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ا
أوًل :نظرة إلى أحداث األسبوع
كانت حصيلة هذا األسبوع من الضحايا  230ضحية ،حصة األطفال منهم  17باملئة والنساء  13باملئة
وهذه أرقام كبيرة والفتة حاولنا تحليلها بعد عرض الجداول والخطوط البيانية الخاصة بالضحايا ،كذلك
كانت حصة الرقة  55باملئة من القتلى ،تليها دير الزور بنسبة  17باملئة ،أما سالح القتل األبرز فكان الطيران
لهذا األسبوع ً
أيضا ،حيث حصد بمفرده نصف عدد الضحايا.
معارك جرود عرسال والقلمون الغربي بين قوات حزب هللا والجيش اللبناني من جانب ،ومقاتلي (هيئة
تحرير الشام) من جانب آخر ،وما تمخضت عنه من تسوية بين الطرفين ،كانت الحدث األبرز لهذا األسبوع،
حيث انتهت بخروج مقاتلي (هيئة تحرير الشام) مع ذويهم وآالف الالجئين السوريين اآلخرين من عرسال،
واستقرارهم في إدلب.
يقودنا هذا إلى تسليط الضوء على إدلب التي تشير الدالئل إلى احتمال تعرضها لحرب مدمرة للقضاء
على الجهاديين الذين تجمعوا فيها ،وفي مقدمتهم مقاتلو هيئة تحرير الشام التي سيطرت على املحافظة
ً
مؤخرا ،يعزز هذا التوقع البيان الخطر للمبعوث األميركي إلى سورية مايكل راتني الذي
سيطرة شبه كاملة
حمل فيه جبهة النصرة مسؤولية العواقب الوخيمة التي ستطال محافظة إدلب بسبب سيطرة النصرة
عليها ،حيث لن يكون بإمكان الواليات املتحدة في هذه الحال إقناع األطراف الدولية بأال تتخذ إجراءات
عسكرية ،األمر الذي يمكن قراءته بأنه رخصة أميركية للحرب على الجهاديين في إدلب.
على الصعيد امليداني ،بدأ هذا األسبوع ً
أيضا سريان مفعول اتفاق خفض التصعيد شمالي حمص،
وكان ً
الفتا إصرار الروسيين على أن يكون برعاية مصرية وليست تركية.
أما داعش ،ففي تقلص وتراجع مستمرين بحكم الضغط العسكري الهائل الذي تتعرض له ًبرا ًّ
وجوا،
وقد فقدت نصف أحياء مدينة الرقة ،معقلها الرئيس.
على صعيد املعا ضة السياسية ،كان ً
الفتا اجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع رئيس
ر
وأعضاء هيئة املفاوضات في مقر الهيئة في الرياض ،وأنباء عن تغييرات كبيرة على صعيد الهيئة واملعارضة
ً
عموما.
السياسية
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن الضحايا
الجدول رقم ()1
أعداد الضحايا الذين سقطوا في سورية هذا األسبوع ،موزعين بحسب املحافظات ،وبحسب الفئات.
)الضحايا(
الفترة( :من 30تموز /يوليو إلى  5آب /أغسطس) السنة 2017
دمشق

درعا

ريف دمشق

القنيطرة

السويداء

حمص

القتلى حسب الفئة

مدنيين

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

3%

0%

0%

0%

6%

8%

1%

0

الحسكة

%

0%

0

0

0
0%

0

0

0

1
1

38

1

0% 17% 55% 0%

أخرى

1

20
9%

1
1

1
6
7

0

0
1
1

4
5
9
14

2
2
1
3

1

0
0

مج الفئة

طفل
امرأة
رجل
مج المدنيين
مقاتلين
إجمالي ال قتلى حسب ال فئة

6
10
4
20

1

5
2
1
8
11
19

19
9
43
71
55
126

9
8
21
38

%

40
30
77
147
83
230

17%
13%
33%
64%
36%
100%

100% 0%

ّ
وتوضح الرسوم البيانية اآلتية بعض البيانات املهمة الواردة في الجدول السابق:
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الجدول رقم ()2
أعداد الضحايا بحسب املحافظات وبحسب نوع السالح
)الضحايا(
الفترة( :من 30تموز /يوليو إلى  5آب /أغسطس) السنة 2017
دمشق

أسباب أخرى

القتلى حسب أسباب الوفاة

سالح
كيماوي

ريف دمشق

درعا

القنيطرة

السويداء

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

خطف من مجهولين
أخرى
مج  /أسباب أخرى
إجمالي ال قتلى حسب أسباب ال وفاة

1
1

2
20

1
1
7

0
0

0
0

0
1

0
14

12
19

1
1
3

0
0

%

0%

9%

3%

0%

0%

0%

6%

8%

1%

0%

0
0

الرقة

1

1

دير الزور

0

0
1

0
15

0

0

0

15
126

2
2
38

1
1
1

0% 17% 55% 0%

ّ
ويوضح الرسم البياني التالي البيانات الرئيسة في الجدول السابق:
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الحسكة

0

0

0

0

0

0
12

0

0

0

أخرى

تعذيب

0

4
18

6

0

0

1

4
14

7

2

0

0

72
111

30
36

0

0

0
0

مج الفئة

اشتباكات وقصف بسالح
سالح أرضي وقنص...
تقليدي قصف جوي وبراميل
مج  /سالح عادي
سارين
أخرى
مج  /كيماوي
مفخخات وألغام

14

6

1

10

7

2

39

6

%

85

37%

110
195
0
0
0
28

48%
85%

0%
12%

2

1%

0
5
35
230

2%
15%
100%

100% 0%
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قراءة في الجداول والرسوم البيانية السابقة
يالحظ من البيانات أعاله ما يأتي:
 .1ارتفاع عدد الضحايا من املدنيين ً
قياسا بالعسكريين ،حيث كان املدنيون بنسبة  64باملئة من
إجمالي عدد الضحايا.
 .2ارتفاع نسبة الضحايا من األطفال والنساء ،فقد كان نصيب األطفال  17باملئة من إجمالي القتلى،
ونصيب النساء  13باملئة .وهذه نسب مرتفعات ًّ
جدا.
ُّ
 .3تركز الضحايا في أربع محافظات هي :الرقة  55باملئة ودير الزور  17باملئة وريف دمشق  9باملئة
وحلب  8باملئة ،أي بحدود  90باملئة من املحافظات األربع ،أما نصيب باقي املحافظات العشر فكان
 10باملئة فقط.
 .4تركز النسب املرتفعة من ضحايا األطفال والنساء في املناطق التي تتعرض للقصف الجوي من مثل
الرقة ودير الزور وغوطة دمشق ،حيث كان لطيران التحالف والطيران الروس ي ،نصيب األسد في
قتل هؤالء املدنيين في الرقة ودير الزور بصورة خاصة .ولطيران النظام والطيران الروس ي نصيب
األسد في قتل أطفال الغوطة الشرقية بريف دمشق.

 .2أخبارعن الضحايا
نعت أكثر  53منظمة حقوقية ومؤسسة مدنية وإعالمية في بيان مشترك الشهيد (باسل خرطبيل
الصفدي) الذي تم إعدامه في السجون السورية ،مقدمة تعازيها العميقة ألسرته وأصدقائه ومن عرفوه
وأحبوه.
ً
مطورا للبرمجيات
باسل الصفدي مهندس معلوماتية سوري  -فلسطيني ،مبدع في مجاله ،عمل
مفتوحة املصدر ،واستخدم خبراته التقنية لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى املعلومات عبر اإلنترنت،
ً
ً
وترأس مشروع (املشاع اإلبداعي) السوري ،وكان يعرف بكونه ً
وداعيا إلى ثقافة
مسهما في ويكيبيديا،
معلما،
حرية التعبير .اختارته مجلة (فورن بوليس ي) من ضمن أفضل مئة مفكر في العالم في العام  ،2012وفاز في
آذار /مارس من العام  2013بجائزة مؤشر الرقابة في مجال الحريات الرقمية .وقد انخرط بفعاليات الثورة
السلمية منذ البداية ،وكان له فضل كبير في دعم وحماية الناشطين في أثناء استخدامهم للتقنيات الرقمية
واإلنترنت في فعاليات الثورة.
اعتقل خرطبيل من قبل االستخبارات العسكرية في  15آذار /مارس  ،2012ثم نقل بعد  8أشهر إلى
سجن صيدنايا العسكري ،حيث مكث هناك بضعة أسابيع تعرض فيها لتعذيب شديد ،ثم تم نقله إلى
(سجن عدرا املركزي) في نهاية العام  ،2012ثم يختفي ً
نهائيا في العام  ،2015ليتبين في بداية هذا الشهر،
آب /أغسطس  ،2017أنه أعدم بموجب قرار من املحكمة امليدانية بحسب (مجموعة من املصادر –  4آب/
أغسطس).
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ا
ثالثا :اًلعتقال والخطف
 .1بيانات عن اًلعتقال والخطف
الجدول رقم ()3
أعداد املعتقلين واملخطوفين في هذا األسبوع وصفاتهمً ،
مبينا الجهة املسؤولة.
)االعتقال والخطف(
األسبوع 1

الشهر  8آب /أغسطس (من  30تموز إلى  5آب)

السنة 2017

الجهة المسؤولة

عدد المعتقلين

النسبة

مكان االعتقال /الخطف

صفات المعتقلين/
المخطوفين

مالحظات

النظام السوري

12

71%

اثنان في مساكن برزة  -دمشق
عشرة على حواجز في دمشق

شبان

عشرة منهم لسوقهم إلى الخدمة اإللزامية

تنظيم الدولة (داعش)
فصائل إسالمية

0%
4

فصائل جيش حر

24%

شاب
واحد في كفر نبل  -ريف أدلب
ثالثة في معرة حرمة بريف أدلب عائلة واحدة :أب وأم وطفلة

العائلة اعتقلت من قبل "هتش" باعتبارها خلية نائمة تابعة
ل"داعش"

0%

فصائل كردية

0%

قوى إقليمية ودولية

0%

جهات أخرى

1

6%

مج المعتقلين/
المخطوفين

17

100%

بلدة معرشورين  -ريف معرة
النعمان  -أدلب

رجل

يعمل في اإلغاثة

 .2أخبارعن اًلعتقال والخطف
ما يزال عشرات من املدنيين السوريين محتجزين لدى مجموعتين مسلحتين في ريف حلب الشمالي منذ
ً
عنصرا من املسلحين املوالين للنظام
نحو أسبوع ،بعد احتجاز فصائل عاملة في ريف حلب الشمالي
وشخصا آخر من نبل والزهراء ،وهناك ُّ
ً
تعنت متبادل في اإلفراج عن األسرى من قبل الطرفين ،حيث يشترط
كل طرف لإلفراج عن معتقليه أن يفرج الطرف اآلخر عن معتقليه .وقد جرى حتى اآلن اإلفراج عن  8طالب
ومواطن كردي ،بعد أيام من اإلفراج عن عدد من السيدات.
وتعرقلت املفاوضات بين (قسد) من جهة ،والفصائل املقاتلة املدعومة ًّ
تركيا من جهة أخرى ،حول
تسليم عدد من الجثث وأسير لدى قوات سوريا الديمقراطية ،في مقابل اإلفراج عن أسير من املسلحين
املوالين للنظام( .املرصد –  31تموز /يوليو).
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رابعا :النزوح واللجوء
 .1أخبارعن النزوح
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

تسببت غارات الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام على مواقع (داعش) في ريف الرقة
الشرقي ،بحركة نزوح واسعة باتجاه مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) على الضفاف
الشمالية لنهر الفرات ونحو ريف الرقة الغربي( .املرصد –  30تموز /يوليو)
ناشد املجلس املحلي في مدينة جاسم بدرعا املنظمات والجهات الرسمية تأمين مساكن لـ 14
ألف نازح ،مهددين بإخالء البيوت التي يسكنونها ،بسبب عودة أصحابها الالجئين في البلدان
املجاورة.
وقال نائب رئيس املكتب اإلغاثي علي اليتيم ،إن ألف عائلة الجئة ستعود إلى املدينة من األردن
ولبنان وتركيا ،بسبب اتفاق الهدنة األخير ،والضغط على الالجئين السوريين في تلك البلدان.
وأضاف إن أربعمائة عائلة نازحة في املدينة من بين  2800عائلة تلقت إنذارات من أصحاب
املنازل بوجوب إخالئها( .سمارت –  30أيلول /يوليو)
َ
ُ
قتل ما ال يقل عن  4أطفال ،ومقاتلين من (قوات سوريا الديمقراطية) ،وأصيب مدنيون
ومقاتلون آخرون ،في أحد أحياء الرقة الذي سيطرت عليه (قسد) م ً
ؤخرا ،وذلك من جراء
تفجير آلية مفخخة لتنظيم الدولة ،تم ذلك خالل نزوح املدنيين من مناطق سيطرة التنظيم،
إلى مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) في القسم الجنوبي من مدينة الرقةُ .ويذكر أن
مئات العائالت نزحت خالل األسابيع الفائتة ،من مناطق سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية) إلى
مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) ،في حين ما يزال عشرات آالف املدنيين موجودين
في مدينة الرقة ،ضمن مناطق سيطرة التنظيم( .املرصد  31تموز /يوليو).
قالت مسؤولة في مخيم "الهول" الواقع جنوب مدينة الحسكة ،والتابع لـ (اإلدارة الذاتية) ،يوم
االثنين 31 ،تموز /يوليو ،إن  219عائلة سورية نازحة وعراقية الجئة ،وصلت إلى املخيم خالل
األسبوع املاض ي ،قادمة من املناطق الخاضعة لتنظيم (الدولة اإلسالمية) في البلدين .منهم 176
عائلة سورية ( 606أشخاص) نزحت من محافظتي دير الزور والرقة( .سمارت –  31تموز/
يوليو)
رصد املرصد السوري لحقوق اإلنسان استمرار حركة نزوح ملئات العائالت من املناطق التي ما
تزال تحت سيطرة (داعش) نحو مناطق سيطرة (قسد) في ريف الرقة الجنوبي الشرقي وريفها
الغربي ،وبعضهما َ
عب َر نهر الفرات نحو الضفاف الشمالية للنهر في الريف الشرقي للرقة .وأكدت
مصادر أهلية أن النازحين يجبرون على النزوح من منطقة إلى أخرى ،إلى حين الوصول إلى
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مناطق آمنة بعيدة عن استهداف الطائرات أو الوصول إلى مناطق سيطرة (قسد) .وسبب هذا
النزوح املتواصل هو ما تشهده املناطق املتبقية تحت سيطرة (داعش) من قصف جوي مكثف
ومتواصل منذ فجر يوم األربعاء ( 2آب /أغسطس) حيث رصد املرصد السوري لحقوق
اإلنسان تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات املروحية؛ عشرات
الضربات بالصواريخ والبراميل املتفجرة التي استهدفت قرى وبلدات عدة ممتدة بين حدود
الرقة ودير الزور ،على ضفاف الفرات الجنوبية ،في محاولة من قوات النظام والروسيين إجبار
تنظيم (الدولة اإلسالمية) على االنسحاب من املنطقة( .املرصد –  2آب  /أغسطس).
و .قال رئيس املجلس املحلي لبلدة معرة حرمة إدلب ،ممدوح الريا ،إن  250عائلة نازحة في محيط
البلدة تعاني نقص الخبز والخدمات الرئيسة ،في ظل عجز املجلس عن تقديم الدعم لهم.
ً
وأردف أن النازحين يعانون ً
شديدا في مقومات الحياة األساس من خبز ومياه وصرف
نقصا
صحي ،عالوة على تردي الوضع الصحي( .سمارت –  1آب /أغسطس).
ز .أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة ،األربعاء 2 ،آب /أغسطس ،عن وصول
أول شحنة مساعدات طبية إلى مدينة القامشلي عن طريق البر ،وذلك لدعم جهد الخدمات
الصحية للنا حين من الرقة ودير الزور والحسكة .وذكر أن املساعدات تحوي على ثالثين ً
طنا
ز
من األدوية واملعدات الصحية( .سمارت –  3آب /أغسطس).
ح .قال مدير املكتب اإلغاثي في معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا ،الخميس  3آب /أغسطس،
إن  26شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت محافظة إدلب شمالي سورية .وأوضح أن هذه
الشاحنات مقدمة من األمم املتحدة ،وسيتم توزيعها على مخيمات النازحين.
وأشار إلى أن هذه املساعدات ال عالقة لها باملساعدات املقرر دخولها إلى بلدتي كفريا والفوعة خالل
األيام القادمة.
وكانت إدارة معبر باب الهوى أعلنت يوم األربعاء  2آب /أغسطس ،فتح املعبر بصورة كاملة أمام
املسافرين والقوافل اإلغاثية والتجارية ،بعد إغالقه أليام عدة من جراء االقتتال الذي دار بين (هيئة تحرير
الشام) وحركة (أحرار الشام اإلسالمية)( .سمارت –  3آب /أغسطس).
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ -أسست مجموعة من الناشطين في منظمات املجتمع املدني السوري ،مجلس (الجالية السورية
في إسطنبول) ،خالل مؤتمر حضرته شخصيات وممثلون عن مؤسسات أهلية تركية.
وأكد منظمو املؤتمر ،الذي عقد يوم االحد  30تموز /يوليو ،أن أهداف هذا املجلس هو «خلق
أجواء التواصل بين السوريين ،إلى جانب توطيد التفاعل اإليجابي على كافة املستويات بين
املجتمعين السوري والتركي»( .شام –  31تموز /يوليو).
ب -أعلنت صفحة (تجمع الطلبة السوريين في الجامعات األردنية) أن مبادرة (ألبرت أنشتاين) التي
تقدم منحة ( )DAFIلدراسة البكالوريوس في األردن َ
فتحت باب التقديم أمام الطلبة السوريين
الالجئين في اململكة ،لغاية  15آب /أغسطس الجاري.
َ
ومؤسستي (سعيد) و(األصفري)
وذكرت الصفحة أن املنحة املمولة من الحكومة األملانية،
ُ
ستغطي «الرسوم الدراسية ،واملصروف الشخص ي ،والكتب واملواصالت ،وستمدد على أساس
سنوي»( .جيرون  1آب  /أغسطس).
ج -أعلنت السفيرة األملانية في عمان برغيتا سيفكر إيبرا ،يوم اإلثنين  31تموز /يوليو ،التزامات
جديدة تقدمها بالدها لألردن بقيمة  191.26مليون يورو؛ لدعم مشروعات جديدة في خطة
االستجابة األردنية  ،2019 – 2017وذلك ضمن تعهدات أملانيا لألردن ،خالل مؤتمر بروكسل
األخير .وقال عمر الرزاز وزير التربية والتعليم األردني إن ً
قسما ً
كبيرا من تلك املساعدات
سيساعد في استيعاب األطفال السوريين في مدارس اململكة( ،جيرون  1آب  /أغسطس).
د -أعلنت مؤسسة (كلوني للعدالة) ،يوم االثنين 31 ،تموز  /يوليو ،أنها ستقدم مساعدة ملنظمة
األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) ،من أجل «فتح سبع مدارس ،بالتعاون مع وزارة التعليم
اللبنانية ،بما ُيعرف بمدارس "الفترة الثانية" لالجئين السوريين ،أي فتح صفوف مسائية داخل
املدارس اللبنانية.
وأوضح جورج وأمل كلوني ،في بيان لهما ،أنهما سيقدمان املساعدة بشراكة مع شركتي (غوغل)
و(هيوليت باكارد) لنحو  3000طفل سوري ،من الالجئين في لبنان ،من أجل الذهاب إلى
املدرسة هذا العام» ،بحسب (رويترز)( .جيرون  1آب  /أغسطس).
ه -خرج الجئون سوريون تقطعت بهم السبل في اليونان بتظاهرة أمام السفارة األملانية في أثينا
يوم األربعاء  2آب /أغسطس ،ضد تأجيل لم شملهم مع ذويهم املوجودين في أملانيا .وقد حمل
ً
املتظاهرون الفتات كتب عليها باإلنجليزية «أريد عائلتي» ،وعبروا هتافا عن رغبتهم في السفر
إلى أملانيا.
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وذكرت وسائل إعالم يونانية أن اليونان وأملانيا اتفقتا بصورة غير رسمية على الحد من حاالت
لم شمل الالجئين في اليونان بعائالتهم في أملانيا ،وهو ما تسبب في استمرار وجود تلك العائالت
في اليونان منذ أشهر عدة بعد فرارها من الحرب األهلية في سورية.
ويوجد في اليونان منذ أكثر من عام نحو ً 60
ألفا من الالجئين واملهاجرين العالقين بعد غلق
الحدود في دول البلقان ،وهو ما أوقف مساعيهم في مواصلة رحلتهم إلى دول أوروبا الغربية،
وهؤالء معظمهم من السوريين( .رويترز –  2آب /أغسطس).
و -قال أويتون أورهان ،املحلل السياس ي من مركز الدراسات االستراتيجية في الشرق األوسط:
بشكل جذري عنها في لبنان ،األردن أو العراق .في تلك
«تختلف مقاربة تركيا ملوضوع الالجئين
ٍ
ٌ
البلدان ،ليس هناك حديث حول إمكانية اندماج الالجئين ،في تركيا ،األمر مختلف ،هنا يوجد
ّ
اك َّ
إدر ٌ
بأن بعض الالجئين لن يعودوا إلى بالدهم بعد انتهاء الحرب .البعض منهم تمكن من
االندماج في املجتمع وضمن االقتصاد التركي» .ويضيف الخبير« :تعلن األحزاب املعارضة َّأن
الرئيس أردوغان يعطي السوريين الجنسية التركيةَّ ،
وأنهم يدعمون حزبه وسيصبحون ناخبين
موالين لحزبه؛ ّ
ً
جسرا
ولكن الحكومة في حقيقة األمر ،تنظر إلى الالجئين السوريين باعتبارهم
ّ
سيمتد بين تركيا وسورية القادمة ،مما سيعطي تركيا املزيد من النقاط في املجال السياس ي
واالقتصادي»( .جيرون –  2آب /أغسطس).
ز -قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ،يوم الجمعة 4 ،آب /أغسطس ،في أثناء لقائه مع
مجلة الصياد« :إننا اليوم في بداية مرحلة سنرفع فيها الصوت إلعادة الالجئين ،فالسياسة
الدولية القائمة اليوم تعطي الالجئين مساعدات ليبقوا في لبنان فيما يجب أن تكون مساعدتهم
للعودة إلى سورية».
وأصر على« :عدم جواز ربط قرار العودة بأحداث قد تحصل في سوريا وقد ال تحصل ،أو بالحل
السياس ي الذي قد يتأخر أو ال يتأخر"ً ،
مؤكدا رفض منطق االتكال على الخارج والرهانات على التطورات
الخارجية لحل أزمة الالجئين.
وأشار باسيل الى أنه "يمكن أن تتم عودة النازحين من دون اتصال بالحكومة السورية ،كما يمكن أن
تتم باتصال ،فاالتصال يسهل األمور في بعض الحاالت وال يسهلها في حاالت أخرى»( ،شام –  4آب/
أغسطس).
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خامسا :املشهد امليداني العسكري
 .1تطورات املشهد امليداني
ّ
أ -منذ بدء ضرباتها في  30أيلول /سبتمبر  ،2015وحتى  30تموز /يوليو الجاري ،تمكن املرصد السوري
ً
ً
مواطنا ًّ
مدنيا ومقاتال ،ممن قضوا في آالف الضربات
لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل 12477
الجوية الروسية التي استهدفت محافظات سورية عدة ،ووثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان
ً
ً
شخصا على األقل ،من بينهم  22طفال و 19مواطنة ممن قضوا خالل الشهر األخير ،بين 30
85
حزيران  /يونيو الفائت و 30تموز /يوليو الجاري ،من جراء الضربات الجوية الروسية( .املرصد 30
تموز /يوليو).
ب -تواصل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام ،تنفيذ غاراتها على القسم املتبقي تحت سيطرة
تنظيم (الدولة اإلسالمية) من ريف الرقة الشرقي ،عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات ،ما تسبب
بحركة نزوح واسعة باتجاه مناطق سيطرة (قوات سورية الديمقراطية) في الضفاف الشمالية لنهر
الفرات ونحو ريف الرقة الغربي ،يتزامن ذلك مع توغل قوات النظام املدعمة باملسلحين املوالين لها
ً
روسيا ،داخل البادية الغربية
من جنسيات سورية وغير سورية وقوات عشائرية مسلحة ومدربة
ملدينة دير الزور ،بتغطية من القصف املكثف ،مقلصة إلى نحو  40كلم املسافة بينها وبين مدينة
دير الزور املحاصرة من قبل تنظيم (الدولة اإلسالمية) .يأتي هذا التقدم بعد نحو  72ساعة من
تمكن قوات النظام ألول مرة من الدخول إلى محافظة دير الزور بعد اجتياز الحدود اإلدارية للرقة
مع الريف الغربي لدير الزور( .املرصد  30تموز /يوليو) – (انظر الخريطة أدناه).

خريطة تبين توغل قوات النظام في بادية ديرالزورالغربية (قوات النظام باللون الزهري)
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ً
ج -انشقت كتيبة مؤلفة من حوالى  50مقاتال عن حركة (أحرار الشام) ،وانضمت إلى (فيلق الرحمن)
مصطحبة معها عدتها وعتادها( ،املرصد –  30تموز /يوليو).
ُ
د -انتشرت قوات روسية من (الشرطة العسكرية) يوم األحد  30تموز /يوليو ،داخل أحياء تسيطر
عليها قوات النظام في مدينة درعا ،وذلك في أماكن عدة قريبة من خطوط التماس مع فصائل
املعارضة ،شمالي درعا ،وأكدت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في بلدات
عدة ،وعلى الحواجز العسكرية التابعة للنظام املتمركزة حول املدينة ،و ُرفع العلم الروس ي
والسوري على تلك الحواجز ،وخضع املا ّرة والسيارات إلى تفتيش دقيق( ،جيرون  31تموز /يوليو).
ه -تمكنت (قسد) بإسناد من طائرات التحالف الدولي تحقيق تقدم جديد واستكمال سيطرتها على
كامل حي نزلة شحادة في مدينة الرقة ،مقلصة بذلك املسافة إلى قواتها املوجودة في حي هشام بن
عبد امللك ،وفي حال التقت القوتان القادمتان من شرقي املدينة وغربيها ،سيكون القسم الجنوبي
ً
خاضعا لسيطرة (قسد) .كذلك تحاول (قسد) السيطرة على املركز
من مدينة الرقة كله قد أصبح
الثقافي والدخول إلى مركز عاصمة تنظيم (داعش)( ،املرصد –  31تموز /يوليو) – (انظر الخريطة
اآلتية):

خريطة تبين تقدم (قسد) على محورين جنوبي الرقة؛ (قسد) باللون األصفرو(داعش) باللون الرمادي

َ
مشروع
و -عرضت لجنة من ضباط روسيين على فصائل املعارضة العاملة في ريف حمص الشمالي؛
هدنة ،تتعهد من خالله موسكو باإلشراف على الفصل بين القوات ،وبأن يبقى ّ
كل في مكان
سيطرته.
وقال صهيب العلي املسؤول اإلعالمي في حركة تحرير وطن ،لـ (جيرون) :إن «الجانب الروس ي أكد
ضمان وقف إطالق النار بكافة أنواع األسلحة ،والعمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع املعتقلين
وإطالق سراحهم ،والسماح بإدخال املواد الغذائية واملحروقات والبضائع وقطع الغيار ،من ريف
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ّ
حمص الشمالي وإليه ،من دون التقيد بكمية محددة ،وأكد أن قوات مراقبة (شيشانية) ستفصل
بين القوات» .وأضاف أن «املجالس املحلية هي من ستدير شؤون البلدات واملدن ،وستسمح
القوات الروسية بإدخال مواد البناء للبدء بعملية اإلعمار ،ولفت العلي إلى أن اللجنة الروسية لم
ً
تحسبا ألي خرق من النظام
تتطرق إلى أسلحة الفصائل؛ ما يعني بقاء السالح بأيدي املعارضة،
وامليليشيات املساندة لها»( .جيرون  1آب  /أغسطس).
ً
شخصا في شهر تموز /يوليو من العام ،2017
ز -وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،مقتل 2477
ً
وقد توزعت الخسائر البشرية بالصورة اآلتية :املدنيون  656بينهم  154طفال ،و 110إمرأة440 ،
من هؤالء املدنيين قتلتهم ضربات طائرات النظام وروسيا والتحالف( .املرصد –  1آب /أغسطس).
ح -ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن معلومات موثوقة وردته حول امتالك تنظيم (الدولة
اإلسالمية) في مدينة الرقة أسلحة كيماوية ،وتشير املعلومات أن التنظيم الذي خسر أكثر من
نصف مدينة الرقة ،يحتفظ بأسلحة كيماوية في مناطق وجوده في املدينة ،وهو ينوي استخدامها
مع وصول معركة الرقة الكبرى إلى خواتيمها ،هذه املعلومات املوثوقة تزيد من خوف املرصد
السوري لحقوق اإلنسان على حياة عشرات آالف املدنيين السوريين الذين من املؤكد أنهم
سيتأثرون بها ،في حال استخدامها من قبل تنظيم (الدولة اإلسالمية)( .املرصد –  1آب /أغسطس).
ً
تقريرا نشرته في موقعها
ط -أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،الثالثاء  1آب /أغسطس،
الرسمي ،وثقت فيه مقتل ًّ 814
مدنيا في سورية خالل شهر تموز /يوليو الفائت ،في ما سجلت
ارتفاع نسبة الضحايا األطفال والنساء في شهر حزيران /يونيو السابق بمقدار  11في املئة.
ً
وقالت الشبكة إن ًّ 248
مدنيا ،بينهم  62طفال ،و 33امرأة قتلوا على يد قوات النظام السوري،
إضافة إلى مقتل  18آخرين تحت التعذيب ،ووثقت مقتل ً 44
مدنيا ،بينهم تسعة أطفال وعشر
نساء ،بقصف لطائرات حربية يرجح بأنها روسية.
ً
ذكر التقرير ً
أيضا أن قوات تابعة لـ (اإلدارة الذاتية) الكردية قتلت ً 59
مدنيا ،بينهم  11طفال وتسع
ً
نساء ،في ما قتل ً 91
مدنيا ،بينهم  24طفال و 11امرأة على يد تنظيم (الدولة اإلسالمية) ،وخمسة
ً
آخرون بينهم طفل ،على يد (جبهة النصرة) ،وقتل ًّ 225
مدنيا ،بينهم  70طفال و 45امرأة ،بقصف
لطائرات التحالف الدولي( .الشبكة –  1آب /أغسطس).
ي -مجزرة جديدة نفذتها طائرات التحالف الدولي في حارة البوسرايا في مدينة الرقة ،راح ضحيتها 9
قتلى وعشرات الجرحى ،وعدد القتلى مرشح لالرتفاع بسبب العدد الكبير من الجرحى بحاالت
خطرة( ،املرصد –  1آب  /أغسطس).
ك -شهدت املناطق املتبقية تحت سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية) عند الضفاف الجنوبية لنهر
جويا ً
الفرات بريف الرقةً ،
قصفا ً
مكثفا ( 2آب /أغسطس) حيث رصد املرصد السوري لحقوق
اإلنسان تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات املروحية ،عشرات الضربات
بالصواريخ والبراميل املتفجرة التي استهدفت منذ فجر اليوم ،قرى وبلدات عدة ممتدة بين حدود
15

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األول من شهر آب /أغسطس 2017

الرقة ودير الزور عند ضفاف الفرات الجنوبية ،في محاولة من قوات النظام والروسيين إجبار
تنظيم (الدولة اإلسالمية) على االنسحاب من املنطقة ،هذه الضربات املكثفة والقصف املدفعي
والصاروخي املرافق لها ،تتزامن مع االشتباكات متفاوتة العنف بين قوات النظام املدعمة باملسلحين
املوالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة ،وعناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) من جهة
أخرى .ورصد املرصد ً
أيضا استمرار حركة النزوح الواسعة للمواطنين من املناطق التي ما تزال
تحت سيطرة (داعش) إلى مناطق سيطرة (قسد) في ريف الرقة الجنوبي الشرقي وريفها الغربي.
(املرصد –  2آب /أغسطس).
ً
اجتماعا جرى في غوطة دمشق الشرقية بين قيادات من
ل -ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن
فيلق الرحمن وجيش اإلسالم ،اتفق فيه الطرفان على عدد من النقاط ،أبرزها :وقف التجييش
اإلعالمي بين الطرفين ،ووقف االقتتال بصورة نهائية ،وتصفية كامل األمور العالقة بين الفصيلين.
جاء هذا االجتماع بعد اقتتال عنيف بدأ في نيسان /أبريل الفائت من العام الجاري  ،2017بين
فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة ،وجيش اإلسالم من جهة أخرى ،وأودى بحياة نحو 180
على األقل من مقاتلي الطرفين.
وفي خبر الحق أكد املرصد أنه تمت عملية تبادل ألسرى ومعتقلين بين الفصيلين ،حيث جرى تبادل
ً
حوالى  50مقاتال من الطرفين كليهما (املرصد –  2آب /أغسطس).
م -تواصل القافلة التي انطلقت من منطقة عرسال اللبنانية ،وتضم عشرات الحافالت وسيارات
اإلسعاف ،حاملة على متنها حوالي  8آالف مدني ومقاتل؛ طريقها نحو وجهتها في محافظة إدلب .وقد
جاءت عملية تهجير هؤالء بعد عملية عسكرية عنيفة جرت بصورة متزامنة في األراض ي السورية
واللبنانية ،من قبل قوات النظام و(حزب هللا) اللبناني ،استهدفت مناطق وجود (هتش) هيئة تحرير
الشام في جرود بلدة فليطة في القلمون الغربي ،والجرود املقابلة لها في الجهة اللبنانية( .املرصد –
 2آب  /أغسطس).
ن -نفذت طائرات حربية لم يعلم إلى اآلن ،إن كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي ،مجزرة في ريف
دير الزور الغربي مساء األربعاء  2آب  /أغسطس ،ما أسفر عن استشهاد  10أشخاص من عائلتين،
وعدد الشهداء مرشح لالرتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى حال بعضهم خطرة( .املرصد –  3آب
 /أغسطس).
س -تدخل منطقة خفض التصعيد املوقع عليها في مصر بما يخص ريف حمص الشمالي ،حيز التنفيذ
ظهر اليوم الخميس 3 ،آب /أغسطس ،لتكون املنطقة الثالثة التي تدخلها روسيا في اتفاقيات
خفض التصعيد ،وهي تشمل ً 16
بندا ،تشرف روسيا على تنفيذها بالكامل ،حيث ستبدأ بنشر
قوات مراقبة يوم الجمعة  4آب /أغسطس ،في ثالث نقاط.
يتضمن االتفاق إخراج املعتقلين بشكل فوري بضمانة روسية ،وتحتفظ املعارضة بسالحها ويمنع
التقدم او التراجع لكال الطرفين ،مع السماح بإخراج الجرحى واملرض ى وعالجهم وضمان سالمتهم
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وعودتهم .وستبدأ عملية إدخال قافلة األدوية واألغذية بتاريخ  7آب /أغسطس ،إضافة إلدخال
قافلة مواد بناء بتاريخ يحدد الحقا .كما ينص االتفاق على إعادة املهجرين الى قراهم عن طريق
املجالس املحلية سواء كانوا داخل سورية أم خارجها.
أما بالنسبة إلى عناصر (تحرير الشام) فيمنع توجيه أي ضربة لهم قبل تاريخ  9تشرين األول/
أكتوبر  2017حيث من املفترض أن يتم إبعادهم عن املنطقة حتى ذلك التاريخ.
ً
ضغطا ً
كبيرا على فصائل املعارضة في حمص لقبول القاهرة
الجدير ذكره أن موسكو مارست
ً
ً
وسيطا في االتفاق بدال من أنقرة ،ما أدى إلى تحفظ  11فصيل على االتفاق( .شام –  3آب/
أغسطس).
ع -فرض تنظيم (داعش) النفير العام واإلجباري ،على الشبان الذين تتراوح أعمارهم من 30 – 20
ً
عاما ،وألزمهم بااللتحاق بمعسكرات التنظيم في سبيل (صد صولة النصيرية على حمى الدولة
اإلسالمية في والية الخير) بحسب ما ورد في إعالن النفير ،وحذر التنظيم من يتخلف عن االلتحاق
بإجباره على االلتحاق بصورة قسرية .وقد جاء هذا النفير بعد أسبوع من تمكن قوات النظام
دخو َل الحدود اإلدارية لدير الزور ،قادمة من ريف الرقة الشرقي ،وتوغلها في ريف املحافظة الغربي.
(املرصد –  3آب  /أغسطس).
ف -تستعد الدفعة الرابعة من حافالت َّ
املهجرين القادمين من جرود فليطة وعرسال ،وتضم مقاتلين
من (هتش) ومدنيين ،للتوجه من منطقة السعن التي تسيطر عليها قوات النظام إلى مناطق سيطرة
املعارضة في أقص ى ريف حماة الشمالي الشرقي ،بعد أن ُسلم ثالثة من أسرى حزب هللا اللبناني
موجودين لدى (هتش) ،في ما سيجري تسليم األسيرين املتبقيين مع وصول الدفعتين الرابعة
والخامسة من حافالت املهجرين إلى محافظة إدلب ،وكان من املرتقب أن تنتهي العملية خالل
الساعة املقبلة( .املرصد –  3آب  /أغسطس).
ص -أعلن حمزة بيرقدار ،الناطق باسم (جيش اإلسالم) ،يوم الخميس 3 ،آب /أغسطس ،التوصل إلى
اتفاق مبدئي مع (فيلق الرحمن) ،التابع للجيش السوري الحر ،حول نقاط عدة بخصوص
الخالفات بينهما بمنطقة الغوطة الشرقية ،من بينها اإلفراج عن (املوقوفين) كافة لدى الطرفين،
وفتح الطرقات بين مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية .ورفض تقسيم الغوطة ،تحت أي مسمى
أو هدف ،و«إيقاف كافة أنواع التجييش أو التحريض اإلعالمي» ،وأضاف أن «االجتماعات القادمة
ستكون كفيلة برأب الصدع ،والوصول إلى اتفاق نهائي يفض ي إلى حل كافة الخاالفات العالقة»،
ً
مردفا أنه ال مكان لـ "هيئة تحرير الشام" في الغوطة.
ق -أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،يوم الخميس 3 ،آب /أغسطس ،على لسان املتحدث الرسمي
باسمها ،إيغور كوناشينكوف ،التوصل إلى هدنة تشمل محافظة حمص في وسط سورية ،وتدخل
حيز التنفيذ ً
ظهرا ،باستثناء املناطق الخاضعة لتنظيم (الدولة اإلسالمية) و(هيئة تحرير الشام).
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وأوضح (كوناشينكوف) أن منطقة (خفض التصعيد) الثالثة تضم  84بلدة يقطنها أكثر من 147
ً
موضحا أن الشرطة العسكرية الروسية ستنشر في يوم الجمعة «نقطتين عسكريتين
ألف نسمة،
للعبور وثالث نقاط للمراقبة».
ورحب فاتح حسون ،القائد العام لـ «حركة تحرير الوطن) ،التابعة للجيش السوري الحر والعاملة
في حمص ،باالتفاق ً
مبينا أنه «خطوة صحيحة ومشجعة ...رغم أننا لم نطلع على فحوى االتفاق
رسميا ولسنا طرفا فيه» ،ويأتي ذلك بعد اتفاق القاهرة الذي قض ى بإنشاء منطقة ثالثة لـ «خفض
التصعيد» (سمارت  3آب /أغسطس).
ّ
ر -وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان إطالق قوات النظام نحو  50صاروخ على الغوطة الشرقية،
في أعنف قصف صاروخي شهدته الغوطة منذ بدء الهدنة الفاشلة في  22تموز /يوليو الفائت.
وحسب املرصد فإن أعداد القتلى والجرحى وصلت بعد  12يوم من الهدنة في الغوطة الشرقية ،إلى
 170مواطن مدني ،منهم  25قتيل مدني بينهم  7أطفال و 7نساء .قتلوا جراء قصف النظام للغوطة
الشرقية( .املرصد  4 -آب /أغسطس).
ش -ذكرت (سمارت) أن قوات النظام السوري سيطرت على بلدة السبخة وخمس قرى أخريات شرقي
مدينة الرقة في عقب اشتباكات مع تنظيم «الدولة اإلسالمية .وكانت قوات النظام قد سيطرت على
كامل ريف الرقة الغربي ،إضافة لسيطرتها على حقول للنفط والغاز بعد انسحاب تنظيم (الدولة»
منها( .سمارت –  4آب /أغسطس).
قصفا ً
ت -شهدت منطقة عين ترما في الغوطة الشرقية ً
مكثفا من قبل قوات النظام ،يعد األعنف منذ
بدء تطبيق الهدنة الفاشلة فيها ،حيث قصفت قوات النظام املنطقة بـ  13صاروخ من نوع أرض –
أرض ،وذلك بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة ،ليرتفع إلى أكثر من  70عدد الصواريخ التي
أطلقتها قوات النظام خالل الـ  24ساعة الفائتة على بلدة عين ترما( .املرصد –  4آب /أغسطس).
ث -وثقت شبكة (الرقة تذبح بصمت) التي تغطي أخبار محافظة الرقة ،وتوثق انتهاكات األطراف بحق
املدنيين فيها ،مقتل ً 481
مدنيا ،خالل تموز /يوليو املاض ي ،سقط معظمهم في غارات لطيران
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ،ضد تنظيم (داعش) .ذكرت الشبكة أن ً 189
مدنيا
قتلوا بغارات طائرات التحالف الدولي التي نفذت  633طلعة خالل شهر تموز ،وسقط ً 126
مدنيا
بغارات الطيران الروس ي من خالل  440طلعة في املدة ذاتها ،وتم توثيق مقتل ً 111
مدنيا بقصف
مدفعي مليليشيا (قوات سوريا الديمقراطية) ،ومدفعية القوات األميركية ،ولفت التقرير إلى سقوط
 10ضحايا مدنيين في عمليات قنص واشتباكات بين األطراف املتنازعة في املدينة( .جيرون –  4آب/
أغسطس).

18

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األول من شهر آب /أغسطس 2017

 .2خرائط السيطرة والنفوذ
خريطة نفوذ القوى العسكرية في سورية كاملها

19

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األول من شهر آب /أغسطس 2017
خرطة النفوذ العسكري في املنطقة الشمالية

خريطة النفوذ العسكري في املنطقة الشرقية
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خريطة النفوذ العسكري في املنطقة الجنوبية

منطقة خفض التوتر شمالي حمص
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام السوري وحلفائه
 .1على املستوى السياس ي
ال توجد مستجدات هذا األسبوع

 .2على املستوى العسكري
ذكرت وكالة (رويترز) لألنباء في تقرير نشرته يوم األربعاء 2 ،آب /أغسطس ،إنها وثقت مقتل ما ال يقل
ً
ً
عن أربعين ً
ً
روسيا خالل معارك وقصف في سورية ،منذ بداية العام  ،2017ما
و(متعاقدا) (مرتزقا)
جنديا
يعادل أربعة أضعاف ما اعترفت به وزارة الدفاع الروسية حتى اآلن .وأوضحت أن من بين القتلى األربعين
ًّ 17
جنديا من القوات الروسية النظامية ،و 21من املرتزقة( .رويترز –  2آب /أغسطس).

 .3على باقي املستويات
ال توجد مستجدات هذا األسبوع

 .4أوضاع السوريين في مناطق سيطرة النظام
ال توجد مستجدات هذا األسبوع
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية
 .1على املستوى السياس ي
أ -أعلنت (الهيئة العليا للمفاوضات) يوم الخميس 3 ،آب /أغسطس ،في بيان بموقعها الرسمي إقالة
عضو الهيئة خالد املحاميد ،بعد إدالئه بتصريحات إعالمية تخالف توجهاتها.
وكان املحاميد قد رأى في مداخلة له على قناة (الحدث) ،أن املعارك بين فصائل الجيش السوري
الحر ،وقوات النظام السوري قد انتهت ،وأن املعارضة «أصبحت تعتمد على الدور العربي ،وخاصة
املصري في حل القضية السورية»( .سمارت –  3آب /أغسطس).
ب -أكد الرئيس السابق لالئتالف الوطني (أحمد معاذ الخطيب) ،في شريط مصور له بعنوان «ما هو
مصير سورية؟ نداء لإلنقاذ» أن سورية باتت ساحة لتصفية الحسابات .وأن القوى الدولية تسعى
لفناء القوى املتصارعة على األرض السورية كافة هي (الفرس والترك والكرد والعرب) وفق مصالح
ومشروعات مختلفة.
ّ
وعد (الخطيب) مفاوضات جنيف وآستانة «مزالق وأفخاخ» .ولفت إلى أن الشعب السوري أصبح
ً
ً
ً
واجتماعيا ،وفي طريقه للتفكك النفس ي ،ما لم يتم تدارك األوضاع بصورة عاجلة.
سياسيا
مفككا
وأضاف أن الهدف الذي تصبو إليه القوى الكبرى هو (تدمير سورية) بعدما تم تدمير العراق.
ً
وطالب الخطيب السوريين كافة بإيجاد منفذ وحل إلنقاذ األجيال القادمة ،محمال نظام األسد
ً
مشددا على أنه لم يعد قاد ًرا على
املسؤولية الكبرى عما أصاب سورية في السنوات املاضيات،
اتخاذ أي قرار بمنأى عن موافقة اإليرانيين والروسيين( ،شام –  4آب /أغسطس).
َ
املنسق
ج -التقى في الرياض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،يوم الخميس  3آب /أغسطس،
العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب ،وأعضاء الهيئة والوفد املفاوض.
أكد الجبير لوفد الهيئة على ثبات السعودية على موقفها الداعم واملؤيد للشعب السوري ،وأكد
استعداد بالده لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمات الهيئة العليا للمفاوضات ،للقيام بدورها
على الوجه املطلوب ،والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها ،لتوحيد الجهد وجمع الصف
ووحدة الكلمة( .شام –  4آب /أغسطس).
د -قال املعارض السوري خالد املحاميد ،العضو السابق في الهيئة العليا للمفاوضات ،إن تركيا
«تسعى لتغيير ديموغرافي في املنطقة املحاذية للشريط الحدودي بينها وبين سورية ،وذلك عبر فرض
تعليم اللغة التركية بجميع املدارس الواقعة في مناطق سيطرتها ضمن األراض ي السورية ،أو حتى
على الالجئين في أراضيها ،وقد انتهكت السيادة الوطنية السورية ،عبر سماحها لفصائل مدعومة
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منها أو تابعة لها أو مقربة منها ،بفرض سيطرتها على املعابر الحدودية بين سوريا وتركيا ،والتحكم
بالتجارة عبر هذه املعابر .كما أنها نصبت أبراجا لالتصاالت داخل األراض ي السورية».
وحوله إقالته من عضوية الهيئة العليا للمفاوضات ،وعن الوضع السياس ي للمعارضة ،وبصورة عامة
قال املحاميد للمرصد السوري لحقوق اإلنسان« :إن الحالة البائسة للمعارضة بحاجة إلى كسر القيود
وإطالق مفاهيم الحرية ،فالوضع السوري القائم أكبر من أية عملية استئثار أو احتكار ،وبحاجة ملشاركة
جميع املناضلين أينما كانوا ،وعندما تصبح سياسات هذا الحزب أو تلك الهيئة خارجة عن املبادئ واألسس
التي قامت عليها ،يصبح التمرد على تلك السياسات واجب وضرورة لتصحيح املسار وتحقيق األهداف التي
قام ألجلها التنظيم» ،وأضاف« :إن مجموعة سياسية تجري اجتماعها عبر الهواتف النقالة وتصدر قراراتها
بفصل هذا أو إلغاء عضوية ذاك ،فهذا بؤس في العمل السياس ي املعارض السوري»( .املرصد –  4آب/
أغسطس).

 .2على املستوى العسكري
 .1أعلنت (هيئة تحرير الشام) ،مساء أمس الـثالثاء ،استعدادها لحل نفسها واالندماج في كيان
واحد ،مع فصائل القطاع األوسط في الغوطة الشرقية ،بما يحقق أهداف الثورة وثوابتها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها ،أن موقفها ارتكز على «إدراكها لخطورة املنعطف الذي تمر به الثورة،
وما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس ،تستهدف قتل إرادة الثبات والصمود في نفوس الشعب
شرخ في صفوف الثوار
املسلم األبي ،ولتفويت الفرصة على جميع املحاوالت الهادفة ،إلى إحداث ٍ
جهة أخرى سحب الذرائع الستمرار قصف
وإلزامهم بمخرجات التفاهمات الدولية الخبيثة ،ومن ٍ
األهالي اآلمنين ،بهدف كسر صمودهم ودفعهم لعدم احتضان املجاهدين».
وأضافت الهيئة أن إعالن «جاهزيتها لحل نفسها» ،جاء من إيمانها بضرورة «مراعاة آالم الشعب
السوري املكلوم ،ووجوب استمرار الثورة ً
وفقا لقواعدها األولى التي أرساها املجاهدون في الشام منذ
ً
وتأكيدا على أن الهيئة جزء ال يتجزأ من الثورة السورية املباركة ،إلى جانب االستجابة ملطالب
انطالقتها،
وفود الفعاليات املدنية واألهلية في الغوطة الشرقية».
يأتي بيان (تحرير الشام) ،بعد أسبوعين من وساطات محلية للفعاليات املدنية ووجهاء الغوطة
الشرقية ،للدفع بها إلى القبول بأحد خيارين :إما أن تحل نفسها وتندمج مع بقية الفصائل ،أو الخروج من
املنطقة .وهو ما رفضته األولى ،لتتصاعد املطالبات الشعبية وتشهد الغوطة الشرقية ،طوال أيام األسبوع
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الحالي ،تظاهرات مدنية ،رفعت شعارات طالبت بخروج (تحرير الشام) أو اندماجها في كيان واحد مع بقية
الفصائل( .جيرون –  2آب /أغسطس).1
( .2الجبهة الوطنية لتحرير سورية) بداية عمليات تنظيم واسعة
قال أبو محمد األخطبوط ،قائد فرقة (فجر التوحيد) في درعا ،لـ (جيرون) إنه« :يجري التحضير لعملية
تنظيم كبيرة تشمل أبرز فصائل املعارضة في الجنوب السوري ،بهدف زيادة فاعليتها العسكرية ،وليبقى
َ
ً
القرار ً
وطنيا ً
حرا مستقال ،وليكون التنظيم الجديد الدعامة األساس لجميع الفصائل العسكرية».
وأشار األخطبوط إلى أن «الجبهة الوطنية لتحرير سورية» التي أطلقتها فصائل جنوبية قبل أسبوعين،
«ال تنحصر في التشكيالت العسكرية فحسب ،بل تتسع لتشمل منظمات املجتمع املدني والهيئات
السياسية» ،وأضاف « :إن آلية عمل الجبهة وهيكليتها تبدأ ،بعد التحاق كافة الفصائل املوقعة على ميثاق
الجبهة الوطنية».
وأوضح أن «هناك محاوالت إلعادة ترتيب تشكيالت الجنوب العسكرية ،وحصر قيادة الفصائل
الجديدة بيد عدد من الضباط املنشقين ذوي الخبرة في العمل العسكري املؤسساتي ،والسيطرة على فوض ى
السالح».
ً
ً
عسكريا ،في جنوب سورية ،قد أعلنوا عن تشكيل (الجبهة الوطنية لتحرير
وكان أحد عشر فصيال
سورية) ،في  22تموز /يوليو ،2017وما لبثت أن التحقت بها -بعد ثالثة أيام من التشكيل -خمسة فصائل،
ولم يتم اإلعالن عن هيكلية أو قيادة لها حتى اآلن( .جيرون –  2آب  /أغسطس).
 .3أفادت (سرايا أهل الشام) ،التابعة للجيش الحر ،اليوم األربعاء  2آب /أغسطس ،بأن ثالثة آالف
مقاتل والجئ سيخرجون من جرود بلدة عرسال اللبنانية خالل اليومين القادمين متوجهين إلى
مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق ،وإن من بين الخارجين  400مقاتل مع 1200
شخص من عائالتهم ،و 1400الجئ( .سمارت  2آب /أغسطس).
 .4أفادت معلومات موثوقة حصل عليها املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،بأن لقاءات واجتماعات
تجري بين قوات التحالف الدولي والقوات األميركية وجيش مغاوير الثورة (جيش سورية الجديد
ً
سابقا) واملدعوم من التحالف الدولي ،حول تشكيل (جيش وطني) في الريف الجنوبي ملدينة
الحسكة ،تكون قوات مغاوير الثورة ،هي النواة األساس فيه ،ويكون غرضه الرئيس هو طرد تنظيم
َّ
املخولة بذلك( .املرصد –  4آب/
(داعش) من محافظة دير الزور ،ويكون هو القوة الوحيدة
أغسطس).

 1انظر امللحق 1
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 .3على املستويات األخرى
.1
.2

.3

.4

دخلت قافلة املساعدات اإلنسانية الثالثة املؤلفة من  17شاحنة ،إلى منطقة املرج الواقعة في
الغوطة الشرقية( .املرصد  30تموز  /يوليو).
سيطرت هيئة تحرير الشام يوم السبت 29 ،تموز /يوليو ،على املحكمة اإلسالمية في مدينة معرة
النعمان بريف إدلب ،وأخضعتها لسلطتها ،بعد أن خيرت رئيس املحكمة وموظفيها على ترك عملهم
أو العمل تحت سلطتها بصورة مباشرة .األمر الذي دفع بأهالي املدينة للخروج في تظاهرات شعبية
مطالبين الهيئة بالخروج من املدينة ،وتسليم إدارتها ألبناء املدينة ،مؤكدين أن مدينة معرة النعمان
ال يحكمها إال أهلها ،ومهددين بتصعيد الحراك الشعبي ضد تحرير الشام أو خروجها من املدينة
وعدم التدخل في مؤسساتها املدنية( .شام –  31تموز /يوليو).
ً
ً
شهدت مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي ،يوم األحد 30 ،تموز /يوليو ،تظاهرة حاشدة
ر ً
َ
أعالم الهيئة ،ورفعوا أعالم
فضا لوجود (هيئة تحرير الشام) في املدينة ،وقد أنزل املتظاهرون
الثورة( .جيرون  31 -تموز /يوليو).
تتحضر عدد من املنظمات اإلنسانية والطبية والدفاع املدني ،وفعاليات مدنية ،وناشطون،
الستقبال املهجرين من منطقة عرسال ،حيث توجد منذ ساعات الصباح الباكر عشرات السيارات
والباصات وسيارات اإلسعاف والدفاع املدني وفرق املنظمات اإلنسانية والطبية ،في منطقة
الرهجان بريف حماة الشرقي ،لتلبية حاجات الوافدين( .شام –  3آب /أغسطس).

 .4أوضاع السوريين في مناطق سيطرة املعارضة
 .1دخلت ،األحد 30 ،تموز /يوليو 17 ،شاحنة تحمل مساعدات إنسانية غذائية وطبية مقدمة من
األمم املتحدة إلى بلدة النشابية بالغوطة الشرقية ،ضمن اتفاق (تخفيف التصعيد).
ُ
 .2وتعد هذه هي الدفعة الثالثة من املساعدات التي قررت بموجب اتفاق خفض التصعيد ،حيث
دخلت القافلة األولى في يوم  25تموز الفائت ،والثانية ،بعد يومين من األولى ،وتضم ً
موادا طبية.
(سمارت –  30تموز /يوليو).
ً
اعتصاما أمام مبنى (مديرية
 .3نفذ (تجمع طالب وخريجي الرستن األحرار) ،األحد  30تموز /يوليو،
ً
ً
احتجاجا على حرمانهم من
معلما،
التربية الحرة) في مدينة الرستن ،شارك فيه حوالى 50
املشروعات التعليمية املأجورة التي تقدمها املنظمات ،بحسب مدير (التجمع) رأفت فرزات الذي
ً
مؤخرا ،ذهبت للكادر
قال« :إن الوظائف في مشروع (بالعلم نسمو) الذي قدمته منظمة (بركة)
نفسه الذي حاز على وظائف مشروع مماثل سابق أطلقته منظمة (رحمة) ،فيما بقي خريجو
الرستن يسدون فراغ غياب هذا الكادر واستبعدوا عن التوظيف»ُ ،م ّت ًهما (مديرية التربية الحرة)،
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التابعة لوزارة التعليم بالحكومة السورية املؤقتة ،بـ«احتكار الوظائف ملوظفيها وعوائلهم»،
(سمارت  30تموز /يوليو).
ً
شهدت مناطق الغوطة الشرقية ار ً
تفاعا حادا في أسعار املحروقات في اليومين األخيرين بحسب
(سمارت) ،حيث ارتفع سعر ليتر البنزين بمقدار  2000ليرة سورية ،ليصبح  5000ليرة اليوم االثنين
 31تموز /يوليو ،بعد أن كان أول أمس السبت ثالثة آالف ليرة ،كذلك وصل سعر ليتر املازوت إلى
 2800ليرة ،بعد أن كان  1800ليرة.
ويعزو املتابعون السبب إلى عودة احتكار التجار للمحروقات ،نتيجة عدم إدخال املحروقات إلى
مدن وبلدات الغوطة الشرقية ضمن اتفاق (تخفيف التصعيد)( .سمارت  31تموز /يوليو).
قال مسؤول التواصل في املجلس املحلي ملنطقة املرج ،يوم االثنين 31 ،تموز /يوليو ،إن ً
وفدا من
ّ
منظمات تابعة لألمم املتحدة زار بلدة النشابية في املنطقة للمرة األولى منذ سبع سنوات ،واطلع
على األوضاع اإلنسانية فيها ،ووعد بإدخال مزيد من املساعدات لها .كذلك زار النقاط الطبية
واملدارس واطلع على حجم الدمار في املنازل واملنشآت الخدمية( .سمارت –  31تموز /يوليو).
أطلق (مكتب الخدمات) التابع للمجلس املحلي في حي جوبر قرب دمشق ،اليوم االثنين 31 ،تموز/
ًّ
يوليو ،حملة لفتح الطرقات ،وإزالة الردم من الشوارع( ،مستغال ساعات الهدوء النسبي) .وقال
مدير املكتب اإلعالمي في املجلس يزن األحمد ،إنهم أطلقوا الحملة بسبب نسبة الدمار الكبيرة
داخل الحي التي وصلت إلى  80باملئة من جراء تواصل حمالت قوات النظام السوري العسكرية التي
تهدف للسيطرة عليه منذ أكثر من  4سنوات ،مستخدمة أنواع األسلحة كافة ،ما دمر األبنية
ً
مستمرا
السكنية والبنى التحتية ،وأجبر األهالي على النزوح .وأوضح (األحمد) ،أن القصف ما زال
على الحي ،األمر الذي دفع بهم إلى إيقاف العمل مرات عدةً ،
مؤكدا أن الحملة ستستمر طاملا أن
القصف متوقف واإلمكانات متوافرة( ،سمارت –  31تموز /يوليو).

27

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األول من شهر آب /أغسطس 2017

ثامنا :املستجدات على مستوى (داعش)
 .1على املستوى العسكري
التراجع أمام (قسد) في الرقة ،وأمام قوات النظام في ريف حماة وريف دير الزور ،التفاصيل في املشهد
امليداني

 .2أوضاع السوريين في مناطق سيطرة (داعش)
بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،فإن الوضع اإلنساني في مدينة الرقة سيئ للغاية بسبب
سيطرة داعش من جانب والقصف الجوي من جانب ثان ،واملعارك األرضية من جانب ثالث ،وذكر
املرصد أنه «ما يزال يوجد فيها عشرات آالف املدنيين ،ضمن مناطق سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية)،
ممن وقعوا بين سندان التنظيم ومطرقة التحالف الدولي ،التي توقع في كل يوم خسائر بشرية أكبر مع
تصعيدها للقصف اليومي على املدينة».
طريق الفرار من هذا الجحيم مزروع بألغام داعش التي توقع ً
مزيدا من الشهداء والجرحى ،وإضافة إلى
املوت املتربص باألهالي ،هناك شح كبير في املواد الغذائية وغياب في بعضها اآلخر ،فالخضار والفواكه تغيب
عن سوق املدينة منذ أسابيع ،وهناك نقص حاد في األدوية ،مع قلة مياه الشرب وارتفاع أسعارها« ،بينما
بات الغذاء الرئيس ي املعتمد عليه من قبل املدنيين في مدينة الرقة ،هو الحبوب واألرز والبقوليات ،مما جرى
تخزينها في وقت سابق من قبل األهالي أو املتاجر ،في حين عمد عناصر التنظيم إلى كسر محال تجارية
وإخراج محتوياتها ،وبخاصة محالت األلبسة»( .املرصد –  5آب /أغسطس).
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ا
تاسعا :املستجدات على مستوى مناطق نفوذ الفصائل الكردية
 .1على املستوى السياس ي
 .1رفض (مجلس محافظة الرقة) التابع للحكومة املؤقتة ،اليوم األحد 30 ،تموز /يوليو ،ضم منطقة
ُ
تل أبيض إلى (إقليم الفرات) الذي أعلن عنه من قبل املجلس التأسيس ي ملا يسمى (النظام الفدرالي)
التابع لإلدارة الذاتية ،خالل إعادة تقسيم مناطق نفوذ (اإلدارة الذاتية) الكردية.
وسبق للمجلس التأسيس ي أن وافق يوم الجمعة املاض ي 28 ،تموز /يوليو ،على إعادة تقسيم
مناطق نفوذ األخيرة في محافظات شمالي وشمالي شرق سورية إلى ثالث (فدراليات /أقاليم) ،وعلى
قانون االنتخاب الخاص بها.
رئيس مجلس املحافظة سعد الشويش ،قال في تصريح لصحيفة (سمارت) ،إنهم يرفضون هذا
التقسيم ،وسيتوجهون إلى دول التحالف الدولي واألمم املتحدة لدعمهمً ،
الفتا إلى أنه في حال
فشلت املساعي السياسية فإنهم سيضطرون لحمل السالح والدفاع عن مدنهم .وأوضح أن املدنيين
في املنطقة ال يؤيدون قرار التقسيم ،وأن نسبة املكون الكردي في محافظة الرقة ال تتجاوز 15
باملئة ،ولكنهم يفرضون سيطرتهم بقوة السالح( .سمارت –  30تموز /يوليو).
 .2شكل (مجلس الطبقة املدني) التابع لـ (مجلس سوريا الديمقراطية) ،االثنين 31 ،تموز /يوليو ،ما
أسماه (دار الشعب) ،ومجالس محلية في قرى تابعة ملدينة الطبقة في محافظة الرقة ،وذكر املكتب
اإلعالمي ملجلس الطبقة أن الرئيسة املشتركة للمجلس روشن حمي ،افتتحت (دار الشعب) في قرية
السويدية الكبيرة ،بعد تشكيل مجالس محلية فيها وفي قرى صغيرات أخريات.
وكانت (قسد) الجناح العسكري لـ (مجلس سوريا الديمقراطي) ،التي تقودها (وحدات حماية
الشعب) الكردية ،سيطرت على السويدية الكبيرة ،في آواخر كانون الثاني الفائت ،بعد مواجهات
مع تنظيم (الدولة اإلسالمية).
وكان (مجلس سوريا الديمقراطية) قد أعلن في  18نيسان املاض ي ،عن تأسيس (مجلس الرقة
املدني) الذي تم رفضه من قبل (جبهة ثوار الرقة)( .سمارت –  31تموز /يوليو).

 .2على املستوى العسكري
رعت الواليات املتحدة وروسيا تأليف غرفة عمليات مشتركة ،تجمع ميليشيا (وحدات حماية الشعب)
لقاء ً
وقوات النظام؛ لـ «تنسيق العمليات العسكرية في محافظة الرقة» .وقد التقى الطرفان ً
سريا ،األسبوع
املاض ي ،في مدينة رميالن ،برعاية أميركية روسية ،اتفقا فيه على تشكيل غرفة عمليات مشتركة ،لترسيم
مناطق النفوذ بينهما ،وحل املشكالت العالقة كلها( .جيرون  31 -تموز  /يوليو).
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ا
عاشرا :مواقف وتغيرات في سياسات القوى املؤثرة اإلقليمية والدولية
تجاه سورية
 .1الوًليات املتحدة األميركية
 .1قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون؛ إن الواليات املتحدة منفتحة على الخيارات املؤدية
إلى رحيل بشار األسد عن السلطة كلها .وأكد في مؤتمر صحافي حول السياسات الخارجية للواليات
املتحدة ،عقده الثالثاء  1آب /أغسطس ،أن "واشنطن ما الت تظن أن ال َ
مكان لألسد في مستقبل
ز
الحكم في سورية ،وأن الواليات املتحدة تعمل على الحفاظ على سورية موحدة ،وستستمر بدعم
الشعب السوري حتى يستطيع انتخاب رئيس جديد بشكل دستوري».
وشدد على ضرورة إعادة القوات اإليرانية جميعها ،من مثل الحرس الثوري اإليراني وغيره من
امليليشيات اإليرانية املرتزقة واملقاتلين األجانب الذين جلبتهم إيران إلى داخل سورية ،إلى ديارهم،
ً
شرطا ً
أساسا إلحالل االستقرار في البالد.
وأضاف أن «التجربة التي قامت بها الواليات املتحدة ،بالتعاون مع روسيا واألردن بإنشاء مناطق
فصل قوات وهدنة وقف إطالق النار في جنوب غرب سورية ،نجحت في التخفيف من الهجمات
والقصف واسع النطاق الذي كان يتسبب بعدد كبير من الخسائر»ّ ،
وعبر عن رغبته في «تكرار هذا
النموذج في أنحاء سورية ،مع استمرار الحرب على (داعش»).
وجدد تيلرسون التأكيد على أن «واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الروس إلحالل االستقرار في
سورية ،ملنع نشوب حرب أهلية فيها ،في مرحلة ما بعد القضاء على داعش» .وذلك بعد يومين من
تصريحات الرئيس الروس ي فالديمير بوتين بأن البلدين «يحققان نتائج في امللف السوري ،رغم
تعقيدات العالقة بينهما»( .جيرون –  2آب  /أغسطس).
 .2حملت الواليات املتحدة األميركية ،اليوم األربعاء 2 ،آب /أغسطس ،عبر بيان للمبعوث األميركي
الخاص إلى سورية مايكل راتني؛ (جبهة النصرة /هيئة تحرير الشام) ،مسؤولية «العواقب الوخيمة
التي ستطال محافظة إدلب" ،شمالي سوريا ،مشيرة أن سيطرتها على إدلب "يضع الشمال السوري
في خطر كبير».
جاء ذلك في عقب أيام من سيطرة (تحرير الشام) على املحافظة معظمها ،بعد اقتتال مع حركة
(أحرار الشام اإلسالمية) ،انسحبت في إثره األخيرة من محافظة إدلب ،ومن معبر باب الهوى على
الحدود التركية.
ً
جاء في البيان أيضا أنه في حال سيطرة (النصرة) على إدلب فإن الواليات املتحدة (لن تستطيع
إقناع األطراف الدولية بعدم اتخاذ إجراءات عسكرية).
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وأشار البيان إلى أن «محاولة النصرة إنشاء واجهة مدنية في إدلب هو محاولة لاللتفاف على
تصنيفها كمنظمة إرهابية ،ولن تتعامل الواليات املتحدة مع هذه الواجهة ،بل ستعتبرها ملحقة
باملنظمة اإلرهابية»( .سمارت –  2آب /أغسطس).
 .3حملت الواليات املتحدة األميركية ،يوم الجمعة 4 ،آب /أغسطس ،النظام السوري مسؤولية مقتل
الناشط واملبرمج الفلسطيني السوري باسل خرطبيل الصفدي .وقالت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية هذر نوريت ،في بيان نشرته السفارة األميركية في سورية« :تعرب الواليات
املتحدة عن حزنها العميق إزاء نبأ إعدام خرطبيل من قبل نظام األسد وتتقدم بخالص التعازي
ألسرته وأصدقائه ومحبيه».
ّ
تحمل النظام املسؤولية الكاملة عن «املوت والدمار واملعاناة التي
وأضافت نوريت ،أن بالدها ِّ
لحقت بالشعب السوري» ،معبرة عن (استيائها) من «أعماله الوحشية املتكررة ،بما فيها التعذيب
واإلعدامات امليدانية»( ،سمارت –  4آب /أغسطس).

 .2روسيا اًلتحادية
 .1قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين :إن مناطق خفض التصعيد ليست «ملصلحة سورية أو روسيا
فحسب ،بل تخدم كذلك مصلحة األردن و(إسرائيل)؛ ما يعني أنها ملصلحة الواليات املتحدة ً
أيضا».
وإن بالده وواشنطن تعمالن ً
معا وتحققان نتائج« ،حتى في ظل هذا الوضع املعقد للغاية في
العالقات بين البلدين».
بدوره عد نائب وزير الخارجية الروس ي سيرغي ريابكوف «التعاون الروس ي  -األميركي ،بشأن األزمة
ً
ً
مضيفا في تصريح له أن موسكو «تعمل مع األميركيين
تحسنا في اآلونة األخيرة»،
السورية ،شهد
بصورة أكثر إيجابية ،بخصوص سورية ،في اآلونة األخيرة»( ،جيرون  1آب  /أغسطس).
 .2قال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي يوم األربعاء  2آب /أغسطس ،إن
أي مواطنين روسيين يقاتلون مع القوات الحكومية في سورية هم متطوعون وال عالقة لوزارة
الدفاع الروسية بهم.
وتقدر رويترز أن يكون العدد الحقيقي للقتلى في سورية بين الجنود واملتعاقدين الروسيين  40على
األقل في  ،2017وهو ما يزيد بكثير على العدد الرسمي( ،رويترز  1آب /أغسطس).
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َ
اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
حادي عشر :إطاللة على
 .1اإلعالم العربي
أ -بتاريخ  30تموز /يوليو ،كتبت سميرة املساملة في صحيفة (العربي الجديد) مقالة بعنوانً « :
وداعا
للمعارضة املسلحة في سورية» ،قالت فيها إن روسيا تنتزع سالح فصائل املعارضة السورية بهدوء،
ُ
ّ
ووفق برنامج توثيقي ،تعيد من خالله خريطة توزع نفوذها داخل األراض ي السورية .وفي املناطق
منزوعة السالح املعادية لها ،وذلك عبر وسيلتين رئيستين :اتفاقات الهدن املحلية التي ّ
طورتها
بصورة مناطق خفض التصعيد ،وقرارات اإلدارة األميركية بوقف التسليح التي أعلنتها وكالة
االستخبارات (س ي آي إيه).
ورأت أنه باتفاق الغوطة الشرقية الذي وقع في  22يوليو /تموز الجاري تكون موسكو قد أنهت ما
تعده تأمين حزام جناح دمشق الجنوبي ،لتلتفت إلى منطقة وسط سورية ،وذلك قبل االنتقال إلى
شمالها ،لتعطي ً
مزيدا من الوقت للقوات املدعومة من اإلدارة األميركية ،ملتابعة خط سيرها باتجاه
إنهاء وجود (داعش).
واتهمت املعارضة السورية بأنها «تمارس الفصائل دورها في تنفيذ الرغبة الروسية تلك ،عبر
االنخراط في معارك بينية طاحنة ،تستخدم فيها كامل عتادها من السالح والبشر» ،وعليه ،فإن
روسيا برأيها ترسم مسارات عدة تؤدي إلى حقيقة واحدة ،هي على األغلب إجبار املعارضة،
سلطة في تلك املناطق ،بحماية
وخصوصا املسلحة ،على رفع راية االستسالم ،في مقابل جزء من
ٍ
الشرطة الروسية ،كما الحال في جنوب غرب سورية والغوطة الشرقية وفي إدلب ،وبسط سيطرتها
على كامل مناطق سورية مع مراعاة املصالح األميركية واإلسرائيلية ومصالح النظام ،وتسعى إلى
ّ
عدو يواجهها إلى أدوات شرطية ،تعمل بمبدأ الحماية مقابل
تحويل الكتلة البشرية للمعارضة من ٍ
السلطة ،وهو املبدأ نفسه الذي سلم به النظام مفاتيح سورية لكل من إيران وروسيا ،وقوى
الظالم الطائفية كلها التي تقاتل باسم زينب وفاطمة والحسين .وقد يفض ي الواقع الناش ئ اليوم إلى
مسارات مختلفة في الصراع السوري ،من أهم عالماتها ضمور املعارضة العسكرية ،وانحسار
تسوية ،ربما تمهد لتغيير سياس ي
النفوذ اإليراني ،باإلضافة إلى تعزيز الجهد الدولي إليجاد نوع من
ٍ
في سورية ،لكن ليس إلى الحد الذي كان يطمح إليه ،أو يأمله أغلبية السوريين عندما انطلقوا
بثورتهم في عام .2011
ب -بتاريخ  31تموز /يوليو كتب ماجد كيالي في صحيفة (العرب) مقالة بعنوان (تحوالت كبيرة في
ً
مؤخرا ،ال
الصراع السوري) ،أشار فيها إلى تحوالت أو مداخالت عدة في الصراع السوري ،حصلت
بد أن تؤثر في طرفيه املباشرين ،أي النظام واملعارضة ،وفي املسارات املستقبلية ،أهمها :دخول
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الواليات املتحدة في خط الصراع بطريقة مباشرة ،ثم محاولة تحجيم نفوذ إيران في سورية ،وفرض
منطقة آمنة أو منخفضة التصعيد في الجنوب السوري ،وكذلك تقديم الواليات املتحدة الدعم لـ
(قوات سوريا الديمقراطية ،وإعطاؤها دو ًرا ً
أساسا في الحرب ضد (داعش) ،وأفول تنظيم (داعش)
في املشهدين السوري والعراقي ،وتخفيف حدة مشاركة روسيا في قتال السوريين ،وذلك كله برأيه
ً
واسعا نحو تهدئة الصراع في بعده العسكري ،وفتح الباب أمام املداخالت الدولية
يفتح الباب
واإلقليمية التي يمكن أن تضع سورية على سكة الحل السياس ي.
ج -بتاريخ  1آب /أغسطس ،كتب حسن عبد العزيز في (العربي الجديد) مقالة تحت عنوان «تنظيف
مناطق النفوذ في سورية» ،قال فيها إن مرحلة تنظيف مناطق النفوذ في سورية قد بدأت ،وعملية
التنظيف هذه ليست مرتبطة فقط بتقاسم النفوذ بين الدول اإلقليمية والدولية فحسب ،بقدر
ما هي مرتبطة بترسيم حدود الصراع ،وترسيم حدود التسوية السياسية ،وأنه من دون أفق
التسوية لن تكون هناك أهمية تذكر لعملية وقف إطالق النار ،وال أهمية للمناطق املستقطعة من
هنا وهناك.
ً
وعد تقاسم مناطق النفوذ الجغرافي في سورية ضرورة ملنع الفوض ى العسكرية ،ولوضع سقف
عسكري للفرقاء املحليين واإلقليميين ،بما يناسب التفاهمات األميركية /الروسية ،لكنه يتطلب
محاصصات جغرافية.
ٍ
ّ
د -وبتاريخ  4آب /أغسطس ،كتب حيان جابر في (العربي الجديد) مقالة بعنوان «أخطاء من الثورة
السورية ..نقاش مع برهان غليون» ،خصصها لنقد ما جاء في مقالة سابقة لبرهان غليون ،نشرها
في الصحيفة نفسها بتاريخ  13تموز /يوليو  2017بعنوان «هل يفتح يأس السوريين باب الحوار
الوطني املسدود؟» ،يعرض فيها غليون أهم األخطاء التي ارتكبت في الثورة السورية ،وأدت إلى
وصولها إلى وضعها الراهن.
ففي مسألة التعويل على الخارج ومبادئه ،ثم خذالن هذا الخارج للسوريين وثورتهم بحسب غليون،
يقول جابر« :هل يصح رد حالة التعويل على التدخل الخارجي إلى االعتقاد الشعبي السائد ،أم ال بد
من تحميل القوى السياسية واملنابر اإلعالمية الخاضعة لها مسؤولية التأثير السلبي على الوعي
الشعبي السائد ،ومن ثم مسؤولية االنجرار وراء أوهام التدخل الخارجي ،إال إن كان املقصود أن
غالبية األجسام السياسية التقليدية ،وتلك املنبثقة ما بعد الثورة السورية ،كانت وما زالت تمارس
ً
بطريقة غير منهجية ،بدال من انخراطها في العمل السياس ي الحقيقي والثوري؟».
املعارضة
ٍ
يناقش جابر الخطأ الثاني الذي تحدث عنه غليون ،وهو التحول من انتظار دعم املجتمع الدولي
للسوريين وثورتهم ومسيرتهم نحو الديمقراطية« ،إلى محاولة العمل السياس ي السوري على ثني
الروس عن دعم آلة اإلجرام األسدية ،ودفع األسد إلى القبول باالنتقال السياس ي ،» ...ويرد جابر
على هذه النقطة بالقول إن ذلك «يعكس أوهام النخبة السياسية املعارضة في القدرة اإلعالمية
والخطابية على التأثير على مسار السياسة الدولية ،ومنها الروسية .والتي تعكس استمرار تعويل
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هذه األطراف على املجتمع الدولي (بداية باللهاث خلف أميركا ومن ثم خلف روسيا) من دون أي
ّ
واملتجسدة في مصالح الدول الفاعلة ،وغاياتها
اعتبار لألسباب الحقيقية خلف السياسات الدولية
وطموحاتها.»...
وحول النقطة األخيرة التي أثارها غليون في مقالته التي ترى أن «الثورة السورية ضحية عودة
املجتمع الدولي إلى مذهب الواقعية السياسية ،أي البحث عن تعظيم املصالح لكل دولة ،مهما كان
الثمن ،وخارج أي اعتبار أخالقي أو سياس ي» ،يقول جابر في رده على ذلك «هل انتصر املجتمع
الدولي في أي يوم ملعاناة الفلسطينيين ولحقوقهم ،أو لشعوب العالم الثالث خصوصا ،وهل كان
تدخل املجتمع الدولي في بعض الحاالت نصرة للمستضعفين ،أم تحقيقا ملصالح القوى املتدخلة،
كالعراق وأفغانستان وليبيا وغيرها الكثير؟».
ه -بعنوان «متى نتصارح؟» كتب سالم كواكبي في (جيرون) بتاريخ  4آب /أغسطس:
ال يكفي الكالم الذي يقال ً
كثيرا هذه األيام عن قبول اآلخر ،وال يكفي الجهد الذي يبذل لتشجيع
ً
فعال جميع السوريين ً
مختلف
مشترك
غد
اللقاءات بين السوريين «إن رغب
يوما في السعي إلى بناء ٍ
ٍ
ٍ
واضح املعالم والقواعد ،قادر على ّ
طي صفحة املاض ي القريب .وبالتالي؛ فعلى هذه الجهود أن
ّ
ّ
تتعمق وتبحث عن التجذر في املمارسات السياسية واالجتماعية والثقافية ملجتمع (مجتمعات)
ً
ً
ً
وأفقيا -إلى درجة جعلته (متفسخا) وعديم الترابط .وصار العداء
عموديا
وصلت االنقسامات فيه -
ً
ً
محورا للمزايدات واإلضافات ،وصار
منتشيا برسوخه ،وصار املقت املشترك
الظاهر أو الباطن
ً
التخوين والتكفير ومنح الشهادات باإليمان وبالوطنية وباإلنسانية ،فعال ً
مباحا ملن أراد اليه
ً
سبيال».
لم يعد ً
ّ
(التصحر السياس ي
مفيدا رمي عبء املسؤولية على النظام السياس ي ،وال الحديث عن
وانعدام الثقافة السياسية وافتقاد االنتماء الوطني على حساب التقوقع الطائفي واملذهبي والقبلي
واملناطقي والديني واإلثني» ،كما «لم يعد ً
نافعا استرجاع “مآثرنا” -الحقيقية ناد ًرا والكاذبة ً
غالبا-
ً
سائدا ً
يوما في أيامنا القريبة
في التعايش واملحبة املشتركة والوئام الذي يظن بعضنا أنه كان
املاضية.»...
ينهي الكواكبي مقالته بالدعوة إلى «املصارحة وطرح األمور على طاولة الحوار؛ فالحوار املبني على
نفعا وال يبني ً
ً
الكذب ال يجدي ً
ً
صحيحا ،تليه
تشخيصا
وطنا للجميع .والعالج الصحيح يقتض ي
ٌ
حة هادئةً ،
بعيدا عن املظلوميات املنغلقة واملتشنجة»( ،جيرون  4آب /أغسطس).
مصار
و -كتب وليد شقير في الحياة بتاريخ  3آب /أغسطس ،مقالة بعنوان «مصر والتحالف الثالثي… في
ً
سورية» ،حاول فيها توضيح مكونات وأبعاد اختيار مصر لتكون ضامنا التفاق خفض التصعيد في
شمال حمص.
ً
يقول شقير« :الجديد في املوقف الروس ي إصراره على أن تكون مصر ،بدال من تركيا ،ضامنة
لالتفاق في شمال حمص التي بدأ سريان وقف النار فيها .الحديث جار نتيجة ذلك على إدخال قوات
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مصرية تساهم في إقامة نقاط تفتيش ومراقبة كما يقض ي اتفاق مناطق خفض التوتر .املفاجئ أن
ً
مصر لم تكن طرفا في اتفاق روسيا وإيران وتركيا على مناطق خفض التصعيد في آستانة مطلع أيار
(مايو) املاض ي».
يضيف شقير أن «لدخول مصر دالالت .فهي على تعاون مع النظام السوري ،وعلى تحالف وثيق
مع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ،في موقف الدول األربع من قطر
ً
موقعا في
ومطالبة الدوحة بوقف دعمها املنظمات اإلرهابية .ولعل الدور املصري يعطي القاهرة
البحث عن الحلول في سورية ،عندما يحين وقتها ،ويتيح لها إدخال قوات سيحتاج إليها املجتمع
الدولي لتثبيت هذه الحلول .ويضاف إلى خصومة مصر مع قطر الخصومة الشديدة مع تركيا ،التي
تستمر بدعم «اإلخوان املسلمين» في مصر» .وعن سبب تفضيل موسكو للقاهرة على أنقرة لرعاية
اتفاق شمال حمص ،يقول شقير في مقالته «أن الجانب الروس ي يسعى إلى التوازن في عالقاته
ً
ً
وعسكريا ،ألن نشره الشرطة العسكرية
سياسيا
اإلقليمية ،ويفضل حضور دولة مثل مصر
الروسية في الجنوب وفي دمشق وفي حلب على رمزيته ،بات يحمل أخطا ًرا بقدر تعبيره عن النفوذ
ً
خصوصا أن
ألن انفالش مراقبيه يعرضه لالنتقام .واالستعانة بقوات تركية مرفوض من النظام،
ً
سياسيا فإن القاهرة تطمح إلى نقل الحريق السوري
ألنقرة قوات في الشمال متنازع على دورها… أما
من أروقة الديبلوماسية الدولية إلى الجامعة العربية .وقد يروق هذا التوجه ملوسكو ألنه يؤدي إلى
وضع قرار مجلس األمن الرقم  ،2254ال سيما مبدأ الحكم االنتقاليً ،
جانبا»( ،الحياة –  3آب/
أغسطس).

 .2اإلعالم الدولي
أ -نشرت صحيفة التايمز ً
تقريرا للكاتبة لهانا سميث بعنوان «اتفاق مع املتمردين يسمح لألسد بإعادة
تشكيل سوريا» .تقول فيه الكاتبة إن « 8آالف إسالمي سوري وعائالتهم انتقلوا من لبنان إلى شمال
سوريا ،في واحدة من أكبر االتفاقات التي أبرمت خالل الحرب األهلية في سوريا املستمرة منذ 6
سنوات ،فقد استسلم عناصر الجبهة األسبوع املاض ي بعد مشاركتهم في معركة استمرت  6أيام مع
حزب هللا – حليف الرئيس السوري بشار األسد – في عرسال معقلهم الرئيس ي على الحدود
اللبنانية – السورية» .وأضافت الكاتبة أن «انتصار حزب هللا وتنفيذ أكبر عملية إجالء ملواطنين
سوريين يمثل خطوة مثالية الستعادة األسد سيطرته على ما يطلق عليه اسم سوريا املفيدة».
وأوضحت أن «اتفاق الهدنة ساعد األسد على استعادة السيطرة على معاقل املعارضة»( .املرصد
–  3آب  /أغسطس – نقال عن  BBCالعربية)
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ب -نشرت جيرون في  2آب  /أغسطس ،مقالة مترجمة عن صحيفة (كومرسانت) التركية ،تحت عنوان
«ال مهرب من الالجئين السوريين» ،نورد أهم ما جاء فيها:
تركيا ّ
تغير سياستها تجاه الالجئين السوريين ،وترفض استقبال الجئين جدد من جارتها سورية التي
ِّ
تجتاحه ا الحرب األهلية .ويجبر نقص األمكنة في مخيمات الالجئين في تركيا التي يوجد فيها مئات آالف
ً
َ
السوريين أنقرة على إعادة النظر في استراتيجيتها في سورية .وبديال من ذلك تقترح تركيا نقل الالجئين إلى
ُ
سورية نفسها ،وتوزيعهم على مناطق خفض التوتر التي أقيمت بالتنسيق مع روسيا وإيران.
مؤخرا في خطاب له في مدينة أورفة «نحن سنوقف َّ
ً
كل أنواع خرق القانون التي تحدث في
قال أردوغان
العراق وسورية .وعلى مساحة ألفي كم مربع أقمنا مناطق آمنة ،وقضينا على العناصر اإلرهابية هناك،
ّ
وأمن» .وأضاف أردوغان في خطابه أن «املسافة التي تفصل
ليتمكن إخوتنا السوريون من العيش
ٍ
بسالم ٍ
ً
َّ
مدينة ّ
حران التركية عن مدينة الرقة السورية ،التي أعلنها تنظيم (الدولة اإلسالمية) عاصمة لخالفته
املزعومة ال تزيد عن  100كيلو متر».
ّ
تحدثت إليهم الصحيفة َّأن أنقرة ت ّ
يؤكد املواطنون األتراك الذين َّ
ً
فضل ًّ
حاليا
تقول الصحيفة أيضاِّ « :
ِّ
ظروف مناسبة إلقامة السوريين الذين يعانون من النزاع داخل بالدهم ،وليس خارج حدودها»،
تأمين
ٍ
ّ
يفضل الكثيرون
وتنقل الصحيفة عن رئيس قسم األحوال الطارئة التركية ،محمد خالص بيلدين قولهِّ « :
َّ
َّ
من السوريين البقاء في بالدهم ،ولهذا عملت تركيا على إقامة مناطق آمنة ليتمكن السكان من مناطق
ُ
األعمال القتالية من االنتقال إليها ،وليس اللجوء إلى دو ٍل أخرى».
وبحسب كاتب املقال ،فإن تفسير التحول في سياسة أنقرة يتلخص ببساطة في أن «املخيمات الـ  23التي
أقيمت في تركيا لم تعد تستطيع استقبال الجئين ُجدد .ولم َّ
يتبق فيها أماكن .واآلن ،يعيش فيها  274ألف
شخص؛ إال َّأن العدد اإلجمالي لالجئين من سورية والعراق أكبر من هذا الرقم بعشرة أضعاف».
ً
ُ
واحدا من العوامل الرئيسية في الجيو -سياسة .يقول
النائب في
أصبح موضوع الالجئين السوريين
ّ
َ
تأثير حقيقية؛
البرملان عن حزب الشعوب الديمقراطية املعارض غارو بايالنِّ « :
تشكل مسألة الالجئين أداة ٍ
َّ
ُّ
يغض الغرب الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان في تركيا ،بما في ذلك الضغوطات التي
وألنها كذلك،
ُ
تمارس على حزبنا».
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ثاني عشر :تقديرموقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
يضيق الخناق على تنظيم الدولة اإلسالمية ،سواء في الرقة أم في دير الزور ،وتستمر الغارات متعددة
املصادر على هاتين املدينتين ،وعلى تجمعات التنظيم اإلرهابي فيهما ،لكن هذه الغارات تتسبب بقتل
املدنيين ،ما يؤكد على غياب اكتراث القوات التي تقصف ،سواء الروسية أم قوات التحالف الدولي الذي
ً
تقوده الواليات املتحدة؛ بأرواح البشر واملدنيين األبرياء ،ويؤكد أن حياة السوري ال تعني لتلك الدول شيئا.
كذلك ما زالت القوات الروسية ُ(يرجح بأنها شيشانية) تنتشر ،ببطئ شديد ،في مناطق وقف إطالق
النار ،سواء في جنوب سورية ،وفي محافظة درعا بالتحديد ،أم في الغوطة الشرقية ،وكلها بالقرب من
ً
خطوط التماس بين فصائل املعارضة وقوات النظام وامليليشيات الرديفة له ،ويستمر زحزحة إيران ميدانيا
ً
وتنحيتها ،وأيضا ببطئ شديد ،ما يؤشر إلى أن الدور اإليراني بات غير مرغوب به حتى من الحليف الروس ي،
وليس من الجانب األميركي فقط ،لكن في الوقت نفسه ،لم تظهر أي مؤشرات على ّ
تغير أو زعزعة عالقة
النظام السوري بإيران ،وهو أمر مستبعد ،على األقل في الوقت الراهن ،خاصة وأن الطرفين كليهما يعمالن
وفق مبدأ (الباطنية) السياسية في التخطيط االستراتيجي.
ّ
توسع وقف إطالق النار هذا األسبوع ليشمل ريف حمص الشمالي ،الذي تعهدت من خالله موسكو
ُ
باإلشراف على الفصل بين القوات ،وبأن يبقى ٌّ
كل في مكان سيطرته ،وأن تفتح املمرات اإلنسانية بين
الطرفين إلدخال املواد الغذائية والبضائع للمناطق التي ُيحاصرها النظام ،وأمن تبقى أسلحة فصائل
املعارضة بيدها ،وهذا مؤشر إضافي إلى أن السياسية الروسية على املدى القصير تعتمد على نشر الهدنات
ً
املحلية ،وتوسيعها تدريجيا ،على أمل الوصول إلى مناطق فصل نفوذ واضحة بين األطراف ،ما يسمح
للروسيين بتوسيع نفوذهم بصورة هادئة من دون االضطرار إلى املواجهة مع املعارضة السورية.
خيم هذا األسبوع ً
ّ
أيضا جو من االرتباك والتناقضات وخيبات األمل ضمن كيانات املعارضة السورية،
فمن جهة بدأ أعضاء الوفد املفاوض يتصرفون بمعزل عن قيادة الهيئة العليا ،ويعقدون اتفاقات،
ً
ُوي ّ
صرحون بتصريحات ال توافق عليها الهيئة العليا ،وهذا تجلى أوال بإعالن الهيئة العليا إقالة عضو في
الهيئة بعد إدالئه بتصريحات إعالمية تخالف توجهاتها ،وتجلت أوجه اإلرباك والتناقضات بتصريحات
لقيادي في االئتالف ال تتناسب مع التوجه الديمقراطي لكتلته ،وتمنح الحركات اإلسالمية أكثر مما تستحق،
ما ّأدى إلى سيل من االتهامات له.
توحي هذه اإلرباكات والتناقضات بوضع صعب ينتظر كيانات املعارضة السورية ،وهي نتائج يرى
كثيرون أنها حتمية ،في ظل التشكيل السريع غير املنسجم لهذه الكيانات ،واختالف األيديولوجيات،
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وإصرار املجتمع الدولي على توحيد كل املعارضات السورية كلها ضمن هيئة ناظمة واحدة ،ما خلق
ً
بالضرورة تناقضات وإرباكات تتوسع يوما وراء يوم.
هذا اإلرباك رافقه خيبة أمل سيطرت على قيادة الهيئة العليا للمفاوضات ،بعد أن التقت بوزير
الخارجية السعودي ،الذي ّ
شجع الهيئة على ضم منصات القاهرة وموسكو للهيئة والوفد املفاوض ،وتم
تسريب اقتراح سعودي لعقد اجتماع للهيئة العليا للمفاوضات في تشرين األول /أكتوبر املقبل ،من أجل
هذا الغرض.
وتعد هذه هي املرة األولى التي تضغط فيها السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل إشراك
منصة موسكو ،تلك املنصة التي ما انفكت املعارضة السورية تتهمها باالرتباط بالنظام السوري ،بل
ً
ًّ
روسيا ،وعدم اكتراث أو موافقة ضمنية
بالتبعية لهُ .ويظن أن وراء هذا التغير في املوقف السعودي ضغطا
أميركية ،هذا األمر -إن تم -سيؤثر من دون شك في أداء املعارضة السورية كله ،واملعني هنا الوفد املفاوض،
ويمكن للسوريين توقع تنازالت متتاليات لصالح النظام في أي مفاوضات مقبلة.
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ثالث عشر :ملحقات
ملحق  :1بيان هيئة تحريرالشام حول التطورات العسكرية في الغوطة الشرقية
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