مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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اتفاق املنطقة العازلة في إدلب  ..حول السياق والواقع الراهن واتجاهاته

يركز هذا التقرير على توصيف املشهد امليداني قبل االتفاق والسياق العسكري الذي أفض ى إلى اتفاق املنطقة العازلة
ً
ويوضح طبيعة هذا االتفاق ودوافعه ومواقف القوى امليدانية حياله ،مستعرضا أبرز التحديات التي تعترضه ال سيما تلك
املتعلقة بامليليشيات اإليرانية املنتشرة على محيط املنطقة او تلك املرتبطة بمصير هيئة تحرير الشام.

ما قبل االتفاق :معركة قاب قوسني أو أدىن
شهد مطلع شهر سبتمبر/أيلول  ،2018تمركز حشود من قبل قوات النظام وبعض امليلشيات املحسوبة على إيران بالقرب
ً
ً
ً
من إدلب ،وتحديدا على الجبهات االستراتيجية في محافظة إدلب()1؛ إذ أكد النظام وحلفائه (مرارا وتكرارا) أنهم ماضون
باتجاه استرجاع محافظة إدلب وذلك ضمن إطار استكمال استراتيجية "بسط السيطرة والنفوذ"؛ ومما عزز دوافع هذا
االسترجاع املتخيل أهمية املحافظة ودورها في تحسين ظروف التنمية التي تشكل أبرز تحديات النظام الراهنة؛ تلك
الظروف التي ستتحسن باسترجاع الطريقين الدوليين ) )M4( ،(M5وما سيشكله عودة الزخم التجاري من أثر مادي.
ناهيك عن نية النظام استثمار سيناريو "املصالحات" وتطبيقه على إدلب بغية إخراج املعارضة املسلحة هناك عن
معادالت الصراع وبالتالي تجاوز أسئلة صراع النظام واملعارضة واالنتقال إلى مستويات جديدة؛ وفي سبيل ذلك بدأت
ً
خطط االنتشار والتمركز والتي كان أغلبها قريبا من نقاط املراقبة التركية في إدلب ،األمر الذي استدعى من الجانب التركي
كل من:
بإرسال تعزيزات عسكرية على نقاط مراقبتها في ٍ
النقطة

املحافظة

املوقع

مورك
ميدان غزال
جسرالشغور

حماه
إدلب
إدلب

ريف حماه الشمالي
جنوب غرب إدلب
جنوب مدينة جسر الشغور

تعزيزات شهر
سبتمبر
4
1
2

نوع املدفعية
(T-155)2
ال يوجد
T-155

البعد عن مواقع
النظام
 2.5كلم
 6كلم
 9كلم

زادت الحشود العسكرية من الجانب التركي والقوات املوالية نسبة التوتر في املنطقة ،وارتفعت نسبة العمليات العسكرية
ُ
من قبل الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام من جهة وقوات النظام وامليلشيات اإليرانية من جهة أخرى.
بالعموم تشكلت مجموعة من الهواجس الروسية والتركية والتي ساهمت في اختبار األدوات السياسية للحل ،فعلى
الجانب التركي ارتفعت وتيرة الحذرمن تبعات تلك العملية على املستوى اإلنساني التي سترتد بالدرجة األولى على تركيا
ال سيما بتلك املتعلقة بالقدرة على استيعاب موجة اللجوء والتي سوف تترافق مع هجوم قوات النظام ،حيث يبلغ عدد
ً
سكان محافظة  3ماليين مدني ،ثلثهم من النازحين داخليا بسبب النزاع املستمر منذ سبع سنوات؛ ناهيك عن الهاجس
ً
األمني التركي الذي يرى بالعملية تهديدا لخطوط الدفاع األمامية ملنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون وهي مناطق النفوذ
التركي املشكلة كواقع صد ضد طموحات ال PYDالذي ال يزال يسير بمفاوضات مع النظام؛ لذلك تعد خسارة إدلب أو
( )1سهل الغاب (جورين) – ريف الالذقية الشمالي – ريف حماه الشمالي – ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
( )2مواصفات مدفعية الـ https://goo.gl/5UWkS3 :T-155
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انسحاب تركيا من نقاطة مراقبتها الـ  12بمثابة إيعاز بقرب انسحاب تركيا من الشمالي السوري ،لذا حاولت تركيا قبل 17
أيلول /سبتمبر إلى الوصول إلى اتفاق يرض ي أطراف األستانة وال يضر بمصالحها في الشمال السوري.
أما الهواجس املتعلقة بالجانب الروس ي فتتمثل بالدرجة األولى بعدم رغبة موسكو في إفشال اتفاق األستانة بحكم
اعتباره التحالف الدولي األقوى األن في سورية؛ كما تعي روسيا بأن وقوفها ضد الجانب التركي سوف يؤدي إلى تقوية
العالقة األمريكية-التركية ،وهذا أمر قد ينعكس على روسيا بشكل سلبي في سورية؛ كما طمحت موسكو في اختبار األدوات
السياسية بغية الحد من هجمات الطائرات املسيرة ( )Dronesعلى املواقع العسكرية الروس ي في مطار حميميم وسهل
الغاب؛ ناهيك عن أن العدد املحدود للقوات الروسية البرية أو القوات املحلية املوالية لها سيجعل امليليشيات اإليرانية
هي القوات األكثر قدرة على ملء أي فراغ في إدلب ،وهو أمر قد ال ترغب رسيا بحدوثه ،خاصة بعد تجاربها في ريف حلب
الشرفي ،ريف الرقة الجنوبي ،ومحافظة دير الزور.
ساهمت تلك الهواجس التركية والروسية في الدفع باتجاه عقد قمة طهران التي جرت في  7أيلول/سبتمبر  2018بهدف
الوصول إلى مخرج يراعي كافة الهواجس؛ وعلى الرغم من وضوح الخالفات بين تلك الدول في هذه القمة؛ إال أنه يمكن
كل من روسيا
اعتبارها بمثابة "الخطوة األولى" ضمن حركة الوصول التفاق املنطقة العازلة في إدلب والذي أعلنت عنه ٍ
وتركيا في  17أيلول /سبتمبر .2018

منطقة عازلة :أتجيل املعركة أم تزمني مناطق النفوذ
مع إعالن االتفاق بين روسيا وتركيا حول إنشاء منطقة عازلة في إدلب ،نشرت بعض الجهات الرسمية من الجانبين الروس ي
والتركي مواصفات تلك املنطقة؛ وكان الحديث في بداية األمر على أنه سيتم اقتطاع  7.5إلى  10كم من مناطق الثوار ومثلها
من مناطق النظام ،أي ممنوع تواجد قوى الثورة السورية وقوات للنظام في هذه املنطقة ،وسيتم تسيير دوريات تركية
ً
روسية مشتركة فيها ،فيما سوف تقوم تركيا بدعم مناطق قوى الثورة السورية لوجستيا ،وتبقى روسيا املشرفة على
مناطق النظام(.)3
فيما بعد تم توضيح بند انسحاب الفصائل من املنطقة العازلة ،وتم التأكيد أن االنسحاب يشمل "القوات املتشددة"
بسالحها الخفيف والثقيل ،فيما يحق لقوى الثورة السورية البقاء ولكن تحت إشراف القوات التركية في املنطقة.
تمتد املنطقة العازلة من شمال غرب حلب بالقرب من بلدتي ّنبل والزهراء والتي تعتبر من أبرز معاقل امليليشيات املوالية
إليراني في الشمال الحلبي وحتى بلدة صوران شمال حماة ،وتالمس املنطقة العازلة حدود مدينة حلب ومعظم األوتوستراد
ً
الدولي ( )M5املار بمناطق سيطرة قوى الثورة السورية ،وثم تمتد املنطقة العازلة من بلدة صوران شرقا وحتى السقيلبية،
أما الحدود الغربية للمنطقة العازلة فتمتد على طول سهل الغاب األوسط وحتى جبل التركمان ،وكذلك شهدت هذه

( )3سوريا :ما هي بنود اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السالح بإدلب؟  18 - BBC -سبتمبر /أيلول https://goo.gl/dPyMh2 - 2018
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املنطقة بناء مراكز للشرطة العسكرية الروسية والتي حدث على إثرها خالفات حادة مع قوات الفرقة الرابعة وقوات
الدفاع املحلي املوالية إليران.
ً
ومع نهاية شهر أيلول\سبتمبر  ،2018نشرت بعض املواقع املوالية للنظام خبرا تتحدث فيه بأن املنطقة العازلة لن تكون
باملناصفة بين مناطق سيطرتي قوى الثورة والنظام ،4وأكد الخبر أن املنطقة سوف تكون في مناطق قوى الثورة السورية
ً
بعق  15كلم بدأ من نقاط التماس وهو األمر الذي تم نفيه من قبل الجبهة الوطنية للتحرير وفيلق الشام(.)5

خريطة ( :)1السيناريوهات املتوقعة للمنطقة العازلة في إدلب ومحيطها

أما فيما يتعلق بمواقف القوى العسكرية املتواجدة في إدلب فترى الجبهة الوطنية للتحرير (على لسان عمر حذيفة
الشرعي العام) أن أمر ترسيم املنطقة العازلة هو حل مرحلي وليس نهائي ،ولذلك فإن الدخول التركي للمناطق املحررة
بحدودها اآلنية هو قرار دولي ولن يتم االنسحاب إال بقرار دولي آخر؛ كما صرح النقيب ناجي املصطفى "املتحدث الرسمي
للجبهة الوطنية للتحرير" بأن النقاط العسكرية التابعة لفصائل قوى الثورة السورية ستبقى تحت سيطرتها ،وبكامل
جاهزيتها "ألن النظام السوري وامليليشيات املوالية ال تلتزم بالعهود واملواثيق".
من جهته وضح العقيد مصطفى بكور "املتحدث الرسمي لجيش العزة" بأن جميع نقاط جيش العزة توجد ضمن املنطقة
ً
العازلة ،ولكنه ما زال وسيبقى بنقاطه العسكرية ،وأي قرار بشأن سحب السالح الثقيل أو تسليم النقاط ُ
سيحدد الحقا
خالل اجتماع مجلس الشورى الخاص بالجيش وبما يتناسب مع مصلحة الثورة( ،)6ورفض الجيش (على لسان الرائد
جميل الصالح القائد العام لجيش العزة) تسيير دوريات روسية في الجانب املحرر من املنطقة العازلة التي تم التوصل إليها
( )4ارتباك في صفوف املعارضة مع اقتراب تطبيق اتفاق إدلب – جريدة الحياة –  1تشرين األول https://goo.gl/TGLUkC -
( )5إدلب ..فيلق الشام ينفي االنسحاب من املنطقة العازلة – العربية  30 -سبتمبر /أيلول https://goo.gl/YVqNfz - 2018
(“ )6جيش العزة” يرفض شروط املنطقة العازلة في اتفاق إدلب – عنب بلدي  30 -سبتمبر /أيلول https://goo.gl/bvEcRB - 2018
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في اتفاق سوتش ي بين تركيا وروسيا ،وأكد أن جيش العزة لن يقبل بأن تكون املنطقة العازلة من الجانب املحرر فقط
وطالب بأن تكون مناصفة بين مناطق الثوار ومناطق النظام ،مع التأكيد على رفض قيادة الجيش فتح الطرق الدولية في
الشمال السوري ( )M5-M4إال بعد إطالق سراح املعتقلين من سجون النظام.

تنفيذ االتفاق :صعوابت مركبة
يعتبر االتفاق "أفضل سيناريو" في الوقت الحالي بالنسبة لكل من تركيا وروسيا ،وعلى الورق ال تشوب االتفاق ال أي شائبة،
لكن تنفيذه لن يكون مهمة سهلة ،إذ أنه يجب أخذ عدة نقاط في االعتبار قبل نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر  2018من
قبل الجانب التركي والروس ي؛ فأبرز تحديان على الجانب التركي يتمثالن في اآلتي:
 ال تخضع مناطق قوى الثورة السورية في إدلب فقط إلى سيطرة الجبهة الوطنية للتحرير ،فهناك العديد من الفصائل
ً
والتي تم تصنيفها دوليا على أنهم فصائل متطرفة (هيئة تحرير الشام ،حراس الدين ،أنصار اإلسالم ،الجهاديين
املستقلين الفصائل ،خاليا داعش) ،وهذا التشرذم والتعقيد بواقع السيطرة في إدلب يصعب من املهمة التركية
ويفرض عليها التأني بالتعامل مع الواقع األمني داخل املحافظة ،فأي خلل أمني من الداخل يعتبر أخطر بأضعاف
مضاعفة من الخطر الخارجي.
 حكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تسيطر على  68وحدة إدارية في محافظة إدلب واملواقع املحيطة بها ،مقابل
 180وحدة إدارية مستقل أو تابعة للحكومة املؤقتة( ،)7ولكن ما يعزز نفوذ حكومة اإلنقاذ هو سيطرتها على الحدود
الدولية ،املعابر الداخلية مع مناطق سيطرة النظام ،باإلضافة إلى سيطرتها على موارد املنطقة الرئيسية ،لذا توجب
على الجانب التركي بإيجاد صيغة وألية تسحب السيطرة املطلقة من حكومة اإلنقاذ كمرحلة أولى ،والعمل على تكوين
جسم إداري جديد مكونه األساس ي هو من الكوادر املدنية التي ال تتبع ألي جهة دولية.
بينما على الجانب الروس ي يعد االختبار األثقل هو التحكم في امليليشيات اإليرانية والسيطرة على قرارها؛ حيث َعج َزت
موسكو من تحقيق ذلك في عدة مناسبات سابقها ولعل أبرزها كان في محافظتي حلب ودير الزور ،فما الذي يميز هذا
االتفاق؟ وما هي الضمانات الروسية على عدم محاولة امليليشيات باالستفادة من تحول خطوط الدفاع األولى في إدلب إلى
منطقة عازلة منزوعة أو محدودة السالح؟ خاصة أن امليليشيات املوالية إليران تتمركز في مدينة حلب وأريافها ،بعض
املواقع في ريف حماه الشمالي ،وقاعدة جورين في سهل الغاب .ويفيد الجدول أدناه بحجم هذا التواجد في املناطق املحيطة
ً
باملنطقة العازلة وصعوبة ضبطه روسيا.

( )7املعلومات هي نتائج تقرير خاص غير منشور من مسار اإلدارة املحلية في مركز عمران قبل نهاية عام 2018
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امليليشيا

عناصره

التواجد

العدد املتواجد

الوضع القانوني

مالحظات

لواء إمام الباقر

عشائر البكارة
السورية

مدينة حلب

3000

دفاع محلي

تبعيته للجيش ولكن
َ
مسيطر عليه ايرانيا

قوات الغضب

سوريا

سهل الغاب

400

دفاع محلي

قوات مسيحية

جيش اإلمام
املهدي

العراق -سوريا

مدينة حلب – نبل
والزهراء

500

دفاع محلي

-

سرايا الغالبون

لبنان -سوريا

ريف حلب الجنوبي

300

دفاع محلي

-

أسد هللا الغالب

العراق

ريف حلب الجنوبي

1000

دفاع محلي

-

حزب هللا اللبناني

لبنان

ريف حماه الشمالي –
ريف حلب الجنوبي

7000

ميليشيات

انسحب وتمركز ب
قمحانة وأرزة بريف
حماه الشمالي

قوات الرضا

سوريا

ريف حماه الشمالي

800

الفرقة الرابعة

يتبع إلى حزب هللا

عصائب أهل
الحق

العراق

ريف حلب الجنوبي

1000

ميليشيات

-

سرايا الخرساني

العراق

ريف حلب الجنوبي

1000

ميليشيات

-

لواء عامرابن
ياسر

العراق

ريف حلب الجنوبي

500

ميليشيات

-

اللواء  65اإليراني

إيران

ريف حلب الجنوبي

1000

قوات إيرانية

-

لواء الحمد

العراق

ريف حلب الجنوبي

500

ميليشيات

-

قوات القدس

إيران

ريف حلب الجنوبي

2000

قوات إيرانية

-

حزب هللا العراقي

العراق

ريف حماه الشمالي

1500

ميليشيات

-

قوات الباسيج

إيران

ريف حلب الجنوبي

2000

قوات إيرانية

-

الحرس الثوري
اإليراني

إيران

ريف حلب الجنوبي –
ريف حماه الشمالي

1500

قوات إيرانية

-

حركة النجباء

العراق وسوريا

ريف حماه الشمالي –
ريف حلب الجنوبي

2000

ميليشيات

 2018تم إعادة نشر
أغلبهم في دير الزور

كتائب سيد
الشهداء

العراق

مدينة حلب

700

ميليشيات

-

لواء الفاطميين

أفغانستان

مدينة حلب

2000

ميليشيات

-

لواء الزينبين

باكستان

مدينة حلب

1200

ميليشيات

-

سرايا نبل والزهراء

العراق وسوريا

نبل والزهراء

200

دفاع املحلي

-
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لواء اإلمام
الحسين

العراق وسوريا

نبل والزهراء

1200

الفرقة الرابعة

-

قوات منظمة بدر

العراق وسوريا

نبل والزهراء

1500

ميليشيات

-

واقع االتفاق واجتاهاته احملتملة
لعل ما ميز املرحلة ما بعد إعالن اتفاق إدلب هو إسراع الجانب الروس ي إلى تسويق جديته في تطبيق االتفاق ،حيث
نشرت عدة وسائل إعالم روسية رسمية خبر انسحاب قوات النظام وعدة ميليشيات من جورين في سهل الغاب ،كرناز في
حماه الشمالي ،وأبو دالي في ريف حلب الجنوبي ،وهذا األمر ليس كما نشره الروس( ،)8حيث واجهت الشرطة الروسية عدة
صعوبات في التعامل مع قوات النظام وامليليشيات ولعل أبرزها كان في قاعدة جورين بسهل الغاب ،حيث رفضت قوات
الدفاع املحلي املوالية إليران االنسحاب من مواقعها وكاد أن يصل الوضع إلى االشتباك املباشر مع الشرطة العسكرية
الروسية( .)9وفي نهاية املطاف رضخت روسيا إلى مطلب قوات الدفاع املحلي وأنشأت مركز صغير للشرطة العسكرية داخل
القاعدة ،طريقة تعامل روسيا مع هذه الحادثة من أهم املؤشرات التي تبرهن عدم قدرة روسيا ضبت امليليشيات املوالية
إليران(.)10
على صعيد االستهداف العسكري ،فلوحظ غياب الطيران الروس ي بشكل كامل من بعد توقيع االتفاق مع انخفاض نسبة
االستهداف الصاروخي من قبل قوات النظام ،وغالبا ما يعلل إعالم النظام تلك الضربات بسبب وجود القوات املتطرفة
أمثال هيئة تحرير الشام وحراس الدين .وفيما يتعلق بالواقع األمني داخل مناطق سيطرة قوى الثورة السورية ،لم
يحدث أي تغير على صعيد االغتياالت واملفخخات ،فسياسية التصفية وإضعاف الهيكلية األمنية موجودة في مناطق قوى
الثورة منذ شهر نيسان/أبريل  ،2018لذا ال يمكن ربط حوادث االغتياالت واملفخخات التي حدثت في النصف الثاني من
شهر أيلول/سبتمبر باتفاق املنطقة العازلة في إدلب.

( )8أجرت وحدة املعلومات بتاريخ  3تشرين األول مقابلة مع املتحدث اإلعالمي في الجبهة الوطنية للتحرير والذي أكد على أن انسحاب امليليشيات اإليرانية يجري ببطء وليس
كما يصرح اإلعالم الروس ي.
( )9أجرت وحدة املعلومات بتاريخ  1تشرين األول مقابلة مع مصدر خاص مقرب في مناطق النظام بسهل الغاب والذي أكد حدوث خالفات بين الشرطة العسكرية الروسية
وقوات الدفاع املحلي املمولة من إيران.
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خريطة ( :)2مواقع السيطرة في إدلب ( 5تشرين األول  )2018ومحيطها وحوادث االغتيال واملفخخات في النصف األول والثاني من شهرأيلول 2018

ً
ويعد ملف هيئة تحرير الشام وهو امللف األكثر اختبارا لالتفاق؛ وهو أمر تعاملت معه الهيئة بشديد من الحرص فعلى
الرغم من ظهور انقسام داخلي إال أن املوقف العام اتى على شكل موافقة على االتفاق على األقل في الوقت الحالي؛ وتمثل
بانسحاب هيئة تحرير الشام من محيط نقاط املراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي وتسليمها لفيلق الشام؛ وصد الهيئة
بالتعاون مع الجبهة الوطنية ملحاولة بعض امليلشيات املوالية إليران من التقدم على جبهة جبل التركمان؛ ومنعت فصيل
حراس الدين من أن يقوم بعمل مضاد يستهدف مواقع النظام؛ كما سمحت حكومة اإلنقاذ لبعض املنظمات بمعاودة
نشاط لها في إدلب(.)11
نشاطها في مناطق مختلفة من إدلب ،بعدما كانت تحظر أي ٍ
وفي هذا الصدد يوضح املطلعون على بنية الهيئة تنامي تيارين داخلها األولى بقيادة (أبو محمد الجوالني) أمير التنظيم،
ويبدي جاهزيته لالنخراط في الجبهة الوطنية للتحرير ،بينما التيار الثاني يقوده "أبو اليقظان املصري" ويرفض ذلك تماما،
ويدفع نحو رفض االتفاق ،ولعل ما يؤكد ذلك هو حملة االعتقاالت التي قام بها الذراع األمني لهيئة تحرير الشام واعتقلت
مقاتلين من الجنسية املصرية من هيئة تحرير الشام دون توضيح سبب االعتقال .وفي هذا السياق ينبغي التوضيح على أنه
ً
تشددا مثل حراس الدين وأنصار اإلسالم12.
هناك ست مجموعات غادرت مع قياداتها إلى جهات أكثر

()11أكد أحد كوادر املجالس املحلية في جبل الزاوية بتاريخ  2تشرين األول أن حكومة اإلنقاذ سمحت لبعض املنظمات اإلغاثية بمعاودة مزاولة نشاطاتها ولكن بشكل مراقب.
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ً
وعموما في حال عملت الهيئة على املستوى امليداني على عرقلة االتفاق فإنه يرجح إحدى السيناريوهين إما بدء عمل
عسكري على هيئة تحرير الشام من قبل تركيا والجبهة الوطنية للتحرير؛ أو اقتناص الروس الفرصة ودعم النظام وحلفائه
للدخول إلى إدلب مما يجعل تداعيات هذا األمر مفتوحة وبالغة الحدية.

ً
ً
ختاما؛ ينبغي التأكيد على أن هذا االتفاق والذي أقل السيناريوهات ضررا فإنه يحمل في طياته تحديات بالغة األهمية
ً
ً
ً
تتطلب تعامال نوعيا حيالها؛ والبناء على هذا االتفاق لضمان إعادة تمتين القوة الدفاعية وضبط البنية املحلية أمنيا
ً
وإداريا؛ حيث أن التعاطي مع أن هذا االتفاق على أنه اتفاق نهائي فإن معطيات الواقع امليداني تدلل على مؤشرات ال
تزال قيد االختبار.
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