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أوال :نظرة إلى أهم مجريات األسبوع
•  467ضحية سقطت هذا األسبوع -أو باألحرى استطعنا رصدها -وهذا الرقم يكاد يكون ضعف ما كان
عليه في األسابيع السابقات بسبب ضراوة الحرب على (داعش) ،ولعل استهداف قافلة (داعش)
املتوجهة من الرقة إلى دير الزور ،من قبل الطائرات الروسية ،هو ما أسهم برفع هذا الرقم إلى حد كبير.
•

•

•

•

وفي الحرب على (داعش) يستمر سقوط املدنيين وتستمر معاناة من لم يسقط ،فـ (داعش) تحتمي
ً
دروعا بشرية ،وتحاول قتل من يحاول الفرار منهم ،سواء بالقنص ،أم
بالبيوت ،وتتخذ من املدنيين
باملفخخات املزروعة في الطرقات ،وطيران التحالف يرى أن سقوطهم أمر طبيعي في حرب كهذه ،وما
زال هناك  20000مدني على األقل عالقين في جحيم الحرب في الرقة بين مطرقة طيران التحالف
ً
ً
مؤخرا عن مستشار
وقصف (قسد) ،وسندان (داعش) ،وال أحد يكترث بهم ،اللهم إال نداء خجوال صدر
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،يطالب فيه بهدنة إنسانية إلخراج املحاصرين ،وتخفيف الضربات
الجوية على املدنيين ،ولكن هيهات.
في الجانب العسكري من الحرب على (داعش) ،يستمر تقدم (قوات سوريا الديمقراطية -قسد) في
داخل مدينة الرقة ،لكن ببطء شديد بسبب طبيعة حرب املدن ،وقد سيطرت حتى اآلن على أكثر من
 60باملئة من املدينة ،بينما يستمر تقدم قوات النظام شرقي حمص وحماة والبادية ،على الرغم من
الهجوم املعاكس الذي شنته (داعش) على قوات النظام جنوب الرقة ،واسترجاع بعض املساحات منها،
وقد تمكنت قوات النظام ،مدعومة بسالح الجو الروس ي وامليليشيا الطائفية الرديفة إحكام الحصار
على منطقتين لـ(داعش) ،وبالنتيجة تتآكل املساحات التي تحتلها داعش ً
يوما بعد يوم.
نبقى في الجانب العسكري للحرب على داعش ،ونتابع رصد ش يء الفت ،وهو انتعاشة قوات النظام
املفاجئة ،وهجومها الواسع باتجاه دير الزور ،واستماتتها في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من
املناطق التي تحتلها (داعش) ،بدعم غير محدود من سالح الجو الروس ي ،ومن امليلشيا الرديفة التابعة
للحرس الثوري اإليراني ،مع جهود روسية كبيرة لضبط جبهات النظام الداخلية وتخفيف العبء
العسكري عنه لتمكينه تشديد الجهد على جبهة دير الزور .وباملقابل نالحظ تصريحات من جانب
ًّ
أميركيا ،تتحدث عن عزمهم التوجه باتجاه
مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية ،املدعومة واملغطاة
ً
وطبعا ال يمكن تصور صدور هذه
دير الزور على الرغم من أن معركة الرقة ما زالت في منتصفها،
ً
ً
محموما
التصريحات من هؤالء من دون توجيه من القوات األميركية .يشير ذلك كله إلى أن ثمة سباقا
أمر واقع
غير معلن بين املعسكرين للسيطرة على مناطق دير الزور والحدود السورية العراقية ،وفرض ٍ
فيهما.
على الصعيد السياس ي نرصد إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو على منع إيران من تعزيز وجودها
وإحكام سيطرتها على سورية ،واستعداد إسرائيل للتدخل املباشر عند اللزوم ملنع ذلك .هذا ما قاله
نتنياهو لبوتين في لقائهما هذا األسبوع في منتجع سوتش ي على البحر األسود.
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• أما في ما يتعلق باملعارضة السياسية السورية ،فقد كان الحدث األبرز هو فشل اجتماع الرياض بين
هيئة املفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة بهدف تشكيل وفد مشترك لخوض مفاوضات جنيف
املقبلة ،حيث تتمسك (منصة موسكو) برفض طرح مسألة بقاء األسد ،وببقاء الدستور الحالي في
املرحلة االنتقالية.
• رئيس النظام السوري بشار األسد ،يرى أن كل هذا الثمن الذي دفعته سورية من خيرة شبابها ،ومن
ً
ً
وتجانسا ،هذا ما قاله األسد
مجتمعا أكثر صحة
بنيتها التحتية لم يذهب هباء ،ألن البلد ربح باملقابل
بصلف في خطابه الذي ألقاه يوم األحد ،قبل يوم واحد من ذكرى مجزرة الكيماوي التي راح ضحيتها
 1400مدني سوري من أبناء الغوطة الشرقية ،وكان ملرورها من دون عقاب األثر األكبر في استمرار
مأساة سورية والسوريين ،وتعميقها.
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ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا األسبوع
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
)الضحايا حسب الفئة والمحافظة(
األسبوع  4آب /أغسطس (من 19إلى  )25السنة 2017
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

القتلى حسب الفئة

مدنيين

حمص

حماة

أدلب

حلب

طرطوس

0%

الالذقية

1

21
4%

الرقة

3%

3%

8%

0%

1%

دير الزور

0
0%

2

6

0
0%

3

الحسكة

%

7
8
8
16

0

1
1

1
2

6
6

0

3
3

15
18
3
21

4% 45% 30% 1%

أخرى

0
0%

0

2
4
4
10
2
12

0
0

مج الفئة

طفل
امرأة
رجل
مج ال قتلى المدنيين
مقاتل
مج ال قتلى حسب المحافظة

1

2
2
17
21

7
5
24
36
1
37

1

2
19
1
12
10 25
13 56
200 88
213 144

3

%

37
24
113
174
302
476

8%
5%
24%
37%
63%
100%

100% 0%

جدول رقم ( )1أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
الرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وعددهم بحسب الفئة:
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الجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
)الضحايا حسب الوسيلة والمحافظة(
األسبوع  4آب /أغسطس (من 19إلى  )25السنة 2017
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

سالح
كيماوي
أسباب أخرى

القتلى حسب وسيلة القتل

حمص

حماة

حلب

أدلب

%

0%

3%

3%

0%

0%

4%

طرطوس

0
0

0
12

9
16

0
0

1
1
1

1
21

الالذقية

0

0

0
9

0

0

الرقة

0
1

0

7

0

0

دير الزور

1

سالح
تقليدي
قصف جوي وبراميل
مج  /سالح عادي
سارين
أخرى
مج  /كيماوي
مفخخات وألغام
تعذيب وإعدامات
خطف من مجهولين
أخرى
مج  /أسباب أخرى
إجمالي ال قتلى حسب أسباب ال وفاة

الحسكة

9
20

36
37

أخرى

0

2
12

اشتباكات وقصف بسالح
أرضي وقنص...

1
1

0

0

0

0

0

0
3

1

2

0
37

1
2

3
5
6

0
0

8%

0%

1%

0%

212 68
212 142

0
2

0

21
21

0

0

0

1

3
3

1
2
213 144

0
21

4% 45% 30% 1%

0
0

مج الفئة

10

7

11

1

1

74

%

104

22%

349
453
0
0
0
15
4
0
4
23
476

73%
95%

0%
3%
1%
1%
5%
100%

100% 0%

جدول رقم ( )2أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظة
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الرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان نسب القتلى وعدهم بحسب املحافظات:
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قراءة مرصد حرمون لبيانات األسبوع  4من آب /أغسطس
ً
• سقط عدد كبير من القتلى هذا األسبوع ( 476قتيال) معظمهم بسبب الحرب على (داعش).
• النسبة الكبرى من القتلى كانت من العسكريين املقاتلين ( 63باملئة) ،سقط معظمهم في دير الزور
والرقة ( 288قتيل عسكري في املحافظتين) وهؤالء معظمهم من تنظيم (الدولة اإلسالمية) ثم من
(قوات سوريا الديمقراطية) ،فقوات النظام السوري.
• قد يكون قتلى تنظيم الدولة معظمهم من غير السوريين ،أما قتلى امليليشيات الرديفة لقوات
النظام فهم من غير السوريين ً
حتما.
• باستثناء املدنيين ،فإن قتلى املحافظات من العسكريين يشيرون فقط إلى مكان القتل ،وال يعني
ً
أبدا أنهم من أبناء املحافظة التي قتلوا فيها.
•

•
•

•

•

مهاجمة قافلة (داعش) املتوجهة من الرقة إلى دير الزور من قبل الطيران الروس ي ،أدت إلى مقتل
ً
 200عنصر من مقاتلي التنظيم بحسب وزارة الدفاع الروسية ( 70مقاتال بحسب املرصد السوري
لحقوق اإلنسان) ،وهذا ما رفع عدد القتلى بصورة استثنائية هذا األسبوع ،وخاصة عدد املقاتلين.
ً
 64قتيال عسكري سقطوا في هجوم (داعش) االرتدادي على قوات النظام في ريف الرقة الشرقي.
ً
طفال سقطوا هذا األسبوع ،أكثر من نصفهم في الرقة ،وهذا قم كبير ً
جدا مقارنة بباقي األسابيع
37
ر
(املقارنات في الفقرة التالية) على الرغم من أن النسبة عادية ( 8باملئة) بسبب ضخامة إجمالي عدد
القتلى.
ً
ً
ّ
ساحقا في القتل هذا األسبوع ،حيث حصد بمفرده ( 73باملئة) من أعداد
تفوق سالح الجو تفوقا
ً
القتلى ( 349قتيال) .أما قتلى االشتباكات واملعارك األرضية ،فبلغ عددهم  104قتلى ،معظمهم في
الرقة بسبب تركز املعارك هناك.
ً
أخيرا ،يمكننا القول أنه باستثناء الحرب على (داعش) التي تتركز في أماكن وجودها في الرقة ودير
الزور والبادية السورية ،فإن املعارك في الداخل السوري أصبحت أقل حدة ً
وأثرا في حياة البشر،
بسبب مناطق خفض التصعيد.
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 .2رسوم بيانية مقارنة

ُ
الرسم البياني اآلتي يقارن بين قتلى األسابيع األربعة األ َول من آب /أغسطس بحسب الفئات.

أما الرسم التالي فيجري نفس املقارنة على أساس النسب

قراءة مرصد حرمون للبيانات املقارنة
ُ ّ
• نذكر بداية أن بيانات األسبوع الثاني كانت عن ستة أيام فقط ،لذلك فإن املقارنة على أساس
النسب تعطي صورة أفضل.
• نالحظ قفزة في عدد القتلى من الرجال املدنيين ومن الرجال املقاتلين في األسبوع الرابع ،وقد ّ
بينا
أعاله أن ذلك يعود إلى احتدام املعارك لطرد (داعش) هذا األسبوع.
قياسا باألسبوعين السابقينً ،
ً
مجددا هذا األسبوع ً
وأيضا
• عدد القتلى من األطفال والنساء ارتفع
بسبب كثافة الغارات الجوية.
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ً
ثالثا :االعتقال والخطف واألسر
 .1بيانات عن االعتقال والخطف واألسرلهذا األسبوع
الجدول اآلتي رقم ( )3يبين حصيلة هذا األسبوع من أعمال االعتقال والخطف واألسر
أعمال االعتقال والخطف واألسر خالل األسبوع  4من آب
الموقع

معلومات عن المتقلين

األسباب

9

8%

اعتقال

أدلب

شبان من مضايا مهجرين إلى
أدلب

التهمة هي التعاون مع النظام

15

14%

أسر

السويداء

جنود من قوات النظام

دمشق

 15عائلة من دير الزور تقطن
دمشق

للمبادلة مع الطيار األسير لدى
"أسود الشرقية" بدير الزور

صحفي

مجهولة

أدلب

شبان من بلدة سرغايا بريف
دمشق

التهمة هي التعاون مع النظام

شاب من بلدة بقين بريف دمشق
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قراءة مرصد حرمون للتغييب القسري في هذا األسبوع
ُ
ً
شخصا من أصل  110أشخاص غ ِّّيبوا
• بحسب ما استطعنا توثيقه ،فإن النظام السوري اعتقل 81
ً
ًّ
شخصا من معتقلي النظام هم عدد أفراد خمس
قسريا هذا األسبوع ،أي بنسبة ( 74باملئة)70 .
عشرة أسرة من دير الزور تقطن دمشق ،اعتقلوا ملبادلتهم بالطيار األسير لدى فصيل مقاتل في دير
الزور( -انظر الخبر أدناه).
•  11امرأة اختطفن على حواجز النظام في محافظة درعا لطلب الفدية من ذويهن.
• ال يوجد مختطفين لهذا األسبوع ،بينما تم أسر  15ج ً
نديا من قوات النظام على يد أحد فصائل
الجيش الحر في السويداء.

 .2أخبارعن االعتقال والخطف واألسر
أ .قال فهد املوس ى رئيس (الهيئة السورية لفك األسرى واملعتقلين) ،إن النظام السوري اعتقل قبل
أربعة أيام  15عائلة من أبناء مدينة دير الزور شرقي سورية ،من املقيمين في العاصمة دمشق،
بهدف التفاوض على الطيار األسير لدى فصيل (أسود الشرقية).
ً
شخصا ،بينهم رضيعة وأطفال ونساء وكبار
وأضاف املوس ى أن عدد املعتقلين يبلغ حوالى سبعين
بالسنً ،
مشيرا إلى أن فصيل (أسود الشرقية) التابع للجيش السوري الحر ،رفض التفاوض عليهم
في مقابل األسير( ،سمارت –  21آب /أغسطس).
12
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ب .ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن عملية تبادل جرت في غوطة دمشق الشرقية بين قوات
ً
شخصا
النظام من طرف و(جيش اإلسالم) من طرف آخر ،حيث أطلقت قوات النظام سراح 36
ً
على األقل ،بينهم ما ال يقل عن  24طفال ومواطنة ،في مقابل إفراج جيش اإلسالم عن أكثر من 12
ً
شخصا بينهم عناصر من قوات النظام واملسلحين املوالين لها .وقد جرت عملية التبادل في منطقة
مخيم الوافدين حيث توجد قوات روسية( .املرصد السوري –  25آب /أغسطس)
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ر ً
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .قالت بريفان حسين مسؤولة العالقات العامة في مخيم (الهول) التابع لـ (اإلدارة الذاتية) الكردية؛
ً
شخصا ،و 54عائلة عراقية
إن  365عائلة نازحة من محافظتي دير الزور والرقة ،تتألف من 1220
ً
شخصا ،وصلت إلى املخيم ،وقدمت لهم املساعدات األساسية( .سمارت 21
الجئة تتألف من 247
آب /أغسطس)
ب .طالب كل من املجلسين العسكري واملحلي لبلدة طفس بدرعا ،الثالثاء  22آب /أغسطس125 ،
عائلة نازحة تسكن املباني الحكومية في البلدة ،وخاصة املدارس ،بإخالئها لغرض تفعيلها ثانية،
على الرغم من عوز السكن البديل .وقال مدير املكتب التربوي في املجلس املحلي للمدينة ،إن هذه
العائالت نزحت من منطقة حوض اليرموك من جراء املعارك الدائرة هناك ،بين الجيش السوري
الحر و(جيش خالد بن الوليد)( ،سمارت –  22آب /أغسطس).

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .تراجع رئيس حزب (االتحاد املسيحي االجتماعي) األملاني هورست سيهوفر ،األحد ،عن شرطه
السابق للتعاون مع رئيسة الحكومة أنغيال ميركل ،قبل انتخابات الحكومة  24أيلول /سبتمبر
القادم .ويقض ي الشرط بـ « تحديد سقف لالجئين الذين تقبل أملانيا طلبات لجوئهم بـ  200ألف
ً
تدفقا من
طلب فقط» .وقال سيهوفر إن «الوضع تغير ،واملوقف في برلين تغير ،واآلن لدينا
املهاجرين أقل بكثير مما كان يحصل خالل الفترة التي أدليت فيها بتلك التصريحات»( .سمارت –
 20آب /أغسطس)
ب .أعلنت مجموعة من الدول املانحات تقديم  54مليون دينار أردني؛ لتمويل خطة الحكومة في
الوصول إلى تعليم نوعي في املدارس الحكومية للطالب من الالجئين السوريين للعام الدراس ي 2017
.2018 /
ّ
وذكرت صحيفة (الدستور) األردنية أن «املبالغ ،جاءت بواقع 2.6 ،مليون دينار من كندا ،و 8ماليين
دينار من االتحاد األوروبي ،و 15.2مليون دينار من أملانيا ،و 1.3مليون من النرويج ،و 15مليون
دينار من بريطانيا ،و 7.1مليون دينار من الواليات املتحدة»( .جيرون –  22آب /أغسطس)
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ج .جدد كمال كليجيدار أوغلو عيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب املعا ضة في تركيا) َ
فضه
ر
ر
ز
َ
وجود السوريين في بالده ،ودعا إلى (ضرورة عودتهم إلى بالدهم) .وقال إنه يأمل أن يتوقف تدفق
الدماء املسالة في سورية في أقرب وقت ممكن ،لكي يتمكن السوريين من العودة إلى وطنهم.
ونقلت صحيفة (دايلي صباح) عن أوغلو قوله« :أقول لكم ،بكل وضوح وعالنية ،لو حدثت
ّ
ّ
انتخابات اليوم ،في والية كلس التركية؛ فسيصوت الجميع ضدنا؛ ألن رئيس البلدية في كلس وجميع
ّ
أعضاء مجلس البلدية هم من السوريين ،وإن عدد السوريين أكثر من عدد مواطنينا في والية كلس،
حيث يصل عددهم إلى الضعف ً
تقريبا ،وعلينا أن نتخلص من هذا األمر؛ لهذا يجب أن يعودوا إلى
بالدهم»( .جيرون –  22آب /أغسطس)
دّ .
شيع مساء األربعاء  23آب /أغسطس ،عدد كبير من السوريين املقيمين في فرنسا وأوروبا ،ومن
الفرنسيين ،جثمان الفنانة الراحلة فدوى سليمان الثائرة السورية البارزة التي وافتها املنية في
مغتربها القسري في إحدى ضواحي باريس ،في إثر صراع مرير مع املرض ،وذلك بحضور عدد من
الشخصيات السياسية والفنية والثقافية السورية والفرنسية( .جيرون –  23آب /أغسطس)
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ً
خامسا :املشهد امليداني

(())1

 .1تطورات املشهد امليداني في مناطق خفض التصعيد
أ .منطقة خفض التصعيد في الجنوب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،األربعاء ،تفعيل مركز املراقبة املشترك التفاق (تخفيف التصعيد) في
محافظات جنوبي سورية ،والواقع في العاصمة األردنية ،عمان .وأضافت الوزارة في بيان لها أن أهداف
املركز هي مراقبة نظام «وقف األعمال القتالية» في محافظتي درعا والقنيطرة ،وتأمين وصول املساعدات
اإلنسانية من دون عوائق( .سمارت  23 -آب /أغسطس).

ب .منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية
 .1بينما كان من املرتقب تطبيق الهدنة عند الساعة التاسعة من ليل الجمعة  18آب /أغسطس
في غوطة دمشق الشرقية ،باشرت قوات النظام بالقصف فور دخول اتفاق وقف إطالق النار
حيز التنفيذ ،ومن دون توقف ،حيث قصفت حي جوبر واملنطقة الواقعة بين جوبر وعين ترما
ومدينة كفر بطنا( .املرصد السوري –  19آب /أغسطس)
 .2استهدفت قوات النظام بقذيفة مدفعية تحوي (غازات سامة) ،فجر السبت  19آب/
أغسطس ،مواقع (فيلق الرحمن) في حي جوبر شرق دمشق ،ما أدى إلى إصابة خمسة مقاتلين
أسعفوا إلى مستشفى الحي ،بحسب ما ذكر (مركز جوبر الطبي)( .سمارت –  19آب /أغسطس)
 .3قال القيادي في (جيش اإلسالم) محمد علوش لـ (جيرون)ّ :إن فاعليات الغوطة الشرقية
املختلفة اتفقت على «تشكيل لجنة العدالة الوطنية ،وهي مؤلفة من فصائل الغوطة الشرقية،
وعدد من الشخصيات الفاعلة في املنطقة؛ هدفها إنجاز اتفاق (خفض
واملجالس املحلية،
ٍ
التصعيد) في الغوطة ،وتم تشكيل اللجنة بالفعل» .وأشار علوش إلى وجود برنامج زمني لتنفيذ
ُ
اتفاق (خفض التصعيد) الذي يشمل «عودة املهجرين إلى الغوطة ،وفك الحصار ،وعدم
خروج السالح الثقيل ،إضافة إلى اإلفراج عن املعتقلين ،والبدء في إعادة اإلعمار»( .جيرون –
 21آب /أغسطس)

()1

يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
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 .4كشف (فيلق الرحمن) التابع للجيش السوري الحر عن بنود اتفاق (تخفيف التصعيد) الذي
وقع عليه مع روسيا بتاريخ  18آب /أغسطس الجاري ،وجاء في نص االتفاق أن «فيلق الرحمن
ملزم بعدم إيواء عناصر تحرير الشام وتنظيم الدولة اإلسالمية ومحاربتهم» ،في حين يلتزم
الطرف الروس ي بتسهيل نقل منتسبي (تحرير الشام) إلى إدلب شمالي البالد ،في حال أبدوا
استعدادهم لذلك .ونص االتفاق على تأليف لجنة من النظام السوري وروسيا و(فيلق
ّ
واملغيبين ً
قسرا خالل شهر من تاريخ توقيع
الرحمن) ،ملعالجة ملف املحتجزين واملختطفين
االتفاق .ونص االتفاق ً
أيضا على تسهيل قوات النظام لدخول البضائع التجارية بأنواعها كافة؛
الغذائية والطبية ومواد البناء بكميات كافية من دون فرض رسوم إضافية أو ضرائب أو زيادة
في األسعار إلى مناطق سيطرة (فيلق الرحمن) ،إضافة إلى تسهيل املعامالت املدنية والنشاط
االقتصادي( .سمارت –  22آب /أغسطس).

ج .منطقة خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي
 .1دخلت حوالى  35شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية وطبية ولوجستية إلى مدينة
تلبيسة بالريف الشمالي لحمص( .املرصد السوري –  19آب /أغسطس)
 .2وافق املجلس العسكري في مدينة الرستن ،األحد  20آب /أغسطس ،على هدنة ريف حمص
الشمالي بوسط سورية ،ضمن اتفاق (تخفيف التصعيد) ،لكن «بما ال يتنافى مع ثوابت الثورة
السورية» ،في اعتراض واضح على ما تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة( .سمارت –  20آب/
أغسطس)
 .3أعلنت فصائل عسكرية عاملة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي -في بيان لها -موافقتها
على اتفاق (تخفيف التصعيد) في املنطقة ،و«عدم االعتراف بأي شخص يتكلم باسمهم في
املؤتمرات الخارجية» .وقالت الفصائل إنها وافقت على االتفاق لتخفيف املعاناة على املدنيين،
مؤكدة في الوقت نفسه تأييدها (لجنة العشرين)؛ (هيئة التفاوض في ريف حمص الشمالي) ،لـ
«تمثيلها غالبية مكونات شمال حمص وجنوب حماة» ،بحسب تعبير البيان( .سمارت – 21
آب /أغسطس)
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د .تطورات الحرب على (داعش)
 .1تتواصل االشتباكات بين قوات النظام و(حزب هللا اللبناني) من جهة ،وعناصر تنظيم (الدولة
اإلسالمية) من جهة أخرى ،على محاور في جرود القلمون الغربي عند الحدود السورية – اللبنانية ،بعد
الهجوم الذي بدأته قوات النظام وحزب هللا في محاولتهما إنهاء وجود تنظيم الدولة في املنطقة ،وقد
َ
التقدم في عدد كبير من املواقع التي كانت تحت سيطرة التنظيم( .املرصد
تمكن حزب هللا وقوات النظام
السوري –  19آب /أغسطس)
تقدما استر ً
ً
اتيجيا ً
مهما في حربها على تنظيم (الدولة اإلسالمية) في املنطقة
 .2حققت قوات النظام
الشرقية ،حيث استطاعت تقليص املسافة املتبقية بين وحداتها املوجودة شمالي السخنة بريف حمص
ً
تقريبا ،والتقاء قوات
الشرقي ووحداتها املوجودة جنوبي الطيبة بريف الرقة؛ إلى عشرة كيلومترات
النظام من الجهتين سيعني فرض حصار كبير على تنظيم (الدولة اإلسالمية) في بادية حمص الشرقية.
يضاف إلى القسم املحاصر منذ أيام في ريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي( .املرصد السوري –
 20آب /أغسطس)
 .3في تقريره عن آب /أغسطس الحالي ،قدر التحالف الدولي ملحاربة (داعش) ،أن ً 624
مدنيا -على األقل-
ُ
ق ِّتلوا «بشكل غير متعمد» في ضربات التحالف ،منذ بدء عملياته العسكرية في سورية ضد (تنظيم
الدولة اإلسالمية) في صيف عام ( .2014جيرون –  22آب /أغسطس)
تقدما استر ً
 .4حققت قوات النظام ً
اتيجيا ً
مهما في بادية مدينة السخنة ،حيث تمكنت هذه القوات
َ
االلتقاء بقوات النظام في شمال السخنة ،لتفرض حصارها
املتقدمة من منطقة الطيبة نحو الجنوب؛
األكبر على تنظيم (الدولة اإلسالمية) هناك( .املرصد السوري –  24آب /أغسطس) انظر الخريطة
اآلتية؛

خريطة تبين محاصرة قوات النظام لداعش في ريف حمص الشرقي – املصدر :أخبارقاسيون

18

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع الرابع من شهر آب /أغسطس 2017

 .5قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة إن القوات املدعومة من الواليات املتحدة
ً
ستبدأ ً
هجوما لطرد (تنظيم الدولة اإلسالمية) من محافظة دير الزور آخر معقل كبير للتنظيم
قريبا
في سورية( .رويترز –  25آب /أغسطس)

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
 .1أعلن جيش (أحرار العشائر) ،اليوم السبت ،عن بدء معركة (ر ّد الكرامة) في بادية السويداء
الشرقية؛ الستعادة النقاط التي خسرها أمام قوات النظام وامليليشيات املساندات له على الحدود
ً
عنصرا،
األردنية السورية في وقت سابق ،وقتل وجرح عشرات من قوات النظام ،إضافة إلى أسر 31
بينهم  6ضباط( .جيرون –  19آب /أغسطس)
ً
ً
مواطنا ً
مدنيا ،منهم  2486طفال و 1676امرأة،
 .2وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل 11284
إضافة إلى إصابة أكثر من ً 67
ألفا آخرين بجروح ،وذلك من جراء القصف الجوي لطائرات النظام

ً
ماضياً ،
خالل ً 34
بدءا من  20تشرين أول /أكتوبر  ،2014وحتى  20آب /أغسطس .2017
شهرا
ً
مقاتال من الفصائل املختلفة بهذه الغارات .ذكر املرصد ً
أيضا
ووثق املرصد مقتل أكثر من 6701
أن الخسائر البشرية من املدنيين جراء غارات طائرات النظام منذ انطالقة الثورة السورية في آذار/
ً
ً
مواطنا ً
مدنيا منهم  5211طفال و3354
مارس  ،2011وحتى  20آب /أغسطس 2017؛ بلغت 23799
امرأة( .املرصد السوري –  20آب /أغسطس).
ّ
 .3قال خالد األصفر ،عضو لجنة املصالحة في القلمون الشرقي لـ (جيرون) :إنه «من املتوقع أن تدخل
ّ
املنطقة في اتفاق (خفض التصعيد) مع الروس ،خالل اليومين القادمين» .وأوضح أنه «التقى،
خالل اليومين املاضيين ،بالعميد عبد الكريم سليمان ،رئيس فرع األمن العسكري (فرع املنطقة)
في دمشق ،وبجنرال روس ي جديد ،عينته موسكو ملتابعة إجراءات إدخال املدينة في اتفاق خفض
التصعيد».
أشار األصفر إلى أن «عدم تجاوب قوات النظام مع مطالب اللجنة في اإلفراج عن املعتقلين ،ووقف
االعتقاالت على الحواجز ،وإدخال األدوية إلى املدينة» هو ما يحول دون إنجاز االتفاق( .جيرون –
 24آب /أغسطس)
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 .3خرائط السيطرة والنفوذ
 الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع النفوذ العسكري على األراض ي السورية كاملها.مالحظة :الخريطة لم ُت َّ
حدث منذ  2آب /أغسطس الجاري ،وهي غير دقيقة بما فيه الكفاية ،خاصة في
ما يخص املنطقة الشرقية ،حيث تتغير مناطق النفود بصورة يومية ،لذلك ننصح بالعودة إلى الخرائط
التفصيلية أدناه ملن يرغب بمزيد من الدقة.

املصدر :جسور للدراسات .آخرتحديث  1آب /أغسطس
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الرسم البياني اآلتي يوضح نسب السيطرة على األراض ي السورية (املصدر :جسور للدراسات)

 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الشمالية

املصدر :جسور للدراسات
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 -الخريطة رقم ( )3أدناه ،تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الجنوبية

املصدر :جسور للدراسات
 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الشرقية

املصدر :جسور للدراسات
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 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في البادية السورية

املصدر :أخبارقاسيون
ُ
 -الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر تقدم (داعش) األخير على حساب قوات النظام في جنوب الرقة

املصدر :أخبارقاسيون
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 الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر تقدم قوات النظام في شرق السويداء قرب الحدود األردنية علىحساب فصائل من الجيش الحر.

املصدر :أخبارقاسيون
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ً
سادسا :املستجدات على مستوى النظام السوري وحلفائه
 .1على املستوى السياس ي
أ .قال الرئيس السوري بشار األسد يوم األحد  20آب /أغسطس ،إن بالده أفشلت املشروع الغربي
إلطاحته ،لكن جيشه لم ينتصر بعد في الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام .وذكر أن املساعدة
التي قدمتها روسيا وإيران وجماعة حزب هللا اللبنانية مكنت الجيش تحقيق مكاسب في املعارك،
وخففت من عبء الحرب.
ً
وتعهد األسد بمواصلة هجوم الجيش السوري شرقا في منطقة الصحراء السورية حيث يتلقى ً
دعما
من فصائل مسلحة تمولها إيران وقوة جوية روسية مكثفة ،ما سمح لجنوده بانتزاع أراض من
ً
مكسبا تلو اآلخر كل
(تنظيم الدولة اإلسالمية) على جبهات عدة رئيسة .وأضاف أن الجيش يحقق
يوم للقضاء على (اإل هابيين)ً ،
مؤكدا أن قواته ستواصل مهاجمتهم حتى القضاء عليهم( .رويترز –
ر
 20آب /أغسطس).
ب .ب .قامت شخصيات سياسية وإعالمية مصرية ،أمس الخميس  24آب /أغسطس ،بحملة
توقيعات إلكترونية وشعبية لعودة العالقات املصرية مع نظام األسد ،تحت شعار (من القاهرة هنا
دمشق) ،وذلك ً
حرصا على (األمن القومي املصري والعربي) بحسب العريضة.
وأبرزت العريضة مطالبها في ثالث نقاط ،أولها عودة العالقات الدبلوماسية كاملة بين نظام األسد
ومصر ،وثانيها التنسيق التام مع سورية في الحرب ضد اإلرهاب ،وثالثها تفعيل اتفاق الدفاع
املشترك بين البلدين وإعالن الحرب املشتركة ضد اإلرهاب وتنظيماته( .شام –  25آب /أغسطس).

 .2على املستوى العسكري
كشف تقرير لألمم املتحدة ،عن اعتراض شحنتين قادمتين من كوريا الشمالية ،ومتوجهتين إلى مركز
جمرايا للبحوث العلمية -التابع للجيش السوري واملسؤول عن برنامج األسلحة الكيماوية -في األشهر الستة
املاضيات .ولم يذكر التقرير مكان عملية االعتراض وزمانها ،وال محتويات الشحنتين ،في ما يحقق خبراء
بشأن (تعاون محظور) بين النظام السوري وكوريا الشمالية في مجال األسلحة الكيماوية ،وبرامج صواريخ
(سكود) سورية ،وصيانة صواريخ أرض جو سورية وإصالحها ،إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي( .سمارت –
 22آب /أغسطس).
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 .3على باقي املستويات
دخلت أزمة الخبز يومها السادس على التوالي في مدينة حلب ،بسبب نقص مادة (الطحين) ،وإرسال
كميات كبيرة من (الخبز) إلى الريف الشرقي .وبحسب (الهالل األحمر السوري) ،فإن األزمة بدأت عند توقف
توزيع الخبز املدعوم من منظمات إغاثية ومن (برنامج األغذية العاملي) التابع لألمم املتحدة ،وذلك بعد أن
قامت السلطات السورية بمنع دخول كميات كبيرة من (الطحين) عبر ميناء الالذقية ألنه تركي املصدر.
ويبلغ سعر ربطة الخبز في األفران العامة  50ليرة سورية ،ويستغرق الحصول عليها أربع ساعات من
االنتظار أمام الفرن ،في حين يبلغ سعرها خارج األفران العامة  400ليرة سورية( .سمارت –  10آب/
أغسطس).
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ً
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية

(())2

 .1على املستوى السياس ي
أ.

ب.

ج.

د.

خالل لقاء في إسطنبول جمع أعضاء من (االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية) بأمين
عام وزارة الخارجية التركية ،ونائب املدير العام لدائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مدينة
إسطنبول؛ قال رئيس االئتالف رياض سيف ّإن «أي مرحلة انتقالية لن تكون ناجحة ،إال بقيادة
تملك اإليمان وااللتزام الكامل بأهداف الثورة السورية»ّ ،
وشدد على أنه «ال يمكن لألسد وزمرته
أن يكونوا ً
جزءا من أي حل» ،وأضاف أنه «ال يمكن القبول بمن اتخذ قرارات أودت بحياة ما يقارب
املليون شهيدّ ،
وشردت أكثر من نصف الشعب السوري ،واعتقال مئات اآلالف ،أن يكون ضمن
املرحلة االنتقالية».
وبحسب موقع االئتالف ،فإن وفد املعارضة «أوضح رؤيته للوفد التركي بخصوص جهود املعارضة
خالل لقائها املرتقب في العاصمة السعودية الرياض املزمع عقده في شهر تشرين األول /أكتوبر
القادم ،وذلك لتعزيز موقعها وتقييم املرحلة السابقة ،واتخاذ ما يلزم من قرارات ترقى بالهيئة العليا
للمفاوضات وتعزز من دورها في امللف التفاوض ي»( .جيرون –  19آب /أغسطس).
ّ
قال عضو (االئتالف الوطني) صالح الحموي ،إن وفد االئتالف شكل مع وفد من الحكومة التركية
لجنة مشتركة للتنسيق وتوطيد العالقات بين الطرفين .وأضاف أن أعمال اللجنة انطلقت مباشرة
فور اإلعالن عنها ،وتهدف إلى «متابعة الجو اإلقليمي وتنسيق املواقف املشتركة»( .سمارت – 19
آب /أغسطس)
ً
قال هادي البحرة الناطق الرسمي باسم (االئتالف الوطني) إن كال من منصتي موسكو والقاهرة قد
أكد حضور االجتماع التشاوري مع (الهيئة العليا للمفاوضات) الذي سيجري في الرياض ،ويتناول
إمكان ضمهما إلى وفد املعارضة لخوض محادثات جنيف القادمة في حال التوافق على مواقف
تفاوضية واحدة .وأوضح البحرة أن رؤية (منصة القاهرة) تتوافق إلى حد كبير مع رؤية الهيئة في
حين إن رؤية (منصة موسكو) ما تزال بعيدة.
يذكر أن املنصتين كلتيهما كانتا قد رفضتا منذ البداية عقد اللقاء في الرياض كونها مقر (الهيئة).
(سمارت –  19آب /أغسطس).
تأجل موعد اجتماع املعارضة املقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض إلى يوم االثنين  21آب/
أغسطس الجاري ،بسبب تأخر وصول وفد منصة موسكو الذي أعلن موافقته على الحضور

( )2ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح (املعارضة السورية) يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ً
ًّ
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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ه.

و.

ز.

ح.

ً
متأخرا .وبحسب الناطق باسم االئتالف هادي البحرة ،فإن التأجيل جاء بسبب صعوبات لوجستية
واجهت وفد منصة موسكو ،من مثل الحصول على تأشيرات ألعضائه ،إذ يقيم بعضهم في داخل
سورية( .سمارت –  19آب /أغسطس)
عاد العضو السابق في االئتالف الوطني املعارض (بسام امللك) إلى القاهرة من بيروت قبل ذهابه إلى
دمشق ،ألنه لم يحصل على الضمانات املطلوبة ،وقالت مصادر موثوقة لـ (جيرون) إن الوسيط
املفترض لعودة امللك «هو أمين عام هيئة العمل الوطني ،وعضو منصة حميميم ،محمود مرعي،
كان قد وعد امللك بـتنظيف ملفه األمني ،إال أن مرعي طلب منه التريث إلى حين حصوله على
تأكيدات بعدم مالحقته من قبل النظام ،ما دفع بامللك إلى العودة إلى القاهرة ،حيث يقيم».
(جيرون –  20آب /أغسطس).
قالت (منصة موسكو) في رسالتيها املؤرختين بـ  17و 18آب /أغسطس الجاري ،إن موافقتها على
حضور اجتماع الرياض  2بوفد (رفيع املستوى) مكون من سبعة أعضاء ومستشار ،جاءت بعد
«تأجيل لقاء اللجان التقنية وجنيف  8إلى شهر تشرين األول /أكتوبر القادم» ،واشترطت (منصة
ً
موجها «لتشكيل وفد واحد للمعارضة على أرضية ما تم التوصل إليه
موسكو) أن يكون الجهد كله
في لوزان»( .سمارت –  20آب /أغسطس).
أكد مستشار وفد املعارضة السورية املفاوض يحيى العريض ي ،يوم االثنين  21آب /أغسطس ،في
حواره مع (العربي الجديد) أن مبادئ الثورة السورية «ليست خاضعة للمساومة السياسية»،
ً
مشيرا إلى أن روسيا حاولت طيلة سنوات بعثرة املعارضة ،ونسف صدقيتها لفرض رؤيتها في الحل
السياس ي للمسألة السورية ،والقائمة على إبقاء بشار األسد في السلطة.
وقال العريض ي إن اجتماعات الرياض التي بدأت اليوم بين (الهيئة العليا للمفاوضات) ،ومنصتي
ً
ً
مؤخرا في مدينة لوزان السويسرية ،لتقريب
(القاهرة) ،و(موسكو) ،تأتي استكماال ملباحثات جرت
وجهات النظر بين أطراف املعارضة ،وخاصة بشأن سالت املوفد األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا التفاوضية ،وهي :الحكم واالنتخابات والدستور .وأن تلك االجتماعات حققت ً
تقدما
ً
مهما ،إال في ما يتعلق بمصير بشار األسد ،حيث إن نقطة الخالف هذه لم تحل بعد ،بسبب تمترس
منصة موسكو خلف وجهة النظر الروسية بشأن مبادئ الثورة( .العربي الجديد –  21آب/
أغسطس).
بدأ يوم االثنين 21 ،آب /أغسطس الجاري ،اجتماع (الهيئة العليا للمفاوضات) مع منصتي موسكو
والقاهرة في العاصمة السعودية الرياض ،بهدف التوصل إلى توافق بين األطراف على املواقف
والحل السياس ي برمته ،بحسب عضو االئتالف عقاب يحيى ،وأضاف أن االجتماع سيناقش «بيان
الرياض ،اإلعالن الدستوري ،مكافحة اإلرهاب ،االنتخابات ،العملية االنتقالية» ،إضافة إلى سبل
«تفعيل محادثات جنيف ونقلها من استعراضات شكلية مع الوسيط األممي إلى مفاوضات فعلية».

28

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع الرابع من شهر آب /أغسطس 2017

وأكد يحيى أن االجتماع القائم منفصل عن (مؤتمر الرياض  ،)2وقد حضره وفد يمثل (وفد
املعارضة إلى جنيف) برئاسة نصر الحريري وممثلين عن (منصة القاهرة) من بينهم جمال سليمان،
وممثل عن (منصة موسكو) هو قدري جميل( .سمارت –  21آب /أغسطس).
ط .قال أحمد عسراوي عضو (الهيئة العليا للمفاوضات) إنهم لم يتوصلوا حتى اآلن لنتائج خالل
اجتماعهم مع ممثلي منصتي (موسكو) و(القاهرة) في العاصمة السعودية الرياض ،حول تشكيل
وفد موحد للمعارضة ليخوض الجولة املقبلة من مؤتمر جنيف .وذكر أن االجتماعات تبحث
«جدية الوفد املوحد الذي يعتمد على أرضية واحدة للذهاب إلى املفاوضات املباشرة ،مقدمة
لالنتقال السياس ي الذي يحقق مطالب الشعب السوري» ،وأردف« :إلى اآلن لم نصل إلى نتيجة».
وحول السالت األربع التي طرحها املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا ،قال عسراوي إن
«القضية الجوهرية ليست قضية سالل ،والتي هي عبارة عن بنود لعملية االنتقال السياس ي ...نحن
نبحث باألساس هل هي عملية انتقال أم إصالح ،هل هو تغيير للنظام أم إصالح له»( .سمارت –
 21آب /أغسطس)(. )3
ي .انتهى اجتماع (الهيئة العليا للمفاوضات) مع منصتي موسكو والقاهرة ،في الرياض من دون التوصل
إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية.
ووصف رئيس (منصة موسكو) قدري جميل االجتماع بـ (الناجح ،وقال إن األطراف املجتمعة
حددت نقاط التوافق واالختالف بينها ،واتفقت على بحثها في اجتماعات الحقة «ال يشترط عقدها
في الرياض» .وأضاف أن األطراف اختلفوا على «اإلعالن الدستوري ومكان رئيس النظام السوري
في املرحلة االنتقالية ،فيما توافقوا على املبادئ العامة مثل وحدة سورية ،وأن الحل السياس ي هو
حل إجباري» ،وأعرب جميل عن تفاؤله باملرحلة القادمة.
ً
مضيفا أن نقاط
بدوره ،وصف رئيس (منصة القاهرة) فراس الخالدي االجتماعات بـ(اإليجابية)،
التوافق بين األطراف املجتمعة كانت أكثر من نقاط االختالف( .سمارت –  22آب /أغسطس)(.)4
ً
ك .قال رئيس (منصة موسكو) قدري جميل إنهم «ملسوا ً
إيجابيا» في موقف السعودية بشأن
تغيرا
رحيل األسد ،حيث إنها «تراجعت عن مبدأ ال حل سياس ي بوجود األسد» ،وذلك خالل اجتماعهم
مع ممثل وزارة الخارجية السعودية في الرياض .ونقل جميل عن املسؤول السعودي قوله« :رؤيتنا
أن الحل سياس ي في النهاية ،ويجب اعتماد نظرة واقعية للمتغيرات الدولية وامليدانية ،نرى االجتماع
ناجح ألنه جرى اتفاق أساس ي بين أطراف املعارضة على املبادئ والثوابت وسندعم كل ما تم
االتفاق عليه».

( )3الخبر نفسه في املستجدات السياسية لهذا األسبوع.
( )4الخبر نفسه في املستجدات السياسية لهذا األسبوع.
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وقال رئيس (منصة القاهرة) فراس الخالدي ،إن السعودية لم تغير موقفها ،وإن «قدري جميل
فسر الكالم كما يرغب»( .سمارت –  22آب /أغسطس)
ل .طالب تيار (الغد السوري) الذي يترأسه أحمد الجربا ،بإعادة بناء (الهيئة العليا للمفاوضات)،
وإدخال عناصر جديدة ،واعتماد حل قائم على نظام المركزي .وقال أمين سر التيار أحمد عوض،
إنه «يجب أن يكون للهيئة تسمية جديدة ورؤية سياسية وبرنامج عمل مرحلي لسورية القادمة،
لتقديم مشروع حل وطني يتخلص من الثنائيات مثل املواالة واملعارضة والعرب واألكراد والعلمانية
واإلسالمية» ،على حد تعبيره( .سمارت –  23آب /أغسطس).
م .اجتمعت الهيئة السياسية لـ (االئتالف الوطني) ،يوم األربعاء ،في مقر االئتالف في مدينة إسطنبول
بعدد من ممثلي فصائل (الجيش السوري الحر) ،لبحث ما تم التوصل إليه في اجتماعات (الهيئة
ٍ
العليا للمفاوضات) مع منصتي موسكو والقاهرة ،في  21و 22آب /أغسطس الجاري في الرياض.
(جيرون –  24آب /أغسطس).
ّ
ن .وقعت مجموعة من الشخصيات الناشطة في املجال العام ،ومنظمات ومؤسسات مدنية سورية،
ً
أساسيات في املفاوضات
شريكات
بيانا شددت فيه على ضرورة «أن تكون النساء السوريات
ٍ
ٍ
السورية؛ إذ ال يمكن أن ُيصاغ مستقبل السالم في سورية ،دون مشاركة فاعلة للنساء السوريات،
ومساهمتهن في بناء سورية املستقبل ،الحرة املستقلة الديمقراطية التعددية الحديثة” ،مشيرين
ُ َّ
إلى أن “أي لقاء أو محادثات للمعارضة السورية ،أو تشكيل أي هيئة سياسية للمعارضة ال تمثل
فيها النساء بنسبة  30باملئة هو أمر غير شرعي ،وال يمثل الشعب السوري».

 .2على املستوى العسكري
أ .أعلنت ست فصائل تابعة للجيش السوري الحر ،ومنضوية ضمن (غرفة عمليات الدار الكبيرة)
حل غرفة العمليات اعتر ً
اضا على اتفاق الهدنة شمال حمص الذي تم التوصل إليه في القاهرة،
وذلك بسبب اتخاذ قرارات من دون التشاور بين األعضاء ،وعدم التزام الغرفة بالقرارات الخاصة
باللجنة األمنية ،إضافة إلى تفويض شخص للحديث في االجتماع الذي عقد بالقاهرة من دون
موافقة بقية الفصائل( .سمارت –  20آب /أغسطس)
ب .أعلن (جيش اإلسالم) في بيان له يوم األحد  20آب /أغسطس ،وقف عملياته العسكرية في الغوطة
الشرقية بريف دمشق ضد (فيلق الرحمن) التابع للجيش السوري الحر ،لتعهد األخير بقتال (جبهة
النصرة).
ورأى (فيلق الرحمن) أن (جيش اإلسالم) أصدر بيانه تحت الضغط ،وطالبه بسحب عناصره من
املناطق التي سيطر عليها ،و«إعادة أكثر من ستين ً
طنا من مواد التصنيع الحربي التي سطا عليها في
أكثر األوقات حاجة إليها»( .سمارت –  20آب /أغسطس).
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ج .أعلن (جيش اإلسالم) في موقعه األلكتروني تسليم معملين في ريف دمشق إلى (فيلق الرحمن) التابع
للجيش السوري الحر ،وذلك استجابة ملبادرة (املجلس اإلسالمي السوري)( .سمارت –  24آب/
أغسطس).
د .أعلنت سبع كتائب من دير الزور ،الجمعة  25آب /أغسطس ،في بيان لها انفصالها عن (قوات
النخبة) التابعة لـ (تيار الغد السوري) برئاسة أحمد الجربا ،وانضمامها لـ (قوات سوريا
الديمقراطية  -قسد) في الحسكة .وقال البيان إن االنفصال جاء بسبب «انحراف كتائب الجيش
السوري الحر عن أهداف الشعب السوري وارتهانها للمال السياس ي» ،وفق تعبيرهم .وأضاف
البيان أن الفصائل انضمت بسالحها كامله لـ (مجلس دير الزور العسكري) العامل تحت راية
(قسد) للبدء بعملية السيطرة على دير الزور( .سمارت –  25آب /أغسطس).

 .3املستجدات في مناطق سيطرة املعارضة
أ.

ب.

ج.

د.

َ
املجتمع الدولي بأال يعترف بـ (جيش
طالبت املجالس املحلية لبعض املدن والبلدات شرق دمشق
اإلسالم) بوصفه (مؤسسة ثورية) ،ألنه «خرج عن مبادئ الثورة املتمثلة بحماية الشعب وحفظ
حقوقه وأمنه وحريته» ،وطالبت الحملة (جيش اإلسالم) باالنسحاب من املواقع التي تقدم فيها،
وسحب الحواجز العسكرية لعودة األهالي والفالحين إلى حياتهم الطبيعية ،مشيرة إلى أن «حملة
جيش اإلسالم تسببت بقتل وجرح عدة مدنيين ،واالعتداء على فالحين وتخريب محاصيلهم
الزراعية ،وحدوث عمليات سرقة ونهب»( .سمارت –  19آب /أغسطس)
ً
مشروعا إلنارة طرقات املدينة وشوارعها باالعتماد على الطاقة
بدأ املجلس املحلي في مدينة إعزاز
الشمسية ،وذلك بتكلفة إجمالية مقدارها مئة ألف دوالر أميركي ،يتحمل املجلس املحلي  15باملئة
منها والباقي مقدم من (منطقة البرنامج اإلقليمي)( .سمارت –  21آب /أغسطس).
نظم ناشطون في مدينة دوما بريف دمشق وقفة احتجاجية في الذكرى الرابعة ملجزرة الكيماوي
التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل أربع سنوات ،وراح ضحيتها املئات .وقد كتب على
إحدى الالفتات املرفوعة« :سفاح الكيماوي ً
طليقا والعالم صامت» .ونظم املجلس املحلي في مدينة
عربين ً
مسيرا بالباصات يحمل ً
أيضا ً
صورا لضحايا مجزرة الكيماوي والفتات تندد باملجزرة ،جاب
املسير مدن وبلدات عربين وزملكا وحمورية وسقبا وكفر بطنا ،إضافة إلى عين ترما وحزة( .سمارت
–  21آب /أغسطس)
عممت وزارة اإلدارة املحلية في (الحكومة السورية املؤقتة) على جميع مجالس املحافظات التابعات
لها ،تعلمها بأن وزارة اإلدارة املحلية ومديرية املجالس املحلية في الوزارة هي املسؤولة عن اعتماد
مجالس املحافظات واملجالس املحلية الفرعية ،ومتابعتها وتأليفها.
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جاء تعميم الوزارة ر ًدا على بيان (اإلدارة املدنية للخدمات) التابعة لـ (هيئة تحرير الشام) التي
عممت قرا ًرا عدت فيه (املديرية العامة لإلدارة املحلية) الجهة الوحيدة املخولة بمتابعة كل ما
يتعلق باملجالس املحلية( .شام –  23آب /أغسطس).
ه .يضطر أهالي منطقة الحولة شمالي مدينة حمص ،وسط سورية ،إلى استخدام روث الحيوانات
للتدفئة والطبخ بعد االرتفاع الكبير بأسعار املحروقات من جراء الحصار املفروض من قبل قوات
النظام.
قال أحد باعة املحروقات لسمارت« ،إن مصدر املحروقات مناطق النظام وهو املتحكم باألسعار،
حيث ارتفع سعر املازوت بنسبة  35باملئة ،ووصل سعر الليتر الواحد إلى  500ليرة سورية ،وارتفع
سعر أسطوانة الغاز بنسبة  66باملئة ليصبح  9000ليرة ،ما أدى إلى انخفاض في الطلب على املادتين
بنسبة  80باملئة تقريبا ،واللجوء إلى روث األبقار»( .سمارت –  24آب /أغسطس).
و .قال املسؤول اإلعالمي في (الهيئة الطبية العامة) لبلدات جنوب دمشق محمد أبو اليسر ،إن
منظمة (أطباء بال حدود) ومؤسسة (شام اإلنسانية) أوقفتا الدعم املقدم ملستشفى (شهيد
املحراب) ،ما سيسبب افتقار الخدمات الطبية لسكان بلدات ببيال وبيت سحم ويلدا املحاصرين.
وأضاف أن املستشفى اعتمد في املدة السابقة على شحنتين من األدوية أدخلتها األمم املتحدة خالل
العام الجاري ،ولكنها شارفت على النفاد( .سمارت –  24آب /أغسطس)
ز .يعقد في إدلب يوم الخميس 24 ،آب /أغسطس ،مؤتمر باسم (مبادرة اإلدارة املدنية في املناطق
ً
شخصا يمثلون منظمات وهيئات عدة ،وطالب مدير املبادرة ،ورئيس
املحررة) بحضور حوالى 40
جامعة إدلب محمد الشيخ ،في تصريح له ،الجهات العسكرية باالبتعاد عن (اإلدارة املدنية) لـ (عدم
إفشال املؤتمر) ،وأضاف أن «املبادرة وطنية بحتة وال نريدها أن تخضع ألجندات» ،وتابع :سينتج
عن املؤتمر تشكيل لجنة تحضيرية ،مهمتها «دعوة شخصيات ووضع جدول زمني ملشروع يضم كل
السوريين سوف يتم اإلعالن عن موعده» ،وأنه سيكون «للمرأة دور في املرحلة القادمة ،بحجم
مشاركتها»( .سمارت –  24آب /أغسطس)
ح .تشهد الحدود السورية التركية بصورة شبه يومية ،عمليات قتل ملدنيين سوريين من محافظات
عدة -بينهم أطفالً -
قنصا برصاص الجندرما التركية خالل محاولتهم العبور عبر الجبال أو األحراش
التي تفصل بين الدولتين ،عن طريق مهربين يتولون عمليات التنسيق لتأمين عبور املدنيين في مقابل
مبالغ مالية كبيرة( .شام –  25آب /أغسطس).
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 .4املستجدات في منطقة (درع الفرات)
قالت غرفة عمليات (حور كلس) التابعة لـ (درع الفرات) ،الخميس  24آب /أغسطس ،في بيان لها ،إنها
شكلت محكمة عسكرية عليا في مدينة الراعي شمال شرق حلب في إطار حملة مكافحة الفساد .وكانت
الغرفة قد أطلقت أمس األربعاء حملة ملكافحة اللصوص ومروجي املخدرات بينهم قادة بالجيش السوري
الحر في مناطق سيطرتها .وأضافت الغرفة أن الفصائل العسكرية جميعها ستلتزم بقرارات املحكمة،
مطالبة ا ألهالي بمراجعة املحكمة للمطالبة بحقوقهم ،والتواصل معهم لإلدالء بشهاداتهم التي ستبقى سرية
« ً
منعا إلحراجهم».
وقال قائد الحملة عبد هللا حالوة إن املحكمة شكلت منذ بداية الحملة ،ويبلغ عدد القضاة فيها 12
ً
ً
قاضيا ،وستكون مستقبال محكمة عسكرية عامة ملناطق (درع الفرات) جميعها( .سمارت –  24آب/
أغسطس).
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ً
ثامنا :املستجدات على مستوى تنظيم (الدولة اإلسالمية  -داعش)
 .1على املستوى العسكري
ال يوجد

 .2على املستويات األخريات
أفادت دراسة أعدتها جامعة ماريالند األميركية بأن (تنظيم الدولة اإلسالمية) الذي يفقد مقاتلين
وأراض في العراق وسورية ،ظل أكثر التنظيمات املتشددة دموية على مستوى العالم العام املاض ي ،وأنه
ً
هجوما العام املاض ي وقتل أكثر من سبعة آالف شخص بزيادة حوالى  20باملئة عن عام
نفذ أكثر من 1400
 .2015وجاءت الزيادة على الرغم من تراجع إجمالي عدد هجمات املتشددين على مستوى العالم ،وعدد
الوفيات الناتجة عنها بحوالى عشرة باملئة في عام ( .2016رويترز –  21آب /أغسطس).

 .3أوضاع السوريين في مناطق سيطرة (داعش)
 .1يشهد ريف حماة الشرقي املحاصر بصورة كاملة من قبل قوات النظام معار َك عنيفة بين قوات
النظام املدعومة بالطيران الحربي السوري والروس ي ،وتنظيم (الدولة اإلسالمية) املوجود باملنطقة
املحاصرة ،حيث تحاول قوات النظام تقليص نطاق سيطرة التنظيم هناك .وتؤدي هذه املعارك
العنيفة إلى تفاقم سوء األوضاع اإلنسانية ،حيث يوجد في هذه الدائرة املحاصرة حوالى  5آالف
ً
مدني ،يعانون
أوضاعا مأسوية ،نتيجة النقص الكبير في املواد الغذائية والطبية ،وعوز
املستشفيات والرعاية الطبية ،في حين ناشد السكان الجهات الدولية للضغط على األطراف
الفاعلة من أجل فتح ممر آمن لخروج املواطنين إلى خارج مناطق سيطرة التنظيم( .املرصد
السوري –  22آب /أغسطس).
 .2دعت األمم املتحدة ،الخميس  24آب /أغسطس ،على لسان مستشارها للشؤون اإلنسانية في
سورية يان إيغالند ،إلى هدنة إنسانية إلخراج عشرين ألف مدني محاصرين في مدينة الرقة ،وقال:
«يتعين عدم مهاجمة املراكب في نهر الفرات ،لعدم استهداف الفارين بالقصف الجوي» .ودعا
التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة إلى (تحجيم) ضرباته الجوية التي تؤدي إلى سقوط مدنيين.
(سمارت –  24آب /أغسطس).
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ً
تاسعا :املستجدات على مستوى القوى الكردية
 .1على املستوى السياس ي
أ .أقرت الهيئة التنفيذية التابعة ملا يسمى (املجلس التأسيس ي للنظام الفيدرالي لشمال سورية)،
السبت  19آب /أغسطس الجاري ،الالئحة التنفيذية للقانون االنتخابي الخاص بمناطق
(اإلدارة الذاتية) الكردية ،املتضمن أربعين مادة .وقد تم تحديد موعد انتخابات مجالس
األحياء في  22أيلول /سبتمبر القادم ،أما انتخابات مجالس البلدات والنواحي واملناطق ففي 3
تشرين الثاني /أكتوبر القادم ،أما انتخابات مجالس "األقاليم" و"مؤتمر الشعوب
الديمقراطي" ففي  19كانون الثاني /يناير .2018
بحسب املادة  3من الالئحة ،فإن  60باملئة من املرشحين يحددون باالنتخابات العامة ،في ما
تتوزع الـنسبة الباقية ( 40باملئة) على املمثلين املنتخبين وفق مبدأ «التوافق بين مكونات
املنطقة حسب الكثافة الديمغرافية».
ً
مقعدا توزع على النحو
وبحسب املادة  ،24فإن مؤتمر الشعوب الديمقراطي يتألف من 300
مقعدا ،منطقتا تل أبيض في الرقة وعين العرب بحلب ً 70
اآلتي :محافظة الحسكة ً 150
مقعدا،
ً
مقعدا( .سمارت –  20آب /أغسطس)
ومنطقة عفرين وريف حلب الشمالي 80
ب .دعا رئيس (التحالف الوطني الكردي) في سورية مصطفى مشايخ ،االثنين  21آب /أغسطس،
(املجلس الوطني الكردي) وممثليه في (الهيئة العليا للمفاوضات) لالنسحاب الفوري منها،
والعمل معه لتشكيل (منصة كردية موحدة) .وقال إن «خالفهم مع املجلس الوطني هو لوجوده
ضمن االئتالف الوطني السوري املرتبط بالحكومة التركية»( .سمارت –  21آب /أغسطس)
ً
اعتصاما في مدينة القامشلي ،طالب
ج .نظم (املجلس الوطني الكردي) األربعاء  23آب /أغسطس،
فيه باإلفراج عن معتقلي املجلس في سجون (حزب االتحاد الديمقراطي).
وشدد عضو اللجنة املركزية لـحزب (يكيتي) عبد هللا كدو ،على ضرورة إغالق ملف االعتقال
السياس ي «ليكون مقدمة لتالحم كردي  -كردي ،خاصة إننا مقبلون على مفاوضات قد تقرر
مصير الشعب السوري ،ومنهم األكراد»( .سمارت –  23آب /أغسطس)
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 .2على املستوى العسكري
افتتحت (اإلدارة الذاتية) الكردية (أكاديمية الضباط العسكريين) في مدينة عامودا شمالي مدينة
الحسكة ،حيث ستكون التدريبات فيها بمساندة التحالف الدولي.
وقال رئيس (هيئة الدفاع والحماية الذاتية) التابعة لـ (اإلدارة الذاتية) ريزان كلو ،إن الهدف من إنشاء
األكاديمية تنظيم العمل العسكري ومنح تب عسكرية من املجند حتى اللواءً ،
الفتا إلى وجود سبع
ر
أكاديميات في (مقاطعة الجزيرة) ،وهي الخطوة األولى في «تاريخ روج آفا» بحسب وصفه .وأوضح أن التدريب
سيكون بمساندة التحالف الدولي ،وإشراف (وحدات حماية الشعب) الكردية( .سمارت –  22آب/
أغسطس).
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ً
عاشرا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية املصري سامح
شكري يوم اإلثنين املاض ي إن بالده «تعمل ،بالتعاون مع مصر واململكة العربية السعودية ،لتشكيل
ً
وواقعيا؛ وذلك للدخول في محادثات
وفد مشترك للمعارضة السورية ،على أن يكون هذا الوفد ّبناء
مباشرة مع النظام السوري في جنيف" .وأضاف أنه “سيتم اإلعالن عن نتائج هذه الجهود في وقت
قريب» .وأشار إلى أن روسيا ومصر تعمالن على نحو ّ
فعال للوصول إلى تهدئة فعالة في مختلف
ً
تمهيدا إلطالق مفاوضات السالم( .جيرون –  21آب /أغسطس).
املناطق السورية؛
دعا رئيس (التحالف الوطني الكردي) في سورية مصطفى مشايخ ،االثنين  21آب /أغسطس،
(املجلس الوطني الكردي) وممثليه في (الهيئة العليا للمفاوضات) لالنسحاب الفوري منها ،والعمل
معه لتشكيل (منصة كردية موحدة) .وقال إن «خالفهم مع املجلس الوطني هو لوجوده ضمن
االئتالف الوطني السوري املرتبط بالحكومة التركية»( .سمارت –  21آب /أغسطس).
قال أحمد عسراوي عضو (الهيئة العليا للمفاوضات) إنهم لم يتوصلوا حتى اآلن لنتائج خالل
اجتماعهم مع ممثلي منصتي (موسكو) و(القاهرة) في العاصمة السعودية الرياض ،حول تشكيل
وفد موحد للمعارضة ليخوض الجولة املقبلة من مؤتمر جنيف .وذكر أن االجتماعات تبحث
«جدية الوفد املوحد الذي يعتمد على أرضية واحدة للذهاب إلى املفاوضات املباشرة ،مقدمة
لالنتقال السياس ي الذي يحقق مطالب الشعب السوري» ،وأردف« :إلى اآلن لم نصل إلى نتيجة».
وحول السالت األربع التي طرحها املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا ،قال عسراوي إن
«القضية الجوهرية ليست قضية سالل ،والتي هي عبارة عن بنود لعملية االنتقال السياس ي ...نحن
نبحث باألساس هل هي عملية انتقال أم إصالح ،هل هو تغيير للنظام أم إصالح له»( .سمارت –
 21آب /أغسطس)
صرح وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف ،أن الدول الضامنة للهدنة في سورية
ستعقد ً
لقاء قبل نهاية آب /أغسطس الجاري لتحديد موعد مفاوضات آستانة وجدول أعمال
اللقاء( .شام –  22آب /أغسطس).
انتهى اجتماع (الهيئة العليا للمفاوضات) مع منصتي موسكو والقاهرة ،في الرياض من دون التوصل
إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية.
ووصف رئيس (منصة موسكو) قدري جميل االجتماع بـ (الناجح ،وقال إن األطراف املجتمعة
حددت نقاط التوافق واالختالف بينها ،واتفقت على بحثها في اجتماعات الحقة «ال يشترط عقدها
في الرياض» .وأضاف أن األطراف اختلفوا على «اإلعالن الدستوري ومكان رئيس النظام السوري
في املرحلة االنتقالية ،فيما توافقوا على املبادئ العامة مثل وحدة سورية ،وأن الحل السياس ي هو
حل إجباري» ،وأعرب جميل عن تفاؤله باملرحلة القادمة.
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ً
مضيفا أن نقاط
بدوره ،وصف رئيس (منصة القاهرة) فراس الخالدي االجتماعات بـ (اإليجابية)،
التوافق بين األطراف املجتمعة كانت أكثر من نقاط االختالف( .سمارت –  22آب /أغسطس)
أما عضو الهيئة السياسية في (االئتالف الوطني) محمد يحيى مكتبي فقال لصحيفة (جيرون) إن
محادثات الرياض لم تحقق الغاية التي عقدت من أجلها بسبب «إصرار منصة موسكو على رفض
ومقترح
عدم وجود دور لبشار األسد في املرحلة االنتقالية،
شروط الهيئة العليا للمفاوضات ،حول ِّ
ِّ
صياغة إعالن دستوري إلدارة املرحلة االنتقالية في سورية» .وقد تذرعت منصة موسكو في رفضها
بأن ذلك «سيعطي فرصة للنظام كي يتهرب من االستحقاقات التفاوضية».
ّ
واتهم مكتبي منصة موسكو بـ «التماهي مع املوقف الروس ي املتعلق بقبول بقاء األسد ،والسماح له
ً
مجددا»( .جيرون –  22آب /أغسطس).
بالترشح للرئاسة
و .أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني تأجيل عقد الجولة السادسة من املحادثات املقامة في آستانة
حتى أيلول القادم ،بعد أن كان من املقرر عقدها نهاية آب الجاري( .سمارت –  22آب /أغسطس)
ز .قالت (الهيئة العليا للمفاوضات) في بيان لها حول ما جرى في اجتماعها مع (منصة موسكو)
و(منصة القاهرة) في العاصمة السعودية الرياض ،االثنين الفائت ،وانتهى من دون التوصل إلى
تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية؛ إن حدود التوافق بين املنصات هي «الحفاظ على وحدة
سورية أرضا وشعبا ،ومؤسسات الدولة ،وعلى حماية سورية من حدوث أية فوض ى في املرحلة
االنتقالية ،وأن يكون القرار  ٢٢٥٤وبقية القرارات األممية مرجعية للتفاوض» .بينما تركزت على
مسألة بقاء األسد في الرحلة االنتقالية ،حيث ترى منصة موسكو أن «إصرار الهيئة على أال يكون
لألسد أي دور في املرحلة االنتقالية ومستقبل سورية ،شرط مسبق ،بينما تراه الهيئة أنه ُ
صلب
موضوع التفاوض ،وال يمكن تحقيق انتقال سياس ي بوجود األسد»( .سمارت  23 -آب /أغسطس).
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حادي عشر :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية
والدولية املؤثرة
 .1الواليات املتحدة األميركية
قالت املندوبة األميركية الدائمة في مجلس األمن نيكي هيلي في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة ملجزرة
ً
الكيماوي التي ارتكبها نظام األسد في الغوطة الشرقية ،وراح ضحيتها  1400قتيال؛ إن بالدها «لن تتسامح
مع استخدام النظام السوري للسالح الكيماوي ضد املدنيين” ،وأكدت أن النظام “يواصل استخدام هذه
األسلحة ،رغم التحذيرات الدولية».
جاء في البيان ً
ً
جهودا فعالة في تدمير املخزون الكيماوي الذي يمتلكه
أيضا ّأن «املجتمع الدولي بذل
النظام ،عقب هجوم الغوطة ،ولكن على الرغم من ذلك ما زال األخير يستخدم هذا السالح املحرم دوليا».
(جيرون –  22آب /أغسطس)

 .2روسيا االتحادية
أ .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية املصري سامح
شكري يوم اإلثنين املاض ي؛ إن بالده «تعمل ،بالتعاون مع مصر واململكة العربية السعودية ،لتشكيل
ً
وواقعيا؛ وذلك للدخول في محادثات
وفد مشترك للمعارضة السورية ،على أن يكون هذا الوفد ّبناء
مباشرة مع النظام السوري في جنيف» .وأضاف أنه «سيتم اإلعالن عن نتائج هذه الجهود في وقت
قريب» .وأشار إلى أن روسيا ومصر تعمالن على نحو ّ
فعال للوصول إلى تهدئة فعالة في مختلف املناطق
ً
تمهيدا إلطالق مفاوضات السالم( .جيرون –  21آب /أغسطس).
السورية؛
ب .قال وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو في أثناء لقاء جمعه بنظيره اللبناني يعقوب الصراف قرب
ً
مضيفا أن ما
العاصمة الروسية موسكو ،إنهم نجحوا في فصل (املعارضة املعتدلة) عن (اإلرهابيين)،
أسماه «الحرب األهلية» في سورية «قد توقفت ً
عمليا»( .سمارت –  23آب /أغسطس)
ج .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الكمبودي ،يوم الخميس 24
آب /أغسطس ،إن بالده تأمل أن تسفر محادثات (آستانة) ،عن التوصل إلى منطقة رابعة لخفض
التصعيد في محافظة إدلب ،بعد إقامة املناطق الثالث جنوبي غرب سورية وشمالي حمص وفي غوطة
دمشق الشرقية .ورأى الفروف أن أهداف روسيا والواليات املتحدة «متطابقة حول الوضع في سورية».
(سمارت –  24آب /أغسطس).
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 .3الدول العربية
قال كامل أبو جابر وزير الخارجية األردني السابق لصحيفة أردنيةّ ،إن «الوضع الطبيعي واإلنساني،
والعربي واإلسالمي ،يقول إن العالقات ،بين األردن وسورية ،يجب أن تكون ً
دوما عالقات جيدة ،وعلى
مستوى عال من التنسيق ،وتبادل اآلراء واالستراتيجيات» ،وأضاف إن «سورية دولة تشارك األردن
الجغرافيا واللغة ،والديانات والتطلعات السياسية واملستقبلية ،وكل هذه األمور تحتم على البلدين أن
يكون لديهما عالقات جيدة ومستقرة»( .جيرون –  20آب /أغسطس)

 .4تركيا
أ .أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن فكرة القيام بعملية عسكرية ضد اإلرهاب في سورية
موجودة في أجندة الحكومة التركيةً ،
مشيرا إلى أن محادثات آستانة التي بدأتها كل من أنقرة وطهران
وموسكو تهدف للتوصل إلى حل دائم .وقال إنهم بصدد الوصول إلى اتفاق في اجتماع آستانة حيث
«يجتمع مسؤولو البالد على أعلى املستويات ،كقيادات األركان ومسؤولي االستخبارات وبعض
الوزراء ،لتقييم الوضع بشكل دوري ،والهدف إيقاف الحرب األهلية في كل من إدلب واملناطق
الجنوبية ،والوصول إلى االستقرار والسالم»( .شام –  19آب /أغسطس).
ب .أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،اليوم األحد  20آب /أغسطس ،في كلمة له على
هامش مشاركته في معرض إزمير الدولي «إن التعاون بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بسورية ،ساهم
ً
ولو قليال في مسألة وقف إطالق النار ،واألن نعمل على توسيع دائرة هذا االتفاق ونحاول إحالل
وقف إطالق نار دائم والبدء بمرحلة الحل السياس ي»( .شام –  20آب /أغسطس).
ج .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل اجتماعه مع مسؤولين محليين في العاصمة التركية
أنقرة ،إن بالده لن تسمح ً
أبدا لـ (حزب االتحاد الديمقراطي) ،وذراعه العسكري (وحدات حماية
الشعب) بتأسيس دولة شمالي سورية .وأضاف «إن البعض يتحدث عن مساعي تأسيس دولة
ً
ً
كردية ،وأنا ّ
أعد هذا إهانة إلخوتي األكراد؛ ألني أؤمن بأن أشقائي األكراد لن يعطوا فرصة إلنشاء
هذا الكيان ،سواء في شمال سورية أو في جنوب تركيا».
أضاف أردوغان أن عملية (درع الفرات) التي أطلقتها قوات بالده بالتعاون مع فصائل املعارضة
السورية «كانت خطوة مهمة في إعاقة قيام دولة إرهابية في املنطقة»( .جيرون  23 -آب /أغسطس).
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 .5إيران
قال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في املؤتمر العاملي الـ  15ليوم املساجد في
طهران ،إن خامنئي أكد أن بالده تنظر إلى سورية من باب املصلحة ،بغض النظر عن أن بعض املسؤولين
ً
(ديكتاتورا)( .شام –  21آب /أغسطس)
اإليرانيين يعدون بشار األسد

 .6إسرائيل
أ .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،األربعاء  23آب /أغسطس ،خالل لقائه مع الرئيس
الروس ي فالديمير بوتين ،في مدينة سوتش ي الروسية ،إن التمدد اإليراني في سورية يشكل ً
خطرا
وعامليا ،وأضاف (نتنياهو) أن إيران تسيطر « ً
ً
ً
عمليا وبقدر كبير» على لبنان ،في ما أصبحت
إقليميا
بمرحلة متقدمة من عملية السيطرة على العراق واليمن ،وتابع قوله :إن من سلبيات قتال تنظيم
(الدولة) ،هو دخول إيران إلى كل منطقة يهزم فيها األخير( .سمارت –  23آب /أغسطس).
َ
الرئيس الروس ي فالديمير بوتين في لقائهما في منتجع سوتش ي،
ب .أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو
يوم األربعاء  23آب /أغسطس ،أن بالده على استعداد للتحرك على نحو منفرد من أجل منع إيران
من إقامة وجود عسكري موسع لها في سورية ،وأنه «ال يمكننا أن ننس ى للحظة واحدة أن إيران
تهدد كل يوم بإبادة (إسرائيل» ،وأن «إسرائيل) تعارض مواصلة إيران ترسيخ وجودها في سورية.
سندافع بالتأكيد عن أنفسنا ،ضد هذا التهديد وأي تهديد آخر»( .جيرون –  24آب /أغسطس).
ً
هجوما على امليليشيات
ج .أكد موقع (ديبكا) اإلخباري اإلسرائيلي أن الجيش اإلسرائيلي لن يشن
اإليرانية داخل سورية من دون موافقة أميركية ،على الرغم تجاوز طهران الخطوط الحمراء،
وإقامتها وحليفها حزب هللا سلسلة من القواعد العسكرية داخل سورية( .شام –  25آب/
أغسطس).
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ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
 .1تحت عنوان «التدخل العسكري التركي في سورية بين الضرورة والخطورة» كتب محمد زاهد جول
مقالة في صحيفة (القدس العربي) بتاريخ  19آب /أغسطس ،تحدث فيها عن ضرورة التدخل العسكري
التركي في سورية لحماية األمن القومي التركي من التدخالت األجنبية األخرى ،وخاصة التدخل األميركي
كبيرا ً
ً
خطرا ً
أساسا على الكيان االنفصالي الكردي ،وهذا يشكل ً
جدا على األمن القومي
الذي يعتمد
التركي .وفيما يأتي مقتطفات مما جاء في املقالة:
«تزداد ً
يوما بعد يوم احتمالية التدخل العسكري التركي في سورية بعد عدة سنوات من بدء الصراع
الدولي فيها ،فتركيا حاولت قدر املستطاع االمتناع عن التدخل العسكري في سورية مباشرة حتى هذه
اللحظة.
هذا الحذر التركي من التدخل العسكري في سورية انتقده الكثيرون خالل السنوات املاضية ،ظنا منهم
أن التدخل العسكري ال يحتاج إال للقدرات العسكرية فقط ،ويجهلون أن حق التدخل الدولي ال تحكمه
ً
أوال ،وحق الدفاع عن النفس ً
ثانيا ،فتركيا ال تملك حق
القدرة العسكرية ،وإنما القوانين الدولية
التدخل في سورية مهما وقع فيها من مجازر ،ولكنها تملك حق الدفاع عن نفسها وأمنها من دون إذن
دولي.
ولكن املشاريع األميركية وبعد أن دمرت سورية وسمحت إليران وروسيا بقتل شعبها وتشريدهم داخلها
وخا جها ،جاءت للخطوة األخطر وهي جعل مؤتمر جنيف ً
ً
طريقا ً
سياسيا ،إلى
دوليا لتقسيم سورية
ر
ً
ً
وطائفيا ،وهذا الحل في النهاية يتوافق مع الرؤية السياسية والعسكرية
قوميا
كيانات منفصلة
الروسية ،وكذلك فإن إيران ملا وجدت انها لن تستطيع ابتالع سورية كاملة ،فإن التقسيم السياس ي
لسورية هو خيارها البديل ،فهو الذي سيعطيها موطئ قدم في سورية أكثر مما لها في لبنان اآلن ،بدليل
أنها أخذت تعمل لهذا التقسيم السياس ي الطائفي منذ بداية عام  ،2013بتغيير البنية الديمغرافية في
دمشق وحمص وحماة وحلب وغيرها ،وأخذت تبني مصانعها العسكرية والصاروخية في مناطق نفوذها
واحتاللها في سورية.
إن املشروع اإليراني في سورية على خطورته ،ال يهدد األمن القومي التركي مباشرة في هذه املرحلة،
وكذلك فإن االحتالل الروس ي وبناء قواعد عسكرية روسية في سورية على خطورته في املنطقة ،ولكنه
ال يهدد األمن القومي التركي مباشرة ،وأما التدخل العسكري األميركي في سورية فإنه يهدد األمن القومي
التركي مباشرة وبصورة خطيرة ً
جدا ،ألنه يعمل إلقامة كيان انفصالي كردي شمال سورية ،وهذا بحد
ذاته خطر أمني وعسكري على تركيا مباشرة.
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إن تركيا التي تجنبت التدخل العسكري في سورية طوال هذه السنين ستجد نفسها مضطرة لعمل
عسكري قاصم مثل السيف ،ملنع إنشاء أي كيان انفصالي على حدودها الجنوبية في سورية ،ألن
الضرورة تفرض عليها مواجهة الخطورة»( .القدس العربي –  19آب /أغسطس).
 .2كتب عبدهللا تركماني بتاريخ  21آب /أغسطس مقالة في جيرون بعنوان «من "الشرعية الثورية" إلى
الشرعية الدستورية» جاء فيها« :لقد ّ
عبرت الثورة عن رغبة أصيلة لدى أوسع قوى الشعب في إقامة
جمهورية سورية ثالثة ،واالنتقال بالبالد من عهد “الشرعية الثورية” إلى الشرعية الدستورية القائمة
على الحكم املدني الديمقراطيّ .
لكن اإلشكال أنه في غياب أي مستوى مقبول من القيادة السياسية
واللوجستية ،بل وغياب الحد األدنى املقبول للقيادة العسكرية ،يصبح السؤال األساس ي :كيف يمكن
إعادة توليد عقد اجتماعي سياس ي جديد يكفل تحويل حالة الفوض ى الراهنة إلى عملية بناء لشرعية،
ال تقوم على تعسف منطق الصراع بل على توافقات منطق العقد الوطني؟ وكيف يتم تفكيك النظام
الشمولي والدولة األمنية؟ وكيف ُيعاد إنتاج النظام السياس ي على نحو يؤسس لديمقراطية ،تشكل
ً
أساسا للتغيير بكل مستوياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،بما يفرضه ذلك من
إعادة بناء الدولة السورية الحديثة؟
ّ
التحول الديمقراطي في سورية هو ضرورة إجراء حوار وطني شامل حول كيفية
ّإن أهم ما يواجه عملية
التعامل مع املاض ي في إطار العدالة االنتقالية؛ بما يؤدي إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز الثقافة
وقانونيا -مع املاض ي بطريقة ّ
ً
ً
تجنب املجتمع السوري ردات الفعل
إنسانيا
الحقوقية بأهمية التعامل -
ّ
باالنتقام أو الثأر أو الكيدية ،أو تغذي عوامل الكراهية والحقد والضغينة.
ّإن املصالحة الوطنية ال تعني النسيان ،وإنما إلغاء الثأر واالنتقام ،عبر اللجوء إلى القضاء ،وذلك يعني
أنه ال َّبد من أن يقبل كل السوريين ،من يشعر أنه كان ضحية للنظام ومن يخاف أن يكون أحد ضحايا
ً
التغييرّ ،
جميعا ،وعلى أن ّ
ً
تؤمن لهم مستقبال أفضل .وهنا ال
بأن سورية املستقبل قادرة على حمايتهم
َّبد من التشديد على مبدأ ربح الجميع ،بمعنى ّأن املسؤولين الحاليين الذين سيصبحون سابقين ،ممن
لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب السوري وبالفساد العام ،يتوجب عليهم إدراك ّأن تفاوضهم ،بشأن
ّ
التحول الديمقراطي ،هو ضمانة لعدم ّ
تعرضهم للمساءلة في املستقبل .كما ّأن على الضحايا السوريين
أن يدركوا ّأن مستقبل سورية يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز املاض ي من أجل الشراكة في سورية
املستقبل ،وهذا لن يتم بالطبع إال عبر املفاوضات املشتركة من أجل وضع خريطة طريق لالنتقال
الديمقراطي»( .جيرون –  21آب /أغسطس).
 .3رأي صحيفة (القدس العربي) بتاريخ  22آب /أغسطس ،كان بعنوان «األسد :اإلبادة كحل نهائي ملجتمع
ً
تجانسا» ،وتناولت فيه خطاب األسد بتاريخ  20آب /أغسطس:
أكثر
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«قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لقصف قواته لغوطة دمشق بالسالح الكيميائي ألقى الرئيس
ً
خطابا آخر من خطاباته التي تثير عادة الدهشة المتالئها بأفكار غريبة لديكتاتور
السوري بشار األسد
يقف على ّ
قمة كبرى من املجازر واملآس ي الهائلة فال يجد غير بضاعته الكاسدة من التعالم والتفاصح
والغطرسة التي ال حدود لها.
طبعا ً
لم يستذكر األسد ً
أحدا من قتلى هجومه الوحش ّي قبل أربع سنوات الذي قتل مئات األطفال في
ليلة واحدةّ ،
ّ
التحتية لكن ،سيادة الرئيس
ولكنه أشار مع ذلك إلى أن البلد خسر خيرة شبابه وبنيته

ً
وتجانسا».
املحترم ،ربح «مجتمعا أكثر صحة

والحقيقة التي يجب أن تقال إن صالفة األسد املرعبة هذه ما كان لها أن تحصل لوال أنه خرج من
مجزرة الغوطة تلك من دون عقاب بعد أن تراجع الرئيس األميركي السابق باراك أوباما عن «الخط
األحمر» الشهير الذي رفعه بوجه األسد ،وكانت تلكًّ ،
عمليا ،بداية مشوار طويل لتفكيك مفاعيل
الثورة السورية وإيصالها إلى النهاية املحزنة التي آلت إليها.
ً
ّ
كان ذلك قرا ًرا ًّ
ً
ومحكما بإبقاء بشار األسد في السلطة وتدمير إرادة السوريين بالقوة
دوليا شامال
ّ
املتطرفون
والخبث والتالعب لتمكين «السيناريو» الذي رسمه األسد منذ بداية الثورة :أنا أو
الجهاديون.
من الصعب ،مع ذلك ،أن تجادل طاغية ً
فريدا مثل األسد في فكرته هذه عن «املجتمع املتجانس» ،من
دون ربطها مع فكرة «الحل النهائي» الذي ابتدعه النازيون للخالص من اليهود ،والذي استتبع ً
أيضا
الخالص من «أجناس أدنى» أخرى كاملسلمين والغجر ،ومن كل األحزاب السياسية املعارضة ،وهكذا
قاد األسد ،حرب إبادة ضد السوريين غير املتجانسين ،ما أدى ملقتل قرابة نصف مليون ،واعتقال
ً
ً
ً
متجانسا».
صحيا
مجتمعا
وإخفاء مليون ونصف املليون ،وتهجير  15مليون سوري ،ليكسب «
ّ ً
دمرت مدنهم ّ
بعد املاليين الذين ّ
يحق فعال للرئيس السوري
وهجروا ولوحقوا واعتقلوا واختفوا وماتوا
أن ّ
يتحدث عن «مجتمع متجانس» و«صحي» ،وهذا ربح كبير ،لكن الربح األكبر ،هو أن األسد ما زال
ً
ّ
محمي بقوات صحية
واقفا يخطب في الجمهور ،وأن عرشه املضمخ بالدماء واملبني على الجثث
ومتجانسة من الجنود الروس واإليرانيين»( .القدس العربي –  22آب /أغسطس)
 .4تحت عنوان «األسد بطل التطهير بال منافس» كتب بشير البكر بتاريخ  25آب /أغسطس مقالة في
صحيفة (العربي الجديد) جاء فيها:
«ما قاله األسد يوم األحد املاض ي عن "التجانس" الذي أحدثته الحرب على صعيد تركيبة املجتمع
السوري ،سبق أن ورد على لسانه ،ما هو أخطر منه بكثير ،في حوار مع صحيفة الوطن التي تصدر من
دمشق في كانون األول /ديسمبر املاض ي ،عندما أجاب على سؤال عن آثار الحرب بقوله "أعتقد اليوم
ً
صفاء من قبل الحرب .قبل الحرب كانت هناك
أن البنية االجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر
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ً
صفاء".
شوائب طائفية وعرقية تنتشر بشكل خفي في عمق املجتمع ،أما اآلن فهذا املجتمع أصبح أكثر
وأضاف "أعتقد بأن الحرب ،على وحشيتها ومساوئها ،كان لها جوانب مفيدة للمجتمع السوري من هذه
ّ
الناحية .لذلك علينا أال نقلق ،إذا تمكنا من ضرب اإلرهاب ،فأنا أقول لك إن ذاك املجتمع سيكون
أفضل بكثير من املجتمع السوري الذي عرفناه قبل األزمة".
ّ
أن ّ
يكرر األسد الكالم نفسه اليوم ،فهذا يعني أمرين .األول ،أن الحديث السابق لم يكن زلة لسان أو
شطحة خيال عابرة ،بل هو يصدر عن قناعة راسخة ّ
خالصة من خالصاته من هذه
عبر عنها في صورة
ٍ
ٍ
ٍ
الحرب .الثاني ،أن هذا الكالم ال يمكن أن يكون ً
يتيما ،بل هو ابن سياق سياس ي وثقافي ،وبيئة حاضنة
رعته حتى صار األسد ينطق به ،من دون خوف أو خجل.
ّ
وفي الحالين ،الخطير أن هذا التفكير شكل خلفية لسلوك األسد اإلجرامي املشين ،وممارسته القتل،
ً
انطالقا من إيمانه بأن التطهير مهمة نبيلة ،يقوم بها من أجل الوصول إلى خلطة اجتماعية جديدة
"أكثر صفاء" ،على حد تعبيره.
ّ
مؤكد أن األسد ال يقصد غير التجانس الطائفي ،وهو بذلك يعلن موت الصيغة الوطنية التي جمعت
السوريين تحت سقف واحد منذ قديم الزمان ،حين حملت هذا األرض إسم سورية ،بغض النظر عن
الطوائف واألعراق التي تعايشت فوقها.
ومهما كان القدر من املسؤولية الذي يتحمله بشار األسد عن الجرائم التي ارتكبها تحت راية التطهير
والتجانس ،فإن شركاءه يجب أن ال يتم التغاض ي عنهم ،السيما وأنه ال يمكن إقناع السوريين أن ما
صدر عن األسد هو هذيان شخص مريض ومجنون ،بل هو انعكاس لبيئة عائلية ومحيط طائفي محلي
وإقليمي ،يبدأ من رموز عائلة األسد أنفسهم ،وينسحب إلى الشركاء معهم في القتل ،ويمتد إلى إيران،
اض
راعية املليشيات الطائفية التي قاتلت الشعب السوري ستة أعوام بشعارات طائفية ،ومن أجل أغر ٍ
ً
ً
طائفية ،وهنا باتت مسألة اإلبادة مطروحة بقوة ،وسيلة من أجل كسب معركة التطهير الطائفي في
سورية»( .العربي الجديد –  25آب /أغسطس).
 .5كتب غازي دحمان في صحيفة (الحياة) مقالة بعنوان «عندما ينتصر بشار األسد على العالم» تناول
فيها –بسخرية -ما جاء في خطاب األسد:
«صحيح أن األسد لم يعد يحكم سوى مساحة ضئيلة من سورية ،وحتى هذه فإن السلطة والكلمة فيها
لروسيا وإيران ،لكن حالة الثقة التي ظهر عليها في خطابه األخير تليق بأشخاص بحجم اإلسكندر
املقدوني ،أو بملكة بريطانيا يوم اكتمل قوس سيطرتها وباتت الشمس ال تغيب عن ممتلكاتها.
ً
األسد حاكم للعالم ،ذلك أن حكمه لسورية يجعله بشكل أوتوماتيكي ً
ومتحكما بتوازناته
حاكما للعالم،
وصعود وهبوط الدول وتراتبية النظام الدولي ،وما يضعه في هذه املكانة ليس فقط الجغرافية السورية

45

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع الرابع من شهر آب /أغسطس 2017

الحاكمة ،على أهميتها ،بل القيم التي ينطلق منها األسد ،وربما التي يصنعها ،والتي تتجلى بأبهى صورها
من خالل احتكاره املعاني وتفسيرها.
ولبشار األسد صحابته ،التي تتمثل في القيصر فالديمير بوتين والولي الفقيه علي خامنئي وحسن
نصرهللا ،هؤالء هم الناجون من التلوث الذي يضرب العالم ،وهم مثل فرسان الروايات يحاربون الشر
فقط من أجل أن تنتصر املثل ،وهنا ال يبدو أن بشار األسد يقاتل من أجل نخبة ّ
محددة وال شعب
معين ،بقدر ما هو يقاتل في سبيل قيم عاملية ستثبت جدواها بعد ألف عام ،وحينها ال يكون رئيس
العالم وحسب بل الرئيس الخالد.
بشار األسد ّ
صوب على املبادرة الروسية بشدة ،فهو برأيه دفع ثمن املساعدة الروسية قواعد وامتيازات
اقتصادية وهو غير ملزم بأي استحقاقات أخرى ،كاملشاركة في السلطة أو التنازل ً
الحقا عنها .تلك
تجاوزات روسية ال يقبل بها ،فقد أصر على املكاسب التي حققها الروس نتيجة تدخلهم في سورية،
فقد أصبحوا ر ً
قما في السياسة الدولية وباتوا من املقررين في النظام الدولي ،بمعنى أنهم حصلوا على
حصتهم ً
مقدما.
يناور بشار األسد حلفاءه الروس بوجود بدائل أخرى ،فقد صرح بأن العالم الغربي قد أنهى تموضعه
إلى جانبه ،وهو (األسد) في مرحلة اختيار نمط العالقات التي سيعيدها مع الغرب ،وهو لم يعد ً
ملتزما
بأي وعود ،وفي الوقت نفسه لم يعد ألحد ّ
منة عليه ،وكأن األسد يرد على إهانات الحلفاء الذين ّادعوا،
بما فيهم «الحشد الشعبي» العراقي ،أنه لوال تدخلهم لسقط نظام األسد ،فكان يشدد على دور جيشه
في االنتصار ،كما أنه ّ
أجل إعالن االنتصار ،فاآلخرون لم ينجزوا االنتصار بل أوجدوا مالمح له ،وجيشه
هو الذي سينجز االنتصار الحقيقي.
بشار األسد حاكم للعالم ،وهو وحده من يحدد معايير الخير والشر ،ومعاني املصطلحات ،وكيف تكون
الثورات ومن هم الثوار .وحدهم السوريون سيدفعون ثمن رئاسته العالم من دماء أبنائهم وأرزاقهم».
(العربي الجديد –  25آب /أغسطس)
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ثالث عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
انتهت هذا األسبوع اجتماعات الرياض ،التي جمعت الهيئة العليا للمفاوضات بمنصتي موسكو والقاهرة
من دون التوصل إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية ،وفشلت منصة موسكو بإقناع الهيئة العليا
للمفاوضات بالقبول ببقاء رأس النظام السوري بشار األسد في السلطة خالل املرحلة االنتقالية ،وقبول
ترشحه في انتخابات تلي املرحلة االنتقالية ،بينما ّ
أصرت الهيئة على أن عدم وجود األسد في السلطة هو
ُ
صلب موضوع التفاوض ،وال يمكن تحقيق انتقال سياس ي بوجوده.
لم يخرج عن هذه االجتماعات سوى التوافق على الحد األدنى (الذي ال يختلف عليه السوريون
ً
أساسا) ،وهو «الحفاظ على وحدة سورية ،وعدم انهيار مؤسسات الدولة ،وحماية سورية من الفوض ى في
املرحلة االنتقالية ،وأن الحل السياس ي هو حل إجباري».
هذا الخالف (الجوهري) منع التوصل إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية ،وكشف عن أن
ً
روسيا تختلف عن الحل السياس ي بمرجعيتها ومضمونها ،بوصف منصة
التسوية السياسية املطروحة
موسكو مرآة تعكس التسوية وفق املنظور الروس ي ،وبوصف أن موقف الهيئة العليا للمفاوضات يعكس
بيان جنيف  1وما تاله من قرارات أممية مشابهة تصب في السياق نفسه.
رفض املعارضة السورية بقاء األسد على رأس السلطة في املرحلة االنتقالية ليس قرا ًرا تتحكم به
ً
ُ ّ
املعارضة السورية بل هدفا تسعى إليه ،واملالحظ أن هذه املساعي ترتطم بمواقف دولية ال تبشر بخير،
حيث أظهرت تصريحات فرنسية وبريطانية وسعودية مختلفة ،أن هذه الدول باتت على قناعة بأن عليها
القبول بوجود األسد خالل املرحلة االنتقالية ،وهي مواقف ستؤثر في الغالب ،وتضغط على املعارضة
السورية لدفعها للقبول بالفكرة .وبحال وافقت املعارضة السياسية على الرضوخ لهذه الفكرة ،من املُ ّ
رجح
أنها ستتمسك بحرفية بيان جنيف  1املتفق عليه ً
دوليا الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات
صالحيات تنفيذية كاملة ،أي أال يكون لألسد أي صالحيات تنفيذية خالل املرحلة االنتقالية حتى لو بقي في
منصبة ر ً
ئيسا.
سيصطدم هذا التمسك ،في الغالب ،بمواجهة روسية ،فقد بات شبه واضح أن بيان جنيف  1وما تاله
من قرارات أممية مرتبطة ،لم تعد جميعها األرضية أو املرجعية التي تلتزم بها روسيا أو تنطلق منها في حل
القضية السورية ،فكل إجراءاتها تؤكد أنها تريد إعادة تأهيل النظام السوري ال تغييره.
على صعيد آخر ،أثار اجتماع الرياض لـ (املعارضات) السورية الذي لم ُتشارك به أية ّ
سيدة حفيظة
ُ
الناشطين واملعا ِّرضات السوريات ،وشغلت وسائل اإلعالم بالتركيز على غياب تمثيل املرأة في املعارضة
السورية ،وأصدرت مجموعة من الشخصيات الناشطة في املجال العام ومنظمات ومؤسسات مدنية
سورية بيانات شددت على ضرورة أن تكون النساء السوريات شريكات أساسيات في املفاوضات السورية،
ّ
وأكدت أنه ال يمكن أن ُيصاغ مستقبل السالم في سورية من دون مشاركة فاعلة للنساء ،وأشارت إلى أن أي
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ُ َّ
لقاء أو محادثات للمعارضة السورية ،أو تشكيل أي هيئة سياسية للمعارضة ال تمثل فيها النساء بنسبة
 30باملئة هو أمر غير شرعي ،وهي نسبة كان املبعوث األممي ستيفان دي مستورا قد اقترحها ًّ
حدا أدنى
إلز ًّ
اميا للوجود النسائي في هياكل املعارضة السورية وإدارات الدولة املأمولة في سورية.
هذا األمر يقود بدوره إلى التساؤل عن دور املجتمع املدني السوري والعربي الذي لم يكن بمستوى
ُ ّ
مثل املجتمع املدني والنقابات املهنية (املستقلة ً
ً
نظريا)
فعربيا شهد هذا األسبوع قيام وفود عدة ت
الحدث،
بزيارات تأييد داعمة للنظام السوري ،وفود برملانية أردنية وقبلها تونسية ووفود فنية وثقافية ،متجاهلة
ّ
الجرائم كلها التي ارتكبها النظام بحق الشعب ،ومتجاهلة نصف مليون من ضحايا هذا النظام ،جلهم من
املدنيين األبرياء ،ما يستدعي بالضرورة أن يقوم السوريون ،وخاصة املعارضة السياسية ،وجماعات
املجتمع املدني السوري -اآلن وفي املراحل املقبلة -بإعادة تقييم عالقاتهم بجماعات املجتمع األهلي العربي
والنقابات املهنية التي ثبت بالدليل أنها بعيدة كل البعد عن الهموم املشتركة ،كذلك يستدعي إعادة تقييم
ً
متوقعا في بدايات الثورة قبل حوالى ست سنوات أن يكون أكثر
تجربة اليسار العربي بصورة عامة ،وكان
ّ
ً
تأييدا لثورة الشعب ضد النظام الشموليّ ،
لكن الواقع أكد أن موقف هذا اليسار كان غاية في السوء،
َُ
وغاية في القرب والتماهي مع النظام السوري ،وال يختلف عن موقف األطراف األخر املقربة من األنظمة
الشمولية األمنية العسكرية واملتشابهة معها.
وفي سياق مشابه ،لوحظ زيادة اهتمام املعارضة السورية في املناطق التي ال ُيسيطر عليها النظام بإنشاء
مجالس محلية في جنوب سورية ووسطها وشمالها؛ إدارات مدنية لهذه املناطق ،تهدف إلى تسيير شؤون
هذه املناطق من جهة ،والحد من سلطة الفصائل لعسكرية من جهة ثانية ،وهي خطوة متأخرة طالب بها
السكان املحليون منذ سنوات ،وطالبت بها بعض الدول الداعمة للمعارضة السورية ،وكانت شروط الحرب
املفتوحة تحول دون إمكان املض ي بها.
الالفت ً
أيضا أن هذه املجالس املحلية التي يتصاعد االهتمام بها ،بدأت خاصة في املناطق التي تم وقف
إطالق النار بها وفق اتفاقات ،وهي تحظى بدعم دول الجوار ،من مثل تركيا واألردن ،وبدأت بتشكيل مجالس
محلية بطريقة شبه ديمقراطية ،حيث تمت عمليات انتخاب ديمقراطية لهذه املجالس ،وهو مؤشر إيجابي
يمكن البناء عليه في املستقبل القريب ،وخاصة إن استمر وقف إطالق النار في هذه املناطق ،ولم يتم
التوصل لتسوية نهائية في وقت قريب ،وسيكون من شأنها تسيير إدارة هذه املناطق وإعادة تأهيل البنى
التحتية األساس الضرورية الستمرار الحياة بحده املعقول.
أوشك شهر آب /أغسطس االنتهاء ،ولم يكن حا ًرا في ما يتعلق بالشأن السوري ،فكل ما جرى فيه ،سواء
وقف إطالق النار املناطقي ،أم مفاوضات (املعارضات) السورية مع بعضها ،أم املواقف الدولية (املتذبذبة)
وغيرها من التحركات ،كانت موقتة وبطيئة وغير حاسمة ،وما من ضامن لها ،واألهم ليس ثمة أفق سياس ي
واضح يرافقها ،وال حل أو برنامج سياس ي دولي محدد سيحكمها ،وربما يحمل شهر أيلول /سبتمبر بعض
الحيوية الدولية تجاه هذا امللف املُ ّ
عقد والشائك.
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