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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة ()1

ا
 578قتيًل سقطوا على أرض الوطن هذه املدة 97 ،باملئة منهم من املقاتلين و 21باملئة من املدنيين (122
ا
ا
قتيًل) .وسقط من األطفال وحدهم  36طفًل يشكلون بحدود  30باملئة من مجموع القتلى املدنيين إلى
مجموع املدنيين ،أما من النساء فسقطت  20امرأة نسبتهن  16باملئة إلى القتلى املدنيين.
ا
أما وسيلة القتل األشد فتكا هذه املدة فكانت املعارك البرية والقصف األرض ي ،حيث قتلت  70باملئة من
إجمالي القتلى ،تًلها سًلح الطيران بنسبة  23باملئة ،ثم املفخخات واأللغام بنسبة  3باملئة.
ا
كانت ملحافظة إدلب الحصة الكبرى من القتلى ،حيث سقط على أرضها  262قتيًل نسبتهم  45باملئة إلى
مجموع القتلى ،ونسبة القتلى املدنيين منهم إلى مجموع القتلى املدنيين  39باملئة ا
تقريبا .والسبب هو الحملة
العسكرية الواسعة التي تشنها قوات النظام على املحافظة .وقد أصدر الدفاع املدني في إدلب تقر ايرا وثق
مدنيا ،أكثر من نصفهم من األطفال والنساء ،خًلل  33ا
فيه مقتل  225ا
يوما األخيرة فقط ،أي منذ بدأت
قوات النظام حملتها العسكرية على املحافظة.
ا
تأتي دير الزور في الترتيب الثاني بعد إدلب ،حيث سقط على أرضها  168قتيًل نسبتهم  29باملئة إلى
مجموع القتلى ،غالبيتهم العظمى من العسكريين ( 91باملئة) ،والسبب هو املعارك التي ما زالت دائرة في
املناطق التي تحتفظ بها داعش في ريف املحافظة.
نختم في موضوع الضحايا باإلشارة إلى حادثة مؤملة معبرة ،هي وفاة تسعة سوريين متجمدين من البرد في
أثناء محاولتهم العبور إلى األراض ي اللبنانية ا
طلبا لألمان.
في املشهد امليداني نبدأ بالحرب على داعش ،ونرصد أمرين؛ األول هو شبه الجمود الذي أصاب الجبهات
ا
ممسكا بعدد من القرى
في ريف دير الزور ،حيث تراوح األمور مكانها من دون حسم ،وبقي التنظيم
ا
وعديدا ،وعلى الرغم من
والبلدات ،وبمساحة من البادية السورية ،على الرغم من تقلصه الشديد عدة
استمرار الحرب عليه من قبل النظام وداعميه ،وقوات سوريا الديمقراطية ومن خلفها التحالف الدولي؛
أما األمر الثاني فهو عودة داعش إلى الظهور والنشاط في ريف حماة الشرقي ،وسيطرته على نحو  63قرية
في ريفي إدلب وحماة ،بعد أن استطاع جلب املئات من مقاتليه من البادية السورية عبر مناطق سيطرة
قوات نظام األسد.
في ريفي حماة الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الشرقي ،تستمر الحرب على أشدها بين قوات النظام
وبعض الفصائل اإلسًلمية وفصائل من الجيش الحر ،حيث يتبادل فيها الطرفان الكر والفر ،وقد استقر
األمر في نهاية هذه املدة على سيطرة قوات النظام على مطار أبو ضهور الذي كان يرزح تحت حصار
الفصائل منذ نحو ثًلث سنوات .هذه املعارك تركت آثارها الكارثية في املدنيين ،فإضافة إلى العدد الكبير
( )1يقصد بتعبير "املدة" أينما ورد في هذا التقرير ،األيام التي يغطيها التقرير
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من الضحايا ،الذين أتينا على ذكرهم أعًله ،رصدنا نزوح حوالى  350000مواطن عن منازلهم باتجاه
املخيمات في ريف إدلب الشمالي على الحدود مع تركيا.
وفي الغوطة الشرقية تتواصل املعارك بين قوات النظام والفصائل املسيطرة هناك ،خاصة في محيط
إدارة املركبات قرب حرستا ،والنظام يواصل ضغطه العسكري املستمر على مدن الغوطة وأهلها عبر
الطيران والصواريخ ،واملدفعية ،وأنباء نقلها ناشطون عن سقوط صواريخ محملة بغاز الكلور أدت إلى
إصابة عدد من املدنيين بحالة اختناق ،ويرى مراقبون أن النظام باستهدافه املنطقة الواقعة بين مدينتي
دوما وحرستا ،إنما يحاول فصل املدينتين بعضهما عن بعض .وبحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
ا
قتيًل بين مدني وعسكري خًلل  17ا
يوما من بدء القتال.
فقد سقط في تلك املعارك نحو 190
املنطقة الساخنة الجديدة هي عفرين شمالي غرب سورية ،وتقطنها غالبية كردية ،وتسيطر عليها
وحدات حماية الشعب الكردية ،وهي الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDوتتبع لحزب
تنظيما إر ًّ
ا
هابيا .وقد باشرت
العمال الكردستاني التركي ( )PKKالذي يناصب أنقرة العداء ،وتصنفه تركيا
تركيا منذ بضعة أيام قصفها مواقع وحدات حماية الشعب في عفرين ،وقد توجه املئات من مقاتلي الجيش
السوري الحر املنخرطون مع القوات التركية في عملية درع الفرات ،ومقاتلون آخرون من الفصائل
اإلسًلمية املدعومة من تركيا إلى الجبهات املتاخمة للحدود الشمالية والغربية ملنطقة عفرين مع تركيا،
ا
استعدادا لدخول عفرين .وفي  01/20بدأ الطيران التركي بتنفيذ ضربات جوية قال متحدث باسم وحدات
حماية الشعب أنها قتلت ستة مدنيين وثًلثة مقاتلين.
نختم نظرتنا في املشهد امليداني بتطور خطر ،وذي أبعاد حاسمة في الصراع القائم على األرض السورية،
وهو قرار التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ،بتشكيل قوة عسكرية قوامها  30ألف جندي من
القوات الكردية ،مهمتها حماية حدود املنطقة التي تسيطر عليها القوات الكردية واملدعومة من قوات
التحالف .وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تخريج الدفعة الثانية من هذه القوات حتى تاريخه
( .)01/20وقد أثار القرار موجة من ردود الفعل الغاضبة ،كان أشدها حدة هو املوقف التركي الذي رفض
العملية ،وهدد على لسان رئيسه بمحاربتها والقضاء على هذه القوة في مهدها ،كذلك أغضبت الخطوة
النظام السوري الذي هدد بالتصدي لها ،كما هدد بمحاربة الوجود األميركي على األراض ي السورية والتعامل
معه كعدو محتل .وللتخفيف من حدة وقع القرار على تركيا ،أصد ت وزا ة الدفاع األميركية ا
بيانا وضحت
ر
ر
ا
فيه أن هذا ليس جيشا أو قوة حرس حدود نظامية ،وأنها تدرب قوات أمن محلية هدفها ضمان أمن
املهجرين العائدين ،وضمان عدم عودة داعش إلى املنطقة.
نظرتنا األخيرة هي إلى العملية السياسية ،فعلى مسار جنيف ،وجه ديمستورا دعوة لطرفي الصراع
إلجراء جولة جديدة من املفاوضات ،لكن في مدينة فيينا هذه املرة ،وقال في بيان له إن اللقاء سيركز على
القضايا الدستورية ،وقد أكد الطرفان حضورهما .أما على املسار الجديد الذي اخترعته موسكو ،وأطلقت
عليه مؤتمر "الحوار الوطني السوري" وسيعقد في سوتش ي نهاية هذا الشهر ،فقد القى اعتر ا
ا
واسعا من
اضا
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قبل قوى الثورة واملعارضة معظمها كما ورد في تقاريرنا السابقة ،وقد انطلقت يوم السبت  ،01/20وبشكل
متزامن ،فعاليات ما سمي بـ "امللتقى الثوري السوري" في  32نقطة داخل سورية وخارجها ،كان أبرزها ملتقى
باريس ،هدفها إبراز رفض مختلف أطياف قوى الثورة واملعارضة ومنظمات املجتمع املدني لهذا املؤتمر
املشبوه ،الذي يهدف إلى إعادة تأهيل النظام ،واستبعاد مسار جنيف والشرعية الدولية التي يقوم عليها.

ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا املدة ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث الثاني من شهر كانون /2يناير  - 2018حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

مج ال قتلى المدنيين

0

33

7

2

0

4

5

5

47

0

0

3

16

0

122

21%

مج ال قتلى حسب المحافظة

4

49

24

2

0

10

40

10

262

0

0

9

168

0

578

100%

%

1%

8%

4%

0%

0%

2%

7%

2%

45%

0%

0%

2%

29%

0%

100%

السويداء

رجل مدني

20

2

2

2

1

2

23

2

12

66

11%

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

امرأة

3

2

1

1

2

9

2

20

3%

طرطوس

طفل

10

3

1

3

1

15

1

2

36

6%

الالذقية

الرقة

دير الزور

مج الفئة

مقاتل

4

16

17

6

35

5

215

6

152

456

79%

الحسكة

الفئة

%

جدول رقم ()1

( )2مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشراتالقتلى) ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة ( .2أخبار عن الضحايا) .لذلك يكون العدد املسجل لدينا
ا
غالبا أقل من العدد الحقيقي.
ا
ارتفاعا ا
وهميا في أعداد
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعتبر القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنيالقتلى املسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل.
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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 الثالث الثاني من شهر كانون  / 2يناير  - 2018حسب 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

4

قصف جوي

40

17

8

28

7

185

8

1

2

5

3

67

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة
تعذيب وإعدامات

7

4

17

7

10

2%

2

10

2%

2

3

1%

578

100%

3

6

أخرى

2

1
4

49

24

2

0

10

40

10

45

131

23%
3%

3

3

اغتيال وقنص

مج ضحايا األسلحة التقليدية

6

112

407

70%

262

0

0

9

168

0

أسلحة محرمة دوليا ً
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

4

49

24

2

0

10

40

10

262

0

0

9

168

0

578

100%

%

1%

8%

4%

0%

0%

2%

7%

2%

45%

0%

0%

2%

29%

0%

100%

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

أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا حسب املحافظة ،مرتبة حسب العدد
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 .2أخبارعن الضحايا
أ.
ب.

ج.

د.

عشرات الضربات الصاروخية والجوية توقع ا
مزيدا من القتلى وترفع عددهم إلى نحو  190خًلل 17
ا
يوما من تصعيد القصف على الغوطة الشرقية (املرصد السوري – )2018/01/14
قتل سبعة مواطنين على األقل معظمهم من األطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية باستهدافها
لقرية طبيش شمال في ريف إدلب ،وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطر( .املرصد السوري –
)2018/01/16
قال الجيش اللبناني يوم الجمعة إن تسعة سوريين تجمدوا حتى املوت في أثناء عبورهم إلى لبنان عندما
ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سورية( .رويترز –
)2018/01/19
وثق الدفاع املدني ،السبت ،مقتل ًّ 225
مدنيا وجرح  547آخرين ،أكثر من نصفهم من األطفال والنساء،
منذ  33ا
يوما من بدء حملة قوات النظام السوري العسكرية على محافظة إدلب( .سمارت –
)2018/01/20
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ا
ثالثا :التغييب القسري

ا
أ .قام جيش اإلسًلم بإطًلق سراح نحو  25ا
ومختطفا بينهم أطفال ومواطنات ،تسليمهم عن طريق
أسيرا
وسطاء من منظمة إنسانية ،إلى سلطات النظام التي نقلتهم إلى العاصمة دمشق ،وذلك مقابل نقل حاالت
مرضية من غوطة دمشق املحاصرة ،لتلقي العًلج في العاصمة دمشق (املرصد السوري – )2018/01/16

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ.

ب.

ج.
د.

ه.

تتواصل ،يوم الخميس ،موجات نزوح أهالي ريفي حماة الشرقي وإدلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشمالي
واملخيمات الحدودية مع تركيا .وبحسب إحصائية صد َرت عن (منسقو استجابة الشمال) ،فإن عدد
ا
شخصا( .جيرون – )2018/01/11
النازحين بلغ نحو 219,967
وثق املكتب اإلغاثي املوحد في الغوطة الشرقية نزوح  5131عائلة منذ بداية الشهر الجاري .وقال بيان
املكتب إن حاالت النزوح الداخلي سببها ارتفاع حدة قصف قوات النظام السوري على مدن وبلدات
الغوطة الشرقية( .سمارت – )2018/01/18
قالت األمم املتحدة إن أكثر من  200ألف مدني نزحوا في محافظة إدلب ،منذ منتصف شهر كانون
األول املاض ي ،بسبب املعارك املستمرة في مناطقهم( .سمارت – )2018/01/19
واجهت مخيمات النازحين في الشمال السوري ال سيما أرياف إدلب والًلذقية وحلب عاصفة مطرية
ا
ورياح شديدة ليًل تسببت بغرق عشرات من الخيمات جراء األمطار والسيول ،واقتًلع عشرات من
الخيمات ا
أيضا بسبب الرياح الشديدة ،األمر الذي تسبب ببقاء هذه العائًلت جلها في العراء( .شام –
)2018/01/19
تتواصل موجات نزوح األهالي من أرياف (حلب الجنوبي ،حماة الشرقي ،إدلب الجنوبي الشرقي) ،إلى
املخيمات في ريف إدلب على الحدود مع تركيا؛ نتيجة القصف املكثف لطيران روسيا والنظام على
تجمعات املدنيين في تلك املناطق ،والذي بدأ منذ منتصف كانون األول /ديسمبر املاض ي .وبحسب
إحصائية صد ت عن (منسقو استجابة الشمال) ،يوم السبتّ ،
فإن "عدد عائًلت النازحين بلغ نحو
ر
ا
شخصا ،موزعين على  409نقاط نزوح"( .جيرون –
 61765عائلة ،أي ما يعادل 348847
)2018/01/20
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات

مرصد حرمون

مكتبا ا
أ .افتتحت سفارة تركيا في بيروت ا
تابعا لها بهدف استقبال طلبات السوريين والفلسطينيين وكل
األجانب الراغبين في السفر إلى تركيا ،وقال مدير املكتب ،إن "املكتب سيدرس ملف كل أجنبي ،مقيم
بصورة شرعية في لبنان ،يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لتركيا ،ومتابعته مع الخارجية التركية
والسفارة في لبنان" (شام – )2018/01/15
ب .ذكر البنك الدولي ّأن "نحو  50ألف الجئ سوري حصلوا على تصاريح عمل ،للوصول إلى وظائف بشكل
قانوني ،ويجري العمل للوصول إلى  200ألف تصريح ،منذ أن تمت املوافقة على قرض من البنك
الدولي ،بقيمة  300مليون دوالر لألردن ،في أيلول /سبتمبر ( ."2016جيرون – .)2018/01/17
ج .قال الجيش اللبناني يوم الجمعة إن تسعة سوريين تجمدوا حتى املوت في أثناء عبورهم إلى لبنان عندما
ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سورية( .رويترز –
)2018/01/19
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ا
خامسا :املشهد امليداني
 .1تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()5
()4()3

أ .تطورات املشهد امليداني في مناطق الحرب على (داعش)
 .1تتواصل املعارك بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي،
وتتركز على جبهات بلدة غرانيج ومحيط مدينة هجين وبلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال( .شام –
)2018/01/12
َّ .2
وسع تنظيم "الدولة اإلسًلمية" سيطرته من جديد في بعض املناطق ،فبعد انتهاء وجوده في ريف حماة
الشرقي ،عاد للوالدة من جديد ،وتمكن منذ انتقاله عبر مناطق النظام في الثلث األول من تشرين األول/
أكتوبر من العام املاض ي وحتى اليوم؛ السيطرة على  63قرية في ريفي إدلب وحماة ،وكان التنظيم قد
استقدم مئات املقاتلين من البادية السورية ،وصلوا عبر مناطق سيطرة قوات النظام( .املرصد
السوري – )2018/01/18
ب .تطورات املشهد امليداني في ريف حماة الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي
 .1أطلقت فصائل من الجيش السوري الحر وأخرى إسًلمية معركتين منفصلتين شرقي وجنوبي محافظة
إدلب ،الستعادة ما خسرته أمام قوات النظام السوري مع غياب اسم "هيئة تحرير الشام" من املعارك.
(سمارت – )2018/01/11
 .2سيطرت فصائل املعارضة ،يوم الخميس ،على تسع قرى وبلدات في ريفي حماة الشرقي وإدلب الجنوبي،
واستعادتها من أيدي قوات النظام ،بعد ساعات قليلة من إعًلنها معركة (ر ّد الطغيان)( .جيرون –
)2018/01/11
 .3وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" مقتل ًّ 113
مدنيا على أيدي قوات النظام السوري وحلفائه
ا
في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي منذ  25كانون األول  .2017من بينهم  33طفًل و 25امرأة( .سمارت –
)2018/01/11

( )3يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )4ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )5يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه مؤقتة ،وتتغير بين فترة
وأخرى.
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.4

.5

.6

.7

.8

مرصد حرمون

شهد الريف الحموي الشمالي الشرقي اشتباكات خًلل الساعات الفائتة بين قوات النظام من جانب،
وعناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" من جانب آخر ،وهذه االشتباكات هي األولى من نوعها بين الطرفين
في هذه املنطقة ،بعد أكثر من  3أشهر على وصول تنظيم "الدولة اإلسًلمية" إلى هذه املنطقة عن طريق
مناطق النظام ،واستقدامه فيما بعد ملئات املقاتلين القادمين من البادية عبر مناطق النظام ا
أيضا.
(املرصد السوري – )2018/01/15
تتواصل املعارك العنيفة بين قوات النظام واملسلحين املوالين لها ،والفصائل املقاتلة واإلسًلمية وهيئة
تحرير الشام والحزب اإلسًلمي التركستاني ،على محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ،ويتبادل
الطرفان التقدم والتراجع ،ومع عمليات التقدم والتراجع هذه فإن الفصائل تكون قد أحكمت سيطرتها
على  22قرية ومنطقة حتى اآلن( .املرصد السوري – )2018/01/15
قتل سبعة مواطنين على األقل ،معظمهم من األطفال ،في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية باستهدافها
لقرية طبيش شمال في ريف إدلب ،وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطر( .املرصد السوري –
)2018/01/16
قال التلفزيون السوري إن قوات الجيش السوري والقوات املتحالفة معه سيطرت على قاعدة أبو
الضهور الجوية في محافظة إدلب ،يوم السبت ،وإنها تواصل هجومها لبسط السيطرة داخل أكبر
معقل لقوات املعارضة في سورية( .سمارت – )2018/01/20
وثق الدفاع املدني ،السبت ،مقتل ًّ 225
مدنيا وجرح  547آخرين ،أكثر من نصفهم من األطفال والنساء،
منذ  33ا
يوما من بدء حملة قوات النظام السوري العسكرية على محافظة إدلب( .سمارت –
)2018/01/20

ج .تطورات املشهد امليداني في ريف حلب الجنوبي
 .1سيطرت قوات النظام السوري وامليليشيات املساندة لها على  19قرية في منطقة جبل الحص جنوب
مدينة حلب ،بعد انسحاب "هيئة تحرير الشام" من املنطقة( .سمارت – )2018/01/12
 .2استمرار تقدم قوات النظام وحلفائها في ريف حلب يوسع سيطرتها إلى نحو  79قرية خًلل  5أيام
متتالية من تصعيد العمليات في قطاع املحافظة الجنوبي (املرصد السوري – )2018/01/14
 .3سيطرت قوات النظام السوري ،الثًلثاء ،على قرى وتًلل استراتيجية تطل على مطار أبو الظهور
العسكري في إدلب( .سمارت – )2018/01/16
د .تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية
 .1قال ناشطون إن قوات النظام قصفت مناطق واقعة بين دوما وحرستا ،يوم السبت ،بصواريخ ّ
محملة
بغاز الكلور ،ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بحاالت اختناق .وأضافوا ّأن "قوات النظام تهدف ،من
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خًلل قصفها الجنوني على املنطقة ،الذي يتزامن مع محاوالت اقتحام متكررة لها عبر األراض ي الزراعية
إلى فصل مدينتي دوما وحرستا عن بعضهما" (جيرون – )2018/01/13
 .2عشرات الضربات الصاروخية والجوية توقع ا
مزيدا من القتلى وترفع عددهم إلى نحو  190خًلل 17
ا
يوما من تصعيد القصف على الغوطة الشرقية (املرصد السوري – )2018/01/14
ه .تطورات املشهد امليداني في عفرين
 .3قصف الجيش التركي ،األحد ،باملدفعية الثقيلة املتمركزة على الحدود السورية – التركية في والية
هاتاي؛ مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة عفرين( .سمارت – )2018/01/14
 .4جددت القوات التركية قصف منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي ،حيث
تم استهداف منطقتي قسطل ودكمداش في سادس جولة خًلل نحو  72ساعة( .املرصد السوري –
)2018/01/15
 .5قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ "فدرالية شمال سوريا" فوزة يوسف ،الثًلثاء ،إن القوات األمنية
الحدودية التي أعلن "التحالف الدولي" نيته تشكيلها ستعنى بحماية مدينة عفرين ا
أيضا( .سمارت –
)2018/01/16
 .6قال نائب القائد العام لـ "جيش الثوار" التابع لقوات سوريا الديمقراطية" إن األخيرة مستعدة للعملية
العسكرية التركية املتحملة في منطقة عفرين ،وأضاف أن "القوات املنضوية في قسد لديها ما يكفي من
األسلحة والذخائر املتطورة للمعارك"( .سمارت – )2018/01/16
 .7أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الثًلثاء ،أن "فصائل املعارضة" ستشارك بالعملية العسكرية
ّ
تحضر لها بًلده على منطقة عفرين ،وأضاف أنه "ال أحد سيتمكن من عرقلة تركيا في مساعيها
التي
ملكافحة التنظيمات اإلرهابية في سورية"( .سمارت – )2018/01/16
 .8كشف املتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،الثًلثاء ،إن مدينة عفرين
بحلب الواقعة تحت سيطرة "اإلدارة الذاتية" الكردية ،ليست في نطاق عمليات التحالف في سورية.
(سمارت – )2018/01/16
ا
ًّ
عسكريا على منطقة
 .9قال مصدر عسكري في "قوات سوريا الديمقراطية" ،الثًلثاء ،إنهم سيبدؤون عمًل
ا
"درع الفرات" شمال حلب ،انطًلقا من منطقة منبج ،لتخفيف الضغط على منطقة عفرين في حال
شنت تركيا عمليتها العسكرية( .سمارت – )2018/01/16
 .10في اليوم السادس للتصعيد ،قصفت القوات التركية ريف عفرين مع استمرار التحركات العسكرية
واستقدام مزيد من التعزيزات إلى الشريط الحدودي( .املرصد السوري – )2018/01/18
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 .11قالت وكالة "األناضول" الرسمية التركية ،إن القوات الروسية املوجودة في منطقة عفرين انسحبت من
مواقعها الجمعة ،مع اقتراب العملية العسكرية التركية على املنطقة ،في ما نفت "قوات سوريا
الديمقراطية" ذلك( .سمارت – )2018/01/19
 .12بدأ مئات من مقاتلي الجيش السوري الحر الدخول إلى تركيا للمشاركة في العملية العسكرية املرتقبة
على منطقة عفرين( .سمارت – )2018/01/19
 .13القوات التركية توسع نطاق قصفها ضد قوات سوريا الديمقراطية وتقصف مثلث الحدود العراقية –
السورية – التركية بعد استهدافها ريفي عفرين وكوباني( .املرصد السوري – )2018/01/19
 .14توجه مئات املقاتلين من الفصائل العاملة في عملية "درع الفرات" ،والفصائل املقاتلة واإلسًلمية
العاملة في ريف حلب واملدعومة من تركيا ،إلى الجبهات املتاخمة للحدود الشمالية ملنطقة عفرين مع
تركيا وحدودها الغربية مع منطقة عفرين( .املرصد السوري – )2018/01/19
 .15ظهرت منظومة كورال التركية القادرة على تشويش الرادارات على الحدود مع سورية قبالة مدينة
عفرين ،والتي ستستعين بها القوات التركية لتنفيذ هجماتها ضد القوات الكردية .وهذه املنظومة قادرة
على التشويش على الطائرات الحربية وعلى منظومات الدفاع الجوي ،بما فيها منظومة إس400-
الروسية ،إضافة إلى التشويش على حركة الصواريخ( .شام – )2018/01/19
ا
 .16قال مسؤول تركي كبير لرويترز ،يوم السبت ،إن مقاتًلت تركية قصفت أهدافا تابعة لوحدات حماية
الشعب وحزب االتحاد الديمقراطي في منطقة عفرين التي يسيطر عليها األكراد في سورية( .رويترز –
)2018/01/20
 .17قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروس ي أعاد تمركز مجموعات تابعة له وأفراد من الشرطة
العسكرية بعد نقلها من منطقة عفرين السورية( .رويترز – )2018/01/20
 .18قال الجيش التركي في بيان عن عمليته في عفرين السورية إن طائراته قصفت  108أهداف للمسلحين
األكراد بعد ساعات من بدء عملية ضد امليليشيا الكردية في عفرين( .رويترز)2018/01/20 -
 .19قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية إن الضربات الجوية
التركية قتلت ستة مدنيين وثًلثة مقاتلين يوم السبت( .رويترز – )2018/01/20

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
أ .عقدت هيئة التفاوض في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ،يوم اإلثنين ،جلسة مفاوضات مع
الجانب الروس ي ،وأكد خًللها الطرفان ضرورة استمرار العمل في اتفاق مناطق خفض التصعيد ،وأن
ا
الجانب الروس ي هو ضامن وليس وسيطا( .شام – )2018/01/15
بّ .
جدد تنظيم (داعش) هجماته على مخيم اليرموك بريف دمشق ،األحد ،وسيطر على مواقع جديدة،
كانت تسيطر عليها (هيئة تحرير الشام) .ويسيطر تنظيم (داعش) على أجز ٍاء واسعة من منطقة جنوب
15
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بشكل رئيس في حيي (العسالي ،الحجر األسود) ،إضافة إلى منطقة التضامن
دمشق ،ويتركز وجوده
ٍ
ومخيم اليرموك لًلجئين الفلسطينيين (جيرون )2018/01/15 -

 .3خرائط السيطرة والنفوذ
-

الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :أخبار سورية اليوم – آخر تحديث 2018/01/20
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-

الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر الوضع امليداني في الريف الشرقي لدير الزور

املصدر :وكالة قاسيون لألنباء  -آخر تحديث 2018/01/20.
-

الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع القوى املسيطرة في الغوطة الشرقية

املصدر :مركز طوران – آخر تحديث2018/01/16 :
17

مرصد حرمون
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-

الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر وضع القوى املسيطرة في ريف حلب الشمالي

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 018/01/20
-

الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع القوى في ريف حلب الجنوبي

املصدر :مراسلون – آخر تحديث2018/01/20 :

18

مرصد حرمون
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-

الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر توزع القوى في ريف إدلب

املصدر :مركز طوران – آخر تحديث2018/01/17 :

19

مرصد حرمون
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-

الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر توزع القوى في ريف حماة

املصدر :مراسلون – آخر تحديث2018/01/20 :
-

الخريطة رقم ( )8أدناه تظهر تقدم تنظيم الدولة جنوب إدلب

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/01/18 :

20

مرصد حرمون
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-

مرصد حرمون

الخريطة رقم ( )9أدناه تظهر سيطرة قوات النظام على مطار أبو ضهور

املصدر :قاسيون لألنباء – آخر تحديث2018/01/20 :

ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ.

ب.
ج.
د.

ه.

ردت الحكومة السورية يوم الخميس على انتقاد فرنس ي لحملتها العسكرية في إدلب الخاضعة لسيطرة
املعارضة ،قائلة إنها تستهدف جماعات إرهابية ليست ضمن أطراف اتفاق يقض ي بالحد من القتال في
املنطقة( .رويترز – )2918/01/11
دانت الحكومة السورية تشكيل الواليات املتحدة قوة حدودية جديدة بالتعاون مع الفصائل الحليفة
لها في شمال سورية( .رويترز – )2018/01/15
قال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن الجيش أكثر عزيمة وصًلبة على إنهاء أي شكل للوجود األميركي
في البًلد "وأدواته وعمًلئه"( .رويترز – )2018/01/15
قال فيصل املقداد ،نائب وزير خارجية النظام السوري :إن املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا "لم يقم بدور متوازن ونزيه وجدي ،لحل األزمة في سورية" ،واتهمه بأنه "كان منحا ازا إلى
مصلحة من ُيملي عليه من دول غربية وخليجية"( .جيرون – )2018/01/12
قالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها يوم الخميس إن الوجود العسكري األميركي في سورية "غير
شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية" .وأضاف البيان أن
"الجمهورية العربية السورية ستواصل حربها دون هوادة على املجموعات اإلرهابية بمختلف مسمياتها
21
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حتى تطهير كل شبر من التراب السوري الطاهر من رجس اإلرهاب وستواصل العمل بنفس العزيمة
والتصميم حتى تحرير سورية من أي وجود أجنبي غير شرعي"( .رويترز – )2018/01/18

 .2على املستوى العسكري
أعلنت غرفة عمليات (بأنهم ظلموا) في مدينة حرستا بريف دمشق ،اليوم اإلثنين ،مقتل 231
ا
عنصرا من قوات النظام ،بينهم  103ضباط ،خًلل معركة السيطرة على (إدارة املركبات) في ريف
دمشق ،والتي ما تزال مستمرة حتى اآلن (جيرون – )2018/01/15

 .3على املستويات األخرى
أ .سمحت قوات النظام ،أمس الجمعة ،بـ "إجًلء  13جريحا من مقاتلي تنظيم الدولة من حي القدم في
جنوب دمشق ،للعًلج في مستشفى (املهايني) ،في حي امليدان الخاضع لسيطرة قوات النظام( .جيرون –
)2018/01/13
ُ
ب .شيع مدير سجن صيدنايا ،العميد "محمود أحمد معتوق" ،السبت ،بعد مقتله املفاجئ ،وسط تكتم
النظام وعدم نشر خبر وفاته ر ا
سميا .ويعد معتوق ثاني مدير لسجن صيدنايا يقتل بعد اللواء طلعت
ُ
محفوض الذي قتل في أيار  .2013كما يعد سجن صيدنايا من أكبر معتقًلت نظام األسد ،وتمارس فيه
أسوأ أنواع التعذيب ،وقد سبق أن وجهت منظمات حقوقية ،أبرزها "العفو الدولية" ،اتهامات متكررة
إلى النظام بسبب األساليب املتبعة في تعذيب املساجين وسوء األوضاع اإلنسانية فيه( .شام –
)2018/01/14
ج .قالت وكالة "تسنيم" اإليرانية أن رئيس النظام السوري بشار األسد أصدر قرا ارا بافتتاح أفرع لجامعة
"آزاد" اإليرانية اإلسًلمية في املدن السورية جميعها( .سمارت – )2018/01/17
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ.

ب.
ج.

د.

ه.
و.

ز.

()6

دعت اللجنة التحضيرية لـ (امللتقى الوطني الثوري السوري) الناشطين السياسيين السوريين جميعهم،
للمشاركة في امللتقى الذي ُ
سيعقد في عشرات املدن السورية والعاملية بشكل متزامن ،يوم السبت 20
كانون الثاني /يناير .ويهدف إلى مناهضة مؤتمر سوتش ي الذي دعت إليه روسيا ،ويشدد امللتقى ،بحسب
نص الدعوة ،على أن ّ
كل من يحضر مؤتمر سوتش ي ال يمثل الشعب السوري وال مؤسسات الثورة
السورية( .جيرون – )2018/01/12
اتهمت الهيئة العليا للمفاوضات َ
نظام األسد ،بتدبير مقتل املعارض السوري منير درويش ،عضو الهيئة
العليا للمفاوضات ،في دمشق مساء الجمعة( .جيرون – )2018/01/13
قال االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،االثنين ،إن التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة
اإلسًلمية" واملسؤولين األميركيين الذين يدعمون "قوات سوريا الديمقراطية" سيكونون تحت املساءلة
الدولية لدعمهم "منظمة إرهابية" .ويأتي ذلك ر ًّدا على إعًلن التحالف أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية
تتألف من  30ألف مقاتل لنشرها على الحدود السورية ،ا
مشيرا إلى أن القوة ستكون تحت قيادة "قسد"
بمساعدة من التحالف( .سمارت – )2018/01/15
دان االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،مساعي واشنطن الهادفة إلى تشكيل قوة
ا
مشددا على رفضه "أي مزاعم أو ذرائع تحاول
عسكرية على الحدود الشمالية الشرقية من سورية،
فرض مثل هذه املشاريع"( .جيرون – )2018/01/17
قال رئيس هيئة التفاوض ،نصر الحريري األربعاء ،إن روسيا "هي أهم جهة حاربت مؤتمر سوتش ي"
بشروطها املسبقة وقصفها الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب( .سمارت – )2018/01/17
التقى رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري والوفد املرافق له ،الرئيس الفرنس ي إيمانويل
ماكرون ،أمس األربعاء ،في قصر اإلليزيه في العاصمة الفرنسية باريس .وأكد الحريري خًلل اللقاء أن
الهيئة تسعى جاهدة لتطبيق القرارات الدولية من خًلل تحقيق االنتقال السياس ي الحقيقي في سورية،
وفق بيان جنيف والقرار ( .٢٢٥٤شام – )2018/01/18
ُ
تنطلق َ
يوم السبت ،في العاصمة الفرنسية باريس ،فعاليات (امللتقى الثوري السوري) ،بالتزامن مع عقد
لقاءات مشابهة ،في عشرات املدن العاملية وفي الداخل السوري؛ لرفض مؤتمر سوتش ي ،وللتأكيد على
التمسك بأهداف الثورة السورية( .جيرون – )2018/01/20

( )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ا
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو

23

تقرير عن الثلث الثاني من شهر كانون الثاني /يناير 2018

مرصد حرمون

 .2على املستوى العسكري
أ .قالت شخصيات في املعارضة السورية إن مبعوثي الجيش السوري الحر أوضحوا ملسؤولين أميركيين
برنامجا ا
ا
معلقا للمساعدات
خًلل محادثات في واشنطن ضرورة استئناف وكالة االستخبارات املركزية
العسكرية إذا كانت الواليات املتحدة جادة في مواجهة النفوذ اإليراني املتنامي في سورية( .رويترز –
)2018/01/15
ب .قال "أبو محمد الجوالني" القائد العام لهيئة تحرير الشام في كلمة صوتية ،إن املرحلة الحالية من عمر
الثورة السورية حرجة أعدتها املؤتمرات واملؤامرات ( )...وإن أخطر تلك املسارات كان مسار آستانة
ا
ا
وعمًل ،ا
الفتا إلى أن هذا املسار نجح في إسباغ الشرعية على املحتل الروس ي
الذي رفضته الهيئة قوال
وعده ا
جزءا من الحل السياس ي ،وجعله الضامن لوقف إطًلق القصف في الجرائم التي يعاون النظام
على ارتكابها( .شام – )2018/01/16
ج .أعلن فصيًل (كتائب ثوار الشام) و(بيارق اإلسًلم) ،يوم الخميس ،االنضمام إلى (حركة نور الدين
الزنكي) العاملة في ريف حلب الغربي .وقال مدير املكتب اإلعًلمي في الحركةّ ،إن "أعداد مقاتلي
الفصيلين املنضمين إلى الحركة اليوم يبلغ نحو ألفي مقاتل" ،وأوضح ّأن "الهدف من االنضمام هو
توحيد فصائل املعارضة تحت قيادة وراية واحدة؛ من أجل إسقاط النظام"( .جيرون –
)2018/01/18

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد
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ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ.

ب.

ج.
د.

ه.

قال ألدار خليل ،وهو سياس ي كردي بارز ،إن املساعي التي تقودها روسيا إلنهاء الحرب في سورية ستبوء
بالفشل ،وإن من املتوقع أن يستمر الصراع إلى العقد املقبل .وقال ا
أيضا إن الواليات املتحدة "ليست
مستعجلة" في ما يبدو للرحيل عن املناطق التي ساعدت فيها القوات التي يقودها األكراد على محاربة
تنظيم الدولة اإلسًلمية ،وإنه يتوقع أن تتطور العًلقات مع واشنطن مع بدء املساعي األميركية إلعادة
اإلعمار( .رويترز – )2018/01/12
قالت فوزة يوسف ،السياسية الكردية السورية البارزة ،إن املناطق التي يديرها األكراد في سورية
تتطلع إلى قوة حدودية جديدة تدعمها الواليات املتحدة من أجل حماية نفسها في مواجهة التهديدات
املتنامية من تركيا ومن دمشق .وأضافت أنه ا
نظرا إلى أن الحل السياس ي للحرب السورية املستمرة منذ
نحو سبع سنوات ما يزال بعيد املنال ،فإن املخاطر التي يواجهها األكراد وحلفاؤهم العرب ما زالت
كبيرة( .رويترز – )2018/01/15
أصدر حزب "االتحاد الديمقراطي الكردي"( )PYDا
بيانا األربعاء ،طالب فيه األمم املتحدة ومجلس األمن
للعمل على أن يكون غرب وشرق نهر الفرات منطقة آمنة( .سمارت – )2018/01/17
قال مسؤول في "حزب اإلتحاد الديمقراطي" الكردي ( )PYDاألربعاء أنهم سيجعلون مدينة عفرين
بحلب قبلة لإلعًلم الدولي كما حدث في مدينة عين العرب "كوباني" .ورأى أن "تجربة كوباني جلبت
تعاطف الرأي العاملي األوربي وأجبرت اإلعًلم األوربي على تغطية معارك كوباني بشكل مفصل ،ما أثر
بشكل مباشر على الساسة األوربيين"( .سمارت – )2018/01/17
دان "املجلس الوطني الكردي" التهديد التركي حول بدء عملية عسكرية في منطقة عفرين بحلب،
ًّ
ًّ
وسياسيا.
عسكريا
مطالبين بالوقت ذاته "حزب االتحاد الديمقراطي" بتهيئة األجواء لوحدة الصف
(سمارت – )2018/01/19

 .2على املستوى العسكري
أ .قال التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة يوم األحد إنه يعمل مع الفصائل السورية الحليفة له
لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها  30ألف فرد ،ما أجج غضب تركيا من الدعم األميركي لقوات يهيمن
عليها األكراد في سورية .ويجري ًّ
حاليا تدريب طًلئع القوة الجديدة التي ستنتشر على حدود املنطقة
الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية( .رويترز
– )2018/01/14
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قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"فدرالية شمال سوريا" فوزة يوسف ،الثًلثاء ،إن القوات األمنية
الحدودية التي أعلن "التحالف الدولي" نيته تشكيلها ستعنى بحماية مدينة عفرين ا
أيضا( .سمارت –
)2018/01/16
ناشد الحزب السياس ي الكردي السوري الرئيس ي يوم األربعاء قوى العالم التحرك ملنع القصف التركي
ملنطقة عفرين( .رويترز – )2018/01/17
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة ،عن تخريج دورة من حرس الحدود هي األولى ،وقد
صرحت الواليات املتحدة األميركية عنها خًلل األيام املاضية ،على أن تقوم بتخريج دورات إضافية
خًلل األيام القادمة( .شام – )2018/01/20
قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن الضربات الجوية التركية على عفرين السورية لم
تترك لها من خيار سوى املقاومة ،مضيفة أن أنقرة ضربت أحياء يقطنها مدنيون .وأضافت أنها ستقف
في وجه هذا الهجوم مثلما وقفت في هجمات سابقة ضد قرى ومدن أخرى( .رويترز – )2018/01/20
خرجت "قوات سوريا الديمقراطية" السبت ،الدورة الثانية من "قوات حرس الحدود" في محافظة
ا
عنصرا.
الحسكة ،بحضور وفد من التحالف الدولي الذي أشرف على تدريبهم .وضمت الدورة 250
(سمارت – )2018/01/20

 .3على املستويات األخرى
خرجت مظاهرات ،أمس الجمعة ،في مدينة منبج بريحف حلب الشرقي ،الخاضعة لسيطرة قوات
ا
احتجاجا على مقتل شابين تحت التعذيب في أحد سجون جهاز االستخبارات التابع
سوريا الديمقراطية،
للمنظمة( .شام – )2018/01/13

26

تقرير عن الثلث الثاني من شهر كانون الثاني /يناير 2018

مرصد حرمون

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1مسار جنيف()7
أ .دعا مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في بيان له الحكومة السورية
واملعارضة إلى اجتماع خاص في فيينا األسبوع القادم .وقال إن االجتماع املزمع في  25و 26يناير كانون
الثاني سيركز على القضايا الدستورية في سورية (رويترز – )2018/01/17
ب .قال وفد هيئة التفاوض ،األربعاء ،إنه سيحضر جولة املفاوضات السورية الجديدة املزمع عقدها في
فيينا األسبوع القادم( .سمارت – )2018/01/17
ج .قال نائب مبعوث األمم املتحدة لسورية يوم الخميس إن الحكومة السورية ستحضر محادثات ترعاها
املنظمة الدولية في فيينا األسبوع املقبل( .رويترز – )2018/01/18

 .2مسارآستانة
ال يوجد

 .3مؤتمرسوتش ي
أ .أكد مصدر دبلوماس ي روس ي أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري املزمع عقده في مدينة سوتش ي
الروسية ،سيتم عقده في  30كانون الثاني /يناير الحالي ،ملدة يوم واحد فقط" .وأضاف أن "املؤتمر
سيبدأ العمل على مسألة إعداد الدستور السوري الجديد" ،وأن "الكلمات ستكون متاحة لجميع
الحضور ،سواء الحكومة أو املعارضة الداخلية أو الخارجية أو املسلحة" (جيرون – )2018/01/17
ب .قال أناتولي أنطونوف ،السفير الروس ي لدى واشنطن :إن بًلده "مستعدة لزيادة التعاون مع أميركا في
سورية ،لصالح التسوية السلمية على أساس القوانين الدولية" ،وأكد أن موسكو ،من أجل ذلك،
قررت توجيه دعوة إلى الواليات املتحدة لحضور مؤتمر سوتش ي .وأضاف أن روسيا ستوجه دعوات
مماثلة لألعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي ،لحضور املؤتمر بصفة "مراقبين"( .جيرون –
)2018/01/18
ج .أعلن املمثل الخاص للرئيس الروس ي بشأن سورية" ،ألكساندر الفرنتييف" ،يوم السبت ،عن توصل
بًلده مع تركيا وإيران التفاق بخصوص القوائم التي ستشارك في مؤتمر الحوار السوري املزمع عقده
بمدينة سوتش ي الروسية يومي  29و 30يناير/كانون الثاني الجاري( .شام – )2018/01/20

()7

يعد اجتماع فيينا القادم من ضمن مسار جنيف ،والتغيير في املكان فقط
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ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

و.

ز.

طالبت وزارة الخارجية األميركية في بيان لها ،الخميس ،نظام األسد بتفكيك برنامج األسلحة الكيماوية
بشكل كامل ،وعدم استخدامه ضد الشعب .وشددت على ضرورة ضمان أال تستخدم "هذه األسلحة
ضد الشعب السوري" (شام – )2016/01/12
دعا الرئيس األميركي "دونالد ترامب" حلفاء الواليات املتحدة إلى إدراج حزب هللا اللبناني على قائمة
املنظمات اإلرهابية ،بذريعة التصدي إليران .وقال "أنا أدعو جميع الحلفاء لدعمنا من أجل التصدي
لنشاط إيران .يجب عليهم أن يعترفوا أن حزب هللا هو تنظيم إرهابي"( .شام )2018/01/13 -
ا
ا
جديدا أو قوة حرس حدود
قالت وزارة الدفاع األميركية في بيان لها يوم األربعاء إنها ال تنش ئ جيشا
نظامية في سورية ،وإنها تواصل تدريب قوات أمن محلية هناك بهدف "تحسين األمن للنازحين العائدين
إلى مناطقهم املدمرة" .وأضاف البيان أن "هذا ضروري ا
أيضا حتى ال يعاود داعش الظهور في املناطق
ا
ا
جديدا أو قوة حرس حدود نظامية"( .رويترز
املحررة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة .هذا ليس جيشا
– )2018/01/17
ملحت الواليات املتحدة يوم األربعاء إلى وجود عسكري ألجل غير مسمى في سورية في إطار استراتيجية
ا
ًّ
دبلوماسيا أمام
أميركية أوسع نطاقا تهدف ملنع عودة ظهور تنظيم الدولة اإلسًلمية ،وتمهد الطريق
رحيل الرئيس بشار األسد في نهاية املطاف ،وكبح النفوذ اإليراني .ودعا وزير الخارجية ريكس تيلرسون
إلى "الصبر" على رحيل األسد في ما يعد أوضح مؤشر حتى اآلن على االعتراف بأن روسيا وإيران عززتا
موقف األسد ،وأنه لن يترك السلطة اآلن على األرجح( .رويترز – )2018/01/17
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية" ،هيزرت نويرت" ،إن تعاون بًلدها مع ما يسمى بقوات
سوريا الديمقراطية ،محصور في الشأن الداخلي السوري ،مشددة على أن تركيا حليف استراتيجي مهم
لواشنطن داخل حلف شمال األطلس ي ،وفي منطقة الشرق األوسط .وأوضحت أن الوجود األميركي
داخل األراض ي السورية ،يهدف فقط ملحاربة تنظيم الدولة ،وأن واشنطن ال تدعم أي جهة من أجل
اإلخًلل بأمن وسًلمة أي دولة في املنطقة( .شام – )2018/01/17
قال وزير الخارجية األميركية ريكس تيلرسون ،األربعاء ،إن وجود قوات بًلده في سورية ضروري
للمحافظة على أمن أميركا القومي .وأضاف أن "جهودنا السابقة إليقاف الحرب في سورية لم تكن
ّ
فعالة" ،في إشارة إلى إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما( .سمارت – )2018/01/18
حثت وزارة الخارجية األميركية تركيا يوم الخميس على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين
ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم الدولة اإلسًلمية في املنطقة( .رويترز –
)2018/01/18
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ا
عسكريا
ح .قال وزير الخارجية األميركية ريكس تيلرسون إن القوات األميركية ستحافظ على وجودها،
ا
وديبلوماسيا في سورية ،وذلك لضمان عدم استيًلء إيران أو قوات األسد على املناطق التي تم تحريرها
من تنظيم (داعش) في سورية .وأعلن أن لدى بًلده خمسة أهداف رئيسية في سورية ،هي" :ضمان عدم
عودة تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة إلى الظهور مرة أخرى؛ دعم العملية السياسية التي تقودها األمم
املتحدة؛ الحد من النفوذ اإليراني؛ التأكد من خلو البلد من أسلحة الدمار الشامل؛ ومساعدة الًلجئين
على العودة بعد انتهاء الحرب"( .جيرون – )2018/01/19
ط .قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية يوم الجمعة إن التقارير التي تفيد بحدوث قصف مدفعي
تركي على منطقة عفرين السورية تقوض ،إن صحت ،االستقرار في املنطقة ولن تسهم في حماية أمن
الحدود التركية( .رويترز – )2018/01/19
ي .قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية إريك باهون إن تركيا دولة حليفة لبًلده ،وعملية عفرين لن
تتسبب بفوض ى أو انهيار عًلقات الواليات املتحدة مع أنقرة( .شام – )2018/01/19

 .2روسيا اًلتحادية
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا تعرف "املحرض" على هجوم بطائرات من
دون طيار على قاعدتين عسكريتين لروسيا في سورية في وقت سابق من الشهر الحالي .وأضاف بوتين
أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،وإن تركيا ليست لها عًلقة بالهجوم( .رويترز –
)2018/01/11
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ،أن القوات الخاصة الروسية تمكنت القضاء على املجموعة
"التخريبية" التي أطلقت قذائف على قاعدة "حميميم" يوم  31ديسمبر ،بواسطة ذخائر عالية الدقة
"كراسنوبول"( .شام – )2018/01/12
ا
ترحيبا من األمم املتحدة باملبادرة الروسية في مؤتمر
توقع وزير خارجية روسيا "سيرغي الفروف"
سوتش ي املزمع عقده الشهر الجاري .وقال" :نأمل بأن يحفز مؤتمر الحوار السوري األمم املتحدة
لتفعيل التسوية في سوريا"( .شام – )2018/01/14
قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف إن إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم الواليات
املتحدة في سورية قد يؤدي إلى تقسيم البًلد( .رويترز – )2018/01/15
قال نائب وزير الخارجية الروس ي ميخائيل بوغدانوف ،إن قائمة املدعوين ملؤتمر الحوار الوطني
السوري تم تشكيلها ،لكنها ما زالت بانتظار موافقة تركيا .وإن موعد إجراء مؤتمر الحوار الوطني
السوري في سوتش ي لم يتغير ،وسيكون في  30-29يناير /كانون الثاني الجاري( .شام – )2018/01/18
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و .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف يوم الجمعة إن الواليات املتحدة ،على الرغم من نفيها
تشكيل قوات محلية في شمال سورية ،تحاول تشكيل "كيانات بديلة للسلطة" بما يتناقض مع االلتزام
باملحافظة على وحدة األراض ي السورية( .رويترز – )2018/01/19

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ.

ب.

ج.

د.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن فرنسا تشعر "بقلق بالغ" إزاء هجوم قوات النظام
السوري على محافظة إدلب ،ودانت قصف النظام وحلفائه املناطق السكنية واملستشفيات .ودعت
إلى احترام اتفاق "تخفيف التصعيد" املبرم في "آستانة" الذي يشمل محافظة إدلب( .رويترز –
)2018/01/11
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط "أليستر بيرت" ،على أهمية مفاوضات "جنيف"
للتوصل إلى تحقيق السًلم املستدام في سورية ،وطالب نظام األسد بااللتزام باتفاق خفض العنف في
البًلد( .شام – )2018/01/12
ج ّدد االتحاد األوروبي دعمه الكامل واملستمر لـ "مسار السًلم" السوري الذي تقوده األمم املتحدة،
بهدف إيجاد حل سياس ي إلنهاء الحرب في سورية .جاء ذلك خًلل استقبال املمثلة العليا للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية لًلتحاد األوروبي ،فيديريكا موغريني ،لرئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة
السورية نصر الحريري ،بالعاصمة البلجيكية بروكسل ،اإلثنين( .شام – )2018/01/15
طلبت فرنسا من نحو  30دولة العمل ا
معا لًلحتفاظ باألدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة
ا
تحقيقا ًّ
دوليا في هجمات بالغاز السام
كيماوية وفرض عقوبات على املسؤولين عنها بعد أن أنهت روسيا
ا
اجتماعا يوم الثًلثاء في باريس
في سورية .وقال مبعوث فرنسا لدى األمم املتحدة إن فرنسا ستستضيف
إلطًلق تلك املبادرة( .رويترز – )2018/01/18

 .4الدول العربية
ال يوجد

 .5إيران
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم الثًلثاء إن تشكيل قوة جديدة مدعومة من الواليات املتحدة
ا
وقوامها  30ألف فرد داخل سورية يعد انتهاكا للقانون الدولي والسيادة السورية ،لينضم إلى سورية
وتركيا وروسيا في االنتقاد العنيف للخطة( .رويترز – )2018/01/16
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 .6تركيا
أ .أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروس ي فًلديمير بوتين بضرورة وقف هجمات النظام
السوري على محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق من أجل نجاح قمة سوتش ي وعملية
آستانة( .رويترز – )2018/01/11
ب .استدعت الخارجية التركية ،األربعاء ،القائم باألعمال األميركي :فيليب كوسنت ،لًلحتجاج على تدريب
واشنطن مقاتلي ميليشيا (حزب االتحاد الديمقراطي) ،التي ّ
تعدها أنقرة "منظمة إرهابية"( .جيرون –
)2018/01/11
ج .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التوغل العسكري التركي في محافظة إدلب سيسحق قوات
كردية مسلحة تسيطر على منطقة عفرين املجاورة( .رويترز – )2018/01/13
د .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،إن الوضع في سورية لن يتحسن " ا
تماما؛ ما لم يتم
التوصل إلى الحل السياس ي يحقق االستقرار فيها" ،وأضاف" :كنا نتحدث باستمرار عن املجازر في
سورية ،خًلل األعوام األخيرة ،لكن في عام  ،2017مع عملية أستانا على األخص ،ومع الخطوات التي
أقدمنا عليها؛ أصبحت األوضاع أفضل اليوم في سورية"( .جيرون )2018/01/13 -
ه .قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي إن الواليات املتحدة "تلعب بالنار" عندما تسعى لتشكيل قوة
أمنية حدودية تتضمن فصائل كردية( .رويترز – )2018/01/15
و .توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"بوأد" قوة من املقرر تشكيلها بدعم من الواليات املتحدة
وتضم  30ألف فرد في سورية "حتى قبل أن تولد" (رويترز – )2018/01/15
ز .قال رئيس األركان التركي ،خلوص ي أكار ،إن أنقرة ال يمكن أن تسمح بدعم وتسليح تنظيم "ي ب ك"
اإلرهابي ،الذي ثبت باألدلة القاطعة أنه امتداد ملنظمة "بي كا كا اإلرهابية" ،في سورية( .شام –
)2018/01/16
ح .قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ األمين العام لحلف شمال األطلس ي
ينس ستولتنبرج في مكاملة هاتفية يوم الثًلثاء أن بًلده سوف تتخذ كل التدابير الوقائية الًلزمة لضمان
أمنها القومي( .رويترز – )2018/01/16
ط .قالت تركيا يوم الخميس إن على روسيا أال تعارض عملية أنقرة في عفرين ،وإنها ستنسق مع موسكو
بشأن وضع املراقبين الروس هناك( .رويترز – )2018/01/18
ي .قال املتحدث باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم قالن ،إن "الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج
وجرابلس ،أو في نقاط أخرى ،لحماية أمنها القومي ،ليست ّ
موجهة ضد أكراد سورية على اإلطًلق" (شام
– )2018/01/18
ك .قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم الجمعة إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة
لسيطرة األكراد في سورية بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود( .رويترز – )2018/01/19
31
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ل .وصف وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي الجمعة ،التصريحات األميركية حول العملية العسكرية
ا
مؤكدا أن العملية ستنفذ بالوقت املناسب( .سمارت –
التركية في منطقة عفرين بحلب بالـ"جوفاء"
)2018/01/19
م .أكد الرئيس التركي" ،رجب طيب أردوغان" ،يوم السبت ،بدء عملية عفرين " ا
فعليا" على األرض،
ا
وستستمر في منبج ،ا
مبينا أن كًل من تنظيم الدولة والوحدات الكردية "منظمات إرهابية" ،وال فرق
بينهما( .شام – )2018/01/20
ن .قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن عملية الجيش التركي في منطقة عفرين السورية تستهدف تحريرها
من سيطرة املسلحين األكراد من وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد الديمقراطي .وأضاف أن تحرير
منبج املجاورة من سيطرة املسلحين سيأتي بعد عملية عفرين( .رويترز – )2018/01/20

 .7إسرائيل
ال يوجد

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .قال مارك لوكوك ،منسق األمم املتحدة لإلغاثة الطارئة ،إنه أجرى "مناقشات مع النظام السوري،
لرؤية ما ينبغي عمله للحد من املعاناة اإلنسانية للمدنيين" ،ا
الفتا إلى "االتفاق على عدة نقاط ،سيتم
العمل عليها خًلل الـ  .2018وأضاف أن أول النقاط التي تم االتفاق عليها هي وضع اللمسات األخيرة على
خطة األمم املتحدة لًلستجابة اإلنسانية للعام الحالي املتضمنة السعي للحصول على  3.5مليار دوالر
من الجهات املانحة ،لتلبية احتياجات أكثر من  13مليون شخص في جميع أنحاء سورية"( .جيرون –
)2018/01/12
ب .كشف التقرير السنوي ملنظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس) األميركية لعام  ،2018أن سورية احتلت
أسوأ مرتبة بين دول العالم في مجال الحرياتّ ،
وتعد الدولة الوحيدة التي سجلت بحسب املؤشر
ا
انخفاضا إلى ما دون الصفر ،بين الدول كافة( .جيرون – )2018/01/17
ج .دعت األمم املتحدة ،أمس األربعاء ،على لسان املتحدث الرسمي باسم األمين العام األطراف جميعها
داخل سورية وخارجها إلى وقف العنف ،وتمكين املنظمات اإلنسانية الوصول إلى املحتاجين
ومساعدتهم .وقال املتحدث إن "أعمال العنف في حلب ودمشق ودرعا ودير الزور والغوطة الشرقية في
ريف دمشق ،وحماة والحسكة وإدلب والرقة ،أدت إلى مقتل وجرح مئات املدنيين ،بمن فيهم النساء
واألطفال"( .شام – )2018/01/18
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حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ا
 .1نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقاال بعنوان "ما تزال روسيا تخادع الوًليات املتحدة في سورية"
جاء فيه أن روسيا كانت مخادعة في ما يتعلق بوعودها بإنهاء الحرب وجلب السًلم عبر مناطق خفض
التصعيد ،لكن وقف إطًلق النار كان ينتهي عندما يجد النظام وحلفاؤه أنفسهم قادرين على شن
ا
مؤخرا في إدلب ،بينما تتجاهل واشنطن ذلك باعتبار أن
الهجمات وارتكاب املجازر .وهذا ما حدث
"املنطقة تسيطر عليها جماعات املتمردين املرتبطة بالقاعدة ،ما شجع روسيا والنظام على التخلي عن
التزاماتهما السابقة ...ويرى الكاتب أنه إذا نجح هجوم قوات النظام على إدلب فن النتيجة ستكون "املزيد
من الثبات والتحصين في سورية ،ليس فقط لروسيا ،ولكن ا
أيضا إليران ،الحليف األقرب لنظام األسد".
يختم الكاتب بالقول" :باختصار :الواليات املتحدة من املفترض َّأنها ستخسر -مرة أخرى -أمام روسيا
هوادة إلى استعادة سيطرته على البًلد بأسرها ،حيث تشجعه
في سورية .بينما يسعى نظام األسد بًل
ٍ
ّ
تحدي هذه االستراتيجية الوحشية
موسكو بجدية ،وتكشف إدارة ترامب عن ضعفها ،من خًلل رفض
أو حتى االحتجاج عليها( ".جيرون – )2018/01/13
ا
 .2كتب وليد شقير مقاال في الحياة تحت عنوان "الرياء الروس ي  -األميركي في سورية" حاول فيه تسليط
الضوء على حقيقة املشهد السياس ي وامليداني للقوى الرئيسة الفاعلة في سورية ،وفي مقدمتها الواليات
املتحدة وروسيا ،فأشار إلى أن ما تضمره الواليات املتحدة من استراتيجيتها في سورية هو "وقف استفراد
روسيا بالنفوذ على بًلد الشام ،بعدما أمعنت في تجاهل الدور األميركي" عبر ابتداع مسارات وأطر مثل
أستانة وسوتش ي تمكنها من االستفراد بامللف السوري .وقد اعتمدت واشنطن هذه االستراتيجية
الجديدة بعد خذلتها روسيا في تلبية اشتراطات واشنطن حول "حفظ مصالح إسرائيل بإبعاد إيران
و«حزب هللا» عن حدود الدولة العبرية" وتقليص نفوذ طهران في سورية ،لتكتشف فيما بعد "أن موسكو
إما غير قادرة أو أنها ال ترغب ،في الحد من النفوذ اإليراني الذي تعتمد على وجوده امليداني في تثبيت
أهدافها في سورية" فالنفوذ اإليراني يزداد في القنيطرة قرب حدود إسرائيل ،ومشروع "الكوريدور"
اإليراني الذي يربط طهران بلبنان يتقدم .والبناء على تعارض املصالح بين موسكو وطهران بدا سر اابا.
كذلك وجد األميركيون أن "بوتين تمكن من اجتذاب أنقرة وضمان سكوتها عن خرق مناطق خفض
ا
أميركيا،
التصعيد ،مقابل إعطائها حرية مواجهة التمدد الكردي في الشمال الشرقي لسورية ،املدعوم
وأن التعاون التركي الروس ي لم يعد مسألة تكتيكية بل أصبح يعاكس بالكامل ما تسعى إليه واشنطن،
ا
وصوال إلى ما يشبه التماهي والتحالف مع طهران"
يختم الكاتب بالقول" :بدت القوتان العظميان تمارسان سياسة طفولية حين تنافستا على اعتداد
كل منهما بأنها وراء االنتصار على «داعش» قبل أسابيع .وهما تواصًلن الرياء على السوريين بالحديث عن
ا
عسكريا ألزمتهم ،فيما هما تتقاتًلن بالواسطة في امليدان"( .الحياة – )2018/01/18
أن ال حل
33

تقرير عن الثلث الثاني من شهر كانون الثاني /يناير 2018

مرصد حرمون

ا
 .3تحت عنوان "جهاد أم ثورة؟" كتب ميشيل كيلو مقاال في العربي الجديد تناول فيه حقيقة التنظيمات
الجهادية في سورية ،وأهدافها ودورها ،وافتراقها بل تناقضها مع الثورة وأهدافها.
أشار كيلو إلى أن معركة (إسقاط) حلب ،كشفت تهافت الخيار الجهادي ،وأوهامه ،وأتاحت الفرصة
ا
مجددا للرهان على الثورة وأهدافها بإسقاط نظام األسد وبناء النظام الديمقراطي البديل .مع أنه كان
ا
واضحا حتى قبل سقوط حلب" ،أن الثورة غير الجهاد ،وأن مشروعها نقيض مشروعه" فالجهاديون
كانوا يعلنون بوضوح أن مشروعهم هو "ألهل السنة والجماعة دون غيرهم ،وأن الحرية كفر
والديمقراطية بدعة ."..لكن املعارك التي جرت في األسبوعين الفائتين في ريفي حلب وإدلب ،حيث "سلم
تنظيم القاعدة في بًلد الشام مئات القرى من دون قتال إلى إيران واألسد ،وتسبب في هجرة نيف ومائتي
ألف مواطن من قرارهم وبلداتهم ،يتضح بأدلة ال سبيل إلى دحضها أن الجهاد لم يعد فقط مشروعا
مناقضا ملشروع الثورة ،بل صار مقتلها ،وأن قادته ،من أمثال الجوالني ،يتحدثون بظاهر لسانهم عن
إسقاط األسد وإقامة حكم هللا ،بينما يوقفون أفعالهم على استكمال معركة القضاء التام والناجز على
ما تبقى من الثورة والسوريين".
تناول كيلو موقف النصرة العدائي من الجيش الحر ،وحربها الشرسة ضده ،والقضاء على عدد من
فصائله ،واستفرادها بإدلب وجنوب حلب ومحاولة بناء إمارتها اإلسًلمية بطريقة احتيالية عبر عقد
مؤتمر وطني وتشكيل حكومة إنقاذ عملت ا
فورا على إغًلق الجامعات واملدارس ،وإلغاء املجالس املحلية
املنتخبة.
يختم كيلو بالتأكيد على أن هدف الجهاد هو "خنق الثورة وقتلها ،ومنع انتصارها ( )...وأن على
السوريين أن يختاروا من اآلن بين الجهاد والثورة ،بعد أن انتفت الشكوك بشأن توافقهما ،وتأكد لكل
من يريد أن يفتح عينيه أنهما نقيضان ،وال يمكن ألحدهما أن يتعايش بعد إدلب مع اآلخر( ".العربي
الجديد – )2018/01/20
 .4مقال عبد الرحمن مطر في جيرون "عفرين واملصير املرير" تناول أبعاد الحرب التي تباشرها تركيا
على عفرين ،وتوقع نتائج كارثية لهذه الحرب على املنطقة ،سواء على الصعيد اإلنساني أو على مستقبل
العًلقة بين الكرد والعرب ،حيث "تكرس قطيعة مضافة إلى ما حدث بالنسبة إلى عين العرب والرقة".
يدين الكاتب "ما قام به (حزب العمال الكردستاني) ،من انتهاكات جسيمة بحق جميع السوريين في
املنطقة" ويعتبره قوة احتًلل ،لكنه يدعوه لًلنسحاب من عفرين واملناطق التي يسيطر عليها ،وتسليها إلى
إدارات محلية ،كسبيل أمثل لوقف الحرب التي يعتبرها "تدخل خارجي مرفوض" غير مبرر ،التي ستجلب
ا
مزيدا من الضحايا املدنيين والدمار ،وستكرر مأساة الرقة ،وستضع "فصائل الجيش الحر ،في موقف
صعب ،حيال دخول مناطق ذات غالبية كردية"

34

تقرير عن الثلث الثاني من شهر كانون الثاني /يناير 2018

مرصد حرمون

يقول الكاتب إن معركة عفرين ليست ا
أيضا في صالح تركيا ،ألن "الحرب ليست نزهة ،والقوى الدولية
املنخرطة بمحا بة اإل هاب لن تقف إلى جانب تركيا" .ويؤكد الوسائل السياسية لتحقق األهداف " ،ا
بعيدا
ر ر
ا
مآس جديدة في سورية ،وأكراد عفرين
عن االجتياح العسكري ،وبعيدا عن استهداف املدنيين ،وتوليد ٍ
ُ
ا
جميعا إرهابيين ،كما كانت ت ّروج (قسد) عن مدنيي الرقة!" (جيرون – )2018/01/20
ليسوا بالضرورة

ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
بدأ الثلث الثاني من شهر كانون الثاني /يناير  2018بتهديد وزير الخارجية الروس ي للمعارضة السورية
التي ما زالت تطالب برحيل رأس النظام السوري بشار األسد بأنه "سيؤدبها" عن طريق أطراف أخرى،
وكشف هذا التهديد "غير الدبلوماس ي" من دون مواربة أن روسيا ال تقف على الحياد في سورية كما ّتدعي
منذ سبع سنوات وحتى اليوم ،وإنما هي طرف يسعى إلبقاء األسد ونظامه حتى لو على حساب فناء الشعب
السوري كله.
في العاشر من كانون الثاني /يناير الجاري ،وخًلل حديثه عن مؤتمر الحوار السوري الذي تنوي روسيا
عقده في منتجع سوتش ي ،قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،إن هذا املؤتمر من شأنه أن ُيسهم
في تحقيق نجاح حقيقي باملفاوضات السورية في جنيف ،وربط نجاح املؤتمر بـ "تربية املعارضة السورية"
التي ما زالت تطالب برحيل األسد.
هذا التصريح هو تهديد مباشر لكل املعارضة السورية ،ألنها كلها ا
عمليا ترفض بقاء األسد في السلطة،
ونفى صفة الوسيط الحيادي أو شبه الحيادي عن روسيا التي حاولت أن توحي بأنها الوسيط املعتدل
وفرضت نفسها ضامنة التفاقات وقف إطًلق نار بين الطرفين ،وعقدت مؤتمرات في موسكو وآستانة ،واآلن
في سوتش ي بهدف جمع أطراف الصراع في سوريةُ ،م ّدعية أنها على مسافة واحدة منها ،وأن هدفها األساس
هو أال تتفكك سورية وتتحول إلى دولة فاشلة.
أتت التهديدات الروسية بعد إعًلن أطراف في املعارضة السورية رفضها املشاركة في مؤتمر سوتش ي،
ومن بينها فصائل عسكرية ،وتيارات سياسية ،وهو على ما يبدو األمر الذي أزعج الروس ،ألن الرئيس بوتين
ّ
تبنت وزارة الدفاع الروسية املؤتمر ،وأخذت على عاتقها ا
ا
أيضا
شخصيا مهتم بعقد هذا املؤتمر ،ولهذا
مسؤولية إنجاحه ،وقام ضباط روس ي بتوجيه الدعوات الرسمية للسوريين لحضور املؤتمر وليس وزارة
الخارجية ،وهذا املؤتمر هو نصر يريد بوتين توجيهه للداخل الروس ي قبيل االنتخابات الرئاسية املقبلة،
للترويج لنجاحاته في حل املشكًلت الدولية املُ ّ
عقدة ،خاصة أن الداخل الروس ي ُيعاني ا
كثيرا من املشكًلت
ا
حًل خًلل تربعه على ّ
سدة الحكم.
االقتصادية التي لم يجد لها بوتين
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حل في سورية يتناسب مع حساباتها ،حتى لو كان
من الواضح أن روسيا تحاول بوسائل شتى تركيب ٍ
بالتهديد والقوة ،بالتدمير والقتل ،فمنذ اليوم األول لتدخلها العسكري املباشر في سورية إلى جانب النظام
السوري في سبتمبر  ،2015اعتمدت أسلوب استخدام الطاقة القصوى لسًلح الطيران ،والصواريخ طويلة
املدى ،والكثير من األسلحة املحرمة ا
دوليا من مثل االنشطارية والرجاجة والفوسفورية ،بهدف إجبار
السوريين املعارضين للنظام على االستسًلم ،ولم تلتزم روسيا حتى بقوانين الحروب ،فقصفت (وفق
مراصد توثيقية سورية ودولية) املخابز واملدارس ،و ّ
دمرت  119منشأة طبية ،وقصفت قوافل مساعدات
ّ
وأحياء سكنية ،وا تكبت  251مجزرةّ ،
ا
سياسيا باستخدام حق
ومدت النظام السوري باألسلحة ،وغطته
ر
النقض (الفيتو) عشر مرات لصالحه.
لكن ،بعد أيام عدة ،وقبل انتهاء الثلث األول من الشهر ،أتى الرد األميركي على التهديدات الروسية ،ففي
 14كانون الثاني /يناير  ، 2018أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة أنه يعمل ،مع فصائل
سورية حليفة له ،على تشكيل قوة عسكرية في سورية قوامها  30ألف مقاتل ،أكثر من نصفهم من األكراد،
ا
من ميليشيات (قوات سورية الديمقراطية  -قسد) ،لتنتشر على طول الشريط الحدودي مع تركيا شماال،
وعلى الحدود العراقية إلى الجهة الشرقية الجنوبية وبموازاة نهر الفرات ،وأشار إلى أن عملية تطويع وتجنيد
النصف اآلخر قائمة على قدم وساق.
ا
وتحديدا في  17كانون الثاني /يناير  ،2018أدلى وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
وبعد ثًلثة أيام،
ّ
بتصريح جاء بمنزلة اإلعًلن عن استراتيجية أميركية جديدة في ما يخص سورية ،وأكد أن القوات األميركية
ستبقى في سورية ملواجهة (داعش) ونظام األسد وإيران ،وأنها لن ترتكب "خطأ  2011العراقي" ،وعد ذلك
"مصلحة وطنية" ،ورأى في خطابه عن السياسة األميركية في السورية -ألقاه في جامعة ستانفورد بوالية
كاليفورنيا -أن "رحيل" األسد في إطار عملية السًلم التي تقودها األمم املتحدة "سيخلق الظروف لسًلم
دائم" (لم يقل إن الواليات املتحدة ستطيحه) ،وشدد على أن انتخابات حرة وشفافة بمشاركة الذين فروا
من النزاع السوري جميعهم ستؤدي تلقا ائيا إلى رحيله وعائلته من السلطة ا
نهائيا ،بعد أن اتهمه بتحويل
سورية إلى دولة تابعة إليران ،وشدد على أنه "لن ُيسمح إليران باالقتراب من هدفها الكبير وهو السيطرة
على املنطقة".
أتت كلمة تيلرسون في إثر ضغط من الكونغرس على إدارة ترامب لتوضيح أبعاد استراتيجيتها السورية،
ا
فأصبح هذا الخطاب أول وثيقة رسمية شاملة عن السياسة األميركية ،وتبدو تصريحات تيلرسون تحوال في
االستراتيجية األميركية في سورية ،وهي تحمل ثًلث رسائل؛ إحداها لروسيا ر ادا على تهديدات الفروف.
ُ
أما الرسائل فهي باإلضافة للرسالة الروسية ،رسالة إليران وأخرى للمجتمع الدولي ،تخبر فيها روسيا
بشكل ال لبس فيه أن موسكو ليست سيدة الساحة السورية على الرغم منوجودها العسكري الكثيف على
ُ
األرض ،وليست صاحبة القرار الفصل ،كما تخبر إيران بأنه واشنطن ستكون لها باملرصاد ،ولن تسمح لها
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ا
وأخيراُ ،تخبر املجتمع الدولي بأن اإلعمار لن يبدأ في سورية إال بعد أن يجري
بالهيمنة على سورية بأي شكل،
التغير الشامل في سورية ويتغير النظام السياس ي.
لكن االستراتيجية األميركية الجديدة تحتاج إلى املزيد من التوضيح ،حول اآلليات والخطط والضمانات،
وكيف يمكن لها فرض العملية السياسية على نظام األسد ،وكيف يمكن لها إخراج إيران من سورية،
وأيديولوجيا ،وطرحت االستراتيجية األميركية تساؤالت أكثر مما ّ
ا
ا
ا
قدمت أجوبة ،وحملت
واقتصاديا
عسكريا
ا
في ّ
انعكاسا للسياسة األميركية الغامضة واملترددة في سورية ،التي سادت خًلل السنوات السبع
طياتها
ُ
املاضيات ،ولم تسفر عن أي تغيير في موازين القوى.
بالنسبة إلى املعارضة السورية ،ليست واضحة بعد ما هي طبيعة السياسة األميركية الجديدة ،وتبقى
ضمن مسار التخمينات والترجيحات ،لكنهم سعيدون بأنها تواجه االستراتيجية الروسية التي تسعى لفرض
ّ
حلول غير متزنة وغير قابلة للعيش على املعارضة السورية.
التهديدات الروسية واالستراتيجية األميركية الجديدة ،ترافقت مع إعًلن تركيا بنهاية الثلث الثاني من
الشهر أنها ستبدأ عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،الجناح
تنظيما إر ا
ا
هابيا ،عملية عسكرية غض األميركيون
السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تعده تركيا
الطرف عنهاّ ،
وسهل لها الروس املسار بإخراج قواتهم من عفرين قبل بدء العملية العسكرية ،وربما كان
غض الطرف األميركي بمنزلة إشارة البدء لًلستراتيجية األميركية الجديدة التي تسعى إلعادة الحلفاء القدماء
من مثل تركيا.
وينتهي الثلث ألول من الشهر ببدء أولى شرارات املعارك ضد امليليشيات الكردية في عفرين ،وانقسام
واضح في مواقف السوريين تجاه هذا الهدوم العسكري ،خاصة أن املدينة تحتوي على عدد كبير من
املدنيين ،غالبتهم أكراد لكن بينهم عرب ا
أيضا ،مهددين بالتشرد ضمن مسار طويل لتشرد السوريين مستمر
منذ سبع سنوات ،وقد ال يبدو أن له نهاية قريبة.
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