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1 Joseph Trevithick, “Russian Forces Flood Into The Med Ahead Of Syrian Offensive, Here's Everything You 

Need To Know”, The Drive, 4 September 2018. http://www.thedrive.com/the-war-zone/23363/russian-

forces-flood-into-the-med-ahead-of-syrian-offensive-heres-everything-you-need-to-know  
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 مقدمة

بمساعدة روسيا وإيران  وشامل   جديد   م  لشن هجو  جّهز بشار األسد  السوري   الرئيس   يبدو أن  

 ة. يمكن أن تبدأ الحملة العسكريّ بشكل كبيرعلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها "املتمردون" 

ة يّ على أّي استخدام لألسلحة الكيميائ بالردّ  في أي يوم، وتأتي وسط تهديدات أمريكية رسمّي   بشكل  

وجيه في املنطقة، وت كبير، وإمكانية التدخل التركّي  روس يّ  عسكرّي  حشدة، و سوريّ من قبل الدولة ال

ة املوالية للحكومة في دمشق. وبالنظر إلى أن الوضع ة ضد القوات اإليرانيّ ة إسرائيليّ ضربات جويّ 

ٌد بشكل كبير، فقد  ة الحديثةجميع األخبار والحركات العسكريّ  لعرضالوقت  استثمرنا معق 

 ا يحدث وما يمكن أن يحدث.م ملحة عّم إلعطائك

، بعد أن شنت روسيا غارات جوية على 8102أيلول/سبتمبر  4جاءت موجة من النشاط في 

وعلى مناطق أخرى يسيطر  نفسه، أهداف في مدينة إدلب، عاصمة املحافظة التي تحمل االسم

 ملا ذكرته مجموعة 
ً
د املستقلة "املرص املراقبةعليها "املتمردون" السوريون في املنطقة، وفقا

ق الكرملين هذه العمليات 
 
السوري لحقوق اإلنسان" التي يقع مركزها في اململكة املتحدة. لقد عل

ألكثر من ثالثة أسابيع، وهذه الغارات الجوية الجديدة هي تمهيد محتمل للهجوم الشامل الذي 

 ةقوات الحكومة السوريّ  تستمر و  ر األسد أن يباشر به في املنطقة.يوشك الرئيس السوري بشا

على مواقع  واملدفعيّ  عمليات القصف الجوّي  شّن ب]الرئيس[ األسد  وامليليشيات املوالية لـ

 دين"."املتمرّ 
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 األمريكية السياسة ارتباك

تراقب الواليات املتحدة الوضع في » 8102أيلول/سبتمبر  4قال البيت األبيض في بيان له في 

سورية عن كثب، حيث يتعرض املاليين من "املدنيين األبرياء" لخطر هجوم محافظة إدلب في 

، فإذا 
ً
"نظام" األسد الوشيك، بدعم من روسيا وإيران، دعونا نكون واضحين، ال يزال موقفنا ثابتا

ة أخرى، سترّد الواليات املتحدة اختار الرئيس بشار األسد "استخدام األسلحة الكيماوية" مرّ 

 «.سريع ومناسبوحلفاؤها بشكل 

ت إدارة ترامب مجموعتين منفصلتين من ضربات صواريخ كروز ضد أهداف في سورية، 
ّ
شن

فعل على  رد  كلتاهما ، وكانتا 8102وواحدة أخرى في نيسان/أبريل  8102واحدة في نيسان/أبريل 

فرنسا للحكومة السورية. كما شاركت اململكة املتحدة و  *"هجمات األسلحة الكيميائية الفظيعة"

 .8102في عملية 

 لتهديد  وبدا بيان البيت األبيض
ً
بشكل أشّد،  ، ولكنابقترامب على تويتر في اليوم الس  موافقا

نوع من "الهجوم املتهور" الذي  تقف مكتوفة األيدي حيال أي لنأشار إلى أن الواليات املتحدة  إذ

 بالنظر إلى ميل الدو يؤدي إلى "كارثة إنسانية" أكبر في إدلب. تبدو هذه النتيجة 
ً
لة مضمونة تقريبا

 إلى "الهجوم العشوائّي السوريّ 
ً
ة املدنيّ  ةكان وتدمير البنية التحتيّ " على املراكز املأهولة بالّس ة سابقا

. يعتقد العديد من الخبراء واملرا "للمتمردين"كاملستشفيات التي يمكن أن تكون مفيدة 
ً
قبين تقريبا

 وإيرانيّ روسيّ  ،القادمة املدعومة نظام الدولةلة م  أن ح  
ً
 ا

ً
في املنطقة ستكون "وحشية" الطبع  ،ا

 .**من أجل إعادة تأكيد سيطرته الكاملة على الجزء الغربي من بالده بشكل خاّص 

عقدته  الذي فيّ اأكدت السفيرة األمريكية لدى األمم املتحدة نيكي هايلي في مؤتمرها الصح

 أن األ ، 8102 أيلول/سبتمبر 4في 
ّ
ولكن يبدو  ؛األحمر" للعمل األمريكّي  سلحة الكيماوية هي "الخط

                                                           

أصبحت مزاعم استخدام السالح الكيميائي من قبل قوات الحكومة السورية هي الذريعة ملنع الجيش السوري من * 

ن الذين يحاربون بالوكالة عن داعميهم. يلة من قبل املجموعات اإلرهابية وحماية الجهادياستعادة أراضيه املحت

 املترجمان[]

ال  على البنية التحتية كي –حينما تدافع عن أرضها–يتهم الكاتب الدولة السورية بأنها "تشن الهجمات العشوائية" ** 

 بـيستفيد منها ما سّماهم باملتمردين، وهم عناصُر "داعش" 
ً
ير الشام. هيئة تحر -"اإلرهابيين" و"النصرة" واملصّنفون عاملّيا

بير من أراض ي محافظة الرقة أثناء "محاربة داعش"، عن قيام دولته األمريكية بتدمير جزء ك بينما يغض الكاتب النظر

 املترجمان[]ناهيك عن وجود جنود أمريكيين على أرض ذات سيادة. 
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 على "الفظائع" األخرى. وأدلى الجنرال في سالح ف ردّ الواليات املتحدة لن تتصرّ  أن   أنها توّضح
ً
ا

البحرية األمريكية جوزيف دانفورد، رئيس هيئة األركان املشتركة، بتصريحات مماثلة في ذلك 

 حول اأصدر ت حينما اليوم،
ً
 واضحا

ً
[ األس ،"املدنيين" في املحتملة لتأثيراتحذيرا د ودعا ]الرئيس 

كأنها ة جوانب و بدت التعليقات من عّد  –إلى بذل املزيد من الجهود للتخفيف من األضرار الجانبية 

لبقاء الرئيس الّسورّي في الّسلطة في  ل الكاملالواليات املتحدة قريبة من التقب   تشير إلى أن  

 ملستقبل القريب.ا

إذا حدثت عمليات عسكرية »ثناء زيارته الرسمية لليونان أ للّصحافيين فيوقال دانفورد 

 في تجنّ  ،كبيرة، يمكننا أن نتوقع كارثة إنسانية
ً
تتم  ب ذلك. أقترح أنوأعتقد أننا سنرغب جميعا

 «.األبرياء خسارة أرواحعمليات مكافحة اإلرهاب بطريقة تقلل من مخاطر 

ية مايك بومبيو ووزير الخارج بين وزير الخارجية األمريكّي التي جرت  ةهاتفيّ الملكاملة ا أنإال 

الواليات املتحدة تعارض أي  ن  ، تبّين أأوغلو في وقت الحق من ذلك اليوم التركي مولود جاويش

ي ت فتقّدم للحكومة السورية إلى داخل إدلب. وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناوري

"نظام" األسد على إدلب  لـ عسكرّي   هجوم   اتفقا على أن أّي »أوغلو  إن بومبيو وجاويش لها: بيان  

 و"متهوّ 
ً
 مرفوضا

ً
" للصّ سيكون تصعيدا

ً
 يبقى موقف السياسة األمريكية غير واضح«. راع في سوريةرا

 تجاه ما يبدو 
ً
 سورّيا

ً
 حكومّيا

ً
 منه في املنطقة. مفرّ ال من دالئل متزايدة على أن  ثمة هجوما
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 الروس ي الحشد

ما يمكنه من أجل دعم ]الرئيس[  الكرملين مصمٌم على بذل كّل  أن   واضح يبدو وبشكل  

لدى روسيا مصالح  إذ ودرء أي تدخل محتمل بقيادة أمريكية في الوضع في إدلب. ،األسد

الجوية غرب سورية وموقعها البحري  رئيسة في سورية، بما في ذلك قاعدة حميميم استراتيجية

في طرطوس على البحر األبيض املتوسط. قام "املتمردون" املتمركزون في إدلب بمهاجمة املوقعين 

 ملساعدة الحكومة السوريّ  ما ر،بشكل متكرّ 
ً
 إضافيا

ً
ا ة على استعادة سيطرتهيعطي روسيا سببا

 على املنطقة.

ة الجامحة ، بتفصيل االتهامات التآمريّ The War Zone "ذا وور زون" في موقع لقد قمنا، نحن

 منهمامالتي وجهها الروس ضد الواليات املتحدة واململكة املتحدة على حد سواء، 
ً
ون د تهمين كال

أدلة، بالسعي إلى تنظيم هجمات باألسلحة الكيماوية كذريعة ملهاجمة ]الرئيس[ األسد. وقد 

اآلن عملية إعالمية نموذجية  انعكستو  ،استمرت هذه املزاعم التي ال أساس لها من الصحة

 عن تلك  االنتباه روسية تسعى إلى صرف وتشتيت
ً
عن أنشطتها الخاصة في سورية، فضال

  لوضعوالتي ببساطة تزيد ا]الرئيس[ األسد،  ة بـ"األنشطة" الخاصّ 
ً
ليها، في املناطق املتنازع عسوءا

 في الخطابات واال
ً
 مماثال

ً
ت تهامات في الفترة التي سبقت إطالق الواليامثل إدلب. لقد رأينا تصعيدا

 .8102املتحدة ملجموعة صواريخ كروز في نيسان/أبريل 

 من الطائرات والسفن الحربية ة هو أن الروس قد نشروا قد  ما يختلف هذه املرّ إّن 
ً
 هائال

ً
را

، تيباتدر  مجرد أنها أن الحجة الرسمية للكرملين ببساطةرغم وما حوله. في شرق البحر املتوسط 

 لتقديم الدعم للدولة السورية
ً
 وتشكيل عقبة أمام أي ،إال أن املناورة برّمتها تبدو مناسبة تماما

 هجمات تقودها الواليات املتحدة ضد ]الرئيس[ األسد.

أيلول/سبتمبر  2أن تمتد حتى  ُيفترض أيلول/سبتمبر والتي 0املناورات التي بدأت في  إن  

 لطائرة مقاتلة.  01و سفينة 82 وسوف تشترك فيها، 8102
ً
ه وفقا

ّ
لن ة وزارة الدفاع الروسيّ كما أن

 :ُيكتفى بهذه األصول وحدها، لكنها اآلن تشمل

   يصل ما يحمل أن يمكن الذي أوستينوف، املارشال سالفا، طراز من موّجهة صواريخ طّراد 

  01 إلى
ً
  14و للصوت، املخترق  P-1000 Vulkan طراز من صاروخا

ً
 بعيد جو-أرض   صاروخا

 .الفردية S-300F أنظمة ثمانية عبر املدى
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 أن يمكنها التي الصاروخي، Metel نظام مع ،Udaloy طراز من Severomorsk املدّمرة

  14 إلى باإلضافة السفن، أو للغواصات مضادة صواريخ ثمانية إلى يصل ما تحمل
ً
 صاروخا

 .K953 املدى قصير املدى متوسط جو-أرض

  طراز من األقل على فرقاطات ثالث Admiral Grigorovich، يصل ما حمل منها لكل يمكن 

 .Kalibr طراز من البري  للهجوم كروز صواريخ ثمانية إلى

 طراز من األقل على غواصتين Kilo، صواريخ يمكنهما أن تطلقا Kalibr  
ً
 .أيضا

 قاذفات Tu-160 White Swan واملعروفة للصوت، املخترقة االستراتيجية  
ً
 باسم أيضا

Blackjacks، طراز من البري  للهجوم كروز صواريخ تحمل أن يمكنها والتي KH-101 تطلق 

 .الجو من

 طراز من طائرتين Tu-142MK Bear و Il-38 May، مضادة مختلفة أسلحة حمل يمكنهما 

 .للغواصات

 البحر فوق  للطيران الروسية الحربية الطائرات Su-30SM و Su-33، تقوم أن يمكن التي 

 وتستطيع محتمل، جوي  هجوم أي ضد العاملة القوات عن للدفاع قتالية جوية بدوريات

 .هاب الخاصة البحرية ضرباتها بتنفيذ وتقوم للسفن، مضادة كروز صواريخ تحمل أن

 أيّ  تشملهذه القائمة ال  أن   وُيالحظ
ً
 في سورية، والتي من القوات الروسيّ  ا

ً
ة املنتشرة حاليا

  تتضمن طائرات  
ً
 وطائرات هليكوبتر إضافية وأنظمة دفاع جوي ومدفعية  مقاتلة

ً
رى. أخ وأصوال

 ليس و 
ً
 .إذا كان أي من تلك الوحدات سوف يشارك في التدريبات في مناورات البحر املتوسطواضحا
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 األمريكية القوات وضع في صغير تغّير

ن م في املوقع املقصود نفسه  القوات الروسية  اتكتحرّ  أن تتصادف –ببساطة–ال ُيحتمل 

ة بإطالق صواريخها على سورية في ة والفرنسيّ الطائرات البريطانيّ  مع قيامالبحر املتوسط 

من املتوسط لدعم العملية.  نفسه املقاتالت في هذا الجزءحلقت  ذلك حينما .8102نيسان/أبريل 

 
ً
قت تحديدا

ّ
ة من قاعدة أفيو قوات الجوية األمريكيّ التابعة لل 02-وإف 01-إفطائرات  وقد حل

ربات في وقت حدوث ضلتقوم بجوالت استطالعية مستمرة فوق شرق املتوسط  إيطالياالجوية في 

 ة املقابلة املحتملة.إلغالق املنطقة ودرء الهجمات الروسيّ  وما بعدها؛ ذلك 8102

 فعليّ يكون وجود الس   قد
ً
 أمام القوات األمريكيّ فن والطائرات الروسية عائقا

ً
ة والقوات ا

 
ّ
لين بإعطاء وتسمح للكرم ،ع إلى التمركز في مواقع للقيام بضربات جديدةالحليفة األخرى التي تتطل

 مسبّ الرئيس 
ً
 بهذه العملية الوشيكة. األسد إشعارا

ً
ة ينطوي إطالق صواريخ كروز فوق منطقبينما قا

 ةفن أو الطائرات الروسيّ ض الّس ذلك خطر تعرّ  ة على مخاطر جسيمة، بما فيالتدريب الروسيّ 

 د باملثل.تقوم بالرّ ما يقتض ي أن  ،للهجوم

 سفن إضافية إلى تسيير لم تقم الواليات املتحدة، أو حلفاؤها، بأي تحركات واضحة مثل 

 82خارج عمليات النقل العادية وعمليات االنتشار الروتينية حتى اآلن. في البحر األبيض املتوسط 

( البحر األسود إلى USS Carney) رة من طراز " أيرالي بيرك"، غادرت املدّم  8102/أغسطس أب

، قامت غواصة هجومية من طراز لوس أنجلس 8102أيلول/سبتمبر  0البحر األبيض املتوسط. في 

(USS Newport Newsبزيارة إلى جبل طارق. يمكن لكل من هذه السفن حمل صواريخ توماهوك ) 

 .جاءا ضمن مخطط  سابق التحّركينإن  :للهجوم األرض ي، ولكن البحرية األمريكية قالت

ترومان، باإلضافة إلى  إس، انتقلت حاملة الطائرات األمريكية هاري 8102يونيو حزيران/في 

إلى شمال املحيط األطلس ي، وكانت ال ، من البحر املتوسط Carrier Strike Groupبقية مجموعة 

حامالت طائرات في الخليج ال توجد . وفي الوقت الحالي، 8102سبتمبر أيلول/اك لغاية تزال هن

 الفارس ي.

التابعة للقوات الجوية األمريكية التي وصلت إلى  B-1تقبع الطائرات القاصفة من طراز 

، في قاعدة الُعديد الجوية في قطر. 8102سورية عن طريق األردن إلطالق صواريخ كروز في أبريل 

 على تحليل املخاطر الدقيق، يمكن للقوات وا
ً
 استخدام أصول ضاربة أخرى األمريكية عتمادا

ً
أيضا
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، في أي عمليات مستقبلية ضد B-2قاذفات القنابل  ستلثطويلة املدى، بما في ذلك طائرات 

 الرئيس األسد.

، إن الجيش األمريكي وهيئة االستخبارات األمريكية يعمالن عمسبّ  وقد قيل ذلك
ً
إعداد  لىقا

إن بحسب س ي  ذلك ؛على هجوم إدلب املحتمل د العسكرّي قائمة بأهداف محتملة من أجل الرّ 

 رؤية واضحة ملواقع تقوم بتتبع رحالت الطيران على اإلنترنت بواسطة طائرة إن
ً
. كان هناك أيضا

E-6B Mercury من، والتي يمكن أن تنقل االتصاالت إلى الغواصات، وتقوم بالطيران بالقرب 

 سورية، 
ً
 ة ]الطائرة[.ويّ قد أشار إلى أن هذه قد تكون غير معروفة الهُ  رغم أن  بعضا

 بالنسبة لالستخبارات األمريكية دة املهمات الروسية تحديّ حفي هذه األثناء، تشكل و 
ً
ا

، قبل يوم من 8102ب/أغسطس آ 00سورية من املياه الدولية. في  ودوريات الطائرات التي تراقب

، قامت طائرة تجسس مشتركة تابعة للقوات الجوية  مقّررة من تدريباتبدء 
ً
الكرملين رسميا

روتينية بدوريات  P-8A Poseidonوطائرة بحرية أمريكية من طراز  RC-135V Rivet Jointاألمريكية 

 في شرق البحر األبيض املتوسط.

 
ً
د  واضحا الروس  يوجدكل املعتاد بينما إذا كانت ستستمر هذه املهمات في العمل بالشوال ُيع 

ي بحر الطائرات األمريكية بشكل روتيني ف بإصدار أوامر بالفعل ملضايقةفي املنطقة. يقوم الكرملين 

بمناورات خطيرة مماثلة بالقرب من الطائرات الحربية األمريكية  وللقيام ،البلطيق والبحر األسود

 في شرق سورية. 
ً
ب هذا األمر وقد وناقالت التزود بالوقود جوا على القادة األمريكيين تحديد  ُيصّع 

 .ضرباتويزيد كذلك مخاطر إضافية في التخطيط ألي  ،حالة الدفاعات الجوية السورية
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  التركي التدخل احتمال
 
 أيضا

، وقد يضطر األسد حّمال أوجهلكن كما هو الحال في أي ش يء في سورية، فإن الوضع 

مصالح البلدان األخرى بالحسبان في الهجوم على إدلب. وكما  وحلفاؤه من روسيا وإيران إلى أخذ

 رّي ك حكومي سو ذكرنا من قبل، فقد اشتركت تركيا مع الواليات املتحدة في الوقوف ضد أي تحرّ 

 في املحافظة.

 من أجل ة في شمال غرب سورية، ، تدخلت القوات التركيّ 8102يناير /في كانون الثاني
ً
أوال

 ألمنها القومي.الحكومة في أنقرة إرهابية  تعّدها التية سحق القوات الكرديّ 
ً
 مباشرا

ً
رغم و  وتهديدا

 نظام معارضة
ً
  الّدولة السورّية تركيا طويال

ً
ة تواصل دعم مختلف الجماعات السوريّ  ،أيضا

 باسم "الجيش السورّي ة والتركمانيّ العرقيّ 
ً
وم من التركي" ]املدع الحرّ  ة املتمردة، واملعروفة مجتمعة

 ، التي لها وجود في إدلب.”TFSA“تركيا[، أو قبل

بالفعل للغارات الجوية الروسية بنشر قوات إضافية في شمال غرب  استجاب الجيش التركي  

 إلى تعليقات وزير الخارجية التركي 
ً
ولود مسورية، بما في ذلك وحدات مدفعية إضافية. واستنادا

 األمريكّي وزير الخارجية جاويش أوغلو التي وجهها ل
ً
 واضحا

ً
أن ب ، بومبيو، يبدو أن هناك احتماال

التصدي للعناصر املدعومة من روسيا في ، بدعم من تركيا، " تقوم قوات "الجيش السوري الحّر 

 واملؤيدة للرئيس األسد.

تركيا قد أصبحت أقرب إلى روسيا من حيث  إذ إن  وقد يؤدي هذا إلى املزيد من التعقيدات، 

 مصالحها املشتر 
ً
سابيع أ منذكة في املنطقة وخالفها مع السياسات األمريكية. يعمل البلدان معا

 
ّ
ن األسد على األرجح من استعادة على األقل ملحاولة إيجاد ترتيب بديل في إدلب من شأنه أال ُيمك

أيلول/سبتمبر  2املحافظة بأكملها. ومن املقرر أن يجتمع مسؤولون روس وإيرانيون وأتراك في 

 عن ث جزئيّ تحّد لل 8102
ً
 سورية.ا

، فقد يؤدي ذلك إلى كسر هذه العالقة التوّصل إلى اتفاقإذا لم تتمكن روسيا وتركيا من 

، على خالف. لقد سبق أن اختلفت تركيا وروسيا في ما تدعمانه من مجموعاتوترك قواتهما، أو 

 راع في سورية.املاض ي بسبب الصّ 
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 إسرائيل؟ ستتحرك هل

 
ً
سؤال حول كيف يمكن إلسرائيل أن تدخل في الحملة، حتى ولو بشكل طفيف.  هناك أيضا

مع استعداد األسد لالنتقال إلى إدلب، تواصل إسرائيل إطالق الصواريخ والقنابل على أهداف في 

 سورية مرتبطة بمصالح إيران.

 مرتبطة بإيران في محافظتي8102أيلول/سبتمبر  4في 
ً
ه حما ، ورد أن إسرائيل ضربت أهدافا

 ألول مرّ 
ً
ا نفذت ة أنهوطرطوس في سورية. وفي اليوم نفسه، اعترفت قوات الدفاع اإلسرائيلية علنا

صاروخ وقذائف مدفعية أخرى على البالد  211وأطلقت أكثر من  ،غارة في سورية 811أكثر من 

 لصحيفة أورشليم بوست.8102منذ 
ً
 ، وفقا

ولن تسمح إليران السماح ال تستطيع  كانت الحكومة اإلسرائيلية متشددة حيال أنها

 8102ب/أغسطس آبمواصلة تعزيز وجودها في سورية. في 
ُ
صور األقمار الصناعية  ، أصدرت شركة

 iSiالخاصة ومعلومات املواقع الجغرافية )
ً
  ( الشركة الدولية لصور األقمار الصناعية أدلة

ً
 جديدة

 في سورية. كانت الشركة رانيّ عة إيعلى وجود بنية تحتية للصواريخ البالستية املصنّ 
ً
هي أول  iSiا

 
ّ
 .8102ب/أغسطس آصانع لهذه الصواريخ في سورية في غ عن قيام إيران ببناء ممن بل

ية سور  داخلكيف يمكن أن تؤثر ضربات إسرائيل املستمرة ضد مصالح إيران وال يتضح 

 على امليليشيات  أكيٌد هجوم الرئيس األسد على إدلب، والذي  في
ً
أنه سيعتمد على األقل جزئيا

املدعومة من إيران. حتى اآلن، رفضت القوات الروسية استخدام دفاعاتها الجوية املتكاملة في 

أن  رغمسورية في محاولة منها لحماية مصالح الحكومة السورية أو إيران من ضربات إسرائيل، 

 ين قدراتها.ال على تحسبشكل  فعّ  سورية الكرملين قد ساعد

 ذكر 
ً
وقد  ،وريالّس  للنظامضربات ضد أهداف  بشّن   كذلك إسرائيل قامت أن   ويجدُر أيضا

 
ّ
قة "باألسلحة الكيميائية" بعد الهجمات شملت هذه بشكل ملحوظ مهمات لتدمير املواقع املتعل

دة ات املتحهذه العمليات إذا اختارت الوالي أن تكرر  القوات اإلسرائيلية ويمكُن على املدنيين، 

 على "استخدام وحلفاؤها عدم التصرف ردّ 
ً
 ألسلحة الكيميائية" في إدلب.اا

األسد إلدلب على الرئيس وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن روسيا تنظر إلى استرجاع هذا، 

، «ال يمكن املض ي دون القول إن هذه املشكلة ]املتمردون في إدلب[ يجب تقويمها»و منحتٌم،أنه أمٌر 



   

 12  ملعرفته تحتاجون  ما ليكمإ إدلب، معركة قبيل املتوسط البحر نحو تتدفق الروسية القوات

 

. 8102أيلول/سبتمبر  4يوم  للصحافيينتري بيسكوف، املتحدث باسم الكرملين، قال دمي

بالتأكيد، هذا يؤدي إلى زعزعة الوضع العام ]في سوريا[ وإضاعة الجهود لوضع األمور على مسار »

 «.التسوية السياسية والدبلوماسية

 إلى إدلب الالحق  ةاحتمال اندفاع الحكومة السوريّ  لسوء الحظ، فإن  لكن، 
ً
سيسّبب كارثة

ه ة للرئيس األسد، وسياساته، وشركائة وإسرائيليّ ة وتركيّ ، باإلضافة إلى معارضة أمريكيّ إنسانّية

املختلفين بدرجات مختلفة، يبدو من الصعب رؤية كيف يمكن أن يساعد هذا الهجوم في استقرار 

ع ة إلشعال وضلة فرصة حقيقيّ الوضع. وبالنظر إلى كل ما نعرفه اآلن، يمكن أن تكون هذه الحم

 .
ً
 أكثر تقلبا

 



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


