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المقدمة
تتجه أنظار العالم في الفترة األخيرة إلى محافظة إدلب الواقعة 
شمال سوريا نظرا لتطور األحداث بها وتسارعها بين أطراف 
النزاع في سوريا، والتي وصلت ذروتها بعد إخفاق قمة طهران 
في  الفاعلة  الرئيسية  القوى  بين  الجاري  سبتمبر  أيلول/   7 في 
وتركيا  األسد،  بشار  النظام  الداعمتين  إيران  )روسيا  المشهد 
بنتائج  الخروج  تستطع  لم  والتي  المعارضة(  لفصائل  الداعمة 
واضحة محددة ترضي جميع األطراف أو على األقل االستمرار 

بعمل اتفاقة خفض التوتر السارية منذ آيار / مايو 2017م.
السوري مدعوما من حليفيه بشن غارات على  النظام  بدأ  وقد 
إدلب في محاولة الستعادة المحافظة أخر معاقل المعارضة رغم 
الوضع في سوريا  وآثاره على  ذلك  تركيا من خطورة  تحذير 
والمنطقة بأسرها، ومعارضة الحل العسكري وتقديم عددا من 

الحلول األخرى. 
عنه  ستسفر  وما  األحداث  تترقب  األخرى  األطراف  وتظل 
المتحدة والواليات  لتحديد مواقفها وأفعالها وفي مقدمتها األمم 

المتحدة األمريكية.
الصحافة  معالجة  أساليب  استجالء  نحاول  التقرير  هذا  وفي 
القضية  من  ومواقفها  واتجاهاتها  إدلب  ألحداث  العربية 
الموقف  عن  معالجتها  في  الصحف  تعبير  ومدى  واألحداث، 
الرسمي لنظمها السياسية، وإلى أي من أطراف النزاع تتحيز 
أم أنها حيادية في التغطية والمعالجة، ومدى اتفاق او اختالف 
التركي  الموقف  مع  إدلب  من  حدى  على  دولة  كل  موقف 
وجدت  إن  التعاون  ومساحات  واالختالف  االتفاق  ومساحات 

وغيرها.
ويتم تناول الموضوع في ثالثة محاور:

األول: الوضع الراهن في إدلب ومواقف األطراف الفاعلة في 
المشهد

الثاني: معالجة عدد من الصحف العربية للوضع في إدلب 
الثالث: موقف األنظمة العربية من إدلب ومدى تعبير المعالجة 

عنها

األطراف  ومواقف  إدلب  في  الراهن  الوضع   .1
الفاعلة في المشهد

السورية، وهي مركز محافظة  المدن  أهم  إدلب من  تعد مدينة 
إدلب  عليها  يطلق  وكان  سوريا،  شمال  في  الواقعة  إدلب 
إلى الجنوب  الزيتون فيها. وتقع ادلب  الخضراء لكثرة أشجار 
الغربي من مدينة حلب وتبعد عنها 60 كم وعن الالذقية 132 

كم وعن دمشق 330 كم، وتبلغ مساحتها 23 كم².
على  االحتجاجات  ركب  إلى  سريعاً  إدلب  محافظة  انضمت 
والتي   ،2011 مارس  آذار/  في  اندلعت  التي  السوري  النظام 
تحولت الحقاً الى نزاع مسلح تعددت أطرافه. وتعتبر إدلب من 
السيطرة  إحكامها  عقب  السورية،  المعارضة  قوات  قالع  أهم 
على المدينة اعتبارا من مارس 2015، ففي آذار/ مارس 2015 

سيطرت فصائل المعارضة على كامل محافظة إدلب باستثناء 
بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

األول  على  يسيطر  قسمين،  إلى  إدلب  في  الفصائل  وتنقسم 
تحرير  “هيئة  سيطرة  تحت  والثاني  المعارضة،  مجموعات 

الشام”.
الوطنية  “الجبهة  وشكلوا  معاً،  معارض  فصيل   14 اتحد 
وجيش  الشام،  فيلق  أبرزها:  الماضي،  مايو  خالل  للتحرير” 
ألف   70 بـ  يقدر  الجيش  وقوام  الحرة،  إدلب  وجيش  النصر، 
للنظام السوري. في حين  مقاتل، ما يجعله أكبر قوة معارضة 
المتحدة  األمم  أدرجتها  التي  الشام”  تحرير  “هيئة  تعداد  يبلغ 

ضمن الئحة اإلرهاب، حوالي 25 ألف مقاتل.
ويقطن المحافظة من 3.5 إلى 4 ماليين شخص يواجهون مصيرا 
غير معلوم، ضمنهم أكثر من مليون ونصف من النازحين من 

مدن سورية أخرى فروا منها بسبب جحيم المعارك.
ومنذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، وطوال سنوات، شكلت 
محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما 
قياديين جهاديين فيها  بقيادة واشنطن  الدولي  التحالف  استهدف 

بشكل دورّي.
وتعرضت إدلب منذ 2014 إلى عدة هجمات كيميائية من قبل 
النظام السوري، فبعد تأكيد لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة 
بلدة  من  كل  في  السامة  الغازات  استخدمت  النظام  قوات  أن 
وقميناس  سرمين  وبلدتي   )2014 ابريل  نيسان/   21( تلمنس 
لهجوم  شيخون  خان  مدينة  تعرضت   ،)2015 مارس  )آذار/ 
كيميائي في 2017، أدوى بحياة عشرات األشخاص بينهم 30 
طفالً. واتهمت األمم المتحدة النظام السوري بشن الهجوم، رغم 

نفي األخير.
وبعد مباحثات متعددة تم التوصل في أيار/ مايو 2017 م إلى 
وإيران،  روسيا  برعاية  أستانا  في  التصعيد”  “خفض  اتفاق 
حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، تشكل محافظة إدلب 
مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطقه، وبدأ سريان 
تعرضت  لكنها  الماضي.  سبتمبر  أيلول/  في  إدلب  في  االتفاق 
نهاية 2017 لهجوم عسكري تمكنت خالله قوات النظام بدعم 
البلدات والقرى في الريف  روسي من السيطرة على عشرات 

الجنوبي الشرقي.
تموز/   26 في  األحداث  في  الجوهرية  التطورات  أحد  أنه  إال 
“هدفنا  أن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أعلن  الماضي  يوليو 

اآلن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد”.
ويواصل النظام السوري، خالل آخر شهرين، تعزيز قواته على 
البالغ  المدنيين  يعتبر مصير  إدلب، حيث  الجبهة حول  خطوط 
 9 وفي  كبير،  تخوف  نسمة، مصدر  ماليين   4 عددهم حوالي 
آب/ أغسطس بدأ قصف قوات موالية للنظام السوري مواقع في 
إدلب قالت بأنها لفصائل معارضة وجهاديين وألقت منشورات 
تدعو السكان لالستسالم، واستمر القصف خاصة بعد إخفاق قمة 
طهران بين الرؤساء الروسي والتركي واإليراني في 7 أيلول/ 
أو حتى  للحل  محددة  االتفاق على صيغة  في  الجاري  سبتمبر 

االستمرار على مبادئ اتفاق “خفض التصعيد”.
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ألكسندر  سوريا  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  فاجأ 
ضد  القتال  روسيا  تأجيل  إمكانية  بإعالنه  الجميع  الفرينتيف 

التنظيمات “اإلرهابية” في إدلب، شمال سوريا
الفاعلة  الرئيسية  القوى  األحداث على مواقف  تتطور  ويتوقف 
األخرين  إقناع  على  منها  كل  قدرة  ومدى  الراهن  المشهد  في 
في  الفاعلة  بالقوة، واألطراف  أو فرض رؤيتها على األرض 

المشهد هي:

الحلف الروسي اإليراني مع نظام األسد
الموقف الروسي

تسعى روسيا تحت غطاء محاربة اإلرهاب وتحرير مدينة إدلب 
من المتطرفين إلى إحكام سيطرتها على سوريا وإرساء موطئ 
أحد  هو  وهذا  المتوسط  األبيض  البحر  سواحل  على  لها  قدم 

أهدافها الجوهرية من وجودها في سوريا.
أما ما يتعلق بموقفها من الوضع في إدلب فقد عبرت عنه في 

أكثر من مناسبة على لسان مسؤليها ويمتثل في اآلتي:
- إقامة منطقة إدلب، وقبلها منطقة مماثلة لخفض التصعيد 
الغربي لسوريا، “إجراء مرحلي ال يمكن أن  الجنوب  في 
يتناقض مع مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا، حيث إن 
محاربة اإلرهاب ستستمر حتى في ظروف عمل نظام وقف 
إطالق النار، الذي ال يشمل داعش والنصرة وغيرهما من 

فروع القاعدة”.
“ال  إدلب  في  مواقع  على  جوية  غارات  تشن  موسكو   -
لإلرهابيين  تابعة  مواقع  تدمير  بغية  وإنما  العدوان،  بهدف 
والمدنيين  السوري  الجيش  لمهاجمة  يستخدمونها  الذين 
من  بدعوة  سوريا  في  الموجودين  الروس  والعسكريين 

الحكومة الشرعية للبالد”.
وتتخذ  التركية  الحكومة  مع  بتنسيق  تعمل  أنها  موسكو   -
إجراءات مشتركة معها لتجنيب سقوط ضحايا بين المدنيين 

السوريين.
- روسيا ستستمر في “قتل اإلرهابيين” في إدلب و”أماكن 

أخرى” من سوريا “إلحالل السالم”.
- روسيا قتلت وتقتل وستقتل اإلرهابيين، إن كان في حلب 
أو إدلب أو في أماكن أخرى في سوريا وهذه مسألة تتعلق 

بأمنها القومي.

الموقف اإليراني
أحد  تعتبره  والتي  في سوريا  األسد  بنظام  إيران  معلوم عالقة 

أعمدتها في المنطقة ونفوذها وتأثيرها في األحداث فيها.
وموقف إيران من الوضع في إدلب هو أن يتم إخضاعها لسيطرة 

النظام السوري وترى ذلك من خالل:
والقضاء  المتشددين  من  إدلب  محافظة  تطهير  - ضرورة 
سيطرة  تحت  كبير  جيب  آخر  ومواجهة  اإلرهابيين  على 

معارضي الرئيس السوري.
أن  ويجب  السورية  األراضي  جميع  على  الحفاظ  يجب   -
تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل 

جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائالتهم.
اإلرهابيين  من  إدلب  في  المتبقية  األجزاء  تطهير  يجب   -
النظام   سيطرة  تحت  المنطقة  تعود  أن  ويجب  الباقين 

السوري.
- يجب وإخراج القوات المحتلة واألجنبية من سوريا وعلى 

رأسها القوات األمريكية.
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- إيران تعمل مع تركيا وروسيا في إيجاد حلول للوضع بما 
يحفظ وحدة األراضي السورية تحت سيطرة نظام األسد.

بأقل  إدلب  من  المسلحين  إلخراج  جهودًا  تبذل  إيران   -
خسائر بشرية.

الموقف التركي
الفصائل  لبعض  داعمة  ووحيدة  رئيسية  كدولة  تركيا  تقف 
وثورته  في حريته  الشعب  دعم  وترى  في سوريا،  المعارضة 
سواء داخل سوريا أو النازحين من جحيم القصف من خالل فتح 

أراضيها لهم كالجئين.
ويأتي موقف النظام التركي كموقف مبدئي وأخالقي تكرر مع 
شعوب أخرى بأساليب مختلفة ولكن ما يجمعه دعم المظلومين 

والمضطهدين والمعتدى عليهم.
تركيا  بأمن  ذلك  وعالقة  الجوار  خصوصية  لسوريا  إن  ثم 

القومي.
وظهر موقف تركيا جليا من الوضع في إدلب من خالل رئيسها 
في  الموقف  ويتمثل  والداخلية،  والدفاع  الخارجية  ووزارت 

التالي:
القومي  تركيا  أمن  أجل  من  حيوية  أهمية  ذات  إدلب   -
وسالم واستقرار المنطقة وليس من أجل المستقبل السياسي 

لـسوريا فقط.
لحين  المنطقة  في  وجودها  حماية  على  مصممة  تركيا   -
واالجتماعية  والجغرافية  السياسية  سوريا  وحدة  ضمان 

بالمعنى الحقيقي.
- عدم أهلية النظام السوري لمحاربة اإلرهاب كونه يمثل 

السبب الرئيس لظهور الجماعات اإلرهابية.
- تركيا ال تريد أن تتحول إدلب إلى بحيرة دماء، ولن تقبل 

بذلك
- إدلب المنطقة األخيرة المتبقية من مناطق خفض التوتر، 
والمعارضة تشعر بتعرضها للخداع عقب التطورات التي 
حدثت بعد تأسيس تلك المناطق، وتركيا التي أخلصت في 
هذا المسار ترى أن األمور تنزلق نحو نقطة خطيرة للغاية.
- حال جرى “تجاهل قتل عشرات اآلالف من األبرياء من 
أجل مصالح النظام )السوري(، لن تكون شريكة أو متفرجة 
العسكري في  تواجدها  بدأت تعزيز  لعبة، ولذلك  في هكذا 

إدلب وعلى الحدود.
- ضرورة حل مسألة “إدلب” مع االلتزام بروح أستانا.

- من الضروري عدم فرض األمر الواقع في الساحة تحت 
االنفصالية،  األجندات  ومعارضة  اإلرهاب  مكافحة  ستار 
التي تهدف إلى أضعاف وحدة األراضي السورية واألمن 

القومي للدول المجاورة.
على  الضغط  فيه  الفاعلة  والقوى  الدولي  المجتمع  على   -

روسيا وحلفاء النظام، واالمتناع عن فتح معركة إدلب.
ولكن  ككل  السوري  المشهد  في  فاعلة  أخرى  أطراف  وهناك 

دروها غير محوري في الوضع في إدلب وعلى رأسها:

الواليات المتحدة األمريكية، التي أعلنت أنها تدرس القيام برد 
فعل عسكري ضد نظام األسد إذا استخدم السالح الكيماوي في 
إدلب، وتتابع تطوراألحداث دون أن يكون لها دور محوري، 
كألمانيا  األوروبي  االتحاد  دول  بعض  الموقف  هذا  مع  ويتفق 

وفرنسا.
وكذلك األمم المتحدة التي تحذر من مخاطر إنسانية كارثية إذا 
حدث اجتياح شامل إلدلب من قبل الحلف الروسي اإليراني مع 

نظام األسد.

2. معالجة عدد من الصحف العربية للوضع في 
إدلب

نتناول في هذا المحور معالجة عدد من الصحف العربية للوضع 
الراهن في إدلب خالل الفترة من)1-11( أيلول/  سبتمبر الجاري 
تعبر  وما  الصحف  ومواقف  المعالجة  اتجاهات  لمعرفة  وذلك 
عنه من القضية واألحداث، والصحف هي: )األهرام المصرية 
– الرياض السعودية – البيان اإلماراتية – السياسة الكويتية – 
لنا أي  الشرق القطرية – الخبر الجزائرية( في حين لم يظهر 

تغطية لصحف المملكة المغربية على مواقعها على االنترنت.

صحيفة األهرام المصرية
جاءت معالجة صحيفة األهرام المصرية ألزمة إدلب واحتمالية 
روسي  بدعم  السوري  النظام  قبل  من  شامل  لهجوم  تعرضها 
ومن  الحدث،  من  المصري  النظام  موقف  عن  معبرة  إيراني 

رؤيته لألزمة السورية ككل.
ولذلك فإن تغطية الصحيفة ألحداث إدلب جاءت متراجعة من 

حيث السمات الشكلية والموضوعية للمعالجة.

فمن حيث السمات الشكلية للمعالجة
في  يوما  إحدى عشر  مدار  على  للقضية  التغطية  جاءت حجم 
الفترة من 1--11 أيلول/ سبتمبر من الشهر الجاري في صحيفة 
األهرام في 25 موضوعا صحفيا، في قسمين بالصحيفة، قسم 
أخبار عربية وعالمية منها 9 أخبار و7 تقارير، أقسام الرأي: 

قضايا وأراء وأراء حرة في 9 مقاالت رأي. 
في حين لم يتم تناول القضية في باقي أقسام وصفحات الصحيفة 
كالصفحة األولى أو األخيرة أو المانشيتات أو في مقال رئيس 

التحرير أو رأي األهرام، وال باقي القوالب الفنية الصحفية.
واعتمدت األهرام في مصادرها للمواد الصحفية المنشورة على 
وكاالت األنباء في المركز االول في 16 مادة سواء أكثر من 
أو  موضوعات،   10 في  وكاالت  عنوان  تحت  مجتمعة  وكالة 
رويترز في 4 مواد، ثم األلمانية والفرنسة كل منها مادة واحدة.
10 موضوعات  بـ  الصحيفة  الثاني مراسلو  المركز  في  وجاء 
وسيد  موضوعات،   6 موسكو   من  عمارة  سامي  احتل  حيث 
عبد المجيد من تركيا موضوعان، وتحت اسم مراسل األهرام 

موضوعان.
وبدون مصدر موضوع واحد. 
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كثر  لها  يكون  الموضوعات  بعض  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 
من مصدر.

كما أنه تم  ذكر اسم المدينة في صدر الموضوع في 21 موضوعا 
جاءت كالتالي: 6 من دمشق، و3 من موسكو وكذلك من أنقرة،  

و2 لكل من باريس وواشنطن، وأخيرا 1 من نيويورك.

مصدر المعلومات في التغطية
الموضوعات  عليها  اعتمدت  التي  المعلومات  مصادر  عبرت 
أحد  عن  المصرية  االهرام  بصحيفة  المنشورة  التحريرية 
المصادر  لهذه  لما  للقضية،  معالجتها  في  الصحيفة  توجهات 
من مصداقية لدى الصحيفة األمر الذي دفعها لالعتماد عليها، 
ولترويج ونشر أفكار هذه المصادر وما تعبر عنه من تحيزات 

واتجاهات.
تم  التي  والتقارير  باألخبار  للمعلومات  مصدر   18 بين  فمن 
نشرها لتغطية الوضع في إدلب جاءت 6 مصادر روسية هي: 
الرئاسة  باسم  والمتحدث  سبوتنيك  ووكالة  اليوم  روسيا  موقع 
الروسية والمتحدث  الخارجية  الروسية والمتحدثة باسم وزارة 
باسم الكرملين و صحيفة “نيزافيسيمايا جازيتا” الروسية كأكبر 
الروسية  الرؤية  انتشار  زيادة  إلى  يشير  مما  مصادر  نسبة 

للقضية.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر تابعة للنظام السوري مثل وكالة 
األنباء السورية )سنا( وعلي طه قائد إحدى وحدات االقتحام في 
الجيش السوري. ونقلت أيضا الصحيفة عن وكالة فارس، وهذه 

المصادر متقاربة في توجهاتها فيما يتعلق بالوضع في إدلب.
وبذلك تكون الصحيفة قد اعتمدت في مصادر المعلومات للمواد 
االجتياح  تدعم  التي  المصادر  نصف  على  للتغطية  التحريرية 

العسكري إلدلب.
ثم جاءت في الوجهة المقابلة االعتماد على مصادر أخرى مثل  
المرصدر السوري لحقوق اإلنسان المعارض ووكالة االناضول 
وصحيفة وول استريت جورنال وتلفزيون أر تي إل وصحيفة 
إكسبرس و موقع “جيبرالتار كرونيكل” اإلسباني وتلفزيون إن 
تي في. وهذه المصادر ترى ضرورة البحث عن حلول أخرى 

غير االجتياح العسكري.

السمات الموضوعية لمعالجة األهرام 
األفكار المحورية

في  األهرام  صحيفة  تناولتها  التي  المحورية  األفكار  تعددت 
سبتمبر  شهر  من  األول  الثلث  خالل  إدلب  ألزمة  معالجتها 
الجاري، وجاءت هذه األفكار لتعبر بشكل واضح على طبيعة 

المعالجة.
فقد أتى في مقدمة هذه األفكار المحورية التحذير من المخاطر 
اإلنسانية المترتبة على أي هجوم على إدلب نظرا لنزوح الكثير 
إليها من المدن والمناطق األخرى التي تعرضت لهجوم سابق 

وكان أخرها الغوطة.
وتم التركيز على أن إدلب بها أكثر من 3 ماليين سوري والجئ 

سيخلف  عليها  الهجوم  وأن  األخرى  السورية  المناطق  من 
التركي رجب  الرئيس  إنسانية كبرى وهو ما ركز عليه  أزمة 
والرئيس  ترامب،  دونالد  االمريكي  والرئيس  أردوغان،  طيب 
الفرنسي ماكرون والمستشارة األلمانية ميركل واألمم المتحدة.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث األفكار المحورية للموضوعات 
القمة الثالثية التي عقدت في طهران يوم 7 سبتمبر الجاري بين 
رؤساء تركيا وروسيا وإيران، والتوقعات حول إمكانية أن تقدم 
حال لألزمة والتباين في وجهات النظر بين قادة القمة ثم الحديث 

عن إخفاق القمة في التوصل لحل مناسب لمختلف االطراف.
وكرا  أصبحت  إدلب  أن  المعالجة  في  المحورية  األفكار  ومن 
لإلرهابيين والمسلحين وجبهة النصرة وأحرار الشام والقاعدة 
وتحريرها  لها  السوري  النظام  وإستعادة  تطهيرها  وضرورة 
المعالجة فكرة أهمية تسليم  تناولت  المسلحة. كما  الفصائل  من 
تحقيق  في  السلمية  الطرق  واتباع  ألسلحتها  المسلحة  الفصائل 

أهدافها.
وركزت كذلك على التحذير التركي واألوروبي واألمريكي من 
الهجوم على إدلب لما لذلك من مخاطر أمنية ونزوح كثير من 
استخدام  لمخاطر  باإلضافة  ثم ألوروبا،  ومن  لتركيا  الالجئين 
سيتدعي  والذي  إدلب  في  النظام  قبل  من  الكيماوي  السالح 
األمن  مجلس  اجتماع  تفكرة  ثم  واألوروبي.  األمريكي  التدخل 
لبحث الوضع في إدلب، وأخيرا جاء التحذير من التدخل التركي 

واألمريكي في الشأن السوري.

أطر األسباب
من خالل معالجة صحيفة األهرام في تناولها ألطر أسباب تأزم 
الوضع في إدلب ووصوله لحافة االنفجار بعمل عسكري شامل 
تبين وجهات  التي  تغطيتها على عدد من األسباب  ركزت في 

النظر المختلفة: 
سيطرة المعارضة على إدلب

السورية  األراضي  لكامل  السوري  النظام  استعادة  ضرورة 
والسيادة عليها 

على  القضاء  ويجب  لإلرهابيين  وكرا  أصبحت  المنطقة 
اإلرهابيين 

األطراف المتحاربة ال تشارك في االجتماعات وليسوا طرفا في 
محادثات السالم 

سيطرة الميليشيات المسلحة فى سوريا على إدلب
اإلرهابيين الذين يستظلون بالقوات األمريكية

المنطقة اصبحت وكرا لالرهابيين
المسلحين يتعاونون مع استخبارات أجنبية

أطر المسؤولية
حول  اآلراء  مختلف  تغطيتها  في  األهرام  صحيفة  تناولت 
الحالي جاء  الواقع  إلى  إدلب  في  األمور  المسؤلية في وصول 

كالتالي:
المسؤل عن هذا  النظام السوري هو  التركي: يعتبر أن  النظام 
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الوضع 
الرئيس الروسي: يعتبر داعش وجبهة النصرة والمسلحين ودعم 

أمريكا لهم هم المسؤلون.
والغرب  والمسلحين  والمتطرفين  اإلرهابيين  السوري:  النظام 

من ورائهم 
األمم المتحدة: المسؤلية مشتركة بين كل األطرف

والمتطرفين  واإلرهابيين  تركيا  الصحيفة:  في  الرأي  كتاب 
المسلحين من جميع االتجاهات

أطر الحلول المقترحة
الحلول  من  لعدد  الخبرية  موضوعاتها  في  الصحيفة  عرضت 

المقترحة المقدمة من االطراف المختلفة مثل:
التوتر،  اتفاق خفض  بمبادئ  العمل  استمرار  التركي:  الرئيس 
ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشأن إدلب، وضرورة تفادى 

وقوع كارثة إنسانية.
النظام السوري وروسيا: ضرورة الهجوم على إدلب وتطهيرها 

من المعارضة المسلحة واستعادة السيادة عليها.
إيران: تسليم اإلرهابيين أسلحتهم 

تفادى  و ضرورة  أوال،  المدنيين  المتحدة: وضع سالمة  األمم 
وقوع كارثة إنسانية

في:  فيتمثل  بالصحيفة  الرأي  كتاب  من  المقترحة  الحلول  أما 
وقف نزيف الدم من خالل حل سياسى, يبدأ بإعادة كتابة دستور 
يلبى طموحات  الوطنية  للدولة  نظام  بناء  جديد لسوريا واعادة 
والمسلحين،  اإلرهابيين  من  إدلب  وتطهير  السورى،  الشعب 

وسيطرة الجيش السوري على كامل األراضي.

القوى الفاعلة
أن  تبين  المصرية  األهرام  صحيفة  معالجة  تحليل  خالل  من 
في  تمثلت  المعالجة  في  ظهرت  التي  الفاعلة  األساسية  القوى 

اآلتي:
احتلت روسيا المرتبة األولى في القوى الفاعلة سواء من خالل 
روسيا كدولة او بعض مؤسساتها مثل وزارة الخارجية الروسية 
والسفارة الروسية في واشنطن، ثم جاءت في مراتب متقاربة: 
األوربية  والدول  السورية  المعارضة  وفصائل  التركي  النظام 
ألمانيا( وامريكا والمرصد السوري لحقوق اإلنسان  )فرنسا – 

ثم األمم المتحدة ومجلس األمن.

الشخصيات الفاعلة
ولم يختلف األمر في الشخصيات الفاعلة التي تناولتها التغطية 
جاءت  حيث  الفاعلة  القوى  عن  األهرام  لصحيفة  الصحفية 
الشخصيات الروسية، فمن بين 19 شخصية فاعلة في التغطية 
فالديمير  السوري  )الرئيس  هم  روسية  شخصيات   7 جاءت 
أناتولى  الفروف،  سيرغى  الروسية  الخارجية  وزير  بوتين، 
أنتونوف سفير روسيا لدى الواليات المتحدة، األميرال فالديمير 
باسم  المتحدثة  الروسية،  البحرية  القوات  قائد  كورولوف 

بيسكوف  ديمترى  ماريا زاخاروفا،  الروسية  الخارجية  وزارة 
المتحدث باسم الكرملين، يورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء 
الروسى( وهو ما يشير إلى اهتمام الصحيفة بالموقف الروسي 

وأهمية الدور الروسي في القضية.
ثم تأتي الشخصيات اإليرانية متمثلة في: الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف، ووزير 

الدفاع اإليرانى العميد أمير حاتمى.
ثم الشخصيات التركية متمثلة في: الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
والرئيس األمريكي دونالد ترامب، مايك بومبيو وزير الخارجية 

األمريكي.
المعلم وزير الخارجية  و الرئيس السوري بشار األسد، ووليد 

السورى. 
اإلنسان،  لحقوق  السورى  المرصد  مدير  الرحمن  ورامى عبد 
ميستورا  دى  وستيفان  ميركل،  أنجيال  األلمانية  والمستشارة 
الفرنسى  الرئيس  سوريا،  إلى  الخاص  العام  األمين  مبعوث 

إيمانويل ماكرون
لكن يظل المالحظ أنه ال يوجد أي شخصية مصرية فاعلة في 
أو  الرسمي  المستوى  على  سواء  األحداث  أو  القضية  تغطية 

الشعبي.

أطر اتجاهات التأييد والمعارضة
في  للوضع  الخبرية  ومعالجتها  تغطيتها  في  الصحيفة  حاولت 
إدلب أن تبدو أنها بدون موقف من القضية من خالل عرضها 

لمختلف وجهات النظر.
لكن مقاالت الرأي في الصحيفة تبنت بشكل واضح تأييد الهجوم 

على إدلب.

مصطلحات المعالجة
استخدمت الصحيفة في معالجتها مصطلحات تعبر عن سياستها 
الوضع في  السورية عامة ومن ضمنها  القضية  تجاه  ورؤيتها 
الصحيفة  عليها  التي ركزت  المصطلحات  أهم  إدلب، وجاءت 

في تغطيتها الخبرية:
أدلب أخر جيوب المعارضة 

الجيش العربي السوري
تطهير المحافظة من اإلرهابيين 

تحرير إدلب
الميليشيات المسلحة )للتعبير عن فصائل المعارضة(

الرئيس السوري بشار األسد 
المعارضة المسلحة 

أم المصطلحات التي ركزت عليها مقاالت الرأي خاصة 
مصر:  في  لإلعالم  األعلى  المجلس  رئيس  أحمد  محمد  مكرم 

المتمردين وجماعات الجهاد اإلسالمية 
الجماعات التكفيرية 
أم المعارك السورية
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في  المحوري  ودورها  روسيا  جرائم  على  واإللحاح  التركيز 
الهجوم، فهي من تقوم بالقصف إلدلب بالبراميل المتفجرة األمر 
الذي يؤدي لتدمير المستشفيات وقتل األطفال ونزوح كثير من 

األهالي من إدلب.
الروسية  القوات  أن  معالجتها  خالل  من  الصحيفة  تؤكد  تم 
والسورية تشاركان في القصف المستمر إلدلب بموافقة ودعم 
تركيا  مثل  اصدقاءها  تفقد  بأنها  إيران  على  والهجوم  إيراني، 

لموقفها من إدلب.
ومن األفكار الرئيسية في التغطية هي التأكيد على إخفاق تركيا 
ثم فأن  إدلب، ومن  العسكرية في  العملية  إثناء روسيا عن  في 
أن  كما  في سوريا،  ووجودها  أنقرة  تهديدا ألوراق  يمثل  ذلك 
أمام  قوتها  األخيرة  أفقد  وتركيا  واشنطن  بين  التوتر  تصاعد 

روسيا وإيران.
والتأكيد على أن سقوط إدلب في أيدي النظام يعني خروج تركيا 
من سوريا وتهديد حدودها من األكراد، ولذلك فإن تركيا تعمل 
على لفت أنظار المجتمع الدولي على أهمية دورها في سوريا، 
الوحدات  لدعم  تعزيزات عسكرية  بحشد  قيامها  إلى  باإلضافة 
ترفض  تركيا  أن  فكرة  تكرر  ثم  الحدود. ومن  الموجودة على 

الهجوم العسكري على إدلب.
وتتناول الصحيفة فكرة أن واشنطن تعد لخيارات عسكرية حال 

قيام النظام السوري بهجوم كيمياوي في إدلب 
إال أن أحد األفكار الرئيسية التي تروج لها الصحيفة هو الوضع 
حدوث  حال  الوضع  هذا  وتفاقم  إدلب  في  المتردي  اإلنساني 
اجتياح روسي سوري مما سيؤدي إلى نزوح كثير من السكان 
من إدلب وتعريض حياة أكثر من مليون طفل للخطر كما ذكرت 
ذلك  منظمة اليونيسيف، إذ تذكر أن القتال في إدلب يعرض حياة 
أكثر من مليون طفل للخطر واالهتمام بتكرار نشر تصريحات 
بيان صحفي: “أن  لليونيسف هنريتا فور في  التنفيذية  المديرة 
آالف األطفال في إدلب أجبروا على مغادرة منازلهم عدة مرات 
ويعيشون اآلن في مالجئ مؤقتة ومكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في 
الطعام والمياه واألدوية” إضافة إلى اإلشارة  الى توقّف التعليم 

والعمل في إدلب”. 
وتناولت الصحيفة أيضا مواقف مسؤولين ببعض الدول العربية 
)الكويت واإلمارات( يحذران من كارثية الوضع اإلنساني في 

إدلب إذا حدث هجوم.
من  والغربي  األممي  الموقف  بعرض  الصحيفة  اهتمت  كما 
في  الوضع  يبحث  بأنه  األمن  مجلس  موقف  فتناولت  الوضع 
إدلب  في  العسكري  الحل  تعتبر  التي  المتحدة  واألمم  إدلب، 
هجوم  حال  في  التدخل  تعلن  التي  وفرنسا  كارثيا،  سيكون 

كيماوي على إدلب.
للنظام  فكرة  أو  موقف  أي  تتناول  لم  الصحيفة  لكن 
الفترة. هذه  خالل  إدلب  في  الوضع  من   السعودي 

أطر األسباب
اهتمت الصحيفة بعرض أطر أسباب وصول الوضع في إدلب 

للوضع الحالي من خالل بعض التفسيرات منها:

صحيفة الرياض السعودية
تنوعت المعالجة الصحفية لصحيفة الرياض السعودية للوضع 
في إدلب لكنها التزمت بشكل كبير بالموقف السياسي السعودي 
خاصة في الفترة األخيرة حيث تراجعت القضية السورية من 
الخارجية  للسياسة  الرئيسية  القضايا  كإحدى  أو  االهتمام  بؤرة 

السعودية إلى مرتبة متأخرة في االهتمام واإلبراز والتناول.
ألي  تشر  لم  الرصد  فترة  خالل  الصحيفة  أن  من  أدل  وليس 
موقف للنظام السعودي أو أي من المسؤلين تجاه األحداث رغم 
على  جوهرية  بتغييرات  تنذر  بصورة  وتصاعدها  تسارعها 

مستوى األزمة وقد تمتد لتغييرات في المنطقة.

السمات الشكلية للمعالجة
وجاءت التغطية الصحفية للوضع في إدلب في صحيفة الرياض 
في 22 مادة صحفية خالل 11 يوما منها: 14 خبرا و5 تقارير، 
دولية،  أقسام هي: شئون   3 عبر  وذلك  تحليل،   1 و  مقال،   2
القضية  تحظ  لم  فيما  اليوم،  ومقاالت  الدولية،  األخبار  وأخر 
أو  األخيرة  أو  األولى  الصفحة  خالل  من  الصحيفة  باهتمام 

المانشيتات الرئيسية.
واعتمدت صحيفة الرياض في مصادرها للمواد الصحفية على: 
واسا  وكالة  كالتالي:  وجاءت  األول  المقام  في  األنباء  وكاالت 
الفرنسية  األنباء  وكالة  6 موضوعات،  في  الرسمية  السعودية 
وكالة  3 موضوعات،  في  وكالة رويترز  5 موضوعات،  في 
التزام  إلى  يشير  الذي  األمر  2 موضوع.  في  األلمانية  األنباء 
القضية والتي  السعودية من  للملكة  الرسمية  بالرؤية  الصحيفة 

تتقارب مع الرؤية األمريكية واألوروبية.
في حين لم تعتمد الصحيفة على المراسلين سوى في موضوع 

واحد للمراسل عمرو محمد.
الموضوعات  منها  خرجت  التي  المدن  الصحيفة  ذكرت  وقد 
من  كل  من  موضوع  موضوعات،2   4 في  بيروت  كالتالي: 
نيويورك  ثم موضوع واحد لكل من:  واشنطن ودبي وعمان، 
واألمم  والقدس  والرياض  وباريس  ودمشق  وطهران  وأنقرة 

المتحدة وجنيف وريف حلب.

مصدر المعلومات في التغطية
إدلب على عدد من  في  للوضع  تغطيتها  في  الصحيفة  ركزت 
مصادر المعلومات التي تتسق مع توجه الصحيفة في التناول، 
)البنتاجون(،  األمريكية  الدفاع  لوزارة  بيان  كالتالي:  وهي 
األناضول،  اإلنسان، ووكالة  لحقوق  السوري  المرصد  بيانات 
وتقرير  )اليونيسف(،   للطفولة  المتحدة  األمم  لمنظمة  وبيان 
لمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة بدولة اإلمارات، 

وبيان للبيت األبيض، وبيان للخارجية الفرنسية.

السمات الموضوعية للمعالجة 
األفكار المحورية

إدلب  الرياض في محتوى موضوعاتها حول  ركزت صحيفة 
على عدد من القضايا واألفكار الرئيسية يمكن تصنيفها كالتالي: 
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وإيران  تركيا  رؤساء  جمعت  التي  الثالثية  القمة  إخفاق   -
وروسيا في االتفاق على وقف إلطالق النار الذي لم يقنع 

روسيا دون الحيلولة لشن هجوم عسكري تدعمه موسكو.
معقدة  نقطة  إلى  األميركية   - التركية  العالقات  وصول   -
فقد  البعض،  بعضها  مع  االختالف  ملفات  فيها  تداخلت 
األطلسي(  واشنطن  )حليف  لقب  على  تعتمد  أنقرة  كانت 
كمصدر قوة لمفاوضيها أمام المفاوض الروسي والمفاوض 
جماعات  مع  عالقاتها  على  تعتمد  كانت  كما  اإليراني، 
المعارضة لضمان استمرار وقف اطالق النار وللحفاظ على 
هدوء الوضع. ومع تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن الذي 
على  موسكو عزمها  اعالن  ومع  معقدة،  نقطة  إلى  وصل 
إنهاء الجولة شبه األخيرة في الحرب السورية بدون اعطاء 
أهمية للفصل بين المسلحين المعارضين للنظام والمتطرفين 
جديدة  حلقة ضعف  في  التركي  الموقف  جعل  مما  فكريا، 
المتواجدة  التركية  للقوات  التدريجي  الخفض  إلى  قد تؤدي 
التركية  القواعد  إلى  لعودتها  تمهيداً  السوري  الشمال  في 
الباب وجرابلس ودابق على الحدود السورية –  في مدينة 

التركية
مدينة  قصف  سيناريو  تطبيق  في  موسكو  نجاح  امكانية   -
ينهي  قد  إدلب  في  األرض  على  الشيشانية  )غروزني( 
األستانة  عملية  إنهاء  عليه  يترتب  بشكل  السورية  الحرب 
للجيش  التابعة  المراقبة  نقاط  بقاء  وراء  الحاجة  وانتفاء 

التركي والتي كانت تضمن تطبيق اتفاق خفض التوتر.
- قيام قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا وإيران لشن 
المعارضة في  تهيمن عليها  التي  المناطق  هجوم الستعادة 

شمال غرب سورية.
نفوذ  تقلص  أيضا  الصحيفة  تناولتها  التي  األسباب  ومن   -

ووجود الدور العربي تجاه األزمة السورية.
وبذلك فإن الصحيفة ترى أن روسيا ونظام األسد وتراجع 
الموقف التركي باإلضافة لشبه غياب الموقف العربي هي 

أسباب تصاعد األزمة مؤخرا.

أطر المسؤولية 
تؤكد صحيفة الرياض في معالجتها للوضع في إدلب على إطار 
لما  السوري  والقصف  الروسية  الغارات  مسؤولية  مسؤولية 
يحدث وقد عبر عن ذلك بوضوح أحد العناوين )غارات روسية 

- سورية تحرق إدلب(، و)إدلب تستنجد من إرهاب األسد(

أطر الحلول المقترحة 
نظرا  للحلول  الصحيفة  تناول  تراجع  فقد  الحلول  أطر  في  أما 
الرسمي  المستوى  على  سواء  للحل  السياسيين  رؤى  لتراجع 
تقف  التي  تركيا  موقف  باستثناء  الرسمي،  غير  أو  لألنظمة 
الهجوم، ولذلك جاءت معالجة  شبه وحيدة بشكل واضح  ضد 

الصحيفة ألطر الحلول المقترحة في معالجتها كالتالي:
- بعد القمة الثالثية طرحت محاولة الحفاظ على المستوى 
موسكو  مع  تركيا  إليه   وصلت  الذي  التنسيق  من  الجيد 
المستوى  هذا  لتطوير  االستانة  دبلوماسية  عبر  وطهران 

وترجمته في ملفات ثنائية وإقليمية.
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  اتفاق  محاولة   -
ونظيراه الروسي فالديمير بوتين واإليراني حسن روحاني 
عقب اجتماعهم في طهران على أنه ال يوجد حل عسكري 

للصراع وأنه يجب حله من خالل عملية تفاوض سياسية.
- محاولة أنقرة في المرحلة الحالية إعادة إنتاج دور جديد 
تضمن  جديدة  ومحددات  بمعالم  السوري  الشمال  في  لها 
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اتجاهات معالجة الصحافة العربية للوضع في 
إدلب ومدى تعبيرها عن واقع النظام العربي

تحليل العدد222

رامي عبدالرحمن، المبعوث الدولي لالزمة في سوريا ستيفان 
دي ميستورا، المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا، وزير الدولة 
مساعد  قرقاش،  أنور  الدكتور  اإلماراتي  الخارجية  للشؤون 
الوزير  الدولية  المنظمات  لشؤون  الكويتي  الخارجية  وزير 
المفوض ناصر الهين، رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة 

الجنرال جوزيف دانفورد.

اتجاهات التأييد والمعارضة
اتخذت الصحيفة أسلوب المعارضة الواضحة للقصف والهجوم 
على إدلب من قبل القوات الروسية والسورية، مبرزة في ذلك 
استخدام  حيال  الفرنسية  والخارجية  األمريكي  الرئيس  تهديد 
الوضع  على  الهجوم  خطورة  على  ركزت  كما  الكيماوي، 
اإلنساني في إدلب مستشهدة ببيان منظمة اليونيسيف، باإلضافة 

لعرض جزء من الموقف التركي الرافض للهجوم.
 

صحيفة البيان اإلماراتية 
جاءت معالجة صحيفة البيان اإلماراتية هي األوسع واألكبر من 
بين الصحف العربية سواء من حيث الكم والقالب الفني او من 

حيث تنوع المحتوى األفكار واالتجاهات.

السمات الشكلية للمعالجة
فقد جاء التغطية في 31 موضوعا منها: 15 خبرا، 10 تقارير، 

3 انفوجراف، 2 مقال رأي، 1 استطالع رأي.
واعتمدت صحيفة البيان في مصادرها للموضوعات المنشورة 

على عدة مصادر هي:
وكاالت األنباء في 25 موضوعا، منها وكاالت دون تحديد اسم 

الوكالة في 21 موضوعا، و3 للفرنسية، وواحد لأللمانية.
ثم حل في المرتبة الثانية مراسلو البيان في 9 موضوعات، و3 
موضوعات بدون مصدر، مع مراعاة أن بعض الموضوعات 

تشمل أكثر من مصدر.
وجاءت المدن التي خرجت منها الموضوعات كالتالي:

 10 ودمشق  موضوعات،   10 في  اسم  تحديد  دون  عواصم 
موضوعات، واسطنبول 4 موضوعات، وموضوعان لكل من 
 موسكو وطهران وواشنطن، وأخيرا موضوع لكل من حلب وعمان.

مصدر المعلومات 
من  عدد  على  للمعلومات  مصادرها  في  الصحيفة  اعتمدت 
لحقوق  السوري  المرصد  بيانات  مقدمتها  في  آتي  المصادر 

اإلنسان الذي يشكل أهم المصادر في غالب الموضوعات.
خاصة  تصريحات  في  األبيض  بالبيت  مطلع  مصدر  يأتي  ثم 
للصحيفة، وكذلك موقع الصحيفة االلكتروني، ثم ياتي بعد ذلك 
مصادر مثل: صحيفة وول ستريت جورنال، مصادر ميدانية 
وشهود، قناة العربية، وكالة “تاس” الروسية، وكالة إنترفاكس، 
الرئاسة  عن  صدر  مرسوم  الروسية،  سبوتنيك  أنباء  وكالة 

التركية، منظمة األمم المتحدة للطفولة “يونيسف”

بقبول  السورية  األراضي  في  منها  جزء  أو  قواتها  إبقاء 
دولي وتعمل على لفت أذهان المجتمع الدولي حول أهمية 
تتحدث  حيث  سورية.  في  التركي  الدور  على  التعويل 
ضرورة  عن  التركية  واإلعالمية  الدبلوماسية  األوساط 
رفع درجة التنسيق األمني بين الدول التي تخشى من عودة 
المتطرفين إليها من سورية وبين األجهزة األمنية التركية 
تقوم  الدولي ألنقرة كي  الدعم  توفير  الحديث عن  ويزداد 
األراضي  داخل  إدلب  مدينة  في  اإلغاثة  أعمال  بتسهيل 
قواتها في  لبقاء  أنقرة كمبرر  به  السورية وهو ما ستدفع 

سورية في المرحلة المقبلة.
األزمة  تجاه  العربي  الدور  نفوذ ووجود  زيادة  - محاولة 
السورية الذي يحتاج إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس 

ال بد من استيعابها بمرارة وعقالنية.
- تأكيد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات 
ضرورة  على  الهين  ناصر  المفوض  الوزير  الدولية 
معاناة  من  للتخفيف  اإلنسانية  المساعي  من  المزيد  بذل 
المنكوبين ومواجهة التحديات بعد مرور ثمانية أعوام على 
خلّفت  التي  اللجوء  أزمة  وأهمها  السوري  الصراع  بدء 
اعتبرهم  الذين  األطفال  على  خصوًصا  كبيرة  أضراًرا 
التقرير السنوي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

“الفئة األكثر تضرًرا عام 2017” من األزمة السورية.
في  الدائمة  غير  عضويتها  عبر  بالعمل  الكويت  توجه   -
مجلس األمن مع السويد بالتعاون مع بقية الدول األعضاء 
نحو إصدار القرار 2401 الذي ينص على وقف األعمال 
القتالية في أنحاء سورية كافة دون تأخير ولمدة 30 يوًما.

- دعوة مبعوث األمم المتحدة الخاص ستافان دي مستورا 
إلى تجنب حمام دم.

القوى الفاعلة
للوضع  تناولها  الرياض  لصحيفة  الصحفية  المعالجة  ركزت 
في إدلب على عدد من القوى الفاعلة في األحداث على رأسها 
روسيا التي تقوم بالقصف وتشارع النظام السوري وتدعمه، 
لمنع  محاولة  في  روسيا  وجه  في  تقف  التي  تركيا  تأتي  ثم 
هي  التغطية  في  الثالثة  الفاعلة  والقوى  إدلب،  على  الهجوم 
المتحدة  األمم  مثل منظمة  لها  التابعة  والهئيات  المتحدة  األمم 
الواليات  تأتي  ثم  االمن،  ومجلس  “اليونيسف”،  للطفولة 
المتحدة األمريكية ووزارة دفاعها والبيت األبيض كقوى فاعلة 
رئيسية في التغطية، وكذلك إيران والنظام السوري، والمرصد 
كقوى  واإلمارات  الكويت  وتأتي  اإلنسان،  لحقوق  السوري 
الفرنسة  الخارجية  أخيرا  ثم  متأخرة  مراتب  في  لكنها  فاعلة 

والفصائل المعارضة السورية.

الشخصيات الفاعلة 
التركي،  الرئيس  فكانت:  التغطية  في  الفاعلة  الشخصيات  أما 
السوري،  الرئيس  اإليراني،  الرئيس   ، الروسي  الرئيس 
اإلنسان   لحقوق  السوري  المرصد  مدير  األمريكي،  الرئيس 
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الكرملين يرد على ترامب: المدينة وكر لإلرهابيين.
في  وروسيا  وتركيا  إيران  رؤساء  فشل  على  التركيز   -

التوصل إلى اتفاق يجنب المحافظة هجوماً واسع النطاق.
- التأكيد على أن بوتين وروحاني يتمسكان بـ“معركة بال 

هدنة”.. وأردوغان يقترح “إجالء المقاتلين”.
- عرض التباين الحاد في المواقف بين الرئيسين الروسي 
فالديمير بوتين واإليراني حسن روحاني اللذين شددا على 
الحل العسكري لحسم المعركة، وبين الرئيس التركي رجب 
إطالق  وقف  األول  مقترحين،  قدم  الذي  أردوغان،  طيب 
نقل  والثاني  بوتين  قبل  بوضوح من  تم رفضه  الذي  النار 
المقاتلين من إدلب إلى مكان آخر من دون حرب، ولم يلق 

تعليقاً بالقبول أو الرفض.
- التركيز على دور إيران بأنها: تحشد ميليشياتها للمشاركة 

في اجتياح إدلب، وتدفع لـ “حمام دم” في إدلب
- التركيز على تعزيز تركيا لقواتها على الحدود مع سوريا 

مع تزايد احتمال اجتياح إدلب.
- تناول الموقف اإلماراتي والكويتي من القضية من خالل 

تغريدة لوزير إماراتي ومسؤول كويتي 

أطر األسباب
طرحت صحيفة البيان في معالجتها للوضع في إدلب العديد من 
األسباب التي أوصلت األمور للوضع الراهن، وقد ركزت على 
طرح رؤية روسيا لألسباب من خالل تصريحات مسؤوليها، 

مثل: 
هي  المشروطة  وغير  المشتركة  أولويتنا  “إن  بوتين   -
تصفية اإلرهاب نهائياً في سوريا”، و: “هدفنا األساسي في 
الوقت الحالي طرد المقاتلين من محافظة إدلب حيث يشكل 
المنطقة  وسكان  السوريين  ألمن  مباشراً  تهديداً  وجودهم 
كلها. واتهم “اإلرهابيين” باستخدام المدنيين كدروع بشرية 
يحضرون  أنهم  للجدل”  قابلة  غير  “إثباتات  لديه  أن  وأكد 
“لمحاوالت التهام السلطات السورية باللجوء إلى األسلحة 

الكيميائية”.
ستستمر  روسيا  أن  الروسية  الخارجية  وزارة  أعلنت   -
في قتل “اإلرهابيين” في إدلب وأماكن أخرى من سوريا 
إلحالل السالم. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا 
زاخاروفا في تصريحات نشرتها وكاالت األنباء الروسية 
“قتلنا ونقتل وسنقتل اإلرهابيين، إن كان في حلب أو إدلب 
أو في أماكن أخرى في سوريا. يجب أن يعود السالم إلى 

سوريا”. وأضافت “هذه مسألة تتعلق بأمننا
وكذلك طرح وجهة نظر النظام السوري لألسباب، مثل:

ال  سوريا  إن  المعلم  وليد  السوري  الخارجية  وزير  قال   -
أن  تفهم  أن  األخيرة  على  لكن  تركيا،  مع  لمواجهة  تتطلع 
أولوية  تحريرها  أن  على  مشددا  سورية،  محافظة  إدلب 
للحكومة السورية، وسيتم ذلك سواء بالمصالحات أو بالعمل 

العسكري.

السمات الموضوعية للمعالجة 
 األفكار المحورية

جاءت األفكار التي طرحتها صحيفة البيان في تغطيتها متعددة 
أغلب  في  ونقلها  الصحيفة  سياسة  مع  يتفق  وذلك  ومتنوعة 
نطاق  اتساع  تحاول  التي  األنباء  وكاالت  عن  موضوعاتها 

التغطية ليشمل غالب االتجاهات.
ومن أهم األفكار المحورية التي تناولتها الصحيفة في تغطيتها 

للوضع في إدلب خالل هذه الفترة ما يلي:
األخضر  الضوء  يمنح  األسد  نظام  أن  الصحيفة  تناولت   -
لضرب إدلب بالكيمياوي، وتناول القصف المستمر من قبل 

النظام السوري والطائرات الروسية إلدلب.
االوروبية  الدول  وبعض  أمريكا  تلويح  على  التركيز   -
كبريطانيا وفرنسا بالقيام برد قوى ضد النظام السوري إذا 

ما استخدم السالح الكيمياوي في الهجوم على إدلب.
على  األميركية  التهديدات  شأن  من  التقليل  فكرة  طرح   -
اعتبار أن تجارب سابقة لم تقد إلى إرباك النظام وال إلى شّل 

قدرته على العودة إلى استخدام الكيمياوي.
- التأكيد على تصعيد روسيا بالمقابل من انتقادها للواليات 
وعرض  فسفورية  قنابل  باستخدام  إياها  متهمةً   ، المتحدة 
الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  لسان  على  األمري  النفي 
األميركية من أن تكون الطائرات األميركية أسقطت قنابل 

فسفورية.
نزوح  على  التركيز  التغطية  في  المحورية  األفكار  من   -
آالف األشخاص من إدلب خوفا من القصف واإلشارة إلى 
أن العدد مرشح للزيادة الكبيرة، مستدلة في ذلك بتصريحات 

لمسؤولين باألمم المتحدة.
النظام  بقيام  بداية فترة الرصد  - كما اهتمت الصحيفة في 
تمهيداً  ومحيطها،  إلدلب  عسكرية  بتعزيزات  السوري 

لهجوم وشيك.
- إدلب تشكل المعقل األخير للفصائل الجهادية والمعارضة 

في سوريا.
- التركيز على التحذير من حدوث كارثة إنسانية يمكن أن 
حال   21 الـ  القرن  في  إنسانية”  كارثة  “أسوأ  إلى  تؤدي 
وتصريحات  من خالل رسائل  ذلك  جاء  االجتياح إلدلب، 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مثل  المسؤولين  من  كثير 
المتحدة  األمم  في  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  أردوغان، 
مارك لوكوك حول شّن عملية عسكرية واسعة النطاق على 

إدلب، ومدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
السورية  الفصائل  بين  واالقتتال  التوتر  قضية  عرض   -
المعارضة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، 

إثر خالف على طريق للتهريب إلى األراضي التركية.
األحداث  من  الروسي  الموقف  عرض  على  التركيز   -
مجلس  تُطلع  روسيا  مثل:  الرصد  فترة  طوال  وتطورها 
األمن اليوم على نتائج قمة طهران، موقفها في القمة الثالثية، 
لالجتياح،  تبريرهم  في  السوريين  المسؤولين  رؤية  طرح 
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اتجاهات معالجة الصحافة العربية للوضع في 
إدلب ومدى تعبيرها عن واقع النظام العربي

تحليل العدد222

كما عرضت الصحيفة أسبابا أخرى في سياقات مختلفة تعتبر 
أسبابا ضمنية للوضع الراهن مثل:

العسكرية  حميميم  قاعدة  تهاجم  المعارضة   فصائل  أن   -
الروسية.

- ضرورة محاربة اإلرهاب في إدلب جزء ال بدّ منه في 
المهمة المتمثلة بإعادة السالم واالستقرار إلى سوريا.

لعشرات  مقصداً  األخيرة  السنوات  في  صارت  إدلب   -
اآلالف من المقاتلين الذين حاربوا النظام في السنوات السبع 

األخيرة.
- تشكل المعقل األخير للفصائل الجهادية والمعارضة في 

سوريا.
في  اجتماعهم  بعد  وروسيا،  وتركيا  إيران  قادة  فشل   -
محافظة  بشأن  مشترك  اتفاق  إلى  التوصل  في  طهران، 

إدلب.

أطر المسؤولية
البيان  فإن  إدلب،  في  الحالي  التصعيد  وضع  مسؤولية  أما 
السوري  النظام  ثالثي  على  معالجتها  في  تركز  اإلماراتية 
السوري  الرئيس  أعطى  حيث  ذلك،  في  واإليراني  والروسي 
بشار األسد موافقة على استخدام غاز الكلورين في الهجوم على 
آخر معقل للجماعات المسلحة في إدلب شمالي البالد، والجيش 
الروسي يقصف محافظة إدلب السورية، وهناك إصرار روسي 
تؤكد  مطلعة   ومصادر  عسكرياً،  الموقف  حسم  على  إيراني 
عمليات  في  للمشاركة  سوريا  إلى  انتقلت  إيرانية  قوات  أن 
إدلب الوشيكة، الفتة إلى وجود تأكيدات لقادة الحرس الثوري 

اإليراني تفيد بأن العمليات تبدأ خالل أيام بدعم روسي.

أطر ردود األفعال
على  األفعال  ردود  من  العديد  معالجتها  في  الصحيفة  تناولت 
تطور الوضع في إدلب والتلويح باجتياح شامل لها جاءت هذه 

الردود كالتالي:
- إعالن الواليات المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا على 
أن استخدام سوريا لألسلحة الكيمياوية مرة أخرى سيؤدي 

إلى “رد أقوى بكثير” من الضربات الجوية السابقة.
- إعالن الحكومة األلمانية أنها تجري مباحثات مع حلفائها 
األميركيين واألوروبيين حول الوضع في سوريا، وإمكانية 
انتشار عسكري محتمل في محافظة إدلب في حال استخدام 

النظام السوري لألسلحة الكيمياوية.
انتقادها للواليات المتحدة ،  - صعّدت روسيا بالمقابل من 

متهمةً إياها باستخدام قنابل فسفورية.
النظام  لمعاقبة  أخرى  صيغة  تختار  قد  واشنطن  أن   -
شخصيات  على  اقتصادية  عقوبات  فرض  مثل  السوري، 

مرتبطة بحكومة دمشق.
والمدرعات  الطائرات  كل  السوري  النظام  سحب   -
والمعدات المهمة والمستخدمة إلى مناطق مؤمنة، وإخالء 
والعسكرية،  المروحية  الطائرات  من  المطارات  معظم 

ونقلتها إلى أماكن مماثلة خوفاً من األضرار الجسيمة، التي 
التي  تنفيذ ضربته  حال  الدولي  التحالف  يسببها قصف  قد 

يلوح بها منذ أسابيع،
- إعالن األمم المتحدة نزوح نحو 30 ألف شخص من إدلب 
منذ بدء تصعيد قوات النظام وحليفتها روسيا مطلع الشهر 
الجاري، والتحذير من أن العملية العسكرية قد تجبر قرابة 
800 ألف شخص من إجمالي نحو ثالثة ماليين يقيمون في 
إدلب وجيوب محاذية لها، على الفرار من منازلهم، فيما قد 
يشكل أكبر عملية نزوح حتى اآلن تشهدها الحرب السورية 

منذ اندالعها قبل أكثر من سبع سنوات.
مايا  األوروبي،  االتحاد  مفوضية  باسم  الناطقة   -
كوسيجانسيك: “سوف يؤدي الهجوم إلى عواقب وخسائر 

بشرية مدمرة.
- إعالن ان مركزا للدفاع المدني في كفر زيتا، ومستشفى 
تحت األرض في قرية حاس، ومستشفى في اللطامنة، باتت 

خارج الخدمة في الفترة المذكورة.
الحدود  الى  العسكرية  آلياتها  من  المزيد  تركيا  إرسال   -

المتاخمة مع إدلب
- زيارة المسؤول عن الملف السوري جيمس جيفري إلى 
المنطقة، إذ بحث في أنقرة وإسرائيل واألردن، كيف يمكن 
ألن  بتوسعه،  السماح  وعدم  السوري  النظام  سلوك  تحديد 
ذلك يعني في الوقت ذاته توسع النفوذ اإليراني، األمر الذي 

ً ترفضه واشنطن تماما
وقرى  وبلدات  مدن  في  التظاهرات،  عشرات  خروج   -
بأرياف محافظات إدلب وحماة وحلب، تزامناً مع غارات 

بلغ تعدادها 22 غارة على جنوب إدلب وشمال حماة.
قبل  المخابئ  وحفر  الغذاء  بتخزين  المدنيين  استعداد   -

الهجوم العسكري على المدينة

أطر الحلول المقترحة 
لحل  الفاعلة  االطراف  رؤية  معالجتها  في  الصحيفة  قدمت 

األزمة كالتالي:
- رؤية الرئيسين الروسي فالديمير بوتين، واإليراني حسن 
لحسم  العسكري  الحل  على  شددا  حيث  للحل  روحاني  

المعركة.
- أما رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد قدم 
تم رفضه  الذي  النار  األول وقف إطالق  للحل،  مقترحين 
إدلب  من  المقاتلين  نقل  والثاني  بوتين.  قبل  من  بوضوح 
بالقبول أو  إلى مكان آخر من دون حرب، ولم يلق تعليقاً 
انفتاحاً على إعادة  أبدى  الروسي  الرئيس  الرفض، إال أن 
التي  “المصالحة”  منهج  وفق  مراحل”  “على  االستقرار 
تعني عملياً استسالم فصائل المعارضة التي تعرضت أمس 
لغارات جوية أسفرت عن مقتل عدد من األشخاص. كذلك 
وضعت أنقرة خطة لتقديم خروج آمن لفصائل مسلحة من 
 21 يقوم  بأن  الخطة،  وتقضي  السورية.  إدلب  محافظة 
فصيالً مسلحاً - منها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة( في 
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المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السفير الروسي لدى األمم 

المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
رامي  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  جاء  ثم 
ترامب،  الرئيس  في:  ممثلة  المتحدة  الواليات  ثم  عبدالرحمن، 
جون بولتون مستشار ترامب لألمن القومي، مسؤولين أميركيين 
كبار، وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس، المتحدثة باسم البيت 
األبيض سارة ساندرز، اريك باهون المتحدث باسم البنتاجون، 
الدفاع األميركية )البنتاغون(، دانا وايت،  الناطق باسم وزارة 
مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب لألمن القومي، ممثل 
مصدر  جيفري،  جيم  سوريا،  بشأن  الجديد  المتحدة  الواليات 
مطلع في البيت األبيض، الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة 

األركان األميركية المشتركة.
الدفاع  ووزير  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ثم 

خلوصي أكار.
كما ظهرت الشخصيات األممية فاعلة في التغطية مثل: الناطق 
لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  باسم  اإلقليمي 
إلى  المبعوث األممي  المتحدة، ومقره عمان، ديفيد سوانسون، 

سوريا ستافان دي ميستورا.
حسن  اإليراني  الرئيس  أيضا  التغطية  في  فاعال  كان  كما 
ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  ووزير  روحاني، 
والرئيس السوري بشار األسد، ووزير الخارجية السوري وليد 
الخارجية  وزير  ميركل،  أنجيال  األلمانية  والمستشارة  المعلم، 
األلماني هايكو ماس، قائد الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، 
الناطقة باسم مفوضية االتحاد األوروبي، مايا كوسيجانسيك ، 
العتيبي،  السفير منصور  المتحدة  باألمم  الدائم  الكويت  مندوب 
الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور 

وناشطون سوريون.

اتجاهات التأييد والمعارضة
حاولت الصحيفة أن تكون محايدة في معالجتها للوضع في إدلب 
إيران  تناول  عند  لكنها  واالتجاهات  الرؤى  لمختلف  بعرضها 
لها  التي  لها بصورة واضحة أكثر من روسيا  كانت معارضة 
الدور االكبر في التصعيد، ربما ذلك بسبب المواجهات الحالية 
بين اإلمارات وإيران في اليمن، ولذلك كان االنتقاد الذعا للدور 
اإليراني واعتبار قواتها في سوريا مليشيات وأنها تدفع “لحمام 

دم” في إدلب.
كما أن الصحيفة حاولت إبراز الدور األمريكي في رد فعله على 
الهجوم الوشيك وذلك من خالل مصادر خاصة بالبيت األبيض 
للصحيفة لم تحدث مع دولة او قوى أخرى مما يشير للتقارب 

مع النظام األمريكي الحالي.

معالجة صحيفة السياسة الكويتية
في  إدلب  في  للوضع  الكويتية  السياسة  معالجة صحيفة  جاءت 
حيث  المنشورة،  الموضوعات  كم  حيث  من  متراجعة  درجة 
أقل  يعادل  بما  يوما  عشر  إحد  خالل  موضوعات   9 في  جاء 

إدلب - بتسليم أسلحتهم ويتم إجالؤهم من المحافظة، بحسب 
خروجاً  وسيقدم  مصادرها.  عن  تكشف  لم  التي  الصحيفة 
للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف “المعارضة  آمناً 
لتحالف فضفاض من  المعتدلة” شرط أن يسلموا أسلحتهم 

فصائل معارضة تدعمها أنقرة.
لكن  الختامي عبارة “هدنة”،  البيان  وحاول أردوغان تضمين 
بوتين أبدى عدم اقتناعه وأعلن رفضه اقتراح الرئيس التركي 
في موقف لقي تأييداً من الرئيس اإليراني حسن روحاني. وشدد 
على  مسلحة  مجموعات  عن  ممثلين  وجود  “عدم  على  بوتين 
أردوغان  وطرح  الهدنة.  حول  التفاوض  مخولين  الطاولة” 
فيها  يتمكنون  ال  أماكن  إلى  المعارضة  فصائل  نقل  إمكانية 
بعد ذلك من مهاجمة قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إال أن 

المقترح لم يلَق تعليقاً.
مايا  األوروبي،  االتحاد  مفوضية  باسم  الناطقة   -
كوسيجانسيك  دعت إلى إنهاء العمليات العسكرية في إدلب 
مخاطبينا  مع  المفاوضات  نواصل  قائلة:  وأضافت  سابقا. 
من  نفذت  التي  المبادرة  دعم  ونواصل  القضية.  هذه  حول 

قبل األمم المتحدة.
- أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية يرى ضرورة 
السورية  العربي تجاه األزمة  الدور  نفوذ ووجود  مراجعة 

مراجعة جادة وشاملة.
- حضت الكويت أعضاء مجلس األمن على العمل بشكل 
لوقف  المواقف  في  واالنقسامات  الخالفات  وتجاوز  موّحد 
الجرائم ضد اإلنسانية وحّل الوضع في إدلب سلمياً، وفي 

سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
ميستورا،  دي  ستافان  إلى سوريا  األممي  المبعوث  دعا   -
إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب في ظل 
عملية عسكرية كبيرة وشيكة. وقال دي ميستورا للمجلس 
إنه مستعد لتقديم مقترحات حول فصل الجماعات المرتبطة 
المقاتلين اآلخرين في محاولة لضمان حماية  بالقاعدة عن 

المدنيين.

القوى الفاعلة 
البيان  صحيفة  تغطية  في  الفاعلة  القوى  من  العديد  ظهرت 
وزارة  مثل  بمؤسساتها  روسيا  مقدمتها  في  جاءت  اإلماراتية 
الدفاع الروسية ووزارة الخارجية والكرملين والجيش الروسي، 
المنظمات  تأتي  ثم  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  ثم  
األممية مثل األمم المتحدة ومجلس األمن وواليونيسيف، ثم في 
دول  وتليهم  السوري،  والنظام  وتركيا  أمريكا  متقاربة  مراتب 
أوربا كانجلترا وفرنسا وألمانيا واالتحاد األوروبي، ثم الفصائل 

السورية، وأخيرا دول عربية مثل اإلمارات والكويت.

الشخصيات الفاعلة
جاء  حيث  الفاعلة،  الشخصيات  جاءت  الفاعلة  للقوى  وتبعا 
الرئيس  في:  متمثلة  األولى  المرتبة  في  الروسية  الشخصيات 
الفروف،  سيرغي  الخارجية  وزير  بوتين،  فالديمير  الروسي 
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إدلب-   محافظة  في  اإلرهابيين  اإلسالمية”  الشام  أحرار 
كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان للناطق باسمها اللواء 
لديها “معلومات موثوًق بها، أن  إيغور كوناشينكوف، أن 
اجتماعاً ُعقد في مركز قيادة اإلرهابيين، الواقع في مدرسة 
زعماء  الجاري  ضمَّ  سبتمبر   7 في  إدلب  بمدينة  الوحدة 
جماعتي )جبهة النصرة( و)حزب تركمانستان اإلسالمي(، 
السوري-  المدني  لـ)الدفاع  المحليين  المنسقين  بمشاركة 
إجراء  لسيناريوهات  النهائي  للتنسيق  البيضاء(  الخوذ 
للمواد  المزعوم  االستخدام  حوادث  مسرحيات  وتصوير 
السكان  ضد  السورية  الحكومية  القوات  قبل  من  السامة 
الشغور  جسر  بمناطق  السكنية  التجمعات  في  المدنيين 

وسراقب وتفتناز وسرمين.
 - تناولت الصحيفة أيضا رد الفعل األمريكي والغربي على 
ضرب النظلم السوري بالكيمياوي، مثل: أن الرئيس دونالد 
ترامب “يمعن النظر” فيما إذا كانت قوات بالده “ستضرب 
خيارات  لدينا  “تكون  أن  يتوقع  أميركي  جنرال  ال”،  أم 

عسكرية بشأن آخر تطورات األوضاع العسكرية”.
مثل:  إدلب  في  إنسانية  كارثة  من  التحذير  فكرة  تناول   -
تحذير منّسق الشؤون اإلنسانية واإلغاثية في األمم المتحدة 
النطاق  واسعة  عملية عسكرية  أن شن  من  لوكوك  مارك 
على محافظة إدلب يمكن أن يؤدي إلى “أسوأ كارثة إنسانية 

في القرن الحادي والعشرين.
عن  للبحث  محاولة  أنه  على  التركي  الموقف  تناول   -
قرب  تحشد  تركيا  مثل:  سوريا،  في  ومكاسبها  مصالحها 
الرافض  أردوغان  “عقدة”  تواجه  إدلب  حسم  قمة  إدلب، 
“غصن  بأراضي  تتمسك  تركيا  احتله،  ما  “خسارة” 

الزيتون” و”درع الفرات”.
روسيا  رؤساء  بين  طهران،  قمة  فشل  على  التأكيد   -
للرئيس  )الداعمين  فالديمير بوتين وإيران حسن روحاني 
السوري بشار األسد( وتركيا رجب طيب أردوغان )الداعم 
لفصائل المعارضة المسلحة(، في التوصل إلى حل لمعضلة 

المحافظة واالتفاق على وقف للنار في محافظة إدلب.
- التأكيد على أن إدلب المعقل األخير لفصائل المعارضة 
تنظيم  لواء  تحت  معظمها  المنضوي  المسلحة  السورية 

“جبهة النصرة” اإلرهابي.
مثل:  االجتياح،  من  خوفا  األهالي  نزوح  قضية  تناول   -
الجنوبي  الريف  من  خصوصاً  النزوح  عمليات  تتركز 
إلى  قراهم  نزحوا من  ألف شخص  نحو  الشرقي إلدلب،  
حلب  ريف  في  معارضة  فصائل  عليها  تسيطر  مناطق 
مع  الحدود  على  عفرين  منطقة  وإلى  المجاور،  الغربي 

تركيا والواقعة تحت سيطرة فصائل موالية ألنقرة.
- تناول الموقف الكويتي من القضية مثل : تحذير الكويت 
من تداعيات وخيمة وكارثية ألي عمل عسكري ومجلس 
األمن عليه مسؤولية إنسانية وقانونية وأخالقية تجاه سكان 
الكويتي خالد الجار هللا في  إدلب، ونائب وزير الخارجية 
الكويت  اإلنساني  الملف  حاملي  عن  األمن  بمجلس  كلمة 

من موضوع يوميا، إال أن ما يميز هذه التغطية عن غيرها من 
الصحف أن للصحيفة موقفا واضحا من القضية عبر عنه رئيس 
التحرير في مقال افتتاحي للصحيفة، وإن كان متحيزا بصورة 
المعارضة السورية وبشكل ضمني ضد  واضحة ضد فصائل 

الموقف التركي.

السمات الشكلية للمعالجة
غلب على التغطية الصحفية لصحيفة السياسة الكويتية الجانب 
إدلب  في  الوضع  حول  موضوعات   9 بين  فمن  التقريري، 

جاءت 6 تقارير، 2 مقال، 1 خبر.
مصور  تقرير   2 نشر  تم  للصحيفة  االلكتروني  الموقع  وعلى 
موقف  عن  تقرير  حول  واحد  المنشورة،  الموضوعات  من 
الكويت في األمم المتحدة عن القضية، والثاني حول مقال رئيس 

التحرير.
مصادر التغطية الصحفية

محددة  وكاالت  عن  للتغطية  مصادرها  في  الصحيفة  تشر  لم 
ولكن بذكر كلمة وكاالت في 5 موضوعات.

مصدر المعلومات
من  عدد  على  للمعلومات  مصادرها  في  الصحيفة  اعتمدت 
وزارة  بيانات  مثل:  الروسية  المصادر  مقدمتها  في  المصادر 
 ”RT“ الدفاع الروسية، صحيفة “كوميرسانت” الروسية، قناة

“، وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وكذلك على وكالة أنباء سوريا التابعة للنطام )سانا( ، وصحيفة 
“وول ستريت جورنال” األميركية، المرصد السوري والتأكيد 
على وصف )المعارض( ، وقناة “الحرة” األميركية، وفرانس 
السنوي  والتقرير  األلمالني،  “أر.تي.أل  وتلفزيون  برس، 

لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(.
 وبالنسبة للمدن تم ذكر كلمة عواصم في 5 موضوعات ومن 

دمشق في 3 موضوعات، و2 من إدلب.

السمات الموضوعية للمعالجة
األفكار المحورية

التغطية  خالل  إدلب  في  للوضع  الصحفية  المعالجة  تنوعت 
صحيفة السياسة الكويتية ظهر ذلك في األفكار المحورية التي 

تناولتها الصحيفة تمثلت في اآلتي:
موسع،  بشكل  لألحداث  الروسية  الرواية  على  التركيز   -
أن  موسكو  كشفت  إدلب،  لمعركة  ر  تحّضِ روسيا  مثل: 
إدلب  محافظة  تحرير  هدفها  عسكرية  لعملية  التحضير 
السورية من اإلرهابيين يجري بعناية وسرية، وأكد نائب 
لديهم  باتت  سورية  في  “اإلرهابيين  أن  سيرومولوتوف 
يتمتعون  إنهم  كما  كيمياوية،  أسلحة  إنتاج  على  القدرة 
يواصلون  والنظام  روسيا  الخارج،  من  وفني  مادي  بدعم 
قصف تحصينات اإلرهابيين، واستهدف القصف الروسي- 
السوري المكثف مقارَّ لتنظيَمّي “جبهة النصرة” و”حركة 
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غالبها مطابقا للرؤية الروسية، مثل: 
- أن التحضير للعملية العسكرية المحتملة لتحرير إدلب من 

اإلرهابيين يجري بعناية وسرية.
- اإلرهابيون في سورية باتت لديهم القدرة على إنتاج أسلحة 
كيمياوية، كما إنهم يتمتعون بدعم مادي وفني من الخارج.

معارضين  مسلحين  سيطرة  من  إدلب  محافظة  استعادة   -
وجماعات إرهابية تأتمر بتنظيم “جبهة النصرة”.

االتفاق  في  وتركيا  وإيران  روسيا  رؤساء  قّمة  إخفاق   -
على وقف للنار في محافظة إدلب؛ المعقل األخير لفصائل 
المعارضة السورية المسلحة المنضوي معظمها تحت لواء 

تنظيم “جبهة النصرة” اإلرهاب.

أطر المسؤلية 
فإن  الفترة  هذه  الصحيفة خالل  في  نشر  ما  تحليل  ومن خالل 

المسؤولية تقع على: 
اإلسالمية”  الشام  أحرار  و”حركة  النصرة”  “جبهة   -
محافظة  في  اإلرهابيين  اإلسالمي(،  تركمانستان  و)حزب 
المدني  لـ)الدفاع  المحليين  المنسقين  وبمشاركة  إدلب 

السوري- الخوذ البيضاء(.
- القصف الروسي- السوري

- اإلخوان المسلمون

أطر ردود الفعل
تناولت الصحيفة في معالجتها أطر ردود الفعل حول الوضع، 

وجاءت كالتالي: 
من  انتقامية”  “ضربة  في  االجتياح   يتسبب  أن  يمكن   -
تعدّ  البنتاغون  إن  حيث  األميركية،  المسلحة  القوات  قبل 
بعد،  يقرر  لم  ترامب  الرئيس  لكن  سيناريوهات عسكرية، 
لردّ عسكري، وهل ستهاجم  مبرراً  اعتباره  الذي سيتم  ما 

الواليات المتحدة أم ال.
والدولي  العربي  التدخل  من  مزيد  إلى  اإلمارات  دعت   -

لـ”تجنيب إدلب مواجهة دامية”
- تركيا تزيد تعزيزاتها العسكرية على حدودها مع سورية، 
وكذلك أرسلت الواليات المتحدة وحدات من مشاة البحرية 
)مارينز( إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها جنوب شرقي 
سورية، إثر تحذير روسيا من احتمال توجيهها ضربة ضد 
اإلرهابيين الذين يستظلون بالقوات األميركية المرابطة في 

تلك المنطقة.
- الكويت تحذر من العواقب الكارثية من أي عمل عسكري 
في إدلب السورية وتطالب دول تعهد خفض التوتر بااللتزام 

بمبادئ ذلك.
يجب  لكن  بالـ”معقد”.  إدلب  في  الوضع  تصف  ألمانيا   -

تفادي وقوع كارثة إنسانية.
- عشرات العائالت نزوحوا من الريف الجنوبي الشرقي، 
آخرون  سلك  فيما  مجاورة،  مزارع  إلى  توّجه  بعضهم 

والسويد يحذر من العواقب الكارثية من أي عمل عسكري 
في إدلب السورية مطالبا دول تعهد خفض التوتر بااللتزام 
بمبادئ ذلك، وكذلك طلب مساعد وزير الخارجية الكويتي 
لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين أمام 
األوضاع  لدعم  المانحين  كبار  لمجموعة   14 الـ  االجتماع 

اإلنسانية في سورية والدول المجاورة .
- دعوة إماراتية إلى “تدخل عربي”

الهجوم  احتمالية  من  الغربية  الدول  بعض  موقف  تناول   -
الفرنسي  الجيش  قائد  أكد  حيث  فرنسا  مثل:  بالكيمياوي 
ضربات  لتنفيذ  استعداد  على  قواته  أن  لوكوانتر  فرانسوا 
في  كيمياوية”  أسلحة  استُخدمت  “إذا  سورية  أهداف  على 
أكبر  آخر  إدلب،  محافظة  الستعادة  متوقع  حكومي  هجوم 
معاقل الجماعات المسلحة في البالد، والمستشارة األلمانية 

أنغيال ميركل الوضع في محافظة إدلب بالـ”معقد.
أن  التالية:  األفكار  فتضمن  التحرير  رئيس  مقال  أما   -
الدول المعنية بهذا الملف المعقد تهتم بقائمة حسابات الربح 
والخسارة تمهيداً للتهيئة لعملية شد الحبال في تلك المنطقة، 
وهذه المعركة ما قبل األخيرة في الحرب السورية المشرفة 
سورية  في  هائلة  دراماتيكية  تغيرات  مع  النهاية  على 
إلى  ساعية  األزمة  خط  على  بقوة  تدخل  وتركيا  واإلقليم، 
حجز مكان لها في التسوية النهائية تقوم على إقفال الملف 

الكردي السوري – التركي نهائيا.
والحكم  السورية،  األراضي  بوحدة  االلتزام  ضرورة   -
غير  القوات  وانسحاب  النظام،  شكل  كان  أيا  المركزي، 
العميلة  والميليشيات  الثوري  الحرس  سيما  ال  السورية، 
داخلي  لشأن  تدخلت  التي  التركية  القوات  فيما  إليران، 

-خاصة- معنية هي األخرى باالنسحاب.
المسلمين”  “اإلخوان  جماعة  للرأي:   أخر  مقال  وفي   -
مصدر  هي  سورية  في  أنقرة  خطوات  لكل  الداعمة 
أججوا  من  وهم  العربي  والعالم  سوريا  في  المشكالت 
يبررون  ”اإلخوان”  وهؤالء  مفلسين،  واعتبرهم  الثورات 
مثل  إرهابية،  لجماعات  التركي  والمالي  العسكري  الدعم 
“فيلق الشام” و”حركة نور الدين زنكي” وحتى”النصرة” 
المدرجة على القوائم العالمية لإلرهاب، ليقينهم أن أي تقدم 
ساحات  في  لهم  معنوية  قوة  يشكل  العصابات  هذه  تحققه 
المهددة  العربية  الدول  من  وغيرها  مصر  السيما  أخرى، 
إرهابياً والتي هي محل مطامع من الجماعة األم، واعتبر أن 
القمة الثالثية، بين الرؤساء، التركي والروسي واإليراني، 
 – لـ”سايكس  العريضة  الخطوط  تسميته  يمكن  ما  لوضع 
بيكو” سوري، ال يقوم على تقسيم الدولة إنما تحديد نطاق 
نفوذ كل قوة من الثالث، وتوزيع الحصص من كعكة إعادة 

اإلعمار.

أطر األسباب 
اهتمت الصحيفة بعرض أسباب وصول األمور للوضع الراهن 
التناول، وجاء في  وإن كان بصورة غير مباشرة خالل سياق 
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الطريق الدولي المؤدي إلى مناطق الشمال”.
أطر الحلول المقترحة 

تناولت الصحيفة من خالل موضوعاتها  وفي هذا اإلطار 
عددا من الحلول مثل:

الدائمة في  - الكويت توجهت بالعمل عبر عضويتها غير 
مجلس األمن مع السويد بالتعاون مع بقية الدول األعضاء 
“وقف  على  ينص  الذي   ”2401“ القرار  إصدار  نحو 
ولمدة  تأخير  دون  كافة  أنحاء سورية  في  القتالية  األعمال 

30 يوما”.
الرئيسين  مع  تحدثت  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة   -
على  وشددت  هناك،  الوضع  بشأن  وأردوغان  بوتين 

ضرورة تفادي وقوع كارثة إنسانية.
بوحدة  التزامها  كافة  الدول  التحرير يرى إعالن  - رئيس 
شكل  كان  أيا  المركزي،  والحكم  السورية،  األراضي 

النظام، وعلى كل األطراف سحب القوات غير السورية.

القوى الفاعلة 
ظهرت خالل التغطية عدد من القوى الفاعلة في األحداث مثل: 
وزارة  الكرملين،  الروسي،  الجيش  الرئاسة،  الروسية:  القوى 

الدفاع الروسية، وزارة الخارجية. تركيا. 
القوى السورية: الرئاسة السورية، الجيش السوري . المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
 أمريكا، وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون(.

الحزب  النصرة،  جبهة  مثل:  المسلحة  السورية  الفصائل 
اإلخوان  الشام.  أحرار  حركة  داعش،  التركستاني،  اإلسالمي 

المسلمين

الشخصيات الفاعلة
وزير  نائب   ، بوتين  فالديمير  الرئيس  الروسية:  الشخصيات 
باسم  الناطق  سيرومولوتوف،  أوليغ  الروسي  الخارجية 
الكرملين دميتري بيسكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء 
الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  كوناشينكوف،  إيغور 

ماريا زاخاروفا، مصدر عسكري روسي رفيع المستوى.
الشخصيات اإليرانية: الرئيس حسن روحاني ، رئيس مجلس 

الشورى اإليراني علي الريجاني
الرئيس التركي رجب أردوغان

المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
مارك  المتحدة  األمم  في  واإلغاثية  اإلنسانية  الشؤون  منّسق 

لوكوك
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، رئيس هيئة األركان األميركية 

المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.
وزير  مساعد  هللا،  الجار  خالد  الكويتي  الخارجية  وزير  نائب 
المفوض  الوزير  الدولية  المنظمات  لشؤون  الكويتي  الخارجية 

ناصر الهين.
قائد الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر

وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش
مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن

اتجاهات التأييد والمعارضة
التنظيمات  ضد  واضح  بشكل  متحيزا  موقفا  الصحيفة  تتخذ 
الشام،  وأحرار  النصرة  جبهة  خاصة  سوريا  في  المسلحة 
وتتوسع في تناول الرؤية الروسية للوضع في إدلب مع محاولة 

تناول باقي اآلراء لكن بصورة أقل.

معالجة صحيفة الشرق القطرية
إدلب من رؤية محددة  القطرية قضية  الشرق  تناولت صحيفة 
أن  ورغم  الحاكم،  للنظام  العام  السياسي  الموقف  مع  متناسقة 
 21 بين  من  إن  حيث  الخبري  الطابع  عليها  يغلب  التغطية 
الرصد  فترة  إدلب خالل  في  الوضع  تناول  موضوعا صحفيا 
جاء 9 موضوعات في شكل أخبار، و3 موضوعات في شكل 
أن  إال  مثال،  كمقال  رأي  مادة  أي  يوجد  ولم  خبرية،  تقارير 
والرؤى  للمواقف  ترويجي  دعائي  شكل  في  جاءت  المعالجة 

السياسية بشكل مباشر.

مصادر التغطية الصحفية
جاء مراسلو الجريدة في المرتبة األولى بـ 5 موضوعات، ثم 
وبدون  األناضول،  وكالة  منهم  موضوعات   4 في  الوكاالت 

مصدر في موضوعين.
 4 األولى ب  المرتبة  في  الدوحة  فجاءت  المدن  حيث  من  أما 
أنقرة وطهران وعواصم  لكل من:  موضوعات، وموضوعان 

اخرى، وموضوع لكل من إدلب وزيورخ.

مصدر المعلومات الصحفية
فجاءت  الصحيفة  عليها  اعتمدت  التي  المعلومات  مصادر  أما 

كالتالي: 
ما  وهو  التركية،  حريت  وصحيفة  التركية،  االناضول  وكالة 
يشير إلى اعتماد الرواية التركية في التغطية والمعالجة، ثم تأتي 
زيورخ  وصحيفة  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  بيانات 

الجديدة، ومجلة “فورين بوليسي”.

السمات الموضوعية لمعالجة الشرق  
األفكار المحورية

في  الرئيسية  األفكار  من  عددا  الشرق  صحيفة  تناولت 
ومواقفها  التركية  بالرؤية  اهتمت  وقد  إدلب،  لقضية  معالجتها 
أردوغان  التركي  الرئيس  ولذلك حرصت على نشر خطابات 
خالل  من  التركي  الموقف  ومتابعة  إدلب  حول  وتصريحاته 

وكالة األناضول التركية.
ومن أهم األفكار التي تناولتها الصحيفة في تغطيتها:

عن  نتخلى  لن  أنقرة:  التركي.  الموقف  على  التركيز   -
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الالجئين  عودة  في  مساعدة  لتقديم  مستعدة  وإيران   -
السوريين إلى وطنهم وإعادة إعمار البنية التحتية في البالد.
- فرار مئات المدنيين من إدلب خشية هجوم وشيك لقوات 

النظام.
بشن  للنظام وحلفائه  استعدادات  نتيجة  المتصاعد  التوتر   -
عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها 

المعارضة، وتضم نحو 4 ماليين مدني، ُجلّهم نازحون.
لبحث  اجتماع  عقد  إلى  األمن  مجلس  تدعو  واشنطن   -

الوضع في إدلب الجمعة.
- اتهام اإلمارات بإعطائها قنابل إماراتية لداعش في سوريا.
من  اآلالف  لعشرات  النقية  المياه  توفر  الخيرية  قطر   -

النازحين في إدلب.
بمعالجة  االلتزام  طهران:  قمة  بتغطية  الكبير  االهتمام   -
طهران:  قمة  أستانة..بيان  روح  وفق  إدلب  في  الوضع 

الصراع السوري لن ينتهي إال بعملية سياسية
البيان الختامي أعرب الزعماء فيه “عن ارتياحهم إلنجازات 
الخصوص،  وجه  على   ،2017 يناير  منذ  أستانا  شكل 
والتقدم المحرز في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا، 
والمساهمة في تحقيق السالم واألمن واالستقرار في البالد”.
تعتزم  التي  األسد  بشار  الرئيس  قوات  تحذر  واشنطن   -
من  المحافظة  على  السيطرة  الستعادة  واسع  هجوم  شّن 
أن  إلى  إشارة واضحة  أسلحة كيميائية، في  استخدام  مغبّة 
على  اقتصر  ما  إذا  الهجوم  عن  النظر  ستغّض  واشنطن 

األسلحة التقليدية.

أطر األسباب 
الوضع  أوصلت  التي  األسباب  بعض  الصحيفة  تناولت 

الراهن في إدلب لما هو عليه ومنها:
- هجمات النظام السوري المستمرة على إدلب

- دمشق مع حليفتها موسكو تلّوحان بشن هجوم وشيك على 
ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها

- إيران: “الوجود األمريكي غير الشرعي في سوريا الذي 
بسرعة” وقفه  يجب  التوتر،  حدة  تصعيد  إلى  إالّ  يؤد   لم 

أطر المسؤلية
حملت صحيفة بشكل ضمني المسؤولية لكل من النظام السوري 
وروسيا لكنها ذكرت بشكل صريح اإلمارات في “قنابل إماراتية 
“فورين  في  إلسرائيل  وكذلك  سوريا”،  في  داعش  بحوزة 

بوليسي: إسرائيل تسلّح 12 جماعة معارضة في سوريا”.

أطر ردود األفعال
أما في ردود األفعال فقد ركزت الصحيفة على: 

- دولة قطر تضم صوتها إلى صوت الدول التي حذرت من 
عواقب هذا الهجوم الذي سيكون  المدنيون األبرياء ضحيته 
األولى ال سيما  النساء واألطفال والشيوخ الذين ال ناقة لهم 

القمة  أردوغان  خالل  الرئيس  إدلب، كلمة  تجاه  إنسانيتنا 
الثالثية: “إذا توصلنا الى إعالن وقف إلطالق النار هنا، 
فسيشكل ذلك إحدى النتائج األكثر أهمية لهذه القمة وسيهدئ 
اإليراني  نظيريه  داعيا  المدنيين”،  السكان  كبير  حد  إلى 
حسن روحاني والروسي فالديمير بوتين، إلى طمأنة العالم 
عبر “قمة طهران” بشأن عدم حدوث موجة عنف وأزمة 

انسانية جديدة في محافظة ادلب.
- أردوغان يدعو إلى إعالن وقف إلطالق النار في إدلب 
التي يريد النظام السوري استعادتها، وذلك لتجنب “حمام 
القومي  األمن  أجل  من  حيوية  أهمية  ذات  “إدلب  دم”..  
المستقبل  المنطقة وليس من أجل  لتركيا وسالم واستقرار 
حماية  على  مصممة  “تركيا  فقط”..  لسوريا  السياسي 
السياسية  وحدة سوريا  لحين ضمان  المنطقة  في  وجودها 

والجغرافية واالجتماعية بالمعنى الحقيقي. 
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الهجوم على 
سيكون  المعارضة  عليها  تسيطر  التي  السورية  إدلب  منطقة 
مجزرة، وإن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران 

وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.
الدعم  استمرار  من  أنقرة  انزعاج  عن  التركي  الرئيس  عبّر 

األمريكي لتنظيم ب ي د.
قول سليمان صويلو وزير الداخلية التركي إن بالده ال تتحمل 
مسؤولية أية موجة هجرة تبدأ من إدلب من جراء الهجمات التي 

تشهدها حاليا، لكنها لن تتخلى عن إنسانيتها.
بها  تتحدى  التي  إنسانيتها  هو  إدلب  مسألة  في  تركيا  يهم  ما 

الجميع ولن تتخلى عنها أبدا.
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا.

تدفق  وتخشى  “مجزرة”  حدوث  من  حذرت  التي  أنقرة  تبذل 
أعداد كبيرة من الالجئين إلى أراضيها، “جهوداً مكثفة”

وزارة الدفاع التركية: استمرار العمل المشترك مع روسيا.
- تحذير قطر من “عواقب وخيمة وغير مسبوقة” للهجوم 

على إدلب السورية.
- النظام السوري: الطيران المروحي التابع لقوات النظام 
يلقي أكثر من ستين برميال متفجرا في ريف ادلب الجنوبي، 
ما تسبب بمقتل طفلين على األقل واصابة ستة اشخاص”.

- الموقف الروسي: الطائرات الروسية تشن وفق المرصد 
أكثر من عشرة غارات في ريف حماة الشمالي الغربي.

قال بوتين “درسنا الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
على  “أنا  مضيفا  هناك”..  للتسوية  طرق  عن  البحث  وقررنا 
يقين تام أنه بدون تضامننا مع عملية أستانا، ال يمكن أن يؤدي 
بيننا  التنسيق فيما  لذا أقترح أن نعزز  ذلك إلى نتيجة إيجابية، 
من خالل وزارات الخارجية، واإلدارات العسكرية ومن خالل 

القوات الخاصة”.
أكد  اإليراني حسن روحاني  الرئيس  اإليراني:  الموقف   -
أدى  في سوريا  الشرعي  األمريكي غير  الوجود  أن  على 
له في  البالد وضرورة وضع حد  الوضع في  تدهور  إلى 

لبمستقبل القريب.
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اتجاهات معالجة الصحافة العربية للوضع في 
إدلب ومدى تعبيرها عن واقع النظام العربي

تحليل العدد222

األشخاص الفاعلة 
أما الشخصيات الفاعلة والمحورية في التغطية فجاءت كالتالي: 
أردوغان،   طيب  رجب  التركي  الرئيس  التركية:  الشخصيات 
الخارجية  وزير  التركي،  الداخلية  وزير  صويلو  وسليمان 

التركي مولود جاويش أوغلو.
مدير المرصد رامي عبد الرحمن

الخارجية  وزير  الفروف  سيرغي  بوتين،  فالديمير  الروسي 
الروسي

اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  روحاني.  حسن  واإليراني 
بهرام قاسمي

سوريا  إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  والمبعوث 
)ستيفان دي ميستورا(.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب ، السفيرة األميركية لدى األمم 
المتحدة نيكي هايلي

وزير الخارجية األلماني هايكو ماس
الرئيس بشار األسد

اتجاهات التأييد والرفض
التركي  للموقف  مؤيدة  القطرية  الشرق  تغطية صحيفة  جاءت 
واألممي بضرورة تجنب حدوث كارثة، وغير معارضة بشكل 
مباشر  بشكل  ومعارضة  روسيا،  أو  السوري  للنظام  واضح 
في  الوضع  في  بارز  رئيسي  دور  لإلمارات رغم عدم وجود 

إدلب.

معالجة صحيفة الخبر الجزائرية
لم تعط صحيفة الخبر الجزائرية اهتماما كبيرا للوضع في إدلب 
سواء من حيث الشكل: عدد الموضوعات، مكانها في الصحيفة، 
والمحتوى  المضمون  حيث  من  أو  المختلفة،  الفنية  القوالب 
وتنوع التغطية وشمولها لألحداث تالحقها والصراع وأطرافه.

وقد جاءت التغطية خالل فترة الرصد في 4 موضوعات فقط 
أي معدل موضوع كل ثالثة أيام تقريبا، وجاءت الموضوعات 

كلها في شكل أخبار فقط.

مصدر المعلومات 
فقد  القضية  حول  المنشورة  الموضوعات  عدد  لقلة  نظرا 
بيان  هي:  المصادر  من  محدود  عدد  على  الصحيفة  اعتمدت 
لحقوق  السوري  المرصد  بيانات  الروسية،  الخارجية  وزارة 

اإلنسان، تقرير مجموعة الصحة بمنظمة الصحة العالمية.

السمات الموضوعية لمعالجة صحيفة الخبر  
األفكار المحورية

تناولت الصحيفة القضية من خالل عدة أفكار محورية هي:
في  بالهدنة  وروحاني  بوتين  إقناع  في  يفشل  أردوغان   -

إدلب
على  االتفاق  في  وروسيا  وإيران  تركيا  رؤساء  إخفاق   -

وال جمل في الصراع القائم بين األطراف المتصارعة في 
سوريا

- فرار مئات المدنيين من محافظة إدلب في شمال غرب 
سوريا خشية هجوم وشيك لقوات النظام.

حدوده  على  تعزيزاته  مستوى  التركي  الجيش  رفع   -
الجنوبية.

لبحث  اجتماع  عقد  إلى  األمن  مجلس  واشنطن  دعوة   -
الوضع في إدلب، يتزامن مع قمة طهران

إدلب  أي هجوم على  أن من شأن  المتحدة  األمم  تحذير   -
سيؤدي إلى نزوح نحو 800 ألف شخص.

أطر الحلول المقترحة
وفي تناولها للحلول المقترحة ركزت الصحيفة على: 

أن  وأشارت  الختامي  وبيانها  قمة طهران  التعويل على   -
الزعماء أعربوا عن ارتياحهم إلنجازات شكل أستانا منذ 
في  المحرز  والتقدم  الخصوص،  2017، على وجه  يناير 
في  والمساهمة  سوريا،  أنحاء  جميع  في  العنف  من  الحد 

تحقيق السالم واألمن واالستقرار في “البالد”.
واستقالل  بسيادة  والمستمر  القوي  التزامهم  “على  وتشديدهم 
ميثاق  ومبادئ  وبمقاصد  سوريا،  أراضي  وسالمة  ووحدة 
األمم المتحدة، رافضين كل محاوالت خلق حقائق جديدة على 
تصميمهم  عن  أعربوا  كما  اإلرهاب،  مكافحة  بحجة  األرض 
تقويض  إلى  تهدف  التي  االنفصال  أجندات  الوقوف ضد  على 
للدول  القومي  األمن  وكذلك  أراضيها،  وسالمة  سوريا  سيادة 

المجاورة”.
توفير المياه النقية لعشرات اآلالف من النازحين

- تقديم قطر الخيرية 27  بئرا لمخيمات الداخل السوري
- دعوة  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعالن 
يريد  التي  السورية  إدلب  في محافظة  النار  وقف إلطالق 

النظام السوري استعادتها، وذلك لتجنب “حمام دم”.
لقادة  القادم  الثالثي  الخارجية اإليرانية االجتماع  اعتبار   -
واألمن  للسالم  األمام  إلى  خطوة  وتركيا  وروسيا  إيران 
الدبلوماسي  الحل  أن  واالستقرار في سوريا، مشددة على 

اليزال هو الحل الوحيد لألزمة السورية.

القوى الفاعلة
تركيا  على  إدلب  في  للوضع  معالجتها  في  الصحيفة  ركزت 
ومواقفها ولذلك جاءت تركيا في المرتبة األولى من حيث القوى 
الفاعلة من خالل الرئاسة ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، 

والجيش التركي.
والمرصد  وإيران،  وروسيا  السوري  النظام  ثالثي  تليها  ثم 
دور  إبراز  خالل  من  قطر  وكذلك  اإلنسان،  لحقوق  السوري 
الخارجية  المعارضة، وزارة  الخيرية، وفصائل  مؤسسة قطر 

القطرية.
المتحدة،  واألمم  المتحدة  الواليات  الصحيفة  تناولت  كما 
في  فاعلة  كقوى  الدولية  العفو  ومنظمة  وإسرائيل  واإلمارات 

التغطية.
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أطر الحلول المقترحة
لم تقدم الصحيفة في تغطيتها حلوال مقترحة للخروج من األزمة.

القوى الفاعلة 
روسيا  فكانت  التغطية  عن  معبرة  الفاعلة  القوى  جاءت 
الروسية،  الخارجية  الرئاسة،  األول:  المقام  في  ومؤسساتها 
ثم  وإيران،  تركيا  ثم  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  ثم 
الصحة  منظمة  إشراف  تحت  العاملة  الصحة”  “مجموعة 

العالمية.

الشخصيات الفاعلة
تمثلت الشخصيات الفاعلة في: رؤساء روسيا وتركيا وإيران، 
الرئيس  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  نائب 
السوري بشار األسد، ومدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

رامي عبد الرحمن.

3. موقف األنظمة العربية من إدلب ومدى تعبير 
المعالجة عنها

العربي  النظام  واقع  عن  جلي  بشكل  إدلب  في  األزمة  عبرت 
الراهن، فرغم تطور األحداث والتلويح بحرب شاملة في إدلب 
األمر،  عن  كامل  شبه  بشكل  الرسمي  العربي  النظام  غاب 
باستثناء بعض المواقف غير المعبرة عن مجمل النظام العربي.
ولعل هذا الموقف ازداد بعد موجة الثورات المضادة في العالم 
العربي وانشغال األنظمة الرئيسية فيه بوضعها الداخلي وتمكين 

أنفسها من السيطرة على مقاليد الحكم في بالدها. 
معبرة عن  إدلب  في  للوضع  الصحفية  المعالجة  جاءت  ولذلك 

هذا الواقع.
النظام  في  المركزية  الدول  بعض  موقف  نعرض  يلي  وفيما 
إدلب إن  السورية بشكل عام والوضع في  القضية  العربي من 

وجد.

الموقف القطري
لم يتغير الموقف القطري من الثورة السورية ودعم حق الشعب 
السوري في حريته، لكن تراجع االهتمام بالقضية السورية إلى 
حد ما نتيجة الحصار المفروض على قطر من قبل بعض الدول 

الخليجية ومصر.
لكن ظل الموقف القطري الرسمي هو األقوى عربيا في التعامل 
مع األحداث في إدلب حيث حذرت وزارة الخارجية القطرية في 
بيان لها من العواقب اإلنسانية “غير المسبوقة” التي قد يسفر 
ادلب.  محافظة  على  السورية  للقوات  المرتقب  الهجوم  عنها 
لألحداث  رؤيته  في  التركي  الموقف  القطري  الموقف  ويدعم 

والحل.
بتبنيها  ذلك  عن  معبرة  القطرية  الشرق  صحيفة  جاءت  وقد 
التركية لألحداث واعتمادها في مصادرها على وكالة  للرواية 

األناضول التركية.

على  السورية  للحكومة  هجوم  ليمنع  النار  إلطالق  وقف 
محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ونظيراه  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  اتفاق   -
الروسي فالديمير بوتين واإليراني حسن روحاني في بيان 
يوجد حل  أنه ال  اجتماعهم في طهران على  ختامي عقب 
عسكري للصراع وأنه يجب حله من خالل عملية تفاوض 

سياسية 
- األمم المتحدة تخشى كارثة إنسانية تحل بعشرات اآلالف 

من المدنيين.
- الرئيس التركي يخشى حدوث مجزرة وإن بالده ال يمكنها 
وتركيا  الحدود.  عبر  الالجئين  من  المزيد  تدفق  استيعاب 

المتاخمة إلدلب حذرت مراراً من شِنّ مثل هذا الهجوم.
- بوتين يرى أن  وقف إطالق النار سيكون بال فائدة ولن 
إرهابية.  بالده  تعتبرها  التي  المتشددة  الجماعات  يشمل 
ويجب “تصفية المسلحين” هناك ووصفهم وزير الخارجية 

الروسي، سيرغي الفروف، بأنهم “خراج متقيح”.
- روحاني يرى أن سوريا يجب أن تستعيد السيطرة على 

كل أراضيها.
- التأكيد على أن قوات النظام السوري تستعد لهجوم على 
مراحل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال 

غربي البالد، وهي آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة.
- معركة إدلب تهدد بنزوح 700 ألف نسمة

أطر األسباب
وقد تناولت الصحيفة من خالل معالجتها عدة أسباب لوصول 

الوضع لما هو عليه، منها: 
- فشل أردوغان في إقناع بوتين وروحاني بالهدنة في إدلب.
فائدة  بال  النار سيكون  إطالق  أن وقف  ترى  أن روسيا   -
ولن يشمل الجماعات المتشددة التي تعتبرها بالده إرهابية. 
- أن إيران ترى أن سوريا يجب أن تستعيد السيطرة على 

كل أراضيها.
أطر المسؤلية

وقد أشارت التغطية الصحفية للقضية أن المسؤلية تقع على:
- الطائرات الحربية السورية والروسية بضرباتها الجوية 

في إدلب
- قوات النظام تستعد لهجوم على مراحل في محافظة إدلب

أطر ردود الفعل 
أما بالنسبة لردود الفعل التي طرحتها الصحيفة فتمثلت في: 

- تركيا تحذر من حدوث مجزرة وال يمكنها استيعاب تدفق 
المزيد من الالجئين عبر الحدود.

في  تحذر  المتحدة   لألمم  التابعة  الصحية  المنظمات   -
الحملة  جراء  النازحين  عدد  أن  من  الشهري  تقريرها 
في  المسلحين  على  السوري  للجيش  المتوقعة  العسكرية 

محافظة إدلب، قد يتجاوز الـ 700 ألف نسمة
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تحليل العدد222

وجاءت تغطية صحيفة البيان معبّرة عن هذه الحالة من التراجع 
رغم االهتمام بمتابعة األحداث خبريا.

موقف مصر
يؤيد النظام المصري الحالي موقف التحالف الروسي السوري 
مع أنه يجب حل المشكلة في سوريا بالطرق السياسية واعتبار 
األراضي  كامل  على  يسيطر  أن  يجب  السوري  النظام  أن 

السورية.
إحدى  مع  حديثه  في   2015 نوفمبر  في  السيسي  أعلن  وقد 
القنوات الفضائية – بدعمه للجيوش الوطنية في ليبيا وسوريا 

والعراق، ووقوفه إلى جانب النظام السورية.
وفي أكتوبر 2016  دعمت مصر روسيا في معارضة لمشروع 
نفسه  الشهر  وفي  الغارات على حلب،  لوقف  الفرنسي  القرار 
أفادت وسائل إعالم سورية بأن دمشق استضافت لقاءات ثنائية 
جهاز  رئيس  بينهم  المستوى  رفيعي  مصريين  مسؤولين  مع 
أو  واضح  غير  الموقف  هذا  يظل  لكن  المصرية.  المخابرات 
مؤثر في المشهد، نظرا لمحاولة النظام التقرب من روسيا مع 
ببعض  وعالقته  أمريكا  مع  االستراتيجي  تحالفه  خسارة  عدم 

الدول اإلوروبية.
ذلك،  عن  معبرة  المصرية  األهرام  صحيفة  معالجة  وجاءت 
فهي أقرب للرؤية الروسية في عرض القضية ولكن تحاول أن 
تظهر بدون موقف بعرض مختلف الرؤى لعدم خسارة الطرف 

الغربي.
ولذلك لم تشر الصحيفة إلى موقف للنظام أو أي من مسؤوليه 

حول الوضع في إدلب رغم اشتعاله.

الموقف السعودي
الثورة  مع  السعودية  وقفت   2011 في  األحداث  بداية  مع 
هذا  تراجع  لكن  المعارضة  فصائل  بعض  ودعمت  السورية 
عهده  وولي  سلمان  الملك  وصول  بعد  خاصة  وتغير  الموقف 
اليمن،  في  بالحرب  المملكة  النشغال  ربما  سلمان،  بن  محمد 

والواقع الداخلي، واألزمة الخليجية وحصار قطر.
وقد عبرت صحيفة الرياض في معالجتها لألحداث عن ذلك فقد 
تبنت بصورة كبيرة الرواية الروسية لألحداث، ولم تشر ألي 

موقف سعودي من األحداث.
فضال  للجزائر  أيضا  رسمي  موقف  أي  يرصد  لم  حين  في 
السورية عامة  للقضية  الخبر  المتراجعة لصحيفة  التغطية  عن 

وللوضع في إدلب خاصة.

الموقف الكويتي
اهتمت الكويت في إطار سياستها الخارجية بالوضع المتدهور 

في إدلب.
فقد حذر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارهللا في كلمة 
والسويد  الكويت  اإلنساني  الملف  حاملي  عن  األمن  بمجلس 
من العواقب الكارثية من أي عمل عسكري في إدلب السورية 

مطالبا دول تعهد خفض التوتر بااللتزام بمبادئ ذلك.
كما أعربت الكويت عن قلقها من انعدام األمن وتوافد الحشود 
لها داعية  المجاورة  إدلب والمناطق  باتجاه محافظة  العسكرية 

األطراف المعنية لوقف أي عمل عسكري 
وشيك قد يسفر عن مأساة انسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون 
المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين أمام االجتماع 
في  اإلنسانية  األوضاع  لدعم  المانحين  كبار  لمجموعة   14 الـ 
األردنية  العاصمة  تستضيفه  الذي  المجاورة  والدول  سورية 

عمان.
وبذلك تكون الكويت في مقدمة الدول العربية التي عبرت عن 

موقفها من الوضع في إدلب.
لألحداث  الكويتية  السياسة  معالجة صحيفة  في  ذلك  وقد ظهر 
التي  الرصد  صحف  من  الوحيدة  الصحيفة  فكانت  إدلب،  في 
أظهرت موقفها بوضوح من خالل مقال لرئيس تحريرها في 
افتتاحية الصحيفة ألحمد عبد العزيز الجارهللا تحت عنوان: “ 

سايكس – بيكو” سوري في إدلب.
المعارضة  لفصائل  معارضا  موقفا  الصحيفة  اتخذت  وقد 
السورية والموقف التركي ومتقاربا مع موقف الحلف الروسي 

السوري.

الموقف اإلماراتي
تراجع التعبير عن موقف من األحداث بالنسبة لإلمارات التي 
المنطقة  وملفات  قضايا  مختلف  في  مؤثرة  تكون  أن  تحاول 

خاصة في العقد األخير.
واكتفى النظام اإلماراتي في التعبير عن موقفه من األحداث في 
إدلب بتغريدة على موقع تويتر لوزير الدولة للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش دعا فيها إلى تجنيب مدينة إدلب السورية “مواجهة 
أولوية لإلمارات  تمثل  للخطر، وأنها  المدنيين  دامية” تعرض 
وللمجتمع الدولي، مضيفا أن تقلص نفوذ ووجود الدور العربي 
تجاه األزمة السورية بحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس 

ال بد من استيعابها بمرارة وعقالنية.
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