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أوال :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة ()1

ً
شخصا قتلوا من جراء الحرب والعنف في سورية هذه املدة (الثلث الثاني من أكتوبر) ،وفي
530
التفاصيل نجد ار ً
َ
وانخفاض نسبة القتلى من املدنيين (22
تفاعا في نسبة القتلى من العسكريين ( 78باملئة)،
ً
ً ُ
ً
وقياسا باملعدل العام.
قياسا باملدد السابقة،
باملئة) ،منهم  35طفال و 19امرأة .وهي أرقام منخفضة
ً
تقريبا سقطوا في دير الزور املنكوبة ،بسبب الحروب املتعددة التي تشن على داعش
نصف القتلى
ًّ
(نظريا) ،سواء من جهة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف ،وسواء من قبل قوات النظام وامليليشيا
الرديفة والطيران الروس ي .وقد وضعت كلمة ًّ
نظريا بين قوسين ألن الحرب تستهدف ،في جزئها األكبر،
املدنيين ومقومات حياتهم واستمرارهم.

ً
محافظة حماة نالها نصيب كبير من الضحايا ( 78قتيال) ،لكن  92باملئة منهم من العسكريين الذين
سقطوا في ريفها الشرقي بمناسبة الحرب على داعش .وكالعادة ،لم نرصد أي ضحية في محافظات السويداء
والقنيطرة وطرطوس والالذقية.
املعارك العادية أسقطت النسبة الكبرى من الضحايا ( 48باملئة) ،تالها سالح الطيران ( 43باملئة) ،في ما
الالفت هو ارتفاع عدد ضحايا املفخخات واأللغام هذه املدة ( 44قتيل –  8باملئة).
ً
شخصا ًّ
مدنيا قتلوا من جراء معركة
حملة (الرقة تذبح بصمت) نشرت إحصائية تقول إن 1873
السيطرة على الرقة التي بدأت في حزيران /يونيو .2017
نختم حديثنا عن الضحايا بخبر مقتل العميد في الحرس الجمهوري عصام زهر الدين ،قائد عمليات
ً
ً
جيش النظام في دير الزور ،الذي سطر سجال حافال بالجرائم واالنتهاكات بحق السوريين.
في ملف التغييب القسري واملعتقلين بصورة خاصة ،كان الحدث البارز هذه املدة هو إضراب مئات
املسجونين في سجن حمص املركزي عن الطعام مطالبين باإلفراج عنهم وسط مخاوف شديدة باقتحام
ً
مستمرا حتى تاريخه.
السجن من قبل السلطات وارتكاب مجزرة بحقهم .وما زال اإلضراب
ملف النزوح طافح باملآس ي هذه املدة ،كما في املدد السابقة ،حيث الحرب الهمجية على داعش ال تقيم
ً
أي وزن أو حساب للمدنيين وحيواتهم ،فيقتل من يقتل ،ويلجأ إلى النزوح من استطاع إليه سبيال ،وهذه
الحال املأسوية أصابت أهالي دير الزور على وجه الخصوص ،حيث ينزح  5000شخص ًّ
يوميا باتجاه
ً
عموما فهي كارثية باملقاييس كلها.
الحسكة وحدها .أما أوضاع املخيمات

( )1يقصد بتعبير (املدة) أينما ورد في هذا التقرير ،األيام التي يغطيها التقرير.
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في ملف اللجوء نالحظ تصاعد ضغط السلطات اللبنانية وجزء كبير من املجتمع اللبناني على الالجئين
السوريين إلعادتهم إلى سورية ،مستغلين وجود مناطق خفض التصعيد بوصفها مناطق آمنة يمكن العودة
إليها .وال تدخر السلطات اللبنانية مناسبة للضغط على املجتمع الدولي واملنظمات اإلنسانية لهذا الغرض،
ويبدو أن السلطات اللبنانية تستغل هذا امللف لفتح حوار مباشر مع سلطة األسد.
ً
مفاجئا هذه املدة إقدام اإلمارات العربية املتحدة على ترحيل أكثر من  50أسرة سورية ،من
وكان
املقيمين بصورة نظامية على األراض ي اإلماراتية ،بشكل عاجل وقسري ومخالف للقانون الدولي.
الحكومة الفرنسية تستعد إلصدار قانون يسمح بطرد املقيمين بصورة غير شرعية في حال ارتكابهم أي
جنح .أما البرملان األوروبي فهو بصدد إنشاء نظام حصص ثابتة الستقبال الالجئين ،يحل محل اتفاق دبلن
ً
الذي ينص على أن تنظر الدولة التي يصل إليها الالجئ أوال في طلب لجوئه.
ُ
الحرب على داعش تشهد فصولها األخيرة ،فها هي تطرد من معقلها الرئيس في الرقة ،ومن مدينة
امليادين ،ومن مدينة دير الزور معظمها ،ومن مساحات كبيرة في البادية ،ومن الحقل النفطي األكبر (حقل
عمر) ،وتتقلص املساحة التي تسيطر عليها في سورية إلى أقل من  12باملئة .وقوات سوريا الديمقراطية
تحتفل في ساحات الرقة رافعة األعالم الصفراء وصور الزعيم التركي عبد هللا أوجالن.
تركيا تدخل إدلب في إطار اتفاق رعاة آستانة الثالث ،روسيا وتركيا وإيران الذي قض ى بإضافة إدلب إلى
مناطق خفض التصعيد والعهدة بها إلى تركيا ،والقوات التركية تتوجه وتتمركز على حدود عفرين حيث
تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية .ما يوضح أكثر هواجسها تجاه املشروع الكردي في الشمال
السوري.
امللفت في هذا التدخل التركي أنه يحظى برضا وتأييد طيف واسع من املعارضة السياسية والعسكرية
السورية .ولم يعترض عليه سوى النظام السوري.
ً
أخيرا ،على صعيد العملية السياسية ،تعلن سلطات كازاخستان يومي  31 – 30تشرين األول /أكتوبر،
ً
موعدا للجولة الجديدة السابعة من مفاوضات آستانة.
فريق مرصد حرمون
في  20تشرين أول /أكتوبر2017
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ً
ثانيا :الضحايا
.1

بيانات عن ضحايا الثلث الثاني من تشرين / 1أكتوبر ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث الثاني من شهر تشرين / 1أكتوبر  -حسب الفئة

مج ال قتلى المدنيين

9

10

6

0

0

8

6

4

4

0

0

8

52

12

119

22%

مج ال قتلى حسب المحافظة

9

16

22

0

0

53

78

5

20

0

0

55

249

23

530

100%

%

2%

3%

4%

0%

4%

0%

دمشق

ريف دمشق

درعا

رجل مدني

9

4

3

2

3

5

25

11

65

12%

السويداء

امرأة

3

1

2

2

9

19

4%

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طفل

3

2

4

3

2

1

1

18

1

35

7%

طرطوس

مقاتل

6

16

45

72

1

16

47

197

11

411

78%

الفئة

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

2
3

1% 15% 10% 0%

100% 4% 47% 10% 0%

جدول رقم ()1

 .3مالحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارة (سقوط عدد كبير من القتلى) ال تكفي للتسجيل .لذلك يكونً
العدد 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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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث الثاني 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

8

9

قصف جوي

1

4

257

48%

227

43%

44

8%

تعذيب وإعدامات

0

0%

اغتيال وقنص

0

0%

2

0%

مفخخات وألغام

3

20

2

33

53

15

22

5

3

3

2

أخرى
مج ضحايا األسلحة
التقليدية
أسلحة محرمة دوليا ً

1

14

116

12

39

131

3

5

2

2

20

2

530

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

9

16

22

0

0

53

78

5

20

0

0

55

249

23

530

100%

%

2%

3%

4%

0%

4%

0%

9

16

22

0

0

53

78

5

1% 15% 10% 0%

جدول رقم ()2

7

20

0

0

55

249

23

100% 4% 47% 10% 0%

تقرير عن الثلث الثاني من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:

 .2أخبارعن الضحايا
أ .نشرت حملة (الرقة تذبح بصمت) إحصائية تظهر الخسائر البشرية واملادية خالل معركة
السيطرة على مدينة الرقة من حزيران حتى تشرين األول  .٢٠١٧ومما جاء في اإلحصائية أن الحملة تسببت
ً
شخصا ً
مدنيا خالل املدة( .عن صفحة الرقة تذبح بصمت –  16تشرين /1أكتوبر)(.)3
بمقتل 1873
ب .مجزرة جديدة تنفذها الطائرات الحربية الروسية باستهدافها مع ًبرا ً
نهريا قرب البوكمال ،حيث قتل
ً
شخصا كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم ،بينهم  7أطفال و 4نساء( .املرصد السوري – 19
في الغارة 16
تشرين /1أكتوبر) ،وقد «ارتفع عدد الضحايا إلى  19في ما بعد – مرصد حرمون».
َ
مقتل (عصام زهر الدين) العميد في الحرس الجمهوري ،وقائد عمليات جيش النظام في دير الزور،
ج.
في انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) ،في منطقة حويجة صكر قرب مدينة دير الزور بحسب ما ورد
ً
ً
في إعالم النظام .يذكر أن زهر الدين يمتلك سجال حافال بجرائم الحرب واالنتهاكات بحق السوريين.
(جيرون –  18تشرين)2018 /1

( )3انظر امللحق رقم .2
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ً
ثالثا :التغييب القسري
 .1بيانات عن التغييب القسري للثلث الثاني من تشرين / 1أكتوبر
الجدول التالي رقم ( )3يبين حصيلة هذه املدة من أعمال التغييب القسري
أعمال التغييب القسري خالل الثلث الثاني من تشرين / 1أكتوبر
م

تاريخ الخبر

الجهة المرتكبة

العدد

النسبة

الحالة

الموقع

معلومات عن المتقلين

األسباب المعلنة أو المتوقعة

1

 11أيلول2017 ,

داعش

33

59%

اعتقال

ريف حماة الشرقي

من الطائفة الدرزية

غير معروفة

1

 13أيلول2017 ,

قوات النظام

10

18%

اعتقال

دمشق

شبان

خاليا نائمة

2

 14أيلول2017 ,

قوات النظام

7

13%

اعتقال

دمشق

شبان

التجنيد اإلجباري

3

 20أيلول2017 ,

قوات سوريا
الديمقراطية

6

11%

الرقة

اعتقال

مقاتلين عرب في معركة تحرير الرقة

محاولة رفع علم الثورة في الرقة
بعد تحريرها

0%
المجموع

56

41%

جدول رقم ()3
ً
قسريا بحسب الجهة املرتكبة خالل هذه املدة:
أما الرسم البياني اآلتي فيوضح نسب املغيبين
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 .2أخبارعن التغييب القسري
أ .نفذ مئات املسجونين في سجن حمص املركزي إضر ًابا عن الطعام مطالبين باإلفراج عنهم بضمانة
جهات ومنظمات إنسانية ،وقطعت سلطات السجن املياه والكهرباء عن السجن ،وهددت املسجونين
باقتحام السجن في حال استمرار اإلضراب ،وقد وجه املسجونون نداءات استغاثة إلى األمم املتحدة
واملنظمات اإلنسانية ،للضغط على النظام من أجل اإلفراج عنهم ،وطالبوا الفصائل بعدم (املفاوضة على
دمائهم) ،في ما تسود مخاوف على حياة املسجونين من اقتحام قوات النظام السجن( .املرصد السوري –
 17تشرين /1أكتوبر).
ب .اعتقل عناصر تنظيم الدولة الذين تسللوا للمناطق املحررة بريف حماة الشرقي في الحادي عشر
من شهر تشرين األول الحالي ً 33
مدنيا من أبناء الطائفة الدرزية خالل عودتهم من العاصمة دمشق ،ما
ً
يزال مصيرهم مجهوال مع رفض التنظيم اإلدالء بأي معلومات عن حالهم( .شام –  17تشرين /1أكتوبر)..
ج .أفرج املسلحون املوالون للنظام في بلدتي نبل والزهراء عن العشرات من املختطفين الكرد
املحتجزين في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي ،حيث تم احتجازهم على خلفية اعتقال اآلسايش
في عفرين شخصين من نبل والزهراء( .املرصد السوري –  18تشرين /1أكتوبر).
د .رفض معتقلو سجن حمص املركزي ،الجمعة ،مقابلة محافظ مدينة حمص وقائد شرطتها،
وطالبوا بلقاء وفد روس ي ترافقه حافالت لنقلهم إلى املناطق الخارجة عن سيطرة النظام( .سمارت – 20
تشرين /1أكتوبر)

11

تقرير عن الثلث الثاني من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

ر ً
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .غادر  5070ناز ًحا مخيم (قانا) قرب مدينة الشدادي بالحسكة نحو العاصمة دمشق ،خالل شهر
أيلول املاض ي( .سمارت –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .تجمع حوالى  35ألف نازح من محافظة دير الزور قرب قرية املالحة جنوبي مدينة الحسكة ،وسط
غياب في مقومات الحياة األساسية( .سمارت –  12تشرين /1أكتوبر)
ً
تقريرا تناولت فيه مأساة النزوح التي تسببت بها
ج .أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
هجمات قوات الحلف السوري الروس ي على محافظتي الرقة ودير الزور ،وقد جاء في الفقرة الثالثة؛
االستنتاجات« :لقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروس ي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني عبر
عمليات القصف العشوائي عديم التمييز ،ما تسبب في مقتل عدد من املدنيين وهذا يعد جريمة حرب.
ويضاف إلى جريمة القتل خارج نطاق القانون ،جريمة التشريد القسري ومنع العودة التي طالت قرابة 370
ألف نسمة ،يعاني معظمهم من أوضاعا إنسانية غاية في السوء ،كما لم تقم قوات النظام السوري بتأمين
مأوى للنازحين أو مساكن بديلة ،ولم تسع إلى تسهيل حركة النزوح وتأمين ممرات آمنة»( .الشبكة السورية
لحقوق اإلنسان –  13تشرين /1أكتوبر)(.)4
د .غادر  9665ناز ًحا مخيم (مبروكة) غربي مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة نحو بلدات
ومخيمات أخرى في محافظات الحسكة وحلب والرقة ،خالل شهر أيلول املاض ي .وخرج  8418ناز ًحا آخر
باتجاه ريف حلب الشرقي والشمالي ،أما البقية فتوجهوا إلى تل أبيض ومخيم عين عيس ى في الرقة( .سمارت
–  14تشرين /1أكتوبر)
ه .كشفت (اإلدارة الذاتية) الكردية في محافظة الحسكة ،أن حوالى خمسة آالف نازح يصلون ًّ
يوميا
من محافظة دير الزور إلى الحسكة ً
هربا من املعارك الدائرة هناك ،ووصف مدير شؤون النازحين في مخيم
(قانا) التابع لـ (اإلدارة الذاتية) زاهر غربي وضع النازحين بـ (الكارثي) بسبب غياب خطة عمل واضحة من
املنظمات اإلنسانية ملواجهة النزوح املستمر( .سمارت –  18تشرين /1أكتوبر)

ً
( )4التقرير كامال في امللحق رقم .1
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .ذكرت وزارة الخارجية وشؤون املغتربين األردنية ،أمس الثالثاءّ ،أن «تكلفة النازحين السوريين في
األردن ،وانعكاسات األزمة السورية على البالد ،بلغت  10مليار و 301مليون دوالر ،منذ بداية األزمة
السورية حتى العام الجاري»( .جيرون –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .أعاد حرس الحدود اليوناني  100مهاجر (غير شرعي) بينهم الجئون سوريون إلى والية أدرنة غرب
تركيا بعد تعرضهم لـ (معاملة سيئة)( .سمارت –  11تشرين /1أكتوبر)
ج .في تصريحات صحافية بعد لقائه ببابا الفاتيكان؛ قال الحريري :إن «على الفاتيكان مسؤولية في
ً
مضيفا« :األساس ،بالنسبة ّ
إلي وبالنسبة إلى
ملف الالجئين السوريين ،والبابا سيعمل على هذا األمر»،
النازحين ،هو إيجاد الوسيلة املناسبة لعودتهم»( .جيرون –  14تشرين /1أكتوبر)
د .ضمن خطة برنامج أملاني لدعم وتنظيم عودة الالجئين إلى ديا هم ،انضم ً 22
ًّ
سوريا إلى قائمة
الجئا
ر
الذين قرروا العودة ً
طوعا إلى بالدهم ،على الرغم من األوضاع األمنية والعسكرية الصعبة هناك( .جيرون
–  14تشرين /1أكتوبر)
بيان له أن اإلمارات العربية املتحدة ر ّحلت -على
ه .أفاد (املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان) في ٍ
مدار األيام املاضية -ما يزيد على ( 50عائلة سورية) مقيمة في اإلمارات« ،بعد إجراء تحقيقات غير مبررة
ً
معها» .وقال إحسان عادل ،املستشار القانوني للمرصد :إن القرار« :يمثل انتهاكا ألحكام القانون الدولي»،
وأضاف أن «الترحيل القسري لألشخاص أو الالجئين إلى مناطقُ ،يخش ى فيها من تعرضهم لالضطهادُ ،ي ّ
عد
مخالفة لقاعدة (عدم الطرد) ،بحسب االتفاقية الخاصة بالالجئين لعام ( .»1951جيرون –  14تشرين/1
أكتوبر)
و .قال الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم االثنين إن على املجتمع الدولي مساعدة الالجئين السوريين
ً
مضيفا أن لبنان «لم يعد قادرا
املوجودين في بالده على العودة إلى املناطق السورية التي عاد إليها (الهدوء)،
على تحمل املزيد» .وطلب عون من منظمات اإلغاثة الدولية «عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة إلى بالدهم
طاملا أن هذه العودة تتم بناء لرغبتهم»( .رويترز –  16تشرين /1أكتوبر).
ز .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،يوم أمس األحد ،إن حكومته بصدد إعداد قانون جديد
يتعلق بالهجرة واللجوء ،وسيوضع في إطار التنفيذ مطلع العام القادم  ،2018وأضاف أنه بموجب القانون،
نحاّ .
فإن «األجانب املقيمين بشكل غير شرعي ،في فرنسا ،سيطردون»؛ إذا ارتكبوا ُج ً
وتوعد ماكرون
مؤكدا أنه «لن يتهاون ً
ً
أبدا في هذا امللف»( .جيرون – 16
املهاجرين جميعهم بإجراءات أكثر قساوة،
تشرين /1أكتوبر)
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ح .لفت ماكرون إلى أن باريس غير راضية عن عالقاتها ،مع الدول األصلية للمهاجرين وطالبي اللجوء؛
كون هذه الدول «ال توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع»ً ،
مشيرا إلى أنه طلب من وزير الداخلية
ً
تشددا في هذا األمر».
«عقد اتفاقات ثنائية» ،وهو يعمل على ذلك ،وأن يكون «أكثر
ط .قتل الجئان سوريان وجرحت امرأة السبت ،من جراء إطالق النار عليهم من قبل طفل لبناني يبلغ
من العمر ً 14
عاما في منطقة زقاق البالط بالعاصمة بيروت( .سمارت –  17تشرين /1أكتوبر)
ي .أفاد موقع (ترك برس) ،اليوم الثالثاء ،بأن ً 6715
ًّ
سوريا ،من أصل  47083الجئ سوري
الجئا
غادروا تركيا إلى سورية لقضاء إجازة عيد األضحى ،قد بقوا في سورية بعد انقضاء العطلة( .جيرون – 17
تشرين /1أكتوبر)
ك .أوقف الجيش اللبناني الثالثاءً 79 ،
ًّ
سوريا في قضاء زغرتا ومدينة صيدا ،بتهمة دخول البالد
الجئا
بطريقة غير شرعية وأنهم ال يحوزون أوراق ثبوتية( .سمارت –  17تشرين /1أكتوبر)
ل .قال الدكتور فواز أيوب املومني ،مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية ،في
جامعة اليرموك باألردنّ ،إن «محافظات أردنية عدة تأثرت تركيبتها السكانية على نحو لم يسبق له نظير؛
نتيجة اللجوء السوري الذي بات يشكل نحو  20باملئة من عدد سكان األردن»( .جيرون –  17تشرين/1
أكتوبر)
م .قال األمين العام للخارجية القطرية أحمد الحماديّ :إن «الداعمين للخطة اإلقليمية لالجئين
السوريين التزموا فقط بنسبة  49باملئة من تعهداتهم ،حيث تم استالم نحو مليارين و 28مليون دوالر أميركي
ً
مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية للخطة تبلغ “مليارين و35
من األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية”،
مليون دوالر لتلبية احتياجات الالجئين»( .جيرون –  19تشرين /1أكتوبر).
ً
انقساما بين
ن .اقترح البرملان األوروبي إنشاء نظام حصص ثابتة الستقبال طالبي اللجوء؛ ما أثار
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشدة .وجاء في املقترح أن تحل آلية توزيع (دائمة وأوتوماتيكية) لطالبي
ً
اللجوء ،محل (اتفاق دبلن) الحالي الذي ينص على أن الدولة التي يصل إليها املهاجرون أوال يجب عليها أن
تنظر في طلبات لجوئهم ،وأن تأخذ على عاتقها ً
أيضا إعادتهم ،في حال غادروا إلى دول أخرى من األعضاء الـ
 28في االتحاد( .جيرون –  20تشرين /1أكتوبر)
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()6()5

 .1تطورات الحرب على (داعش)
أ .لم تنته بعد املفاوضات التي تجري بين من تبقى من عناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) وقادتهم في
مدينة الرقة من جهة ،وقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى ،التي تهدف إلى
إخراج من تبقى من عناصر التنظيم ومدنيين آخرين في وسط مدينة الرقة إلى الريف الشرقي لدير الزور،
ويعزى التأخير في االتفاق إلى رفض أحد أجهزة االستخبارات األوروبية .وتتزامن املفاوضات بين الجانبين مع
ً
تحضيرا لعملية نقل عناصر التنظيم واملدنيين
وصول حافالت إلى أطراف مدينة الرقة الشرقية والشمالية،
الراغبين بالخروج ،في حال جرى التوصل لالتفاق( .املرصد السوري –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .كشف مصدر خاص في (قوات سوريا الديمقراطية) أن قوات التحالف الدولي رفضت تمرير اتفاق
عقدته األولى مع تنظيم (الدولة اإلسالمية) لتسليم مدينة الرقة ،وقال املصدر الذي طلب أال يذكر اسمه
ألسباب أمنية ،إن (قسد) اتفقت مع تنظيم (الدولة) بوساطة وجهاء عشائر في الرقة ،على خروج عناصر
التنظيم وعائالتهم من املدينة وتسليمها لـ(قسد)( .سمارت –  12تشرين /1أكتوبر)
ج .تمكنت قوات النظام فرض حصارها على مدينة امليادين ،عبر قطع الطرق البرية كافة الواصلة إلى
شمالي غرب وشرقي وجنوبي شرق مدينة امليادين ،ولم يتبق أمام مقاتلي داعش إذا أرادوا االنسحاب سوى
عبور نهر الفرات ،ما يعرضهم لقصف الطائرات الروسية( .املرصد –  12تشرين /1أكتوبر)
د .قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،في
تصريحات لرويترز يوم السبت ،إن حوالى  100مقاتل من التنظيم استسلموا في الرقة السورية خالل أربع
ُ
وعشرين ساعة ماضية ،وأخرجوا من املدينة( .رويترز –  14تشرين /1أكتوبر)
ه .تمكنت قوات النظام فرض سيطرتها على مدينة امليادين كاملها ،في الريف الشرقي لدير الزور ،في
ما تجري اآلن عمليات تمشيط املدينة( .املرصد السوري –  14تشرين /1أكتوبر)
و .قال مسؤول محلي لرويترز إن من املتوقع أن يغادر من تبقى من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية
مدينة الرقة ليل السبت ،وبصحبتهم مدنيون كدروع بشرية .وقال عمر علوش عضو مجلس الرقة املدني
الذي تأسس إلدارة الرقة بعد تحريرها من قبضة الدولة اإلسالمية إن املقاتلين سيصطحبون معهم 400
مدني محتجزين في مستشفى الرقة الوطني( .رويترز –  14تشرين /1أكتوبر)

()5
()6

يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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ًّ
ً
سوريا من تنظيم (الدولة اإلسالمية) األحد ،أنفسهم مع عائالتهم إلى (قوات
عنصرا
ز .سلم 275
ً
سوريا الديمقراطية) في عقب عقدهم اتفاقا مع شيوخ عشائر محافظة الرقة( .سمارت –  15تشرين/1
أكتوبر)
ح .تمكنت قوات النظام ،بغطاء من القصف العنيف واملكثف ،تحقيق تقدم كبير في أحياء الرصافة
والعمال والصناعة في مدينة دير الزور ،والسيطرة على مساحات من األحياء الثالث ،فباتت قوات النظام
بذلك تفرض سيطرتها على حوالى  81باملئة من مساحة مدينة دير الزور( .املرصد السوري –  16تشرين/1
أكتوبر)
ط .سيطرت قوات األسد وامليليشيات املوالية لها على أحياء ومواقع عدة في مدينة دير الزور وريفها
بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة منها بصورة مفاجئة ومن دون قتال( .شام –  16تشرين /1أكتوبر)
ي .نشرت حملة (الرقة تذبح بصمت) إحصاء يظهر الخسائر البشرية واملادية خالل معركة السيطرة
على مدينة الرقة من حزيران حتى تشرين األول  .٢٠١٧ومما جاء في اإلحصاء أن الحملة تسببت بمقتل
ً
شخصا ،ونزوح  450ألف شخص ،ودمار  90باملئة من املدينة( .عن صفحة الرقة تذبح بصمت –
1873
 16تشرين /1أكتوبر)(.)7
هجوما ً
ً
عنيفا على امللعب البلدي الذي يتمركز فيه عشرات من
ك .بدأت قوات سوريا الديمقراطية
عناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) من جنسيات غير سورية ،ممن رفضوا االستسالم لقسد والتحالف،
واختاروا القتال حتى النهاية ،على الرغم من املفاوضات الطويلة التي جرت معهم ،وأدت إلى استسالم
عشرات منهم( .املرصد السوري –  17تشرين /1أكتوبر)
ً
عنصرا من تنظيم
ل .كشف التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة األميركية ،أن حوالى 400
(الدولة اإلسالمية) بينهم أجنبيون سلموا أنفسهم لـ (قوات سوريا الديموقراطية -قسد) خالل شهر في
مدينة الرقة ،وقال املتحدث باسم التحالف ،الكولونيل راين ديلون ،إن قياديي التنظيم أغلبهم هربوا من
املدينة قبل البدء باملعركة( .سمارت –  17تشرين /1أكتوبر)
م .تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على امللعب البلدي ،بعد اقتحامه ،وتجري عملية
تمشيط له ،وامللعب البلدي هو آخر املواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة التنظيم في مدينة الرقة ،وبذلك
تصبح مدينة الرقة خارج سيطرة تنظيم (الدولة اإلسالمية) بصورة كاملة( .املرصد السوري –  17تشرين/1
أكتوبر)
ن .قال الجيش األميركي يوم الثالثاء إنه ال يستطيع تأكيد استعادة سوى نحو  90في املئة من مدينة
الرقة السورية من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية .بينما قالت قوات سوريا الديمقراطية ،إن القتال انتهى،
()7

انظر امللحق رقم .2
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وإنها بصدد تطهير (استاد) املدينة من األلغام ومن أي فلول للمتشددين .وقال طالل سيلو املتحدث باسم
قوات سوريا الديمقراطية إنه سيتم إصدار إعالن رسمي باالنتصار في الرقة ،معقل الدولة اإلسالمية في
سورية ،فور تطهير املدينة من األلغام وأي خاليا نائمة للتنظيم( .رويترز –  17تشرين /1أكتوبر).
س .انسحب تنظيم (الدولة اإلسالمية) من بعض القرى التي كانت متبقية تحت سيطرته في الريف
الشمالي الغربي لدير الزور ،نحو مناطق سيطرته في الريف الشرقي لدير الزور ،ثم دخلت قوات سوريا
الديمقراطية إلى تلك القرى ،وتقوم اآلن بتمشيطها .وتقول مصادر موثوقة ،إن االنسحاب جرى بتوافق
غير معلن بين التنظيم وقوات عملية (عاصفة الجزيرة) ،عبر تأمين ممر انسحاب للتنظيم ،نحو مناطق
سيطرته مقابل خروجه من هذه القرى( .املرصد السوري –  18تشرين /1أكتوبر)
معبرا ً
ع .مجزرة جديدة تنفذها الطائرات الحربية الروسية باستهدافها ً
نهريا قرب البوكمال ،حيث قتل
ً
شخصا كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم ،بينهم  7أطفال و 4نساء( .املرصد السوري – 19
في الغارة 16
تشرين /1أكتوبر)
ف .كشفت منظمة (أيروورز) البريطانية في تقرير لها ،أمس الخميس ،أن  1800مدني -على األقل -قتلوا
من جراء معارك التحالف الدولي لتحرير الرقة من تنظيم الدولة التي انطلقت في حزيران /يونيو املاض ي.
(شام –  20تشرين /1أكتوبر)
ص .انسحاب تنظيم (الدولة اإلسالمية) من حقل العمر النفطي الذي يعد أكبر حقل نفطي في سورية،
بعد زرع األلغام فيه ،في محاولة منه لتأخير سيطرة قوات النظام عليه( .املرصد السوري –  20تشرين/1
أكتوبر)
َ
حضور احتفالية (قسد) بالسيطرة على املدينة بعد طرد تنظيم
ق .رفض وفد من شيوخ عشائر الرقة
(داعش) منها ،وقد أقيم (االحتفال) ،يوم الجمعة ،في امللعب البلدي في املدينة .وقد عزا نائب رئيس مجلس
محافظة الرقة التابع لالئتالف السوري املعارض ،محمد حجازي أسباب امتناع شيوخ العشائر عن
الحضور إلى «غياب أي مالمح عربية في االحتفالية ،من خالل رفع الرايات الصفراء للتنظيمات الكردية،
إضافة إلى صور (أوجالن) التي ّ
تصدرت املشهد»( .جيرون –  20تشرين /1أكتوبر)
ر .قالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة في بيان لها ،إن مدينة الرقة ستكون ً
جزءا من سورية
«ال مركزية اتحادية» ،لتربط بذلك مستقبل املدينة التي حررتها من تنظيم الدولة اإلسالمية بخطط األكراد
في إقامة مناطق حكم ذاتي في شمال سورية .وأضاف البيان «نؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده
أهلها ضمن إطار سورية ديمقراطية ال مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي املحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم».
وأضاف البيان «نتعهد بحماية حدود املحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية» وتسليم السيطرة إلى
مجلس مدني من الرقة( .رويترز –  20تشرين /1أكتوبر)
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 .2تطورات املشهد امليداني في مناطق خفض التصعيد
املنطقة الجنوبية
 «انتهاكات متكررة من قبل قوات النظام»الغوطة الشرقية
 «انتهاكات يومية مستمرة من قبل قوات النظام»ريف حمص الشمالي
دخلت قافلة مكونة من  30شاحنة ،تحمل مساعدات غذائية وطبية وغيرها ،إلى ريف حمص الشمالي.
(املرصد السوري –  19تشرين /1أكتوبر)
إدلب
 دخل ر ٌتل عسكري تركي إلى إدلب وتوجه نحو ريف حلب الغربي بحماية من هيئة تحرير الشام،
وذلك بعد أربعة أيام من بدء دخول قوات االستطالع التركية إلى األراض ي السورية( .املرصد السوري – 12
تشرين /1أكتوبر)
ً
 يستمر دخول اآلليات العسكرية التركية إلى إدلب عبر معبر أطمة ،متوجهة إلى محيط منطقةعفرين ،في املناطق املتاخمة ملواقع سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي بريف حلب( .املرصد السوري –
 19تشرين /1أكتوبر)
مناطق خفض تصعيد أخرى
 أعلن محمد علوش رئيس املكتب السياس ي في (جيش اإلسالم) ،اليوم الخميس ،من القاهرة،َ
التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار ،في جنوب دمشق وحي القدم ،برعاية مصرية وضمانة روسية .وقال
علوشّ :إن االتفاق ُّ
ينص على «استمرار فتح املعابر في جنوب العاصمة دمشق ،لدخول املساعدات
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اإلنسانية ،وعلى رفض التهجير القسري»ً ،
مشيرا إلى ّأن االتفاق مبدئي ،وسيتم استكماله بعد أيام( .جيرون
–  12تشرين /1أكتوبر)
ّ
أكد العميد أحمد بري رئيس وفد املعارضة السورية إلى مباحثات آستانة ،دخول مناطق في ريف
حماة ضمن اتفاقات (خفض التصعيد) ،وقالّ :إن « ّ
كل املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ستكون آمنة»،
وأشار إلى ّأن «اتفاق (خفض التصعيد) في ريف حماة الشمالي ،سيمتد من بلدة (سنجار) في ريف إدلب
الجنوبي ،إلى بلدة (سكيك) في ريف حماة الشمالي»( .جيرون –  19تشرين /1أكتوبر)

 .3تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
أ .ضربت انفجارات متتالية مقر قيادة شرطة النظام في شارع خالد بن الوليد وسط العاصمة
دمشق ،ناجمة عن تفجير ثالثة أشخاص أنفسهم بأحزمة ناسفة ،وقد تسببت االنفجارات بوقوع خسائر
بشرية ،وأضرار مادية كبيرة( .املرصد السوري –  11تشرين /1أكتوبر)
َ
فصيل (جيش العزة) التابع للجيش السوري الحر ،بـ «قطع الدعم
ب .هددت غرفة عمليات (املوم)
العسكري واملادي واللوجستي عنه» ،إذا لم يوقف عملياته ضد قوات النظام في ريف حماة( .جيرون – 11
تشرين /1أكتوبر)
ج .تواصل قوات األسد وامليليشيات املساندة لها ،منذ خمسين ً
يوما على التوالي ،محاصرة بلدة كناكر
في الغوطة الغربية بريف دمشق بهدف إخضاعها من خالل إغالق الطرقات ،ومنع دخول البضائع واملواد
الغذائية( .شام –  15تشرين /1أكتوبر)
ً
موقعا لقوات النظام ،في الريف الشرقي للعاصمة دمشق.
د .ضربات جوية إسرائيلية تستهدف
(املرصد السوري –  16تشرين /1أكتوبر)
ه .ضربة جوية إسرائيلية على أحد مواقع النظام العسكرية في منطقة السنديانة بريف القنيطرة.
(املرصد السوري –  19تشرين /1أكتوبر)
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 .4خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :مجموعة العمل العسكرية – آخر تحديث  20تشرين /1أكتوبر
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أما الرسم اآلتي فيوضح نسب السيطرة بين القوى العسكرية على األراض ي السورية كلها:

 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر آخر التطورات امليدانية حول مدينة دير الزور

املصدر :مجموعة العمل العسكرية – آخر تحديث  19تشرين /1أكتوبر
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 -الخريطة رقم ( )3أدناه ،تظهر سيطرة (قسد) على آخر معاقل تنظيم الدولة غربي دير الزور.

املصدر :قاسيون – آخر تحديث 19 :تشرين /1أكتوبر
 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر سيطرة قوات النظام على أبرز معاقل تنظيم الدولة شرقي دير الزور

املصدر :قاسيون – آخر تحديث  18تشرين /1أكتوبر
 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر أماكن انتشار القوات التركية شمالي سورية

22

تقرير عن الثلث الثاني من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

املصدر :قاسيون – آخر تحديث 14 :تشرين /1أكتوبر
 الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر تقدم قوات النظام في ريف دمشق الشرقي على حساب قوى املعارضةاملسلحة.

املصدر :طوران – آخر تحديث 11 :تشرين /1أكتوبر
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ً
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه وامليليشيا الرديفة له
 .1على املستوى السياس ي
أ .قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وسائل اإلعالم الرسمية إن دخول مركبات عسكرية
ً
ً
تركية إلى شمال غرب سورية من خالل معبر باب الهوى في وقت متأخر يوم الخميس يعد انتهاكا صارخا
للقانون واألعراف الدولية .وقال البيان« :الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات توغل وحدات
من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسالمة األراض ي السورية».
(رويترز –  14تشرين /1أكتوبر)

 .2على املستوى العسكري
أ .يعتزم محققون أمميون تابعون للجنة الدولية التي شكلتها األمم املتحدة ومنظمة (حظر األسلحة
الكيماوية) زيارة مطار الشعيرات العسكري في حمص األسبوع القادم ،للتحقيق في قصف مدينة خان
شيخون بإدلب ،بغاز السارين في نيسان الفائت .وقد وصل الفريق إلى دمشق يوم االثنين الفائت( .سمارت
–  12تشرين /1أكتوبر)
َ
مقتل العميد في الحرس الجمهوري ،وقائد عمليات جيش النظام في
ب .أعلنت وسائل إعالم النظام
دير الزور (عصام زهر الدين) ،في انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) ،في منطقة حويجة صكر قرب
مدينة دير الزور.
ً
ً
يذكر أن زهر الدين الذي ينحدر من محافظة السويداء يمتلك سجال حافال بجرائم الحرب واالنتهاكات
بحق السوريين( .جيرون –  18تشرين)2018 /1
ج .قال العقيد أحمد عثمان نائب رئيس هيئة األركان (قطاع حلب) في الحكومة السورية املؤقتةّ ،إن
َ
«فصيلي (السلطان مراد) و(الجبهة الشامية) اتفقا على تثبيت وقف إطالق النار بينهما ،وإطالق سراح
املعتقلين ،وتسليم إدارة املعابر الحالية ،وكافة املعابر التي يتم إنشاؤها إلى الحكومة السورية املؤقتة،
إضافة إلى تشكيل لجنة قضائية للفصل في القضايا العالقة بين الجانبين»( .جيرون –  18تشرين/1
أكتوبر)
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 .3على املستويات األخرى
أ .قال خمسة مزارعين ومسؤوالن إداريان في محافظة الرقة لرويترز إن تجا ًرا يعملون لحساب رجل
األعمال السوري حسام قاطرجي عضو مجلس الشعب السوري ،كانوا يشترون القمح من املزارعين في
املناطق التي يسيطر عليها التنظيم ،وينقلونه إلى دمشق .األمر الذي ساعد النظام على توفير الغذاء في
املناطق السورية التي ما تزال تحت سيطرته ،بعد أن سيطر التنظيم على منطقة زراعة القمح في شمال
شرق سورية.
مدير مكتب قاطرجي محمد كساب ،أكد أن مجموعة قاطرجي كانت تزود املناطق الخاضعة للحكومة
السورية بالقمح من شمالي شرق سورية عبر أراض ي الدولة اإلسالمية ،لكنه نفى وجود أي اتصال مع
التنظيم( .رويترز –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم يوم األربعاء إن أكراد سورية ينافسون الجيش السوري
ً
للسيطرة على املناطق املنتجة للنفط .وأضاف قائال لنظيره الروس ي سيرغي الفروف خالل اجتماع بمنتجع
سوتش ي الروس ي على البحر األسود أن األكراد يعرفون أن سورية لن تسمح ً
مطلقا بانتهاك سيادتها .وأشار
املعلم إلى أن األكراد أسكرتهم نشوة املساعدة والدعم األميركي لكن يجب عليهم إدراك أن هذه املساعدة لن
تستمر إلى األبد( .رويترز –  11تشرين /1أكتوبر).
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«»8

 .1على املستوى السياس ي
ً
ً
موسعا يوم الخميس في مدينة غازي
اجتماعا
أ .عقدت الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري
عنتاب مع الحكومة السورية املؤقتة ،بحضور رئيس االئتالف الوطني رياض سيف ورئيس الحكومة جواد
أبو حطب ،بهدف مناقشة طرق تحسين أداء الحكومة في الداخل( .شام –  12تشرين /1أكتوبر)
ب .اجتمعت الحكومة السورية املؤقتة وهيئة األركان ووفد من االئتالف الوطني السبت ،مع وفد تركي
في مدينة إعزاز شمال حلب ،ملناقشة توسعة دور الحكومة وهيئة األركان في إدارة املناطق الواقعة تحت
سيطرة الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية ،وإدارة املؤسسات املدنية واملعابر الحدودية مع الدول
املجاورة لسورية( .سمارت –  14تشرين /1أكتوبر)
ً
اجتماعا دور ًّيا في الرياض ،ناقشت فيه تشكيل وفد جديد
ج .عقدت الهيئة العليا للمفاوضات
للمفاوضات مع النظام السوري ،بناء على مستجدات توسعة الهيئة القادمة .وقالت الهيئة في بيان لها ،إن
االجتماع ناقش موضوع التوسعة وإدخال مزيد من (الشخصيات الوطنية) ،وخاصة من الداخل السوري،
وتحقيق تمثيل أوسع للمرأة .وناقش االستعدادت لعقد مؤتمر جديد في الرياض ،وسيجمع الهيئة بـ(منصتي
القاهرة وموسكو) بهدف تشكيل وفد مشترك لخوض مفاوضات (جنيف) القادمة( .سمارت –  16تشرين/1
أكتوبر).
د .أعلنت مجموعة من القوى السياسية اليسارية والعلمانية السورية عن تشكيل تحالف سياس ي
ّ
وتضمن البيان التأسيس ي أن «التجمع يهدف إلى
جديد باسم (التجمع الديمقراطي العلماني في سورية)،
إنهاء حالة االستبداد ،وإلى تأسيس دولة علمانية ملواجهة األسلمة واستفحال ظاهرة العسكرة ،وإنهاء كل
أشكال االحتالل والتواجد العسكري الخارجي ،والتصدي لقوى اإلرهاب والتطرف التي تجمعت على األرض
السورية»( .جيرون –  18تشرين  /1أكتوبر)
ه .أكد رئيس (وفد الفصائل العسكرية) إلى محادثات (آستانة) ،العميد أحمد بري الخميس ،إن
عملية االنتقال السياس ي ستبدأ بمحض إعالن النظام تخليه عن الحكم ًّ
دوليا ،عندئذ من املمكن مفاوضته
حول التفاصيلً ،
مشيرا إلى أن املفاوضات تجري مع الجانبين التركي والروس ي فقط( .سمارت –  20تشرين/1
أكتوبر)

( )8ألغراض 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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 .2على املستوى العسكري
ً
أ .أكدت (قوات الشهيد أحمد العبدو) التابعة للجيش السوري الحر ،انشقاق  27مقاتال من
صفوفهم في قطاع البادية الشامية وتسليم أنفسهم لقوات النظام( .سمارت –  12تشرين /1أكتوبر)
ب .قال العقيد أحمد عثمان نائب رئيس هيئة األركان (قطاع حلب) في الحكومة السورية املؤقتةّ ،إن
َ
«فصيلي (السلطان مراد) و(الجبهة الشامية) اتفقا على تثبيت وقف إطالق النار بينهما ،وإطالق سراح
املعتقلين ،وتسليم إدارة املعابر الحالية ،وكافة املعابر التي يتم إنشاؤها إلى الحكومة السورية املؤقتة،
إضافة إلى تشكيل لجنة قضائية للفصل في القضايا العالقة بين الجانبين»(( .)9جيرون –  18تشرين/1
أكتوبر).

 .3على املستويات األخرى
أ .منع (مجلس القيادة الثورية في دمشق وريفها) اإلتجار بمادتي القمح والطحين في الغوطة الشرقية
بريف دمشق تحت طائلة املحاسبة القضائية .وقال املجلس في بيان له :إن الجهة الوحيدة املخولة بشراء
وبيع القمح والطحين هي مركز األمن الغذائي( .سمارت –  11تشرين /1أكتوبر)
ًّ ُ
يوميا ،توزع في مناطق
ب .ينتج معمل أسطوانات غاز شرق مدينة إعزاز بحلب ،حوالى  1500أسطوانة
يسيطر عليها الجيش السوري الحر شمال وشرق مدينة حلب .وقد استطاع املعمل خفض سعر األسطوانة
إلى  6500ليرة سورية بعد أن كانت  8000ليرة( .سمارت –  11تشرين /1أكتوبر)
ج .استكمل املجلس املحلي في مدينة الباب شرق حلب ترميم  60باملئة من سوق الهال الجديد .وقال
ً
رئيس املكتب القانوني في املجلس ،محمد فارس ،إنهم رمموا  150محال في السوق من أصل  ،275إضافة إلى
األسوار والساحات ،ويستمر العمل على ترميم ما تبقى( .سمارت –  11تشرين /1أكتوبر)
ً
د .تسلم األطفال العائدون إلى املدارس في مدينة الباب شمالي سورية ً
كتابا مدر ًّ
جديدا عليه عبارة
سيا
(أنا أتعلم التركية) .وتشير هذه الدروس باللغة التركية ،إضافة إلى عالمات اإلرشاد باللغة التركية ،والشرطة
التي تتلقى تدر ًيبا من تركيا ،ومكتب البريد التركي الذي افتتح في اآلونة األخيرة ،واإلداريين األتراك الذي
يساعدون في إدارة املستشفيات؛ إلى سعي تركيا لتعميق دورها في منطقة من شمالي سورية انتزعتها أنقرة
من تنظيم الدولة اإلسالمية بمساعدة مسلحين من مقاتلي املعارضة السورية ،ضمن عملية درع الفرات.
(رويترز –  12تشرين /1أكتوبر)

( )9انظر امللحق رقم .3
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ه .قالت بيان ريحان مديرة مكتب املرأة في املجلس املحلي ملدينة دوما في الغوطة الشرقية :إن «أربع
عشرة امرأة نجحن في انتخابات الهيئة العامة للمجلس املحلي في دوما ،وينافسن اآلن للحصول على مقاعد
في املجلس املحلي للمدينة»( .جيرون –  18تشرين /1أكتوبر)
و .في ظاهرة غير مسبوقة ،قام املئات من أبناء الغوطة الشرقية املحاصرة ،بمهاجمة مستودعات
تحتوي على مواد غذائية ،تابعة للمكتب اإلغاثي املوحد في بلدة حمورية ،واستولوا على كمية من املواد
ً
مستودعا للسكر في بلدة حمورية ،يتبع محافظة ريف دمشق.
الغذائية املخزنة ،وهاجم العشرات
يذكر أن هذه الهجمات جاءت بعد حوالى  3أشهر من انقطاع دخول املساعدات الغذائية إلى الغوطة
الشرقية( .املرصد السوري –  20تشرين /1أكتوبر)
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ً
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد

 .3على املستويات األخرى
أ .بدأت مؤسسة (تطوير وإكثار البذار) التابعة لـ (اإلدارة الذاتية) الكردية ،توزيع بذور مادة القمح
على املزارعين في مدينة املالكية شمال شرق الحسكة ،بسعر  160ألف ليرة سورية للطن( .سمارت – 11
تشرين /1أكتوبر)
سيطرت قوات (األسايش) التابعة لـ (اإلدارة الذاتية) ،يوم األحد ،على مصرفي التسليف الشعبي
والصناعي في السوق املركزي ملدينة القامشلي من دون قتال مع قوات النظام السوري( .سمارت – 15
تشرين /1أكتوبر)

29

تقرير عن الثلث الثاني من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

ً
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1تعتزم روسيا إطالق محادثات داخل األراض ي السورية ،يكون مركزها قاعدة حميميم العسكرية،
يتم فيها إشراك من يحضر ،وتحييد الرافضين ،وسيتم فيها بحث إعادة الرابط بين مفاصل الدولة ،وتكوين
هيئة استشارية تتوجد إلى جانب رئيس النظام السوري بشار األسد إلدارة الشؤون السورية ،إلى حين إعداد
دستور جديد لسورية واالنتقال إلى انتخابات برملانية ورئاسية .وأشارت املصادر التي نقلت الخبر إلى غياب
الدور التركي في هذه املحادثات( .املرصد السوري –  17تشرين /1أكتوبر)
 .2قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ،األربعاء ،إن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث مع املبعوث
األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا «احتماالت االنتقال من مناطق تخفيف التصعيد إلى تسوية
سياسية أكثر استقرارا في سورية» .وقال البيان إنه «حان الوقت إلجراء هذه املحادثات ،ويجب تمديدها
وفقا لصيغة محادثات آستانة»( .سمارت –  18تشرين /1أكتوبر)
 .3أعلنت السلطات في كازاخستان انطالق جولة جديدة من املحادثات بين النظام السوري وممثلين
ً
خصوصا في مصير الرهائن
لفصائل املعارضة يومي  30و 31تشرين األول/أكتوبر في آستانة للتفاوض
واألسرى .وستكون هذه الجولة هي السابعة من املفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق وتركيا
التي تدعم فصائل معارضة والتي أدت خصوصا إلى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سورية( .فرانس
برس –  19تشرين /1أكتوبر)

30

تقرير عن الثلث الثاني من شهر تشرين األول /أكتوبر 2017

مرصد حرمون

ً
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الواليات املتحدة األميركية
أ .نقلت وكالة تاس الروسية لألنباء عن وزير الخارجية سيرغي الفروف قوله يوم الخميس إن وزير
ً
تأكيدا بأن هدف واشنطن الوحيد في سورية هو محاربة تنظيم
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون قدم
الدولة اإلسالمية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت الواليات املتحدة ،يوم الثالثاء ،بأنها تتظاهر بمحاربة تنظيم
الدولة اإلسالمية ،وتتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح ملتشددي التنظيم بالتدفق على
سورية إلبطاء وتيرة تقدم الجيش السوري( .رويترز –  12تشرين /1أكتوبر)
ب .قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الواليات املتحدة سوف تتصدر جهود املساعدة في إزالة
األنقاض واستعادة الخدمات األساسية بعد هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية في الرقة .وقالت هيذر ناورت
املتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحافي «سوف نساعد ونكون باألساس في الصدارة في استعادة خدمات
املياه والكهرباء وغير ذلك»( .رويترز –  17تشرين /1أكتوبر)
ج .قالت الواليات املتحدة األميركية ،األربعاء ،إنها ستضغط على مجلس األمن ليمدد التحقيق الدولي
بالهجمات الكيماوية في سورية ،وسط تشكيك من روسيا في عمل اللجنة .وقالت نيكي هيلي ،مندوبة
الواليات املتحدة في مجلس األمن« :إن روسيا أوضحت أنه في حال كان التحقيق يتهم حكومة النظام
السوري فلن تكون لديهم ثقة في آلية التحقيق ،وفي حال لم يشر لها فعندها يضعون ثقتهم فيه ،وهذا ما
ال يمكن التعامل معه»( .سمارت –  18تشرين /1أكتوبر)
د .أكدت الناطقة باسم الخارجية األميركية (هيذر نويرت) ،أن وزارة الدفاع األميركية أعلنت عن
تحرير أكثر من  95باملئة من الرقة ،وقالت إن الواليات املتحدة ستتابع ًّ
يوميا التطورات الجديدة في مدينة
الرقة ،وأنها «ستشارك في جهود املسؤولين املحليين مثل مجلس الرقة املحلي ومجالس الطبقة املحلية
بشرط تمثيلهم ومصداقتيهم لدى الشعب»( .شام –  20تشرين /1أكتوبر)
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 .2روسيا االتحادية
أ .أعلن نائب رئيس الوزراء الروس ي ديمتري روجوزين أن بالده تعكف على «إنشاء خط مباشر
تعاف اقتصادي ،في البلد الذي تمزقه
للشحن البحري إلى سورية ،وتريد من شركاتها أن تساعد في تعزيز ٍ
الحرب األهلية»( .جيرون –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .حذرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ،اليوم األربعاء ،من «انهيار اتفاق خفض التصعيد في
َ
جنوب سورية»ّ ،
وحملت واشنطن املسؤولية الكاملة عن ذلك ،وجاء في البيان أن «األمور لم تعد بحاجة
إلى خبير ،للتكهن بمحاولة انتهاك اتفاق السالم ،في منطقة خفض التصعيد الجنوبية»( .جيرون – 11
تشرين /1أكتوبر)
ج .شككت روسيا يوم الجمعة في مستقبل التحقيق الذي يستهدف تحديد املسؤولين عن هجمات
بغاز سام في سورية ،وقالت إنها ستتخذ قرا ًرا بشأن ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض الخاص به بعد
أن يقدم املحققون تقريرهم القادم ملجلس األمن الدولي( .رويترز –  13تشرين /1أكتوبر)
د .قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين يوم الخميس إن هناك مخاطر أن تؤدي مناطق خفض
التصعيد في سورية إلى تقسيم البالد ،لكنه أضاف أنه يأمل في إمكان تفادي ذلك( .رويترز –  19تشرين/1
أكتوبر)
ه .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ملبعوث األمم املتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا
إن الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية تقترب من مرحلة حاسمة( .رويترز –  19تشرين/1
أكتوبر)
ً
مقترحا بعقد مؤتمر يضم كل املجموعات العرقية السورية هو مبادرة
و .قال الكرملين يوم الجمعة إن
ُ َ
مشتركة تروج لها روسيا وأطراف أخر ،وتجري مناقشتها بجدية .وكان الرئيس الروس ي فالديمير بوتين قد
تحدث عن فكرة إقامة مثل هذا املؤتمر خالل منتدى مع باحثين أجنبيين يوم الخميس( ،رويترز20 ،
تشرين /1أكتوبر).
ز .قال رئيس لجنة الدفاع في (الدوما) يوري شفيتكين الجمعة ،إنه لوال مساعدة قوات النظام
السوري وروسيا ملا سيطرت (قوات سوريا الديمقراطية -قسد) على مدينة الرقة ،ورأى أن إلهاء قوات
النظام والقوات الجوية الروسية (اإلرهابيين) بمعارك ثنائية ،أعطى (قسد) األفضلية والسرعة للسيطرة
على الرقة والوصول إليها قبل النظام ،ولوال ذلك لكان (من املستحيل) سيطرة (قسد) عليها( .سمارت – 20
تشرين /1أكتوبر)
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 .3دول االتحاد األوروبي
أ .قالت وزيرة الدفاع الفرنسية (فلورانس با لي) ،اليوم األحد ،إن با يس «سعيدة ً
جدا باقتراب انهيار
ر
ر
داعش في الرقة ،معقل عشرات اإلرهابيين األوروبيين والفرنسيين» ،بمن فيهم الذين خططوا للهجمات التي
تعرضت لها با يس في  .2016وأضافت« :سيكون ً
جيدا لو قضوا هلكوا هناك ،أما الناجين منهم ،فيستحسن
ر
أن ُيسلموا أنفسهم إلى السلطات السورية ،ال التفكير في العودة إلى باريس»( .شام –  15تشرين /1أكتوبر)
ب .انتقدت فرنسا روسيا ،يوم الخميس ،ألنها شككت في التحقيق الدولي بشأن من املسؤول عن
هجوم بأسلحة كيماوية في سورية .وقالت املتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي للصحافيين
«ال نستطيع قبول التشكيك في مصداقية واستقالل هذه اآلليات بحجة أن نتائجها ليست مناسبة بالنسبة
لروسيا» .وأضافت« :هذا يقوض التوافق الدولي على أن مسؤوليتنا هي السعي لوقف استخدام هذه
األسلحة في سورية»( .رويترز –  19تشرين /1أكتوبر)
ج .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن الجيش الفرنس ي سيواصل الحرب ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية ،لكن التركيز ينبغي أن يتحول اآلن ً
أيضا إلى التوصل إلى انتقال سياس ي
عبر املفاوضات في البالد .وقال مكتب ماكرون في بيان له «املعركة ضد الدولة اإلسالمية لم تنته بسقوط
الرقة وفرنسا سوف تواصل جهدها العسكري ما دام ذلك ضروريا ...تحديات إرساء االستقرار وإعادة البناء
لن تكون أقل من الحملة العسكرية»( .رويترز –  20تشرين /1أكتوبر)

 .4الدول العربية
أ .قال يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة األردني ّإن «الحكومة األردنية تعمل على توعية العمالة
السورية بأهمية العمل بشكل منتظم ،من خالل الحصول على تصا يح عمل»ّ .
وأن حكومته اقترحت على
ر
املجتمع الدولي «ربط مساعداته لالجئيين السوريين في األردن ،بالحصول عى أذون عمل؛ من أجل تعزيز
االستفادة من اتفاق تبسيط قواعد املنشأ مع االتحاد األوروبي»( .جيرون –  15تشرين /1أكتوبر)
ب .كشف مصدر من (قوات سوريا الديمقراطية -قسد) أن وزير الدولة السعودي ثامر السبهان زار
بلدة عين عيس ى شمال الرقة ،وكان برفقته مبعوث الرئيس األميركي لدى التحالف الدولي ،بريت ماكغورك.
(سمارت –  18تشرين /1أكتوبر)
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 .5إيران
ً
أ .وجه رئيس أركان الجيش اإليراني محمد باقري
تحذيرا لـ (إسرائيل) ،أمس األربعاء ،من «انتهاك
املجال الجوي السوري واأل اض ي السورية»ً ،
مبينا -خالل مؤتمر صحافي من دمشق -أن «انتهاك النظام
ر
ً
الصهيوني األراض ي واملجال الجوي السوري ،في أي وقت يشاء ،ليس مقبوال» .وقال« :نحن في دمشق لنؤكد
ً
مضيفا« :رسمنا الخطوط العريضة لهذا
ونتعاون ،ملواجهة أعدائنا املشتركين :الصهاينة واإلرهابيين»،
التعاون»( .جيرون –  19تشرين /1أكتوبر)

 .6تركيا
أ .ذكر التلفزيون السوري أن الطيار محمد صفهان الذي احتجزته السلطات التركية بعد تحطم
طائرته في جنوب تركيا في مارس آذار عاد إلى سورية بعد أن أطلقت محكمة تركية سراحه يوم الجمعة.
ويحاكم صفهان في تركيا بتهمة التجسس وانتهاك أمن الحدود بعد تحطم طائرته املقاتلة في إقليم ٍهطاي
الحدودي التركي( .رويترز –  13تشرين /1أكتوبر)
ب .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الجمعة :إن تركيا بدأت عملية انتشار في مدينة إدلب
ً
مضيفا« :إدلب محافظة حدودية مع تركيا ،ولنا حدود مع سورية على طول  911كيلومترا،
شمالي سورية،
ونحن َمن يتعرض للتهديد في كل لحظة ،وال يحق ألحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير األمنية»( .جيرون
–  13تشرين /1أكتوبر)
ج .أكد رئيس الوزراء التركي ،بن علي يلدريم ،يوم األربعاء ،أنه على الرغم من الحرب الجارية في سورية
منذ  7سنوات ،لم يتم التحضير ألي حل سياس ي لوقف إطالق النار( .شام –  18تشرين /1أكتوبر)
د .أعادت تركيا ،األربعاء ،فتح معبر (جيلوه غوزو) املقابل ملعبر باب الهوى بعد إغالقه ألكثر من ثالثة
أشهر .وقال مدير املكتب اإلعالمي ملعبر باب الهوى مازن علوش ،إن اإلدارة اتفقت مع الجانب التركي على
فتح املعبر بصورة مستمرة من دون تحديد مدة معينة ،إلدخال املواد الغذائية والسيارات األوروبية ومواد
البناء( .سمارت –  18تشرين /1أكتوبر)
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 .7إسرائيل
أ .قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان :إنه «في الحرب املقبلة في الشمال ،لن تكون هناك
جبهة لبنان .ستكون هذه جبهة واحدة ،جبهة الشمال املؤلفة من سورية ولبنان ً
معا» ،وأوضح« :في لبنان
ينبغي اإلشارة إلى أن الجيش اللبناني الرسمي فقد استقالليته ،وتحول إلى جزء ال يتجزأ من منظومة (حزب
هللا»( .جيرون –  11تشرين /1أكتوبر)
ب .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الثالثاء ،خالل لقاء جمعه بوزير الدفاع الروس ي
سيرغي شويغو ،إن إسرائيل لن تسمح بإنشاء قواعد عسكرية إيرانية في سورية( .سمارت –  17تشرين/1
أكتوبر)
ج .قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،أمس الخميس من واشنطن ،بعد لقاء َ
جمعه مع
مس بسيادة (إسرائيل) ُ
سيواجه برد صارمً ،
نظيره األميركي جيمس ماتيس ،إن « ّ
أي ّ
تماما كما رد الجيش قبل
ساعات ،عندما أغار على أهداف في سورية ،نتيجة انزالق النيران من الجهة السورية»( .جيرون – 20
تشرين /1أكتوبر)

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية
أ .قالت منظمة الصحة العاملية يوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن تعرض منشآت طبية في شرق
سورية لهجوم أدى إلى تدمير مخزن كان يحوي أكثر من  130ألف جرعة من األمصال املضادة للحصبة
وشلل األطفال .وأضافت املنظمة إنه إذا تأكد ذلك فإن هذا الهجوم سيعرض آالف األطفال لخطر اإلصابة
بهذين املرضين الفيروسيين املعديين ،ويمكن أن ينتشرا بسرعة في مناطق الحروب( .رويترز –  13تشرين/1
أكتوبر)
ُ
ب .جاء في دراسة للبنك الدولي ،أنه قتل في سورية أكثر من  400ألف شخص ،واضطر أكثر من نصف
ً
مليونا ،إلى مغادرة منازلهم في أكبر أزمة لالجئين منذ الحرب العاملية الثانية ،ورأت
السكان من أصل 23
الدراسة أن الحرب في سورية « ّ
مزقت النسيج االجتماعي واالقتصادي للبالد .ودمرت املؤسسات والنظم
التي تحتاجها املجتمعات كي تقوم بوظائفها ،ويشكل إصالحها ً
تحديا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية ،وهو
تحد ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب».
وبحسب الدراسة ،فإن الصراع السوري أصاب بالضرر أو ّ
دمر نحو ثلث املساكن ونحو نصف املنشآت
ًّ
سنويا خالل السنوات األربع األولى من
الطبية والتعليمية ،ونحو  538ألف وظيفة تعرضت للتعطيل
الصراع ،والشباب الذين يواجهون نسبة بطالة تبلغ  78في املئة لديهم «خيارات قليلة للبقاء».
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وأكد البنك الدولي في د استه ،أن االستهداف ّ
املحدد للمنشآت الطبية أدى إلى تعطيل النظام الصحي
ر
«بشكل كبير ،وتسببت في تعطل النظام التعليمي ،بسبب األضرار التي لحقت باملنشآت التعليمية
منشآت عسكرية»،
واستخدام املدارس
ٍ
وأفاد البنك الدولي بأن «وجود  9ماليين سوري عاطلين عن العمل ستكون له عواقب طويلة األجل بعد
توقف املعارك .كما أن من شأن رحيل ما يقرب من  5ماليين الجئ ،إضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء
التغذية ،أن يؤدي إلى تدهور طويل األجل في األصول األكثر قيمة للبالد ،وهي الرأسمال البشري»( .شام –
 14تشرين /1أكتوبر)

 .9أخرى
أكد مسؤول عسكري رفيع في جهاز مكافحة اإلرهاب في أستراليا ،يوم األربعاء ،أن الخطر الذي يشكله
تنظيم الدولة لن يختفي في السنوات املقبالت ،حتى لو تمت هزيمته بالكامل في سورية والعراق .وأضاف:
«إن تنظيم داعش وعناصره سيظل ً
مصرا على شن الحروب على الغرب»( .شام –  18تشرين /1أكتوبر)
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حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
ً
 .1تحت عنوان «صراع املعارضات والعوائق أمام قيام سورية الجديدة» كتبت سميرة املساملة مقاال
في (صحيفة الحياة) تناولت فيه حال املعارضة الراهن؛ اإلئتالف والهيئة العليا للمفاوضات بصورة خاصة،
واألزمتين العميقتين اللتين تواجهانها ،وهما انفصال امللف العسكري عن السياس ي ،وتعدد املعارضات
السياسية واختالف رؤاها للحل ومستقبل سورية ،وتناولت مؤتمر الرياض القادم والتحديات والرهانات
والفرص املمكنة فيه .ومما جاء في املقال:
«تقف املعارضة السورية أمام أزمتين داخليتين ،أوالهما انفصال امللف العسكري ً
كليا عن امللف
السياس ي ،وهو ما أفقد املعارضة السياسية إحدى أهم أوراقها في مفاوضات جنيف إثر استفراد مفاوضات
آستانة بهذا الشأن ....واألزمة الثانية هي تعدد املعارضات السياسية واختالف برامجها املستقبلية حول
املرحلة االنتقالية وتفاصيلها ،وما بعدها ،وخاصة لجهة مصير رأس النظام .وعلى رغم هذه الخالفات ،فإن
املطلوب من هذه املعارضات أن تجلس ً
جنبا إلى جنب في وفد موحد ،يفاوض النظام السوري حول كل
تفاصيل االنتقال السياس ي ،وكذلك الدستور واالنتخابات ومحاربة اإلرهاب.»...
«وعلى ذلك ،فالبحث عن قواسم مشتركة تجتمع املعارضة حولها إلطالق رؤية وطنية لحل الصراع
ّ
السوري ،بحيث يمكن هذا الحل جميع السوريين من العيش املشترك داخل دولة تحمل مقومات وطن لكل
املواطنين ،على اختالف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم ،من شأنه (هذا البحث) أن يبقي فسحة أمل الستعادة
الدور السوري خالل صياغة مستقبل سورية ،وهذا ما ّ
يحمل املدعوين إلى مؤتمر الرياض مسؤولية
استثمار الفرصة األخيرة ،ملشاركة املعارضة في صناعة شكل سورية ما بعد االستبداد( .».....الحياة – 13
تشرين /1أكتوبر)
ً
 .2كتب طارق عزيزة مقاال في (صحيفة الحياة) بعنوان «تركيا والشمال السوري :أهداف ثابتة
وتفاهمات ّ
متغيـرة» ،يناقش فيه أبعاد االنتشار العسكري التركي األخير في إدلب ومكوناته ،حيث يرى أن
الغرض الرئيس من هذا االنتشار هو منع القوات الكردية من السيطرة على شمال سورية ،إضافة إلى غرض
آخر هو الهيمنة السياسية واالقتصادية على الشمال السوري .ومما جاء في املقال:
«السبب الرسمي املعلن لالنتشار التركي األخير يندرج ضمن ترتيبات ّ
ضم إدلب إلى مناطق «خفض
ً
التوتر»ً ،
فضال ّ
عما يفترض أن يكون من دعم تركي
وفقا ملخرجات اجتماعات آستانة في نسختها السادسة،
لعمليات ّ
الحر» بغطاء جوي روس يّ ،
تنفذها فصائل من «الجيش ّ
ضد تنظيم «القاعدة» في سورية.»..
ً
ّ
«واقع الحال يش ي ّ
بأن هذا التدخل مرتبط مباشرة باألكراد وسيطرتهم على مناطق واسعة من شمالي
ومعلوم ّأن الشأن الكردي لطاملا كان ّ
ً
ً
ٌ
داخليا
أساسيا في رسم سياسات الحكومات التركية،
محد ًدا
سورية،
ً
وخار ً
مفهوما كيف ّأن انتشار القوات التركية ،ونقاط املراقبة التي أقامتها في محافظة
جيا ...هكذا يصبح
إدلب ،تتموضع في مواقع متاخمة ملناطق السيطرة الكردية».
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السوريةّ ،
«ما من ّ
ّ
شك في أن اعتبارات «األمن القومي» لتركيا ّ
جانبا ر ً
تفسر ً
لكنه ليس
ئيسا من سياساتها
ّ
ً
ً
بخاصة
واقتصاديا في الشمال السوري،
سياسيا
العامل الوحيد ،فهي تسعى الى أن تكون القوة املهيمنة
ً
مناطق غرب نهر الفرات ...ولم تعد األطماع التركية خافية على أحد ،فما تقوم به حكومة أردوغان من
إجراءات على األرض تهدف إلى تثبيت أمر واقع من السيطرة الناعمة في العديد من مناطق شمالي سورية
ّ
ّ
ّ
التوسع فيها».
سيعزز من تلك اإلجراءات ويفتح املجال أمام
يؤكد ذلك ،ودخول الجيش التركي إلى إدلب
(الحياة –  16تشرين /1أكتوبر)
 .3تحت عنوان «عن عودة الالجئين السوريين إلى ديارهم» كتب الوزير اللبناني السابق طارق متري في
ً
(صحيفة الحياة) مقاال تناول فيه املحاوالت غير األخالقية ملسؤولين لبنانيين ،إلعادة الالجئين السوريين
املوجودين على أراضيها إلى سورية ،والغرض املزدوج من هذه املحاوالت ،ومما جاء في املقال:
ّ
«في املدة األخيرة ،أكد وزير الخارجية اللبناني تكرا ًرا أن مناطق واسعة في سورية باتت آمنة وأن العودة
اليها ممكنة بل ضرورية .لكنه تجاهل اإلقرار بأن إعادة السوريين القسرية ليست في متناوله ،وأنها انتهاك
ألبسط الحقوق اإلنسانية ...وأسرع أصدقاء الوزير وبعض أنصار النظام السوري اللبنانيين في دعوة لبنان
الرسمي الى التفاوض مع النظام السوري في شأن عودة الالجئين الى ديارهم .غير أن أحدهم لم يشر ،ال
ّ
ً
ً
تلميحا ،الى استعداد حكام دمشق الستقبال من اضطروا للجوء الى لبنان في املناطق التي باتوا
تصريحا وال
يسيطرون عليها مع حلفائهم».
« كل ذلك يعني أن العودة مؤجلة مهما علت أصوات مستعجليها .ونجدنا أمام اصطناع توقعات لدى
املتذمرين من ثقل الوجود السوري .ويبدو لنا أن هذا االصطناع يؤول الى استثمار مزدوج ،في العمل على
ّ
التقرب من النظام السوري بحجة تيسير العودة وفي توظيف املشاعر الحادة ،بعد تأجيجها ،واملخاوف،
بعد تضخيمها ،في حسابات السياسة املحلية .لكنه ،ككل اصطناع ،يجر الخيبة واملرارة ويزيد احتماالت
الجنوح الى العنف».
«صحيح أن لبنان يواجه مشكالت نتيجة اللجوء السوري ال مجال إلنكارها ،وأن السياسات الوطنية
والدولية قاصرة في معالجتها .لكنه صحيح ً
أيضا أن تعبئة اللبنانيين ضد السوريينّ ،
وتوسل املبالغات في
تعدادهم ووصف أحوالهم وإنزال العقوبات الجماعية بهم وتحويل املطالبة بعودتهم الى ما يشبه الدعوة
الى ترحيلهم ،سلوكيات غير أخالقية تنذر بأخطار كبيرة .وهي ال ّ
تيسر العودة اآلمنة بل تلحق األذى الكبير،
املادي واملعنوي ،باللبنانيين والسوريين ً
معا»( .الحياة –  18تشرين /1أكتوبر)
« .4العلويون ..عزلة ثانية؟» هو عنوان مقال راتب شعبو في صحيفة (العربي الجديد) ،وتناول فيه
موجة نزوح العلويين ،الهادئة ،من مناطق سيطرة املعارضة باتجاه مسقط رأسهم في الساحل ،بسبب
شعورهم باالستهداف بعيد قيام الثورة السورية ،ثم تأسلمها ،وناقش الدالالت العميقة لهذا النزوح .ومما
جاء في املقال:
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ّ
«في موجات النزوح البشري الواسع التي شهدتها سورية خالل سنوات الصراع املركب الذي أعقب
الثورة املحطمةُ ،و ْ
جدت موجة قليلة الصخب وعميقة الداللة ،هي عودة واسعة للعائالت العلوية من
مختلف أنحاء سورية إلى الساحل الذي ولد فيه آباء هذه العائالت أو أجدادها».
«دافع هذه املوجة هو ،في غالبية الحاالت ،الشعور بانعدام األمان ،بعد أن كثرت مماهاة النظام
بالعلويين في الخطاب املعارض ،وخصوصا بعد دخول السالح على خط الثورة وسيادة اللون اإلسالمي.
ّ
ولدت مرويات ومشاهدات وأخبار وإشاعات كثيرة لدى هذه العائالت الشعور بأنها مستهدفة ،أو قد
تستهدف على الهوية».
«المست هذه املوجة املدنية الراجعة نقطة ألم عميقة في الوجدان العلوي ،تتمثل في ذكريات العزل
ً
مفروضا على العلويين [قبل وصول األسد .»... ]1970
القديم الذي كان
« في الحق أن انفكاك عزلة العلويين لم يأت نتيجة لتأسيس دولة مواطنة ومساواة من شأنها أن تزيل
أسباب العزل الذي يمكن أن يفرض على جماعات معينة ،بقوة غلبات أو سلطات تمييز ديني أو عرقي ،بل
جاء نتيجة تأسيس دولة برئيس علوي ،تعلو فيها متطلبات السلطة على متطلبات الدولة.»...
«ما قامت به سلطة األسد على نحو متزايد باضطراد هو نفخ شعور إعادة االعتبار العلوي وتحويله إلى
شعور بالتفوق والتميز على أن العلويين هم "أهل الحكم ....وتحول الحق العلوي في االنعتاق من العزل
ّ
للتعدي على حقوق اآلخرين في ظل سلطة األسد ....وفي نظر غير
در
والنبذ والتمييز السلبي املزمن إلى مص ٍ
العلويين ،استقرت صورة العلوي على أنه جزء من سلطة قاهرة ،حتى لو كان في أفقر وأحط حال».
«لم يكن ً
غريبا إذن أن نرى مع اندالع الثورة ضد نظام األسد ظهور ممارسة طائفية معاكسة مضادة
ً
استنادا إلى أسطورة تأسست تقول إنهم "أهل الحكم" ،وهي أسطورة ّروجها ،بشكل خاص،
للعلويين،
ّ
اإلسالميون السوريون الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين "للسنة السوريين" ،ألن هذه األسطورة تشكل ركيزة
للدعوة إلى "حكم األكثرية السنية" ،وبالتالي إلى حكمهم هم».
«كما فشل نظام األسد في فك عزلة العلويين ،وغيرهم ،عبر تأسيس دولة مواطنة ،تعلو فيها متطلبات
الدولة على متطلبات السلطة ،وتكون "األبدية" فيها للمصلحة الوطنية العليا ،وليس للسلطة أو للرئيس،
كذلك فشل رد الفعل املضاد لسلطة األسد في إعالء الوطني على الطائفي .هكذا بقي الطريق الوطني لتجاوز
ً
مهجورا».
النزعات الطائفية
«تقول موجة الرجوع املذكورة إن االندياح املدني العلوي الذي اتخذ مداه األوسع في سورية بعد 1970
لم يكن ً
تعبيرا عن اندماج وطني سوري ،وتجاوز وطني للعزلة العلوية ،وتقول ،من ناحية أخرى ،إن القصور
الوطني الذي أعقب تعثر الثورة السورية ثم تحطمها هو من جنس القصور الوطني األسدي ،حيث تعلو
السلطة ومتطلباتها على الوطن ومصالحه»( .العربي الجديد –  14تشرين /1أكتوبر)
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ً
 .5تحت عنوان «هشاشة العالقات الروسية – اإليرانية في سورية» كتب عبد هللا تركماني مقاال في
جيرون ألقى الضوء فيه على قلق وهشاشة العالقة بين روسيا وإيران ف يما يتعلق بالشأن السوري ،على
الرغم من التقاء املصالح املوقت بينهما ،ومما جاء في املقال:
«تتجلى أعراض هشاشة عالقة التوظيف املتبادل القلقة بين الجانبين في سورية ،فموسكو حاولت
توظيف طهران عبر استخدامها كورقة استراتيجية في صراعها الدولي املحموم مع واشنطن والغرب ،عالوة
على توظيف أجوائها ونشاطها العسكري البري في سورية ،لخدمة املشروع الروس ي هناك ،فيما حرصت
طهران في املقابل ،على االستفادة من الضربات الجوية الروسية لتأمين الوجود العسكري البري اإليراني في
سورية ،إضافة إلى كبح جماح التطلعات الغربية والعربية املعادية ،وتعزيز مساعي كسر العزلة الدولية
ً
وصوال إلى ّ
توسل إنجاح استراتيجية استبقاء األسد ،بغية حماية املصالح
القاسية واملزمنة على طهران،
والتطلعات االستراتيجية اإليرانية ،املذهبية الطابع ،ليس على الصعيد السوري فحسب ،وإنما على مستوى
منطقة الشرق األوسط قاطبة».
ً
«وبالنظر إلى أن الطرفين ُأجبرا على التعاون ً
معا داخل سورية ،وأن ثمة اختالفا في دوافعهما وراء ذلك،
ِ
بجانب إدراكهما لحقيقة أن بناء تحالف كامل بينهما قد يضر بعالقاتهما بأطراف أخرى ،فإنه يمكن القول
إن التعاون الروس ي–اإليراني وصل بالفعل إلى الحد األقص ى املمكن له ،لكنه لم يصل إلى حد التباعد،
فالتوافق حول املصالح املشتركة مستمر ،في األمدين املنظور واملتوسط ،ويمكن إرجاعه إلى غياب مشروع
حل دولي وإقليمي ّ
جدي ،ينهي الصراع السوري ،ويتحمل الجزء األكبر في هذه املعضلة التعاطي السلبي
إلدارة البيت األبيض مع هذا الصراع»( .جيرون –  16تشرين /1أكتوبر)
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ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
ً
أعدادا غفيرة من مقاتليه وآلياته الثقيلة على الحدود الشمالية مع سورية
بعد أن حشد الجيش التركي
داخل األراض ي التركية ،وضع نقاط مراقبة ومراصد في الداخل السوري ،محروسة بمراقبين أتراك ومقاتلين
ً
وتحديدا في محافظة إدلب شمالي غرب سورية ،بهدف تطويق مدينة عفرين
من الكتائب السورية املسلحة،
ُ
التي تسيطر عليها (وحدات حماية الشعب) الكردية ،لتمنع هذه القوات من التقدم نحو الحدود التركية،
وتمنعهم من التقدم أكثر بعد أن قضموا ً
جزءا من هذه املدينة وغيرها من املدن السورية في محاولة منهم
السيطرة على الشمال السورية إلعالن إدا ة ذاتية فد الية من جانب واحدً ،
بعيدا عن قرار السوريين كلهم.
ر
ر
ً
ترحيبا من جزء غير قليل من املعارضة السورية ،من مثل ائتالف قوى الثورة املعارضة
هذا التدخل القى
السورية ،والفصائل العسكرية التي تؤمن لها تركيا الدعم ،في ما أعلن النظام السوري أن التوغل التركي في
ّ
إدلب (عدوان سافر) ،وطالب أنقرة بسحب قواتها ،غير أن االنتشار التركي تواصل ،وذكرت املعارضة
السورية النظام بالتدخل الروس ي واإليراني ،وتدخل حزب هللا وامليليشيات العراقية الطائفية ،وامليليشيات
الكردية غير السورية ،وانتهاكهم السيادة السورية ،ودافعت عن التدخل التركي ،وقالت على األقل إن
األتراك لم يقصفوا ويدمروا ً
مدنا ،ولم يرتكبوا مجازر بحق املدنيين كما فعل سابقو الذكر كلهم.
لكن التدخل التركي في سورية أتى بعد أيام من محادثات بين الرئيسين ،الروس ي فالديمير بوتين والتركي
قريبا إلى سورية ً
رجب طيب أردوغان ،أعلن في نهايتها أردوغان أن قوات بالده ستدخل ً
وفقا لخطة ناقشها
مع بوتين ،من أجل (تخفيف التصعيد) في املنطقة ،حيث سترابط القوات التركية في داخل إدلب ،وتكون
القوات الروسية في خارجها ،ما يعني أن التدخل العسكري التركي في سورية تم بموافقة وتأييد أهم حليف
ّ
للنظام السوري الذي ّيدعي أنه ال يريد هذا التدخل ،وهو انعكاس للباطنية السياسية التي ينتهجها النظام
السوري خالل الثورة السورية ،وربما قبلها.
تباينت األهداف من العملية ،فالروسيون يقولون إنها ضمن إطار اتفاق للقضاء على (هيئة تحرير
عد (جبهة النصرة) ً
الشام) التي ُت ّ
سابقا أبرز مكوناتها ،وتوفير أوضاع آمنة لوقف إطالق النار في تلك املنطقة.
تقول أصوات من داخل تركيا إن الجيش سيمنع انزالق إدلب في مصير مشابه ملصير مدينة حلب التي
قصفها الطيران الروس ي فوق رؤوس سكانها ،بحجة الحرب على (جبهة النصرة) والتنظيمات املتشددة،
وهذا األمر قد ُينتج أزمة إنسانية غير مسبوقة على حدود تركيا قد تدفع باملاليين إلى لنزوح نحو الداخل
التركي ،وال سيما أنه يسكن في إدلب  2.4مليون من سكانها ،إلى جانب  1.3مليون نازح.
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وفي الخلفية ،تهدف أنقرة ملنع األكراد من الوصول إلى املتوسط ،ألن سيطرة األكراد على إدلب ستوفر
ً
ليس ألكراد سورية فقط بل ألكراد العراق ًأيضا -منفذا إلى البحر املتوسط ،وهو من ضمن أولويات األمن
القومي ألنقرة.
ربما يفهم مقاتلو (هيئة تحرير الشام) أنه ُ
سيقض ى عليهم ال محالة ،فيقررون تجنيب إدلب وسكانها
ً
مصائر مشؤومة ،ويختارون أقل الخيارات مرارة ،وهو التعاون مع تركيا ،وال سيما أن النظام السوري
وامليليشيات املوالية إليران بدأت تفتح ممرات لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) إلى مدينة إدلب من دون
ُ
أي اشتباك مع ميليشيات النظام وإيران ،لكن باملقابل هناك أصوات داخل قيادة الهيئة تطالب بالذهاب
إلى النهاية في الصراع مع األتراك ،بوصفهم ً
تعبيرا عن توافق إقليمي – دولي ،يستهدف تصفية (املشروع
الجهادي) في سورية ،حتى لو تطلب ذلك ،التحالف مع (داعش).
وحده املوقف األميركي غير واضح ،فهم من دون شك غير مرتاحين للتدخل العسكري التركي من دون أن
ُيعلنوا ،وغير مرتاحين من حرمان حليفهم الكردي من منفذ بحري على املتوسطُ ،ي ّ
جنبه احتماالت الحصار
االقتصادي الذي يمكن أن يفرضه األتراك واإليرانيون والسوريون.
النظام السوري هو الوحيد الذي ال يقدر على ش يء ،وال يدري بش يء ،حتى تصريحات كبار املسؤولين
الروسيين تشير إلى أن النظام السوري لم يكن يدري ً
شيئا عن االتفاق الروس ي التركي اإليراني األخير الذي
ً
عسكريا إلى شمال سورية.
يسمح بدخول األتراك
ً
ّ
تدخل عسكري تركي يحمل ً
كثيرا من الرسائل من األطراف كلها لألطراف كلها ،واحتماالته
إذا ،هو
مفتوحة على التوقعات كلها ،وقد يكون لهذا التدخل دور في تهدئة الشمال السوري ومنع تدميره كما حصل
في حلب والرقة ودير الزور ،أو قد ال يكون له دور في ما لو رأى الروسيون واألميركيون غير ذلك ،أو إن لعبت
إيران -كعادتها -من خلف الستار.
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ثالث عشر :امللحقات
 .1ملحق رقم  :1تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول آثار هجمات
الحلف الروس ي السوري في أزمة النزوح
http://sn4hr.org/arabic/2017/10/13/9009 /

 .2ملحق رقم  :2إحصائية حملة (الرقة تذبح بصمت)
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 .3ملحق رقم  :3بيان الحكومة املؤقتة حول تثبيت وقف إطالق الناربين بعض
الفصائل املسلحة
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