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ا
أوًل :نظرة إلى أهم مجريات األسبوع
ً
شخصا قضوا هذا األسبوع من جراء الحرب الدائرة في سورية وعليها؛  8باملئة منهم من
• 374
األطفال ،و 6باملئة من النساء .وقد حصدت الحرب على (داعش) أكثر من  80باملئة من القتلى،
معظمهم في محافظة الرقة حيث الحرب على أشدها.
• في ملف االختفاء القسري يالحظ تصاعد حملة االعتقاالت التي ينفذها تنظيم الدولة في صفوف
الشبان في مناطق سيطرته ،إلجبارهم على القتال ،ما يعكس أزمة نقص املقاتلين التي يعيشها.
ّ
وبمناسبة (اليوم العاملي لالختفاء القسري) في  30آب /أغسطس ،نذكر بأكثر من مئتي ألف معتقل
يقبعون في زنزانات نظام األسد ،بين الحياة واملوت.
• في الحرب على (داعش) نرصد هذا األسبوع ً
مزيدا من التقدم لقوات النظام في البادية السورية،
ودخولها املناطق اإلدارية ملحافظة دير الزور ،ونرصد تقدما أخف وتيرة لقوات سوريا الديمقراطية
في الرقة التي وصلت سيطرتها لحدود  65باملئة من املدينة ،وكادت أن تحشر داعش في املربع األمني
الذي يتمركز فيه في املدينة القديمة ،ونرصد تزايد التصريحات التي تؤكد أن نهاية التنظيم في
سورية أصبحت على مسافة شهرين ً
تقريبا.
• تطور مهم ً
أيضا هذا األسبوع يتعلق بالحرب على داعش ،حيث حصل اتفاق غير متوقع بين (حزب
هللا اللبناني) و(داعش) يقض ي بخروج مقاتلي داعش وأسرهم من القلمون الغربي إلى منطقة
البوكمال التابعة لدير الزور على الحدود مع العراق .وقد حضر األمين العام لحزب هللا إلى دمشق،
وحصل على موافقة األسد على مرور القافلة في سورية ،وخرجت القافلة بالفعل لكن قبل أن تصل
إلى هدفها أوقفتها قوات التحالف ،ومنعتها من الدخول إلى دير الزور ،وما زالت عالقة في مناطق
سيطرة النظام.
• كان ً
الفتا هذا األسبوع ،طلب غرفة عمليات (املوك) التي تقودها الواليات املتحدة األميركية من
فصيلين من فصائل الجيش الحر الرئيسة املحاربة في البادية السورية ،وهما (قوات الشهيد أحمد
العبدو) و(أسود الشرقية) التوقف عن قتال النظام ،واالنسحاب من البادية السورية باتجاه
ً
تمهيدا للمشاركة في قتال داعش.
األردن للخضوع لدورات تأهيل
عموما يوحي بأن القتال ضد النظام يخمد ،وأن ميزان القوى العسكري أصبح ر ً
• املشهد امليداني ً
اجحا
لجهة النظام وحلفائه ،وأن ُ
الهدن التي تفرضها روسيا أراحت النظام ،وساعدته على تحرير قواته
ً
واضحا أن إنهاء داعش في سورية سيتم على يد قوات النظام
للتوجه نحو دير الزور ،وأصبح
فنيا ً
املدعومة من الروسيين ً
وجويا على جبهة دير الزور ،ومن قوات سوريا الديمقراطية املدعومة
فنيا ً
من األميركيين ً
وجويا على جبهة الرقة.
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• اجتماعات الرياض لتوحيد موقف هيئة املفاوضات مع موقفي منصتي القاهرة وموسكو لخوض
مفاوضات جنيف القادمة بوفد موحد؛ باءت بالفشل بسبب املوقف من مصير األسد ودوره في
املرحلة االنتقالية ،حيث تتمسك الهيئة بموقفها املعلن القاض ي برحيل األسد قبل بدء العملية
االنتقالية ،بينما ترى منصة موسكو أن ذلك شرط مسبق مرفوض .ويعلن دي ميستورا أن
محادثات جنيف ستكون في تشرين األول/أكتوبر القادم ،ويطالب املعارضة باالستعداد ملفاوضات
وحسما .وأعلنت كازاخستان بدورها ً
ً
أيضا أن جولة محادثات آستانة القادمة ستكون في
أكثر جدية
منتصف أيلول الجاري .أما ال فروف فطالب املعارضة بالواقعية والتخلي عن (اإلنذارات النهائية).
• ويبشرنا فورد بما ال نرغب بسماعه ،وهو أن األسد سيبقى في الحكم ،وسيكون خارج الحساب ،وأن
إيران ستبقى ،وعلى الجميع االعتراف بهذه الوقائع والتعامل معها ألنها صعبة التغيير.
• يبدو إذن أن ثمة توافق بين الالعبين الكبار على بقاء األسد في املرحلة االنتقالية على األقل ،وأن
الحرب حسمت ً
تقريبا لصالحه ،وأنه سيتجه للحسم العسكري الكامل في سورية حتى لو تطلب
ً
ذلك سنوات مستغال اتفاقات وقف إطالق النار لصالحه ،فهو لم يمتثل التفاق وقف إطالق النار
في جوبر والغوطة الشرقية وال شمال حمص ،بينما امتثل له في جنوب سورية ،حيث يرى ناشطون
أن النظام ينفرد بكل منطقة على حدة حتى يأتي على كل ش يء.
ويبدو التوتر بين موسكو وإسرائيل بتأثير نفوذ إيران في سورية ونشر بطاريات صواريخ قرب مصنع
إيراني للصواريخ البالستية.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا األسبوع
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
)الضحايا حسب الفئة والمحافظة(
األسبوع  5آب /أغسطس (من  26آب إلى  01أيلول) السنة 2017
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

مدنيين

القتلى حسب الفئة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

7%

7%

الالذقية

0
0%

الرقة

1%

3%

7%

3%

دير الزور

7
2%

0
0%

0

الحسكة

%

0

4
7
19
26

3
3
25
28

2
2
9
11

0

0

3
3
19
22

6% 14% 50% 0%

أخرى

0
0%

0

0
2
2

3

0
0

مج الفئة

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

4
2
3
9
2
11

3
2
6
11
17
28

3
1
3
7

18
10
35
63
124
187

6
42
48
4
52

%

31
21
101
153
221
374

8%
6%
27%
41%
59%
100%

100% 0%

جدول رقم ( – )1أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
الرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب وأعداد القتلى بحسب الفئة
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الجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
)الضحايا حسب الوسيلة والمحافظة(
األسبوع  5آب /أغسطس (من  26آب إلى  01أيلول) السنة 2017
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القتلى حسب وسيلة القتل

سالح
كيماوي
أسباب أخرى

حمص

حماة

حلب

أدلب

القنيطرة

طرطوس

0
0

0
187

26
52

6
22

0
0

0

10

9
26

2

8

0
1

0

0
2
1

0
1

2
2
28

2
5
7

2
3
11

0
0

7%

2%

3%

0%

الالذقية

0

0

0

0
19
7

0
6

0

10

17

2

8

الرقة

%

0%

7%

7%

0%

1%

3%

دير الزور

0
0

1
26

4
7
28

0
0

2
2
2

1
11

0

0

89
187

26
26

3
16

127
321
0
0
0
33
8
0
12
53
374

34%
86%

98

الحسكة

0

0
1

0
3

0

0

13

194

52%

6% 14% 50% 0%

أخرى

0

25

21

0

مج الفئة

اشتباكات وقصف بسالح
سالح أرضي وقنص...
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

25

21

%

0

0%
9%
2%
3%
14%
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 أعداد ونسب القتلى بحسب املحافظات

8

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األخير من شهر آب /أغسطس 2017

قراءة مرصد حرمون لبيانات األسبوع  5من آب /أغسطس
ً
  374ضحية تم رصدها هذا األسبوع ،منهم  31طفال  8باملئة ،و 21سيدة بنسبة  6باملئة ،وهي نسباعتيادية ال جديد فيها.
 إجمالي عدد القتلى من املدنيين  153قتيل بنسبة  41باملئة ،واملقاتلين  59باملئة وهي أرقام اعتياديةً
أيضا ً
قياسا باألسابيع األخرى من هذا الشهر (انظر الرسوم البيانية املقارنة أدناه).
  50باملئة من القتلى كان من نصيب الرقة لوحدها 66 ،باملئة منهم من املقاتلين ( 124مقاتل)ً
وطبعا فإن
يتوزعون بين مقاتلي (تنظيم الدولة) و(قوات سوريا الديمقراطية) ،وقوات النظام.
الحرب املستعرة على داعش هي وراء هذه األرقام ،أما ثلثا القتلى من العسكريين فهم ً
غالبا ال
ينتمون إلى املنطقة بل يحاربون فيها.
 املعارك األرضية والقصف تفوقا هذا األسبوع على سالح الطيران في التسبب بالقتل ،وحصدامجتمعين  86باملئة من عدد القتلى.

مالحظات على البيانات
-

-

يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارة (سقوط عدد كبير من القتلى) ال
تكفي للتسجيل ،لذلك يكون العدد املسجل ً
غالبا أقل من العدد الحقيقي.
عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ار ً
تفاعا
ًّ
وهميا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي
الفئات.
القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل
البالغات فقط.
تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر ،وليس تاريخ حدوث القتل.
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 .2رسوم بيانية مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقارن بين نسب القتلى في األسابيع الخمسة من آب بحسب الفئات.

والرسم البياني اآلتي يقارن بين نسب القتلى في األسابيع الخمسة من آب بحسب وسيلة القتل.

قراءة مرصد حرمون للبيانات املقارنة
ال ش يء يميز بيانات هذا األسبوع باستثناء تفوق املعارك األرضية على سالح الطيران في القتل.
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ا
ثالثا :اًلعتقال والخطف واألسر
 .1بيانات عن اًلعتقال والخطف واألسرلهذا األسبوع
الجدول اآلتي رقم ( )3يبين حصيلة هذا األسبوع من أعمال االعتقال والخطف واألسر
أعمال االعتقال والخطف واألسر خالل األسبوع  5من آب /أغسطس
م
1

تاريخ

الجهة المرتكبة العدد النسبة الحالة

مجموعة
 29آب2017 ,
مسلحة مجهولة

4

2

 29آب2017 ,

قوات النظام

40

3

 29آب2017 ,

قوات النظام

3

4

9%

خطف

الموقع

معلومات عن المتقلين

األسباب

بلدة قنوات -
السويداء

من المخابرات الجوية التابعة
للنظام

مجهولة

مدنيين  -بينهم عائلة كاملة

مجهولة

شابين ورجل مسن

مجهولة

 85%اعتقال التل  -ريف دمشق
6%

اعتقال الهامة  -ريف دمشق

مالحظات
تم اإلفراج عنهم فيما بعد
واالحتفاظ بالسيارة

0%
المجموع

100% 47

جدول رقم ( – )3اًلعتقال والخطف واألسرخالل األسبوع  5من آب /أغسطس

مالحظات على البيانات املتعلقة باًلعتقال والخطف واألسر
ال يمكننا تسجيل حوادث اعتقال أو الخطف أو األسر ما لم تكن دقيقة ،فداعش على سبيل
املثال ،يعتقل عشرات الشبان ً
يوميا لسوقهم إلى الحرب ،لكن أعدادهم غير معروفة ،وال يمكن
تسجيلهم ،ونالحظ ذلك في األخبار أدناه.

 .2أخبارعن اًلعتقال والخطف واألسر
أ .تصاعدت وتيرة االعتقاالت التي ينفذها (تنظيم الدولة) بحق الشبان والرجال من أبناء محافظة دير
الزور ومن القاطنين فيها ،وسوقهم إلى املعسكرات وجبهات القتال ،مع تصاعد وتيرة نزوح الشبان
والرجال والعائالت من محافظة دير الزور نحو مناطق سورية أخرى ،فرا ًرا من االلتحاق بصفوف
التنظيم( .املرصد السوري –  27آب /أغسطس).
ً
ب .أطلقت منظمتا (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) و(من أجل العدالة والحياة) حملة على مواقع
التواصل االجتماعي ،بعنوان (ضد االختفاء القسري)؛ تهدف إلى «تسليط الضوء على معاناة ذوي
املختفين ً
قسريا» ،بالتزامن مع (اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري) في  30آب /أغسطس من كل
عام.
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ج.

د.

ه.
و.

ز.

ح.

ط.

ي.
ك.
ل.

ُ
قال بسام األحمد ،من منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) لـ (جيرون) :إن «الحملة تركز
ً
على اآلثار التي يتركها االختفاء القسري ،وخاصة على األهالي ،فهم يتأثرون ً
واقتصاديا؛ نتيجة
نفسيا
اختفاء معيل األسرة»( .جيرون –  28آب /أغسطس)
ً
جديدا بعد احتجاز قوات
بدأ معتقلو سجن حمص املركزي ،اإلثنين  28آب /أغسطس ،عصيا ًنا
النظام السوري خمسة من زمالئهم املعتقلين .وقد ألقت قوات النظام القنابل املسيلة للدموع على
املحتجين ،وقطعت املاء والكهرباء عنهم( .سمارت –  28آب /أغسطس).
أنهى املعتقلون في سجن حمص املركزي عصيانهم بعد استجابة إدارة السجن ملطالبهم بإرجاع
املحتجزين إلى زنزاناتهم ،بعد مفاوضات بين الطرفين( .سمارت –  29آب /أغسطس).
اعتقلت قوات النظام حوالى أربعين ًّ
مدنيا بينهم عائلة كاملة من مدينة التل بريف دمشق ،واقتادتهم
إلى فرع األمن السياس ي ،واعتقل رجال (األمن السياس ي) ثالثة أشخاص في بلدة الهامة بينهم رجل
مسن( .سمارت –  29آب /أغسطس).
أفرج (جيش اإلسالم) عن  10من موظفي مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق ،بينهم مدير التربية،
بعد اعتقالهم مدة وجيزة في أثناء حفل تكريم طلبة في مدينة دوما .وقد اعتقلوا بعد رفض مديرية
التربية والتعليم املنظمة لالحتفال الذي ترعاه الحكومة السورية املؤقتة ومجلس محافظة ريف
دمشق؛ السماح لـ (جيش اإلسالم) برعاية االحتفال( .سمارت –  29آب /أغسطس).
اعتقلت ميليشيات تابعة للنظام ،الثالثاء  29آب /أغسطسً ،
عددا من املدنيين على حواجز بلدتي
نبل والزهراء شمال حلب ،وذلك ملبادلتهم بأسير لدى الجيش السوري الحر شمالي حلب( .سمارت
–  29آب /أغسطس).
أصدر املركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين ،األربعاء  30آب/
أغسطسً ،
بيانا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري ،أكد فيه توثيقه « 220حالة
ً
إعالميا على األقل ما زالوا محتجزين أو
اعتقال أو خطف لإلعالميين ،منذ عام  ،2011من بينهم 32
ً
قسريا»( .جيرون –  30آب /أغسطس).
مختفين
ً
ً
وأسيرا من بينهم  4أطفال و 4مواطنات كانوا محتجزين لديه،
مختطفا
أفرج (جيش اإلسالم) عن 24
وسط تكتم من قبل جيش اإلسالم على تفاصيل العملية( .املرصد السوري –  31آب /أغسطس)
أفرجت قوات األمن الداخلي الكردي (اآلسايش) عن حوالى  300معتقل وسجين في سجونها ،منهم
حوالى  160معتقل من مدينة الطبقة( .املرصد السوري –  31آب /أغسطس).
ً
عنصرا من قوات النظام
أفرج جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو عن أكثر من 31
واملسلحين املوالين لها ،من بينهم الطيار الذي تم إسقاط طائرته الحربية في بادية السويداء في 15
آب /أغسطس الفائت ،وسط معلومات عن إفراج النظام عن عشرات املعتقلين ً
بناء على وعود
قطعها لدولة إقليمية( .املرصد السوري –  01أيلول /سبتمبر).
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م .قال طالس السالمة قائد فصيل (جيش أسود الشرقية) ،التابع للجيش السوري الحر أنهم سلموا
الطيار علي الحلو األسير لديهم للنظام السوري ،بعد عقد اتفاق معهم بضمانة الجانبين األردني
والروس ي( .سمارت –  01أيلول /سبتمبر).

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .طالب الدفاع املدني في بلدة الرحيبة بمساعدات للنازحين الواصلين من جرود عرسال ،ألن ما
يتلقوه يكفيهم «ليبقوا على قيد الحياة فقط».
وقال محمود قجة مسؤول الدفاع املدني عن أمور النازحين في املدارس« :إن الدفاع املدني والهالل
األحمر يقدمان املاء فقط ،بينما يقدم أهالي املنطقة تبرعات لتأمين الطعام ،والذي يتألف من
وجبة واحدة يوميا»( .سمارت  21آب /أغسطس).
ب .أعلن مجلس محافظة ريف دمشق تنفيذ مشروع إليواء النازحين من حي جوبر وبلدة عين ترما،
عبر تأهيل حوالى  250شقة في بلدات الغوطة الشرقية( .سمارت –  26آب /أغسطس).
ج .استقبلت قرى سنجار في منطقة معرة النعمان  700عائلة نازحة من منطقة عقيربات وقراها بريف
حماة الشرقي ،بينهم  600امرأة و 1800طفل ،وذلك بعد القصف الذي تعرضت له منطقتهم من
قبل النظام وحلفائه( .سمارت  27 -آب /أغسطس).
د .أعلنت (اإلدارة الذاتية) الكردية إيقاف استقبال النازحين في مخيم قرية قانا جنوبي محافظة
الحسكة ،نتيجة التدفق الكبير للنازحين ،وإلجراء عملية توسيع للمخيم.
وقالت شمسة إبراهيم اإلدارية في املخيم إن املخيم يضم  12500نازح من محافظتي دير الزور
والرقة ،يتوزعون على  1100خيمة إضافة لـ  200خيمة عشوائية ،وسط نقص حاد في الخدمات
الضرورية .وأضافت أن الوضع باملخيم «مأساوي ًّ
جدا» من الناحيتين الصحية والخدمية( .سمارت
  28آب /أغسطس).ه .قال مدير املكتب اإلعالمي في منظمة (جسور األمل) بمخيم الركبان عماد أبو شام ،إن حوالى 1500
شخص فروا من مخيم الحدالت (رويشد) إلى الركبان ،بعد اقتراب املعارك من محيطه ،وتخوف
األهالي من طلب (غرفة عمليات املوك) من الفصائل العسكرية باملنطقة االنسحاب منها لصالح
قوات النظام( .سمارت  31 -آب /أغسطس).

13

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األخير من شهر آب /أغسطس 2017

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ.
ب.

ج.

د.

بلغ عدد الالجئين العائدين إلى سورية حتى يوم السبت  26آب /أغسطس ،لقضاء عطلة عيد
األضحى 32 ،ألف الجئ( .سمارت  26 -آب /أغسطس).
كشفت (وزارة التعليم الوطني التركية) أنها تعمل على إلحاق حوالى  890ألف طالب سوري من أصل
 910آالف ،ممن هم في سن التعليم خالل العام الدراس ي الجديد ()2018 - 2017؛ باملدارس،
وطلبت من إدارات املدارس التركية «تسهيل التحاقهم» بها( .جيرون  26 -آب /أغسطس).
قال سمير بدران مدير اإلعالم واالتصال في مكتب (يونيسف) باألردن« :إن  25باملائة من أطفال
مخيم الزعتري خارج مقاعد الدراسة ،وإن (يونيسف) أطلقت ً
أخيرا حملة العودة إلى املدارس؛ بهدف
تشجيع أكبر عدد من الطلبة في مخيم الزعتري؛ للعودة إلى مقاعدهم الدراسية» .وأشار بدران إلى
أن مدارس مخيم الزعتري استقبلت حوالى  21ألف طالب وطالبةخالل العام الدراس ي املاض ي،
ويضم املخيم حوالى  80ألف الجئ سوري ،خصص ألبنائهم  29مدرسة ،ويضم املخيم ً
أيضا 26
ً
مركزا ً
تعليما ملشروع (مكاني) املرتبط بـ (يونيسف) ،يقدم برامج التعليم والدعم النفس ي االجتماعي
ألكثر من  20ألف طفل ،بما يحقق تلبية نواقص التعليم الرسمي لألطفال( .جيرون  29 -آب/
أغسطس).
قال محمد الحوراني الناطق باسم تنسيقية الالجئين السوريين في مخيم الزعتري األردني :إن «نحو
 200الجئ يعودون من مختلف املناطق األردنية إلى سورية كل ثالثة أيام ،عبر رحالت برية تسيرها
السلطات األردنية كل ثالثة أيام إلى نقطة عبور ،في منطقة الرويشد».
كان الحوراني قد أشار في وقت سابق إلى أن «النصف األول من العام الحالي شهد عودة نحو 1700
سوري ،عبروا الحدود إلى سورية طواعية»( .جيرون  30 -آب /أغسطس).

ه .أعلن الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون الجمعة عن رغبة بالده في تنظيم مؤتمر مطلع العام
القادم ،حول عودة الالجئين إلى سورية .وقال بعد لقائه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،إن
املؤتمر يمكن أن يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بالفصل األول من عام  ،2018ويشمل «الدول
املضيفة لالجئين في املنطقة لكي تؤخذ املسألة باالعتبار ،في إرساء االستقرار في سورية وكل
املنطقة»( .سمارت  01 -أيلول /سبتمبر).
و .قال وزير الداخلية األملاني توماس دي ميزير ،يوم الخميس  31آب /أغسطس ،إنه يؤيد (تمديد
الحظر) على السماح لالجئين السوريين في أملانيا بلم شمل أسرهم ،وتوقع الوزير دخول (عدد هائل
من السوريين) إلى أملانيا ،ما لم يتم تمديد الحظر الذي تنتهي مدة العمل به في آذار /مارس .2018
صحيفة (بيلد) األملانية ذكرت في وقت سابق أن «تقديرات الحكومة األملانية تشير إلى أن قرابة 390
ألف سوري ،ممن تم االعتراف بهم كطالبي لجوء ،سوف يطلبون تأشيرات دخول لذويهم ،عندما
تنتهي فترة سريان الحظر املفروض على ّ
لم شمل عائالت الالجئين»( .جيرون  01 -أيلول /سبتمبر).
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ا
خامسا :املشهد امليداني

(())1

 .1تطورات الحرب على (داعش)
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

و.

()1

ساد الهدوء جبهات القتال بين قوات النظام وامليليشيا املقاتلة معها وحزب هللا اللبناني من جهة،
وعناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) من جهة أخرى في جرود القلمون الغربي في عقب اتفاق بين
حزب هللا وقوات النظام وتنظيم (الدولة اإلسالمية) على وقف العمليات القتالية ،على أن يجري
تسليم أسرى وجثث لقتلى من حزب هللا اللبناني ،في مقابل السماح لعناصر التنظيم باالنتقال إلى
محافظة دير الزور ،حيث من املرتقب أن تجري عمليات تسليم الجثث ونقل عناصر التنظيم مع
عائالتهم إلى محافظة دير الزور خالل الساعات املقبلة .ومع انتهاء هذه العملية تكون قوات النظام
قد استعادت السيطرة على كامل الحدود السورية  -اللبنانية ،باستثناء مساحة مقابلة ملنطقة
شبعا (املرصد السوري  27 -آب /أغسطس).
قالت نوروز أحمد القيادية الكردية لرويترز« :ال يمكننا تحديد الفترة الزمنية التي ستنتهي خاللها
ً
طويال ً
ووفقا لخطتنا
معركة الرقة على وجه الدقة ألن الحرب لها ظروفها .ولكننا ال نتوقع أن تستمر
فإن املعركة لن تستغرق أكثر من شهرين من اآلن»( .رويترز –  28آب /أغسطس).
قامت قوات التحالف الدولي بعملية إنزال جديدة في الريف الغربي لدير الزور ،بهدف نقل عناصر
من تنظيم (الدولة اإلسالمية) على متن مروحياته إلى مقراته .وبحسب املرصد السوري لحقوق
اإلنسان ،فإن املرجح أن يكونوا من العناصر املتعاونة مع قوات التحالف( .املرصد السوري 31 -
آب /أغسطس).
أعلنت الناطقة الرسمية باسم غرفة عمليات (غضب الفرات) جيهان شيخ أحمد ،يوم الجمعة 01
أيلول /سبتمبر ،أن (قوات سوريا الديمقراطية -قسد)  ،أصبحت تسيطر على  65باملئة من مدينة
الرقة بعد سيطرتها على حيين جديدين( .سمارت  01 -أيلول /سبتمبر).
تمكنت قوات النظام تحقيق تقدم استراتيجي والسيطرة على جبل البشري الواقع في مثلث الرقة -
دير الزور  -حمص ،وهو من أكبر جبال البادية السورية ،ويعد من أهم معاقل تنظيم (الدولة
اإلسالمية) في سورية .وهذا التقدم مكن قوات النظام السيطرة على نحو  3آالف كيلومتر مربع من
البادية السورية( .املرصد السوري  31 -آب /أغسطس).
بات تنظيم (الدولة اإلسالمية) يترك جرحاه والجرحى املدنيين من دون أن يقوم بإسعافهم ،وقد
ً
ً
شفهيا إلى الجميع بأن يقوم كل منهم بخدمة نفسه( .املرصد السوري  01 -أيلول/
تعميما
وجه
سبتمبر).

يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
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ز .قال املبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا ،في حديث مع هيئة اإلذاعة البريطانية
( ،)BBCيوم الجمعة  01أيلول /سبتمبر ،إنه من املرجح هزيمة تنظيم (الدولة اإلسالمية) ،بحلول
نهاية شهر تشرين األول القادم .وتوقع أن تسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) مع الواليات املتحدة
على الرقة في نهاية تشرين األول القادم ،وأن تسيطر قوات النظام السوري وروسيا على دير الزور
الخاضعة للتنظيم ً
أيضا ،في نهاية أيلول الجاري أو مطلع تشرين األول.
أضاف ديمستورا أن «ما نراه في رأيي هو بداية نهاية هذه الحرب .وما نحتاج ضمانه هو أن يكون
هذا بداية السالم كذلك ،وهذا بداية التحدي في اللحظة الراهنة» .وحذر بالوقت ذاته من عودة
تنظيم (الدولة) في حال لم تتشكل حكومة (شاملة) بمشاركة الجميع ،خاصة «املجتمع السني ،وهو
األغلبية في سورية».
ّ
وعد ً
أيضا أن «من يعتقدون أنهم فازوا بالحرب ،أي الحكومة ،سيحتاجون للقيام ببادرة وإال
ستعود (داعش) خالل شهر أو شهرين»( .سمارت  01 -أيلول /سبتمبر).
ح .تمكنت قوات النظام تحقيق تقدم واسع في ريفي سلمية الشرقي والشمالي الشرقي ،حيث سيطرت
على عدد كبير من القرى ،ومنها آخر معاقل (تنظيم الدولة) في ريف حماة الشرقي وهو بلدة
ً
ًّ
سكنيا.
وتجمعا
عقيربات ،ما قلص سيطرة التنظيم في ريف حماة الشرقي إلى حوالى  20قرية
(املرصد السوري  01 -أيلول /سبتمبر) ،انظر الخريطة اآلتية؛
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 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
أ .دفعت الحرب على (داعش) التنظيم لالنسحاب من مساحات واسعة من البادية السورية ،لتدخل
هذه املساحات ضمن سيطرة قوات النظام واملسلحين املوالين لها ،وليتحول تنظيم (الدولة
اإلسالمية) الذي كان يسيطر في منتصف العام  2015على أكثر من نصف مساحة سورية ،إلى
تنظيم مسيطر على حوالى  15.8باملئة من مساحة سورية ،في حين إن النظام الذي كان يسيطر في
أواخر العام  2015على حوالى  22باملئة من مساحة سورية ،بات يسيطر اآلن على حوالى  44.8باملئة
من مساحة القطر.
أما (قوات سوريا الديمقراطية) فقد أصبحت في املرتبة الثانية من حيث السيطرة على املساحة،
حيث تسيطر على  22.8باملئة من األراض ي ،بعد أن تمكنت خالل األشهر الفائتة تحقيق تقدم كبير
بدعم من التحالف الدولي( .املرصد السوري  28 -آب /أغسطس) ،انظر الخريطة اآلتية؛

ب .تعرضت دورية للقوات األميركية بالقرب من منطقة منبج الستهداف من قبل الفصائل العاملة
ضمن عملية (درع الفرات) املكونة من القوات التركية والفصائل املدعومة منها ،وبحسب املرصد
السوري لحقوق اإلنسان فقد تكررت مثل هذه العمليات مرات عدة في األيام األخيرة( .املرصد
السوري  29 -آب /أغسطس).
ج .طالبت (غرفة عمليات املوك) التي ترأسها أميركا (قوات الشهيد أحمد العبدو) و(أسود الشرقية)
التابعين للجيش السوري الحر بوقف القتال ضد قوات النظام ،واالنسحاب من البادية السورية.
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الناطق الرسمي باسم قوات (الشهيد أحمد العبدو) ،عمر صابرين ،قال إنهم لن يسلموا البادية
ألحد ،ولكن في حال تركوا املنطقة سيتم تسليمها للنظام وامليليشيات الطائفية.
ُ
(غرفة املوك) اشترطت على الفصيلين االنسحاب إلى األردن بعد تسليمهم سالحهم ،حيث ستقام
لهم دورات تأهيل من أجل نقلهم في ما بعد إلى دير الزور للمشاركة في املعارك ضد تنظيم (الدولة
اإلسالمية)( .سمارت  31 -آب /أغسطس).

 .3خرائط السيطرة والنفوذ
-

الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع النفوذ العسكري على األراض ي السورية كاملها

املصدر :جسور للدراسات ،آخرتحديث  1أيلول /سبتمبر
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سبتمبر.

الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الشمالية الغربية بتاريخ  1أيلول/

املصدر :جسور للدراسات ،التحديث في  1أيلول /سبتمبر
-

الخريطة رقم ( )3أدناه ،تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الجنوبية بتاريخ  1أيلول /سبتمبر.
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املصدر :جسور للدراسات ،آخرتحديث في  1أيلول /سبتمبر
-

الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في املنطقة الشرقية في  1أيلول /سبتمبر.

املصدر :جسور للدراسات ،آخرتحديث في  1أيلول  /سبتمبر.
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-

الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع مواقع النفوذ في البادية السورية

املصدر :أخبارقاسيون ،آخرتحديث  30آب /أغسطس
-

الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر تقدم قوات النظام في داخل الحدود اإلدارية لدير الزور

املصدر :أخبارقاسيون – تحديث  1أيلول  /سبتمبر
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-

الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر تقدم قوات النظام في ريف حمص الشرقي

املصدر :أخبارقاسيون ،تحديث  1أيلول /سبتمبر
الخريطة رقم ( )8أدناه تظهر تقدم قوات سوريا الديمقراطية في مدينة إدلب

املصدر :أخبارقاسيون ،تحديث  1أيلول /سبتمبر
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الخريطة رقم ( )9أدناه تظهر توزع السيطرة بين قوات النظام ،وقوات سوريا الديمقراطية ،وقوات
تنظيم الدولة

املصدر :أخبارقاسيون – تحديث  1أيلول /سبتمبر
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام السوري وحلفائه
 .1على املستوى السياس ي
أ .وافق نظام األسد على اتفاق تم التوصل إليه بين (حزب هللا) اللبناني وتنظيم (داعش) ،أمس األحد،
يفض ي إلى نقل عناصر األخير املوجودين على الحدود السورية اللبنانية إلى دير الزور في سورية.
ونقل التلفزيون الرسمي لنظام األسد عن مصدر عسكري قوله أنه «تمت املوافقة على االتفاق الذي
ً
معتبرا أن ذلك جاء بعد ما أسماه «النجاحات التي حققتها
نظم بين (حزب هللا) وتنظيم (داعش) اإلرهابي»،
قواتنا املسلحة ،بالتعاون مع املقاومة الوطنية اللبنانية (حزب هللا اللبناني ،في جرود القلمون الغربي».
(جيرون  28 -آب /أغسطس).
ب .أعلن األمين العام لـ (حزب هللا) اللبناني ،حسن نصر هللا في خطاب مسجل له ،الخميس  31آب/
أغسطس ،أنه زار العاصمة السورية دمشق؛ للحصول على موافقة بشار األسد على نقل عناصر التنظيم،
ً
من الحدود السورية اللبنانية إلى مدينة البوكمال السورية ،تنفيذا لالتفاق الذي تم بين حزبه وتنظيم
ً
مؤخرا .وأن األسد وافق على املوضوع على الرغم من أنه (يشكل مصدر إحراج لنظامه)( .جيرون -
(داعش)
 01أيلول /سبتمبر).

 .2على املستوى العسكري
أ .قالت وسائل إعالم رسمية سورية يوم األحد إن الجيش وافق على اتفاق بين جماعة حزب هللا
اللبنانية وتنظيم الدولة اإلسالمية يسمح بنقل مقاتلي التنظيم من منطقة الحدود السورية
اللبنانية إلى شرق سورية .ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله «بعد النجاحات التي
حققتها قواتنا املسلحة بالتعاون مع املقاومة الوطنية اللبنانية (حزب هللا) في جرود القلمون الغربي...
تمت املوافقة على االتفاق الذي نظم بين حزب هللا وتنظيم داعش اإلرهابي»( .رويترز  27 -آب/
أغسطس).
ب .أعلنت روسيا عن وصول غواصتين حديثتين إلى (البحر األبيض املتوسط) ،وأنه من «املقرر أن
تدخال الخدمة ،وتعمال بشكل دائم ضمن قوام التشكيالت البحرية الروسية في هذه املنطقة».
(جيرون  29 -آب /أغسطس)
ج .كشف جنرال إيراني أن  25باملئة إلى  30باملئة من القوات اإليرانية التي أرسلت الى سورية أصيب
عناصرها أو قتلوا في سورية ،اإلحصائية تعد مفاجأة جديدة حول أعداد قتلى الحرس الثوري في
سورية( .شام  01 -أيلول /سبتمبر)
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د .قالت مصادر إسرائيلية إن موسكو «نشرت منظومة بطاريات (أس  )400للدفاع الجوي ،قرب أحد
املصانع اإليرانية إلنتاج صواريخ باليستية داخل سورية» ،ورأت أن هذه الخطوة ستكون «عقبة
كبيرة تعرقل استهداف هذه املنشأة من الجو».
من جهته قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في مكاملة هاتفية مع نظيره اإليراني« :مهما يكن
مجال التعاون بين إيران وسورية؛ فإن موقفي هو :إذا كان تعاونهما في أي مجال ال ينتهك القواعد
األساسية للقانون الدولي؛ فإن تعاونهما هذا ال يجب أن يكون موضع تساؤالت»( .جيرون  01 -أيلول/
سبتمبر).

 .3على باقي املستويات
أ .أكدت مجلة (ناشيونال إنترست) األميركية ،أن (حزب هللا اللبناني) نشط في العمل داخل الواليات
املتحدة لعقود ،وقام عدد من أعضائه بكثير من املهمات ،من بينها غسل أموال ،وجمع األموال،
إضافة إلى عمليات مراقبة .وبحسب املجلة ،فإن الحزب أنشأ شركات في الواليات املتحدة ،من بينها
شركات عطور كانت تستخدم في عمليات غسل األموال للحزب ،وقد عمد الحزب ً
أيضا إلى شراء
السيارات املستعملة في الواليات املتحدة وإعادة بيعها في أفريقيا ،وهي ً
أيضا جزء من شبكة عاملية
لغسل األموال ،شارك بها البنك اللبناني الكندي( .شام  28 -آب /أغسطس).
ب .كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) األميركية ،في تحقيق نشرته بعنوان «حزب هللا ،وكيل إيران
ومبعوثها ومطرقتها» عن تحول دور حزب هللا في ظل التغيرات التي يشهدها الشرق األوسط ،وتشعب
النزاعات خارج الصراع التقليدي مع إسرائيل ،مبينة أن الحزب لم يعد قوة بذاتها ،وإنما صار إحدى
األدوات األكثر أهمية في مساعي إيران للهيمنة اإلقليمية .وقالت الصحيفة إن «الحزب بات ينشط
في أماكن عدة وضد أعداء كثر ،حتى إن منتقديه صاروا يسمونه (بالكووتر إيران) في إشارة إلى شركة
املرتزقة األميركية التي استخدمتها واشنطن في العراق»( .شام  28 -آب /أغسطس)
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية

(())2

 .1على املستوى السياس ي
أ.

ب.

ج.

د.

تتخوف مصادر في االئتالف من سيطرة (هيئة تحرير الشام) على املؤسسات املدنية في إدلب؛ ما
قد يكون ذريعة للروسيين من أجل ارتكاب مجازر في املنطقة بحجة محاربة اإلرهاب .لذلك تعمل ما
بوسعها لدعم املجالس املحلية التابعة للحكومة املؤقتة؛ وترى أن على املجتمع الدولي التحرك
ً
صم َت املنظمات الدولية ليس ً
سريعا ،لدعم كل املنظمات املدنية في املنطقة ،وأن ْ
مبررا أمام حجم
الكارثة املحتملة في إدلب ،في حال سيطرت (هيئة تحرير الشام) على مفاصل العمل املدني هناك.
(جيرون –  26آب /أغسطس).
قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات ،جورج صبرا ،أن الدعوة لحضور مؤتمر (الرياض  )2املتوقع
عقده في تشرين األول القادم ،لتوسيع عمل (الهيئة) ،سيكون لـ (شخصيات وطنية) ،بغض النظر
عن التيارات والجهات التي تنتمي لها .وأنه «لن يكون هناك دعوة لـ تيارات ،ولن يكون هناك أي نوع
من املحاصصة حول ذلك ،إنما الدعوة ستكون لشخصيات وطنية ذات قيمة اعتبارية ،لها نشاط
ملموس في إطار الثورة السورية»( .سمارت –  27آب /أغسطس)
َ
املؤتمر التأسيس ي لـ (اتحاد
احتضنت مدينة وودج البولندية ،يومي  27 - 26آب /أغسطس الجاري،
تنسيقيات السوريين حول العالم) ،بمشاركة تنسيقيات عاملة في دول االتحاد األوروبي ونظيرتها في
الداخل السوري .وذكر البيان الختامي ّأن « ً
عددا ً
كبيرا من التنسيقيات ،في أوروبا وتركيا والداخل
السوري ،أعلنوا عن تأسيس اتحاد مستقل عن جميع التكتالت السياسية السورية القائمة»،
يهدف إلى «دعم وتنسيق الحراك الثوري؛ للوصول إلى تحقيق أهداف الثورة السورية ،ودعم
الشعب السوري في الداخل ودول اللجوء ،وتسهيل عودة الالجئين إلى وطنهم سورية»( .جيرون –
 28آب /أغسطس)
أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات ،رياض حجاب ،في لقائه عبر السكايب بالفعاليات املدنية
بمحافظة درعا ،أن الهيئة العليا للمفاوضات ثابتة على موقفها من مبادئ الثورة وأهدافها ،وفي
مقدمتها رحيل األسد قبل الشروع بأي عملية سياسية في سورية على الرغم من الضغط الدولي
الذي تتعرض لها الهيئة لتغيير مواقفها من الثورة السورية .وقال إن دخول منصة موسكو في
ً
تنازال ً
كبيرا إلرضاء الروسيين من قبل اإلدارة األميركية من جهة ومحاولة
خضم املفاوضات كان
تخفيض سقف مطالب الهيئة من جهة أخرى بعد محاوالت حثيثة من السيد ديمستورا للهدف
ذاته ،أوضح أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود ،وما يجري من اجتماعات ما هو إال

( )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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استغالل للدبلوماسية لتحقيق بعض املصالح الدولية ،ومحاولة من السيد ديمستورا لتغطية
فشله في إدارة ملف التفاوض( .شام –  30آب /أغسطس).

 .2على املستوى العسكري
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

أعلن املتحدث باسم (التحالف الدولي) الكولونيل رايان ديلون أن قوات النخبة السورية التي كانت
مشاركة في عملية (غضب الفرات) ومعركة الرقة الكبرى ال تشارك ً
حاليا في العمليات العسكرية في
ً
الرقة ،إال أنه سيكون لها دور مستقبال في تحقيق األمن واالستقرار في الرقة ،وأكد الكولونيل ديلون
أن قوات النخبة أثبتت أنها مستعدة للتضحية بحياتها في محاربة تنظيم (داعش) ،وأن هذه القوات
لم تتلق ً
سابقا تدر ًيبا من قبل الواليات املتحدة ،وأن بعض عناصرها ُسجل في برنامج للتدريب من
قبل التحالف الدولي ،وأضاف ديلون أنه جرى التدقيق والتأكد أن قيادة قوات النخبة صالحة
لضمها للتحالف الدولي( .املرصد السوري –  26آب /أغسطس).
فصلت (غرفة عمليات ريف حمص الشمالي) التابعة لـ (هيئة العشرين للمفاوضات) ،السبت،
(جيش التوحيد) من لجنة التفاوض ،بعد اجتماعه اليوم بصورة منفردة مع الوفد الروس ي،
وانسحاب معظم املجالس املحلية ،من خيمة التفاوض بقرية الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.
وقالت غرفة العمليات في بيان أصدرته أن فصل (جيش التوحيد) التابع للجيش السوري الحر،
جاء «لتجاوزه الخطوط الحمراء املتفق عليها بين فصائل الغرفة»( .سمارت –  26آب /أغسطس).
جرت عملية تبادل لألسرى بين (هيئة تحرير الشام) من جهة و(جيش اإلسالم) من جهة أخرى في
غوطة دمشق الشرقية ،حيث ُسلم  5أسرى من (جيش اإلسالم) مقابل عدد مماثل من (هيئة تحرير
الشام) ،بينهم عدد من الجرحى( .املرصد السوري –  28آب /أغسطس).
يدور قتال عنيف منذ فجر اليوم االثنين  28آب /أغسطس في منطقة حوض اليرموك بريف درعا
الغربي ،بين فصائل املعارضة العسكرية من جهة ،و(جيش خالد بن الوليد) املبايع لتنظيم الدولة
ً
تمهيدا إلنهاء
من جهة أخرى ،في سعي من الفصائل لتقليص نطاق سيطرة (جيش خالد بن الوليد)
وجوده هناك( .املرصد السوري –  28آب /أغسطس).
هبدأت (الجبهة الوطنية لتحرير سورية) التابعة للجيش السوري الحر التجهيز النضمام حوالى 25
ألف مقاتل من فصائل عسكرية عدة من (الحر) العاملة في مختلف املحافظات السورية إلى
صفوفها.
وقال املتحدث الرسمي باسم الجبهة ،معاوية الزعبي ،إن الهدف من هذا التشكيل هو جمع
الفصائل العسكريين العاملة على األراض ي السورية ضمن تشكيل عسكري قوي ،وجسم سياس ي
موحدً ،
الفتا أن التشكيل الوليد يمتلك ً
عددا ً
كبيرا من األسلحة الثقيلة واملتوسطة والفردية( ،وال
يتلقى ً
دعما من أحد).
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وأضاف (الزعبي) أن الجبهة تنسق مع فصائل محافظة دير الزور للتحضير ملعركة السيطرة عليها
من تنظيم (الدولة اإلسالمية)ً ،
الفتا أن معركة دير الزور من األهداف األولى للتشكيل الجديد.
وقال إنهم يرفضون التنسيق مع (قوات سوريا الديمقراطية) ،وال مع التحالف الدولي الذي يدعم
األخيرة ،م ً
ضيفا أن التنسيق سيكون وفق معطيات املعركة.
وأشار الزعبي إلى أن (الجبهة الوطنية لتحرير سورية) تنتشر في املناطق الخارجة عن سيطرة قوات
النظام السوري كافة ،وتعد محافظة درعا مركز ثقلها ،ويبلغ عدد مقاتليها حوالى  60ألف مقاتل.
(سمارت –  28آب /أغسطس).
و .أعلنت مجموعة من الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر ،في بيان لها يوم األحد ،عن
تشكيل (املجلس الثوري للعشائر) في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي ،وسط وشمالي
سورية .ويضم املجلس الفصائل التالية (اتحاد العشائر ،جيش العشائر ،جيش الفاتحين ،ملوك
البر ،سرايا الجنوب ،كتيبة الصديق) ،وهدفه ،بحسب بيان التشكيل« ،إسقاط النظام ومنع
استغالل النمط العشائري في اقتتال الفصائل»( .سمارت –  28آب /أغسطس).
ز .أعلنت مجموعة من الفصائل العسكرية في مدينة الصنمين شمال درعا عن تشكيل مجلس
عسكري يتبع للجيش السوري الحر ،ليكون الجهة الوحيدة املسؤولة عن إدارة الشؤون األمنية في
املدينة .ويتألف املجلس العسكري من عشرة فصائل هي« :ألوية :شعلة الثورة ،مجاهدي
الصنمين ،شهداء الصنمين ،صقور الصمنين ،فجر التحرير ،وكتائب :زلزال الصنمين ،أحرار
الصنمين ،نصرة الحق ،صقور البادية ،شهداء الفاروق»( .سمارت –  28آب /أغسطس).
ح .دعا (املجلس اإلسالمي السوري) في بيان له ،الفصائل الثورية لتشكيل جيش موحد يضم مختلف
الفصائل العاملة في سورية .على أن يكون ً
تابعا لوزارة دفاع تشكلها ،وترعاها الحكومة السورية
املؤقتة.
بدوره ،رد رئيس (الحكومة املؤقتة) جواد أبو حطب على البيان بتوجيه دعوة مماثلة «لتشكيل
جيش وطني موحد ،يدافع عن الشعب ويعمل على إسقاط النظام»( .سمارت –  30آب /أغسطس)
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 .3املستجدات في مناطق سيطرة املعارضة
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

و.

ز.

ح.

وجهت (رابطة اإلعالميين في الغوطة الشرقية) خطابات لـ (جيش اإلسالم) و(حركة أحرار الشام
اإلسالمية) إضافة إلى (فيلق الرحمن) التابع للجيش الحر لإلفراج عن املعتقلين جميعهم في سجونهم
بمناسبة اقتراب عيد األضحى .وتواصلوا لهذا الغرض مع املجالس املحلية التي تملك قائمات بأسماء
املعتقلين.
دخلت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من  50شاحنة تحوي  43ألف سلة غذائية ،وأكياس طحين
وأدوية وأغذية أطفال وألبسة؛ إلى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي .وتأتي هذه القافلة بعد
تسعة أيام من دخول القافلة األولى إلى مدينة تلبيسة( .املرصد السوري –  28آب /أغسطس).
استجابة ملطالبة مجالس محلية ووجهاء في محافظة القنيطرة ،أعلنت (هيئة اإلدارة والتغيير)
العاملة في محافظة القنيطرة ،السبت ،مطالبتها بعدم التمديد لرئيس مجلس محافظة القنيطرة
ً
تعليقا على تجدد املطالبات بإقالته بسبب «الفساد اإلداري
(ضرار البشير) لدورة قادمة،
واالستبداد بالرأي وعدم تطبيق قوانين اإلدارة املحلية»( .سمارت –  26آب /أغسطس)
ً
ً
مركزيا ،يغطي حاجة تجار اللحوم في املدينة
أفاد املجلس املحلي في مدينة دوما أنهم افتتحوا مسلخا
ومحيطها في الغوطة الشرقية( .سمارت –  27آب /أغسطس).
افتتح ،األحد معرض نسائي لألشغال اليدوية في بلدة بيت سحم جنوب دمشق ،نظمه مركز (نساء
ماهرات) بالتعاون مع منظمة (سواعدنا).
مسؤول في مركز (نساء ماهرات) ،قال إن املركز افتتح مراكز تشغيلية لبيع منتجات تصنعها أكثر
من  1100امرأة مستفيدة من الدورات التي ينظمها( .سمارت –  27آب /أغسطس).
قال عماد برق وزير التربية في الحكومة السورية املؤقتةّ :إن «نحو  750ألف ،ممن هم في سن
التعليم ،متسربون من العملية التعليمة ،في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام»( .جيرون – 28
آب /أغسطس).
أعلن مجلس محافظة القنيطرة ،انطالق عمل (الهيئة السياسية ملحافظة القنيطرة) برئاسة خالد
الخطيب ،وهي الهيئة التي أعلن مجلس محافظة القنيطرة تشكيلها في التاسع من آب /أغسطس
ً
مؤتمرا للسالم بين سورية
الجاري ،ر ًّدا على عقد شخصيات من أبناء الجوالن املقيمين في أوروبا
وإسرائيل في أملانيا( .سمارت –  28آب /أغسطس)
تسلمت (اإلدارة املدنية للخدمات) التابعة لـ (هيئة تحرير الشام) "عنوة" مؤسسات خدمية تتبع
ملجلس مدينة إدلب ،منها مديريتا املياه والنقل والبلدية ،وأقالت مديريها ،وعينت مديرين يتبعون
لها بصورة مباشرة.
وفي سياق متصل ،دخلت عناصر من (هيئة تحرير الشام) مبنى البلدية ،وطردت موظفيه بالقوة.
(سمارت –  29آب /أغسطس).

29

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األخير من شهر آب /أغسطس 2017

ط .أصدرت محكمة التمييز التابعة لـ (مجلس القضاء املوحد) في حمصً ،
عفوا ً
عاما عن املسجونين في
سجونها بمناسبة حلول عيد األضحى .وبحسب املحامي جمال األشقر عضو املحكمة ،فإن القرار
ً
مسجونا من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي ،ممن ارتكبوا الجنح أو الجنايات أو
سيشمل أربعين
ممن اتصلوا بتنظيم (الدولة اإلسالمية) بقصد االنضمام إليه أو تقديم معلومات وخدمات
لوجستية له من دون أن ينتج ضرر عنها( .سمارت –  29آب /أغسطس).

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى تنظيم (الدولة اإلسالمية  -داعش)
 .1على املستوى العسكري
أ .تصاعدت وتيرة االعتقاالت التي ينفذها (تنظيم الدولة) بحق الشبان والرجال من أبناء محافظة
دير الزور ومن القاطنين فيها ،وسوقهم إلى املعسكرات وجبهات القتال ،مع تصاعد وتيرة نزوح
الشبان والرجال والعائالت من محافظة دير الزور نحو مناطق سورية أخرى ،فرا ًرا من االلتحاق
بصفوف التنظيم( .املرصد السوري –  27آب /أغسطس).
ب .قال الجنرال األميركي ستيفن تاونسند القيادي في قوات التحالف الدولي في سورية والعراق،
الخميس  31آب /أغسطس ،في مؤتمر صحافي بالعاصمة العراقية بغداد؛ إن القافلة التي تقل
عناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) وعائالتهم إلى الحدود السورية  -العراقية ،عادت أدراجها إلى
مناطق (لم يحددها) خاضعة لسيطرة النظام السوري .وأضاف أن قوات التحالف لم تهاجم
القافلة ،لكنها ضربت كل عنصر أو مركبة تابعة لتنظيم (الدولة) حاولت االقتراب من القافلة.
(سمارت –  31آب /أغسطس).

 .2أوضاع الناس في مناطق سيطرة تنظيم الدولة
أ .قالت منظمة (أنقذوا األطفال) إن أطفال مدينة الرقة بحاجة إلى دعم نفس ي قد يستمر لعقود ،من
جراء ما عاشوه بظل سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية) على مدينتهم ومعاركه مع (قوات سوريا
الديمقراطية -قسد).
ووصفت املنظمة في تقرير لها حياة األطفال بـ (الوحشية) التي ال يمكن تصورها ،من جراء مشاهدة
عمليات اإلعدام والتفجيرات بالقرب منهم ،محذرة من (الندوب النفسية) التي ستستغرق سنوات
وحتى عقود للشفاء منها .وأشارت إلى أن ً
كثيرا من األطفال بدت عليهم أثار (اإلجهاد السام) ،وهي
حالة نفسية تنتج عن فقد األحباء واألقارب ،مشيرة إلى أن  90باملئة من األطفال الذين التقتهم فقدوا
أحد أقاربهم باالعتقال أو من جراء القصف أو انفجار اللغم( .سمارت –  28آب /أغسطس).
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توصل النظام السوري وتنظيم (الدولة اإلسالمية) ،الثالثاء  29آب /أغسطس ،التفاق يقض ي
بخروج حوالى  10آالف مدني محاصر في ناحية عقيربات شرقي مدينة حماة باتجاه محافظة إدلب.
رئيس املجلس املحلي لعقيربات أحمد حموي ،قال إن االتفاق بين الطرفين أبرم بوساطة أحد وجهاء
ً
وألغاما أزيلت من الطريق املقرر خروج املدنيين عبره( .سمارت –  29آب/
عقيربات ،وأن حواجز
أغسطس)
ب .فشل االتفاق املبرم بين قوات النظام السوري وتنظيم (الدولة اإلسالمية) الذي نص على إجالء
املدنيين من منطقة عقيربات (موضوع الخبر السابق) ،ليبدأ األخير بإعادة املدنيين من نقطة
تجمعهم إلى قراهم بالقوة( .سمارت –  29آب /أغسطس).

31

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األخير من شهر آب /أغسطس 2017

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى القوى الكردية
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد أخبار

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد أخبار

 .3أوضاع السوريين في مناطق سيطرة الفصائل الكردية
أ .بعد أن فرضت اإلدارة الذاتية تدريس مناهج دراسية على املدارس في املناطق التي تسيطر عليها في
محافظة الحسكة ،ساد التوتر حي غويران في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة الحسكة ،وخرج األهالي في
تظاهرات رفضوا خاللها هذه املناهج ،وطالبوا بخروج القوات الكردية وقوات األمن الداخلي الكردي من
مناطقهم ،وباإلفراج عن املعتقلين ،ورفعوا الفتات كتب عليها «إذا كنتم تريدون الديمقراطية فنحن نريد
لغتنا العربية»( .املرصد السوري  26 -آب /أغسطس).
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ا
عاشرا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
أ .قال املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا خالل إفادته أمام مجلس األمن ،األربعاء  30آب/
أغسطس ،إنه ينوي عقد جولة محادثات سورية جديدة في جنيف ،في تشرين األول /أكتوبر القادم،
وذلك بعد أن استعرض بعض التطورات اإليجابية على األرض السورية ،ودعا (النظام واملعارضة) إلى
وحسما»ً ،
ً
مبينا أن «التحدي اآلن يتمثل في ضرورة أن يتحقق
االنخراط «في مفاوضات أكثر جدية
التقدم في املجال السياس ي» .وأضاف« :حان الوقت للتمسك بالواقعية ،والتحول من منطق الحرب إلى
ً
التفاوض ،ووضع مصلحة الشعب السوري أوال»( .جيرون –  31آب /أغسطس).
ب .أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية الجمعة 01 ،أيلول /سبتمبر ،في بيان لها ،أن الجولة السادسة
من محادثات (آستانة) حول سورية ستعقد في الرابع عشر والخامس عشر من شهر أيلول /سبتمبر
الحالي .وأن املشاركين بالجولة الجديدة عازمون على تأكيد حدود مناطق (تخفيف التصعيد) في
محافظات حمص وإدلب وريف دمشق( .سمارت –  01أيلول /سبتمبر).

حادي عشر :املستجدات في مواقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
وسياساتها
 .1الوًليات املتحدة األميركية
قال (روبرت فورد) آخر سفير أميركي لدى سورية لصحيفة (ذي ناشيونال) اإلماراتية« :إن الحرب التي
بدأت تخمد قد انتصر فيها األسد .وإن األسد لن يخضع ً
غالبا ألي مساءلة أو محاكمة بخصوص املجازر
ً
التي نفذها بحق الشعب السوري ،وأنه سيبقى في الحكم .وقال ً
مضيفا
أيضا أن إيران ستبقى في سورية.
"هذه وقائع علينا القبول بها وال يمكن تغييرها»( .شام –  29آب /أغسطس).

 .2روسيا اًلتحادية
قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف خالل مؤتمر صحافي مع نظيره اإلماراتي في أبو ظبي ،الثالثاء
 29آب /أغسطس ،إنه على (املعارضة السورية) العودة إلى طاولة املفاوضات ،لتسوية الوضع في البالد.
وقال أن عليها التصرف «بشكل واقعي والتخلي عن اإلنذارات النهائية التي ال تتماش ى مع قرارات مجلس األمن
الدولي» ،ومن بينها أن السوريين يجب أن يقرروا مصير بلدهم( .سمارت –  29آب /أغسطس).
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 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .دافعت املستشارة األملانية أنغيال ميركل ،يوم األحد  27آب /أغسطس ،في لقاء صحافي عن قرارها
السابق الذي اتخذته في عام  2015حول سياسة (الباب املفتوح) في أملانيا الستقبال الالجئين،
ً
وقالت« :كان ً
ً
استثنائيا ،واتخذت قراري
استنادا إلى ما اعتقدت أنه الصواب ،من وجهة النظر
وضعا
السياسية واإلنسانية» ،وأكدت ميركل أنه لو تكررت األمور «التخذت القرارات نفسها ،بالطريقة
نفسها مرة أخرى» ،ورأت أن هذه األوضاع التي وصفتها بـ (االستثنائية) ستتكرر بين الحين واآلخر في
تاريخ البالد ،ويجب «على رئيس الحكومة التصرف ،وقد تصرفت»( .جيرون –  28آب /أغسطس).
ب .أكد الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم الثالثاء  29آب /أغسطس ،في الحفل السنوي للسفراء
الفرنسيين في قصر اإلليزيه ،أن األولوية في سياسته الخارجية هي (الحرب ضد اإلرهاب) في سورية.
ً
اجتماعا في مقر األمم املتحدة
أضاف ماكرون أن مجموعة اتصال جديدة بشأن سورية ستعقد
بمدينة نيويورك األميركية ،بمشاركة (دول رئيسة) من دون أن يسميها.
وقال إن التعاون مع روسيا أسفر عن (نتائج ملموسة) بشأن الحد من استخدام النظام السوري
لألسلحة الكيماوية( .سمارت –  29آب /أغسطس).
ج .قال وزير الخارجية الفرنس ي إيف لودريان في تصريح إلذاعة لوكسمبورغ« ،ال يمكن ان نبني السالم
مع االسد .ال يمكنه ان يكون الحل .الحل هو في التوصل مع مجمل الفاعلين إلى جدول زمني لالنتقال
السياس ي يتيح وضع دستور جديد وانتخابات ،وهذا االنتقال ال يمكن أن يتم مع بشار األسد الذي
قتل ً
قسما من شعبه»( .سمارت  01أيلول /سبتمبر).
د .أعلن الرئيس الفرنس ي ،إيمانويل ماكرون يوم الجمعة رغبة بالده في تنظيم مؤتمر مطلع العام
القادم ،حول عودة الالجئين إلى سورية .وقال بعد لقائه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،إن
املؤتمر يمكن أن يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بالفصل األول من عام  ،2018ويشمل «الدول
املضيفة لالجئين في املنطقة لكي تؤخذ املسألة باالعتبار ،في إرساء االستقرار في سورية وكل
املنطقة»( .سمارت –  01أيلول /سبتمبر).
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 .4دول الخليج
ً
حثت اإلمارات كال من إيران وتركيا يوم الثالثاء على إنهاء ما وصفته باألعمال (االستعمارية) في سورية،
مشيرة إلى أنها غير مرتاحة إزاء تقلص نفوذ دول الخليج العربية في الحرب( .رويترز –  29آب /أغسطس)

 .5باقي الدول العربية
أ .قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم األردني محمد املومني في برنامج تلفزيوني مساء الجمعة  25آب/
ً
إيجابيا ،ونذكر أنه حينما قررت
أغسطس« :إن عالقتنا مع األشقاء في سورية مرشحة ألن تأخذ منحى
الجامعة العربية إغالق السفارات السورية ،إبان قرار املقاطعة ،طلبنا االستثناء في هذا األمرً ،
نظرا إلى
خصوصية العالقة بيننا وبين الشقيقة سورية ،والسفارة األردنية في سورية استمرت في العمل ،كما
السفارة السورية في عمان التي ال تزال تعمل»ّ .
وعبر عن تفاؤله بتعاظم هذا املنحى وزخمه في املستقبل
القريب.
ب .أضاف املومني «عندما نتحدث عن استقرار وعالقات تتجه بشكل إيجابي ،بيننا وبين الدولة السورية،
والنظام السوري ،فهي رسالة مهمة للجميع ،وفي قادمات األيام سيكون هناك استدامة للزخم».
(جيرون –  26آب /أغسطس).
ج .قال القائد العسكري لـ (قوات ثوار الجنوب) أحد فصائل الجيش السوري الحر قاسم أبو الزين شرف،
إن األردن منع دخول جرحى من الجيش السوري الحر لتلقي العالج ،بعد انتظارهم تسع ساعات عند
املعبر الحدودي قرب بلدة تل شهاب بدرعا .ما جعلهم يسعفون الجرحى إلى إسرائيل( .سمارت – 30
آب /أغسطس).
د .أعلن الجيش اللبناني ،األربعاء  30آب /أغسطس ،عن انتهاء عملية (فجر الجرود) التي أطلقها في مناطق
سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية) على الحدود السورية – اللبنانية .وقال قائد الجيش اللبناني العماد
جوزيف عون في كلمة له على املوقع الرسمي لـ (الجيش) ،إن العملية حققت االنتصار في جرود رأس
ً
مشيرا إلى مقتل العناصر الذين كانوا مخطوفين لدى
بعلبك والقاع بإخراج عناصر التنظيم منها،
األخير ،بعد أن كان مصيرهم مجهوال( .سمارت –  30آب /أغسطس).
ه .صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لصحيفة (لوموند) الفرنسية ،أنه إذا أراد املجتمع الدولي
ًّ
حال على املدى الطويل في سورية ،فالسبيل الوحيد لذلك هو رحيل رئيس النظام السوري بشار األسد،
ً
مبينا أن «النظام ال يسيطر على أراضيه ،بل روسيا وإيران تفعالن»( .سمارت –  01أيلول /سبتمبر).
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 .6إسرائيل
أ .كشف البروفيسور (أبراهام بن تسفي) املعلق في صحيفة (إسرائيل اليوم) للشؤون األميركية ،سر
العالقات املتنامية بين إسرائيل وروسياً ،
وكثيرا من التساؤالت حول السر الذي يقف خلف تلك
العالقة وحجم الشراكة الروسية اإلسرائيلية املثيرة للجدل.
وأكد بن تسفي ،أن «مفتاح كبح جماح املحور الشيعي في سورية واملنطقة كلها ،يوجد في خزنة
ً
ً
موضحا أن «استخدام حاكم الكرملين لهذا املفتاح سيكون منوطا بطبيعة وحجم الشراكة
بوتين»،
الروسية اإلسرائيلية وبنجاعة روافع التأثير اإلسرائيلي».
ب .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،خالل اجتماعه مع األمين العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس في مدينة القدس «إن إيران تبني مواقع لصنع الصواريخ املوجهة في سورية
ولبنان ،الستخدمها ضد إسرائيل» .وأنها تحول سورية لقاعدة عسكرية لها في إطار محاولتها لـمحو
إسرائيل ،وأكد أن إسرائيل لن تقبل أن تبني إيران مواقع إلنتاج صواريخ موجهة بدقة( .سمارت –
 28آب /أغسطس).

 .7باقي دول العالم
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خالل مؤتمر صحافي مع امللك األردني عبد هللا الثاني ،الثالثاء
 29آب /أغسطس ،في أوتاوا؛ ّأن بالده ستقدم نحو « 36مليون دوالر أميركي ،لدعم الالجئين السوريين في
األردن»( .جيرون –  30آب /أغسطس).

 .8األمم املتحدة
أ .أعرب ممثل منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) فران إكيزا عن ذهوله من األوضاع اإلنسانية
التي يعيشها أطفال سورية في املناطق املتفرقة من البالد ،وعبر عن قلقه إزاء ما أسماها «التجارب
الصادمة التي يمر بها أطفال الرقة ودير الزور ،على وجه التحديد ،بما في ذلك معاناة العنف الوحش ي،
والتشرد ،وفقدان األصدقاء ،وأفراد األسرة».
أضاف إكيزا« :إنني مذهول من الصدمات النفسية العميقة التي تعرض لها األطفال الذين وصلوا إلى
املخيمات ،فهم يعانون من الجوع ،والعطش ،والخوف»( .جيرون –  26آب /أغسطس).
ب .تقدم املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا باقتراح للدول الراعية ملؤتمر جنيف ،بأن يكون
لألكراد في دستور سورية الجديد حق الفيتو في تجاهل قرارات الحكومة املركزية في سورية.

36

مرصد حرمون

تقرير عن األسبوع األخير من شهر آب /أغسطس 2017

وكالة (آكي) اإليطالية التي نقلت الخبر أضافت أن «الواليات املتحدة رفضت املبدأ ،وسترفضه روسيا
ً
أيضا .لكن املبعوث األممي لديه أمل في أن ُيقنع اللجنة الدستورية التي أعلن عنها لوضع مبادئ
دستورية لسورية ،بأن توافق على هذا الطلب»( .جيرون –  29آب /أغسطس).
ج .قال مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين ،إنه يخش ى من أن القوات
املهاجمة ملدينة الرقة فشلت في التقيد باملبادئ الدولية للقانون الدولي اإلنساني خالل تنفيذها لألعمال
القتالية ،في إشارة إلى عمليات التحالف الدولي و(قوات سورية الديمقراطية -قسد)( .سمارت – 31
آب /أغسطس).
د .طالب مساعد األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن أوبراين خالل جلسة استماع
ملجلس األمن حول سورية ،األربعاء  30آب /أغسطس ،الدو َل األعضاء في مجلس األمن بتجاوز
خالفاتهم ،والسعي إليجاد حل ينهي الصراع في سورية ،وأشار إلى أنه على أعضاء مجلس األمن جميعهم
«أن يشعروا بالعار ،إزاء إخفاقهم في وضع نهاية للوضع املخيف الذي يعيشه السوريون ،بعد مقتل
ّ
 500ألف شخص على األقل» .ودعا إلى إحالة ما يجري في البالد إلى املحكمة الجنائية الدولية ،وحث
مجلس األمن الدولي «باسم اإلنسانية املشتركة ،على إيجاد سبيل إلنهاء معاناة السوريين الذين
يدفعون ثمن الفشل السياس ي»( .جيرون –  31آب /أغسطس).
ه .قال املبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا في حديث مع هيئة اإلذاعة البريطانية
( ،)BBCيوم الجمعة  01أيلول /سبتمبر ،إنه من املرجح هزيمة تنظيم (الدولة اإلسالمية) بحلول نهاية
شهر تشرين األول القادم .وتوقع أن تسيطر (قوات سورية الديمقراطية) مع الواليات املتحدة على
الرقة في نهاية تشرين األول القادم ،وأن تسيطر قوات النظام السوري وروسيا على دير الزور الخاضعة
أيضا للتنظيم في نهاية أيلول الجاري أو أوائل تشرين األول.
أضاف ديمستورا أن «ما نراه في رأيي هو بداية نهاية هذه الحرب .وما نحتاج ضمانه هو أن يكون هذا
بداية السالم كذلك ،وهذا بداية التحدي في اللحظة الراهنة» .وحذر بالوقت ذاته ،من عودة تنظيم
(الدولة) في حال لم تتشكل حكومة (شاملة) بمشاركة الجميع ،خاصة «املجتمع السني ،وهو األغلبية
في سورية».
ّ
وعد أيضا أن «من يعتقدون أنهم فازوا بالحرب ،أي الحكومة ،سيحتاجون للقيام ببادرة وإال ستعود
(داعش) خالل شهر أو شهرين»( .سمارت –  01أيلول /سبتمبر).
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ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
أ .تحت عنوان «واشنطن تقرر التعايش من دون التصالح مع األسد» كتبت جويس كرم مقالة في
صحيفة الحياة جاء فيها:
« ...ها هي واشنطن تعود للتأقلم مع بقاء األسد الذي ال مؤشر الى خروجه من السلطة وال إلى تغيير
سلوكه في شكل يفتح الباب أمام حل سياس ي .مستقبل سورية هو اليوم في قبضة تحالف إيران -
األسد  -روسيا ،مع ما يعنيه ذلك للجهاز األمني واالستخباراتي للنظام ومليليشيات إثنية ومتطرفة
سيستمر حضورها في املدى املتوسط».
«فإدا ة ترامب تتحرك من منطلق التعايش مع فكرة بقاء األسد من دون التصالح معه ً
ووفقا
ر
لخطوط براغماتية وعسكرية تنال تأييد وزارة الدفاع األميركية .بداية ،ليست هناك إرادة أميركية
لدعم املعارضة السورية املسلحة ،والتركيز في سورية هو على أربعة أهداف ومصير األسد ليس بينها
وهي - 1 :هزيمة «داعش»  - 2ضمان أمن إسرائيل  - 3استيعاب أزمة الالجئين  - 4ضبط السالح
الكيماوي».
«أما ما تبقى مما يفعله األسد ومعارضوه في الغوطة أو إدلب أو حمص أو الجنوب السوري فهو
ضمن تفاصيل ميدانية ال تستحوذ أولوية التدخل بالنسبة لإلدارة .هناك ً
أيضا حساسية أكبر لدى
إدارة ترامب من ملف تغيير األنظمة بعد تجارب العراق وليبيا والتي عارضها املرشح وأدت برأيه الى
دول فاشلة استغل الفراغ فيها تنظيمات إرهابية وإيران».
«في الوقت ذاته ،بقاء األسد كواقع سياس ي وعسكري ال يعني مصالحة أميركية معه كما يقول فورد.
ً
ً
ومصرفيا.
اقتصاديا
ال بل تمنع العقوبات األميركية من الكونغرس أي إدارة من االنفتاح على دمشق
ومن دون تسوية سياسية شاملة ال يمكن الحديث ال عن عقود إعادة إعمار أميركية في سورية ،أو
إعادة فتح للسفارات الغربية في دمشق .ويحتم تحالف األسد مع إيران وتعزيز النفوذ اإليراني في
سورية من مقاتلين أفغان وعراقيين ولبنانيين استقطبتهم طهران للدفاع عن مصالحها وعن
النظام ،يحتم ذلك بقاء األسد في خانة استراتيجية ال تتوافق مع الواليات املتحدة .فال دعم إسرائيل
وال حتى القوات الكردية يتفق اليوم مع تطلعات إيران ،والرهان اإلسرائيلي هو على روسيا الحتواء
هذا النفوذ من دون توقعها أن تنجح في ذلك.
كل ذلك يعني أن املعادلة األميركية في سورية انقلبت عما كانت عليه منذ ست سنوات ،وهي تركز
على البعد اإلقليمي للنزاع وعلى دور إيران وأمن إسرائيل وحصة األكراد .أما مصير األسد فلم يعد
ً
تفصيال ضرورًيا لألميركيين ،والتعايش معه ممكن كما التعايش مع عمر البشير أو كيم جونغ أون
أو نيكوالس مادورو»( .الحياة –  27آب /أغسطس)
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ب .نشر موقع (أمد لإلعالم) مقالة مترجمة عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) اإلسرائيلية بعنوان:
«بوتين "يصفع" نتنياهو بسورية بتمسك روسيا بالتحالف مع إيران» تتناول ما كتبه املحلل
السياس ي شمعون شيفر في الصحيفة نفسها حول قمة نتياهو  -بوتين في روسيا ،جاء فيها:
«بحسب شيفر فإن القمة كانت فاشلة من ناحية إسرائيلية ،حيث أصر بوتين على موقفه الذي
ً
يفضل الوجود اإليراني بسورية ،مفضال ذلك على مطالب ومصالح إسرائيل ،وإن روسيا ستواصل
تعزيز وتدعيم إيران باملنطقة.
ولفت شيفر ،إلى أن نتنياهو سعى جاهدا من أجل إقناع الرئيس الروس ي بأن الوجود اإليراني
ً
خطرا إستر ً
بسورية يشكل ً
ووجوديا على دولة إسرائيل ،بيد أن جهوده تكللت بالفشل ولم
اتيجيا
تثمر شيئا.
موقف بوتين هذا كان صادما لنتنياهو ،الذي شدد في اللقاء على أنه يجب العمل على إخراج القوات
اإليرانية و"حزب هللا" و"امليليشيات الشيعية" من سورية ،كما حذر مما أسماه "لبننة سورية" ،ومن
ً
مسبقا من
أن ترسيخ التواجد اإليراني في سورية لن يساعد في استقرار املنطقة ،وأنه يجب التحذير
ً
أجل منع الحرب مستقبال ،لكن شيفر شكك بإمكانية أن يأخذ بوتين هذه التصريحات على محمل
الجد.
وحسب مصادر إعالمية روسية ،فإن الرئيس الروس ي شدد في لقائهما على أهمية الحلف بين روسيا
وإيران في الشرق األوسط والعالقات اإلستراتيجية بين البلدين ،مع اإلشادة بالعالقات بين روسيا
وإسرائيل وتعزيز التعاون بين البلدين ،بحيث أن روسيا تأخذ بعين االعتبار املصالح األمنية
اإلسرائيلية .وحسب نفس املصادر ،فإن بوتين سيواصل دعم طهران لتعزيز النفوذ اإليراني بالشرق
األوسط على حساب الحضور والدور السعودي وبعض الدول العربية التي تسعى وبمباركة وإرشاد
أميركا لحلف مع إسرائيل ملواجهة النفوذ والتوسع اإليراني.
شيفر نقل عن شخصية دبلوماسية إسرائيلية قولها" :على الرغم من تهديدات تل أبيب املوجهة
لطهران ،إال أننا سنشهد تواصل تسلح حزب هللا في لبنان وتواصل تعزيز النفوذ اإليراني بسورية"».
(أمد لإلعالم –  28آب /أغسطس)
ج .تحت عنوان «املهم ما تفعله املعارضة وليس ما تقبله أو ترفضه» كتب ماجد كيالي مقالة في صحيفة
جيرون جاء فيها:
«إن الهيئة العليا للمفاوضات أطاحت َ
مكانتها االعتبارية ،برضوخها ملسار أستانا الذي بدأ مطلع هذا
العام ،بل إن “االئتالف الوطني” ،وهو الكيان الرسمي للمعارضة في الخارج ،وافق ً
أيضا على ذلك،
واملشكلة األكبر أن ثمة كيانات عسكرية قبلت لعب هذا الدور ،أي شق مسار تفاوض ي آخر ،كبديل
عن مسار جنيف ،وخلق كيان تفاوض ي آخر ،كبديل عن “الهيئة العليا” .واملعنى أن هذا األمر لم
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يبدأ مع اجتماع الرياض ،وإنما قبله ،أي مع مسار أستاناً ،
وتاليا إن هذا االنصياع لوجود منصات
سبقه االنصياع لوجود كيان تفاوض ي آخر ،هو الفصائل العسكرية ،واألخطر من هذا وذاك أن
هذين التحولين لم يأتيا كنتيجة لقناعة ذاتية ،وإنما كنتيجة إلمالءات خارجية ،وهكذا.
هذا يجعلنا إزاء مالحظتين :األولى مفادها أن املعارضة السورية تقبل اليوم ما كانت رفضته باألمس،
وأنها بالتالي ستقبل في الغد ما رفضته اليوم ،وهي ستجد املبرر لتغطية ذلك ،كما حصل في عدد من
مواقفها املضطربة أو املتقلبة ،من دون إبداء أي مراجعة نقدية ،أو إبداء أي نوع من تحمل
املسؤولية عن هذا املوقف أو ذاك .أما املالحظة الثانية ،فهي تفيد بأن املعارضة السورية تشتغل،
وكأنها منفصمة عن الواقع ،وعن املعطيات املحلية واإلقليمية والدولية ،أي كأنها معارضة بيانات
ومواقف ،ليس إال
ليس األهم هو ما تقوله املعا ضة وإنما ما تفعله ،واملشكلة أنها في كل األحوال ال تفعل ً
شيئا يذكر،
ر
أو ال تفعل شيئا ّ
يغير في املعادالت السائدة ،ال على صعيد إعادة بناء أوضاعها ،وال على صعيد تأطير
شعبها في الداخل والخارج ،وال على صعيد اجتراح معادالت أو مسارات كفاحية جديدة ،بعد كل
التراجعات أو الكوارث الحاصلة.
املشكلة أن ً
أحدا لم يلحظ قيام هذه املعارضة بكيانها األساس ي ،أي االئتالف ،بأي مراجعة نقدية
ومسؤولة لتجربتها ،أو لخطاباتها ،أو لطريقة عملها ،كما أن ً
أحدا لم يلحظ أي محاولة لتطوير
االئتالف ،لتعزيز مكانته التمثيلية والكفاحية ،بدل االتكاء على الخارج ،أو على اعتراف هذا الخارج
أو ذاك بهذا الكيان؛ ألن معطيات اليوم ،قد تختلف ً
غدا ،على ما بتنا نشهد .ويبدو أن القصة اليوم
ليست قصة حوار منصات ،إذ ثمة ما يفيد بأن اللحظة التي أتت بهذا الكيان أو ذاك ،قد دنت
لحظة بديلة عنها ،إليجاد إطارات أخرى ،بغض النظر عن هذا املوقف أو ذاك؛ ألن املسألة تتعلق
بالقدرة على الفعل كما تتعلق بمدى االعتمادية ،أو مدى االرتهان للخارج ،بدل االرتهان للشعب
ومصالحه وتطلعاته؛ وهو األمر الذي أخفقت في امتحانه املعارضة ،أو لم تدركه على نحو صحيح».
(جيرون –  30آب /أغسطس)
د .تحت عنوان (ما بعد جبهة النصرة ليس كما قبلها) كتب ميشيل كيلو مقالة في العربي الجديد جاء
فيها:
ً
ً
قاعديا .هذا ما
تنظيما
«بدأ قبل أسابيع عد عكس ي دولي ،لحل موضوع جبهة النصرة باعتبارها
يمكن أن يالحظه ،ويتأكد منه ،أي مراقب ملا يعد إلدلب.
لن يكون زمن ما بعد جبهة النصرة كالزمن الذي كان قبلهاّ .إن تراجعها ،وربما تالشيها ،يجب أن يكون
لحظة مفصلية في سياسة الشعب السوري وثورته ،وهو الشعب الذي تسلطت هي و"داعش" عليه
في وقت واحد ،وأنزلت بهيمنتها على الساحة خسائر فادحة بالسوريين.»...
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«واليوم ،وبعد اقتراب الحرب ضد "داعش" في محافظتي الرقة السورية ونينوى العراقية من نهايتها،
وحل مشكلة جبهة النصرة في إدلب ،تبدأ ثورتهما املضادة بالتالش ي والزوال ،وتطرح نفسها من
جديد مهمة صعبة ،لكنها ممكنة التحقيق ،هي استعادة رهانات ثورة الحرية وحراكها املجتمعي
السلمي ،وتحصينها ضد أخطاء النشأة وعيوبها التي الزمتها إلى اليوم.»...
«يحتم ما سبق قوله االستناد م ّ
جد ًدا على الحراك السلمي /املجتمعي الذي يجب تجميع جداوله
ً
وتحويلها ً
نهرا جارفا ،تتجمع مكوناته في كل مكان من سورية ،وتهتف لحرية الشعب السوري
الواحد ،وهي ترفع علم الثورة األخضر وحده ،من دون أي علم أسود أو مذهبي .ال بد من مساندة
ً
هذا الجديد الحميد بكل ما هو ضروري على صعيدي الوعي واملمارسة ،كي يكون
حصينا،
ً
طابعا ً
مدنيا على
ستنتصر الثورة السورية بقدر ما تمنع ظهور إرهابيين في صفوفها ،وتضفي
مؤسساتها ،فيكون القانون للقانونيين ،وتكون املحاكم للقضاة ،واملواقع املدنية للمحامين
واإلداريين ،والحرب والقيادة للمؤهلين وذوي الخبرة من ضباط الجيش املنشقين ...إلخ.
نحن أمام نهاية مرحلة وبداية أخرى ،مختلفة جذرًيا عنها في منطلقاتها ووسائلها وأهدافها ،فإما أن
نتعامل معها بهذا املنطلق ،ونخرجها من عوالق الفساد والتمذهب ومستحاثاتهما التي شوهتها،
فتنتصر ،أو أن نسمح ملن ّ
دمروا سورية وشعبها وثورتها باستعادة دورهم الذي سبق لهم أن وضعوه
في خدمة األسدية ،بينما أمعنوا في سفك دماء السوريين ،ومحاربة حلمهم بالحرية ،وبدولة
ديمقراطية تكون لهم جميعهم .لقد أنقذ هؤالء األسد باألمس ،فهل نسمح لهم بإنقاذه من جديد،
أم نقتلعهم من جذورهم فنرتاح ونريح؟»( .العربي الجديد –  1أيلول /سبتمبر)
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ثالث عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
تم تحديد موعد الجولة السادسة من اجتماع آستانةُ ،ليعقد في الرابع عشر والخامس عشر من
أيلول /سبتمبر الحالي ،وتم تأجيل الجولة الثامنة من مؤتمر جنيفُ ،لتعقد في تشرين األول /أكتوبر القادم،
أي بعد اجتماع آستانة ،وهذا التسلسل يتناسب مع السياسة الروسية التي تسير بمسارين متوازيين في ما
يتعلق بالقضية السورية؛ األول تثبيت حدود مناطق (تخفيف التصعيد) ،وتوسيعها لتشمل أوسع نطاق
جغرافي في سورية ،الثاني (تشذيب) املعارضة السورية لتصبح مطواعة وأكثر ليونة ،من خالل دمجها
بمنصة موسكو على وجه الخصوص ،وعليه ،فإن اجتماع آستانة الذي سيبحث ُوي ّ
عمق هذين املسارين
ُ
سي ّ
مهد -إن نجح -لعقد جولة ثامنة من مؤتمر جنيف أكثر ليونة تقبل من خاللها املعارضة السورية بـ
ُ ّ
سيخلف بدوره
(جسم) حاكم انتقالي يكون لألسد دور فيه خالل املرحلة االنتقالية على األقل ،وهذا
انقسامات جديدة في صفوف املعارضة السورية التي بنت ثوابتها خالل خمس سنوات على رفضه.
املعارضة السورية التي ّ
تمر بواحدة من أضعف الحاالت ،أضعف من أن تفرض إرادتها على األطراف
الدولية ،وربما كانت قادرة على ذلك لو كانت سياساتها واستراتيجياتها خالل السنوات األخيرة غير التي
سارت عليهاّ ،
لكن رداءة األداء أوصلتها إلى أن تكون مؤثرة في الصعيد اإلعالمي فقط من دون القدرة على
التحكم بأي مفصل من مفاصل العملية السياسية التفاوضية.
ُ
ً
مواقفا مختلفات تجاه الواقع الراهن
هذا األمر وغيره ،جعل بعض الدول (الصديقة) للمعارضة ،تظهر
لسورية ،فالواليات املتحدة وفرنسا بدأتا تتحدثان بلغتين؛ واحدة متشددة رافضة لبقاء ووجود النظام
السوري ورأسه في مستقبل سورية -كعادتهما ،وواحدة متهاونة وقابلة بوجوده خالل املرحلة االنتقالية،
داعية السوريين للقبول بالحلول الوسط من منطلق الواقعية السياسية.
لكن ما يجري كله ،سواء املصالحات املحلية ووقف إطالق النار والهدن ،أم إدماج املعارضات
و(تدجينها) ،ال يأخذ بالحسبان مصلحة السوريين ،وخاصة املتضررين من حرب النظام ضد الشعب التي
استمرت دموية أكثر من ست سنوات ،ومن الصعوبة الوصول إلى تسوية سياسية راسخة أو استقرار أمني
واجتماعي وسياس ي من دون األخذ بالحسبان هذه الشريحة التي ُت ّ
عد باملاليين التي لن تقبل ولن تستطيع
العيش في ظل النظام السوري الحالي ،ومن دون عدالة انتقالية تضمن محاسبة القتلة ،وتضمن الحدود
الدنيا من التغيير السياس ي املنشود ،وتبقى الرهانات على أن يكون في جعبة الروسيين واألميركيين خطط
ورؤى مختلفة عن املقدمات التي تظهر للعيان في املرحلة الراهنة.
هذا األفق السياس ي الغامض ،ترافق هذا األسبوع مع مؤشرات على األرض تزيد من الشكوك بمستوى
التنسيق والعالقة بين (تنظيم الدولة اإلسالمية) من جهة ،والنظام السوري وإيران و(حزب هللا) من جهة
أخرى ،خاصة بعد صفقة أدت إلى إخراج مقاتلي (تنظيم الدولة اإلسالمية) برض ى وحماية من (حزب هللا)
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والنظام السوري من منطقة الحدود السورية  -اللبنانية إلى البادية السورية ،هذا االنتقال الذي تم تحت
أنظار الحزب وقوات النظام السوري من دون مشكالت ،وتسبب بمقتل الجنود اللبنانيين األسرى لدى
التنظيم.
هذه التركيبة من العالقات بين النظام السوري وإيران وميليشياتها من جهة ،والتنظيمات اإلرهابية
ُ
واملتشددة ،أثارت بعض ردود أفعال الغربية ،بدأت تعلن عن شكوكها بأن األطراف الثانية تتبع األولى ،أو
على األقل تنتظم هذه األطراف ضمن عالقة قائمة على املصالح املشتركة التي على رأسها تخريب وإنهاء أي
مظهر من مظاهر القضية السورية بوصفها ثورة تحررية.
بدخول األجندة الزمنية شهر أيلول /سبتمبر ،وانتهاء العطلة الصيفية التي ّ
تشل ً
كثيرا من الحراك
السياس ي الغربي ،من املتوقع أن يبدأ الحراك بالتنامي ،وأن تبدأ املؤشرات التوضيحية حول ما ُيخطط
لسورية من قبل الدول الكبرى بالظهور ً
تباع ًًا ،سواء على املستوى السياس ي أم العسكري ،وهذه املؤشرات
التوضيحية ستحكم بدورها ردود أفعال كل طرف ،وستوضح أكثر التوازنات التي توضع ،ومدى نجاعة
الصفقات التي تجري في الخفاء ،ومستوى واقعيتها.
ً
ُ
ً
سياسيا ،وتضع نهاية
إخفاق الدول الكبريات في إيجاد صيغة حل تنهي الحرب السورية ،وتضمن انتقاال
للوضع املخيف الذي يعيشه السوريون ،بعد مقتل ما ُيرجح بأنه وصل إلى مليون من السوريين من مختلف
األطراف ،وتحريك ملفات املحكمة الجنائية الدولية ،سيؤدي إلى استمرار دفع السوريين ثمن دموية
النظام ،واالستهتار الدولي ،والفشل السياس ي للمعارضة السورية ،وهو –من دون شك -ما ال يتمناه
السوريون.
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