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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات الشهر

ً
 1461قتيل سقطوا على التراب السوري في الشهر األخير من العام  .2017نسبة املدنيين منهم  32باملئة،
واألطفال  7باملئة ،والنساء  6باملئة.
أسهمت املعارك األرضية والقصف بمقتل  58باملئة من الضحايا ،بينما كان نصيب سلح الجو  32باملئة،
واملفخخات واأللغام  7باملئة ،وهذه النسبة األخيرة مرتفعة ً
جدا وغير طبيعية ،فإذا عدنا إلى التفاصيل نجد أن
 50باملئة من ضحايا األلغام سقطوا في الرقة ،و 20باملئة في دير الزور ،حيث تركت داعش وراءها آالف األلغام
التي تحصد املدنيين ًّ
يوميا ،على الرغم من الجهد الكبير الذي بذل من قبل فرق مكافحة األلغام بعد انحسار
داعش عن املنطقة.
 50باملئة من القتلى سقطوا في دير الزور لوحدها ،بسبب الحرب على داعش ،على الرغم من تقلص املعارك
واقتصارها على أماكن سيطرة التنظيم التي تقلصت ً
أيضا إلى ما دون  3باملئة من مساحة الجغرافيا السورية.
ً
تأتي حماة في املرتبة الثانية حيث سقط على ترابها  263قتيل ( 18باملئة) وهذا بحكم املعارك الدائرة في ريفها
الشمالي الشرقي بين قوات النظام وامليليشيا املحاربة معها مدعومة بالطيران الروس ي من جانب ،وهيئة تحرير
الشام والفصائل اإلسلمية املحاربة معها من جانب آخر .وهذه املعارك تمتد إلى ريف إدلب الجنوبي الشرقي،
ً
لذلك احتلت إدلب املرتبة الثالثة في عدد الضحايا ( 191قتيل) .أما ضحايا ريف دمشق البالغ عددهم 128
ً
قتيل ،فقد سقط معظمهم في الغوطة الشرقية حيث املعارك مستمرة وطائرات النظام ال تكاد تغادر سماء
املنطقة.

يأخذنا ملف الضحايا إلى املشهد امليداني ،ونبدأ بالحرب على داعش التي تضع أوزارها ،والتي كلفت السوريين
ً
أثمانا باهظة من دمائهم ومن كرامتهم (النزوح والتشرد) ومن عمرانهم ،وها هي الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
ً
قتيل ً
تشير في تقرير لها أن كلفة معركة طرد داعش من الرقة فقط التي دامت ً 11
مدنيا،
شهرا تقدر بـ 2371
ً
بينهم  562طفل و 346إمرأة ،إضافة إلى تشريد  450ألف شخص .أما كلفة العملية املماثلة لتحرير جزء من
ً
قتيل ً
مدنيا ،بينهم 124
مدينة البوكمال شرق دير الزور ،والتي استغرقت بضعة أسابيع فقط ،فكانت 411
ً
طفل ،وتسببت بتشريد  200ألف شخص.
على األرض ،بقيت بضع قرى وبلدات بيد التنظيم وال يتجاوز عددها عشر قرى ،بمساحة ال تتجاوز  3باملئة،
كما أشرنا أعله ،وتقلص عدد مقاتليه إلى أقل من  1000مقاتل بحسب قيادة التحالف الدولي الذي يحارب
التنظيم.
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الروس لم ينتظروا انتهاء املعارك وإنهاء وجود التنظيم على األرض ،فأعلنوا انتهاء املعارك ،وهزيمة التنظيم
قبل أوانها ،وبدؤوا يتحدثون عن املرحلة التالية (تدمير جبهة النصرة).
عناصر التنظيم معظمهم اختفوا عن األنظار بطريقة وبأخرى ،ويكشف املتحدث باسم التحالف الدولي عن
وصول مئات منهم إلى مناطق قرب دمشق مرو ًرا بمناطق سيطرة النظام ،وأخبار أخرى عن تسهيل وصول املئات
ً
أيضا إلى مناطق في ريف حماة الشمالي ،وجيش إدلب الحر يقول إن روسيا وقوات النظام تمهدان عبر عملياتهما
العسكرية من أجل تقدم التنظيم داخل الحدود اإلدارية إلدلب.
في ريف حماة الشمالي الشرقي ،وريف إدلب الجنوبي الشرقي ،وهي منطقة ساخنة أخرى هذه األيام ،تجري
معارك حامية بين جيش النظام وحلفائه من جهة ،وهيئة تحرير الشام وبعض الفصائل املتحالفة معها من جهة
أخرى .وقد أوكل النظام قيادة هذه املعركة إلى العميد سهيل الحسن امللقب بـ "النمر" .وقد ارتكبت الطائرات
الحربية الروسية والسورية مجازر عدة في املنطقة ،منها مجزرة في "خان شيخون" راح ضحيتها عشرة أشخاص
ً
شخصا معظمهم من النساء واألطفال.
كلهم من النساء واألطفال ،وأخرى في "معرة شورين" راح ضحيتها 19
وقد حققت قوات النظام ً
تقدما ًّ
مهما في املنطقة ،وبسطت سيطرتها على حوالى  40قرية .وقد تمكنت املعارضة
َ
املسلحة إسقاط طائرة حربية قتل أحد طياريها.
في الغوطة الشرقية ،وهي منطقة خفض تصعيد بضمانة روسيا ،ال تهدأ املعارك ،وال يتوقف الطيران عن
القصف ،وال تتوقف البراميل عن النزول على بيوت العباد ورؤوسهم ،يضاف ذلك إلى الحصار املحكم ،لتتحول
حياة  400ألف شخص إلى جحيم ،وها هي منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتحدث في تقرير لها عن مئات الغارات
الجوية التي يشنها النظام وأودت بحياة املئات من املدنيين ،وعن حصار املنطقة ومنع املساعدات اإلنسانية من
ً
الوصول ،ومنع املرض ى من املغادرة ،ما تعده املنظمة انتهاكا لقوانين الحرب .أما اليونيسيف فتتحدث في بيان
لها عن موت األطفال بسبب الحصار ،وعن حاجة املئات من األطفال إلى اإلجلء الطبي الفوري ،ويشير البيان
إلى غلق املدارس بسبب غزارة القصف.
في ريف دمشق الجنوبي الغربي ،تنتهي املعارك العنيفة على املنطقة الصغيرة املحاصرة منذ أربع سنوات ،إلى
تسوية بين النظام وحلفائه ،وهيئة تحرير الشام وحلفائها؛ إلى خروج املقاتلين وعائلتهم إلى إدلب ودرعا،
وسيطرة النظام على املنطقة كاملها.
نترك تفاصيل كثيرة في الشأن امليداني وشؤون ُأ َخر للوصول إلى ملف العملية السياسية الذي كان ً
عامرا هذا
ٍ
الشهر ،وعلى مساراته الثلثة؛ جنيف ،وآستانة ،وسوتش ي.
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ً
ففي جنيف انتهت الجولة الثامنة من (املفاوضات) إلى ال ش يء ،بل لم تحصل أي مفاوضات أصل ،حيث
استمر وفد النظام برفضه التعاطي املباشر وغير املباشر مع وفد هيئة املفاوضات بذريعة بيان الرياض 2الذي
يتحدث عن رحيل األسد ،وأصر الوفد ،كما في املرات السابقات ،على مناقشة ملف مكافحة اإلرهاب وإعادة
اإلعمار ،ما اضطر ديمستورا إلى إعلن فشل الجولة ،وتحميل النظام مسؤولية ذلك الفشل.
وفي آستانة ،جرت جولة جديدة من املباحثات في  22 – 21من هذا الشهر ،وقاد وفد الفصائل الدكتور أحمد
طعمة ،الذي تم تعيينه ر ً
ئيسا للوفد قبيل الجولة على الرغم من عدم صلته بالشأن العسكريُ .وبحثت في هذه
قضية إطلق سراح املعتقلين ،وتثبيت وقف إطلق النار ،ورفع الحصار ،وتوصيل املساعدات .وانتهت جولة
املباحثات هذه باتفاق الدول الضامنات على تشكيل مجموعة عمل من أجل املعتقلين ،وقد عد وفد املعارضة
ذلك خطوة مهمة باتجاه إطلق سراح املعتقلين.
أما مؤتمر سوتش ي الذي سيعقد يومي  30 – 29كانون الثاني  ،2018فقد حاز على اهتمام الجميع بوصفه
الحدث األبرز واألكثر ً
تأثيرا وحساسية في الساحة السياسية.
الهدف املعلن للمؤتمر الذي أطلق عليه "املؤتمر السوري للحوار الوطني" بحسب وزير الخارجية الروس ي
هو إعداد دستور جديد ،وتنظيم انتخابات عامة برعاية األمم املتحدة .أما الهدف غير املعلن بحسب السياسيين
واملحللين واملطلعين معظمهم فهو تقويض مسار جنيف األممي ،وأسسه القانونية (بيان جنيف 1وقرار مجلس
األمن رقم  2254وغيرهما) وخلق شرعية جديدة ناجمة عن مؤتمر (وطني) بين سوريين يختارهم الروسيون
الذين يشرفون ً
أيضا على إدارة املؤتمر وتوجيهه وفق مصالحهم ومصالح ربيبهم بشار األسد ،بمساعدة األتراك
واإليرانيين.
املعارضة السورية معظمها بتلويناتها املختلفة استشعرت خطر سوتش ي ،وبدأت الحركة على كل املستويات
إلحباطه ،وها هو املجلس اإلسلمي السوري يعلن رفضه املؤتمر ،وإدانته من سيحضر ،كذلك فعلت أربعون
جماعة سورية معارضة ،من بينها فصائل عسكرية ،وكذلك الهيئات السياسية في الداخل السوري ،واملجلس
األعلى للعشائر والقبائل السورية ،وجماعة اإلخوان املسلمين ً
أيضا ،والحركة السياسية النسوية السورية،
إضافة إلى اآلالف من السياسيين واملثقفين والناشطين عبر بيانات ونشاطات مختلفة ،ما يجعل موقف من
ً
يفكر بالحضور
ضعيفا.
يبدو أن لسوتش ي وجه مشرق ،حيث استطاع توحيد صفوف املعارضة كما لم يفعل حدث آخر على مدار
السنوات السبع السابقات.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا الشهر
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا شهر ك / 1ديسمبر  -حسب الفئة
الفئة

دمشق

ريف
دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

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

2
0
0
7
7
9
1%

19
19
16
74
109
128
9%

8
1
1
9
11
19
1%

0
0
0
2
2
2
0%

0
0
0
0
0
0
0%

2
0
8
10
18
20
1%

259
2
0
2
4
263
18%

5
10
7
13
30
35
2%

99
26
25
41
92
191
13%

0
0
0
0
0
0
0%

0
0
0
0
0
0
0%

10
7
4
37
48
58
4%

591
30
22
87
139
730
50%

2
0
0
4
4
6
0%

997
95
83
286
464
1461
100%

جدول رقم ()1
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة:
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%
68%
7%
6%
20%
32%
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا شهر ك / 1ديسمبر  -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

9

72

6

0

0

4

190

8

73

0

0

9

480

2

853

58%

قصف جوي

0

55

0

0

0

0

71

16

100

0

0

0

227

0

469

32%

مفخخات وألغام

0

0

4

0

0

14

2

7

7

0

0

49

21

4

108

7%

تعذيب وإعدامات
اغتيال وقنص
أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية
أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية
أخرى
مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا ً
إجمالي ال ضحايا
%

0
0
0
9

0
1
0
128

7
1
1
19

0
2
0
2

0
0
0
0

0
0
2
20

0
0
0
263

4
0
0
35

2
6
3
191

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
58

0
1
1
730

0
0
0
6

13
11
7
1461

1%
1%
0%
100%

0
9
1%

0
128
9%

0
19
1%

0
2
0%

0
0
0%

0
20
1%

0
263
18%

0
35
2%

0
191
13%

0
0
0%

0
0
0%

0
58
4%

0
730
50%

0
6
0%

0
0
0
1461
100%

0%
0%
0%
100%

جدول رقم ()2
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان توزع الضحايا بحسب املحافظةً ،
مرتبا من األعلى إلى األدنى
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 .2بيانات مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا لألشهر الخمسة األخيرة  /بحسب الفئة

أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر الخمسة األخيرة بحسب وسيلة القتل

أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر الخمسة األخيرة بحسب املحافظات

 .3أخبارعن الضحايا

ً
أ .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها مقتل ًّ 996
مدنيا ،بينهم  211طفل و 113امرأة في
عموم سورية خلل شهر تشرين الثاني 80 ،باملئة منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري وحليفتها روسيا.
(سمارت – )2017/12/01
ب .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،األحد ،مقتل تسعة مدنيين تحت التعذيب في سجون قوات
النظام السوري خلل شهر تشرين الثاني الفائت( .سمارت – )2017/12/03
11
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ج .عثر أهالي مدينة منبج على ثلث مقابر جماعية تضم حوالى  235جثة ،قرب قرية قبر أيمو شرقي منبج.
وتعود الجثث ملقاتلين من الجيش السوري الحر ومدنيين أعدمهم تنظيم الدولة بعد اعتقالهم( .شام –
)2017/12/06
د .أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها ،أن خمسة أطفال لقوا حتفهم ،في الغوطة
الشرقية نتيجة الحصار الذي يفرضه النظام عليها ،واصفة الوضع هناك بأنه "حالة من الرعب والخوف" .وجاء
ً
طفل ،تتراوح أعمارهم بين  7أشهر وً 17
عاما ،بحاجة إلى اإلجلء الطبي الفوري .وأضاف البيان:
في البيان أن 137
تم "إغلق غالبية املدارس ،الشهر املاض ي ،بسبب كثافة الهجمات"( .جيرون – )2017/12/11
ه .أكدت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) أن كلفة العمليات العسكرية لتخليص محافظة الرقة من
ً
شهرا ،هي مقتل "ً 2371
تنظيم (داعش) ،والتي استمرت ً 11
مدنيا ،بينهم  562طفل و 346سيدة" ،إضافة إلى
تشريد  450ألف شخص( .جيرون – )2017/12/14
ً
و .سقط  19قتيل في املجزرة التي نفذتها طائرات حربية استهدفت بلدة معرشورين الواقعة بريف معرة
النعمان( .جيرون – )2017/12/20
َّ
ز .قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "كل ـفـة َّ
ومادية عالية
بشرية
ً
ً ُ
مدنيا قتلوا ،بينهم  124طفل،
لتخليص جزء من منطقة البوكمال من تنظيم داعش" َّإن ما ال يقل عن 411
ُ
وش ِّرد حوالى  200ألف شخص على يد الحلف السوري الروس ي اإليراني في منطقة البوكمال بريف دير الزور
الشرقي منذ  /17أيلول( .2017 /شام – )2017/12/29
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ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1بيانات عن التغييب القسري لهذه املدة

ًّ
قسريا خلل ك/1ديسمبر بحسب الجهة املرتكبة
الرسم البياني اآلتي يبين أعداد املغيبين

 .2بيانات مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين حاالت التغييب القسري في األشهر الخمسة األخيرة
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 .3أخبارعن التغييب القسري
أ .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األحد ،مقتل تسعة مدنيين تحت التعذيب في سجون قوات
النظام السوري خلل شهر تشرين الثاني الفائت( .سمارت – )2017/12/03
ب .أطلق"جيش خالد بن الوليد" املتهم بمبايعة تنظيم "الدولة اإلسلمية ،سراح أكثر من ستين ً
شابا من
بلدة تسيل غربي مدينة درعا ،بعد اعتقالهم بسبب لباسهم ،وقالت مصادر محلية إن "جيش خالد" اعتقل
الشبان أمس واقتادهم إلى بلدة الشجرة بتهم مختلفة ،منها ارتداء بنطال "الجينز" ،وإن األخير أطلق سراحهم
بعد ضربهم وإهانتهم( .سمارت – )2017/12/06
ج .قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير نشرته ،إنها وثقت  569حالة اعتقال تعسفي في سورية
خلل شهر تشرين الثاني الفائت 74 ،باملئة منها لدى قوات النظام السوري ،ومعظمها بهدف التجنيد ،في ما
وثقت نحو ستة آالف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري( .سمارت – )2017/12/07
ً
د .أصد ت  53منظمة ومؤسسة سورية ً
مشركا بمناسبة مرور أربع سنوات على االختفاء القسري
بيانا
ر
للناشطين الحقوقيين السوريين "رزان زيتونة ،وائل حمادة ،سميرة الخليل وناظم الحمادي" في أوضاع غامضة
في مدينة دوما بريف دمشق الشرقي بعد اقتحام مسلحين مراكزهم في التاسع من شهر كانون األول ( .2013شام
– )2017/12/10
ه .اعتقلت قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية لها عشرات الشبان في مدينة ديرالزور ،بهدف
سوقهم للتجنيد اإلجباري ،وإلحقاهم باملعارك الدائرة شرقي املحافظة ضد تنظيم "الدولة اإلسلمية" (سمارت
– )2017/12/17
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ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .خرجت ،األحد ،الدفعة األولى من نازحي محافظة دير الزور املقيمين في مخيم "قانا" قرب مدينة الشدادي
ً
مؤخرا "قوات سوريا الديمقراطية" .وقال مسؤول مكتب
جنوبي الحسكة؛ نحو مناطقهم التي سيطرت عليها
العلقات العامة لـ "قسد" عبد العزيز يونس ،إن عدد العائلت املغادرة يبلغ  106عائلة تتألف من  1,250ناز ًحا.
(سمارت – )2017/12/03
ب .عادت مئات العائلت إلى مدينة مورك في ريف حماة الشمالي ،بعد توقف قصف قوات النظام في إثر
اتفاق مع فصائل املعارضة ،انتهى بفتح معبر (مورك) الذي يربط بين مناطق سيطرة الطرفين( .جيرون –
ٍ
)2017/12/06
ج .عادت ،األحد ،الدفعة الثانية من نازحي محافظة دير الزور املقيمين في مخيم "قانا" قرب مدينة الشدادي
جنوب الحسكة نحو مناطقهم ،بعد إزالة "قسد" لأللغام األرضية التي خلفها تنظيم "الدولة اإلسلمية" فيها،
إضافة إلى إزالة مخلفات القصف الجوي واملدفعي منها .ويقدر عدد النازحين العادئدين بـ  1200نازح( .سمارت
– )2017/12/17
د .نزح نحو ستة آالف مدني ،يوم الثلثاء ،من قرى وبلدات عدة في ريف حماة الشرقي ،باتجاه ريف إدلب
ِّ
الشمالي ،ومخيمات أطمة الحدودية مع تركيا؛ بسبب القصف املكثف لطيران النظام والطيران الروس ي على
املنطقة( .جيرون – )2017/12/19
ه .عاد  17ألف نازح سوري والجئ عراقي من املقيمين بمخيم بلدة عين عيس ى شمال الرقة إلى مدنهم وبلداتهم
ً
خلل ً 20
ماضيا( .سمارت – )2017/12/20
يوما
و .تتواصل حركة النزوح من قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي الشرقي ،باتجاه
ريف إدلب الشرقي والشمالي ،وسط استمرار الحملة العسكرية الجوية العنيفة على قرى وبلدات ريف إدلب.
وحمل ناشطون من إدلب حكومة اإلنقاذ التي تعد نفسها الجهة الشرعية الوحيدة في املناطق املحررة ،على
تحمل مسؤولياتها تجاه اللجئين (شام – )2017/12/28
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .قالت وزارة التربية التركية إن أكثر من  50باملائة من األطفال السوريين الذين يدرسون في تركيا يندمجون
بسرعة كبيرة مع النظام التعليمي .وأكدت "ضرورة استيعاب كافة أطفال اللجئين السوريين في املدارس ،وإتاحة
الفرصة لهم للستفادة من الخدمات التعليمية املتوفرة في تركيا"( .سمارت – )2017/12/04
ب .قال وزير االندماج في والية شمال الراين ويستيفاليا ،إن مسألة ترحيل اللجئين السوريين من أملانيا غير
متاحة ًّ
حاليا ،وأضاف أن هذا "متاح في حال وجود مناطق يعمها السلم وسيادة القانون"( .سمارت –
)2017/12/05
ج .أفاد تقرير ملنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نحو  55ألف الجئ يعيشون بظروف "سيئة" في مخيم
الركبان على الحدود السورية األردنية .وأضاف التقرير أن إغلق الحدود األردنية عرقل إيصال املساعدات
ً
اإلنسانية إلى اللجئينِّ ،
وحد من قدرة املنظمات على العمل هناك ،فضل على منعهم من تقديم طلبات اللجوء.
(سمارت – )2017/12/07
ً
د .قض ى سبعة أطفال سوريين حرقا في حريق ضخم اندلع الخميس داخل (مخيم غزة) للجئين السوريين
بمنطقة البقاع في لبنان( .جيرون – )2017/12/08
َ
هِّ .
تخصيص مبلغ  700مليون يورو ،لدعم برامج املساعدات
قررت املفوضية األوروبية ،يوم الثلثاء،
للجئين املقيمين في تركيا( .جيرون – )2017/12/12
و .أعلنت األمم املتحدة إطلق خطة لدعم أكثر من خمسة مليين الجئ سوري والدول املضيفة لهم خلل
العامين القادمين لإلسهام في تقديم التعليم والصحة والغذاء والحماية االجتماعية وكسب العيش( .سمارت –
)2017/12/13
ز .قال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي إن هناك  976ألف الجئ في تركيا ،ممن هم في سن الدراسة ،بينهم
ً 612
ألفا يدرسون في املدارس الحكومية ومراكز التعليم املوقتة (في املخيمات) ،وأشار إلى ارتفاع ملحوظ بعدد
األطفال السوريين امللتحقين باملدارس في تركيا ،حيث بلغت النسبة في العام الدراس ي الحالي  65باملئة ،في ما
كانت العام املاض ي  30باملئة فقط( .جيرون – )2017/12/15
ح .أظهرت دراسة أجرتها األمم املتحدة أن أكثر من نصف اللجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط
الفقر ،وأصبحوا أكثر ً
ضعفا من أي وقت مض ى ،مشيرة إلى أن  58في املئة من األسر تعيش في فقر مدقع ،أي
بأقل من  2,87دوالر أميركي للشخص الواحد في اليوم( .املرصد السوري – )2017/12/16
16
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ً
طِّ .
قدم االتحاد األوروبي إلى األردن منحة إضافية بقيمة " 20مليون يورو" ،وذلك في إطار دعم وزارة التربية
والتعليم األردنية لـ "التعامل مع تبعات اللجوء السوري"( .جيرون – )2017/12/18
ي .حصل األردن ،منذ بداية العام الحالي حتى  19كانون األول /ديسمبر ،على  1,559مليار دوالر ،أي ما
نسبته  59باملئة من إجمالي مقدرات حاجة األردن ،للعام الحالي ،إلى الدعم في مواجهة أزمة اللجوء السوري
(جيرون – )2017/12/24
ك .أعلنت ليزا أبو خالد ،املتحدثة باسم مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين في لبنان ،أن عدد اللجئين
السوريين في لبنان تراجع إلى أقل مليون شخص ،وذلك للمرة األولى ،منذ عام ( .2014جيرون – )2017/12/27
ً
ل .كشفت د اسة ِّ
أعدها (معهد االقتصاد األملاني) في مدينة كولونيا ،أن ربع اللجئين الذين وجدوا عمل
ر
بدوام كامل في أملانيا ،هم من السوريين( .جيرون – )2017/12/28
م .قال وزير التنمية األملاني" ،جيرد مولر" ،إن إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها أملانيا للجئين في الدول
ً
مشيرا إلى أن هذه املساعدة يمكن أن
املحيطة بسورية ارتفع حتى نهاية هذا العام إلى نحو  80ألف وظيفة،
تساعد ما يزيد على نصف مليون طفل سوري للذهاب إلى املدرسة( .شام – )2017/12/31
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ا
خامسا :املشهد امليداني
 .1تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()3
()2()1

أ .تطورات املشهد امليداني في مناطق الحرب على (داعش)
 .1قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إنها سيطرت بصورة كاملة على ريف دير الزور
الشرقي من تنظيم الدولة اإلسلمية( .رويترز – )2017/12/03
 .2قال "طلل سلو" الناطق املنشق عن "قوات سوريا الديمقراطية" ،إن قسد سمحت لتنظيم
الدولة بالخروج اآلمن ثلث مرات بالتنسيق مع الواليات املتحدة ،وذلك من مناطق منبج والطبقة
والرقة( .شام – )2017/12/04
ً
متبقيا للتنظيم بين منطقة
 .3تمكنت قوات النظام السيطرة على كامل الجيب األخير الذي كان
عشائر بغربي البوكمال وشرقي بلدة الجلء ،وبهذا التقدم فإن قوات النظام تنهي وجود تنظيم "الدولة
اإلسلمية" في كامل غرب نهر الفرات ،بريف دير الزور( .املرصد السوري – )2017/12/06
 .4قال الجيش الروس ي يوم الخميس إنه أنجز مهمته وهزم تنظيم الدولة اإلسلمية في سورية ،ولم
تعد هناك مناطق تحت سيطرة التنظيم في البلد( .رويترز – )2017/12/07
هجوما ً
ً
عنيفا على مواقع هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي الشرقي،
 .5نفذ تنظيم الدولة
وتمكن السيطرة على سبع قرى كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ،ليوسع سيطرته في املنطقة بعد
نحو أسبوعين من استقدامه تعزيزات عسكرية إلى املنطقة( .املرصد السوري – )2017/12/07
 .6ما يزال نحو  3باملئة من مساحة األرض السورية تحت سيطرة تنظيم "الدولة اإلسلمية" ،وهذا
يعادل حوالى  5600كلم مربع من الجغرافية السورية ،ويوجد التنظيم في القسم الجنوبي من العاصمة
دمشق ،في أجزاء واسعة من مخيم اليرموك وفي أجزاء من حي التضامن ومناطق واسعة من حي الحجر
األسود ،ويوجد في البادية الشرقية ملدينة السخنة بالريف الشرقي لحمص ،وفي ريف حماة الشمالي
الشرقي ( 25قرية) كما يوجد التنظيم في محافظة دير الزور ( 18قرية) وفي ريف دير الزور الشمالي
الشرقي املتصل مع ريف الحسكة الجنوبي ،حيث يوجد التنظيم هناك في عدد من القرى والبلدات.

( )1يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )2ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )3يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مرحلة
وأخرى.
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ويسيطر جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم "الدولة اإلسلمية" على مساحة نحو  250كيلومتر مربع،
في مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي( .املرصد السوري – )2017/12/07
 .7انسحب تنظيم (داعش) بصورة مفاجئة ،الجمعة ،من محيط مدينة (القريتين) في ريف حمص
الشرقي؛ ما أدى إلى توسيع مناطق سيطرة قوات النظام وامليليشيات املوالية لها( .جيرون –
)2017/12/08
 .8أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،السبت ،السيطرة على الحدود العراقية مع سورية
كاملها ،بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة اإلسلمية"( .سمارت – )2017/12/09
 .9قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أقامت ً
مركزا للتنسيق املشترك مع الجيش العراقي لحماية
منطقة الحدود املشتركة بعد طرد تنظيم الدولة اإلسلمية منها( .رويترز – )2017/12/11
 .10أكدت (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) ،أن كلفة العمليات العسكرية ،لتخليص محافظة
ً
شهرا ،هي مقتل "ً 2371
الرقة من تنظيم (داعش) التي استمرت ً 11
مدنيا ،بينهم  562طفل و 346سيدة".
إضافة إلى تشريد  450ألف شخص( .جيرون – )2017/12/14
 .11كشف املتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون ،أن مئات من عناصر تنظيم (داعش)ِّ ،
مروا
بمناطق يسيطر عليها النظام السوري ،إلى مناطق قرب العاصمة دمشق .وأضاف أن "(داعش) خسر
ً
تقريبا كل األراض ي التي كان يسيطر عليها ،في العراق وسورية ،ولكن ذلك ال يعني أن املعركة انتهت"،
ً
معتبرا أن "(داعش) يتأقلم بسهولة ،مع األوضاع والظروف الجديدة"( .جيرون – )2017/12/20
 .12أزالت الفرق الهندسية ملكافحة األلغام ً 7300
لغما من مخلفات تنظيم "الدولة اإلسلمية" في
مدينة الرقة وريفها الشمالي ،وقال أحد أعضاء الفرق الهندسية إنهم وثقوا استخدام تنظيم "الدولة"
ألغام "البصمة ،الصاصور ،حركة الدم" ،كما رصدوا وجود ألغام حديثة قادرة على تدمير بناء بكامله،
مشيرا أن األلغام تسببت بقتل عشرات املدنيين( .سمارت – )2017/12/21
 .13سيطرت قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية لها ،الخميس ،على الشريط النهري بريف
مدينة البوكمال( .سمارت – )2017/12/21
 .14قال وزير الخارجية سيرجي الفروف إن الجزء الرئيس ي من املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسلمية
في سورية انتهى .وأضاف أن املهمة الرئيسية في سورية اآلن هي "تدمير جبهة النصرة"( .رويترز –
)2017/12/27
 .15قال التحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة اإلسلمية بقيادة الواليات املتحدة يوم األربعاء إنه
لم يتبق في العراق وسورية سوى أقل من ألف من مقاتلي التنظيم أي ثلث العدد التقديري لهم قبل
ثلثة أسابيع فحسب( .رويترز – )2017/12/27
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 .16قال مسؤول كبير بالتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة لقتال تنظيم الدولة اإلسلمية في
سورية إن التحالف ال يعتزم استهداف التنظيم في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية على الرغم
من القول إنها ال تفعل ما يكفي ملنع املتشددين من التحرك عبر أراضيها( .رويترز – )2017/12/27
 .17في بداية العام  2017كان تنظيم "الدولة اإلسلمية" يسيطر على  95325كلم مربع من األراض ي
السورية بنسبة بلغت  51.48باملئة ،تليه قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مساحة 35144
كلم مربع بنسبة  19باملئة ،فيما كانت قوات النظام في املرتبة الثالثة وتسيطر على مساحة  31419كلم
مربع ،بنسبة  17باملئة من مساحة األرض السورية ،بينما جاءت الفصائل في املرتبة الرابعة حيث كانت
تسيطر على  23053كلم مربع من سورية ،بنسبة  12.4باملئة ،فيما كانت فصائل "درع الفرات" تسيطر
على مساحة  2225كلم مربع من سورية ،بنسبة  1.2باملئة ،في حين كان جيش خالد بن الوليد في املرتبة
األخيرة ،بمساحة  239كلم مربع ،ونسبتها  0.13باملئة من الجغرافية السورية.
مع نهاية العام باتت قوات النظام تسيطر على  103218كلم مربع بنسبة  55.8باملئة من األراض ي
السورية ،فيما أصبحت قسد تسيطر على نحو  50640كلم مربع بنسبة  27.4باملئة ،فيما تراجعت
سيطرة تنظيم "الدولة اإلسلمية" إلى مساحة  5600كلم مربع بنسبة  3باملئة ،وباتت الفصائل بمجملها
من إسلمية ومقاتلة وهيئة تحرير الشام وأخرى مدعومة من التحالف وفصائل "درع الفرات" تحكم
سيطرتها على  13.7باملئة من األراض ي السورية ،بمساحة نحو  25500كلم مربع حيث تسيطر الفصائل
املعتدلة على  8.4باملئة منها بمساحة تقدر بنحو  15600كلم مربع(.املرصد السوري – )2017/12/28
 .18تمكنت قوات سوريا الديمقراطية فرض سيطرتها على بلدات غرانيج والكشكية وأبو حمام،
شرق دير الزور ،لتتقلص بذلك سيطرة تنظيم الدولة إلى  7بلدات وقرى وضواحيهما( .املرصد السوري
– )2017/12/30
ب .تطورات املشهد امليداني في ريف حماة الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي
 .1قال "جيش إدلب الحر" ،األحد ،إن روسيا وقوات النظام السوري تمهد عبر عملياتها العسكرية من
أجل تقدم تنظيم "الدولة اإلسلمية" في داخل الحدود اإلدارية ملحافظة إدلب ،وإن قوات النظام السوري
تنسق مع تنظيم "الدولة" للتقدم في وقت واحد داخل إدلب ،من خلل إشغال جبهات القتال ،واستنزاف
الفصائل التي تواجهها ،في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام" والجيش الحر ومن يساندهما من كتائب إسلمية.
(سمارت – )2017/12/10
 .2أوكلت القيادة السورية مهمات قيادة جبهات الريف الحموي الشمالي الشرقي ،وريف إدلب الجنوبي
الشرقي إلى العميد سهيل الحسن املعروف بلقب "النمر"( .املرصد السوري – )2017/12/12
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 .3أطلق "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر ،األحد ،مرحلة جديدة من معركة "في سبيل هللا
نمض ي" ضد قوات النظام السوري وامليليشيات الدعمة لها شمالي مدينة حماة ،سيطر خللها على قرية
وحاجزين .وقال قائد عمليات "جيش العزة" العقيد مصطفى بكور إن إطلق املعركة جاء كرد استباقي على
حشود قوات النظام وامليليشيات الطائفية التي تستعد القتحام ريف حماة الشمالي ،الفتا أن مجموعات
عسكرية تابعة للفصائل العسكرية العاملة باملنطقة تشارك "العزة" بغرفة العمليات( .سمارت –
)2017/12/17
 .4استهدفت الطائرات الحربية ،يوم األحد ،منطقة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي بنحو  15غارة
جوية تسببت بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى ،حيث تأكد مقتل  10أشخاص كلهم من النساء
واألطفال ،وأكدت املصادر الطبية أن القتلى معظمهم أصيبوا بحروق بليغة( .املرصد السوري –
)2018/12/17
 .5نزح نحو ستة آالف مدني ،يوم الثلثاء ،من قرى وبلدات عدة في ريف حماة الشرقي ،باتجاه ريف
ِّ
إدلب الشمالي ،ومخيمات أطمة الحدودية مع تركيا؛ بسبب القصف املكثف لطيران النظام والطيران
الروس ي على املنطقة( .جيرون – )2017/12/19
ً
 .6ارتكب الطيران الروس ي ،فجر يوم األربعاء ،مجزرة في بلدة "معرة شورين" ،راح ضحيتها خمسة عشر
ً
ً
قتيل على األقل ،بينهم نساء وأطفال أغلبهم من عائلة واحدة .وأحدث القصف دما ًرا هائل ،في األبنية
السكنية والبنى التحتية( .جيرون – )2017/12/20
 .7سقط مزيد من القتلى من جراء املجزرة التي نفذتها طائرات حربية باستهدافها بلدة معرشورين
ً
الواقعة بريف معرة النعمان ،حيث ارتفع عدد القتلى حتى اللحظة إلى  19قتيل( .جيرون – )2017/12/20
 .8استكملت العمليات العسكرية في ريفي حماة الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي ،بين هيئة
تحرير الشام والفصائل اإلسلمية املتحالفة معها من جانب ،وقوات النظام وامليلسشيا املقاتلة معها من
جانب آخر ،شهرها الثاني على التوالي ،تمكنت خللها قوات النظام فرض سيطرتها الكاملة على حوالى 40
ً
عنصرا من الطرفين( .املرصد
قرية ،بعد تنفيذ أكثر من  2500غارة جوية ،ومقتل ما ال يقل عن 350
السوري – )2017/12/22
 .9نفذت طائرات النظام الحربية أكثر من  75غارة منذ صباح هذا اليوم ،اإلثنين ،وألقت املروحيات
الحربية حوالى  100برميل على مدن في ريف إدلب الشرقي والجنوبي والجنوبي الشرقي ،وفي ريفي حماة
الشمالي والشمالي الشرقي ،ما تسبب بمقتل  6مواطنين وسقوط عدد كبير من الجرحى( .املرصد السوري –
)2017/12/25
ُ .10قتل ستة مدنيين على األقل ،بينهم نساء وأطفالُ ،
وجرح آخرون في سلسلة غارات جوية بالبراميل
املتفجرة واأللغام البحرية ،نفذها طيران نظام األسد ،مساء اإلثنين ،على بلدة جرجناز في ريف إدلب.
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ً
ً
جريحا ،ودما ًرا هائل في املباني السكنية والبنى التحتية في البلدة( .جيرون –
وخلفت إضافة للقتلى نحو 20
)2017/12/26
 .11أسقطت الفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والريف الحموي الشمالي الشرقي ،طائرة
حربية من طائرات النظام خلل تحليقها في سماء املنطقة ،وقد شوهدت الطائرة تهوي في منطقة بجنوب
شرق إدلب ،ومعلومات عن مقتل واحد من قائدي الطائرة وقيام الفصائل بسحب جثته ،في حين ما يزال
الغموض يلف مصير الطيار الثاني( .املرصد السوري – )2017/12/26
 .12أحرقت القوات الروسية وقوات النظام وامليليشيا الحليفة بقيادة سهيل الحسن إدلب بمئات
الصواريخ والغارات والبراميل والقذائف ،ووسعت وقوات النظام سيطرتها على  50منطقة في ريفي حماة
الشمالي الشرقي ،وإدلب الجنوبي الشرقي .وقد أحص ى املرصد السوري لحقوق اإلنسان استهداف املنطقة
بـ  800غارة وبرميل وصاروخ خلل الـ  40ساعة األخيرة (املرصد السوري – )2017/12/28
ج .تطورات املشهد امليداني في ريف حلب الجنوبي
يشهد الريف الجنوبي لحلب بصورة شبه يومية عمليات قصف بري وجوي من قبل قوات النظام
ً
وحلفائها ،مستهدفا قرى وبلدات تسيطر عليها الفصائل املقاتلة واإلسلمية وهيئة تحرير الشام( .املرصد
السوري – )2017/12/23
د .تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية
 .1نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "االستخدام الزائد للذخائر العنقودية املحظورة" سوفياتية
الصنع؛ من قبل قوات النظام السوري ،في شن هجمات عشوائية ومباشرة على املدنيين املحاصرين في
الغوطة الشرقية؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من  10مدنيين ،ودفع باألزمة اإلنسانية في املنطقة إلى حافة االنهيار.
(جيرون – )2017/12/01
 12 .2غارة جوية جديدة على مناطق في مدينة حرستا التي تسيطر عليها حركة أحرار الشام اإلسلمية
في غوطة دمشق الشرقية ،وغارات أخرى على مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن في الغوطة
الشرقية ،ما أدى لوقوع مجزرة راح ضحيتها  6مواطنين على األقل في ما أصيب  6آخرون على اآلخر بجروح.
ً
ً
شخصا ،بينهم  35طفل
وهذا القتل املستمر لليوم الـ  19على التوالي ،أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى إلى 162
و 16سيدة و 4من عناصر الدفاع املدني ،وذلك منذ يوم الثلثاء  14تشرين الثاني /نوفمبر الجاري( .املرصد
السوري – )2017/12/02
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 .3نحو  200قتيل أكثر من ثلثهم من األطفال والنساء ضحايا ً 23
يوما من التصعيد املتواصل للقصف
على مدن وبلدات الغوطة الشرقية (املرصد السوري .)2017/12/06 -
 .4أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها ،أن خمسة أطفال لقوا حتفهم ،في
الغوطة الشرقية نتيجة الحصار الذي يفرضه النظام عليها ،واصفة الوضع هناك بأنه "حالة من الرعب
ً
طفل ،تتراوح أعمارهم بين  7أشهر وً 17
عاما ،بحاجة إلى اإلجلء الطبي
والخوف" .وجاء في البيان أن "137
الفوري .وأضاف البيان :تم "إغلق غالبية املدارس ،الشهر املاض ي ،بسبب كثافة الهجمات"( .جيرون –
)2017/12/11
 .5كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته يوم الجمعة ،أن نظام األسد والقوات
الروسية صعدا غاراتهما الجوية على الغوطة الشرقية ،ما أسفر عن مقتل عشرات املدنيين في هجمات
عدتها "غير قانونية" .وأكدت أن نظام األسد يمنع وصول املساعدات اإلنسانية الى الغوطة ،ما يعد "انتهاك
ً
لقوانين الحرب" ،فضل على أنه يمنع املدنيين من مغادرة املنطقة( .شام – )2017/12/22
ً
 .6عقدت دمشق اتفاقا مع جماعة معارضة يسمح للهلل األحمر بإجلء عدد من الحاالت الحرجة ما
ً
ً
شهورا في عمليات اإلجلء الطبي من منطقة الغوطة الشرقية السورية املحاصرة .وقالت
جمودا دام
يكسر
الجمعية الطبية السورية األميركية في بيان إنه تم إجلء أربعة مرض ى من الغوطة الشرقية التي تحاصرها
القوات الحكومية منذ عام  2013ويعيش فيها حوالى  400ألف شخص .ونقل األربعة إلى مستشفيات في
دمشق( .رويترز – )2017/12/28
 .7أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر خروج دفعة ثانية من مرض ى الغوطة الشرقية املحاصرة،
وهم من األطفال معظمهم .وقالت املتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر في سورية إنجي صدقي:
ً
مريضا ،غالبيتهم أطفال ،مع أفراد من عائلتهم" ،مشيرة إلى أن غالبية من تم
"أجلينا مساء األربعاء 12
ِّ
إجلئهم ،حتى اآلن" ،يعانون من السرطان ،وأمراض مزمنة ،وأخرى في القلب" .وقد عبرت اللجنة الدولية
عن أملها في إجلء باقي املرض ى ً
قريبا( .جيرون – )2017/12/28
ً
 .8بعد اإلفراج عن  26معتقل لدى جيش اإلسلم ،يجلي فريق من الهلل األحمر الدفعة الثانية من
املرض ى من غوطة دمشق املحاصرة( .املرصد السوري – )2017/12/27
ِّ
ً
ً
معاكسا على
هجوما
 .9شنت فصائل املعارضة املشاركة في غرفة عمليات (بأنهم ظلموا) ،أمس الجمعة،
ما تبقى من مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام ،في (إدارة املركبات) بمدينة حرستا في الغوطة الشرقية،
قصف مكثف من الطيران الحربي على املنطقة( .جيرون – )2017/12/30
وسط
ٍ
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ه .تطورات املشهد امليداني في ريف دمشق الجنوبي الغربي
 .1تستمر االشتباكات بين قوات النظام من جانب ،والفصائل املقاتلة واإلسلمية وهيئة تحرير الشام
من جانب آخر ،في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق ،ويتركز القتال اآلن على مشارف بلدة مغر املير
القريبة من مزرعة بيت جن ،وسط عمليات قصف متجددة بصورة مكثفة من قبل قوات النظام ،وتمكنت
تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على موقع جديد في املنطقة (املرصد السوري – )2017/12/23
 .2تجري مفاوضات في ريف دمشق الجنوبي الغربي للتوصل إلى اتفاق حول إخراج هيئة تحرير الشام
من ريف دمشق الجنوبي الغربي ونقلها إلى محافظة إدلب( .املرصد السوري – )2017/12/25
ً
 .3أطلق ناشطون ،اإلثنين ،حملة على مواقع التواصل االجتماعي ،بعنوان (إيران تحرق بيت جن) بهدف
وقف املذبحة التي تقوم بها إيران ،في تجمع (بيت جن) ،قبل فوات األوان .وذكر بيان الحملة أن "قوات
النظام وميليشيات إيران يواصلون هجماتهم على منطقة تجمع (بيت جن) ،بريف دمشق الغربي ،حيث
ً
كيلومترا
يوجد نحو ثمانية آالف مدني محاصرين ،منذ أربع سنوات ،في مساحة ال تتجاوز خمسة عشر
ً
مربعا" ،وأشار البيان أنه " منذ نحو شهرين ،بدأت العملية العسكرية األخيرة للنظام وميليشياته التي تعد
األعنف من نوعها ،في سعيها للسيطرة على املنطقة ،وقد تعرضت قرى وبلدات (مغر املير) ومزرعة وبلدة
(بيت جن) ،لحملة قصف عنيف ،خلل األسابيع املاضية ،بمختلف أنواع األسلحة"( .جيرون –
)2017/12/26
 .4أمهل الجيش السوري وحلفاؤه من الفصائل املدعومة من إيران ،مسلحين محاصرين في منطقة بيت
جن ،عند التقاء الحدود بين إسرائيل ولبنان وسورية 72 ،ساعة للستسلم وإال ستلحق بهم هزيمة محققة.
ً
مدعوما من فصائل محلية تمولها إيران وتزودها بالعتاد ،إلى جانب مقاتلين دروز
ويكثف الجيش السوري
ً
هجوما ضارًيا على مسلحين معارضين سنة في جيب عند سفح جبل الشيخ بالقرب من الحدود
من املنطقة
مع إسرائيل ولبنان( .رويترز – )2017/12/27
 .5بدأ معارضون سوريون مغادرة جيب في جنوبي غرب سورية يوم الجمعة بناء على اتفاق مع الحكومة
للستسلم في الوقت الذي توغل فيه الجيش السوري في املنطقة الشمالية الغربية( .رويترز –
)2017/12/29
 .6بدأت ،يوم الجمعة ،عملية تهجير مقاتلي بلدة (بيت جن) ومحيطها ،إلى جانب عائلتهم ،ومن يرغب
من املدنيين ،وذلك بعد صمود دام نحو أ بعة أشهرِّ ،
صد فيه مقاتلو املعارضة أشرس هجمات النظام
ر
ِّ
وميليشياته الرديفة املدعومة بغطاء جوي شكل ما يشبه الجدران النارية في وجه املدافعين؛ وأجبرهم على
االنسحاب من بعض التلل االستراتيجية ،وسمح للنظام وحلفائه بفرض سيناريو التهجير القسري من
جديد( .جيرون – )2017/12/29
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 .7انطلقت الحافلت التي تقل مقاتلين من هيئة تحرير الشام ومقاتلين من الفصائل املقاتلة واإلسلمية
وعائلتهم من منطقة بيت جن ،نحو محافظة إدلب ،ومحافظة درعا ،فانطلقت  4حافلت نحو إدلب تحمل
على متنها نحو  100من املقاتلين وعائلتهم ،بينما غادرت  6حافلت تحمل مقاتلين من الفصائل وعائلتهم
ومدنيين رافضين للتفاق ،نحو درعا إال أنها ما تزال متوقفة على حاجز لقوات النظام في أقص ى ريف دمشق
الجنوبي الغربي ،وفي حال رفض من تبقى في بيت جن ومغر املير البقاء في املنطقة ،فإنه سينقلون إلى
محافظة درعا في وقت الحق ،وبذلك تكون الفصائل قد خسرت آخر منطقة تسيطر عليها في ريف دمشق
الغربي قرب الحدود مع لبنان ومع الجوالن السوري املحتل( .املرصد السوري – )2017/12/29
 .8وصلت الحافلت الـ  6التي انطلقت من منطقة بيت جن ضمن االتفاق الذي جرى بين هيئة تحرير
الشام والفصائل من جهة ،وقوات النظام من جهة أخرى ،إلى وجهتها في محافظة درعا بالجنوب السوري،
وهي تقل على متنها نحو  100مقاتل من تحرير الشام والفصائل باإلضافة لنحو  30عائلة من عائلتهم
وعائلت مدنية ،ووصلت الحافلت الـ  4ضمن االتفاق ذاته إلى محافظة إدلب ،وتقل على متنها نحو 100
مقاتل وعائلتهم وعائلت مدنية أخرى( .املرصد السوري – )2017/12/30
و .تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
ً
ًّ
عسكريا
موقعا
 .1قالت قناة اإلخبارية السورية الرسمية يوم السبت إن صواريخ إسرائيلية استهدفت
قرب دمشق ليل الجمعة ،وإن الدفاع الجوي السوري تصدى لها .وأضافت القناة أن االعتداء السافر أدى
إلى وقوع خسائر مادية باملوقع( .رويترز – )2017/12/02
 .2قال التلفزيون الرسمي السوري يوم االثنين إن إسرائيل أطلقت صواريخ عدة على منشأة عسكرية في
ريف دمشق وأضاف أن الدفاع الجوي السوري اعترض ثلثة من الصواريخ .وأبلغ شاهد رويترز في وقت
متأخر من مساء االثنين أن دوي ثلثة انفجارات قوية سمع من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق ،وأن
ً
دخانا ً
كثيفا يتصاعد فوق املنطقة( .رويترز – )2017/12/04
 .3ارتفع إلى  11على األقل بينهم  7سيدات ،عدد الذين قتلوا في التفجير الذي وقع في حافلة وسط مدينة
حمص( .املرصد السوري – )2017/12/05
 .4أوضح تقرير لـ (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) أن طيران نظام األسد ألقى ما ال يقل عن "613
ً
ً
متفجرا" على املدن والبلدات السورية في تشرين الثاني /نوفمبر املنصرم ،وهي الوتيرة نفسها التي
برميل
انتهجها في تشرين األول /أكتوبر املاض ي ،حيث تركزت حملته ،للشهر الثالث على التوالي ،على محافظة
ريف دمشق التي كان نصيبها "حوالى  86باملئة من الحصيلة اإلجمالية" .كما جاء في التقرير أن النظام
ً
السوري ألقى على املدن والبلدات السورية ،نحو " 5931برميل" ،منذ مطلع كانون الثاني /يناير ،2017
حتى مطلع كانون األول /ديسمبر الجاري( .جيرون – )2017/12/08
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 .5وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها ،استهداف ً 98
مركزا ًّ
حيويا ًّ
مدنيا في سورية،
خلل شهر تشرين الثاني املاض ي 81 ،منها نفذت من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية .وأضاف
دينياً 15 ،
التقرير أن أبرز املراكز املستهدفة هي  30مركز بنية تحتية ،وً 26
مركزا ًّ
مركزا ًّ
طبيا ،و 13بناء
سكنيا ،وً 11
مركزا ًّ
ًّ
تربويا ،إضافة إلى ثلثة مخيمات نازحين( .سمارت – )2017/12/09
 .6تتواصل عمليات خرق االتفاق األميركي – الروس ي – األردني ،في الجنوب السوري واملطبق منذ 9
تموز /يوليو من العام الجاري وذلك بصورة شبه يومية ،حيث كانت قوات النظام قد قصفت أمس مناطق
في بلدتي داعل وعلما بريف درعا ،في ما كانت قذائف أطلقتها قوات النظام استهدفت أمس األول مناطق في
مدينة درعاً ،
أيضا سقطت قذائف أمس األول أطلقتها الفصائل على مناطق في مدنية البعث وبلدة خان
أرنبة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام بريف القنيطرة ،وكانت قوات النظام قد قصفت أمس األول ً
أيضا
أماكن في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة( .املرصد السوري – )2017/12/03
 .7وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام السوري وميليشيا "حزب هللا" اللبناني األربعاء ،إلى منطقة
"مثلث املوت" التي تجمع مناطق ريف درعا الشمالي وريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي ،وسط
تخوف من حصار قوات النظام شمال القنيطرة( .سمارت – )2017/12/06
 .8شنت قوات االحتلل اإلسرائيلي ،يوم السبت ،غارة جوية على منشأة عسكرية تابعة لقوات األسد في
منطقة القنيطرة( .شام – )2017/12/23
 .9تم استهداف القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم ،الواقع إلى الغرب من مدينة جبلة،
بصاروخين على األقل( .املرصد السوري – )2017/12/27
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 .2خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :أخبار سوريا اليوم – آخر تحديث 2017/12/ 30
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 -الخريطة رقم ( )2تقيم مقارنة بين نسب السيطرة في بداية العام  2017وفي نهايته

املصدر :املرصد السوري – آخر تحديث2017/12/28 :
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع السيطرة في منطقة حوض الفرات – ديرالزور

املصدر :أخبار قاسيون  -آخر تحديث 2017 /12 /28
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 -الخريطة رقم ( )4أدناه ،تظهر توزع السيطرة جنوب إدلب

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث2017/12/28 :
 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توزع السيطرة والنفوذ في الريف الشمالي الشرقي لحماة

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2017/12/ 27
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 -الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر توزع السيطرة والنفوذ العسكري في الغوطة الشرقية

املصدر :أخبار قاسيون – آخر تحديث2017/12/ 30 :
 -الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر توزع قوى السيطرة في الغوطة الغربية قبيل التهجير وسيطرة النظام.

املصدر :أخبار قاسيون – آخر تحديث2017/12/30 :
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .أنكر مفتي نظام األسد" ،أحمد حسون" ،أن يكون اللجئون السوريون فروا إلى أوروبا بسبب نظام
ً
مؤكدا انهم لجؤوا إلى تلك البلدان بسبب املعارضة السورية ،ونفى حسون وجود آالف اللجئين
األسد،
السوريين في أوروبا ،ز ً
اعما أن  22عائلة سورية لجأت فقط بينما الباقون يحملون جوازات سفر سورية
مزورة( .شام – )2017/12/04
ب .وصف الرئيس بشار األسد الفصائل املدعومة من الواليات املتحدة في شرق سورية بأنها خائنة.
وقال" :كل من يعمل لصالح األجنبي وخاصة اآلن تحت القيادة األمريكية ...كل من يعمل تحت قيادة أي بلد
أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن" .ورحب األسد بقيام األمم املتحدة بدور في االنتخابات
السورية ما دام ذلك في إطار السيادة السورية( .رويترز – )2017/12/18
ج .قال رئيس النظام السوري بشار األسد أن أي مؤتمر حواري سيكون أفضل من مؤتمر "جنيف" ،في
إشارة إلى مؤتمر "الحوار الوطني السوري" املزمع عقده في مدينة سوتش ي الروسية .وأضاف" :الذين
نفاوضهم في جنيف ال يعبرون عن الشعب السوري ،وال يعبرون ربما حتى عن أنفسهم في بعض الحاالت
( ،)...أي ش يء أفضل من جنيف ألن جنيف بعد ثلثة أعوام لم يحقق شيئا"( .سمارت – )2017/12/18
د .اتهم نظام األسد ،يوم األربعاء ،الرئيس التركي" ،رجب طيب أردوغان" ،باملسؤولية األساسية عن
"سفك الدم السوري" ،ر ًدا على وصف أردوغان لألسد بأنه "إرهابي" وتأكيده على أنه ال مكان له في الحل
ً
مجددا بتضليل الرأي العام في فقاعاته
السوري .وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية إن "أردوغان يستمر
املعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه
ً
الدعم اللمحدود بمختلف أشكاله للمجموعات اإلرهابية في سورية ،األمر الذي أصبح مكشوفا للقاص ي
والداني ،وباعتراف القائل نفسه"( .شام – )2017/12/27
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 .2على املستوى العسكري
أ .كشفت "قاعدة حميميم" الروسية أن قوات النظام خسرت  350طائرة حربية و 100مروحية منذ
بداية الثورة السورية .وأضافت أن النظام يمتلك ًّ
حاليا حوالى  115طائرة حربية و 105مروحيات( .سمارت
– )2017/12/04
ب .قالت روسيا إن  4500مواطن لديها غادروا البلد للقتال في صفوف من أسمتهم "اإلرهابيين" ،بينهم
 2900شخص يقاتلون في سورية والعراق .وأعرب مدير جهاز األمن الروس ي ألكسندر بورتنيكوف ،الثلثاء،
عن مخاوف بلده من عودة هؤالء "املقاتلين" إلى األراض ي الروسية حيث سينظم مونديال ( .2018سمارت
– )2017/12/20
ج .قال وزير الدفاع الروس ي سيرجي شويجو يوم الجمعة إن  48ألف جندي روس ي شاركوا إجماال في
حملة موسكو العسكرية في سورية( .رويترز – )2017/12/22
د .أكد مرصد الطيران "محمود الحسنة" أن نظام األسد نقل خلل األيام املاضية سبعة طائرات
مروحية إلى مدرسة املجنزرات شمال شرق طيبة التركي بريف حماة الشرقي ،وهي التي تقصف ريفي حماة
وإدلب بالبراميل واأللغام البحرية ،إضافة لنقله خمسة طائرات حربية رشاش من دير الزور إلى مطار حماة
العسكري( .شام – )2017/12/25
ه .قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن روسيا بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها
البحرية والجوية بسورية وذلك مع تصديق البرملان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروس ي هناك.
وقال فيكتور بونداريف رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس االتحاد الروس ي للوكالة إن االتفاق الذي وقعه
الطرفان في  18يناير كانون الثاني يقض ي بأن توسع روسيا منشأة طرطوس البحرية التي تمثل القاعدة
الوحيدة لروسيا في البحر املتوسط وكذلك السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام املياه االقليمية
واملوانئ السورية( .رويترز – )2017/12/26
و .أكدت مراصد الطيران بريفي إدلب وحماة اليوم ،هبوط طائرات شحن روسية من نوع "إليوشن" في
مطار حماة العسكري ملرات عدة ،تحمل على متنها عتاد عسكري من دبابات ومدافع وعناصر ،قادمة من
دير الزور إلى ريف حماة للمشاركة في العمليات الدائرة بريفي إدلب وحماة الشرقيين .وذكر املصدر أن
حشود كبيرة باتت تتمركز في مطار حماة العسكري وتخرج على شكل أرتال إلى مدرسة املجنزرات بريف
حماة الشرقي التي باتت ً
مقرا لغرفة العمليات العسكرية التي تديرها خبراء روسيون وإيرانيون إضافة إلى
قوات األسد( .شام – )2017/12/26
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 .3على املستويات األخرى
أ .بحث وفد من الحكومة الروسية واقتصاديين االثنين ،مع رئيس النظام السوري بشار األسد
مشروعات اقتصادية روسية "كبيرة" وخاصة في مجال الطاقة بما فيها الغاز والفوسفات والكهرباء
والصناعات البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصنعة .جاء ذلك خلل زيارة للوفد إلى سورية الذي
ضم نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين ومديري عدد من أهم الشركات الروسية إلى جانب مسؤوليين
حكوميين .وقال "روغوزين" إن "حكومة النظام تريد العمل مع روسيا وحدها إلعادة قدرات البلد في مجال
ً
معتبرا أن "لدى سورية ثروات غير محدودة ( )...وللشركات الروسية الحق املعنوي في تطوير
الطاقة"،
مشاريع اقتصادية ضخمة فيها" .وكشف أن حكومة النظام وروسيا تريدان إنشاء شركة واحدة مهمتها
االستثمار في حقول الفوسفات ،كما تريد روسيا "استخدام املوانئ السورية لتصدير القمح الروس ي الى
سورية والعراق والدول األخرى املجاورة"( .سمارت – )2017/12/18
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي

()4

أ .عقد شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر والقبائل من كافة املحافظات السورية من الداخل واملهجر،
املؤتمر العام األول للمجلس األعلى للعشائر والقبائل العربية في مدينة إسطنبول في املدة ما بين 12 - 10
كانون األول ،شارك فيه ناشطون ثوريون وسياسيون ومؤسسات مجتمع مدني إلى جانب نخبة من املثقفين
والقادة العسكريين .ويهدف املؤتمر بحسب بيانه الختامي إلى تأسيس كيان جامع للعشائر والقبائل
السورية يدعم العمل الوطني ويثريه ويوحد جهد هذا املكون االجتماعي املهم الذي يشكل النسبة الكبرى
واألهم من سكان سورية وفق رؤية واضحة تستند إلى ثوابت الثورة( .شام – )2017/12/12
ب .يسود التوتر بين "الحكومة السورية املؤقتة" وحكومة "اإلنقاذ الوطني" ،في إثر إنذار وجهته األخيرة
إلى الحكومة املؤقتة ،بوجوب إخلء مقراتها ومكاتبها ،ومغادرتها ،خلل مدة أقصاها  72ساعة ،ألن حكومة
اإلنقاذ أصبحت جاهزة إلدارة املناطق التي تسيطر عليها الفصائل املقاتلة واإلسلمية وهيئة تحرير الشام
بمحافظة إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي وريف اللذقية
الشمالي ،على أن يجري إلحاق كامل املؤسسات والدوائر الرسمية بهذه الحكومة( .املرصد السوري –
)2017/12/13
ج .عدت "حكومة اإلنقاذ" العاملة في املناطق الخاضعة لـ "هيئة تحرير الشام" األربعاء ،في بيان لها أنها
"املرجعية الشرعية الوحيدة" كونها انبثقت عن "املؤتمر السوري العام" .كذلك قالت "حكومة اإلنقاذ" أن
القرارات الصادرة عن "الحكومة املؤقتة" من شأنها أن "تعرقل املصلحة العامة كونها بعيدة عن الداخل
السوري"( .سمارت – )2017/12/13
ِّ
د .قال املراقب العام لجماعة اإلخوان املسلمين في سورية ،محمد حكمت وليدِّ ،إن سوتش ي تمثل
ِّ
بالحل حسب املقاس الروس ي في سورية ،وسحب البساط من جنيف
املحطة الروسية التي تريد االستئثار
ِّ
تمثل ِّ
الحل حسب املرجعية األممية( .شام – )2017/12/14
التي

ه .أغلقت "حكومة اإلنقاذ" بمؤازة عسكرية من "هيئة تحرير الشام" الثلثاء ،مكاتب وزارية تابعة لـ
"الحكومة السورية املؤقتة" في محافظة إدلب ،وقال وزير الصحة في "الحكومة املؤقتة" الطبيب فراس
الجندي ،إن أعضاء من "حكومة اإلنقاذ" تؤازرهم "قوة عسكرية" من "تحرير الشام" أغلقوا مقر وزارة
الصحة في مدينة معرة النعمان ،وأضاف أن اإلغلق لم يقتصر على مقر "الصحة" إنما شمل مكاتب وزارتي

( )4ألغراض 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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الصحة والتعليم العالي في إدلب ،إضافة إلى إغلق مكتب لوزارة الزراعة في مدينة سراقب( .سمارت –
)2017/12/19
و .انسحب رئيس وفد اآلستانة العميد "أحمد بري" من منصبه ليحل محله الرئيس السابق للحكومة
السورية املوقتة "أحمد طعمة" ر ً
ئيسا لوفد الفصائل السورية املسلحة في مشاورات آستانة التي ستعقد
ً
غدا الخميس .ويبدو أن تكليف طعمة برئاسة وفد آستانة يحمل ً
أبعادا سياسية أكثر من كونها مشاورات
عسكرية( .شام – )2017/12/20
ز .أبلغت حكومة اإلنقاذ ممثلين عن املجلس املحلي ملدينة حلب بضرورة قطع علقته بالحكومة
السورية املؤقتة واالنضمام لحكومة اإلنقاذ ،مهددة بمهلة مدتها  48ساعة للرد قبل أن تسيطر على املجلس
في حال رفضه لطلبها( .شام – )2017/12/23
ً
ح .قال املجلس اإلسلمي السوري في بيان اليوم ،إن املحتل الروس ي يسعى حثيثا الستثمار عدوانه على
ً
سياسيا في فرض ما يسمى "الحل السياس ي" فجدد دعوته ملا يسمى "مؤتمر سوتش ي" على
الشعب السوري
ً
ً
وسيطا ً
نزيها ومؤهل للحل ،ألنها جزء من
مقاس مصالحه ووفق رؤيته .ورأى املجلس أن روسيا ليست
ً
املشكلة ،ومنحازة ً
عسكريا إذ كان
تماما للنظام وشريكة له في الجريمة ،وتتبجح أنها هي التي حمت النظام
ً
سياسيا في املحافل الدولية ،فاستخدمت حق النقض "الفيتو" أكثر من عشر
على وشك السقوط ،وحمته
مرات لصالحه ،وفي الوقت نفسه يتبجح العسكريون الروس بأنهم جعلوا من الشعب السوري ومدنه حقل
تجارب ألسلحتهم الجديدة ،ويتباهون بعدد األطنان من القنابل التي ألقوها من البر والجو والبحر( .شام –
)2017/12/25

 .2على املستوى العسكري
أ .توقع قيادي منشق عن (هيئة تحرير الشام) أن "تستمر حملة االعتقاالت التي بدأت قبل أيام ،عدة
بتوجيه من القائد العام للهيئة (أبو محمد الجوالني) ،وطالت ً
عددا من قيادات الصف األول" ،وقال
القيادي ِّإن " الحملة التي يقوم بها (الجوالني) ستستمر حتى إنهاء جميع أصحاب النفوذ في الهيئة من
(شرعيين ،وقادة عسكريين)" .وأوضح القيادي ِّأن "االعتقاالت واالنشقاقات ستشمل كل من يرفض
ُ
ً
مؤخرا في الداخل ،بوصاية من (الجوالني)
االنضواء تحت راية وزارة الدفاع ،في حكومة (اإلنقاذ) التي شكلت
نفسه" .وأضاف ِّأن "مشكلة اإلبقاء على تصنيف الهيئة على قوائم اإلرهاب العاملي ،لن ُت ِّ
حل إال بمقتل
(الجوالني) نفسه ،كونه على رأس قائمة املطلوبين ،وستبقى محاوالت األخير التخلص من قيادات الهيئة
املطلوبين على الئحة اإلرهاب (مجرد مضيعة للوقت)"( .جيرون – )2017/12/01
ب .أكدت مصادر خاصة أن اجتماعات مكثفة عقدت بين قادة الفصائل الكبرى منها هيئة تحرير الشام
والفصائل األخرى أبرزها "أحرار الشام ،جيش األحرار ،حركة الزنكي" تطرقت للقضايا الخلفية بين
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الفصائل إبان االقتتال وضرورة حلها والعمل على تشكيل غرفة عمليات عسكرية تجمع الفصائل ملواجهة
املخاطر التي تهدد إدلب وريفها( .شام – )2017/12/11
ج .أعلن "جيش إدلب الحر" التابع للجيش السوري الحر ،الجمعة ،استعداده ملساعدة الحكومة
السورية املؤقتة في حال تعرضت ألي اعتداء في املناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة إدلب بتأثير
مشكلها مع "حكومة اإلنقاذ" .وكانت "الحكومة املؤقتة" طالبت الجيش الحر بتحمل املسؤولية في حال
تعرضت مكاتبها إلى هجوم من "هيئة تحرير الشام" في عقب إعطاء "حكومة األنقاذ" لها مهلة  72ساعة
إلخلء مكاتبها من املحافظة( .سمارت – )2017/12/15
د .أعلنت هيئة األركان التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية املؤقتة تشكيل "الجيش الوطني
السوري" في مناطق درع الفرات بريف حلب الشمالي ،خلل اجتماع الهيئة والحكومة املؤقتة وقيادات
عسكرية من فصائل الجيش السوري الحر في املنطقة .وجاء اإلعلن اليوم بعد سلسلة مراحل واندماج بين
فصائل الجيش السوري الحر في مناطق ريف حلب الشمالي ،بهدف الوصول ملرحلة الجيش املنظم وإنهاء
الفصائلية ،سبق ذلك إعلن فصائل الجيش السوري الحر في  28تشرين الثاني املنصرم ،االنصهار الكامل
ضمن ثلث فيالق تحت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة السورية املؤقتة ،وهيئة األركان في الجيش السوري
الحر( .شام – )2017/12/30

 .3على املستويات األخرى
أ .أرسلت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية املؤقتة األربعاء ،أكثر من نصف مليون نسخة
كتب مدرسية إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ،ويفترض أن تدخل إلى الجانب السوري لتستلمها
"مديرية التربية الحرة" ،لتقوم بتوزيعها في عموم املناطق التي تعمل بها الحكومة في سورية)2017/12/06( .
ب .جدد قضاة ومحامون عبر قرار الثلثاء ،اعتمادهم ألحكام "القانون السوري" في محاكم سيطرة
الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" شمال وشرق حلب ،وقال رئيس النيابة العامة بمحكمة
بلدة صوران وأحد املوقعين على القرار ،إن القضاة واملحامين توافقوا باجتماع لهم على اعتماد "القانون
السوري" الصادر في ظل دستور عام  .1950وأضاف أن اعتماد القانون جاء بشرط "واضح وصريح بحذف
أي مادة تخالف أحكام الشريعة اإلسلمية أو مبادئ وأهداف الثورة السورية"( .سمارت – )2017/12/12
ج .خرجت عشرات من زوجات الشهداء املقيمات في مخيم الفاروق بريف إدلب الشمالي ،بتظاهرة
منددة بقرار مدير اإلدارة العامة لشؤون املهجرين التابع لوزارة الشؤون االجتماعية واملهجرين في حكومة
اإلنقاذ في الداخل ،في ما يتعلق بإلزام األرامل من قاطني املخيمات بالسكن مع محرم شرعي لها أو بجانبه،
من خلل نقلها ملكان إقامته أو نقله ملكان إقامتها ،مهددة املخالف باملساءلة( .شام – )2017/12/16
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ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .أجرت السلطات الكردية انتخابات محلية يوم الجمعة في املناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال
سورية لتمض ي ً
قدما في خططها إلقامة حكم ذاتي( .رويترز – )2017/12/01
ب .عد "املجلس الوطني الكردي" االنتخابات املحلية املقامة في املناطق الخاضعة لسيطرة "اإلدارة
الذاتية" الكردية غير شرعية كونها تدار من طرف واحد" في إشارة لـ"حزب االتحاد الديمقراطي"( .سمارت
– )2017/12/03
ج .فازت قائمة "األمة الديمقراطية" التي تضم أحز ًابا عدة أبرزها "حزب االتحاد الديمقراطي" بأعلى
نسبة أصوات في انتخابات املجالس املحلية في املناطق الخاضعة لـ "اإلدارة الذاتية" الكردية شمالي سورية
وشرقيها( .سمارت – )2017/12/05
د .اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" رئيس النظام السوري بشار األسد بإطلق يد "الفصائل الطائفية
واإلرهاب األجنبي في سورية التي عاثت فسادا في البلد أرضا وشعبا" ،الفتة إلى أنه "آخر من يحق لهم
الحديث عن الخيانة" .وقالت "قسد" في موقعها الرسمي ،إن "النظام ما يزال يراهن على الفتنة الطائفية
والعرقية" ( )...ونعتقد بأنه وما تبقى من نظام حكمه ،هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة"( .سمارت
– )2017/12/18
ه .أصد ت األحزاب والقوى السياسية املشاركة في فد الية شمال سورية ً
بيانا يرد على تصريحات بشار
ر
ر
األسد األخيرة التي يتهم فيها قوات سوريا الديمقراطية بالخيانة .وقالت األحزاب في بيانها أن تصريح رأس
النظام بشار األسد الذي يستهدف قوات سوريا الديمقراطية ،ال يخدم سوى تعميق األزمة في سورية وأخذ
البلد إلى حرب مدمرة جديدة ،وهو ينال من وحدة سورية( .شام – )2017/12/21

 .2على املستوى العسكري
أ .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس يوم الجمعة إنه يتوقع أن يتحول التركيز إلى االحتفاظ باألراض ي
ً
بدال من تسليح املقاتلين األكراد السوريين مع دخول العمليات الهجومية ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في
سورية مراحلها األخيرة( .رويترز – )2017/12/02
ب .قالت وزارة الدفاع الروسية ،االثنين ،إن "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد) أعربت عن استعدادها
لضمان سلمة العسكريين الروس في الضفة الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور( .سمارت –
)2017/12/04
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ج .شكرت "وحدات حماية الشعب الكردية" ،العمود الفقري لـ "قوات سورية الديموقراطية" ،في بيان
لها ،روسيا بعد اعلن سيطرتها أمس بصورة كاملة على ريف دير الزور الشرقي ،وطرد تنظيم الدولة من
منطقة شرق الفرات بمساعدة روسيا وأميركا .وقد أشاد البيان بـ "القيادة العسكرية الروسية في حميميم
لتقديمها الدعم الجوي واللوجيستي واالستشارة والتنسيق على األرض" (شام)2017/12/04 -
د .وصلت شحنة جديدة من األسلحة من التحالف الدولي إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.
(سمارت – )2017/12/08
ه .انشقت إحدى الكتائب املشاركة في عملية "عاصفة الجزيرة" عن قوات سوريا الديمقراطية،
وانضمت إلى قوات النظام ،وتؤكد مصادر أن االنشقاق جرى بالتنسيق مع القوات الروسية( .املرصد
السوري – )2017/12/09
و .قالت قوات سوريا الديمقراطية إن قوات األسد استهدفت نقاط تمركز عناصرها في قرية البصيرة
بريف ديرالزور الشرقي يوم أمس الخميس باألسلحة الثقيلة ،وذكرت أن ذلك تزامن مع هجمات شنها
عناصر تنظيم الدولة على مواقع عدة تابعة لها .وأضافت :بعد التقدم الذي أحرزه مقاتلو عاصفة الجزيرة
في ريف دير الزور وسط معارك قوية ضد إرهابيي داعش ،حاولت قوات النظام وميليشياته عرقلة تقدم
املقاتلين بقصف عدة مواقع يتمركز بها مقاتلو عاصفة الجزيرة (شام – )2017/12/22
ز .أعلن سيابند والت من ميليشيا (قوات حماية الشعب) الكردية ،الثلثاء ،عن البدء بـ "تأسيس قوة
عسكرية جديدة في "كردستان سورية" تحت مسمى جيش شمال سورية ،لحماية أمن حدودهم شمال
البلد" .وزعم والت أن "التشكيل الجديد قيد التأسيس ،وسيتولى مهمة حماية أمن الحدود" ،ولن يقتصر
عمله على حماية ما ِّ
سماها كردستان سورية بل سيشمل محافظتي الرقة ودير الزور شمال وشرق سورية".
وأضاف أن "التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية يقدم الدعم التقني واألسلحة والتدريب".
(جيرون – )2017/12/27

 .3على املستويات األخرى
توصل نظام األسد إلى اتفاق مع مليشيا وحدات الحماية الشعبية الكردية بشأن عودة جميع الكليات
ً
مؤخرا في محافظة الحسكة ،حيث من املقرر أن تفتح
الجامعية التي قامت مليشيا "األسايش" بإغلقها
ً
مجددا ابتداء من يوم الثلثاء القادم .وكانت ميليشيا "األسايش" الكردية أغلقت كليتي
الكليات أبوابها
العلوم وطب األسنان في حي مشيرفة بمدينة الحسكة ،وذلك من أجل تحويلهما إلى مقرات تابعة ملا يسمى
"اإلدارة الذاتية" التي يسيطر عليها حزب االتحاد الديمقراطي( .مسار – )2017/12/29
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ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1عام
أ .بحث وزير الخارجية الروس ي مع نظيره األميركي ،الخميس ،العملية السياسية في سورية في إطار
مفاوضات "جنيف" .وقال الفروف إنه اتفق مع نظيره تيلرسون على ضرورة املحافظة على وحدة سورية
وسيادتها ،وأصد ت الخا جية الروسية ً
بيانا جاء فيه ،إن الوزيرين ناقشا "إنشاء عملية تفاوضية مستدامة
ر
ر
ضمن إطار مفاوضات جنيف ،وفي صيغة مؤتمر الحوار الوطني" الذي تسعى روسيا لعقده( .سمارت –
)2017/12/07
ب .أكد الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلديمير بوتين ،االثنين ،على "التمسك بمحادثات آستانة،
وضرورة إنجاح مفاوضات جنيف إليجاد حل سياس ي في سورية( ".سمارت – )2017/12/11
ج .دعا املبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا ،الرئيس الروس ي فلديمير بوتين إلقناع
حكومة النظام السوري باملوافقة على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة "لكسب السلم"
بالتعاون مع األمم املتحدة .وأضاف أنه "لم يعد هناك مجال إلضاعة الوقت ( )...البد من العمل مباشرة
على إطلق عملية سياسية تضم الجميع ليكون هناك دستور جديدو انتخابات جديدة" .وأردف أنه "في
حال لم يتم الوصول إلى السلم سريعا ،سنصل إلى تفتيت سورية"( .سمارت – )2017/12/14
د .قال املبعوث األممي إلى سورية "ستيفان دي ميستورا" ،اليوم الثلثاء ،إنه ينوي اقتراح سبل إلطلق
إصلحات انتخابية ودستورية يمكن أن يتفق عليها الطرفان املتحاربان .وأضاف" :أعتقد أن الوقت حان
لتقدم األمم املتحدة بعض التفاصيل املحددة ،ومن ثمة تشجيع إجراء حوار أوسع" .وأضاف ً
أيضا" :نحث
روسيا وإيران وتركيا على النظر ملسألة املختطفين واملفقودين في لقاء أستانة ،البد من إجراء انتخابات
ئاسية وبرملانية في سورية ً
وفقا للقرار ( ."2254شام – )2017/12/19
ر

 .2مسارجنيف
أ .قال بشار الجعفري مبعوث الحكومة السورية إلى محادثات السلم التي تجرى في جنيف إن السعودية
ِّ
"لغمت طريق" جولة املفاوضات ،ولم ترد التوصل إلى حل سياس ي للصراع .وأنها ال تريد أي نجاح ملساعي
التوصل لحل سياس ي سلمي( .رويترز – )2017/12/01
ب .قال بشار الجعفري إن الحكومة السورية ال يمكنها أن تجري محادثات جدية حتى تسحب املعارضة
ً
بيانا يطالب بأال يلعب الرئيس بشار األسد أي دور في حكومة انتقالية .وأضاف" :نحن ال يمكن أن ننخرط
في نقاش جدي في جنيف طاملا أن بيان الرياض لم يسحب من التداول"( .رويترز – )2017/12/01

39

مرصد حرمون

تقرير عن شهر كانون األول /ديسمبر 2017

ً
مشيرا إلى أن قضية
ج .أعلن ديميستورا ،تمديد محادثات "جنيف  "8حتى  15كانون األول الجاري،
"الرئاسة" لم تطرح بعد خلل املفاوضات .وأضاف أن املحادثات ستركز بوجه خاص على صياغة "دستور
ً
أساسيا (لم يتحدث عنهم) لهم تأثير في كل
جديد" وإجراء انتخابات رئاسية وبرملانية ،إضافة إلى  12مبدأ
ش يء في الدستور الجديد( .سمارت – )2017/12/01
د .طرحت هيئة التفاوض رؤية تتضمن "إصلح الجيش السوري وهيكلة املؤسسات األمنية" ردا على
ورقة "املبادئ الخاصة" التي طرحها ديميستورا ،املتعلقة بمستقبل سورية وشكل الدولة .وتضمنت الرؤية
ً
أيضا التأكيد على مبدأ املساءلة واملحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة في سورية
ً
وفقا للقانون الدولي الجنائي من دون تحميل أي جهة مسؤولية تلك الجرائم( .سمارت – )2017/12/01
ه .انسحب وفد الحكومة السورية من محادثات جنيف ،يوم الجمعة ،وقال إنه لن يعود األسبوع املقبل
إذا لم تسحب املعا ضة ً
بيانا يطالب بأال يكون للرئيس بشار األسد دور في أي حكومة انتقالية بعد الحرب.
ر
وقال الجعفري "ما دام الطرف اآلخر يلتزم بخطاب الرياض  2لن يكون هناك أي تقدم وهم يؤسسون
العوائق بشكل طبيعي"( .رويترز – )2017/12/02
و .قال الناطق باسم "وفد التفاوض" يحيى العريض ي إن النظام السوري ال يريد الدخول بالعملية
السياسية "ألنها ستكون نهايته" (سمارت – )2017/12/05
ز .قال وزير الخارجية األميركية ريكس تيلرسون ،األربعاء ،إنهم تركوا لروسيا مهمة "جلب" النظام
السوري الستكمال مفاوضات جنيف .وأضاف أنهم "بناء على القرار األممي  2254قالوا للروس إن من املهم
حضور النظام السوري إلى طاولة املفاوضات ليكون ً
جزءا منها ،وأنهم يعتقدون أنه طاملا بقي بشار األسد
على رأس النظام يجب أن يكون ملتزما بتعهداته بشأن التفاوض"( .سمارت – )2017/12/06
ح .نفى وفد هيئة التفاوض السورية ما تناقلته وسائل إعلم حول تعرضه لضغوط من أجل بقاء رئيس
النظام بشار األسد في السلطة خلل املرحلة االنتقالية .وقال املتحدث باسم الوفد يحيى العريض ي إنه لم
يسمع أي مسؤول أجنبي يدعو لتجميد مطلب رحيل "األسد" في اللقاءات التي جمعتهم مع الوفد خلل
املفاوضات السياسية في مدينة جنيف السويسرية .وتابع" :الواقعية السياسية ال تعني التراجع عن الحقوق
والتنازل عن ملفات األجرام التي ارتكبها النظام واملوثقة عامليا ،وال تعني االلتفاف على القرارات الدولية".
(سمارت – )2017/12/08
ط .عاد وفد الحكومة السورية إلى جنيف يوم األحد الستئناف محادثات مع وسيط األمم املتحدة
ستيفان دي ميستورا بعد غياب استمر أكثر من أسبوع لكن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم في
استعداده للمشاركة في حوار جاد( .رويترز – )2017/12/10
ي .قال رئيس وفد "هيئة التفاوض ،نصر الحريري ،إن ملفي املعتقلين واملساعدات اإلنسانية غير
قابلين للتفاوض ألنهما مشموالن بقرارات مجلس األمن الدولي .وطالب مجلس األمن بتحمل مسؤوليته في
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ً
مؤكدا على إصرار الوفد مناقشة االنتقال السياس ي خلل محادثات
تنفيذ قراراته املتعلقة بسورية،
"جنيف"( .سمارت – )2017/12/11
ك .أكد املوفد األممي إلى سورية ،في لقائه مع املعارضة السورية ،أن تغيير نظام األسد يكون عبر
الدستور أو االنتخابات .وقال إن "فشل جنيف يعني استبداله بسوتش ي"( .شام – )2017/12/12
ل .اتهم مفاوض الحكومة السورية بشار الجعفري املعارضة املدعومة من السعودية ودول غربية
بإفساد أحدث جولة ملحادثات السلم التي تقودها األمم املتحدة ،والتي انتهت يوم الخميس في جنيف من
ً
دون إحراز أي تقدم .وقال إن دمشق لم تكن ترغب في أن تفشل املحادثات لكن املعارضة وضعت شرطا
ً
مسبقا الشهر املاض ي في بيان ختامي ملؤتمر الرياض  ،2وقالت فيه إن الرئيس بشار األسد ال يمكن أن يكون
له دور في االنتقال السياس ي في سورية .وأضاف الجعفري" :من صاغ بيان الرياض  2لغم مسار الجولة
الثامنة لجنيف وأعني بذلك أن مشغلي الوفد اآلخر في الرياض ..السلطات السعودية ومشغلي السلطات
السعودية وأعني بذلك الغربيين ..ال يريدون أساسا ملسار جنيف أن ينجح كحل سياس ي"( .رويترز –
)2017/12/14
م .أعلن مبعوث األمم املتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا ،الخميس ،انتهاء الجولة الثامنة
ً
مهاجما النظام ألن مطالبه "ليست منطقية" .وأضاف أن عملية التفاوض "لم تجر
من مفاوضات جنيف،
ولم تحقق األهداف املتعلقة بها"ً ،
مشيرا أن وفد النظام اعترض على البيان الختامي لوفد هيئة التفاوض
املنبثقة عن مؤتمر "الرياض  "2كونه يتضمن رحيل رئيس النظام بشار األسد .ولفت "دي ميستورا" أن وفد
ً
مزعجا لوفد النظام" ،ولكن
مؤتمر "الرياض  "2أصدر "بيانات مهمة لم تعد تشير إلى السياق الذي كان
األخير أصر عدم االلتقاء به والنقاش "حتى من خللنا"( .سمارت – )2017/12/14
ن .أثنت هيذر نويرت املتحدثة باسم الخارجية األميركية على جهد املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا
وفريقه ،وعلى املشاركة الفعالة لوفد املعارضة السورية ،خلل جولة مفاوضات جنيف التي انتهت أمس
الجمعة .وقالت" :الحظنا املشاركة البناءة لوفد املعارضة السورية ،والتي تتناقض مع عرقلة ومماطلة وفد
النظام السوري"( .جيرون – )2017/12/16
س .قال مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا ،أنه يعتزم تنظيم جولة مقبلة من
محادثات السلم السورية في جنيف في النصف الثاني من كانون الثاني -يناير املقبل( .رويترز –
)2017/12/21
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 .3مسارآستانة
أ .حددت وزارة الخارجية الكازاخية ،االثنين ،موعد الجولة الثامنة ملحادثات "آستانة" حول سورية
يومي  21و 22كانون األول الجاري ،وسيناقش ملفي املعتقلين واملفقودين ،ونزع األلغام( .سمارت –
)2017/12/11
ب .بدأت الخميس ،الجولة الثامنة من املحادثات السورية املنعقدة في العاصمة الكازاخستانية
آستانة ،وقال مدير املكتب الصحافي لوزارة الخارجية الكازاخية إن الوفود املشاركة في املحادثات جميعها
وصلت" ،وبدأت لقاءات خبراء األطراف بالفعل ،وتجري بصيغ ثنائية ومتعددة األطراف .وتناقش املحادثات
استكمال اتفاق "تخفيف التصعيد" في محافظة إدلب ،وستكمال التدابير الواجب اتخاذها لإلفراج عن
املعتقلين في سجون النظام( .سمارت – )2017/12/21
ج .قال ديميستورا إن األطراف املشاركة في املحادثات السورية في آستانة اتفقت على تشكيل "مجموعة
عمل" إلطلق سراح محتجزين في ما وصفه بأنه خطوة أولى جديرة بالثناء باتجاه وضع ترتيبات بين األطراف
املتحاربة( .رويترز – )2017/12/22
د .قال الكرملين إن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان يأملن أن تمهد
محادثات السلم السورية في آستانة الطريق لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتش ي
بروسيا( .رويترز – )2017/12/22
ه .بحث وفد املعارضة السورية ،أمس الخميس في العاصمة الكازاخية آستانة قضية إطلق سراح
املعتقلين لدى النظام السوري ،وسط وعود من قبل األمم املتحدة ،بتحقيق نجاح في امللف .وجاء في بيان
صادر عن املعارضة السورية أمس ،أن "الهدف من املشاركة هو إطلق سراح املعتقلين ،إضافة إلى تثبيت
وقف إطلق النار ،وبخاصة في مناطق خفض التصعيد ،ورفع الحصار عن كافة املدن والبلدات املحاصرة،
وإيصال املساعدات إلى املحتاجين"( .جيرون – )2017/12/22
و .اختتمت الجولة الثامنة من محادثات "آستانة" حول سورية أعمالها ،باتفاق الدول "الضامنة"
(تركيا ،روسيا ،إيران) على تشكيل مجموعة عمل من أجل املعتقلين ،إضافة إلى تحديد موعد ملؤتمر
"سوتش ي" الذي دعت إليه روسيا .وقال عضو اللجنة اإلعلمية والقانونية في "وفد املعارضة" إلى "آستانة"
ياسر الفرحان ،إن البيان الختامي للمحادثات خرج بتوقيع الدول الضامنة الثلث على اتفاق من أجل
إطلق سراح املعتقلينً ،
مبينا أنها خطوة مهمة من خطوات كثيرة يحتاج إليها هذا امللف املهم( .سمارت –
)2017/12/23
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 .4مؤتمرسوتش ي
أ .أبلغ الرئيس الروس ي فلديمير بوتين نظيره السوري بشار األسد يوم االثنين إنه يريد العمل مع إيران
وتركيا لبدء عملية سلم سورية ،وأنه يأمل أن يكون باإلمكان بدء عمل املؤتمر السوري للحوار الوطني،
وإنه سيبحث األمر خلل اجتماعاته املقبلة مع رئيس ي مصر وتركيا( .رويترز – )2017/12/11
ب .قال املتحدث باسم وفد هيئة التفاوض ،يحيى العريض ي ،إن "املعارضة" تقبل بمؤتمر "سوتش ي"
حول سورية ،شريطة أن يخدم مسار املفاوضات في جنيف .ورأى أن مصير املؤتمر "سيكون الفشل إذا
كان الهدف منه التأثير سلبا على محادثات جنيف" .وعن شروط "هيئة التفاوض" لحضور مؤتمر
"سوتش ي" ،قال العريض ي" :الشروط واضحة ،طاملا أنه سينجح عملية السلم ويوجد حل سلميا ويفض ي
إلى انتقال سياس ي ويريح السوريين من االستبداد" (سمارت – )2017/12/15
ج .أعلن وزير الخارجية الروس ي الفروف ،الجمعة ،أن مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة
سوتش ي الروسية سيناقش إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية األمم املتحدة ،األمر الذي
سيمهد للعميلة السياسية وتطبيق قرار مجلس األمن ( .2254سمارت – )2017/12/15
د .قالت روسيا وتركيا وإيران ،يوم الجمعة ،إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في مدينة سوتش ي
الروسية يومي  29و 30يناير كانون الثاني بينما حثت األمم املتحدة الدول الثلث على دعم عملية السلم
املتعثرة في جنيف( .رويترز – )2017/12/22
ه .قال ديميستورا إنه ينبغي تقييم خطة روسيا لعقد "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتش ي
الشهر املقبل من حيث قدرة املؤتمر على دعم محادثات جنيف التي ترعاها األمم املتحدة إلنهاء الحرب في
سورية (رويترز – )2017/12/22
و .قال رئيس الوفد الروس ي إلى محادثات آستانة إن قائمة املشاركين في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
(سوتش ي) ال يضم ممثلين عن "حزب االتحاد الديمقراطي" أو "حزب العمال الكردستاني" .وتابع أن "روسيا
بذلت كل جهدها إلتاحة الفرصة لتمثيل أوسع لألكراد في املؤتمر ،شريطة أال يصطدم ذلك مع الرفض
ً
التركي" ،مردفا " النقطة الحساسة الوحيدة على الصعيد الكردي تتمثل في االتفاق على الجهة التي ستمثل
وفدهم"( .سمارت – )2017/12/22
ز .قال رئيس وفد روسيا إلى محادثات آستانة ،إن الحديث عن رئاسة فاروق الشرع لـ "مؤتمر الحوار
السوري" (سوتش ي) ،محض "شائعات" .وأوضح أنه ال توجد أية أسماء حتى اآلن لرئاسة مؤتمر "سوتش ي"
املزمع عقده نهاية شهر كانون الثاني من العام القادم( .سمارت – )2017/12/23
ح .أعلنت (الجبهة الجنوبية) ،في بيان صدر عنها ،األحدَ ،
فضها "مؤتمر سوتش ي" واصفة املشاركين فيه
ر
ٍ
من مؤسسات الثورة بـ "األعداء"( .جيرون – )2017/12/25
43

مرصد حرمون

تقرير عن شهر كانون األول /ديسمبر 2017

ً
ط .قال املجلس اإلسلمي السوري في بيان ،االثنين ،إن املحتل الروس ي يسعى حثيثا الستثمار عدوانه
ً
سياسيا في فرض ما يسمى "الحل السياس ي" فجدد دعوته ملا يسمى "مؤتمر سوتش ي"
على الشعب السوري
ً
ً
بمقياس مصالحه ووفق رؤيته .ورأى املجلس أن روسيا ليست وسيطا ً
نزيها ومؤهل للحل ،ألنها جزء من
املشكلة ومنحازة ً
تماما للنظام وشريكة له في الجريمة( .شام – )2017/12/25
ي .رفضت  40جماعة سورية معارضة ،من بينها بعض الفصائل العسكرية التي شاركت في جوالت
سابقة من محادثات السلم في جنيف ،املؤتمر الذي تنوي روسيا استضافته في سوتش ي بشأن سورية،
قائلة إن موسكو تسعى لللتفاف على عملية السلم التي تجرى في جنيف برعاية األمم املتحدة ،واتهمت
ً
روسيا بارتكاب جرائم حرب في سورية .وجاء في بيان الجماعات أن موسكو ال تمارس ضغطا على الحكومة
السورية للتوصل إلى تسوية سياسية؛ وأن روسيا لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين،
ولم تضغط على النظام وهي تزعم أنها ضامنة بالتحرك في أي مسار حقيقي نحو إيجاد حل( .رويترز –
)2017/12/26
ك .أعربت الهيئات السياسية في الداخل السوري ،عن رفضها القاطع ملؤتمر سوتش ي وكل ما یصدر
ً
أجساما سياسية أم عسكرية أم شخصيات مستقلة.
عنه من قرارات ،مجرمة كل من يحضره سواء كانت
(شام – )2017/12/26
ل .أكد املجلس األعلى للعشائر والقبائل السورية ،في بيان له ،رفضه بصورة قاطعة املحاوالت الروسية
جميعها الساعية إلى االلتفاف على مباحثات جنيف والقرارات األممية والحل السياس ي خارج دائرة القرارات
الدولية .وقال البيان إن مؤتمر سوتش ي سيعمل على شرعنة االحتلل الروس ي اإليراني وتكريسه بتحويله
إلى وجود عسكري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتس ي( .شام )2017/12/26 -
م .قال سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية إن روسيا وعدت بأن يتم تمثيل املنطقة
املتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لسيطرة األكراد في شمال سورية في محادثات السلم التي تستضيفها
ً
الشهر املقبل .وإن موسكو وعدت بمشاركة  155ممثل من املنطقة في املؤتمر( .رويترز – )2017/12/27
ن .أكد مبعوث الرئيس الروس ي الخاص إلى سورية "ألكسندر الفرينتييف" ،أن موسكو لن تمارس أي
ضغط على املشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتش ي عند اتخاذ قراراتهم .وقال ألكسندر
الفرينتييف إن "قا ب التسوية السورية" يجب أن يكون ً
واحدا ،وشدد على ضرورة جلوس ممثلي النسيج
ر
ً
مؤكدا "ضرورة التجذيف في اتجاه واحد لتحقيق التسوية لألزمة السورية"( .شام –
السوري جميعهم،
)2017/12/27
س .قالت جماعة االخوان املسلمين في بيان لها ،إن الروس "محتلون وليسوا وسطاء" ،وشدد البيان على
أن ما تقوم بها روسيا من فرض حل باإلكراه من خلل الدعوة إلى مؤتمر سوتش ي والذي ينفذ الرؤية
الروسية التي تتمحور حول بقاء األسد ،هو "تكريس للظلم والهيمنة واالستبداد" .وأعرب البيان عن رفض
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ً
مضيفا أنها "تعتبره ترسيخا للحتلل الروس ي وتجاهل للحل
الجماعة ملؤتمر سوتش ي ،وكل ما سيصدر عنه،
السياس ي املنصوص عليه في قرارات جنيف ،والذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلحيات من
أجل عملية انتقال سياس ي ال يكون فيها لألسد ونظامه أي دور أو مشاركة" .ودعا البيان القوى الثورية
والشخصيات الوطنية السورية جميعها إلى مقاطعة مؤتمر سوتش ي ومناهضته ،ورفض الترويج له،
والوقوف ً
صفا ً
واحدا ضد أي اختراق للثورة السورية( .شام – )2017/12/27
ع .أكد رئيس تيار "الغد السوري" املعارض "أحمد الجربا" ،بأن حضور األمم املتحدة وبعض الدول
اإلقليمية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتش ي سيكون ً
مفيدا ،وسيؤدي إلى إنجاح املؤتمر .وقال
الجربا" :هناك قرار بالذهاب إلى سوتش ي ..وهناك ش يء مشجع هو أن األمم املتحدة ستكون موجودة ودي
ميستورا سيكون موجودا وهناك تركيا وإيران ودول عربية فاعلة أيضا ستكون موجودة ،وهذا يعطي
املوضوع جدية أكبر ،ووجود األمم املتحدة ش يء مفيد"( .شام – )2017/12/27
ف .قالت الحركة السياسية النسوية السورية ،في بيان لها :إن مؤتمر "سوتش ي" سيؤدي إلى البلبلة،
وضياع الجهد األممي ،وتشتيت حقوق الشعب السوري ،مؤكدة تمسكها بـ "الشرعية الدولية املتمثلة في
قرارات األمم املتحدة ،وبخاصة القرار ( ،)2254وبيان (جنيف  ،")1إطا ًرا للحل في سورية .وأضاف البيان
ِّأن "مسار جنيف التفاوض ي هو وحده املسار املحايد الذي يوفر الشرعية اللزمة ،ألي حل سياس ي ،يمكن
أن يحقق آمال الشعب السوري ،في االنتقال السياس ي ،من النظام االستبدادي إلى النظام الديمقراطي".
(جيرون – )2017/12/39
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ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .كشفت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،أمس الخميس ،أن واشنطن ستسحب "كافة األسلحة
التي من شأنها تهديد تركيا ،من يد (حزب االتحاد الديمقراطي) في سورية .وقال إريك باهون ،املتحدث باسم
دائرة الشرق األوسط في البنتاغون" :سنجمع األسلحة التي قد تشكل ً
تهديدا لحليفتنا تركيا ،واألتراك لديهم
لوائح بهذه األسلحة"( .جيرون )2017/12/01 -
ب .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،يوم الجمعة ،إنه يتوقع أن يتحول التركيز إلى االحتفاظ
ً
باألراض ي بدال من تسليح املقاتلين األكراد السوريين مع دخول العمليات الهجومية ضد تنظيم الدولة
اإلسلمية في سورية مراحلها األخيرة( .رويترز – )2017/12/02
ج .وصفت الخارجية األميركية الوضع اإلنساني في الغوطة الشرقية بـ"الخطر" ،وطالبت روسيا
بالضغط على حكومة النظام السوري إلدخال املساعدات وتسهيل دخول األمم املتحدة( .سمارت -
)2017/12/02
د .قال مسؤول في اإلدارة األميركية إن بلده ستعمل على إبعاد امليليشيات اإليرانية عن الحدود
"اإلسرائيليلة" مع سورية لتهدئة "قلقها" من استغلل إيران لوقف إطلق النار جنوبي سورية من أجل
توسعة سيطرتها( .سمارت )2017/12/03 -
ه .قال إريك باهون املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية ِّإن بلده "ستحتفظ بوجود عسكري لها في
سورية ،طاملا كان ذلك ضرورًيا"( .جيرون – )2017/12/06
َ
َ
وِّ .
حمل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،سلفه الرئيس السابق باراك أوباما ،مسؤولية تدخل روسيا
عجزا" ،تجاه ذلك ،بسبب أن "الرئيس أوباما لم يفعل ً
وإيران في سورية ،ولفت إلى أن أميركا "أظهرت ً
شيئا".
(جيرون – )2017/12/09
ِّ
املتحدث باسم القيادة املركزية األميركية ،أن "قوات التحالف الدولي باقية في
ز .أكد جون توماس،
سورية ،لدعم عمليات (قوات سوريا الديمقراطية) حتى إنجاز مفاوضات الحل السياس ي في جنيف.
وأضاف أن "القوات األميركية ستواصل محاربة التنظيمات اإلرهابية القريبة من تنظيم (القاعدة) في
سورية ،بما فيها (جبهة النصرة) ،بغض النظر عن وجود (داعش)( .جيرون – )2017/12/12
ح .عبرت الواليات املتحدة عن تشككها في إعلن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين عن سحب كبير للقوات
الروسية من سورية ،وقالت إن إعلنه تحقيق النصر ضد تنظيم الدولة اإلسلمية سابق ألوانه( .رويترز –
)217/12/13
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ط .قال الرئيس األميركي دونالد ترامب" :انتصرنا على تنظيم الدولة في العراق ،وانتصرنا في سورية ()...
لكنهم ينتشرون في مناطق أخرى ،سنلحقهم بذات السرعة التي ينتشرون بها"( .سمارت – )2017/12/13
ي .قال وزير الخارجية األميركي" ،ريكس تيلرسون" ،إن الواليات املتحدة تعمل مع حلفائها في املنطقة
وشركائها األوروبيين ملواجهة السلوك اإليراني املخرب واملزعزع للستقرار في املنطقة ،وإرسالها السلح
للمنظمات اإلرهابية في دول املنطقة .وأكد أن "إيران ال تعمل شيئا سوى زعزعة االستقرار في املنطقة،
والكثير من هذه الصراعات مستمرة في املنطقة بسبب تورط إيران فيها ،لذا نريدً ،
جنبا إلى جنب مع شركائنا
في املنطقة وأيضا في أوروبا ،تحميل إيران املسؤولية على تلك السلوكيات واألنشطة"( .شام –
)2017/12/13
ك .أبدى السيناتور األميركي جون ماكين ،رئيس لجنة الخدمات املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي،
قلقه حيال التقارير التي أشارت إلى "قبول إدارة ترامب باستمرار بشار األسد ،ألربع سنوات أخرى ،في الحكم
في سورية" ،ورأى أن "استمرار سيادة األسد في سورية لن يؤدي إال إلى خلق املزيد من العنف والتطرف".
وقال ماكين ،في بيان رسمي ،إنه "خلل نحو سبع سنوات من الحرب األهلية في سورية؛ تلوثت أيدي بشار
بدعم من روسيا ،استطاع ارتكاب أعمال وحشية
األسد بدماء ما يقرب من نصف مليون إنسان ،وأنهٍ ،
ً
واحدا من أكثر
وإرهابية في سورية  -بما في ذلك استخدام األسلحة الكيماوية ضد شعبه  -وأصبح
الدكتاتوريين دموية في العالم"( .جيرون – )2017/12/14
ل .دعت الواليات املتحدة داعمي الحكومة السورية ،يوم الجمعة ،للضغط على دمشق لدفعها
"للمشاركة بشكل كامل" في املفاوضات مع املعارضة ،قائلة إن عدم التوصل إلى حل سياس ي في هذا البلد
يهدد باضطرابات ال نهاية لها( .رويترز – )2017/12/15
م .كشف املتحدث باسم "البنتاغون" إريك باهون ،عن اتفاق بين الواليات املتحدة األميركية وروسيا
ينص على بقاء قوات التحالف الدولي شرق نهر الفرات والقوات الروسية غربه في دير الزور .وقال باهون
أن الدولتين اتفقتا "شفويا" على ذلك أواخر تشرين الثاني( .سمارت – )2017/12/15
ن .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،إن إيران منخرطة بقوة في إبقاء رئيس حكومة النظام السوري
بشار األسد في السلطة على الرغم من ارتكابه مجازر بحق السوريين بما فيها استخدامه األسلحة الكيماوية.
وأضاف أن إيران بسبب دعمها لـ"حزب هللا" اللبناني ،تسهم في قتل أناس أبرياءِّ ،
وعد ذلك "غير شرعي".
(سمارت – )2017/12/16
س .قال املبعوث األمريكي الخاص لدى التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة اإلسلمية إن من املرجح
ً
انسحابا
أن تحتفظ روسيا بوجود كبير في سورية على الرغم من إعلن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين
ًّ
جزئيا لقواته( .رويترز – )2017/12/21
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ع .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس يوم الجمعة إنه يتوقع زيادة عدد املدنيين األميركيين في سورية،
وبينهم متعاقدون ودبلوماسيون ،مع اقتراب املعركة ضد متشددي تنظيم الدولة اإلسلمية من نهايتها
وتحول التركيز إلى إعادة البناء وضمان عدم عودة املتشددين( .رويترز – )2017/12/29
ف .حذر وزير الدفاع األميركي "جيم ماتيس" ،نظام األسد من شن أي هجوم على "قوات سوريا
الديموقراطية" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري( .شام – )2017/12/30

 .2روسيا اًلتحادية
أ .طالب وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف الواليات املتحدة األميركية ،الخميس ،بسحب قواتها
من قاعدة التنف شرقي سورية .وأضاف أن "على جميع القوات األجنبية العاملة في سورية ،والتي لم تأخذ
موافقة األمم املتحدة والنظام السوري ،االنسحاب من البلد بعد هزيمة تنظيم الدولة"( .سمارت –
)2017/12/01
ب .قالت وزارة الدفاع الروسية االثنين ،إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعربت عن استعدادها
لضمان سلمة العسكريين الروسيين في الضفة الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور( .سمارت –
)2017/12/04
ج .قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين ،االثنين ،إنه "من الضروري" عودة السكان املسيحيين،
ومجموعة عمل الكنيسة الروسية وكنيسة "الروم الكاثوليكية" إلى سورية( .سمارت – )2017/12/04
د .قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين إن النصر الكامل تحقق على تنظيم الدولة اإلسلمية على ضفتي
نهر الفرات في سورية .وأضاف أن العملية العسكرية في املنطقة اكتملت اآلن وإن التركيز سيتحول إلى عملية
سياسية ستشمل في نهاية املطاف إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية( .رويترز – )2017/12/06
ه .قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروس ي "الدوما" ،إن القاعدتين العسكريتين الروسيتين
في محافظتي طرطوس واللذقية غربي سورية ،ستستمران في العمل ،وتتطوران بعد انتهاء العملية
العسكرية .وأضاف أن "القاعدتين لن تستمران بالعمل فقط ،بل ستقومان بتطوير قدراتهما وخصائصهما
في وضع آفاق طويلة األمد لوجود روسيا في املنطقة ،غير املستقرة"( .سمارت – )2017/12/07
و .قال رئيس هيئة األركان الروسية فاليري غيراسيموف إن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة
اإلسلمية" بقيادة الواليات املتحدة في سورية "فشلت في تحقيق نجاحات مهمة" .وأضاف أن "التحالف
تمكن فقط من تحرير مدينة الرقة شمالي بعد حصارها ملدة ً 11
شهرا في حملة أدت إلى تدمير  90باملئة منها".
(سمارت)2017/12/07 -
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ز .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،إن بلده ال تخطط للتعاون مع الواليات املتحدة األميركي
بشأن محافظة إدلب ألن ذلك غير مثمر ،وقد يأتي بنتائج عكسية( .سمارت – )2017/12/07
ح .اتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ،التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسلمية" الذي
تقوده أمريكا بالتركيز في سورية على مواجهة قوات النظام وقصف مواقعها بشكل مباشر .وقالت إن "أول
نتيجة للتحالف في مكافحة التنظيم في سورية كانت تدمير محافظة الرقة والسكان ،وإن كان هناك دور
إيجابي لها إنها لم تتمكن من تدمير بقية املدن السورية بالقصف املتواصل" (سمارت – )2017/12/10
ط .قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين ،يوم االثنين ،إن روسيا ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية
الروسية في محافظة اللذقية السورية وعلى منشأة بحرية في طرطوس "بشكل دائم" على الرغم من قرار
ببدء سحب بعض قواتها من سورية( .رويترز – )2017/12/11
ي .أكد الرئيس الروس ي "فلديمير بوتين" ،أن التسوية السياسية في سورية وصلت إلى مراحل متقدمة،
وأنه "يجب وضع دستور جديد لسورية وتنظيم االنتخابات تحت رعاية األمم املتحدة"( .شام –
)2017/12/11
ك .قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن عناصر من القوة العسكرية الروسية في سورية بدؤوا بالفعل
العودة إلى روسيا( .رويترز – )2017/12/11
ل .قال عضو مجلس النواب الروس ي "الدوما" دميتري بيليك ،إن روسيا ستبقي على سفن األسطول
الروس ي عند الشواطئ السورية ،وأوضح أن مجموعة مؤلفة من  10سفن بما فيها السفن املزودة بصواريخ
"كاليبر" املجنحة ستبقى عند الشوطئ السورية" ،الحتمال قيام تنظيم الدولة اإلسلمية بأعمال استفزازية
هناك"( .سمارت – )2017/12/13
م .قال الرئيس الروس ي إن الواليات املتحدة تتجاهل معلومات قدمتها روسيا بشأن مقاتلين سوريين
يسافرون إلى العراق .وأضاف" :ليس هناك رد فعل أمريكي ألنهم يعتقدون أنه يمكن استخدامهم ملحاربة
األسد .هذا هو أبسط ش يء .لكنه أخطر ش يء في الوقت نفسه حتى على من يقومون بذلك"( .رويترز –
)2017/12/14
ن .قال السفير الروس ي لدى األمم املتحدة في جنيف" ،أليكس ي بورودافكين" ،الجمعة ،إنه على وفد
املعارضة إعلن الجاهزية ملحاربة تنظيم الدولة وجبهة النصرة ،ودعم وقف القتال ،وإنشاء مناطق خفض
ً
ً
العنف ،والتوقف عن وصف وفد الحكومة السورية بوفد النظام ،فضل عن التخلي عما اعتبره شرطا
ً
مسبقا أال وهو رحيل بشار األسد( .شام – )2017/12/16
س .قال وزير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" ،إن بلده تقف مع تركيا وإيران ً
جنبا إلى جنب،
للمحافظة على وحدة األراض ي السورية ودحر التنظيمات اإلرهابية منها .وأكد أن الدول الثلث (تركيا
وروسيا وإيران) ،متفقة على املبادئ األساسية في سورية( .شام – )2017/12/16
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ِّ
ع .ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين حث إسرائيل على عدم اإلقدام
على أية خطوة يمكن أن تؤثر في الجهد الهادف لضمان استقرار رئيس النظام بشار األسد .ونقلت قناة
التلفزة اإلسرائيلية األولى عن املصادر قولها إن بوتين بعث برسالة للقيادة اإلسرائيلية ِّ
شدد فيها على أن
ضمان استقرار نظام األسد يخدم املصالح اإلسرائيلية في سورية ،محذ ًرا من أن تقدم تل أبيب على أي
خطوات قد تقود إلى ِّ
املس باستقرار النظام( .شام – )2017/12/16
ف .قال فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع واألمن في مجلس االتحاد الروس ي :إن واشنطن لن تترك
ً
"سورية وشأنها ببساطة"ً ،
مجددا ،من أجل زعزعة الوضع فيها" وأضاف أن
متهما إياها بأنها تعمل "بالخفية
َ
هذه "ليست املرة األولى التي يدعم فيها األميركيون اإلرهابيين والقوى املدمرة األخرى… أميركا تريد تحويل
سورية إلى ليبيا ثانية"( .جيرون – )2017/12/18
ص .قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن املعارضة السورية تخرب محادثات
السلم في جنيف سعيا إلفساد االستعدادات الروسية ملؤتمر مقترح للحوار الوطني السوري( .رويترز –
)2017/12/21
ق .صادق البرملان الروس ي الـ (دوما) ،يوم الخميس ،على االتفاق الذي ِّ
تم توقيعه مع نظام األسد ،حول
"توسيع أرض املركز اللوجستي للبحرية الروسية ،في ميناء طرطوس ،ودخول السفن الحربية الروسية إلى
البحر اإلقليمي واملياه الداخلية وموانئ سورية" .وقال نائب وزير الدفاع الروس ي نيكوالي بانكوفِّ :
يثبت
االتفاق لروسيا "حق االحتفاظ بما يصل إلى  11سفينة حربية ،في آن واحد في املركز ،بما في ذلك السفن
العاملة بالطاقة النووية" ،وكذلك أماكن "انتشار وتواجد العناصر وأفراد األطقم الروسية وتحديد
صفاتهم القانونية"( .جيرون – )2017/12/21
ر .أعلن وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،يوم الخميس ،أن منطقة خفض التصعيد في إدلب
ً
تعقيدا بسبب وجود هيئة تحرير الشام .أضاف" :بالطبع ،إن منطقة خفض التصعيد في
تعد أكثر املناطق
إدلب متوترة جدا ،وعلى األغلب األكثر تعقيدا ،بالفعل هناك ال يزال مسلحو "جبهة النصرة" متواجدين،
ويجري العمل معهم ،ليتوقفوا عن ممارساتهم الوحشية"( .شام – )2017/12/21
ش .قال مبعوث الرئيس الروس ي فلديمير بوتين لسورية إنه ال مبرر لبقاء القوات األميركية في سورية،
وإن أسباب واشنطن املعلنة إلبقاء وجود عسكري هناك ال أساس لها( .رويترز – )2017/12/21
ت .قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،إنه ما زال هناك جزء من الجنود الروسيين
في سورية ،وهم على استعداد كامل للقتال ومساعدة قوات النظام السوري "ملنع انتقال املجموعات
اإلرهابية" إلى دول الجوار .وأضافت أن "الوضع األمني اليزال ً
صعبا في سورية وهناك خطر وقوع عمليات
إرهابية ،على الرغم من القضاء على تنظيم الدولة اإلسلمية"( .سمارت – )2017/12/21
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ث .كشف املبعوث الخاص للرئيس الروس ي إلى سورية "ألكسندر الفرينتييف" عن قيمة الخسائر
ً
مطالبا املجتمع الدولي ببذل جهد مشترك إلعادة إعمار
االقتصادية في سورية ،وتقدر بـ  400مليار دوالر،
سورية ودعم اقتصادها( .شام – )2017/12/24
خ .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف :إن الوجود العسكري األميركي في سورية غير قانوني،
وهو يعوق التسوية السياسية ،ويهدد وحدة البلد ،وأنه "لم يعد هناك مبرر لهذا الوجود ،بخاصة بعد
القضاء على تنظيم (داعش)"( .جيرون – )2017/12/25
ذ .قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن روسيا بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها
البحرية والجوية بسورية ،وذلك مع موافقة البرملان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروس ي هناك.
وقال فيكتور بونداريف رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس االتحاد الروس ي للوكالة إن االتفاق الذي وقع
عليه الطرفان في  18يناير كانون الثاني يقض ي بأن توسع روسيا منشأة طرطوس البحرية التي تمثل القاعدة
الوحيدة لروسيا في البحر املتوسط وكذلك السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام املياه االقليمية
واملوانئ السورية( .رويترز – )2017/12/26
ض .قال وزير الخارجية سيرجي الفروف إن الجزء الرئيس ي من املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في
سورية انتهى .وأضاف أن املهمة الرئيسة في سورية اآلن هي "تدمير جبهة النصرة"( .رويترز – )2017/12/27
ظ .اتهم رئيس هيئة األركان الروسية العامة الواليات املتحدة بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم الدولة
اإلسلمية في سورية ملحاولة زعزعة استقرار البلد( .رويترز – )2017/12/27
غ .قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين ،إن قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين في سورية ،تشكلن
ً
عامل ً
مهما لحماية املصالح الروسية( .شام – )2017/12/28
أأ .قال الكرملين يوم السبت إن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار األسد في تهنئة
بالعام الجديد بأن روسيا ستستمر في دعم جهد سورية في الدفاع عن سيادتها .وإن بوتين أكد أن روسيا
"ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لسورية لحماية سيادة الدولة ووحدتها وسلمة أراضيها ولتعزيز
عملية التسوية السياسية وكذلك جهود إنعاش االقتصاد الوطني"( .شام – )2017/12/30

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .قالت املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،إنه ال بديل عن
األمم املتحدة لقيادة العملية السياسية في سورية .وأكدت أن كل طرق العملية السياسية يجب أن تؤدي
إلى "جنيف" وتحت قيادة األمم املتحدة ،منوهة أنها لن تكون ذات "شرعية ومصداقية" ما لم تكن تحت
قيادة األخيرة( .سمارت – )2017/12/01
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ب .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،إن التحرك العسكري ضد تنظيم "الدولة" سيستمر حتى
ً
مضيفا أن بلده ستقوم بمبادرات مع شركائها عند انتهاء الحرب
منتصف أو أواخر شباط العام القادم،
على األراض ي السورية( .سمارت – )2017/12/11
ج .طالب وزير الخارجية الفرنس ي ،برحيل "املقاتلين اإليرانيين املوجودين في سورية" كافة ،وأكد رفض
بلده أي محور إيراني يمتد من "البحر املتوسط إلى طهران" .وأوضح لودريان أن إيران "توفد مقاتلين،
وتدعم (حزب هللا الشيعي اللبناني) في سورية"( .جيرون – )2017/12/12
د .اتهمت فرنسا الحكومة السورية بأنها ال تفعل ً
شيئا من أجل التوصل التفاق سلم بعد نحو سبعة
أعوام من الحرب ،وقالت إنها ترتكب "جرائم جماعية" في منطقة الغوطة الشرقية حيث تفرض القوات
الحكومية حصا ًرا على  400ألف شخص .وقال السفير الفرنس ي لدى األمم املتحدة جيرار أرو" :نظام األسد
لم يدخل أي مفاوضات منذ بداية الحرب األهلية ...هم ال يريدون تسوية سياسية بل يريدون القضاء على
أعدائهم" (رويترز – )2017/12/15
ه .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،األحد ،إنه "يجب التباحث مع بشار األسد" ،بعد القضاء
على تنظيم (داعش) ً
نهائيا في سورية .وأضاف أن "بشار هو عدو الشعب السوري ،أما عدوي فهو (داعش)"،
ً
مشيرا إلى أن "بشار األسد سيكون هنا ،ألنه محمي من جانب أولئك الذين ربحوا الحرب على األرض :إيران
أو روسيا ،من هنا ال يمكن القول إننا ال نريد التحدث إليه أو إلى ممثليه"( .جيرون – )2017/12/18
و .قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم الثلثاء إن بشار األسد يناصب مليين السوريين العداء،
وليس في وضع يسمح له بإعطاء فرنسا ً
دروسا( .رويترز – )2017/12/19
َ
النظام السوري السماح لقوافل اإلغاثة بالدخول إلى الغوطة الشرقية
ز .طالب بيان للخارجية األملانية
املحاصرة .وأعربت الخارجية األملانية عن قلقها الشديد من تردي األوضاع اإلنسانية ،في الغوطة الشرقية
الخاضعة لحصار خانق من قبل النظام السوري .مشيرة إلى أنه "بالرغم من كافة املبادرات ،يرفض النظام
إخراج املدنيين الذين يحتاجون إلى العلج واملساعدات الطبية"( .جيرون – )2017/12/19
ح .قالت املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،إنهم سيبدؤون
باإلعداد إلعادة إعمار سورية مع املجتمع الدولي خلل مؤتمر بروكسل املزمع عقده في شهر نيسان املقبل.
وأضحت أنهم سيبدؤون التخطيط ملستقبل سورية وإعادة إعمارها بناء على تسوية سياسية يجب التوصل
إليها في جنيف ،مضيقة "سنسخر كل مواردنا ،بما فيها املوارد االقتصادية واملالية ،ملساعدة كافة األطراف
للتوصل إلى هذه التسوية السياسية"( .سمارت – )2017/12/20
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 .4الدول العربية
ال يوجد.

 .5إيران
أ .قال مستشار املرشد اإليراني للشؤون الدولية علي أكبر واليتي األحد ،أن الواليات املتحدة األميركية
تريد االحتفاظ بمدينة الرقة ،لكنها " ُ
ستطرد" منها كما حصل في مدينة البوكمال .وأضاف أن أميركا أنشأت
ًّ
ًّ 12
عسكريا في سورية ،وتريد رفع عدد جنودها إلى عشرة آالف( .سمارت – )2017/12/03
مقرا
ب .قال قائد الحرس الثوري اإليراني ،محمد علي جعفري ،إن قواته استطاعت إنشاء ما وصفها بـ "خليا
ً
مضيفا "سوف نرى تأثيرها في املستقبل" .وأكد أن "الحرس استطاع إنشاء
مقاومة في الشرق األوسط"،
قوات كبيرة من املتطوعين ملكافحة اإلرهاب في سورية ،حيث تعمل قوات شيعية من العراق ولبنان
وأفغانستان واليمن في سورية لتنفيذ السياسات اإليرانية باملنطقة" .وأشاد الجعفري بدور الباسيج
ً
نموذجا يمكن أن يساعد الكيانات األخرى في الشرق
(امليليشيات املتطوعة التي تعمل تحت الحرس الثوري)
األوسط( .شام – )2017/12/03
ج .أعلن أمين عام املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني إن ميليشيات بلده باقية في
سورية حتى إنهاء من أسماهم "املجموعات اإلرهابية" كافة ،وقال إن "التواجد اإليراني" مستمر في تقديم
"خدماته االستشارية" وبطلب من "الحكومة الشرعية" (حكومة النظام السوري) حتى "إبادة املجموعات
اإلرهابية" فيها( .سمارت – )2017/12/18

 .6تركيا
أ .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم الثلثاء ،إن بلده "ستقض ي تماما في القريب العاجل" في
سورية على أولئك املرتبطين باملسلحين األكراد( .رويترز )2017/12/05 -
ب .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الثلثاء ،إن الواليات املتحدة األميركية تنفذ خطة "خبيثة"
ضد بلده من خلل تزويد "حزب االتحاد الديمقراطي" الكردي باألسلحةً ،
مؤكدا أن تركيا لن تسمح بإقامة
دولة "إرهابية" شمالي سورية( .سمارت – )2017/12/05
ً
ج .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،الثلثاء ،إن بلده لم تعد ترى
خطرا من جانب
حكومة النظام السوري لبلده ،وأنه أصبح من املاض ي .وأضاف أن الخطر قادم اآلن من "حزب االتحاد
الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني" ،وإن كانت هناك "عملية عسكرية من طرفنا فسنبحث تفاصيلها
مع روسيا" (سمارت – )2017/12/12
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د .أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،األحد ،أن بلده عازمة "على تطهير كل من عفرين ومنبج وتل
أبيض ورأس العين والقامشلي ،من اإلرهابيين" ،في إشارة إلى (حزب االتحاد الديمقراطي) الكردي .وأضاف:
"لن نسمح بتأسيس أعشاش إرهابية بجوار حدودنا"( .جيرون – )2017/12/18
ه .أوشكت السلطات التركية االنتهاء من بناء جدارها العازل على الحدود السورية التركية ،حيث شيدت
 781كيلو ً
مترا من الجدار البالغ طوله اإلجمالي  911كيلو م ًترا .وتهدف تركيا إنهاء مشروعها املعروف بـ
"السور التركي" مع حلول فصل الربيع ،إلغلق كامل حدودها بهدف الحد من التنقل "غير الشرعي"( .سمارت
– )2018/12/18
و .وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،يوم األربعاء ،الرئيس السوري بشار األسد بأنه "إرهابي"،
وقال إن من املستحيل مواصلة مساعي السلم السورية في وجوده( .رويترز – )2017/12/27

 .7إسرائيل
أ .أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أن إسرائيل لن تسمح إليران بإنشاء أي قواعد عسكرية
في سورية أو الحصول على أسلحة نووية .وقال إن "إيران تحاول إقامة قواعد عسكرية لتنفيذ خطتها بتدمير
إسرائيل"( .سمارت – )2017/12/03
ب .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" لن تسمح للجيش اإليراني بتعزيز وجوده
العسكري في الداخل السوري .وأضاف أن بلده تحمي أمنها؛ "بتمسكنا بسياسة واضحة ،ولن نسمح للجيش
اإليراني باالستقرار في سورية ملهاجمتنا ،وسنعمل على منع إنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة تستهدفنا"( .جيرون
– )2017/12/28

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "االستخدام الزائد للذخائر العنقودية املحظورة" سوفياتية
الصنع من قبل قوات النظام السوري ،في شن هجمات عشوائية ومباشرة على املدنيين املحاصرين في
الغوطة الشرقية؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من  10مدنيين ،والدفع باألزمة اإلنسانية في املنطقة إلى حافة
االنهيار( .جيرون – )2017/12/01
ب .قالت أودري أزوالي املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)ُ " :د ِّمرت
معظم مواقع التراث العاملي بشكل كبير في سورية ،بما في ذلك مدينة تدمر ،فيما تحولت مدينة حلب ،وهي
واحدة من أقدم املدن في العالم ،إلى ركام"( .جيرون – )2017/12/01
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ج .أعلنت األمم املتحدة عن إطلق خطة لدعم أكثر من خمسة مليين الجئ سوري والدول املضيفة
لهم خلل العامين القادمين لإلسهام في تقديم التعليم والصحة والغذاء والحماية االجتماعية وكسب
العيش( .سمارت – )2017/12/13
د .مدد مجلس األمن الدولي ،الثلثاء ،لعام واحد قرا ًرا بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى املحاصرين في
سورية ،بتأييد  12دولة وامتناع روسيا والصين وبوليفيا .وينص القرار الذي أعدته السويد واليابان ومصر
على تمديد إيصال املساعدات إلى سورية حتى العاشر من كانون الثاني ( .2019سمارت – )2017/12/19
ه .كشف تقرير جديد ملنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (فاو) ،أن ما يجري في سورية أدى
إلى "انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  67في املئة ،كما قوض األمن الغذائي بشكل كبير" .وأكد التقرير
أن ما بين " 70و 80في املئة من السوريين بحاجة اآلن إلى مساعدات إنسانية" ،وأن نسبة " 50في املئة من
السوريين يحتاجون إلى مساعدات غذائية"( .جيرون – )2017/12/22
و .أكد مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية الخاص بسورية يان إيغلند ِّأن نظام األسد يستخدم
مسألة إجلء األطفال املصابين واملرض ى من الغوطة الشرقية املحاصرة وسيلة للمساومة .وقال ِّإن نظام
األسد يعرض مطالبه على املعارضة السورية في مقابل السماح بإجلء األطفال املرض ى واملصابين من
الغوطة( .مسار – )2017/12/28
ز .كشفت منظمة األمم املتحدة لحماية األطفال "اليونيسيف" في تقرير صادر عنها عن ارتفاع مستوى
االنتهاكات ضد األطفال خلل عام  ، 2017وخاصة في املناطق التي تشهد نزاعات مسلحة .ودعت إلى توفير
الرعاية الضرورية لألطفال وتجنيبهم الصراعات التي تحدث في العالم .وشدد التقرير على سوء وضع أطفال
ً
دروعا بشرية ،واستهدافهم من قبل القناصة( .شام –
سورية في املناطق املحاصرة ،واستخدامهم
)2017/12/29

 .9أخرى
أ .اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي على املشاركة في "مجموعة اتصال حول
إليها .وقالت السفيرة الفرنسية في موسكو
سورية" وسط سعي فرنس ي لضم السعودية وإيران وتركيا ومصر ٍ
ًّ
سيلفي بيرمان إن كل من فرنسا وروسيا والواليات املتحدة وبريطانيا والصين اتفقت على "التسوية
السياسية" من خلل مفاوضات "جنيف" ،مشيرة أنه "في حال اتخاذ قرار ،يجب املصادقة عليه في األمم
املتحدة"( .سمارت – )2017/12/05
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ب .قالت وزيرة الدفاع األسترالية ماريز باين إن بلدها ستنهي الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة
اإلسلمية في العراق وسورية ،وتعيد طائراتها من طراز سوبر هورنيت بعد مشاركتها ملدة ثلث سنوات في
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة في الشرق األوسط( .رويترز – .)2017/12/22

حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ً
 .1تحت عنوان "ملاذا يتنازل األسد؟" كتب ميشيل كيلو مقاال في العربي الجديد ،تناول فيه ممارسات
بدعم وتوج ٍيه روسييين ،وتواطؤ وصمت دولييين،
نظام األسد التي تزدري املجتمع الدولي والقرارات الدولية ٍ
وتساءل ما الذي يدفع األسد في أحوال كهذه إلى االنصياع للعملية السياسية والقرارات الدولية والتوقف
عن قتل السوريين؟ وهذا بعض ما جاء في املقال:
"على الرغم من أن بشار الجعفري ،رفض طلب املبعوث األممي ،باالنخراط في مفاوضات مباشرة مع
وفد املعارضة ،ورفض البقاء في جنيف إلعطاء التفاوض مدى زمنيا كافيا ،ورفض جدول األعمال الذي
ِّ
قدمته األمم املتحدة ،وذاك الذي اقترحته املعارضة .مع ذلك ،احتفلت وسائل اإلعلم الغربية بما سمته
"بدء املفاوضات العملية في جنيف" ،ولم تقل ،هي أو أي أحد من الرسميين الدوليين ،إن الوفد األسدي
عطل املفاوضات قبل قدومه إلى جنيف ،وقدم إليها ليستمر في تعطيلها ،وإن سلوك نظامه يلغي عمليا
بنصوص ال تحتمل تفسيرات
القرارات الدولية التي رسمت خريطة طريق واضحة للحل السياس ي الدولي،
ٍ
ِّ
متعددة ،أو مجافية ملعناها النص ي ،ولآلليات التي تقترحها لبلوغ السلم".
"لم يدن أحد إلى اليوم سلوك األسد الذي يعطل مؤسسات النظام الدولي الشرعية ،ويتعامل معها بقدر
ٌ
قتلة ُيعاملون بهذا الحرص ،فلماذا يتنازلون ،وينصاعون للقرارات الدولية ،ويقلعون
من االزدراء ،إذا كان
سبعة قيل إنها اتخذت لضمان حقهم في لقمة خبز ،ومقعد
عن قتل السوريين ،الذين لم يطبق أي قرار من
ٍ
دراس ي ،وحبة دواء ،وسقف آمن."...
"إذا كانت موسكو قد اقترحت الهدنة ،وهي تعلم أنها تلغي اتفاقية وقف التصعيد التي كانت ِّ
عرابها ،ملاذا
ِّ
ً
روسيا ودوليا،
يتقيد النظام بهما :الهدنة اليوم واالتفاقية أبدا؟ وملاذا يتنازل األسد عن حقه املضمون،
بمواصلة حربه ضد السوريين ،وبإفشال عملية تفاوض دولية من أجل السلم ،واتفاقية دولية قالت
موسكو إنها لخفض التصعيد ،وها هي تقترح إلغاءها؟ وهل تناست أنها اتفاقيه دولية وتخدم السلم؟ ثم،
روسية تلغي اتفاقية روسية؟ أال يلحظ ما
هدنة
ٍ
أال يلحظ العالم التلزم بين النتائج التي ستترتب على ٍ
تفعله عصابة السياسيين األسدية التي تعطل التفاوض على حل سياس ي استجابة لقرارات دولية،
واستقبلت ،على الرغم من ذلك ،بترحاب أممي ،مكافأة لها على قبولها تحمل مشقات السفر بالطائرة إلى
ِّ
جنيف ،في الوقت الذي ِّ
قررته ،وللفترة الضرورية للتعبير عن تأففها من العالم ،واحتقارها مؤسساته
وقراراته؟"( .العربي الجديد – )2017/12/02
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" .2ما هكذا تورد اإلبل" عنوان مقال علي العبد هللا في العربي الجديد ،ويتناول فيه الحملة التي يشنها
معارضون سوريون على مخرجات اجتماع الرياض  2وعلى وفد التفاوض بشخوصه وآلياته ،ويؤكد العبد
هللا أن هذا سلوك خاطئ ال يفيد سوى معسكر األعداء ،وكان األجدر هو الدعم املشروط للوفد ،ودفعه
للتمسك بثوابت الثورة بدل إضعافه أمام خصومه ،وهذا بعض ما جاء في املقال:
"إذا كان رفض النظام أجزاء من البيان الختامي ،وموقف وفد املعارضة من هدف املفاوضات وأولوياتها،
سياسية أصل ،ألنها
مفاوضات
وشكل النظام املستهدف ،منطقيا ،ألنه (النظام) ال يريد الدخول في
ٍ
ٍ
ستضعه ،عاجل أم آجل ،أمام خيارات تغيير سياس ي وأمني بمستوى أو آخر ،وهو الذي لم يقبل إال عودة
األوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة الحرية والكرامة .وإذا كان تناغم حلفاء النظام مع رفضه مفهوما،
بحاجة إلى التغطية القانونية التي يقدمها لحضورهم على األرض
لتقارب األهداف ،من جهة ،وألنهم مازالوا
ٍ
السورية ،ولدورهم العسكري والسياس ي في الصراع على سورية ،من جهة ثانية ،فإن موقف املعارضين
األشاوس الرافض البيان الختامي ،وتركيبة الوفد املفاوض ،غير مفهوم أو مقبول ،وهذا ليس ألن البيان
الختامي كامل مكمل ،وتركيبة الوفد املفاوض عظيمة ،بل ألن موقف الرفض يفتقر إلى الحصافة والنباهة
والسياسة ،فموقفهم لن ِّ
يصحح الخطأ ويغير املسار ،بقدر ما سيخدم الخصوم بنقل املعركة إلى داخل
صفوف املعارضة ،وبين فرقها املتباينة واملتعارضة على خلفيات سياسية وتنظيمية ووالئية ،من جهة،
وبتقليص مساحة الحركة واملناورة أمام الوفد ،عبر التشكيك بشرعيته وقدرته على ِّ
تحمل املسؤولية
وااللتزام بتنفيذ االتفاق الذي يمكن أن يبرم معه ،من جهة ثانية".
ِّ
والتصرف السياس ي املنطقي والعملي كذلك ،تقتض ي تركيز النار على الخصوم ،لكشف
"الحصافة،
غاياتهم وخططهم ومناوراتهم وإبراز مطالب الثورة ،والسعي إلى التأثير على مجريات التفاوض ،خدمة لهذه
ِّ
املطالب ( )...فالوفد ،بتركيبته السياسية املتنوعة وغير املنسجمة والهشة ،فيه أطراف وشخصيات
متمسكة بأهداف ثورة الحرية والكرامة في التغيير السياس ي ،وتحقيق االنتقال إلى نظام ديمقراطي عادل،
يحقق املساواة بين املواطنين من دون تمييز أو إجحاف ،وهي (هذه األطراف والشخصيات) بحاجة ِّ
ماسة إلى
ٍ
يقوي موقفهاِّ ،
ما ِّ
ويعزز رأيها كي تنجح في قيادة عملية التفاوض ،بلجم أطراف في الوفدِّ ،
غردت خارج سرب
لحسابات خاطئة أو تحت تأثير دول راعية ،وتوجيه املفاوضات نحو أهداف الثورة ،أو اإلبقاء على
الثورة،
ٍ
الكرة في ملعب النظام وحلفائه في أقل تقدير ،كان على املعارضين املتحفظين أو رافض ي مخرجات مؤتمر
الرياض  2تقديم دعم مشروط للوفد املفاوض ،دعمه وتأييده بقدر ِّ
تمسكه بمطالب الثورة ،وتعزيز موقف
األطراف والشخصيات الصلبة( ...العربي الجديد – )2017/12/06
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ً
 .3نشرت صحيفة واشنطن بوست مقاال بعنوان "إدارة ترامب ترفض سردية اًلنتصار العسكري
السوري الوشيك في الحرب األهلية" تناول رفض اإلدارة األميركية ملقولة النصر العسكري التي يتداولها
الروسيون مع هزيمة تنظيم الدولة في سورية ،ويقولون إن القول بنصر عسكري يتطلب معطيات ال تتوافر
لدى النظام السوري ،من مثل اإلمكانات االقتصادية والعسكرية وغيرهما .حيث يجري االعتماد على
املقاتلين األجانب وعلى املساعدات املالية والغذائية واالقتصادية والعسكرية الخارجية ،والدولة السورية
ليست أكثر من محض ظل .وهذا بعض ما جاء في املقال:
َ
"وصف مسؤولون كبار في اإلدارة األمريكية ،الدولة السورية بأنها ضعيفة إلى حد بعيد ،وأنها تواجه
تحديات تشمل فقدان عائدات النفط ،والضرر الكبير في البنية التحتية ،وزيادة االعتماد على القوى
ٍ
جماعات مسلحة متعددة إال
الخارجية في تأمين السيولة املالية والغذاء واملقاتلين؛ وعجز الجيش عن إبعاد
ٍ
ً
ْ
نصر عسكري في الحرب األهلية في سورية ،رافضين التأكيدات السورية،
بصعوبة .لذلك لم تعد قادرة على ٍ
والروسية التي تدعي َّأن إعلن النصر ليس سوى مسألة وقت".
"أشار املسؤولون األمريكيون إلى َّأن املعركة األخيرة الستعادة البوكمال ،على الحدود السورية العراقية،
ً
تقريبا أي وحدات حكومية سورية .وتعتقد إدارة ترامب َّأن نحو  80باملئة من القوى العاملة
لم تضم
دعما للحكومة السوريةِّ ،
العسكرية التي تقاتل ً
قوات أجنبية من (حزب هللا) اللبناني ،وميليشيات
تتكون من ٍ
عراقية ،وفيلق الحرس الثوري اإليراني".
ً
"من وجهة نظر الواليات املتحدة ،من غير املرجح ْأن تكون القوات السورية قادرة على السيطرة على
املناطق الخاضعة لسيطرة قوات املعارضة ،أو األكراد السوريين ،ولو أنهم استطاعوا استعادة تلك األراض ي
في الظاهر .وقال املسؤولَّ :إن "الدولة السورية مجرد ِّ
ظل دولة"".
"تختلف هذه الصورة بشكل حاد عن الصورة التي ِّ
قدمها الرئيس الروس ي :فلديمير بوتين الذي َّ
أكد
ٍ
َّ
ً
مؤخرا ،أن الصراع السوري الطويل "يقترب من النهاية"".
لألسد ،خلل زيارته التي قام بها إلى روسيا

ً
"يأتي هذا الحديث ،بينما يضع القادة العسكريون األميركيون خططا لتوسيع وجودهم العسكري
املتواضع في شمال سورية ،رافضين تقديم ِّ
تفاصيل عن البصمة العسكرية املتطورة داخل سورية،
أي
ٍ
والتي يأمل املسؤولون ْأن ُي َ
تنازالت سورية على طاولة املفاوضات( .جيرون
ترجم هذا التوسع العسكر ِّي إلى
ٍ
– )2017/12/07
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" .4بوتين في سورية ،النصروالدمار" هو عنوان افتتاحية الغارديان اللندنية بتاريخ ،2017/12/12
وتناولت جولة بوتين االستعراضية في الشرق األوسط ،وحديثه عن النصر الحاسم على "اإلرهابيين"،
وامللبسات التي تحيط بهذا النصر ،وسعيه للظهور بمظهر املتغلب على الغرب في املنطقة ،وتوظيف هذا
النصر في االنتخابات الرئاسية الروسية ربيع العام القادم ،ومما جاء في االفتتاحية:
"يمض ي فلديمير بوتين في إعلن نجاحه الكبير في سورية ،والشرق األوسط ،بقصد إظهار قدرته على
لقاعدة جوية روسية على
امتلك عناصر الغلبة ضد الواليات املتحدة في املنطقة .ففي زيار ٍة مفاجئة
ٍ
الرئيس السوري بشار األسد ،الذي كان بقاؤه في السلطة ً
َ
بشكل تعبيري
هنا
الساحل السوري ،احتضن
ر
ٍ
ً
ً
بالتدخل العسكري الروس ي ،وهناك خاطب بوتين وحدة من الجنود الروس ،قائل" :أيها األصدقاء ،الوطن
بانتظاركم ،ستعودون إلى الوطن منتصرين )...( .في الوقت نفسه ،وفي الغوطة الشرقية ،يتضور األطفال
الذين يعيشون تحت الحصار ً
جوعا .وبالرغم من اتفاق "خفض التصعيد" ،تواصل القوات الحكومية
انتصار حاسم".
محاولة لتحقيق
بدعم من الحلفاء اإليرانيين والروس ،في
ٍ
السورية قصف املنطقة ٍ
ٍ
ٌ
متحمس للحديث عن النصر .ففي موسكو ،كان قد أعلن َّأنه سيترشح إلعادة انتخابه في العام
"بوتين
القادمَّ .إن إعادة بعض القوات الروسية التي ُيقال إنها منتشرة ً
جنبا إلى جنب مع اآلالف من املتعاقدين
ً
َ
الخاصين املرتبطين بالكرملين ،يمكن ْأن تكون إيجابية فقط الحتماالت نجاحه السياسية في املستقبل.

فالضحايا الروس في سورية هم ٌّ
سر دفين ،وكذلك التكاليف املالية للعملية".
"ليس من السخرية فقط َّأن السيد بوتين ِّادعى النصر على "الدولة اإلسلمية" ،فالتبجح ال يفعل ً
شيئا
ُيذكر إلخفاء حقيقة َّأن قواته ِّرك ْ
زت ً
كثيرا على استهداف املعارضة املعادية لألسد أكثر مما فعلت مع التمرد
ِّ
الجهادي .فعملية استعادة الرقة ،لم ْ
ِّ
ِّ
بدعم
تكن إنجا ًزا روسيا ،وإنما كانت نتيجة
هجوم بري (كردي-عربي)ٍ ،
ٍ
من الغارات الجوية التي ِّ
يشنها التحالف بقيادة الواليات املتحدة".
"الدالئل تشير إلى َّأن الرئيس الروس ي يفضل تجاهل املحادثات التي ترعاها األمم املتحدة في جنيفْ ،إن
ُ
لم يكن ُيعيقها ً
تماما .ويساعده َّأن هذه املناقشات تعقد على أمل السلم أكثر من توقعه"
لم تنته ألعاب القوى الجيوسياسية في سورية ،وكذلك لم تنته املعا ك .ففي الغوطة الشرقيةً ،
ووفقا
ر
ً
دكتاتور
حاجة ماسة إلى اإلجلء الطبي .من خلل دعم
لألمم املتحدة ،هناك  137طفل ،من بينهم ُرضع ،في
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
يجوع ،ويرتكب املذابح بحق شعبه؛ تمكن بوتين بالتأكيد من التدمير في سورية ،طاملا يسيطر على القواعد
ٌ
َّ
ولكن مسؤولياتها عن حمام الدم ظاهرة باملثل".
العسكرية .لقد عادت روسيا إلى الشرق األوسط،
(الغارديان –  – 12/12جيرون – )2017/12/14
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ً
ا
تكتيكيا؟" كتبت سميرة املساملة مقاال
 .5تحت عنوان "مؤتمر سوتش ي هل يمهد إلنهاء حكم األسد
في صحيفة الحياة ناقشت فيه مأزق املعارضة وخياراتها أمام مؤتمر سوتش ي ،وهذا بعض ما جاء في املقال:
"تقف املعارضة السورية ،في دراسة خياراتها من مؤتمر سوتش ي ،على مفترق طرق ،أحدها ِّ
يهمشها،
ً
شرخا في علقة أطياف املعارضة املشاركة في الوفد املوحد لها ،وثالث يمكنه أن يكون ً
سببا في
وآخر يحدث
غضب شعبي بين أوساط حاضنة الثورة ،من املتشددين في رفض الدور الروس ي كملذ لحل الصراع
السوري".
"إن تخلي املعارضة عن دورها ر ً
سميا ،عبر املشاركة في مؤتمر سوتش ي ،املزمع عقده في مطلع العام
القادم ،يعني االنكفاء إلى دور املتفرج ،على حدث يمكنه قلب املوازين داخل منظومة املعارضة نفسها،
ُ
ً
محددا بااللتزام بمخرجات ِّ
منصة جديدة («سوتش ي») ،والتي قد تفرض الحقا على
بحيث يصبح خيارها
املعارضة"..
"إن تجاهل الوفد السوري املعارض للمؤتمر («سوتش ي») ال يعني بالضرورة امكانية تجاهل نتائجه ،وهو
األمر الذي يجب أن تتنبه له الهيئة العليا بإحداث بدائل مقنعة ،وليس بخطابات إعلمية شهدنا مثيلتها
في السنوات السابقة على أحداث متشابهة ،من دون أن تفيد ً
شيئا".
"في حال انقسام املعارضة بين مؤيد للمشاركة في مؤتمر سوتش ي ورافض له ،على رغم أنهما شريكان في
وفد واحد ،فإن ذلك يعني أننا أمام سيناريو مكرر ملؤتمر آستانة ،الذي رعته كل من روسيا وتركيا وإيران،
والذي رفضته أطياف كثيرة من املعارضة السياسية ،واعتبرته مؤامرة روسية للتشويش على مسار جنيف
متمما ،وفي كثير من األوقات ً
األممي ،إال أنه على رغم ذلك أصبح اليوم ً
قائدا في نتائجه امليدانية ملسار جنيف
ً
متقدما عليه في الطروحات والتنفيذ".
السياس ي ،وأحيانا
"يبقى خيار املشاركة في «سوتش ي» ،وهذا ربما يضفي عليه ً
بعضا من «الشرعية» التي تبحث عنها موسكو
من جهة ،بيد أن وفد املعارضة في هذا الخيار يواجه احتمالية فقدان حاضنته الشعبية التي يمتلكها من
جهة مقابلة ،وهذه هي املعادلة الصعبة التي تواجهها املعا ضة في اتخاذ قرا ات مصيريةً ،
بعيدا من حال
ر
ر
التهييج الشعبي التي تمارسها أطراف خارج الوفد".
"وعلى هذا يمكن البحث في مشاركة املعارضة من عدمها في املؤتمر ،من خلل السؤال عن إمكان
املشاركين في كسب معركة التفاوض في سوتش ي ،وإمكان صياغة مخرجاته بما يخدم تنفيذ القرارات
الدولية ( )...وهذا يقود إلى سؤال آخر عن نقاط القوة في رفض املشاركة ،وانتظار ما ستؤول إليه النتائج،
التي يتم إقرا ها ً
بعيدا من املعارضة وفي غيابها ،وبما اليضمن مصالح الثورة في إنهاء النظام الحالي،
ر
واالنتقال إلى مرحلة بناء سورية جديدة ،وفق األسس التي قامت عليها القرارات الدولية املشار إليها ،للبدء
في عملية إعمارها وهو الشرط اللزم لذلك" (الحياة – )2017/12/15
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ً
 .6صحيفة جيرون نشرت مقاال للكاتب أنور بدر بعنوان" :نهاية معارضة غير شجاعة" تحدث فيه
الكاتب عن الحال املذلة التي انتهت إليها املعارضة السورية ،بعد سلسلة الهزائم والتراجعات الناجمة ً
أساسا
عن االرتهان للدول والداعمين األجانب ،وتبني مشروعاتهم غير الوطنية ،ما أفقد املعارضة قيمتها ووزنها
وقدرتها على النهوض بأي مشروع وطني ،وستكون الخاسر األكبر في التسويات الجديدة .وهذا بعض ما جاء
في املقال:
قوية على وجه املعارضة التي صمدت ثلثة أسابيع مذلة في جنيف،
"انتهى مؤتمر (جنيف )8
بصفعة ٍ
ٍ
بانتظار "غودو" الذي لن يأتي ،ألن وفد النظام ،حين وصل بشروطه وتوقيته املتقطع؛ رفض الحوار املباشر
مع وفد املعارضة .ليس ذلك فحسب ،بل رفض وفد النظام ً
أيضا الحوار في سلتي الدستور واالنتخابات،
اللتين فرضتهما موسكو ساب ًقا ،ضمن مشروع دي ميستورا للسلل األربع!"
"ما بين (جنيف  )1و(جنيف  ،)8جرت الكثير من املياه تحت جسر الحل السياس ي ،أهمها تأكيد عطالة
اإلدارة األميركية ،بخصوص الوضع في سورية ( )...عطالة اإلدارة األميركية كان يقابلها استراتيجية واضحة
املعالم من قبل الكرملين ،وضوح في األهداف ،وبراغماتية مطلقة في آليات تحقيقها."...
"الحرب على اإلرهاب من جهة ،وسياسة الهدن واملصالحات التي باشرها الروس من جهة ثانية)...( ،
شجع الروس على االنتقال باتجاه مسار جديد للتفاوض باسم آستانا ،حيث ُدعيت هذه الفصائل ألول مرة
إلى طاولة املفاوضات مع النظام ( )...مقابل استبعاد املعارضة السياسية ممثلة باالئتلف أو الهيئة العليا
للتفاوض ،وانتقل الدور التفاوض ي بشكل كامل إلى ممثلي الفصائل العسكرية ،من دون أن يكونوا مؤهلين
للعب هذا الدور ( )...وأصبحت الحالة السياسية تابعة للفصائل العسكرية التي امتلكت زمام القرار".
"يعتقد كثيرون أن نهاية مؤتمر (جنيف  )8هي نهاية فعلية ملسار جنيف التفاوض ي ،دون أن يصدر نعي
رسمي به ،وذلك بانتظار ما قد يتمخض عنه املسار الجديد في "سوتش ي" ،برعاية وشروط "القيصر"".
"املشكلة ليست في حضور مؤتمر "سوتش ي" بذاته ،بل في تقليص دور املعارضة السياسية ،بكل مكوناتها
السياسية والعسكرية ومنصاتها ومستقليها ،لتصبح ملحقة باملكونات الوطنية .وسرعان ما اكتشفنا أن
هذه الوطنية يقصد بها الطوائف واملذاهب واملكونات العرقية ما قبل الدولة املدني ،التي دعيت باسم
ً
ممثلة بالهيئة العليا للتفاوضَ ،
فقدت ِّ
أي وظيفة
"الشعوب" في سورية ،وبالتالي فإن املعارضة السياسية
حقيقة".
هذا املسار سيؤكد أن تلك املعارضة السورية ككل ،والتي بدأت مسيرتها باالرتهان لدول وداعمين
ً
ُ
ومشاريع غير وطنية أصل ،لن تفلح في تبني مشروع وطني حقيقي ،وهي ستكون الخاسر األكبر وفق املعادالت
الجديدة ،ألنها لم تتحل بالشجاعة لرفض إملءات الداعمين ،والتحرك ضمن مساحة مشروع وطني
حقيقي ،وهذا سينعكس ً
سلبا بكل تأكيد على مسار الثورة السورية الذي توقف منذ مدة ليست قصيرة،
لكن بكل األحوال ،لن يكون النظام قاد ًرا على االستمرار ،بعد كل الخراب واملوت الذي زرعه في مساحة
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ً
سورية ،وسيكون على داعميه اليوم االستغناء عنه ،في أقرب فرصة ،حفاظا على مصالحهم ،وسيكون على
كل السوريين اجتراح وخلق معارضة جديدة ،وفق مشروع وطني ومبدأ املواطنة وحقوق اإلنسان ،يتجاوز
َ
حدود املسميات املعروفة .وإن نهاية هذه املعارضة غير الشجاعة ال تعني ،بحال من األحوال ،نهاية الثورة
أو نهاية السوريين"( .جيرون – )2017/12/19
ً
 .7كتب روبرت فورد ،السفير األميركي السابق لدى سورية ،مقاال في صحيفة الشرق األوسط تحت
عنوان "عزيزي بوتين« ...الدولة األمنية» ستخرق أي دستور" تناول فيه تهافت فكرة معالجة األزمة
السورية عبر الدستور واالنتخابات مع بقاء النظام كما هو ،وبين كيف يمكن ألنظمة بوليسية خبيرة
كالنظام السوري أو النظام الروس ي التلعب والسيطرة على أي انتخابات تشرف عليها األمم املتحدة ،وكيف
أن الدستور ،مهما كان ً
جيدا ،هو وثيقة ال قيمة لها بين يدي مثل هذه األنظمة .وهذا بعض ما جاء في املقال:
"روسيا تحاول ممارسة الضغوط لفرض خطتها الخاصة للسلم .وأعلن الجانب الروس ي أن مناطق
خفض التصعيد هي من القرارات الناجحة رغم فظائع القصف املروعة في أماكن متعددة ،مثل الغوطة
الشرقية لدمشق وريف حلب .ومن شأن مناطق خفض التصعيد أن تسمح لألمم املتحدة بتوصيل
املساعدات الغذائية إلى املناطق املنكوبة ،لكن القليل للغاية من هذه املساعدات قد بلغت وجهتها بالفعل.
ً
بدال من ذلك ،فإننا ال نزال نشاهد الصور الجديدة لألشخاص الذين يعانون من سوء شديد في التغذية.
ً
مستمرا من قوات بشار األسد وحلفائه ،ويواصلون الهجوم والتقدم ،شار ًعا بشارع في
وال يزال القصف
مدن الغوطة وحماة وحمص من دون أي عقاب روس ي واضح .ورسالتي إلى السيد بوتين شديدة البساطة:
رجاء ال تصف األمر بأنه اتفاقية أو وقف إلطلق النار .مع استمرار الخروق واالنتهاكات ،يعتبر ذلك من
قبيل االستخفاف املباشر بذكاء الجميع".
بوتين يحض اآلن على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف األمم املتحدة ()...
فهل يعتقد أحد أن الجيش السوري والشرطة السرية (االستخبارات) سيتلقيان األوامر من األمم املتحدة
بشأن االنتخابات كي تتمكن الحكومة السورية الجديدة في خاتمة املطاف من الحد من سلطاتهم
ومساءالتهم عن جرائمهم؟ إن األمم املتحدة عاجزة اآلن عن مجرد توصيل املساعدات اإلنسانية إلى الغوطة
الشرقية رغم الوعود الروسية بذلك؟ فكيف سيتسنى لألمم املتحدة فرض قوائم الناخبين الصحيحة،
وقبول تسجيلت األحزاب واملرشحين ،والشروع في الحملت االنتخابية املنفتحة واملنصفة ،وإتاحة
الوصول إلى مختلف وسائل اإلعلم السورية من دون التدخل واالعتقال وامللحقة من جانب الشرطة
السرية (االستخبارات) الخاضعة لحكومة بشار األسد؟"
"من املؤكد أن الرئيس السوري وزمرته املقربة لن يذهبوا إلى أي مكان .ربما تحصل بعض التغييرات
السطحية الطفيفة ،غير أن هذه التغييرات لن تنال من النواة األساسية للنظام الحاكم الذي سيبقى ويبقى
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األسد في كرسيه .وصياغة الدستور الجديد لن تفيد في ش يء .إن املشكلة السورية الحقيقية تكمن في الدولة
األمنية البوليسية التي ستخرق وتنتهك مواد الدستور الذي يمكن أن يكون ر ً
ائعا على الورق .املشكلة
السورية ليست مشكلة دستورية .بل إنها مشكلة تتعلق بحكم وسيادة القانون .وروسيا ،التي هي ً
أيضا دولة
بوليسية أمنية ،تدرك هذه الحقيقة تمام اإلدراك .فهي تفضل الحلول األمنية املتلفعة بثياب الحلول
السياسية".
"لذا؛ فإن الخطة الروسية املعنية بالحوار املوسع وإجراء االنتخابات الجديدة ليست إال قصة مثيرة لكل
نظرا ألن نظام بشار األسد ً
من السخافة والسخرية .وهي قصة ساخرة ً
أبدا لن يقدم أي تنازالت على أي
صعيد .لقد فاز في الحرب العسكرية على األرض .والفكرة السخيفة بأن الدستور السوري الجديد
واالنتخابات التي تشرف عليها األمم املتحدة سيوفران التسوية السياسية املنصفة للجميع هي فكرة تفترض
في بادئ األمر أننا من دون عقول تفهم أو عيون ترى .وإنها ليست سوى إهانة جديدة تسبب فيها األميركيون
ً
وآخرون من األطراف الذين هم مسؤولون أوال عن ذلك( ".الشرق األوسط – )2017/12/23
ً
 .8صحيفة ميليت التركية نشرت مقاال بعنوان "األسد عازم على محاربة  "PYDتناولت فيه تطورات
املوقف بين األسد وحزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDبعد تصريحات األسد الشديدة ضد التنظيم واتهامه
بالخيانة .واملقال ينقل رأي رئيس جهاز االستخبارات التركي األسبق ،إسماعيل حقي بكين الذي يرى بأن كلم
األسد يشير إلى رغبته في محاربة التنظيم بعد أن تغيرت موازين القوى في سورية لصالحه ،ويرى أن مهادنة
ً
التنظيم في املدة املاضية كانت تكتيكا اتبعه األسد ليستطيع التفرع ملحاربة األعداء اآلخرين ،واآلن امتلك
قويا ًّ
القوة وقرر استعادة السيطرة على املنطقة ومحاربة التنظيم الذي أصبح ًّ
ً
وخطرا بسبب الدعم
جدا
واألسلحة األميركية .ويرى بكين أن محاربة التنظيم مصلحة مشتركة للنظام وتركيا ،وعلى تركيا اغتنام
الفرصة وتدعيم نظام األسد للقضاء على التنظيم ،وهذا بعض ما جاء في املقال:
"يبدو أن تصريحات األسد التي استهدف فيها (حزب االتحاد الديمقراطي) الكردي ( )PYDالذي كان منذ
مدة طويلة في تحالف معه ،تشير إلى ِّ
تغير ما ،أو أنها ستغير ً
أمورا كثيرة في سورية ( )...ألن نبرة األسد حيال
هذا ،ومع مدى صدقيته في ذلك ،توحي بأنه سيحارب التنظيم".
ً
وج ُ
ِّ
هت لرئيس إدارة االستخبارات السابق الفريق املتقاعد إسماعيل حقي بيكين ،سؤاال حول مغزى
التصريحات التي أطلقها األسد ً
متهما تنظيم  PYDبخيانة الوطن؛ فكانت اإلجابة" :كلمه يشير إلى رغبته في
ً
مستندا إلى الدعم الروس ي ،أن يسمع العالم بأنه ال ينوي تشكيل فيدرالية
محاربة ، PYDوهو بذلك يريد،
معه )...( ،لكننا نجده ،بعد تغير الظروف اآلن ،عاز ًما على املغامرة في محاربة التنظيم؛ ألنه لم يتبق في
مواجهته ً
حاليا من القوى سوى"PYD.
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"كان على علقة وطيدة مع ، PYDولكن كانت علقاته تكتيكية ،إلى درجة أن األسد سحب قواته كلها من
املنطقة ،لكي يتمكن من قتال مناوئيه في املناطق األخرى ،ولم يقم  PYDبأي ش يء يذكر ،طيلة عامين ِّ
وظل
ً
منتظرا ،وملا تبين له سوء حال األسد؛ دخل في تحالف وتعاون مع الواليات املتحدة األميركية ،وسيطر على
هذه املناطق ،ولكن األسد قويت شوكته اآلن ،وسيفعل بـ  PYDما يتوجب فعله".
"إن تصريحات األسد هي في الوقت ذاته رسالة موجهة إلى تركيا ً
أيضا ،فهو يقول أنا ال أقبل بوجود PYD
وسأحاربه ،ومن أجل وحدتي عليكم مساندتي"! وهذه فرصة كبيرة لتركيا ً
أيضا ،فتقديم الدعم لألسد أمر
مهم ،من أجل القضاء على ، PYDألن توزيع الواليات املتحدة لهذا الكم الهائل من السلح في هذه املنطقة
سيحولها إلى جحيم ،وذلك اعتبا ًرا من لحظة انسحاب أحد أسباب القوة التي أسستها ،من تلك املنطقة ،ما
يعني ،بعبارة أخرى ،أن ً
حربا جديدة ستندلع في سورية .ولذلك فإن على تركيا ،بالتعاون مع األسد ،إطفاء
هذا الحريق قبل اشتعاله"( .جيرون – )2017/12/26
 .9كتبت الغارديان البريطانية بعنوان "األطفال السوريون الذين يموتون بالسرطان يحتاجون إلى أكثر
من الكلمات الرقيقة" عن الحال املأسوية التي يعيشها أهل الغوطة ،خاصة األطفال املصابين بأمراض قاتلة
ويحتاجون إلى تدخل عاجل ،ونقتبس الفقرات اآلتيات:
ٌ
منهمك بما يجري في كوريا الشمالية ،وقضايا الضرائب ،وخروج بريطانيا من االتحاد
"بينما العالم
ُ
ُ
بسرطان قابل للشفاء ،ومهددين باملوت بسبب نقص
أطفال في الغوطة ،مصابين
ينتظر سبعة
األوروبي،
ٍ
ٍ
ً
َ
بحاجة ماسة إلى العلج في املستشفيات ،وهو أمر غير
مصيرهم .وهناك  175طفل آخر
األدوية والتغذية،
ٍ
سنوات ،مهددون باملوت بسبب سوء التغذية
متوفر في الغوطةَّ .إن الناس الجائعين ،واملحاصرين منذ أربع
ٍ
ٍ
الشديد ،أو بسبب القصف ،وهم ممنوعون من الوصول إلى أسواق دمشق املتخمة ،والتي تبعد أقل من
 60دقيقة عن الحدود مع العالم الحر".
َّ
حالة ُيرثى لها ،حيث
"إن مشافي اتحاد املنظمات السورية للرعاية الطبية ،واإلغاثة (أوسم) في الغوطة في ٍ
لم يتبق لديها سوى القليل ً
كرعاية وحيدة
جدا من األدوية ،والكلمات اللطيفة لألطفال الذين يموتون،
ٍ
متاحة".
وقت سابق من هذا العامَّ ،أن "منطقة الغوطة منطقة هي من
"وقد أعلن الرئيس فلديمير بوتين ،في ٍ
مناطق خفض التصعيد"  ،بينما في الواقع ،فهي منطقة القتل األخيرة ،في هذه الصراعات املستعصية،
واملخزية".
"الغوطة هي املنطقة الوحيدة التي لم يتمكن بشار األسد من إخضاعها؛ ( )...لقد استخدم َّ
كل األسلحة،
ٌ
فيما يبدو ِّأنها إبادة لهؤالء السكان ( )...تم إسقاط السارين ،غاز األعصاب القاتل في  21آب /أغسطس عام
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 ،2013وأسفر ذلك عن مقتل ما يصل إلى  ،1500وهناك تقار ٌير موثوقة تفيد َّ
بأن السارين ما يزال
ُيستخدم ،إلخراج الناس من األقبية واألنفاق ،من أجل قتلهم في العراء".
ً
ً
امة إلله ِّ
بقليل من
كل دين ،دعونا نحاول ْأن ننهي عام  ،2017وأن نبدأ عام 2018
"كرامة هلل ،كر
ٍ
ْ
ونتمكن من إخراج هؤالء األطفال .سنذهب بأنفسنا إلى الغوطة ،ونخرجهم في يوم عيد امليلد؛ إذا
الرحمة،
دعت الحاجة .هيا ،أظهروا بعض التواضع من أجل البشرية( ".جيرون – )2017/12/27

ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية

كان شهر كانون األول /ديسمبر شهر عقد مؤتمرات ،وشهر تحضير ملؤتمرات ،وظهر ً
جليا فيه بصورة
ً
واضحا سعي الروس لحرف األنظار عن
واضحة تنافس حاد بين مؤتمرات جنيف وآستانة وسوتش ي ،وبات
ُ
مؤتمر جنيف لوضوح رؤيته السياسية التي تفض ي بالضرورة إلى تغيير سياس ي شامل في سورية ،وهو ما ال
يرغب به الروسيون.
ُ
في هذا الشهر ُعقدت الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف ،ولم تحقق أي اخترق يكسر عبثية تكرار عقد
ً
جوالت جديدة من هذا املؤتمر ما لم يكن مجلس األمن ً
عموما ،والروس واألميركيون
خصوصا ،متفقين على
وجوب ضبط ِّ
جديته للدفع بالحل السياس ي في سورية نحو األمام ،وغاب وفد النظام عن غالبية جلساته،
ُ
بحجج لها علقة بسقف املعارضة املطالب بعدم وجود دور لرأس النظام السوري بشار األسد في املرحلة
االنتقالية.
قدم الطرفان ،املعا ضة والنظام رؤيتهما لـ "سورية املستقبل"ِّ ،
في جنيف ِّ
وقدم املبعوث األممي رؤيته،
ر
وتقاطعت رؤية املعارضة مع رؤية املبعوث األممي ،على الرغم من انخفاض سقوفها ،خاصة لجهة شرط
رحيل األسد قبل بدء املرحلة االنتقالية ،بينما كانت رؤية النظام بعيدة ً
كليا عن الحل ،وال تتحدث سوى
ُ
عن مكافحة اإلرهاب وإعادة اإلعمار ،وعلى الرغم من فشل هذه الجولة من املؤتمر بتقديم أي ش يء ،أعلن
أن الجولة التاسعة من املؤتمر ُ
ستعقد في كانون الثاني /يناير  ،2018قبيل مؤتمر سوتش ي الذي تعتزم
موسكو عقده في اليومين األخيرين من الشهر نفسه.
ُ
ِّ
توض َح بصورة أفضل تفضيل الروسيين إفشال مؤتمر جنيف ،على أمل أن ترغم املعارضة السورية
على املوافقة على الذهاب إلى مؤتمر سوتش ي في حل بديل يعيد تأهيل النظام ويدمج املعارضة معه ضمن
محاصصة وتوازع مناصب وفوائدً ،
بعيدا عن جنيف وبيانه األول الذي ُيهدد وجود النظام السوري.
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ِّ
سهل على الروسيين مهمتهم غياب اكتراث الواليات املتحدة بما يجري في جنيف أو آستانة ،وما يبدو
ً
مفتوحا كساحة لتنفيذ مشروعات
للمراقب عدم رغبتها بفرض حل في الوقت الراهن ،ليبقى امللف السوري
مختلفة إقليمية ودولية ُت ِّ
غير وجه الشرق األوسط.
في هذا الشهر ً
أيضا شاركت املعارضة السورية في اجتماعات في العاصمة الكازاخية آستانة ،اجتماعات
حضر لها ،أتت في سياق محاولة تطويعها وتخفيف ِّ
غير واضحة املعالم وال األهداف ،وغير ُم ِّ
حدة رفضها
مؤتمر سوتش ي.
ِّ
لكن املؤتمر الذي حاز على النصيب األكبر من االهتمام واللغط هو مؤتمر سوتش ي الذي بدأت روسيا
توجيه الدعوات لحضوره ،حيث انقسمت املعارضة السورية (واسعة الطيف) بين مؤيد له وبين رافض،
ووافقت قوى وشخصيات سورية على حضوره على الرغم من عدم وضوح برنامجه وخلوه من جدول أعمال
واضح ،وضبابية أهدافه ومهماته ،وغياب الضامنين الدوليين له ،وعلى الرغم من أنه ُيهدد مسار جنيف
ِّ
مؤتمرا أنتج ً
ً
بيانا (بيان جنيف  )1توافقت عليه الدول
بالنسف الكلي ،ويسعى الختطاف دوره بوصفه
ًّ
الكبرى في عام  ،2012وبنى عليه مجلس األمن جملة قرارات الحقة مرتبطة به وببنيته حل للقضية السورية.
املنافسة بين املؤتمرات ،جنيف  -آستانة  -سوتش ي ،هي منافسة بين مشروع دولي متوافق عليه وموثوق
بإمكانه وضع سورية على مسار الحل السياس ي ِّ
ِّ
ومتحيزة ،ال
الجدي؛ وبين مشروعات روسية عدة وضبابية
يمكن الوثوق بها والركون إلى نتائجها ،وال سيما أن سورية ال ُتخفي ِّ
تحيزها للنظام السوري الذي ِّ
سهل لها
خلل السنوات األخيرات الحصول على امتيازات عسكرية وسياسية واستراتيجية لم تكن تقدر الحصول
عليها في ظل أي نظام سياس ي آخر.
تبقى رهانات نجاح أي من املسارات مرتبطة بصورة أساس بعاملين؛ األول هو املوقف األميركي غير
الواضح واملتراخي تجاه هذه املؤتمرات كلها ،والثاني موقف املعارضة السورية ومدى ثباتها على مبادئ ثورتها
ورفضها التنازالت ،فهي ،على الرغم من ضعفها ،ما الت قاد ة بسبب شرعية تمثيلها ً
ً
واسعا من
طيفا
ر
ز
ً
السوريين على تعطيل املشروعات التي ال تضمن حل يؤدي إلى تغيير سياس ي نحو نظام ديمقراطي ال طائفي
تعددي تداولي في سورية.
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