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أوال :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة()1

ً
شخصا ،وعلى األغلب فإن العدد الفعلي
نبدأ بالضحايا ،فقد رصدنا في هذه األيام العشرة مقتل 643
ً
أعلى من ذلك بكثير .من بين القتلى ً 341
مدنيا ( 53باملئة) بينهم  75طفًل ( 12باملئة) و 85سيدة ( 13باملئة).
ً
شخصا ( 55باملئة) ،تليها
محافظة دير الزور تحملت العبء األكبر هذه املدة ،حيث قض ى فيها 353
حمص بنسبة ( 17باملئة) بينما عم الهدوء والسكينة خمس محافظات هي السويداء والقنيطرة وطرطوس
والًلذقية والحسكة .أما ضحايا دمشق السبعة عشر ،فقتلوا من جراء ثًلثة تفجيرات انتحارية تبناها
تنظيم الدولة واستهدفت مخفر الشرطة وسط حي امليدان.
ً
 366قتيًل ( 57باملئة) قضوا من جراء قصف الطيران ،بينما حصدت املعارك األرضية وعمليات
ً
القصف العادية  223قتيًل ( 35باملئة).
تنقلنا هذه األرقام إلى املشهد امليداني ،فقد تركزت املعارك التي يفترض أنها تستهدف تنظيم الدولة
(داعش) في محافظة دير الزور هذه املدة ،في فصل جديد ومأسوي من فصول الحرب على داعش ،حيث
لم تغادر الطائرات الروسية سماء املحافظة ،ولم تتوقف الحمم والصواريخ عن حصد األبرياء ،وتدمير
العمران ،وتهجير السكان ،ومًلحقتهم حتى في سعيهم للنجاة عبر الفرات إلى الضفة الشرقية ،وقد أقرت
وزارة الدفاع الروسية بأنها تقصف مدينة امليادين ب  150غارة ًّ
يوميا .دعا ذلك ناشطين إلطًلق حملة
إعًلمية بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،أطلقوا عليها اسم (هولوكوست دير الزور) ناشدوا فيها العالم
واملسؤولين األمميين العمل على إيقاف املذبحة.
وكاالت إغاثة ّ
عبرت عما يحصل في دير الزور بالقول" :إن سورية تشهد أسوأ قتال منذ املعركة الطاحنة
التي دارت في شرق حلب العام املاض ي مضيفة أن الضربات الجوية املكثفة تسقط مئات القتلى من
املدنيين".
أما األمم املتحدة فقالت« :إن املستشفيات واملدارس واألشخاص الفارين من العنف (تستهدفهم
ضربات جوية مباشرة) وهي أعمال ربما ترقى إلى جرائم حرب».
في الحرب على داعش ،استماتت قوات النظام لدخول املدينة ،ودخلتها فعًل من الجهة الغربية ،لكنها
ً
كيلومترا عنها بسبب الهجمات املضادة الشرسة لتنظيم الدولة.
سرعان ما انسحب إلى بعد 20
أما بشأن الرقة ،فقد قال أحد القادة العسكريين في قوات سوريا الديمقراطية ،إن الهجوم على آخر
قريبا ً
الخطوط الدفاعية للتنظيم في الرقة سيبدأ ً
جدا.

( )1يقصد بتعبير (املدة) أينما ورد في هذا التقرير ،األيام التي يغطيها التقرير
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وحول الرقة ً
أيضا ،نشير إلى تقرير لرويترز جاء فيه أنه ربما تكون أسوار املدينة القديمة املهجورة هي
البناء الوحيد الذي ما زال ً
سليما ،أما في داخل املدينة القديمة فقد تهدمت املتاجر واملنازل ،وتساقطت
الكتل الخرسانية على جانبي الطرق الضيقة.
ً
حروبا طاحنات على الجبهات كلها ،بإمكانات تتضاءل ً
يوما بعد يوم،
تنظيم الدولة الذي يخوض
انسحب من قرى عدة أما قوات سوريا الديمقراطية على ضفاف الفرات الشرقية بهدف تركيز قواته في
محاربة النظام.
في إدلب بدأت تركيا عملياتها العسكرية هناك ،وأقامت نقاط مراقبة في املدينة ،وذلك في إطار فرض
منطقة خفض التصعيد املتفق عليها في آستانة ،وفي عقب التوافق مع روسيا خًلل لقاء الرئيسين بوتين
وأردوغان ،ووزارة الدفاع األميركية ترحب بالعملية ،أما هيئة تحرير الشام فتوعدت فصائل الجيش الحر
ُ
التي ستدخل إدلب بالقتل والهجمات االنتحاريةُ .يذكر أن العملية ستنفذ من قبل فصائل الجيش الحر
التي تم إعدادها لهذا الغرض ،وسيقدم لها الجيش التركي الدعم الًلزم على األرض ،من دون أن يعبر
الحدود ،بينما سيتم دعمها ًّ
جوا من قبل الطيران الروس ي.
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ً
ثانيا :الضحايا
.1

بيانات عن ضحايا الثلث األول من تشرين األول /أكتوبر ()2

الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث األول من شهر تشرين / 1أكتوبر  -حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

0

0

18

240

1

341

53%

0

24

353

1

643

100%

0%

أدلب
22

8

116

181

28%

طرطوس

7

5

69

85

2

2

رجل مدني

3

13

5

10

4

مج ال قتلى المدنيين

3

16

8

0

0

0

12

5

38

مج ال قتلى حسب المحافظة

17

22

9

0

0

107

53

5

52

0

%

3%

3%

1%

0%

1%

8%

0%

8% 17% 0%

الالذقية

امرأة

الرقة

طفل

دير الزور

3

1

1

9

5

55

الحسكة

مقاتل

14

6

1

107

41

14

6

113
1

مج الفئة

الفئة

%

302

47%

75

12%
13%

100% 0% 55% 4%

جدول رقم ()1

 4مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارة «سقوط عدد كبير من القتلى» ال تكفي للتسجيل .لذلك يكونالعدد املسجل ً
غالبا أقل من العدد الحقيقي.
ً
ارتفاعا ًّ
وهميا في أعداد القتلى
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنياملسجلين 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
5
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث األول من شهر تشرين / 1أكتوبر  -حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

19

قصف جوي

3

مفخخات وألغام

4

1

17

تعذيب وإعدامات

41

18

1

42

12

4

1
3

أخرى

24

237

366

57%

35

5%

2

0%

9

1%

8

1%

1

1

اغتيال وقنص

مج ضحايا األسلحة
ال تقليدية
أسلحة محرمة دوليا ً

51

29

2

5

113

223

35%

1

3

1

2

1

3

3

643

100%

كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة
المحرمة دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي ال ضحايا

17

22

9

0

0

107

53

5

52

0

0

24

353

1

643

100%

%

3%

3%

1%

0%

1%

8%

0%

0%

17

22

9

0

0

107

53

8% 17% 0%

5

52

0

0

24

100% 0% 55% 4%

جدول رقم ()2
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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 .2أخبارعن الضحايا
أ .اغتال مسلحون مجهولون ً
قياديا في هيئة تحرير الشام من الجنسية السورية ،بإطًلق النار عليه
داخل مدينة إدلب( .املرصد السوري –  4تشرين األول /أكتوبر)
ً
شخصا بينهم عناصر من قوات النظام ،من جراء  3تفجيرات( ،أحدها بسيارة
ب .قتل ما ال يقل عن 15
مفخخة ،واآلخران بحزامين ناسفين) هزت حي امليدان وسط العاصمة دمشق ،وتسببت التفجيرات
بوقوع عدد كبير من الجرحى ،بعضهم في حالة خطرة ،إضافة إلى أضرار مادية كبيرة( .املرصد
السوري –  2تشرين األول /أكتوبر)
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ثالثا :التغييب القسري
 .1بيانات عن التغييب القسري للثلث األول من تشرين األول  /أكتوبر
الجدول اآلتي رقم ( )3يبين حصيلة هذه املدة من أعمال التغييب القسري

جدول رقم ()3
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ً
قسريا حسب الجهة املرتكبة خًلل هذه املدة:
أما الرسم البياني التالي فيوضح نسب املغيبين
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 .2أخبارعن التغييب القسري
أ .اعتقلت الشرطة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ياسر الدحلة قائد تجمع شباب البكارة مع
أ بعة آخرين ،انشقوا ً
سابقا عن قوات النخبة السورية ،وانضموا إلى مجلس دير الزور العسكري
ر
املنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية ،بسبب تجاوزات عسكرية وعدم االنضباط
العسكري ،إضافة إلى تنظيم مخالفات تتعلق بسرقة ممتلكات مدنيين( .املرصد السوري – 1
تشرين األول /أكتوبر)
ب .اختطفت إحدى العائًلت في مدينة السويداء قائد جمعية البستان الخيرية التابعة لقريب رئيس
النظام السوري بشار األسد ،وذلك في عقب اتهام العائلة الخاطفة قائد الجمعية باختطاف إحدى
الفتيات من العائلة املنفذة لًلختطاف ،بمساعدة من عميد في قوات النظام( .املرصد السوري – 2
تشرين األول /أكتوبر)
ج .أفرجت الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عن ياسر الدحلة قائد تجمع شباب
َّ
البكارة املنضوي تحت راية مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية ،بعد
خمسة أيام من اعتقاله (املرصد السوري –  3تشرين األول /أكتوبر)
د .هدد مدير سجن حمص املركزي الجديد بًلل محمود املعتقلين باقتحامه إذا لم يقوموا بتسليمه،
وقالت مصادر خاصة إن املعتقلين لن يسلموا السجن الذي يسيطرون عليه منذ ثًلثة سنوات إلى
قوات النظام ،وأكدت املصادر أن لدى املدير الجديد للسجن أوامر باالقتحام( .سمارت –  4تشرين
األول /أكتوبر)
ه .من املرتقب أن تجري ،بوساطة من جيش الثوار املنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية،
أسيرا من الفصائل العاملة في عملية (درع الفرات) املدعومة ً
عملية إخًلء سبيل ألكثر من ً 41
تركيا،
كانت القوات الكردية قد أسرتهم خًلل اشتباكات وعمليات عسكرية جرت في ريف حلب في أوقات
سابقة( .املرصد السوري – تشرين األول /أكتوبر)
و .اختطفت ميليشيا تابعة للنظام من بلدتي نبل والزهراء بحلب ،نحو ستين ًّ
مدنيا من أبناء مدينة
عفرين ،كانوا متوجهين من مدينة حلب إلى مدينة عفرين .واملرجح أن االختطاف هو للمطالبة
باإلفراج عن شخص محتجز لدى (قوات األسايش) ،لم تعرف هويته بعد( .سمارت –  7تشرين
األول /أكتوبر)
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ر ً
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .الغارات املكثفة املستمرة لليوم الرابع على التوالي على ريف دير الزور الشرقي ،خًلل األيام الفائتة،
أدت إلى حركة نزوح حوالى  150ألف مدني باتجاه بادية دير الزور( .املرصد السوري –  2تشرين /1
أكتوبر)
ب .قال مسؤول شؤون النازحين في مخيم (قانا) للنازحين جنوب الحسكة زاهر غربي ،إن املخيم يقترب
من تجاوز قدرته االستيعابية مع توافد أعداد كبيرة من العائًلت النازحة من محافظة دير الزور
خًلل األيام الفائتة .وأضاف« :إن عدد النازحين وصل لنحو  16ألف شخص ( 2232عائلة) ،وقدرة
املخيم االستيعابية  19ألف شخص فقط» .وأشار (غربي) إلى أن أوضاع النازحين (كارثية) ،بسبب
شح الدعم املقدم وغياب توافر خيم للعائًلت جميعها التي توجد بعضها بالعراء ،إضافة إلى نقص
التجهيزات الًلزمة من البطانيات وغيرها( .سمارت –  2تشرين األول /أكتوبر)
ج .نزح أكثر من  380ألف شخص من قراهم وبلداتهم في محافظة دير الزور خًلل شهر أيلول/
سبتمبر ،بسبب القصف الجوي املكثف واملعارك الجارية بين قوات النظام السوري وتنظيم
(الدولة اإلسًلمية) من جهة ،وبين األخير و(قوات سوريا الديمقراطية) من جهة أخرى .أكثر من 180
ً
ألفا منهم نزحوا باتجاه مناطق (قسد) في محافظتي الرقة والحسكة .بينما نزح أكثر من  200ألف
شخص من مدينة امليادين إلى القرى القريبة ،ولم يبق في املدينة سوى  2باملئة من سكانها( .سمارت
–  3تشرين األول /أكتوبر)
د .وثق مكتب املنظمات التابع لـ (اإلدارة الذاتية) الكردية إصابة أكثر من  4000نازح بمرض التهاب
َ
مخيمين للنازحين في محافظة الرقة ،وقال مسؤول مكتب املنظمات دجوار أحمد ،إن
الكبد في
اإلحصاء األخير للمصابين بمرض التهاب الكبد بلغ نحو  4350حالة في مخيم (الكرامة) ومخيم
(الحمرات) .وأضاف أحمد أن املرض منتشر في املناطق املحيطة بنهر الفرات جميعها ،وليس
باملخيمات فقط( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
ه .االنسحابات التي نفذتها فصائل الجيش الحر التي تحمي مخيم الركبان على الحدود السورية
األردنية التي تمت بضغط من غرفة املوك التي أجبرتهم على ترك املنطقة ،والتوجه إلى قاعدة التنف
على الحدود األردنية ،إضافة إلى تقدم قوات األسد السريع في املنطقة ،زادت من خوف ومعاناة
حوالى 75ألف نازح من قاطني املخيم الذين هربوا ً
أساسا من مناطق سيطرة قوات األسد( .شام –
 9تشرين األول /أكتوبر)
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و .قالت مديرة مخيم قانا جنوب الحسكة شمسة عيس ى إن حوالى  45ألف نازح سيصلون من
محافظة دير الزور االثنين ،مناشدة املنظمات والجمعيات اإلنسانية بتقديم الدعم( .سمارت 9 -
تشرين األول /أكتوبر)
ز .اشتكى مجلس محافظة درعا (الحرة) من انقطاع الدعم والقرطاسية عن  90مدرسة يتعلم في أغلبها
النازحون .وقال املسؤول عن ملف التعليم في املجلس زهير الناش ي إن املعلمين في مدينتي بصر
ً
مشيرا إلى أن املجالس
الحرير وإنخل وأحياء درعا البلد لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو ستة أشهر،
املحلية تمنحهم ً
جزءا من الرواتب ليتابعوا عملية التدريس ،ألن اغلبهم مفصولين من حكومة
النظام السوري( .سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .قال وزير الدولة لشؤون اإلعًلم األردني محمد املومني إن عمان مستمرة في تسليم املساعدات
حاليا نحو  50ألف نازح)ً ،
اإلنسانية إلى النازحين السوريين ،في مخيم الركبان الحدودي (يضم ًّ
نافيا
ً
نقًل عن منظمات أو أشخاصّ ،
تحمل األردن مسؤولية
ما «يتم تناقله من معلومات غير دقيقة،
عدم وصول املساعدات اإلنسانية إلى املخيم»( .جيرون –  1تشرين األول /أكتوبر)
ب .قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ،إن نسبة الًلجئين السورين في األردن بلغت
 35باملئة من إجمالي عدد سكان اململكة« ،ما فرض تحديات كبيرة على االقتصاد الوطني ،الذي يعد
من أفقر دول العالم باملياه والطاقة» .ودعا الدول العربية لًلستثمار في األردن من أجل (توفير حياة
أفضل لًلجئين) ،ودعاهم للتكامل العربي االقتصادي من أجل منافسة االقتصاد العاملي في مشروع
إعمار سورية والعراق( .سمارت –  1تشرين األول /أكتوبر)
ج .اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) االثنين ،في تقرير لها ،السلطات األردنية بترحيل (جماعي
ومستعجل) لًلجئين السوريين ،كي ال يعطوا الفرصة للطعن في ترحيلهم .وأوضح التقرير أنه في
األشهر الخمسة األولى من عام  ،2017ر ّحلت األردن  400الجئ سوري ًّ
شهريا ،إضافة إلى حوالي 300
الجئ عادوا ً
طوعا ،و 500الجئ غيرهم يعودون ًّ
شهريا إلى سورية ،في أحوال غير واضحة( .سمارت –
 2تشرين األول /أكتوبر)
د .أكد املجلس النرويجي لًلجئين ،إن أكثر من مئتي ألف طفل سوري ما يزالون خارج مدارس لبنان في
الوقت الذي يستعد فيه عدد من الًلجئين السوريين للعودة إلى املدرسة األسبوع املقبل ،وتقول
مديرة املجلس (كايت نورتون) إنه مع دخول األزمة السورية عامها السابع تضطر أعداد متزايدة من
األسر إلى إرسال أبنائها للعمل بدال من إرسالهم إلى املدرسة.
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ً
ه .أنقذت سفينة تجا ية تركية ً 75
الجئا ،بينهم  17طفًل و 12امرأة ،انجرف قاربهم في البحر األبيض
ر
املتوسط بين جزيرة صقلية اإليطالية ومدينة بيلوس اليونانية( .سمارت –  2تشرين األول /أكتوبر)
وُ .
افتتح ،يوم أمس األربعاء ،املعرض األول للوظائف في مخيم الزعتري في األردن؛ بهدف تأمين 1384
فرصة عمل لًلجئين السوريين في قطاعات (الزراعة ،الصناعة ،والخدمات) ،وجاء املعرض ثمرة
تعاون بين منظمة العمل الدولية ومفوضية شؤون الًلجئين ،وشارك فيه  47شركة دولية وأردنية.
(جيرون –  5تشرين األول /أكتوبر)
ز .افتتحت وزارة التعليم التركية بالتعاون مع االتحاد األوروبي ،أمس الجمعة ،في العاصمة أنقرة
مشروع (دمج األطفال السوريين في نظامها التعليمي).
مدة املشروع الذي انطلق بتمويل كامل من االتحاد األوروبي «ً 24
شهرا ،ويشمل  23مدينة تركية،
حيث خصصت وزارة التربية نحو  5500معلم تركي لتعليم األطفال السوريين ،إضافة إلى العمل
على تعويض “ما فات األطفال من تعليم في السنوات األخيرة»( .جيرون –  7تشرين األول /أكتوبر)
ح .حددت املستشارة األملانية أنجيًل ميركل وحزبها (االتحاد املسيحي الديموقراطي) االثنين ،عدد
ًّ
سنويا( .سمارت –  9تشرين األول/
الًلجئين املسموح بدخولهم إلى البًلد بـ  200ألف شخص
أكتوبر)
ط .تراجع عدد طالبي اللجوء إلى أملانيا حتى آب العام  ،2017بنسبة  74باملئة مقارنة مع املدة نفسها
من العام الفائت  .2016وقالت الهيئة االتحادية لشؤون الهجرة والًلجئين في مدينة نورنبرغ
األملانية ،إن طلبات اللجوء من كانون الثاني حتى آب  2017بلغت  124ألف أغلبهم من سورية
والعراق وأفغانستان ،في ما سجلت أملانيا العام املاض ي قدوم حوالى  280ألف طالب لجوء ،وأرجعت
الهيئة االتحادية السبب إلى إغًلق طريق البلقان ،وإبرام اتفاق الًلجئين بين االتحاد األوروبي وتركيا.
(سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)
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ً
خامسا :املشهد امليداني ()4()3
 .1تطورات الحرب على (داعش)
أ .تمكن تنظيم (الدولة اإلسًلمية) فرض سيطرته على مدينة القريتين الواقعة في ريف حمص
الجنوبي الشرقي التي استعادتها قوات النظام قبل حوالى  6أشهر ،بعد أن تمكنت مجموعات من
التنظيم التسلل لداخل املدينة ومباغتة قوات النظام فيها( .املرصد السوري –  1تشرين  /1أكتوبر)
ب .قالت (قوات سوريا الديمقراطية) في بيان لها يوم االثنين ،أن  100عنصر من مقاتلي تنظيم (الدولة
اإلسًلمية) تسللوا إلى حي املشلب في مدينة الرقة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري( .سمارت
–  2تشرين األول /أكتوبر)
ج .نفذت الطائرات الروسية اليوم 3 ،تشرين األول /أكتوبر ،عشرات الضربات على مدينة امليادين
وقرى وبلدات أخريات في شرق دير الزور ،ما تسبب بمزيد من الدمار في ممتلكات املواطنين وفي البنى
التحتية ملدينة امليادين التي تعد (عاصمة والية الخير) لتنظيم (داعش) ،وبقية املناطق املستهدفة
بالعملية العسكرية( .املرصد السوري –  3تشرين األول /أكتوبر)
د .تمكنت قوات النظام وامليليشيا الرديفة تحقيق تقدم مهم ،ضمن إطار سعيها إلنهاء وجود تنظيم
(الدولة اإلسًلمية) في املنطقة املحاصرة بريفي حمص وحماة الشرقيين ،حيث استطاعت شطر
الدائرة املحاصرة في شرقي سلمية وحمص ،وفصلت بين القرى املتبقية تحت سيطرة تنظيم (الدولة
اإلسًلمية) بريف سلمية الشرقي وبعض القرى من ريف حمص على الحدود مع ريف حماة الشرقي،
والقرى املتبقية للتنظيم في مثلث جب الجراح – شاعر – الشومرية ،وتمكنت خًلل العملية
السيطرة على  4قرى بريف سلمية الشرقي وريف حمص الشرقي( .املرصد السوري –  3تشرين
األول /أكتوبر)
ه .قتل ً 18
مدنيا بينهم أطفال ونساء جراء ضربات نفذتها طائرات التحالف مستهدفة منطقة آبار
للمياه في أطراف منطقة التوسعية بشمال إدلب خًلل تجمع مدنيين لتعبئة املياه ،في املدينة التي
تشهد منذ مطلع أيلول /سبتمبر الجاريً ،
شحا ً
كبيرا في مياه الشرب ،نتيجة النقطاع املياه بسبب
القصف وتدمير البنى التحتية .واملنطقة املستهدفة ما زالت خارج سيطرة (قسد) على الرغم من
انسحاب تنظيم (الدولة اإلسًلمية) منها منذ حوالى أسبوعين ،حيث تخضع لعمليات تمشيط إلزالة
األلغام منها( .املرصد السوري –  3تشرين األول /أكتوبر)

()3
()4

يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية
16

تقرير عن الثلث األول من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

و .بعد شهر من بدء هجومها العنيف على تنظيم الدولة في ريف حماة الشرقي ،تمكنت قوات النظام
وامليليشيا الرديفة من إنهاء وجوده في محافظة حماة بكاملها ،وذلك بعد أكثر من  3أعوام من
سيطرته على ريفها الشرقي( .املرصد السوري –  4تشرين األول /أكتوبر)
ز .ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة جديدة في دير الزور ،حيث استهدفت املواطنين في أثناء
ً
محاولة انتقالهم من غرب الفرات إلى شرقه ،ما أوقع  20قتيًل على األقل بينهم أطفال ونساء ،إضافة
ً
مرشحا لًلرتفاع بسبب وجود جرحى
إلى إصابة عشرات آخرين أو فقدهم ،وما يزال عدد القتلى
بحاالت خطرة( .املرصد السوري –  4تشرين األول /أكتوبر)
ح .ر ًدا على املجازر التي تتعرض لها مدينة دير الزور ،أطلق ناشطون من املحافظة ،أمس األربعاء،
حملة إعًلمية بعنوان (هولوكوست دير الزور) استهلوها ببيان موجه إلى (أنطونيو غوتيرس) األمين
العام لألمم املتحدة ،و(زيد بن الحسين) املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،و(ستيفان دي ميستورا)
املبعوث األممي إلى سورية .وقد جاء في البيان« :تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب والحرب ضد تنظيم
(داعش) لم َ
يبق سًلح لم يتم تجريبه ،خًلل الحملة العسكرية ،والقصف املستمر خًلل الـ ً 60
يوما
املاضية ،حيث تعرضت املحافظة التي تبلغ مساحتها  33ألف كم ،لنحو  1000غارة جوية ،بمعدل
غارة كل ساعة ونصف؛ نتج عنها نحو  600قتيل ،و 1500جريح ،فيما ُد ّمر نحو  600منزل ،ونزح ما
ّ
يقرب  250ألف مدني» .وأكد البيان أن «املدنيين ال يشكلون حاضنة شعبية لتنظيم (داعش) ،بل
هم ضحية من ضحايا اإلرهاب»( .جيرون –  5تشرين األول /أكتوبر)()5
ط .تمكنت قوات النظام وامليليشيا الرديفة بدعم من الطيران الروس ي دخول مدينة امليادين والسيطرة
على أولى املواقع في القسم الغربي من املدينة ،وأبرزها قلعة الرحبة ومنطقتي الصوامع وسوق الغنم.
(املرصد السوري –  6تشرين األول /أكتوبر)
ي .تمكنت قوات النظام ،اليوم الجمعة  6تشرين األول /أكتوبر ،السيطرة على ما تبقى من مثلث جب
الجراح – جبل شاعر – جبال الشومرية ،الواقع على بعد نحو  50كلم إلى الشرق من مدينة حمص،
وبذلك يكون قد انتهى وجود التنظيم في هذا املثلث ،وبدأت قوات النظام عمليات تمشيط
للمنطقة( .املرصد السوري –  6تشرين األول /أكتوبر)
ً
ك .قال فراس عًلوي رئيس تحرير موقع (الشرق السوري)« :إن قوات النظام انسحبت ليًل من كتيبة
املدفعية ،جنوب غرب مدينة امليادين ،وهي ً
حاليا على بعد  20 – 15كم من مركز مدينة امليادين،
وكل األخبار التي تفيد بتقدمها باألحياء الجنوبية للمدينة عارية عن الصحة»( .جيرون –  7تشرين
األول /أكتوبر)

( )5انظر امللحق رقم  ،1بيان الحملة.
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ل .أعلن نائب القائد العام للتحالف الدولي (روبرت سوفجي) أن املعركة الحاسمة في العراق ضد
التنظيم ستكون على الحدود مع سورية .وأضاف« :كل الحمًلت ستكون في هذا االتجاه ،و(املعركة)
ً
ً
ستحصل عاجًل وليس آجًل»( .شام –  7تشرين األول /أكتوبر)
م .قال قائد ميداني في قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة يوم األحد إن الهجوم
األخير على آخر الخطوط الدفاعية لتنظيم الدولة اإلسًلمية في معقله السابق بالرقة سيبدأ مساء
يوم األحد .وستمثل خسارة الدولة اإلسًلمية ملا تبقى في قبضتها من شوارع ومبان في الرقة لحظة
فارقة في املعركة الدائرة للقضاء على التنظيم املتشدد بعد هزيمته في مدينة املوصل العراقية هذا
العام وتقهقره في مناطق أخرى بالبلدين( .رويترز –  8تشرين األول /أكتوبر)
ن .تمكن تنظيم (الدولة اإلسًلمية) إبعاد قوات النظام عن الضواحي الغربية ملدينة امليادين ،وذلك
بعد الكمائن التي أوقعها بها ،والهجمات املعاكسة التي شنها عليها( .املرصد السوري –  8تشرين
األول /أكتوبر)
س.قالت (قوات سوريا الديمقراطية) إنها ستعلن ً
قريبا عن سيطرتها على كامل مدينة الرقة ،وأوضح
مدير املكتب اإلعًلمي في (قسد) مصطفى بالي لـ (سمارت) إن قواتهم سيطرت على  85باملئة من
ً
املدينة ضمن معارك (غضب الفرات) الهادفة للسيطرة على املدينة كامًل من تنظيم (الدولة
اإلسًلمية) .ولفت (بالي) أن قواتهم تحاصر عناصر التنظيم في محيط امللعب البلدي ومستشفى
الرقة الوطني( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
ع .يواصل تنظيم (الدولة اإلسًلمية) انسحابه من قرى واقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات،
وترافق ذلك مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تقود عملية (عاصفة الجزيرة) التي تمكنت
َّ
السيطرة على قريتي حوايج بومصعة ومحيميدة الغربية ،حيث منزل شيخ عشيرة البكارة .وبذلك
تكون قوات سوريا الديمقراطية تكون قد التقت بقواتها املتواجدة في الضفاف املقابلة ملدينة دير
الزور ،بعد قتال مع تنظيم (الدولة اإلسًلمية) في عدد من القرى ،وانسحاب األخير من قرى أخرى.
وقد أكدت مصادر موثوقة أن تنظيم (الدولة اإلسًلمية) عمد إلى االنسحاب من الجبهات املشتعلة
مع قوات سوريا الديمقراطية ،لتركيز قوته في مواجهة قوات النظام( .املرصد السوري –  9تشرين
األول /أكتوبر)
ف .أفادت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) في تقرير لها ،اليوم اإلثنين ،بأن «نحو  43مجزرة ارتكبت
في سورية ،خًلل شهر أيلول /سبتمبر املاض ي ( 24منها في دير الزور) ،وتسببت في مقتل 430
ً
ً
شخصا» .وأوضحت الشبكة أن من بين الضحايا « 139طفًل و 85سيدة» ،أي إن نسبة « 53باملئة
من الضحايا هم من النساء واألطفال» ،ووصفت النسبة بأنها «مرتفعة ً
جدا» ،وهذا مؤشر على أن
«االستهداف في معظم تلك املجازر كان بحق السكان املدنيين»( .جيرون –  9تشرين األول /أكتوبر)
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ص .أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثًلثاء ،أنها تقصف مدينة امليادين شرق مدينة دير الزور بـ 150
يوميا .وقالت ً
غارة ًّ
أيضا إن الغارات تستهدف مواقع لتنظيم (الدولة اإلسًلمية) ،وأدت لتدمير البنية
التحتية واالقتصادية للتنظيم( .سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .2تطورات املشهد امليداني في مناطق خفض التصعيد
أ .املنطقة الجنوبية
ال يوجد
ب .الغوطة الشرقية
ال يوجد
ج .ريف حمص الشمالي
 .1اجتمع اليوم 4 ،تشرين األول /أكتوبر ،ممثلون عن مناطق في ريف حمص الشمالي ،وممثلون عن
الوفد الروس ي في معبر الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي وجرى االتفاق على:
 .iوقف إطًلق النار ً
فورا.
 .iiفتح املعابر اإلنسانية املقررة واملوافق عليها من الطرفين.
 .iiiتعهد الوفد الروس ي بالعمل بجدية على ملف املعتقلين( .املرصد السوري –  4تشرين
األول /أكتوبر)
د .إدلب
 .1أعلن الدفاع املدني في إدلب عن تحديد أماكن  300قنبلة و 50قذيفة مدفعية وصاروخية غير
منفجرة ،منتشرة في  75باملئة من مدينة جسر الشغور غرب إدلب( .سمارت –  2تشرين األول /أكتوبر)
 .2بدأت آليات هندسية تابعة للجيش التركي ،برفع أجزاء من الجدار الفاصل بين الجانب التركي
ومحافظة إدلب ،وفتحت ممرات تتسع ملرور آليات عسكرية .وتأتي هذه العملية بعد اتفاق روس ي – تركي –
إيراني ،على بدء عملية تركية في إدلب ،بتغطية جوية روسية ،وفي عقب االجتماع الذي جرى قبل أيام في
تركيا بين الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان( .املرصد السوري –  7تشرين
األول /أكتوبر)
 .3توعدت (هيئة تحرير الشام) السبت ،فصائل (درع الفرات) التابعة للجيش السوري الحر بالقتل
في حال دخولها إلى محافظة إدلب ،متهمة إياها بالوقوف مع روسيا .وهددت (تحرير الشام) الفصائل
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بانتحاريين سينفذون هجمات ضدهم ،واصفة إياهم بـ (فصائل الخيانة)( .سمارت –  7تشرين األول/
أكتوبر)
 .4حدث اشتباك مباشر بين القوات التركية من جهة ،وعناصر من هيئة تحرير الشام من جهة أخرى،
عند حدود إدلب الشمالية مع لواء إسكندرون ،ويعد هذا أول اشتباك مباشر بين الطرفين منذ بدء العملية
العسكرية التركية في إدلب( .املرصد السوري –  8تشرين األول /أكتوبر)
 .5توقفت االشتباكات التي جرت على الحدود السورية – التركية بين عناصر من هيئة تحرير الشام
والقوات التركية ،ودخلت بعدها قوة تركية مؤلفة من عدد من السيارات ،تقل قوات استطًلع تركية،
ترافقها سيارات عسكرية من هيئة تحرير الشام التي َّأمنت لها الحماية إلى الريف الغربي لحلب ،وتوجهت
نحو منطقة دارة عزة الواق عة قرب خطوط التماس مع وحدات حماية الشعب الكردي املسيطرة على
ً
منطقة عفرين ،وهناك معلومات أن اتفاقا جرى على تسليم القوات التركية بعد دخولها ،نقاط تماس مع
القوات الكردية في عفرين( .املرصد السوري –  8تشرين األول /أكتوبر)
 .6رحبت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،بالتحركات التركية الرامية لحماية وقف إطًلق النار في
إدلب السورية ،ضمن اتفاق مناطق خفض العنف ،معلنة تعاونها في دعم القوات التركية .وقال املتحدث
باسم البنتاغون لشؤون الشرق األوسط (إريك باهون) «ندعم جهود تركيا حليفتنا بحلف شمال األطلس ي
(ناتو) في مكافحة اإلرهاب ،ومساعيها الرامية لحماية حدودها»( .شام –  8تشرين األول /أكتوبر)
 .7أكد الجيش التركي يوم االثنين أنه بدأ نشاط االستطًلع في محافظة إدلب يوم األحد قبل عملية
عسكرية متوقعة في املنطقة ،وأضاف أن الخطوة شملت إقامة نقاط مراقبة ،وأنه يقوم بمهماته بما
يتماش ى مع قواعد االشتباك املتفق عليها في عملية آستانة( .رويترز –  9تشرين األول /أكتوبر)
 .8وصل  150مقاتًل من "جيش اإلسًلم" االثنين ،إلى مدينة أنطاكيا التركية قادمين من شمال مدينة
حلب استعدادا للمشاركة بالعملية العسكرية في محافظة إدلب .واستقروا في النقطة التي تتجمع بها
فصائل "درع الفرات" في مدينة أنطاكيا( .سمارت –  9تشرين األول/أكتوبر)
 .9أعلن (جيش إدلب الحر) االثنين ،إصابة طائرة حربية لقوات النظام السوري من طراز (سيخوي
 )22في أثناء قصفها ً
مدنا جنوبي مدينة إدلب ،وقال الناطق باسم (جيش إدلب الحر) التابع للجيش السوري
الحر ،مصطفى حسين ،إنهم أصابوا الطائرة بمضادات أرضية فوق ريف حماة الشمالي ،بعد أن قصفت
ً
مدنا جنوبي إدلب( .سمارت –  9تشرين األول /أكتوبر)
 .10أعلنت (غرفة عمليات حوار كلس) العاملة في حلب في بيان لها ،مشاركتها في عملية إدلب
العسكرية« ،التي تهدف إلى ضم الشمال املحرر التفاقية خفض التصعيد التي اتفق عليها في مسار أستانة».
(سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)
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 .3تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
ً
أ .وثقت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) مقتل ًّ 5233
مدنيا ،بينهم  1417طفًل و 886امرأة ،حصيلة
االنتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ بدء عدوانها على سورية في  30أيلول ( .2015سمارت – 1
تشرين األول /أكتوبر)
ب .قتل العقيد الروس ي فاليري فيديانينً ،
متأثرا بجروح أصيب بها في سورية من جراء انفجار عبوة ناسفة
بسيارته في محافظة حماة ،بعد أسبوع من مقتل كبير املستشارين الروسيين في دير الزور( .سمارت –
 2تشرين األول /أكتوبر)
ً
شخصا بينهم عناصر من قوات النظام من جراء  3تفجيرات( ،أحدها بسيارة
ج .قتل ما ال يقل عن 11
مفخخة ،واآلخران بحزامين ناسفين) هزت حي امليدان وسط العاصمة دمشق ،وتسببت التفجيرات
بوقوع عدد كبير من الجرحى ،حال بعضهم خطرة ،إضافة إلى أضرار مادية كبيرة( .املرصد السوري –
 2تشرين األول /أكتوبر)
ً
هجوما على مركز للشرطة في دمشق يوم االثنين
د .قال تنظيم الدولة اإلسًلمية إن ثًلثة من مقاتليه نفذوا
ً
شخصا( .رويترز –  3تشرين األول /أكتوبر)
راح ضحيته 17
ه .قال مصدر مقرب من املجلس املحلي في حي القدم جنوبي دمشق األربعاء ،إن حوالى  600مقاتل من
الحي ينتظرون وصول حافًلت لنقلهم باتجاه الشمال السوري ،على الرغم من غياب ضمانات سًلمتهم.
(سمارت –  4تشرين األول /أكتوبر)
و .نفت مصادر موثوقة صحة األنباء التي تواردت عن إصابة قيادات من الصف األول والصف الثاني في
هيئة تحرير الشام ،ومنهم زعيم التنظيم أبو محمد الجوالني( .املرصد السوري –  5تشرين األول/
أكتوبر)
زّ .
أكد سعيد سيف املتحدث باسم (قوات أحمد العبدو) ،استهداف «طيران التحالف الدولي ،أمس
الخميس ،لرتل تابع لقوات النظام ،في أثناء محاولته التقدم إلى (املنطقة  )55التابعة لقاعدة التنف
العسكرية ،على املثلث الحدودي السوري ،العراقي ،األردني» .وقالّ :إن «الغارات أسفرت عن مقتل 30
عنصرا للنظام وامليليشيات املوالية له ،إضافة إلى تدمير ثًلثة آليات ثقيلة»ً ،
ً
مشيرا إلى ّأن «االستهداف
هو الرابع من طيران التحالف ضد قوات النظام ،في املنطقة»( .جيرون –  6تشرين األول /أكتوبر)
ح .أنهت السلطات التركية بناء الجدار الحدودي بين تركيا وسورية ،ويعد ثالث أطول جدار حدودي في
ً
كيلومترا ،بعد سور الصين العظيم والجدار الفاصل بين املكسيك وأميركا .وتأتي هذه
العالم بطول 688
الخطوة التركية في نطاق تدابير مكافحة اإلرهاب الذي يهدد أمن تركيا نتيجة األوضاع املتأزمة في املعابر
السورية( .شام –  7تشرين األول /أكتوبر)
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ط .أكد القائم بأعمال سفير النظام السوري في األردن أيمن علوش ،وجود طيارين أردنيين في قاعدة
حميميم العسكرية التابعة لروسيا ،قرب مدينة جبلة( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
ي .استدعت وزارة الخارجية األردنية ،األحد ،القائم بأعمال سفارة النظام السوري في العاصمة ّ
عمان
أيمن علوش ،بعد تصريحات له عدتها «إساءة لألردن ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه»( .سمارت – 8
تشرين األول /أكتوبر)
ك .انتزع تنظيم الدولة اإلسًلمية السيطرة على بعض القرى في منطقة يسيطر عليها تحالف هيئة تحرير
الشام ،إلى الشرق من محافظة حماة يوم االثنين فاتحا جبهة جديدة بعد أن قال الجيش السوري قبل
أيام إنه أخرج التنظيم املتشدد من منطقة مجاورة .وقال التنظيم في بيان له ،إنه سيطر على  12قرية
ً
هجوما ً
كبيرا على تحالف هيئة تحرير الشام.
ونفذ
ل .من جانبها قالت هيئة تحرير الشام في بيان لها إن تنظيم الدولة اإلسًلمية اجتاح قرى عدة ،واتهمت
الجيش السوري بالسماح ملقاتلي التنظيم بعبور أراض خاضعة لسيطرة الحكومة( .رويترز –  9تشرين
األول /أكتوبر)
م .فشلت قوات النظام وامليليشيات املوالية لها ،لليوم العشرين على التوالي ،في اقتحام مزرعة (بيت
جن) ،آخر معاقل فصائل املعارضة في ريف دمشق الغربي ،وخسرت عشرات املقاتلين أمس األحد في
أثناء محاوالتها التقدم في محيط البلدة( .جيرون –  9تشرين األول /أكتوبر)
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 .4خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع النفوذ العسكري على األراض ي السورية كاملها

املصدر :مركز طوران – آخر تحديث  10تشرين األول
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أما الرسم اآلتي فيوضح توزع نسب السيطرة بين القوى العسكرية:

 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع القوى في ريف دمشق الشرقي والبادية الجنوبية.

املصدر :مركز طوران – آخر تحديث  10تشرين األول أكتوبر
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 -الخريطة رقم ( )3أدناه ،تظهر بقايا مناطق سيطرة داعش في الرقة

املصدر :قاسيون – آخر تحديث  10تشرين األول
 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى العسكرية شمال حماة

املصدر :قاسيون – آخر تحديث  10تشرين األول
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الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر أماكن وجود قسد وقوات النظام على ضفاف الفرات في دير الزور.

املصدر :قاسيون – آخر تحديث  10تشرين األول
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ً
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه وامليليشيا الرديفة له
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
أ .طالبت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق األوسط في منظمة (هيومن رايتس ووتش) إير َان بـ
«التوقف عن تجنيد األطفال األفغان ً
فورا» ،وطالبتها بـ «إعادة كل طفل أفغاني أرسلته للقتال في
ّ
سورية ،والكف عن االحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين والجئين» ،وقالت« :على السلطات
اإليرانية حماية جميع األطفال ،ومحاسبة املسؤولين عن تجنيد األطفال األفغان» .وذكرت املنظمة
ً
الدولية ّأن «الحرس الثوري اإليراني ّ
جند أطفاال مهاجرين أفغانيين ،يعيشون في إيران للقتال في
سورية ،تبدأ أعمارهم من ً 14
عاما ،وقد قاتلوا في لواء (فاطميون) ،وهي جماعة مسلحة أفغانية
ً
حصرا ،مدعومة من إيران ،وحاربت إلى جانب قوات نظام األسد ضد معارضيه .بحسب (بي بي س ي».
(جيرون –  1تشرين األول /أكتوبر)
ب .اعترفت وكالة سبوتنيك الروسية ،بأن القوات الروسية وخًلل عامين من وجودها في سورية،
ً
اختبرت ً 162
جديدا من األسلحة في سورية في أوضاع القتال الحقيقية( .شام –  1تشرين
نوعا
األول/أكتوبر)
ج .قالت ثًلثة مصادر مطلعة لرويترز يوم االثنين إن سبعة من مقاتلي حزب هللا اللبنانية قتلوا في
ضربة جوية نفذتها طائرة غير محددة الهوية على موقع لحزب هللا في محافظة حمص( .رويترز – 2
تشرين األول /أكتوبر)
د .أعلنت املديرية العسكرية الجنوبية في روسيا ،أمس اإلثنين ،عن مناورات يشارك فيها  400جندي
وضابط ،تحاكي إلى حد بعيد األوضاع امليدانية في سورية .وقال فاديم استافيف املتحدث الرسمي
باسم املديرية «إنها املرة األولى في تاريخ التدريبات العسكرية التي سيقوم فيها جنود الوحدات املؤهلة
خًلل التدريبات ،باستخدام تكتيك العمليات في سورية ،لتحرير منطقة سكنية ورهائن من
مجموعة مسلحة مفترضة»( .جيرون –  3تشرين األول /أكتوبر)
ه .أعلن قائد ميليشيا (الحشد الشعبي) العراقي فالح الفياض السبت ،أنهم سيتعاونون مع قوات
النظام السوري لضبط الحدود بين الدولتين في املرحلة املقبلة( .سمارت –  7تشرين األول /أكتوبر)
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و .شكل (الحرس الجمهوري) التابع لقوات النظام السوري ميليشيا مسلحة جديدة في مدينة التل
بريف دمشق ،وقالت مصادر أهلية ،إن العميد محمد منصور في (الحرس الجمهوري) أمر بتشكيل
ميليشيا تتبع لهم في التل ،تقتصر مهمتها على (حماية املدينة) ،ووعد املنتسبين إليها بأال يرسلون إلى
جبهات القتال في سورية .وأضافت املصادر أن عضو (املصالحة الوطنية) في التل رامي الفرج،
استلم قيادة امليليشيا بعد جمعه حوالى  300عنصر غالبيتهم من ميليشيا (حماية التل) وتوزيع
السًلح الخفيف لهم( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
ز .هز انفجار عنيف صباح اليوم ،الثًلثاء  10تشرين األول /أكتوبر منطقة حميميم بريف جبلة ،من
جراء سقوط طائرة روسية بعد إقًلعها من مطار حميميم ،ما تسبب في تحطمها واندالع النيران
فيها ،وما يزال الغموض يلف مصير قائد الطائرة( .املرصد السوري –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .3على باقي املستويات
قال نائب رئيس الوزراء الروس ي ديمتري روجوزين ،الثًلثاء ،إن خط شحن بحري مباشر ُ
سيطلق بين
موانئ روسيا والنظام السوري .وأضاف أنه «حان الوقت اآلن الستعادة االقتصاد السوري ،ونتوقع أن
األعمال الروسية ستلعب دورا حيويا في هذه العملية» .وأوضح أن «حجم التجارة بين روسيا وسورية ارتفع
بنسبة  42باملئة خًلل سبعة أشهر في .»2017
من جانبها ،أعلنت أمس وزارة اقتصاد النظام السوري إطًلق خط بحري منتظم بين مرفأ الًلذقية
وميناء (نوفورسييسك) الروس ي ،مشيرة إلى أن الباخرة تصل وجهتها بين املرفأين خًلل سبعة أيام فقط،
بعد أن كانت تستغرق ً 20
يوما( .سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .4أوضاع السوريين في مناطق سيطرة النظام وامليليشيا الرديفة له
ارتفعت أسعار املواد الغذائية  50باملئة في األحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بمدينة دير
الزور ،بعد قطع الطريق الرئيس ي (دير الزور  -تدمر) من قبل تنظيم (الدولة اإلسًلمية)( .سمارت – 6
تشرين األول /أكتوبر)
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ً
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ()6
 .1على املستوى السياس ي
أ .شكل معارضون سوريون يمثلون ً
عددا من املناطق (حكومة إنقاذ وطني) خًلل اجتماع لهم في معبر باب
الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون ،وانتخبوا الدكتور محمد الشيخ املنحدر من محافظة
إدلب ،ر ً
ئيسا لهذه الحكومة.
ب .يأتي انتخاب الحكومة بعد انعقاد املؤتمر السوري العام الذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية ،قامت
بالتحضير النتخاب هذه الحكومة ورئيسها .وأكدت مصادر موثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة
هذه ستكون في الداخل السوري.
املصادر أكدت ً
أيضا أن الحكومة الجديدة تعارض التدخل التركي – الروس ي – اإليراني في سورية،
وتعارض االقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على األرض السورية( .املرصد السوري –  7تشرين
األول /أكتوبر)
ج .قال ياسر النجار املتحدث الرسمي باسم املؤتمر السوري العام ّإن «أعضاء الهيئة التأسيسية للمؤتمر
ً
السوري العام اختارت الدكتور محمد الشيخ ،لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل السوري ،انطًلقا من
معايير تحصيله األكاديمي ،وكفاءاته العالية» ،وأنهم منحوه «مدة أقصاها ً 30
يوما؛ لتشكيل حكومة
ً
إنقاذ في الداخل السوري» .واشترط أعضاء الهيئة «أن ال يكون املرشح للمنصب حامًل غير الجنسية
السورية»( .جيرون –  9تشرين األول /أكتوبر)
د .رأت (الهيئة السياسية لقوى الثورة) في محافظة حلب أن الحكومة الجديدة املشكلة في إدلب «ستزيد
من معاناة) الشعب السوري .وأضافت أن «حكومة اإلنقاذ ال تحظى بقبول شعبي وال اعتراف دولي،
وجاءت خًلفا ملخرجات الورشات املنبثقة عن املؤتمر السوري العام»( .سمارت –  9تشرين األول/
أكتوبر)

( )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ً
سياسيا أو عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
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 .2على املستوى العسكري
أ .أصدرت (هيئة تحرير الشام) ،أمس األحد ،قرا ًرا بتعيين القائد العسكري للهيئة (أبو محمد
الجوالني) ً
ً
عوضا عن (أبو جابر الشيخ)ُ ،
وع ّين األخير ر ً
قائدا ً
ئيسا ملجلس الشورى.
عاما للهيئة،
تزامن القرار مع انشقاق كتائب (ابن تيمية) في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي عن الهيئة.
وقال قيادي منشق عن الهيئة ّإن «التغييرات األخيرة في املناصب القيادية داخل الهيئة ،تعود إلى
الخًلف الحاد حول املوقف من التدخل التركي ،حيث يحاول الجوالني املناورة مع األتراك؛ من أجل
ّ
ٌ
وعدد من
املتشدد فيها الذي يتزعمه الشيخ
تجنيب اجتثاث الهيئة ،وسط معارضة حادة من التيار
املهاجرين»( .جيرون –  2تشرين األول /أكتوبر)()7
ب .قال جواد أبو حطب رئيس الحكومة السورية املؤقتة ّإن « 80باملئة من فصائل املعارضة ،في
مختلف املناطق السورية ،توافق على االنضمام إلى الجيش الوطني املزمع إنشاؤه ،من بينها فصائل
ً
متوقعا أن يكون عدد عناصره باآلالف .ولفت أبو
كبرى مثل (جيش اإلسًلم) و(أحرار الشام»،
حطب (وهو يشغل ً
أيضا منصب وزارة الدفاع في حكومته) إلى أن «الوصول إلى تشكيل الجيش
الوطني سيحتاج إلى مراحل ّ
عدة ،وهي عملية ليست سهلة» ،وأشار إلى ّأن «جميع الفصائل لديها
إحساس بضرورة االنتقال ،من العمل الفصائلي إلى العمل ضمن جيش واحد؛ من أجل مستقبل
سورية»( .جيرون –  2تشرين األول /أكتوبر)
ج .انسحب فصيًل ُ
(أسود الشرقية ،وقوات الشهيد أحمد العبدو) ،أول أمس األحد ،بعتادهما كامله
ً
إلى املنطقة  55في التنف على الحدود مع العراق ،بدال من االنسحاب إلى األردن ،بحس ي ما طالبتهما
غرفة عمليات (املوك) في عمان ،في رسالة وجهتها إليهما في وقت سابق( .جيرون –  3تشرين األول/
أكتوبر)
د .سيطرت (هيئة تحرير الشام) االثنين ،على كامل بلدة أرمناز شمال غرب مدينة إدلب ،في عقب
اشتباكات مع حركة (أحرار الشام اإلسًلمية) و(فيلق الشام) التابع للجيش السوري الحر( .سمارت
–  9تشرين األول /أكتوبر)
ه .قال الناطق العسكري باسم (جيش العزة) محمود املحمود ،في تصريح لـ(سمارت) الثًلثاء ،إن
(غرفة املوك» هددتهم بإيقاف الدعم العسكري واملالي واللوجستي ،بسبب استهدافهم مواقع قوات
النظام في ريف حماة ،ولـ «عدم التزامهم باتفاق تخفيف التصعيد» .وأوضح املحمود أنهم يستهدفون
قوات النظام ر ًّدا على قصف األخيرة مناطق مأهولة ،وأشار املحمود أن (املوك) لم تسلمهم أي

( )7انظر امللحق  ،2بيان انشقاق (كتائب ابن تيمية).
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ً
مخصصات منذ شهرً ،
الفتا إلى أن دخولهم إلى (املوك) كان مشروطا «بعدم فرض أي قرار عليهم».
(سمارت –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .3على املستويات األخرى
وافقت املجالس املحلية في درعا على إعادة فتح معبر نصيب وفق شروط حددتها خًلل اجتماع املجالس
املحلية في املحافظة في مدينة بصرى الشام ،أمس األربعاء .ومن أبرز هذه الشروط «إدارة املعبر من قبل
فصائل املعارضة في درعا ،وتخصيص جزء من إيراداته لها ،وعودة أهالي القرى والبلدات املهجرة ً
قسرا في
درعا إلى مناطقهم ،وإطًلق سراح املعتقلين»( .جيرون –  5تشرين األول /أكتوبر)

 .4أوضاع السوريين في مناطق سيطرة املعارضة
أ .بدأ (فريق لقاح سوريا) بحملة (لقاح شلل األطفال) في محافظة إدلب تستهدف  150ألف طفل،
بالتعاون مع مديرية صحة إدلب .وقال مشرف الحملة بشار كيالي ،إن الحملة تهدف لتلقيح األطفال
من عمر شهرين حتى عامين ضد (شلل األطفال العضلي) من النوع الثاني ،وذلك بغية تحصينهم
بعد ظهور حاالت (شلل) بين نازحي محافظتي دير الزور والرقة( .سمارت –  3تشرين األول /أكتوبر)
ب .أعلنت مديرية صحة حلب (الحرة) الثًلثاء ،أن حملة لقاح شلل األطفال في الشمال السوري أنجزت
 10باملئة فقط من الخطة نتيجة القصف والنزوح( .سمارت  3تشرين األول /أكتوبر)
ج .دخلت قافلة مساعدات إلى منطقة الحولة بريف حمص الشمالي تحمل على متنها مواد غذائية
وطبية( .املرصد السوري –  4تشرين األول /أكتوبر)
ّ
د .علقت مديرية التربية والتعليم في حماة دوام مدارس ريف حماة الشرقي ،يومي األحد واالثنين،
بسبب كثافة القصف الجوي على قرى ومخيمات املنطقة( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
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ً
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد

 .3أوضاع السوريين في مناطق سيطرة الفصائل الكردية
أ .أصدرت (اإلدارة الذاتية) الكردية ،االثنين ،قرا ًرا بزيادة أجور موظفيها وعمالها بنسبة  40باملئة،
وقال الرئيس املشترك لـ (املالية) خالد محمود ،إن الزيادة بلغت عشرين ألف ليرة سورية بصورة
مقطوعة ،وأوضح أن األجور السابقة ملوظفي وعمال (اإلدارة) تراوحت بين  40إلى  50ألف ليرة ،في
ما سيتقاض ى كل موظف بموجب القرار الجديد  60ألف ليرة في حد أدنى( .سمارت –  2تشرين
األول /أكتوبر)
ب .عاد حوالى  25ألف طالب وطالبة إلى املدارس في مدينة الطبقة ومحيطها في عقب طرد تنظيم
(الدولة اإلسًلمية) منها( .سمارت –  7تشرين األول /أكتوبر)
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ً
تاسعا :املستجدات في مناطق سيطرة داعش
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد ،األخبار جميعها في املشهد امليداني – الحرب على داعش.

 .3أوضاع السوريين في مناطق سيطرة داعش
خرجت املستشفيات والنقاط الطبية جميعها في مدينة امليادين شرق دير الزور عن الخدمة ،بسبب
الغارات الجوية الروسية والسورية الكثيفة على املدينة ،إذ استهدفت البنية التحتية واملرافق الحيوية.
(سمارت –  9تشرين األول /أكتوبر)
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ً
عاشرا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
أ .دعا وزير الخارجية الروس ي (سيرغي الفروف) ،يوم الجمعة ،خًلل مؤتمر صحافي في آستانة مع
نظيره الكازاخستاني (خيرت عبد الرحمنوف)؛ املعارضة السورية للتوحد في مفاوضات جنيف من
دون أي شروط مسبقة من شأنها إعاقة تقدم املفاوضات .ولفت الفروف الى الدور الذي تلعبه
ً
موضحا أنه يجري العمل على ضمان مشاركة فصائل
السعودية ومصر بهدف توحيد املعارضة،
ً
مباشرا مع نظام األسد ،ومستعدة ملحاربة اإلرهاب( .شام –  6تشرين
معارضة مهمة ،بدأت حوا ًرا
األول /أكتوبر)
بّ .
عد رئيس (منصة موسكو) قدري جميل ،تشكيل وفد موحد ملفاوضة النظام السوري «أمر
محتم» ،لتنفيذ قرار مجلس األمن  .2254وقال« :إنه ليس من املعقول أن تتحول املعارضة ملعيق
لتنفيذ قرار مجلس األمن بعدم قدرتها على توحيد صفوفها وتشكيل وفد موحد».
وأضاف جميل أنه ليس من الضروري أن يغيروا مواقفهم أو أن تغير (الهيئة العليا للمفاوضات)
موقفها ،لكن ثمة حاجة «لوجود صيغة مشتركة»( .سمارت –  8تشرين األول /أكتوبر)
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حادي عشر :املستجدات في مواقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
وسياساتها
 .1الواليات املتحدة األميركية
ال يوجد

 .2روسيا االتحادية
كلمة ألقاها خًلل مراسم تسلمه في الكرملين أوراق اعتماد
أ .قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين في ٍ
ً
عدد من السفراء األجانب ،الثًلثاء ،إن «من شأن عملية أستانا (السورية) أن تخلق ظروفا مواتية
ٍ
للتسوية السياسية لألزمة السورية ،عبر مفاوضات جنيف» ،ورأى أن «االتفاق ،خًلل مفاوضات
أستانا على إقامة مناطق خفض التصعيد في سورية ،ييهئ الظروف للمض ي نحو تنفيذ القرار الدولي
 ،2254على أساس الحوار املباشر بين الحكومة واملعارضة»( .جيرون –  4تشرين األول /أكتوبر)
ب .قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين ،األربعاء ،إن (اإلرهابيين) من سورية والعراق بدؤوا بتشكيل
قواعد استناد جديدة في دول أخرى باملنطقة .ودعا بوتين خًلل اجتماع لرؤساء هيئات األمن إلى
كشف (اإلرهابيين) األجانب العائدين إلى بًلدهم من سورية والعراق ،والقضاء عليهم «بشكل
عاجل» ،وأضاف أن فعاليات محاربة اإلرهاب في البلدين لم تؤد بعد إلى تدمير البنى التحتية والقدرة
ً
مشددا على محاربة انتشار أفكار اإلرهاب وتمويل التشكيًلت املسلحة غير
القتالية لإلرهابيين،
الشرعية( .سمارت –  4تشرين األول /أكتوبر)
ج .اتهم وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف في مقابلة مع صحيفة الشرق األوسط ،الواليات املتحدة
وحلفاءها يوم األربعاء بتدبير «استفزازات دموية» للقوات الروسية في سورية .وقال« :إن نشاطات
القوات التي تقودها الواليات املتحدة في سورية تثير كثيرا من التساؤالت»( .رويترز –  4تشرين
األول /أكتوبر)
د .قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف ،اليوم الجمعة :إن «قاعدة
التنف األميركية في سورية تحولت إلى (ثقب أسود) ،قطره  100كلم على الحدود بين سورية واألردن،
تخرج منها فرق (داعش) القتالية ،لتشن هجماتها التخريبية واإلرهابية ضد القوات الحكومية
السورية والسكان املدنيين».
أضاف املسؤول الروس ي أنه «كلما تقدمت القوات السورية (قوات النظام) مدعومة من سًلح الجو
الروس ي تجاه الشرق للقضاء على تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور ،ازدادت خطورة مشكلة
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وجود القاعدة العسكرية األميركية في بلدة التنف» ،مبي ًنا أن «إقامة القاعدة كان بذريعة شن
عمليات ضد (داعش) ،إال أنه لم ُي َ
عرف ،منذ تاريخ إنشائها على الحدود السورية األردنية في نيسان/
أبريل املاض يّ ،أن عملية واحدة نفذها األميركيون ضد هذا التنظيم»( .جيرون –  6تشرين األول/
أكتوبر)
ه .قال مساعد الرئيس الروس ي يوري أوشاكوف إن «مفاوضات أستانا برهنت على فاعليتها ،ونجحت
في تخفيف حدة القتال في سورية” ،وأضاف ّأن “املفاوضات التي أسفرت عن إقامة مناطق لخفض
التوتر ،أتاحت إيصال املساعدات الغذائية والطبية للمواطنين من كًل الطرفين ،وتحسين األوضاع
اإلنسانية في سورية»( .جيرون –  10تشرين األول /أكتوبر)
و .أكد السفير الروس ي لدى االتحاد األوروبي ،فًلديمير تشيجوف ،إن دول االتحاد غير مستعدة في
الوقت الحالي إلعمار سورية إال بعد إطًلق عملية انتقال سياس ي .وقال إنه «حتى اآلن ال يوجد لدى
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي استعداد من الناحية السياسية للمشاركة في إعمار سوريا بعد
النزاع» .ولفت إلى أن االتحاد األوروبي يربط مشاركته في إعمار سورية بإطًلق عملية االنتقال
السياس ي ،بحسب املصطلحات املتفق عليها في جنيف( .شام –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .3دول االتحاد األوروبي
أ .كشف مصدر فرنس ي مطلع على امللف السوري لصحيفة الحياة أن الرئيس الفرنس ي (إيمانويل
ً
ماكرون) ،قال لنظيره الروس ي (فًلديمير بوتين) في اتصال هاتفي إنه إذا أراد أن يكون
وحيدا في
سورية ممزقة بسبب النزاع ومن دون أموال ومع مشكًلت ما بعد الحرب كلها ،فليستمر في نهجه
الحالي من دون األخذ بآراء اآلخرين بالنسبة إلى الحل في سورية .وأنه إذا أراد التعاون الدولي فعليه
أن يفتح الباب ملفاوضات سياسية للحل في سورية( .شام –  1تشرين األول /أكتوبر)
ب .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون خًلل مؤتمر صحافي مشترك مع املفوض السامي لألمم
املتحدة لشؤون الًلجئين فيليبو غراندي ،في باريس :إن «مسألة النازحين والًلجئين ،في سورية
ولبنان واأل دن وتركيا ،خطيرة للغاية»ً ،
مؤكدا «ضرورة توفير الحماية لًلجئين» .وأضاف أن بًلده
ر
ستواصل دعمها للدول التي تتولى هذه املهمة كافة« ،وبخاصة لبنان ،في إطار املنظمات الدولية».
(جيرون –  9تشرين األول /أكتوبر)
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 .4الدول العربية
أ .قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ،إن نسبة الًلجئين السورين في األردن بلغت
 35باملئة من إجمالي عدد سكان اململكة« ،ما فرض تحديات كبيرة على االقتصاد الوطني ،الذي يعد
من أفقر دول العالم باملياه والطاقة» .ودعا الدول العربية لًلستثمار في األردن من أجل «توفير حياة
أفضل لًلجئين» ،ودعاهم ً
أيضا للتكامل العربي االقتصادي من أجل منافسة االقتصاد العاملي في
مشروع إعمار سورية والعراق( .سمارت –  1تشرين األول /أكتوبر)
ب .أكد (جواد العناني) نائب رئيس الوزراء األردني األسبق في حديث ملوقع  ،CNNأن الترويج لبعض
الكلف املالية إلعادة اإلعمار في سورية مبالغ فيه ،وأن معوقات كبيرة تقف أمام إعادة اإلعمار ،في
مقدمتها توافر الشروط السياسية واألمنية لعودة االستقرار إلى البلدات واملدن السورية .وقال
العناني إن التقديرات األولية للبنك الدولي إلعادة البنية التحتية إلى طبيعتها ،تشير إلى  100مليار
ً
موضحا أن أبرز التحديات
دوالر أمريكي ،يتبعها  80مليار دوالر أخرى لتشغيل مشروعات تنموية،
ً
التي تواجه إعمار سورية هو التوافق أوال على خريطة الحل السياس ي فيها( .شام –  3تشرين األول/
أكتوبر)
ج .قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس إن بًلده تعمل بتعاون وثيق مع روسيا
ً
مضيفا أن البلدين متفقان على الحاجة إلى املحافظة على وحدة
لتوحيد املعارضة السورية،
األراض ي السورية ومؤسسات الدولة( .رويترز –  5تشرين األول /أكتوبر)
د .أكد العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز ،أمس الجمعة ،أن «معالجة أزمات اليمن
وسورية تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية» ،وأضاف« :نحن أكدنا أن تحقيق السًلم
واالستقرار في منطقة الخليج والشرق األوسط ،وما يشهده في اليمن وسورية وغيرها من أزمات،
يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية وااللتزام بمبادئ حسن الجوار ،واحترام األعراف
والقوانين الدولية ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى»( .جيرون –  7تشرين األول/
أكتوبر)
ه .أقدمت الحكومة اإلماراتية ،على طرد عشرات العائًلت السورية املقيمة أراضيها بـ «شكل غير
قانوني» ،ومن بين من شملهم الطرد رجال أعمال ومستثمرون من دون توضيح األسباب أو الدوافع.
وكشفت صحيفة القدس العربي أن عملية الطرد شملت  50عائلة ،في ما كشف ناشطون أن العدد
وصل إلى حوالى  70عائلة ،تم إمهالهم  24ساعة فقط للمغادرة ،حيث أبلغوا بصورة فجائية ،ومن
دون إنذارات مسبقة «بأنهم أشخاص غير مرحب فيهم على األراض ي اإلمارات»( .شام –  9تشرين
األول /أكتوبر)
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و .قال العميد محمود الزعبي ،قائد لواء (حرس الحدود  )2في املنطقة الشمالية األردنية ّإن بًلده قامت
متراً ،
بتركيب «سياج إلكتروني للمراقبة ،على الحدود الشمالية لألردن مع سورية ،بارتفاع ً 3.8
بدءا
ّ
من املنطقة املحاذية لحوض اليرموك» ،مش ًيرا إلى أنه «قد يمتد على كامل الشريط الحدودي،
ً
الحقا»( .جيرون –  10تشرين األول /أكتوبر)

 .5إيران
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم األربعاء في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع نظيره التركي رجب
طيب أردوغان في طهران ،إن البلدين سيعمًلن ملواجهة تفكك العراق وسورية لتهدئة التوتر في املنطقة.
(رويترز –  4تشرين األول /أكتوبر)

 .6تركيا
أ .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثًلثاء إن تركيا تسعى إلبعاد مقاتلين من
املعارضة املسلحة عن تحالف للمتشددين يسيطر على محافظة إدلب شمالي غرب سورية ،في
خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق لتخفيف حدة العنف هناك( .رويترز –  3تشرين األول /أكتوبر)
ب .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس ،إن أنقرة ستعمل على تطهير مدينة عفرين -
ً
مشددا على أن بًلده «لن تسمح بتشكيل
شمال غرب سورية -من عناصر (وحدات حماية الشعب)،
كيان إرهابي شمالي سورية».
وقد جددت تركيا نيتها بدء عمل عسكري في عفرين؛ ملواجهة (وحدات حماية الشعب) التي تسيطر
وقت تزيد فيه تركيا حشودها العسكرية على حدودها الجنوبية مع سورية،
على املدينة ،في ٍ
ً
خصوصا املنطقة املحاذية لعفرين( .جيرون –  4تشرين األول /أكتوبر)
ج .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،في كلمة له أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي
ينتمي إليه« :إن عملية عسكرية كبيرة دائرة في محافظة إدلب بشمال غرب سورية» ،وأضاف« :لن
نسمح قط بممر إرهابي على طول حدودنا مع سورية ...سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية
إدلب»( .رويترز –  7تشرين األول /أكتوبر)
د .صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت لقناة (إن .تي .في) بأن الجنود األتراك لم يدخلوا
إدلب السورية بعد ،وأن الجيش السوري الحر هو من ينفذ العملية .وأضاف أن روسيا تدعم
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العملية من الجو في حين يدعمها الجنود األتراك من داخل الحدود التركية( .رويترز –  7تشرين
األول /أكتوبر)
ه .نقلت محطة (س ي.إن.إن ترك) عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن هدف تركيا
من دعم مقاتلي املعارضة السورية في عملية عسكرية ضخمة في إدلب بسورية؛ هو وقف
ُ
االشتباكات ًّ
نهائيا ،وتسهيل عملية التوصل إلى حل سياس ي .وأضاف أن الخطوات التي ستتخذ في
هذا املجال سيحددها التعاون بين القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات التركية( .رويترز – 7
تشرين األول /أكتوبر)
ً
و .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم األحد إن تركيا تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا
وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب شمالي سورية بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر.
وأضاف «إننا ننفذ اآلن قرارات آستانة في إدلب» ،وقال إنه إذا لم تتحرك تركيا» ستسقط القنابل
على مدننا».
ز .أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ّأن «الجيش السوري الحر يتقدم بهدوء ،في محافظة إدلب
شمال سورية ،وفق ما تم التخطيط له ،بدعم من الجيش التركي» .وأضاف أن هناك «محاوالت
جادة لتأسيس دولة على طول الحدود الشمالية لسورية ،وإذا التزمت أنقرة الصمت حيال ذلك؛
ّ
فإن تلك املحاوالت ستتحقق»( .جيرون –  9تشرين األول /أكتوبر) قال رئيس الوزراء التركي بن علي
يلدريم يوم الثًلثاء إن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب تهدف إلى الحيلولة دون تدفق
موجة هجرة إلى تركيا 10( .تشرين األول /أكتوبر)
ح .قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي لقناة (س ي.إن.إن ترك) وشبكات أخرى يوم الثًلثاء إن
تركيا يجب أن تظل في محافظة إدلب السورية حتى زوال التهديد الذي تتعرض له أنقرة( .رويترز –
 10تشرين األول /أكتوبر)

 .7إسرائيل
أ .قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم الثًلثاء إن الرئيس السوري بشار األسد ينتصر
في الحرب األهلية السورية وحث الواليات املتحدة على تعزيز تدخلها في الصراع في ظل النجاح الذي
تحققه إيران وجماعة حزب هللا اللبنانية املتحالفتان مع األسد( .رويترز –  3تشرين األول /أكتوبر)
ب .قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،يوم الثًلثاء ،إن الحرب املقبلة على الجبهة الشمالية
ستكون مع سورية ولبنان في آن ً
معا .وأضاف أن هذه الجبهة تتشكل من نظام األسد وامليليشيات
اإليرانية وحزب هللا والجيش اللبناني الذي يأتمر بأوامر حزب هللا ،على حد تعبيره .وتابع ليبرمان،
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«إذا فتحت املعركة القادمة ،ال فرق أين تبدأ سواء في الشمال أو الجنوب ،ستصبح معركة على
الجبهتين ،وهذه الفرضية األساسية لدينا ،ولذلك نحن نجهز الجيش»( .شام –  10تشرين األول/
أكتوبر)

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية
أ .طالبت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق األوسط في منظمة (هيومن رايتس ووتش) إير َان بـ
«التوقف عن تجنيد األطفال األفغان ً
فورا» ،وطالبتها بـ «إعادة كل طفل أفغاني أرسلته للقتال في
ّ
سورية ،والكف عن االحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين والجئين» ،وقالت« :على السلطات
اإليرانية حماية جميع األطفال ،ومحاسبة املسؤولين عن تجنيد األطفال األفغان» .وذكرت املنظمة
ً
الدولية ّأن «الحرس الثوري اإليراني ّ
جند أطفاال مهاجرين أفغانيين ،يعيشون في إيران للقتال في
سورية ،تبدأ أعمارهم من ً 14
عاما ،وقد قاتلوا في لواء (فاطميون) ،وهي جماعة مسلحة أفغانية
ً
حصرا ،مدعومة من إيران ،وحاربت إلى جانب قوات نظام األسد ضد معارضيه» .بحسب (بي بي س ي).
(جيرون –  1تشرين األول /أكتوبر)
ب .أكدت (هيومن رايتس ووتش) ،في تقرير صدر اليوم الثًلثاء ،إن الجهد املبذول ملثول املسؤولين عن
الجرائم في سورية أمام املحاكم األوروبية بدأت تؤتي ثمارها ،خاصة في املحاكم السويدية واألملانية،
بعد مًلحقة البلدين أشخاص قاموا بهذه الجرائم .وتناول التقرير الجهد املبذول في السويد وأملانيا
للتحقيق مع األشخاص املتورطين في جرائم حرب ،والجرائم ضد اإلنسانية ،واإلبادة الجماعية
ومقاضاتهم( .شام –  2تشرين األول /أكتوبر)
ج .قالت مصادر لرويترز يوم األربعاء إن عينات فحصتها منظمة حظر األسلحة الكيميائية بعد هجوم
نفذته قوات النظام السوري في مارس آذار على بلدة اللطامنة الخاضعة لسيطرة املعارضة أظهرت
استخدام غاز األعصاب (السارين) املحظور( .رويترز –  4تشرين األول /أكتوبر)
د.أعلن االتحاد األوروبي ،الثًلثاء ،أنه «سيعمل مع بقية املجتمع الدولي ،على ضمان عدم السماح
ّ
املتعمدة للقانون اإلنساني الدولي ،باإلفًلت من العقاب في سورية» ،وأشار إلى
ملرتكبي االنتهاكات
«استمراره في العمل؛ للوصول إلى ّ
حل سياس ي للصراع ،بصفته السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلنهاء
املعاناة».
وذكر بيان مشترك ،صدر عن املمثلة العليا لًلتحاد ونائب رئيس املفوضية األوروبية (فديريكا
ّ
واملفوض األوروبي (كريستوس ستيليانيدس)ّ ،أن «سورية شهدت ،في األسبوعين
موغيريني)،
املاضيين ،أكبر عدد من اإلصابات خًلل عام 2017؛ نتيجة الهجمات الجوية املكثفة التي استهدفت
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املدنيين ،والبنية التحتية املدنية ،وبخاصة املشافي واملرافق الطبية شمالي سورية»( .جيرون – 4
تشرين األول /أكتوبر)
ه .قالت وكاالت إغاثة يوم الخميس إن سورية تشهد أسوأ قتال منذ املعركة الطاحنة التي دارت في
شرق حلب العام املاض ي ،مضيفة أن الضربات الجوية املكثفة تسقط مئات القتلى من املدنيين.
وقالت األمم املتحدة إن املستشفيات واملدارس واألشخاص الفارين من العنف «تستهدفهم ضربات
جوية مباشرة» ،وهي أعمال ربما ترقى إلى جرائم حرب .ولم توجه املنظمة اتهامات ألي جهة( .رويترز –
 5تشرين األول /أكتوبر)

 .9أخرى
قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا يوم األحد إن الواليات املتحدة تخدم مصالح تنظيم
الدولة اإلسًلمية بمنعها الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في بعض مناطق شرقي سورية.
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ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
 .1كتب وائل سواح في صحيفة (الحياة) مقالة بعنوان «كيف سيمكن إسقاط األسد» ،ناقش فيها
االستعصاء في الحال السورية ،بين صعوبة إبعاد األسد من جانب ،وغياب القدرة على إعادة اإلعمار
بوجوده من جانب آخر .ومما جاء في املقالة:
«يتفق معظم مسؤولي ودبلوماسيي (الدول الصديقة) للشعب السوري ،على أن األسد ال يمكن أن يلعب
دو ًرا في مستقبل سورية ،ولكنه سيبقى على األرجح في املرحلة االنتقالية .وهم يعترفون بأنهم عاجزون عن
إجبار الرجل على الرحيل أو إقناع الروس ً
حاليا بضرورة التخلي عنه .ثمة مفارقة ههنا :فمن جانب يعتقد
الجميع أن سورية املستقبلية ستكون من دون بشار األسد ،وفي الوقت نفسه ال يملك أحد القوة إلجباره
ً
حاليا على الرحيل».
«االتجاه العام لدى اإلدارة األميركية والغرب ً
حاليا هو أن إعادة اإلعمار في سورية لن تأتي إال بعد
االنتقال السياس ي ،بما في ذلك رحيل األسد .وقد قرر مجلس الشيوخ األميركي قبل أسبوعين أنه ال يمكن
إنفاق قرش واحد في أي منطقة في سورية يكون فيها تواجد أو نفوذ إيراني .وكرر مسؤولون أميركيون عًلنية
وفي اجتماعات مغلقة هذا األمر :ال إعادة إعمار في ظل الوضع الحالي».
«اإليرانيون ليست لديهم مشكلة في حكم بلد مدمر ومنهك وبًل سيادة وطنية ،فقد أسهموا هم في ذلك
ً
ّ
ً
مساعدا الستمرار سيطرتهم على البلد واملنطقة
كله ،وسيكون تهالك مؤسسات الدولة السورية عامًل
ككل ،وهم فعلوا الش يء َ
عينه في لبنان والعراق ،أما بالنسبة للروس فثمة اعتقاد في الدوائر الغربية بأن
ً
ً
روسيا تختلف عن إيران بأنها ال تريد ً
ً
واقتصادا متهالكا وأمة مفتتة في سورية .هي تريد سورية
بلدا ممزقا
َ
أفضل من عصابات
قاعدة متقدمة لها ومصد ًرا للكسب املادي ،وستكون دولة موحدة وقوية تدور في فلكها
دولة ضعيفة بًل مؤسسات .ولكي يتحقق ذلك ال بديل عن إعادة اإلعمار الباهظة الكلفة ،وهم
ودويًلت أو ٍ
يعرفون ،أن أوروبا والواليات املتحدة وكندا واليابان والخليج هم من سوف يقومون بذلك ،لكن هؤالء
يكررون أن محفظة نقودهم لن ُت َ
فتح قبل االنتقال السياس ي .وهم ّ
جادون تماما في ذلك»( .جيرون – 1
تشرين األول /أكتوبر)
ً
تقريرا بعنوان (أرض املذبحة) ،قالت فيه إنه على مدى
 .2نشرت صحيفة (دير شبيغل) األملانية
عامين ،قادت كل من الواليات املتحدة وإيران وإسرائيل ،إضافة إلى روسيا ً
حربا متعددة الجبهات في سورية.
وقد ساعد هذا التدخل العسكري نظام األسد على الصمود حتى اآلن.
عن التدخل الروس ي في سورية ،يتحدث التقريرً ،
مبينا كيف ساعد هذا التدخل َ
نظام األسد على إحراز
تقدم واضح في املعارك ،وكيف استغلت روسيا النزاع السوري من أجل العودة إلى الساحة السياسية
العاملية ،بعد أن تم عزلها ملدة بعد أزمة ضم شبه جزيرة القرم ،وحربها في شرق أوكرانيا ،وكيف استغلت
روسيا الفرصة ً
أيضا لتجريب أسلحتها في معارك حقيقية بكلفة زهيدة.
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من جهة أخرى ،يشير التقرير إلى صعوبة انسحاب روسيا من سورية ،ألنها منغمسة ًّ
كليا في الحرب،
وسيكون االنسحاب مخاطرة كبيرة .ويشير التقرير إلى أن وزارة الدفاع الروسية ما زالت تمتنع عن اإلفصاح
عن حصيلة القتلى من قواتها في سورية ،وعدت هذه البيانات بمنزلة سر من أسرار الدولة.
ً
واضحا ،وإنما ضمن بقاء نظام
وقالت الصحيفة إن دخول روسيا في النزاع السوري لم يحقق انتصا ًرا
األسد برئاسة الديكتاتور بشار األسد على األقل في السنوات القادمة.
ً
والجدير بالذكر أن روسيا وإيران وتركيا قد أبرموا اتفاقا على وقف عمليات التصعيد في محافظة
إدلب ،إال أن الهجمات الجوية ما زالت تستهدف املدنيين ًّ
يوميا حتى اآلن.
وذكرت الصحيفة أن انضمام القوات الكردية إلى القوات األميركية الخاصة في الحرب ضد اإلرهاب،
ً ً
تغييرا هائًل على أرض الواقع .ولكن لم يستطع ترامب تحقيق هدفه الرئيس أال وهو الحد من النفوذ
أحدث
اإليراني في سورية.
ً
مستمرا ،وهم على
وأفادت الصحيفة بأن توسع قوات الحرس الثوري اإليراني الشيعي في سورية ما زال
وشك تشكيل (الهًلل الشيعي) املمتد حتى البحر املتوسط .وفي األثناء ،بدأت مخاوف حلفاء الواليات
ّ
املتحدة من الدول السنية وإسرائيل تتفاقم في ظل التهديد الذي يفرضه النفوذ اإليراني على مصالحهم.
فعلى سبيل املثال ،فقدت إسرائيل ألول مرة منذ سبعينيات القرن املاض ي السيادة الجوية غير املقيدة في
املنطقة.
وفي الختام ،قالت الصحيفة إن إسرائيل ال تستطيع في الوقت الحاضر التحليق في املجال الجوي
ً
السوري من دون األخذ بالحسبان د فعل روسيا .فهي تعلم ً
جيدا أن هناك اتفاقا مع روسيا ،يمكن تلخيصه
ر
في جملة :ال تعترضوا طريقنا ولن نعترض طريقكم( .شام –  2تشرين األول /أكتوبر)
 .3كتب حسين معلوم في صحيفة (الحياة) مقالة بعنوان «التًلقي الروس ي التركي في سورية» تناول فيها
التقارب الروس ي التركي األخير بسبب تًلقي املصالح وتغير املعادالت واملعطيات في منطقة الشرق األوسط،
وقد جاء في املقالة:
«تأتي منطقة الشرق األوسط في ترتيب متقدم ألولويات روسيا .إذ ان االعتبارات الجغرافية فرضت على
األخيرة االهتمام بهذه املنطقة من العالم .وهذا يضطرها إلى التنسيق مع بعض دول املنطقة حول ملفات
ساخنة .وهذا يبدو في العًلقات بين روسيا وتركيا التي تشهد في هذه اآلونة «نقلة» استراتيجية ،بعد مراحل
سابقة لم تكن فيها على ما يرام .ولعل أهم مًلمح هذه العًلقة الجديدة بين الجانبين تلك «الصفقة –
املفاجأة» التي تم اإلعًلن عن إتمامها ً
أخيرا ،صفقة منظومة صواريخ «إس  »400الدفاعية املتطورة».
«موسكو ،بموجب هذه الصفقة ،ستزود تركيا ،العضو في حلف شمال األطلس ي ،بمنظمة دفاع جوي
روس ي متطورة .وهذا يعني إدماج منظومة دفاعية روسية داخل حلف األطلس ي ،كما يعني ،من جانب آخر،
التلويح التركي لدول الحلف بإمكان إقامة عًلقة موازية مع روسيا ،والصين ً
أيضا .وبالتالي ،يبدو أن الصفقة
تأتي بمثابة «اختبار» للمعسكر الغربي ،الذي إما أن يكف عن التًلعب بتركيا واالستخفاف بها ،أو أن
يفقدها».
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أهمية الصفقة تتجاوز الحدود الروسية ،ومن ثم التركية ،لتصل إلى الساحة السورية .وهنا بيت
القصيد الذي يتمحور حول التفاهمات السياسية التي نشأت بين موسكو وأنقرة حول هذا امللف .إذ ليس
من املصادفة أن تتمكن تركيا تنفيذ تدخًلتها الحازمة ضد قوات الحماية الكردية في غرب الفرات.
ً
واقعيا  -األرض والجو السوريين بوضع اليد ،ساهم
«الضوء األخضر الذي منحته روسيا ،التي تملك -
في إنجاح «درع الفرات» ،ومنع مشروع الفيديرالية في سورية أو تعطيله ،ربما إلى حين ،أضف إلى ذلك ،أن
ما يهم تركيا ،ليس مصير الرئيس السوري ،بقدر ما يهمها مصير حزب العمال الكردستاني ،ومصير الكيان
ً
ً
وتحديدا من الواليات املتحدة األميركية .وإذا كانت هذه
مدعوما من الغرب،
الكردي الحدودي الذي يبدو
األخيرة ،وهي الحليف املفترض لتركيا ،جادة في دعم قوات حماية الشعب الكردي ،الفصيل الرئيس في قوات
«سورية الديمقراطية» ،فإن هذا سوف يخلط األوراق ويبعثرها في شكل قد يجعل عدو األمس ً
حليفا».
ً
«صفقة «إس  »400بين تركيا وروسيا ليست ،إذا ،مجرد صفقة عسكرية ،بقدر ما هي تًلقي مصالح
بينهما حول مستقبل سورية ،وربما العراق ً
ً
مفتوحا على كل
أيضا .وهذا ما يجعل مستقبل املنطقة
االحتماالت التي لن تأتي بالتأكيد في مصلحة الدول العربية»( .الحياة –  5تشرين األول /أكتوبر)
 .4نشرت (صحيفة العرب) مقالة للكاتب خيرهللا خيرهللا عنوانها (عن كذبة إعادة إعمار سورية)،
تناول فيها األوهام املحيطة بمسألة إعادة إعمار سورية التي يروج لها النظام السوري وإيران .ومما جاء فيها:
«ال يوجد ش يء اسمه إعادة إعمار سورية كي يحصل تهافت لبناني بشكل خاص أو عربي بشكل عام على
هذا البلد .الصين نفسها التي كانت تعتقد أن ّثمة ما يمكن املراهنة عليه بالنسبة إلى إعادة إعمار سورية
أعادت النظر في موقفها ...واإلدارة األميركية ال تريد سماع ش يء عن املوضوع .وهي وجهت البنك الدولي نحو
االبتعاد عن مثل هذا النوع من التفكير وذلك تفاديا إلضاعة الوقت .وموقف املفوضية األوروبية كان
واضحا في الفترة املاضية لجهة غياب ّ
أي اهتمام حقيقي في املساهمة في إعادة إعمار سورية .أما بالنسبة
للسعودية فًل يوجد عاقل يمكن أن يقتنع بأن السعودية يمكن أن تمول مشروعا إيرانيا ،أو ألدوات إيران،
في سورية».
أي مشروع في بلد واقع تحت خمس وصايات في ّ
«في النهاية ،هل يوجد مصرف عاملي يقبل تمويل ّ
أقل
تقدير .أكثر من ذلك ،لم يعرف بعد حدود ّ
أي وصاية من هذه الوصايات وكيف ستتوزع األراض ي السورية
كمناطق نفوذ لروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا… والواليات املتحدة طبعا».
كل ما له عًلقة بإعادة بناء سورية أن النظام وحده ،هو من ّ
«املضحك في ّ
يسوق لوجود كذبة من هذا
النوع بمساعدة إيرانية واضحة .فإيران ترفض االعتراف ّ
بأنها ال يمكن أن تبقى في سورية في املدى الطويل
ّ
ّ
وقعتها مع حكومة غير شرعية ّ
وكل االستثمارات باملال والرجال
على الرغم من ك ّل االتفاقات التي
وامليليشيات املذهبية التي لعبت دورا رئيسيا في استمرار الحرب على الشعب السوري وعلى البلد نفسه».
«لن تنطلي لعبة إعادة إعمار سورية ،وهي لعبة غير موجودة في الوقت الحاضر ،على أحد .من أين
أي أموال؟ وروسيا ً
ستأتي األموال إلعادة اإلعمار؟ إذا كانت إيران ال تملك ّ
أيضا .والصين غير راغبة ،وال
استعداد سعودي أو خليجي للمساهمة في إعادة اإلعمار ما دام األفق السياس ي غائبا .وبكًلم أوضح ،ليس
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هناك من هو مستعد لدخول عملية إعادة اإلعمار في غياب املرحلة االنتقالية التي تعني بين ما تعني إعداد
ّ
بشار األسد للرحيل عن دمشق مع عدد ال بأس به من املحيطين به…» (العرب –  8تشرين األول /أكتوبر)
 .5في مقالته في العربي الجديد بعنوان «التقارب التركي اإليراني إلى أين؟» ،تناول عمر كوش التقارب
التركي اإليراني ،أو ما سماه «تفاهمات الضرورة» في إشارة واضحة إلى عمق الخًلفات بين البلدين بسبب
اختًلف األجندات واملشروعات واملصالح لكليهما ،ومما جاء في املقالة:
«يبدو أن القادة األتراك واإليرانيين يتجهون نحو مزيد من التقارب التفاهم والتنسيق حول ملفات
املنطقة الساخنة ،خصوصا بعد زيارة الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،أخيرا إلى طهران التي سبقه إليها
رئيس األركان التركي الجنرال خلوص ي أكار ،وكان امللف الكردي املحور الرئيس في تناول الوضعين ،العراقي
والسوري ،وشكل مادة التقارب بين ساسة البلدين الذين شددوا على عدم قبولهم «تقسيم املنطقة
وتجزئتها» .ولعل تشديد الساسة األتراك واإليرانيين على وحدة كل من العراق وسورية ال يخفي حقيقة أن
وحدة هذين البلدين ال تهمهم إال بقدر ما تخدم مصالح بًلدهم وأمنها القومي ،والحرص الشديد عليها نابع
من الخوف من ّ
تمدد إرهاصات استفتاء كردستان العراق إلى كل من الداخل اإليراني والتركي».
ّ
بتفاهمات على املستويين ،السياس ي والعسكري ،محكومة
املجسد
«غير أن التقارب التركي اإليراني،
ٍ
بوجود خًلفات في املواقف واألهداف حول امللفات نفسها ،حيث يريد ساسة نظام املًللي اإليراني تنفيذ
مشروعهم التوسعي ،عبر السيطرة على العراق وسورية ،كي يكتمل الطريق الواصل من طهران إلى بغداد
ً
واملوصل ،وصوال إلى دمشق وبيروت ،فيما يسعى الساسة األتراك إلى منع قيام أي كيان كردي يؤثر على
األوضاع لديهم».
«بعض األتراك يعزون اضطرار الساسة األتراك لبناء تفاهمات وتحالفات ضرورية وبراغماتية مع كل
من الساسة الروس وساسة نظام املًللي في امللف السوري ،إلى تخلي اإلدارة األميركية السابقة عنهم،
وتجاهل مطالبهم بعدم دعم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،ومنع فصائل الجيش السوري الحر
املنخرطة في عملية "درع الفرات" من التقدم باتجاه منبج ،ورفض أي مشاركة تركية في معركة السيطرة
على الرقة.»....
«هل ستصمد تفاهمات الضرورة ما بين الساسة األتراك وساسة نظام املًللي أمام التنافس الشديد
بينهما في املنطقة ،بالنظر إلى اختًلف األجندات واملشا يع ،خصوصا وأن التنافس بينهما يضرب ً
عميقا في
ر
تاريخ البلدين ،وال تختصرها لعبة االحتواء واملداراة في مواقف البلدين ،طوال السنوات املاضية؟»( .العربي
الجديد –  8تشرين األول /أكتوبر)

45

تقرير عن الثلث األول من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

ثالث عشر :تقديرموقف
استمرت في مطلع تشرين األول /أكتوبر  2017هجمات قوات التحالف الدولي وسًلح الطيران الروس ي
وقوات النظام وامليليشيات اإليرانية العنيفة على مدينة دير الزور وما حولها ،املحافظة االستراتيجية
بموقعها والغنية بنفطها وغازها ،ودفع مستوى العنف والعشوائية في قصف املدينة من قبل الجميع إلى
الشك في أن هذه األطراف تتسابق على مواقع الثروة في املحافظة.
ً
أعدادا كبيرة من املقاتلين واملعدات
لكن الحدث األكثر إثارة في مطلع هذا الشهر هو حشد الجيش التركي
ً
استعدادا لدخول مدينة إدلب في شمال شرق سورية ،ثم دخول وفد عسكري تركي
الحربية قرب الحدود
إلى إدلب بحماية مقاتلي فصائل املعارضة السورية ،لتحديد مواقع انتشار األتراك ومواقع املراصد ،ووفق
كثيرا على قوات (درع الفرات) السورية التي د ّ بتها ورعتها ً
املعلومات ستعتمد القوات التركية ً
سابقا.
ر
ً
عسكريا إلى إدلب ،لتحميهم من القصف الجوي
رحب الجيش الحر وقوات (درع الفرات) بدخول تركيا
الروس ي ومن جبهة النصرة على حد سواء ،ولحماية  3مًليين مدني في إدلب ،لكن تركيا تقول إن األمر سيتم
بغطاء جوي روس ي ،في ما ُيطالب النظام السوري بإغًلق الحدود بوجه األتراك الذين يدعمون املعارضة
املسلحة ،لكنه يدعم اتفاق اإليرانيين والروسين مع األتراك لدخول سورية ملحاربة اإلرهابيين ،أما
ً
مؤخرا وبحياء ،بدؤوا يزيدون من اتهاماتهم
الروسيون الذين لم يقاتلوا تنظيم الدولة اإلسًلمية (داعش) إال
ُ
للواليات املتحدة بدعم (داعش) ،على الرغم من أن واشنطن تقول إنها تحارب هذا التنظيم منذ سنتين في
ُ
هدف وحيد ُمعلن لها في سورية ،باملقابل تسهم في تقسيم سورية الذي يساعد في دوره على إنتاج إرهاب
مضاد ،من خًلل دعم األكراد االنفصاليين أو املطالبين بفدرالية إدارية وسياسية مستقلة ،وما سبق كله
هو معادالت متناقضة يصعب تفسيرها.
في وسط هذه -املعمعة -العسكرية امليدانية ،يبرز ضعف املعارضة السياسية السورية ،فهي لم تستطع
عقد مؤتمر الرياض  2الذي كان من املفترض انعقاده في الثلث األول من هذا الشهر ،ولم ُيحدد موعده حتى
بعد انتهاء زيارة العاهل السعودي روسيا ،وكان من املرجح اإلعًلن عن موعده في ختامها ،واألدهى من ذلك،
ّ
تبين -من أوساط الهيئة العامة للمفاوضات -غياب وجود لجنة تحضير ملؤتمر الرياض  2حتى نهاية الثلث
ً
األول من الشهر ،على الرغم من أنه يواجه استحقاقا غاية في الخطر ،وهو ضم منصة موسكو إلى صفوفه،
ً
ً
وتأييدا ملوقف الهيئة الرافض هذا الضم.
وحشدا
ما يتطلب مشاورات مسبقة
ووفق هذه املعطيات ،من املرجح أال يتم توسيع الهيئة العامة للمفاوضات قبل مؤتمر جنيف في جولته
املقبلة املرتقب عقدها نهاية الشهر ،فالوقت لم يعد يسمح للضم أو التعديل ،والتوافق من جديد بين
أطراف املعارضات السورية للتنسيق من أجل هذه الجولة من جنيف ،أو أن تطلب املعارضة من املبعوث
األممي تأجيلها حتى الشهر املقبل.
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إلى ذلك ،قالت مصادر عسكرية تابعة للمعارضة السورية في جنوب سورية إن األردن ّ
أجل فتح معبر
نصيب الرسمي بين سورية واألردن ،ومن املفترض أن ُتشرف عليه املعارضة السورية ًّ
أمنيا ،بعد ضغط
روس ي يشترط إفراغ (درعا البلد) من املقاتلين وتسليمها للنظام ،على الرغم من أن األميركيين هم رعاة اتفاق
ً
ً
جديدا لتسليم درعا
وقف إطًلق النار في الجنوب مع الروسيين ،وهذا يعني ،أن الروسيين ُيمارسون ضغطا
للنظام وإفراغها من املقاتلين ،إما برضا األميركيين أو من دونه ،وهو ما سيؤدي إلى حصار فصائل املعارضة
املسلحة هناك ،وحصرها بين فكي كماشة النظام وتنظيم الدولة اإلسًلمية ،واملًلحظ أن بعض فصائل
ّ
ُ
َ
مناطق نفوذها ،وهذا كله يهدد جنوب سورية
املعارضة املسلحة تساير املطلب الروس ي في مقابل تمكينها
من جديد بأيام مقبلة ال تخلو من مواجهات عالية الخطر بين األطراف املعنية كلها.
ُ
املعلومة امليدانية الجديدة هذا الشهر التي يمكن أن يكون لها أثر مستقبلي ،هي إعًلن بريطانيا التي تعد
ُ
(تيرمومتر) القرارات األميركية غير املعلنة ،أنها أوكلت للقوات املسلحة البريطانية مهمة شديدة السرية
تهدف العتقال أو قتل حمزة بن الدن الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة ،وابن الزعيم السابق لها أسامة بن
الدن ،والبالغ من العمر ً 28
عاما ،وأشارت إلى أن الرجل موجود اآلن في سورية وخطط لعدد من الهجمات
ً
اإلرهابية على الغرب .في ما نشرت تقارير أخرى أن بن الدن االبن أتى إلى سورية قادما من إيران ،وهي
تسريبات تهدف إلى كشف حجم تورط إيران في القضية.
عادياّ ،
أمرا ًّ
تسريب مثل هذه املعلومات ليس ً
لكنه مؤشر غير مباشر على انزعاج بريطاني (ومن ثم
ً
أميركي) من حجم التمدد اإليراني في الشرق األوسط عموما ،وربما تحضير إعًلنات مؤثرة تتعلق بالتورط
اإليراني في قضايا اإلرهاب الدولي العابر للحدود.
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رابع عشر :ملحقات
 .1بيان حملة (هولوكوست ديرالزور)
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 .2بيان انشقاق (كتائب ابن تيمية)
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