوريين إبشار األسد". وأضافت  مع نظام

مارس/ آذار  14و12، بين يومي على أراضيها، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث الداعم لسورية

 ./04.02.2019املقبل. /شام،  
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مواطنين سوريين اثنين للشتباه بارتكابهما  عن اعتقال ،أعلنت النيابة الفدرالية األملانية، يوم األربعاء .ب

رات السورية، علًما أنهما منشقان عن النظام منذ باخستجرائم ضد اإلنسانية خلل عملهما في اال 

 42عاًما، وإياد. أ، البالغ  56بي. والعنصرين هما أنور. ر، البالغ من العمر لى للحراك الشعاألعوام األو 

 ./13.02.2019. /شام،  2012ي العام هما غادر سورية فعاًما، وكل 

أعلن وزير األمن البريطاني بين واليس أن حكومة بلده لن تخاطر بأرواح مواطنيها بين عسكريين أو  .ج

املحتجزين في سورية والعراق بعد قتالهم في صفوف "داعش" /شام،  واعش بريطانيا مدنيين الستعادة د

14.02.2019/. 

جان إيف لو دريان، يوم الجمعة: إن سياسة الواليات املتحدة بشأن قال وزير الخارجية الفرنس ي،  .د

يصب ي دونالد ترامب سحب القوات من هناك؛ سميرك؛ ألن قرار الرئيس األ “لغز”شمال شرق سورية 

 ./15.02.2019في صالح إيران التي تريد واشنطن تشديد السياسات تجاهها. /رويترز،  

نس بارلي، األحد: يجب حماية عناصر "قوات سوريا قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورا .ه

ورية، وتوعد تركيا بشن عملية ية من سميركالديمقراطية" )قسد( بعد انسحاب الواليات املتحدة األ 

رق نهر الفرات. وحذرت قسد من التقارب مع حكومة النظام السوري. /سمارت،  عسكرية ش

17.02.2019/. 

ل بيلوبيه، يوم االثنين: إن بلدها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي قالت وزيرة العدل الفرنسية، نيكو   .و

كل حالة ”فق مبدأ سلمية من سورية، وستعيد املقاتلين و الستعادة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة اإل 

 ./18.02.2019رويترز،  /. “على حدة

لخميس: أن االتحاد متفق مع كريستيان برغر، رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى تركيا، اليوم ا أكد .ز

 ./28.02.2019الحكومة التركية على ضرورة حل القضية السورية سياسًيا، ال عسكرًيا. /جيرون،  

 

 الدول العربية. 4

 أعضائها العام لجامعة الدول العربية: أن عودة سورية إلى هذه املنظمة تتطلب توافقأكد األمين  .أ

لحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدانها. /شام،  ، وهذا أمر غير حاصل في الوقت اجميعهم

04.02.2019/. 

عات أنها ستلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصرا ،ذكرت الحكومة اللبنانية الجديدة، الثلثاء .ب

 . /05.02.2019اإلقليمية، مثل الحرب السورية. /رويترز،  
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ي سورية سياسًيا، وإلى تفعيل الدور العربي دعا العاهل األردني امللك عبد هللا الثاني إلى حل األزمة ف .ج

املشترك للتعامل مع التحديات القائمة، مشدًدا على ضرورة التوصل إلى حل سياس ي لألزمة يحفظ 

 ./11.02.2019ا وشعًبا. /شام،  وحدة سورية أرضً 

على تقديم ضمانات بشأن حقوق امللكية  ،االثنين، اسيل سوريةحث وزير خارجية لبنان جبران ب .د

 ./11.02.2019والخدمة العسكرية لتشجيع اللجئين السوريين على العودة إلى بلدهم. /رويترز،  

األوروبي فيديريكا موغيريني، أن لبنان أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وزيرة خارجية االتحاد   .ه

زمة هناك. /شام،  إلى "املناطق اآلمنة" في سورية ولن ينتظر الحل السياس ي لأل  سيواصل إعادة النازحين

26.02.2019/. 

 

 إيران .5

إن استمرت في مهاجمة أهداف في سورية.  “حازم وملئم”حذرت إيران إسرائيل، الثلثاء، من رد   .أ

 . /05.02.2019رويترز،  /

وإن  إن سورية من أولويات السياسة الخارجية، ،خامنئيمستشار آية هللا علي ، قال علي أكبر واليتي  .ب

ي دونالد ترامب. /رويترز،  ميركية االنسحاب من هناك كما يخطط الرئيس األ ميركأل على القوات ا

06.02.2019/. 

يوم الخميس: إنه يدعم مسعى تطهير  قال الرئيس اإليراني حسن روحاني لنظيريه الروس ي والتركي  .ج

كون من أنه سي من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل إلى جبهة النصرة، وأضاف: منطقة إدلب في سورية

 ./14.02.2019الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم ملجرد أنهم غيروا اسمهم. /رويترز،  

في  “ملموسة”م اتخاذها إجراءات لعد ،الخميس ة،انتقد الرئيس اإليراني حسن روحاني األمم املتحد .د

ة إلى القمة في سوتش ي كانت مفيدة وبناءة جًدا بالنسب”سورية الستعادة السلم واألمن، وقال: إن 

استعادة السلم واألمن في سورية واملنطقة والعالم... يجب أن يتخذ السوريون، بما في ذلك األكراد، 

 ./14.02.2019  رويترز،/. “سلم طويل األمدالقرار بشأن مستقبل سورية... التي تحتاج إلى 

بقوة ردع مقابل قال أمين املجلس األعلى القومي اإليراني علي شمخاني إن سورية ستتمتع قريًبا  .ه

"إسرائيل"، مؤكًدا أن بلده لن تنسحب من سورية، وأن لديها خيارات لتحييد العقوبات األميركية "غير 

 مهًما أ املشروعة". وأضاف
ً

درة الردع مقابل إسرائيل، وأن إيران ستشهده سورية قريًبا بشأن قن تحوال

د تأثير إستراتيجي للعتداءات اإلسرائيلية. من أهدافها في سورية، مضيًفا أنه ال يوج باملئة 90حققت 

 ./23.02.2019شام،  /
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ي جواد سبب استقالة وزير الخارجية اإليران“نقلت وكالة )فارس( اإليرانية، عن مصدر رسمي، أن  .و

يق معه من قبل كبار مسؤولي رئاسة الجمهورية، لحضور لقاء الرئيس حسن ظريف، هو: عدم التنس

جيرون،  /. ”لسوري بشار األسد الذي زار طهران، أمس االثنينروحاني مع رئيس النظام ا

26.02.2019/. 

 

 تركيا .6

ال، على مستوى منخفض، مع إن بلده تواصل االتص ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، األحد .أ

دعم أنقرة ملسلحي املعارضة الذين يحاربون منذ سنوات إلسقاط  منرغم ال ، علىالحكومة السورية

 ./03.02.2019يس بشار األسد. /رويترز،  الرئ

إن نظام بشار األسد فقد شرعيته وال مستقبل  ،قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، االثنين .ب

ى أنه "في إطار أمن تركيا، يمكن ألفراد جهاز االستخبارات التركي أن تتواصل بين الحين له. وأشار إل

عناصر النظام ... من أجل أمن وسلمة العمليات التي ينفذونها واآلخر مع مختلف األطراف بمن فيهم 

 . /04.02.2019باألمر الذي يستدعي االستغراب". /شام،   على األراض ي السورية، وهذا ليس

ال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه لم ير بعد خطة مقبولة من الواليات املتحدة إلقامة منطقة ق .ج

ي دونالد ترامب إنشاء هذه ميركبعد ثلثة أسابيع من اقتراح الرئيس األ  آمنة في شمال شرق سورية

 ./05.02.2019املنطقة. /رويترز،  

ة بشأن سورية مع نظيريه اإليراني والروس ي يوم قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد قم .د

ض ى. /رويترز،  إن آمال التوصل إلى حل سياس ي للصراع السوري أقوى اآلن من أي وقت م ،الخميس

14.02.2019/. 

ية فقط، هي التي يجب أن تكون في إن القوات الترك ،قال وزير الدفاع التركي، خلوص ي أكار، الجمعة  .ه

 ./15.02.2019قامتها في شمال شرق سورية. /رويترز،  املنطقة اآلمنة املزمع إ

اض ي السورية، مشيًرا إلى أن احترام أنقرة لوحدة األر  ،جدد وزير الدفاع التركي، خلوص ي أكار، األحد .و

 ./17.02.2019القضية األساسية لبلده أمن حدودها وشعبها. /شام،  

ده لن تتحمل بمفردها موجة لجوء جديدة من إن بل  ،قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلثاء .ز

حل مشكلة الهجرة "إبقاء اللجئين داخل حدودنا ال يمكن اعتباره الطريقة املثلى ل إن سورية. وأضاف

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

 . /19.02.2019مارت،  اللجئين السوريين إلى بلدهم". /س
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إن أي منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع سورية  ،ن، السبتقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغا .ح

 ./23.02.2019تكون تحت سيطرة تركيا. /رويترز،   يجب أن

إن بلده عازمة على إنشاء منطقة آمنة شمال شرق  ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت .ط

يع عودة مليون ونصف الجئ ستسهم في تسر  هما كانت الظروف". وأوضح أن املنطقة اآلمنةسورية "م

ن حدود تركيا وسلمة مواطنيها أيًضا. /سمارت،  سوري إلى منطقة منبج في حلب، وستضمن أم

23.02.2019/. 

تنفيذ "خارطة ي على الحيلولة دون تأخير ميركموافقة الجانب األ  ،أعلن وزير الدفاع التركي، خلوص ي أكار .ي

 ./23.02.2019. /شام،  السورية، واستكمالها في أقرب وقتالطريق" املتعلقة بمدينة منبج 

أنه ال يمكن ألنقرة السماح ألحد بتولي مسؤولية اإلشراف على املنطقة  أردوغانأكد الرئيس رجب طيب   .ك

 ./26.02.2019. /شام،  اآلمنة املحتملة شمال شرق سورية، بما يشكل تهديًدا لتركيا

 

 إسرائيل. 7

 امصنعً  وأنشأتوالغرب،  ”إسرائيل“أن إيران حاولت خداع  العسكرية اإلسرائيليةرات اخبستأكدت اال  .أ

 من لبنان، لتفادي الضربات اإلسرائيلية، إلنت
ً

اج الصواريخ الدقيقة على األراض ي السورية، بدال

 ./09.02.2019بمساعدة من نظام األسد. /جيرون،  

: "نحن لم  أعرب مسؤول .ب
ً

أمني إسرائيلي عن موقف الفت إزاء الدور املدني إليران في سورية، قائل

ية في مشاريع إعادة إعمار سورية، لكننا متمسكون بموقفنا نعارض، ولم نعمل شيًئا ضد مشاركة إيران

راني؛ عسكري اإليالصارم ضد التموضع العسكري اإليراني في سورية. فإذا كان الترميم غطاء للنشاط ال

فإننا سنتعامل معه كعمل عسكري بكل املقاييس. وسنحاربه بكل السبل املمكنة". /شام،  

12.02.2019/.  

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة األمم املتحدة. 8

 ال يوجد 

 

 أخرى . 9

  ال يوجد
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 ثاني عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
ي، دونالد ترامب، أن قواته ميركية في تقرير لها إن "إعلن الرئيس األ ميرك"فورين بوليس ي" األ  مجلةقالت  .1

ية ميركقد يعجل باندالع املواجهة بين القوات األ  أنشطة إيران؛سوف تبقى في العراق وسورية ملراقبة 

 -ستراتيجية الجديدة ال تلك الدولتين". فاوالقوات اإليرانية التي تتمركز مليشيات تابعة لها في كل من 

ر كليهما ستشكل تغييًرا عملًيا جوهرًيا في البلدين -حسب التقريرب
ّ
، قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. ويذك

، 2011ي السابق باراك أوباما سحب قواته من العراق عام ميركتقرير بما حصل بعد أن قرر الرئيس األ ال

، ما دفع واشنطن إلرسال 2014العراق وسورية في  ٍض واسعة في كل منحيث تمكنت داعش احتلل أرا

 قواتها والتدخل عسكرًيا في كل البلدين. 

ية في مهمتها ميركز العقبات التي ستواجه القوات األ تنقل الصحيفة عن محللين سياسيين، أن أبر 

وة الذي أقر عام الجديدة هو عدم وجود سند دستوري وقانوني، حيث إن التصريح باستخدام الق

ية بمحاربة الجماعات املسلحة غير الحكومية، مثل: تنظيم "داعش"، أو ميرك، يأذن للقوات األ 2001

ركية غير مخولة باستهداف الجهات الحكومية، مثل: القوات تنظيم القاعدة، كما أن "القوات األمي

األستاذ في كلية  لك ماثيو واكسمان،اإليرانية، أو الروسية، أو السورية، ما لم يتم مهاجمتها". ويؤكد ذ

الحقوق بجامعة كولومبيا، الذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس األمن 

"إدارة أوباما لم تقدم أي مبرر واضح للقانون الدولي للهجمات الجوية رًدا على  القومي، ويضيف: أن

 . /05.02.2019 استخدام األسد لألسلحة الكيمياوية". /شام، 

 

"انتهت خالفة تنظيم نشرت صحيفة "التايمز" تقريًرا ملراسلها لشؤون الشرق األوسط، عنوانه  .2

ى أن الخلفة التي أقامها تنظيم الدولة في العراق وسورية ، يشير إلالدولة... ماذا عن أيديولوجيته؟"

 للمئات  فنهاية الحرب ضد التنظيمربما انتهت، لكن األيديولوجية التي قام عليها انتشرت، 
ً
ال تعتبر نهاية

 من مقاتليه املحاصرين شرق سورية، أو ملن فر منهم.

احة إلعادة تنظيم صفوفه في ظل حسب الصحيفة، فإن البنتاغون يخش ى من أن يجد التنظيم مسوب

ألف  30آالف إلى  3غياب القوات التي تقاتل، خاصة أن عدد املقاتلين في سورية والعراق يتراوح ما بين 

 وقد عاد الكثيرون منهم إلى بلدهم للمشاركة في معارك جديدة. مقاتل،

الحكومة العراقية هزيمته  ويؤكد التقرير أن "تنظيم الدولة أعاد تنظيم صفوفه في العراق بعد إعلن

ا أن هجوم منبج االنتحاري األخير بينً ، ونتوقع األمر ذاته في سورية". م2017في كانون األول/ ديسمبر 

 لك. دليل على ذ
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يقارن التقرير الحالة القائمة اآلن بالحالة التي حصلت عشية هزيمة االتحاد السوفييتي في أفغانستان، 

 – 21ب األفغانية حول العالم، ومنهم من جاء إلى أوروبا./عربي، حيث توزع املجاهدون من الحر 

08.02.2019/. 

 

هل تتجاهل موسكو األسد من أجل "سفابونايا براسا" الروسية تقريًرا بعنوان "نشرت صحيفة  .3

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

ألطراف املتدخلة في الصراع السوري، مثل روسيا، وتركيا، والجماعات املعارضة، اهتمام مختلف ا

 و ودمشق.علها سبًبا في إمكان توتر العلقات بين موسكودمشق، ما يج

يين في الوقت الحالي ال يمثلون أكبر مشاكل دمشق نظًرا ألنهم قرروا مغادرة ميركجاء في التقرير: "إن األ 

حت املسألة األكثر أهمية بالنسبة للسلطات السورية، هي: إدلب، املنطقة سورية. في املقابل، أصب

إنما بين مختلف الفصائل اإلرهابية، عليها منذ وقت طويل، ليس بين النظام واملعارضة فقط، و املتنازع 

 إلى جانب تركيا التي تسعى إلى بسط نفوذها هناك".

رب على إدلب، قِبل بوتين الهدنة، لكن "دون أخذ نتيجة للحجج التركية املقنعة بشأن آثار ومآالت الح

بذلك قد ساوى بين موقف دمشق وموقف معظم الجماعات موقف دمشق بعين االعتبار، ليكون 

ارضة التي تسيطر على إدلب من حيث األهمية. مما أغضب دمشق، التي أعربت عبر كل وسائل املع

بوتين وأردوغان، وعن عدم التزامها بالشروط  اإلعلم الحكومية، عن رفضها التام لهذا االتفاق بين

 املعلن عنها". 

إلجابة عن هذا ن تفعل؟ وهل تلجأ إلى الحرب كحل وحيد لهذه املشكلة؟ للكن ماذا على دمشق أ

السؤال، يقول أحد الخبراء العسكريين الروس: "إن دمشق في حاجة للقوة والدبلوماسية في آن واحد. 

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

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

 

ي من سورية قد ُيحيي ميرك"النسحاب األ  شرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" األميركية، تقريًرا بعنوانن .4

كاتبه: "أن قرار االنسحاب األميركي من سورية يمنح تركيا فرصة يرى تنافًسا تاريخًيا بين تركيا وإيران". 

 ا تاريخًيا بين تركيا وإيران". زيادة نفوذها في الشرق األوسط على حساب إيران، بل قد يحيي ذلك تنافًس 

قد يدفع العراق لحث واشنطن  أيًضا، يقول التقرير: إن انسحاب الواليات املتحدة الوشيك من سورية،

 واتها من ذلك البلد، مما يوسع كثيًرا مجال التنافس بين تركيا وإيران.حب قعلى س
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قتِبس:  حسب كاتب التقرير، إن تركيا في وضع تنافس ي أفضل من إيران،وب
َ
في هذه الفوض ى، تركيا في “أ

 وضع جيد يمكنها من تقديم دور مفيد من خلل استبدال الواليات املتحدة املعادية بجارة أقل عدوانية،

ًقا ملصادر رفيعة املستوى في أنقرة، فإن جزًءا من االتفاق األميركي التركي بشأن سورية يتضمن ووف

 ة طهران التوسعية في املنطقة". تفاهًما بأن تركيا ستحاول تهدئة أجند

ة تنافسية أخرى لتركيا على حساب إيران، فـ"التعاون الوثيق في عملية أستانا بشأن زييضيف الكاتب م

ا لدى ، وحسورية
ً
صول تركيا على استثناء لشراء النفط الخاضع للعقوبات من إيران، يعطي أنقرة نفوذ

 يات املتحدة لتعزيز نفوذها من خلل الحوار والتجارة". طهران، مما يجعل تركيا في وضع أفضل من الوال 

ور كبير في حسب التقرير، "يمكن لتركيا أيًضا التنافس على التجارة واالستثمار، فهي تتمتع بحضبو 

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

 آخر للفرص. إن موقع تر تنظيم الدولة اإل 
ً

كيا الجغرافي والثقل سلمية... ويمثل سوق الدفاع مجاال

عزيز حسن النية وتعزيز العلقات مع بغداد". الدبلوماس ي واملركز التجاري املتنامي يمثل وضًعا مثالًيا لت

 ./19.02.2019نترست، ترجمة الشرق العربي،  إذا ناشونال /

كز تنظيم الدولة في هضبة الجوالن السورية وسيناء املصرية، شكل وتختم الكاتبة بالقول: إن "تر 

أنشطة التنظيم، خشية عنصًرا دافًعا لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ملتابعة وملحقة كل 

 ./19.02.2019 – 21وصولها إلى الحدود اإلسرائيلية". /معاريف،  عربي، 

 

 آخر في في افتتاحية لها بعنوان "ية ميركيفة "واشنطن بوست" األ ت صحرأ .5
ً
إدارة ترامب ترتكب خطأ

 استراتيجًيا فادًحا في سورية بقراسورية
ً
 400رها إبقاء "، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ارتكبت خطأ

ي هناك، ينقسمون بين قاعدة التنف على الحدود األردنية، واملنطقة الشمالية على الحدود أميركجندي 

ماية املصالح ا. وتتساءل الصحيفة كيف يمكن لهذا العدد املتواضع أن يكفي "لحالسورية مع تركي

ت املتحدة في سورية وتركيا، وضمان ية، التي تشمل منع الصراع بين القوات املتحالفة مع الوالياميركاأل 

 عدم عودة مقاتلي تنظيم داعش، وعدم السماح لروسيا وإيران بتحقيق مكاسب جديدة في سورية".

: إنها "مع ذلك، خطوة إيجابية، لكونها سلكن 
ً
تخفف من األخطاء االستراتيجية الصحيفة تستدرك قائلة

 رغمعلى المًما على الدفاع عن قراره أمام الجميع، التي ارتكبها ترامب"، الذي بدا، حتى آخر لحظة، مص

 يات املتحدة.تحذير الجميع له من سوء فهمه األوضاع في سورية واملخاطر التي تواجه الوال  من

كانت ناجحة، عكس ما فعلته في العراق ترى الصحيفة أن مهمة الواليات املتحدة في سورية 

لذلك لم يتكبدوا بصمة مختلفة في شمال شرق سورية،  يون تمكنوا وضعميركوأفغانستان؛ فالقادة األ 
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في سورية،  خلل أربع سنوات سوى سبعة قتلى، وسيطر حلفاؤهم على أجزاء كبيرة، واستراتيجية

 على مستقبل هذا البلد.وللمرة األولى صار لواشنطن نفوذ حقيقي تساوم به 

ية الحفاظ على املكاسب التي تحققت في يين إقناع ترامب، بأهمميركوترى الصحيفة، أن على القادة األ 

ضعت.  ي يتعين على ترامب أن يحقق تسوية مع تركيا، تقض و سورية، وضرورة متابعة األهداف التي و 

ا. وفي الختام، على ترامب االستماع إلى أولئك ركأميبإنشاء منطقة عازلة بينها وبين األكراد املتحالفين مع 

رك ال
َ
 ./23.02.2019شرق األوسط، الذي ما زال يتخبط به. /شام،  الذين حذروه من الوقوع في ش

 

 بعنوان " .6
ً

 رأىو انتصار للحكمة" انقالب ترامب في سورية هنشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقاال

كاتبه أن هذا القرار انتصار مهم لإلدارة الحكيمة، بعد أن كان ترامب قد قرر، متهوًرا، سحب القوات 

 منخفضة التكاليف. األميركية من مهمة ناجحة 

، "الذين ةخاص صورةشكل إعلن ترامب عن االنسحاب مصدر قلٍق لكبار املسؤولين العسكريين ب

نت تنسحب من معركة لم تنته بعد، وتقّوض مصداقيتها مع الواليات املتحدة كا كانوا يخشون من أن

 الشركاء". 

جراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا واآلن، بعد أن غّير ترامب مساره، يواصل مسؤولو البنتاغون إ

وحلفاء رئيسين آخرين، حول االحتفاظ بوجود عسكري صغير في شمال شرق سورية أيًضا. ويقول أحد 

وسبق أن قاوم الحلفاء األوروبيون . ”أن نبقى مًعا، ونخرج مًعا“لدفاع: إن املنطق هو املسؤولين في وزارة ا

 .ن أن ترامب نفسه كان مستعًدا إلبقاء قوة أميركية على األرضهذا الطلب األولي، حتى كانوا على يقين م

سورية، سوف ركي في شمال شرق ن موافقة ترامب على دعم بعض الوجود العسكري األمييرى الكاتب، أ

تمنع حصول فراغ، تشغله تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، األمر الذي يزيد تعقيد الفوض ى في 

 سورية.

اله باإلشارة إلى التحدي الذي يفرضه قرار ترامب الجديد باستمرار دور الواليات يختم الكاتب مق

هذه دبلوماسًيا،  ”مرارية الحملةاست“الستفادة من املتحدة في تحقيق االستقرار في سورية، وهو "ا

بطريقة تؤدي إلى تقدم املناقشات حول إطار سياس ي جديد إلعادة بناء الحكم واألمن في ذلك البلد". 

 ./23.02.2019جيرون،  /
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تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  :ثالث عشر

 والعسكرية
، وتذبذب املوقف األميركي بين تأكيد على 2018ديسمبر  19ونالد ترامب في عد أن أعلن الرئيس األميركي دب

علن مرة أخرى في الثلث  األخير من شباط/ فبراير أن انسحاب عاجل أو بطيء أو مؤّجل، عاد ترامب نفسه لي 

مل، جندي من القوات املسلحة في شمال سورية، ما يعني تراجًعا عن االنسحاب الكا 400قررت إبقاء  أميركا

وبالطبع فإن هؤالء الجنود سيكونون ضمن حماية قواعد عسكرية أميركية عدة في الجوار وفي سورية نفسها، 

ملتحدة من سورية عسكرًيا ، فإن فكرة انسحاب الواليات ان ثمموسيبقون "مسمار جحا" أميركي في سورية، و 

رت أو في أضعف األحوال قد تغّير مستواها، من انسح
ّ
 اب إلى إعادة تموضع.نهائًيا قد تبخ

هذا القرار األميركي يؤكد أن البيت األبيض قرر الوقوف بوجه أنقرة وثنيها عن التفكير في السيطرة على 

ة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، حليف تتموضع امليليشيات الكردية التابعمناطق شرق الفرات، حيث 

 الواليات املتحدة.

أن  ،د املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون(، شون روبرستون تزامن القرار األميركي مع تأكي

نش ئ منطقة آمنة في شمال شرق سورية في إطار قوة متعدد ة الجنسيات، بالتعاون مع دول القوات األميركية ست 

ابعة لف شمال األطلس ي )الناتو(، وأشار إلى أن هذه املنطقة سوف تخلو من أي قوات تركية أو قوات تفي ح

 للمعارضة السورية.

أن واشنطن لم تلغ قرار االنسحاب من سورية، فإن اإلبقاء على عدد محدود من قواتها في من رغم على الو 

شّجع ًيا، يعني عدم التفاهم مع تركيا عسورية، حتى إن كان رمز  لى سيطرة قواتها على هذه املنطقة، وقد ي 

 أور 
ً

بقي قواو التصرف األميركي دوال
 
 تها في سورية أيًضا.بية كي ت

بات من الصعب اآلن، أن تتمدد القوات التركية شرق الفرات شمال سورية، على األقل في املدى املنظور، 

التي تريد أنقرة طردها من الشمال السوري؛ ملا اف لحماية كل امليليشيات الكردية فوجود جندي أميركي واحد ك

له من تهديد ألمنها القومي؛ ب
ّ
شك

 
 داًدا لحزب العمل الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.ها امتوصفت

ساوم تركيا، وتضغط عليها، وقد تعرض عليها ترضية ما، ل
 
كن تركيا ال تثق واضح أن الواليات املتحدة ت

األميركية، وتتردد في التقّدم خطوة نحو واشنطن دون ضمانات راسخة، وتستمر في التعاون مع محور بالوعود 

 إيران. - روسيا

وفق املعطيات، من الواضح أن مصلحة الواليات املتحدة هي في البقاء في سورية، حتى بعد هزيمة )داعش(، 

درك أن انسحابه ي ،شك ال ،فترامب لألكراد الذين دعمهم وتحالف معهم، كما عني خسارة مباشرة وسريعة ي 
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إلى دولة وراثية، وانتصاًرا لروسيا التي ستصبح يعني انتصاًرا معنوًيا لنظام األسد؛ يشجعه على تحويل سورية 

 ة.القطب األهم في الشرق األوسط، كما يعني نمو الشعور بالرغبة في دول قومية ودينية وعرقية في املنطق

جيب عن أسئلة أساسية حول الشأن السياسة األمير  كلتمش
 
كية في سورية أنها غير واضحة ومتقلبة، وال ت

املأساة السورية؟ وما الذي تسعى إليه الواليات املتحدة في سورية؟ وما التحالفات التي  السوري، مثل: ما نهاية

 ركيا وإرضاء العرب؟تريدها، ومع من؟ وكيف يمكن كبح روسيا ولجم إيران وطمأنة ت

بة عن هذه األسئلة غاية في التعقيد، وإعلن ترامب االنسحاب ثم التراجع، ال يرافقه خطط جديدة اإلجا

، وهذا يزيد من غموض دور وسياسات واستراتيجية الواليات املتحدة الحالية واللحقة في الشرق واضحة

 سورية على وجه الخصوص.في و ،األوسط عموًما

املتحدة العسكري من سورية، كان يمكن أن يضّر املنطقة ككل، ويترك الساحة ب الواليات قرار انسحا

منية واستراتيجية تعد األكثر خطًرا على مستوى العالم، لكن التراجع خواًء لروسيا وإيران، خصوًصا في منطقة أ

صحح أخطاءه ،عن االنسحاب أيًضا، ال يعني أن الواليات املتحدة ستمنح األمان
 
وسلبيتها الشديدة  ا وارتجالهاوت

 في سورية التي ظهرت بشكل جلي طوال ثماني سنوات.

املتحدة قادرة على وضع حد لهذه الحروب، بالتحالفات حروب عدة تحتضنها الساحة السورية، والواليات 

بدي إال السلبية، وتكتفي بأن تقوم بإدارة األزمة شرق األوسطية
 
 من، في سورية أو بالعصا الغليظة، لكنها ال ت

ها، وتستمر في مراقبة املأساة السورية، وفي استمرار الدمار والتقاسم واالنهيار، م
ّ
ا دون أن يكون لها دور في حل

فقدها الصدقية والهيبة لدى شعوب املنطقة عموًما.  ي 
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