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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات الشهر
ً
شخصا قضوا هذا الشهر على األراض ي السورية ،بحسب ما استطعنا رصده 33 ،باملئة منهم من
1982
ً
ً
املدنيين ( 652قتيًل) ،منهم  166طفًل يشكلون حوالى  25باملئة من القتلى املدنيين ،و 123امرأة يشكلون
حوالى  19باملئة من القتلى املدنيين.
أسهمت املعارك والقصف األرض ي في قتل  59باملئة من الضحايا ،أما الطيران فحصد  34باملئة
ً
واملفخخات واأللغام  5باملئة ( 96قتيًل) معظمهم في إدلب ودير الزور.
بحسب املحافظات ،نجد أن دير الزور ما زالت املحافظة األولى في عدد الضحايا ،إذ سقط على أرضها
ً
ثلث القتلى ( 648قتيًل) ،لكن  90باملئة منهم من العسكريين ،يتوزعون بين جنود النظام وامليليشيا املحاربة
معه ،ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ،ومقاتلي داعش .وسبب مقتلهم هو الحرب التي ما زالت مستمرة
لتصفية تنظيم الدولة في األرياف الشرقية لدير الزور .أما املحافظة التالية بعدد الضحايا فهي إدلب ،حيث
ً
سقط على أرضها ربع الضحايا ( 481قتيًل)  60باملئة منهم من العسكريين و 40باملئة من املدنيين .وسبب
هذه األرقام املرتفعة من القتلى هو الحرب التي يشنها النظام على الريف الجنوبي والشرقي للمحافظة .أما
ً
تحديدا 18 ،باملئة من
ريف دمشق فتأتي في الرتبة الثالثة ،حيث سقط على أرضها ،وفي الغوطة الشرقية
ً
القتلى ( 350قتيًل) نسبة املدنيين منهم  63باملئة ،وهي نسبة مرعبة ،وسببها القصف الجوي والبري املستمر
ً
على مدن الغوطة الشرقية من قبل قوات النظام .أما في حلب فقتل  15باملئة من الضحايا ( 294قتيًل) 66
باملئة منهم من العسكريين ،والسبب هو الجبهتين املشتعلتين ،في الريف الجنوبي الذي يتعرض لهجوم قوات
النظام ،وفي الشمال الغربي ،منطقة عفرين ،التي تتعرض لهجوم القوات التركية وفصائل الجيش الحر
املحاربة معها ً
بدءا من .01/20
ملف الضحايا يأخذنا إلى املشهد امليداني ،ونبدأ بداعش ،فنرصد استمرار الجمود النسبي في ميزان
القوى في الريف الشرقي لدير الزور ،حيث ما زالت الحرب قائمة ضد ما تبقى من مناطق تحت سيطرة
داعش ،لكن من دون تقدم يذكر ،لكن ثمة تقدم في مناطق أخرى ،وهذا التقدم لصالح داعش ،حيث عاد
مجددا إلى ريف حماة الشرقي ،وريف إدلب الجنوبي الشرقي ،وريف حلب الجنوبي ،وسيطر خًلل ثًلثة
ً
أشهر ً
تقريبا على أكثر من ثمانين قرية هناك ،بعد أن كان قد اختفى من املنطقة ،كذلك رصدنا انتعاشا
ً
ونشاطا للتنظيم املتشدد في منطقة يلدا والحجر األسود جنوب العاصمة دمشق ،ونذكر بتقاريرنا السابقة
التي رصدت نقل املئات من عناصر التنظيم إلى ريف حماة وإلى جنوب دمشق عبر مناطق سيطرة النظام.
في ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي الشرقي معركة مستعرة تخوضها قوات النظام بشراسة
ضد الفصائل اإلسًلمية وفصائل الجيش الحر ،وجيش النظام يتقدم بسرعة على حساب تلك الفصائل،
وهيئة تحرير الشام تخلي املناطق والقرى أمامه دون قتال ،والنتيجة سيطرة قوات النظام على أكثر من
 400قرية ،وسقوط أكثر من  700قتيل منهم ً 140
مدنيا .وها هي مستشفيات شرقي إدلب جميعها تخرج عن
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الخدمة ،واملجلس املحلي لسراقب يعلنها مدينة منكوبة بعد تعرضها لعشرات الغارات الجوية واستخدام
األسلحة املحرمة ًّ
دوليا من مثل القنابل العنقودية والفراغية والفوسفورية واالرتجاجية والحارقة بحسب
املجلس املحلي .أما التطور العسكري األبرز في هذه املدة فكان سيطرة قوات النظام على مطار أبو الضهور
الذي كان محاصرا لسنوات.
في الغوطة الشرقية يتواصل هجوم النظام وحلفائه بشراسة ومن دون توقف ،ويلخص بيان املجلس
املحلي ملدينة دوما بعض نتائج هذا الهجوم بالقول إن النظام وحلفاءه شنوا خًلل عشرين ً
يوما األولى من
بداية العام  869غارة جوية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية ،سبع منها كانت بصواريخ عنقودية عددها
 ،14إضافة إلى  16صاروخ محملة بغاز الكلور ،ما أدى إلى تسجيل  21حالة اختناق .أما الدفاع املدني
فتحدث عن قصف حرستا بـ  18صاروخ محمل بالنابالم الحارق .ويلخص الدفاع املدني في ريف دمشق
ً
مقتل ً 218
مدنيا في أقل من شهر ،بينهم  54طفًل و 35امرأة .وقد تم اإلعًلن عن اتفاق لوقف إطًلق النار
في أثناء مفاوضات فيينا (مسار جنيف) قبيل مؤتمر سوتش ي ،لكنه لم يصمد ،أو باألحرى لم يبدأ.
ننتقل إلى بؤرة الصراع العسكري الجديدة في منطقة عفرين السورية ،حيث باشرت القوات التركية
وفصائل الجيش الحر املتحالفة معها معركة هناك قبل عشرة أيام من نهاية هذا الشهر ،هدفها املعلن هو
طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب األكراد من هناك .بعد ضوء أخضر غير معلن من قبل القوات الروسية
واألميركية ،حيث سحبت األولى قواتها املرابضة هناك قبيل العملية العسكرية ،وقالت الثانية إن نطاق
عمل قواتها والقوات التي تدعمها يشمل املنطقة الشرقية فقط وال يشمل عفرين .وقد تقدمت قوات
الجيش الحر بإسناد من الطيران التركي في بعض املناطق وسط مقاومة عنيفة من وحدات حماية الشعب،
وفي حصيلة أولية أشار املرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى مقتل ً 42
مدنيا نصفهم من األطفال والنساء
على مدى تسعة أيام من مباشرة املعارك.
كان السبب املباشر الذي جعل القيادة التركية تحسم أمرها تجاه هذه املعركة هو القرار األميركي بتدريب
 30000جندي كردي لحماية الحدود الشمالية والشرقية ملنطقة الجزيرة حيث تسيطر القوات األميركية.
قبل مغادرة املشهد امليداني نذكر ً
ًّ
عسكريا ً
خطرا وذا دالالت كبيرة حدث مطلع هذا الشهر ،وهو
تطورا
الهجومان اللذان طاال القوات الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية ،حيث أدت قذائف
أطلقها مسلحون على القاعدة الجوية إلى تدمير سبع طائرات حربية روسية ،بحسب رويترز ،بينما هاجمت
 13طائرة مسيرة القاعدتين بعد الهجوم األول ببضعة أيام.
ننتقل إلى ملف العملية السياسية ،حيث شهد هذا الشهر حدثين في هذا املجال ،هما جولة جديدة من
محادثات جنيف ،وجرت في فيينا هذه املرة ،و"مؤتمر الحوار الوطني" كما سماه الروس ،وجرى في مدينة
سوتش ي الروسية على البحر األسود .أما فيينا فكانت كسابقاتها ،بًل أي نتيجة ،فًل محادثات وال من
يحزنون ،والنظام متمترس وراء موقفه في حصر املحادثات بملف اإلرهاب ويرفض التحدث إلى وفد
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ً
املعارضة بحجة بيان الرياض  2الذي يتحدث عن انتقال سياس ي من دون األسد .أما سوتش ي فسجل فشًل
ذر ً
يعا بدأت مًلمحه بالظهور في وقت مبكر ،حيث التقت أطياف واسعة من املعارضة السياسية والعسكرية
وفعاليات مدنية وشخصيات معارضة ومن داخل سورية وخارجها ،على رفض املؤتمر والتحذير من أبعاده
وأغراضه ،وبالفعل امتنعت هيئة املفاوضات عن الحضور ،وكذلك االئتًلف الوطني ،والشخصيات
املعارضة الوازنة جميعها ،ما أدى إلى إضعاف املؤتمر وفشله .أسهم في الفشل املوقف األميركي الحريص
على عدم تقديم أي فرصة للروس لًلستفراد بامللف السوري واختطافه ً
بعيدا من مسار جنيف والشرعية
الدولية ،كذلك األمر بالنسبة للموقف األوروبي ،وقد تم اختصار وقت املؤتمر إلى يوم واحد ،وحضره
مؤيدو النظام ،وبعض من أنصاف وأرباع املعارضين السوريين ،من مثل الجربا وهيثم مناع ورندة قسيس
وقدري جميل.
ً
شخصا من النظام واملعارضة التي تم
أبرز ما تمخض عنه املؤتمر هو تشكيل لجنة دستورية من 150
ً
احتجاجا على عدم وفاء
تمثيلها عبر الوفد التركي (أحمد طعمة ومجموعته الذين رفضوا مغادرة املطار
الروس بوعودهم) وتم تكليف األمم املتحدة بإدارة اللجنة وأصبحت في عهدة ديمستورا الذي صرح أن هذه
اللجنة الدستورية ستصبح ً
واقعا في محادثات جنيف.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا املدة

()1

الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة
ضحايا شهر ك / 2يناير  -حسب الفئة
دمشق

ريف
دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

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

9
3
5
13
21
30
2%

130
51
43
126
220
350
18%

25
6
3
6
15
40
2%

0
0
0
2
2
2
0%

1
0
0
0
0
1
0%

9
3
2
5
10
19
1%

93
4
1
3
8
101
5%

285 194
56
27
32
21
108
52
196 100
481 294
24% 15%

مج الفئة

الفئة

0
0
0
0
0
0
0%

0
0
0
0
0
0
0%

6
2
1
7
10
16
1%

578
14
15
41
70
648
33%

0
0
0
0
0
0
0%

1330
166
123
363
652
1982
100%

%
67%
8%
6%
18%
33%
100%

جدول رقم ()1
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة:

 .1مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى)ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة (ب .أخبار عن الضحايا)  .لذلك يكون العدد املسجل لدينا ً
غالبا أقل
من العدد الحقيقي.
ً
ارتفاعا ً
وهميا في أعداد القتلى
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعتبر القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنياملسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا شهر ك / 2يناير  -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

30

181

21

0

1

15

71

185

222

0

0

6

438

0

1170

59%

قصف جوي

0

162

1

0

0

2

23

102

202

0

0

0

175

0

667

34%

مفخخات وألغام

0

0

9

0

0

0

7

2

47

0

0

10

21

0

96

5%

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
30

5
0
2
350

1
7
1
40

0
2
0
2

0
0
0
1

0
2
0
19

0
0
0
101

2
2
1
294

3
5
2
481

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
16

9
4
1
648

0
0
0
0

20
22
7
1982

1%
1%
0%
100%

0
30
2%

0
350
18%

0
40
2%

0
2
0%

0
1
0%

0
19
1%

0
101
5%

0
0
481 294
24% 15%

0
0
0%

0
0
0%

0
16
1%

0
648
33%

0
0
0%

0
0
0
1982
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 حسب املحافظات:
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان أعداد ونسب الضحايا حسب املحافظة ،مرتبة من األعلى إلى
األدنى
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 .2بيانات مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا للشهرين األخيرين  /بحسب الفئة

أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى الشهرين األخيرين بحسب وسيلة القتل

 .3أخبارعن الضحايا
ً
شخصا خًلل شهر كانون األول /ديسمبر من
أ .وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،مقتل 1939
ً
ًّ
مدنيا ،بينهم  178طفًل ،و 130مواطنة( .املرصد السوري –
العام  ،2017منهم 700
)2018/01/01
ً
شخصا بسبب التعذيب على يد
ب .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها مقتل 232
األطراف الرئيسة الفاعلة في سورية في عام ( .2017شام – )2018/01/02
ج .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقرير لها  374مجزرة ارتكبت في عام  2017في سورية،
كانت  129منها على يد قوات األسد ،و 83على يد القوات الروسية ،و 113على يد قوات التحالف
الدولي ،و 19على يد تنظيم الدولة ،و 26على يد جهات أخرى .وذكر التقرير َّأن محافظة دير الزور
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تصدرت بقية املحافظات بـ  120مجزرة ،تلتها محافظة الرقة بـ  ،105في ما سجلت إدلب  50مجزرة
ثم ريف دمشق بـ ( .34شام – )2018/01/05
د .جاء في إحصائية نشرتها حملة "الرقة تذبح بصمت" ،أن ًّ 3259
مدنيا قتلوا في محافظة الرقة في
عام  . 2017معظمهم قتل بقصف للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة األميركية وبقصف
"قوات سوريا الديمقراطية" املدعومة من األخير .منهم ًّ 2046
مدنيا قتلوا من جراء  4504غارة
جوية لطائرات التحالف الدولي وآالف القذائف املدفعية ،ووثقوا مقتل ًّ 426
مدنيا بقصف "قوات
سوريا الديمقراطية" .وًّ 548
مدنيا قتلوا على يد تنظيم الدولة( .سمارت – )2013/01/06
ه .قال الجيش اللبناني يوم الجمعة إن تسعة سوريين تجمدوا حتى املوت في أثناء عبورهم إلى لبنان
عندما ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سورية( .رويترز
– )2018/01/19
ً
شخصا نتيجة القصف واالنتهاكات املرتكبة في
و .وثق ناشطون في "شبكة أخبار إدلب" مقتل 258
ً
محافظة إدلب خًلل شهر من الحملة الجوية على املحافظة ،بينهم  60طفًل و 53امرأة .وتسبب
القصف بتسع مجازر بحق املدنيين( .شام – )2018/01/25
ز .كشفت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،يوم الجمعة ،عن مقتل أكثر من " 10204مدني
ً
سوري" ،خًلل عام  ،2017وأن من بين هؤالء نحو " 2298طفًل ،و 1563سيدة"( .جيرون –
)2018/01/26
ح .نشرت مديرية الدفاع املدني "الخوذات البيضاء" في ريف دمشق ،إحصائية توثق حصيلة الحملة
العسكرية التي تستهدف بلدات الغوطة الشرقية خًلل املدة املمتدة من  29كانون األول املاض ي
حتى  26من شهر كانون الثاني الحالي ،وجاء فيها أن ً 218
مدنيا قتلوا خًلل هذه املدة ،بينهم 54
ً
طفًل و 35امرأة وعنصرين من الدفاع املدني( .شام – )2018/01/30
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ا
ثالثا :التغييب القسري
أ .أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن أكثر من  400عنصر من تنظيم "الدولة اإلسًلمية" من
الجنسية السورية ،ممن ينحدرون من ريفي دير الزور والحسكة ،بعد احتجازهم ألسابيع عدة
واستجوابهم ،بعد أن بادروا بتسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية( .املرصد السوري –
)2018/01/10
ً
ب .قام جيش اإلسًلم بإطًلق سراح نحو ً 25
ومختطفا بينهم أطفال ومواطنات ،تسليمهم عن
أسيرا
طريق وسطاء من منظمة إنسانية ،إلى سلطات النظام التي نقلتهم إلى العاصمة دمشق ،وذلك
مقابل نقل حاالت مرضية من غوطة دمشق املحاصرة ،لتلقي العًلج في العاصمة دمشق (املرصد
السوري – )2018/01/16
ً
ًّ
عسكريا من سجونها في منطقة
ج .أطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" السبت ،سراح  55معتقًل
عفرين ،وقالت في بيان مصور " إنها أفرجت عن املعتقلين لـ "إدخال الفرح والسرور على قلوب
عوائلهم" ،مطالبة فصائل الجيش السوري الحر والكتائب اإلسًلمية العاملة بالشمال السوري
إطًلق سراح أبناء املنطقة كخطوة مماثلة( .سمارت – )2018/01/27

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
أ .وثق املكتب اإلغاثي املوحد في الغوطة الشرقية نزوح  5131عائلة منذ بداية الشهر الجاري .وقال
بيان املكتب إن حاالت النزوح الداخلي سببها ارتفاع حدة قصف قوات النظام السوري على مدن
وبلدات الغوطة الشرقية( .سمارت – )2018/01/18
ب .ذكر تقرير لألمم املتحدة يوم الثًلثاء أن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب
الكردية تسببت في نزوح ما يقدر بخمسة آالف شخص في منطقة عفرين حتى يوم االثنين ،لكن
ً
بعضا من أكثر الفئات الضعيفة لم تتمكن الفرار( .رويترز – )2018/01/23
ج .تتواصل موجات نزوح األهالي ،من أرياف (حلب الجنوبي ،حماة الشرقي ،إدلب الجنوبي الشرقي)،
إلى املخيمات في ريف إدلب على الحدود مع تركيا؛ نتيجة قصف مكثف بدأه طيران روسيا والنظام
على تلك املناطق ،منذ منتصف كانون األول /ديسمبر املاض ي .وبحسب إحصائية صدرت عن
(منسقو استجابة شمال سورية) ،يوم الجمعةّ ،
فإن "عدد عائًلت النازحين بلغ نحو 65840
ً
شخصا( .جيرون – )2018/01/26
عائلة ،أي ما يعادل 373258
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د .أكد عمر أحمد ،رئيس بعثة منظمة (أطباء بًل حدود) في سورية ،يوم السبت ،أن حركة النزوح
ُ
الحالي لًلجئين داخل سورية تعد "األكبر" ،منذ بدء األزمة( .جيرون – )2018/01/27

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .افتتحت سفارة تركيا في بيروتً ،
مكتبا تابعا لها بهدف استقبال طلبات السوريين والفلسطينيين
وكل األجانب الراغبين في السفر إلى تركيا ،وقال مدير املكتب ،إن "املكتب سيدرس ملف كل أجنبي،
مقيم بصورة شرعية في لبنان ،يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لتركيا ،ومتابعته مع الخارجية
التركية والسفارة في لبنان" (شام – )2018/01/15
ب .ذكر البنك الدولي ّأن "نحو  50ألف الجىء سوري في األردن حصلوا على تصاريح عمل ،للوصول إلى
وظائف بشكل قانوني ،ويجري العمل للوصول إلى  200ألف تصريح ،منذ أن تمت املوافقة على
قرض من البنك الدولي ،بقيمة  300مليون دوالر لألردن ،في أيلول /سبتمبر ( ."2016جيرون –
.)2018/01/17
ج .قال الجيش اللبناني يوم الجمعة إن تسعة سوريين تجمدوا حتى املوت في أثناء عبورهم إلى لبنان
عندما ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سورية( .رويترز
– )2018/01/19

ا
خامسا :املشهد امليداني
 .1تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة ()4
()3()2

أ .تطورات املشهد امليداني في مناطق الحرب على (داعش)
َّ .1
وسع تنظيم "الدولة اإلسًلمية" سيطرته من جديد في بعض املناطق ،فبعد انتهاء وجوده في ريف
حماة الشرقي ،عاد للوالدة من جديد ،وتمكن منذ انتقاله عبر مناطق النظام في الثلث األول من
تشرين األول /أكتوبر من العام املاض ي وحتى اليوم من السيطرة على  63قرية في ريفي إدلب
وحماة ،وكان التنظيم قد استقدم مئات املقاتلين من البادية السورية ،وصلوا عبر مناطق
سيطرة قوات النظام( .املرصد السوري – )2018/01/18
( )2يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )3ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )4يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مدة وأخرى.
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 .2سيطر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" االثنين على أجزاء واسعة من حي الزين الواقع بين بلدتي يلدا
والحجر األسود جنوب العاصمة دمشق ،بعد اشتباكات مع فصائل الجيش السوري الحر
وكتائب إسًلمية موجودة هناك( .سمارت – )2018/01/22
ً
مجددا في ريف حلب الجنوبي ،على حساب قوات
 .3تمكن تنظيم "الدولة اإلسًلمية" التقدم
النظام واملسلحين املوالين لها ،وسيطر على قريتين ،واقترب من طريق حلب – خناصر – أثريا
الذي يعد الطريق البري الوحيد الذي يربط مدينة حلب بوسط وجنوب سورية .ومع هذا التوسع
الجديد للتنظيم في ريف حلب ،يرتفع عدد القرى والبلدات التي سيطر عليها التنظيم منذ 10
كانون الثاني  /يناير الجاري إلى  82قرية على األقل( .املرصد السوري – )2018/01/25
ب .تطورات املشهد امليداني في ريف حماة الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي
 .1توقفت املستشفيات واملراكز واملستوصفات الطبية جميعها عند تقديم الخدمات لألهالي
شرقي مدينة إدلب نتيجة الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وامليليشيات الطائفية
املوالية لها( .سمارت – )2018/01/08
 .2سيطر تنظيم (داعش) ،يوم الثًلثاء ،على  14قرية ،بعد أن انسحبت (هيئة تحرير الشام) ،من
مواقعها في ريفي حماة الشرقي وإدلب الجنوبي الشرقي ،بالتزامن مع وصول قوات النظام إلى
نقطة ،تبعد نحو ثمانية كيلومترات من مطار (أبو ظهور) (جيرون – )2018/01/09
 .3شهد الريف الحموي الشمالي الشرقي اشتباكات خًلل الساعات الفائتة بين قوات النظام من
جانب ،وعناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" من جانب آخر ،وهذه االشتباكات هي األولى من
نوعها بين الطرفين في هذه املنطقة ،بعد أكثر من  3أشهر على وصول تنظيم "الدولة اإلسًلمية"
إلى هذه املنطقة عن طريق مناطق النظام ،واستقدامه في ما بعد ملئات املقاتلين القادمين من
البادية عبر مناطق النظام ً
أيضا( .املرصد السوري – )2018/01/15
 .4قتل سبعة مواطنين على األقل معظمهم من األطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية
باستهدافها لقرية طبيش شمال في ريف إدلب ،وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطر( .املرصد
السوري – )2018/01/16
 .5وثق الدفاع املدني ،السبت ،مقتل ًّ 225
مدنيا وجرح  547آخرين ،أكثر من نصفهم من األطفال
والنساء ،منذ ً 33
يوما على بدء حملة قوات النظام السوري العسكرية ،على محافظة إدلب.
(سمارت – )2018/01/20
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 .6خًلل شهر من العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب نحو  400قرية خسرتها تحرير الشام
والفصائل لصالح قوات النظام ،وأكثر من  700شخص قتلوا بينهم حوالى  140مدني( .املرصد
السوري – )2018/01/26
 .7أعلن املجلس املحلي ملدينة سراقب ،األحد ،أن سراقب "مدينة منكوبة" ،بعد حملة جوية
"عنيف" شنتها الطائرات الحربية واملروحية للنظام وروسيا .وجاء في بيان املجلس أن املدينة
تعرضت لعشرات الغارات والبراميل من الطائرات الحربية واملروحية استخدم فيها أنواع
األسلحة جميعها ،ومنها املحرمة ًّ
دوليا "عنقودية ،فراغية ،ارتجاجية ،نابالم ،فوسفوري" ،ما
أسفر عن مقتل وجرح العشرات من املدنيين معظمهم من األطفال والنساء( .سمارت –
)2018/01/28
 .8مجزرتان تنفذهما الطائرات الحربية في سراقب ومعرة النعمان بمحافظة إدلب تخلفان 12
ً
قتيًل على األقل ،سبعة منهم من األطفال والنساء( .املرصد السوري – )2018/01/28
 .9سيطرت قوات األسد وامليليشيات املساندة لها على مدينة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي بعد
تمكنها إتمام السيطرة الكاملة على املطار العسكري شرقي املدينة( .شام –  )2018/01/29انظر
الصورة الجوية اآلتية؛

مدنيا ،بينهم أطفال وسيداتُ ،
ُ .10قتل ً 15
وجرح آخرون ،يوم الثًلثاء ،في قصف لطائرات النظام
على سوق الهال وسط مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي( .جيرون – )2018/01/30
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هجوما ً
ً
عنيفا نحو غرب أبو الضهور ،وتتقدم في  11قرية لتصبح
 .11قوات النظام تبدأ مع حلفائها
على مسافة نحو  15كلم من بلدة سراقب وطريق حلب – دمشق الدولي (املرصد السوري –
)2018/01/31
ج.

تطورات املشهد امليداني في الغوطة الشرقية ()5

 .1قالت مديرية التربية والتعليم بريف دمشق في بيان لها إن قصف قوات النظام للغوطة الشرقية
عام  2017أدى ملقتل  10من الطًلب والكوادر التدريسية وإصابة  16آخرين ،وتدمير  6مدارس
بشكل كامل ،و 16مدرسة بشكل جزئي( .سمارت – )2018/01/02
 .2ارتكب الطيران الروس ي ،فجر يوم الخميس ،ومساء أمس األربعاء ،مجزرتين مروعتين ،في
الغوطة الشرقية بريف دمشق ،ذهب ضحيتهما ً 25
مدنيا ،وجرح آخرون ،معظمهم أطفال
ونساء( .جيرون – )2018/01/04
 .3سجل الدفاع املدني في الغوطة الشرقية  21حالة اختناق غالبيتهم أطفال ونساء ،االثنين،
نتيجة قصف قوات النظام السوري بغاز "الكلور" ملدينة دوما ،وأشار بيان الدفاع املدني إلى أن
القصف استهدف األحياء السكنية باملدينة بقذائف ،لم يحدد نوعها ،محملة بالغاز (سمارت
– )2018/01/22
 .4أكد "فيلق الرحمن" التابع للجيش السوري الحر توصل الهيئة العليا للمفاوضات التفاق وقف
إطًلق النار في الغوطة الشرقية يدخل حيز التنفيذ الساعة  12من ليل الجمعة ،خًلل
محادثات ترعاها األمم املتحدة في العاصمة النمساوية فيينا( .سمارت – )2016/01/26
 .5قال "محمد علوش" مدير املكتب السياس ي لـ "جيش اإلسًلم" إن "روسيا فشلت ًّ
عمليا في تطبيق
هدنة أعلنتها ليل الجمعة في الغوطة الشرقية ،حيث أن القصف بالصواريخ على الغوطة ما
يزال مستمرا"( .سمارت – )2018/01/27
 .6قال املجلس املحلي ملدينة دوما في بيان له ،إن عدد الغارات التي شنها طيران نظام األسد وحلفائه
على مدن وبلدات الغوطة الشرقية ،منذ بداية العام الحالي وحتى  21الشهر الجاري ،بلغ "869
غارة" ،منها " 7غارات بصواريخ عنقودية" .وجاء في البيان أن قوات األسد قصفت الغوطة ،بـ
ً
ً
ً
ً
عنقوديا ،و 16صاروخا محمًل بقنابل تحوي غاز الكلور السام" ،وتعرضت
" 14صاروخا

()5

الهجوم على الغوطة الشرقية من قبل قوات النظام مستمر على مدار الساعة ،وال حاجة لتكرار مثل هذه األخبار
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ً
الغوطة إلى القصف بـ " 1094صاروخا (أرض-أرض) شديد االنفجار"( .جيرون –
)2018/01/27
 .7قال الدفاع املدني إن أكثر من  18صاروخ أرض-أرض تحمل مادة "النابالم الحارق" استهدفت
األحياء السكنية في حرستا ،ما أدى لجرح مدنيين واندالع عشرات الحرائق في األبنية السكنية.
(سمارت – )2018/01/28
 .8نشرت مديرية الدفاع املدني "الخوذات البيضاء" في ريف دمشق ،إحصائية توثق حصيلة
الحملة العسكرية التي تستهدف بلدات الغوطة الشرقية خًلل املدة املمتدة من  29كانون األول
املاض ي حتى  26من شهر كانون الثاني الحالي ،وجاء فيها أن ً 218
مدنيا قتلوا خًلل هذه املدة،
ً
بينهم  54طفًل و 35امرأة وعنصرين من الدفاع املدني( .شام – )2018/01/30

د .تطورات املشهد امليداني في عفرين
 .1قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ "فدرالية شمال سوريا" فوزة يوسف ،الثًلثاء ،إن القوات األمنية
الحدودية التي أعلن "التحالف الدولي" نيته تشكيلها ستعنى بحماية مدينة عفرين ً
أيضا( .سمارت
– )2018/01/16
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 .2قال نائب القائد العام لـ "جيش الثوار" التابع لقوات سوريا الديمقراطية" إن األخيرة مستعدة
للعملية العسكرية التركية املتحملة في منطقة عفرين ،وأضاف أن "القوات املنضوية في قسد لديها
ما يكفي من األسلحة والذخائر املتطورة للمعارك"( .سمارت – )2018/01/16
 .3كشف املتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" ،الثًلثاء ،إن مدينة عفرين
بحلب الواقعة تحت سيطرة "اإلدارة الذاتية" الكردية ،ليست في نطاق عمليات التحالف في سورية.
(سمارت – )2018/01/16
 .4قالت وكالة "األناضول" الرسمية التركية ،إن القوات الروسية املوجودة في منطقة عفرين انسحبت
من مواقعها الجمعة ،مع اقتراب العملية العسكرية التركية على املنطقة ،في ما نفت "قوات سوريا
الديمقراطية" ذلك( .سمارت – )2018/01/19
 .5قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروس ي أعاد تمركز مجموعات تابعة له وأفراد من الشرطة
العسكرية بعد نقلها من منطقة عفرين السورية( .رويترز – )2018/01/20
 .6أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية املؤقتة ،أن الجيش الوطني السوري الذي تشكل في
مرحلته األولى من ثًلثة فيالق ،تضم فصائل الثورة السورية العاملة في الشمال؛ بدأ في خوض
العمليات القتالية وااللتحام املباشر في ريفي منبج وعفرين بهدف تحرير املنطقة من عناصر حزب
العمال الكردستاني اإلرهابي ،بدعم وإسناد من سًلح الجو والقوات الخاصة التركية( .شام –
)2018/01/21
 .7قال قائد بغرفة عمليات الجيش السوري الحر ،يوم األحد ،إن نحو  25ألفا من قواته يشاركون في
العملية العسكرية التركية بشمال سوريا بهدف استعادة السيطرة على القرى والبلدات العربية التي
استولت عليها وحدات حماية الشعب الكردية قبل نحو عامين( .رويترز – )2018/01/21
 .8صرح الجيش التركي ،في بيان صادر عنه أن مقاتًلته نفذت  13غارة ضد مواقع ومستودعات ذخائر
وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني وحزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني و"جماعات
إرهابية" ضمن عملية "غصن الزيتون" .وأدت الغارات ملقتل  343مقاتل من وحدات حماية الشعب،
ً
وتدمير  23هدفا منذ بدء عملية غصن الزيتون( .شام – )2018/01/26
 .9أعلنت فصائل الجيش السوري الحر املشاركة في عملية "غصن الزيتون" ،األحد ،سيطرتها مع
القوات التركية على كامل جبل برصايا شرق عفرين ،بعد اشتباكات مع "قوات سوريا
الديموقراطية" أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر األخير( .سمارت – )2018/01/28
ً
 42 .10قتيًل من الكرد والعرب واألرمن ،نحو نصفهم من األطفال والنساء ،قتلهم القصف التركي على
عفرين خًلل  9أيام من عملية "غصن الزيتون"( .املرصد السوري – )2018/01/28
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 .11ارتكبت الطائرات التركية مجزرة في قرية كوبلة جنوب شرق عفرين ،حيث قتل  8أشخاص من عائلة
واحدة جميعهم من األطفال والنساء( .املرصد السوري – )2018/01/28
ه .تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
 .1قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها ،إن طائرات النظام املروحية ألقت أكثر من
ألفي برميل متفجر خًلل عام  ،2017على املنطاق السكنية في عموم سورية ،ما تسبب بمقتل 130
ً
ً
مدنيا .بينهم  55طفًل و 32امرأة( .سمارت – )2018/01/08
 .2قال الجيش السوري إن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على منطقة القطيفة بريف دمشق من
داخل املجال الجوي اللبناني سورية في وقت مبكر من يوم الثًلثاء ،بينما كرر رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بما يلزم لوقف حصول جماعة حزب هللا اللبنانية على
أسلحة إيرانية "تغير قواعد اللعبة" (رويترز – )2018/01/09
ّ .3
جدد تنظيم (داعش) هجماته على مخيم اليرموك بريف دمشق ،أمس األحد ،وسيطر على مواقع
جديدة ،كانت تسيطر عليها (هيئة تحرير الشام) .ويسيطر تنظيم (داعش) على أجز ٍاء واسعة من
بشكل رئيس في حيي (العسالي ،الحجر األسود) ،إضافة إلى
منطقة جنوب دمشق ،ويتركز وجوده
ٍ
منطقة التضامن ومخيم اليرموك لًلجئين الفلسطينيين (جيرون )2018/01/15 -
 .4ارتفع إلى  12على األقل بينهم  3أطفال دون و 3سيدات ،عدد من قضوا جراء سقوط قذائف على
أماكن في أحياء باب توما وباب شرقي والشاغور وحي األمين ومناطق أخرى في دمشق القديمة ،يوم
االثنين  22كانون الثاني /يناير (املرصد السوري – )2018/01/23
ً
 .5طالت عملية اغتيال في البوكمال ضابطا من القوات اإليرانية و 4عناصر وقادة ميدانيين من
امليليشيات األفغانية( .املرصد السوري – )2018/01/24
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 .2خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.

املصدر :أخبار سورية اليوم – آخر تحديث 2018/01/31
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 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع القوى في املنطقة الشرقية

املصدر :أخبار سورية اليوم  -آخر تحديث 2018/01/31
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 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع القوى في أرياف حلب وحماة وإدلب

املصدر :مراسلون – آخر تحديث2018/01/30 :
 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر توزع القوى في منطقة عفرين

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2018/01/31
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 -الخريطة رقم ( )5أدناه تظهر توسع قوات النظام غرب مطار أبو الظهور

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث2018/01/31 :
 -الخريطة رقم ( )6أدناه تظهر تقدم قوات النظام في بساتين حرستا
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املصدر :اإلعًلم السوري الرقمي – آخر تحديث2018/01/24 :
 -الخريطة رقم ( )7أدناه تظهر توزع القوى في املنطقة الجنوبية

املصدر :أخبار سورية اليوم – آخر تحديث2018/01/3 :
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
ً
مرسوما بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة واإلعًلم .ومن الوزراء
أ .أصدر الرئيس بشار األسد
الجدد العماد علي عبد هللا أيوب وز ًيرا للدفاع ،ومحمد مازن علي يوسف وز ًيرا للصناعة ،وعماد
عبد هللا سارة وز ًيرا لإلعًلم( .رويترز – )2018/01/01
ب .دانت الحكومة السورية تشكيل الواليات املتحدة قوة حدودية جديدة بالتعاون مع الفصائل
الحليفة لها في شمال سورية( .رويترز – )2018/01/15
ج .قال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن الجيش أكثر عزيمة وصًلبة على إنهاء أي شكل للوجود
األميركي في البًلد "وأدواته وعمًلئه"( .رويترز – )2018/01/15
د .قال بشار األسد إن العملية العسكرية التي تقودها القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر
على منطقة عفرين بمنزلة "عدوان غاشم" ال يمكن فصله عن السياسة التي انتهجتها تركيا في
متهما ً
سورية منذ بدء الحراك الثوري ضد نظامهً ،
تركيا بدعم اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية على
اختًلف مسمياتها( .شام – )2018/01/21

 .2على املستوى العسكري
أ .قال األمين العام لحزب هللا اللبناني إن الحرب السورية التي تمر ً
حاليا بعامها السابع ستنتهي خًلل
عام أو عامين على األكثر .وإن الضربات اإلسرائيلية على مواقع حزب هللا في سورية لم تحل دون
وصول إمدادات األسلحة إلى الحزب ولن تحول( .رويترز – )2018/01/03
ب .ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن سبع طائرات روسية على األقل دمرت عندما أطلق
مسلحون من املعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في  31ديسمبر املاض ي.
وأصيب أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم( .رويترز – )2018/01/04
ج .قالت وزارة الدفاع الروسية إن متشددين هاجموا قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس
البحرية يوم السبت مستخدمين  13طائرة من دون طيار .وأضافت أن الهجمات لم تسفر عن
خسائر بشرية أو مادية( .رويترز – )2018/01/08
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 .3على املستويات األخرى
قالت وكالة "تسنيم" اإليرانية أن رئيس النظام السوري بشار األسد أصدر قرا ًرا بافتتاح أفرع لجامعة
"آزاد" اإليرانية اإلسًلمية في جميع املدن السورية( .سمارت – )2018/01/17

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها

()6

 .1على املستوى السياس ي
أ .دان االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية مساعي واشنطن الهادفة إلى تشكيل قوة
ً
مشددا على رفضه "أي مزاعم أو ذرائع تحاول
عسكرية على الحدود الشمالية الشرقية من سورية،
فرض مثل هذه املشاريع"( .جيرون – )2018/01/17
ُ
ب .تنطلقَ ،
فعاليات (امللتقى الثوري السوري) ،بالتزامن
يوم السبت ،في العاصمة الفرنسية باريس،
مع عقد لقاءات مشابهة ،في عشرات املدن العاملية وفي الداخل السوري؛ لرفض مؤتمر سوتش ي،
وللتأكيد على التمسك بأهداف الثورة السورية( .جيرون – )2018/01/20
ج .أعلن االئتًلف السوري املعارض في بيان له ،دعمه لعملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا ،يوم
السبت ،في مدينة عفرين ،لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من املنطقة( .شام –
)2018/01/22
د .أعلن أربعة أعضاء باملجلس الوطني الكردي ،وهم أعضاء "حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني"
ً
احتجاجا على العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين،
انسحابهم من املجلس ومن االئتًلف
ورأى املنسحبون في بيان لهم أن "االئتًلف الوطني" واجهة ملن أسموهم بـ"املجاميع اإلرهابية
والسلفية" وأنه تحول إلى "بيدق" بيد القوى اإلقليمية وخاصة تركيا( .سمارت – )2018/01/28

( )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ً
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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 .2على املستوى العسكري
ً
تنسيقا مع الجانب
أ .قال رئيس الحكومة السورية املؤقتة ،جواد أبو حطب ،الثًلثاء ،إن هناك
التركي من أجل دخول فصائل من الجيش السوري الحر إلى محافظة إدلب ،في األيام القادمة
بهدف التصدي لقوات النظام( .سمارت – )2018/01/09
ب .قالت شخصيات في املعارضة السورية إن مبعوثي الجيش السوري الحر أوضحوا ملسؤولين
ً
برنامجا
أميركيين خًلل محادثات في واشنطن ضرورة استئناف وكالة االستخبارات املركزية
ً
معلقا للمساعدات العسكرية إذا كانت الواليات املتحدة جادة في مواجهة النفوذ اإليراني
املتنامي في سورية( .رويترز – )2018/01/15
ج .قال وفد الجيش السوري الحر وكتائب إسًلمية إلى آستانة ،االثنين ،إن العملية العسكرية
التركية في منطقة عفرين "تمنع تقسيم سورية وتحمي املدنيين"( .سمارت – )2018/01/22
د .بحسب مصادر ميدانية متقاطعةّ ،
فإن حوالى  5000مقاتل انشقوا عن هيئة تحرير الشام،
والتحقوا بتنظيم (القاعدة) ،بعد سيطرة نظام األسد على مطار (أبو ظهور) العسكري في ريف
إدلب الشرقي( .جيرون – )2018/01/28

 .3على املستويات األخرى
أ .طالبت حكومة "اإلنقاذ" في إدلب في بيان لها ،املعاهد املتوسطة "بضرورة التبعية لها" ،وأصدرت
قرا ًرا بفصل أولياء أمور الطًلب املتقدمين المتحانات الشهادتين الثانوية واألساسية لدى وزارة
التربية في حكومة النظام ً
بدءا من دورة  2018ـ  .2019وأضاف البيان" :نعلمكم بضرورة تبعيتكم
لوزارة التربية في الحكومة أو إغًلق معاهدكم لتقوم الوزارة بافتتاح معاهد تابعة لها"( .سمارت –
)2018/01/01
ب .قالت "مديرية صحة إدلب الحرة" الخميس ،إن عدد األطفال املستفيدين من آخر حملة لقاح
فموي بالعام  ،2017ضد مرض "شلل األطفال" تجاوز الـ  400ألف طفل تراوحت أعمارهم بين يوم
وخمس سنوات( .سمارت – )2018/01/04
ً
ً
مسجونا محكوما بجرائم جنائية
ج .أفرجت "وزارة العدل" التابعة لـ "حكومة اإلنقاذ" ،عن 1062
وأمنية في سجون محافظة إدلب بموجب عفو صادقت عليه "رئاسة مجلس الوزراء" .ويشمل
العفو الجرائم "الجنائية واألمنية كافة ،ومحكومي الحق العام من أمضوا أكثر من شهري عقوبة"
واملوقوفين والنزالء الذين لم يحاكموا بعد( .سمارت – )2018/01/05
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َ
الطًلب والكادر التدريس ي ،من دخول كلية الهندسة
د .منع مسلحون من هيئة تحرير الشام،
املعلوماتية ،في جامعة حلب الحرة في بلدة (الدانا) بريف إدلب .وكان مجلس التعليم العالي في إدلب
َ
(التابع لحكومة اإلنقاذ) قد خير إدارة جامعة حلب (التابعة للحكومة السورية املؤقتة) ،بين التبعية
للمجلس أو اإلغًلق ،ثم قام بتعيين رئيس جديد للجامعة من دون موافقة طًلبها والكادر التدريس ي
فيها( .جيرون – )2018/01/07
ه .عزا الطبيب محمد الحسن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي في ريف حمص الشمالي إلى "التلوث
املائي وقلة النظافة ،في ظل ظروف الحصار ،حيث سجلت مديرية صحة حمص ،التابعة للحكومة
السورية املؤقتة ،عشر حاالت وفيات ،فيما استقبلت املستشفيات امليدانية العديد من الحاالت
املرضية" .ويقدر عدد املصابين بنحو  500شخص( .جيرون – )2018/01/23

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .قال ألدار خليل ،وهو سياس ي كردي بارز ،إن املساعي التي تقودها روسيا إلنهاء الحرب في سورية
ستبوء بالفشل ،وإن من املتوقع أن يستمر الصراع إلى العقد املقبل .وقال ً
أيضا إن الواليات املتحدة
"ليست مستعجلة" في ما يبدو للرحيل عن املناطق التي ساعدت فيها القوات التي يقودها األكراد
على محاربة تنظيم الدولة اإلسًلمية ،وإنه يتوقع أن تتطور العًلقات مع واشنطن مع بدء املساعي
األميركية إلعادة اإلعمار( .رويترز – )2018/01/12
ب .قالت فوزة يوسف ،السياسية الكردية السورية البارزة ،إن املناطق التي يديرها األكراد في سورية
تتطلع إلى قوة حدودية جديدة تدعمها الواليات املتحدة من أجل حماية نفسها في مواجهة التهديدات
املتنامية من تركيا ومن دمشق .وأضافت أنه ً
نظرا ألن الحل السياس ي للحرب السورية املستمرة منذ
نحو سبع سنوات ما يزال بعيد املنال ،فإن املخاطر التي يواجهها األكراد وحلفاؤهم العرب ما زالت
كبيرة( .رويترز – )2018/01/15
ج .أصدر حزب "االتحاد الديمقراطي الكردي"(ً )PYD
بيانا ،األربعاء ،طالب فيه األمم املتحدة ومجلس
األمن للعمل على أن يكون غرب وشرق نهر الفرات منطقة آمنة( .سمارت – )2018/01/17
د .قال مسؤول في "حزب اإلتحاد الديمقراطي" الكردي( ،)PYDاألربعاء ،أنهم سيجعلون مدينة عفرين
بحلب قبلة لإلعًلم الدولي كما حدث في مدينة عين العرب "كوباني" .وأضاف أن "تجربة كوباني
جلبت تعاطف الرأي العاملي األوربي وأجبرت اإلعًلم األوربي على تغطية معارك كوباني بشكل
مفصل ،ما أثر بشكل مباشر على الساسة األوربيين"( .سمارت – )2018/01/17
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ه .دان "املجلس الوطني الكردي" التهديد التركي حول بدء عملية عسكرية في منطقة عفرين بحلب،
ًّ
ًّ
وسياسيا.
عسكريا
مطالبين بالوقت ذاته "حزب االتحاد الديمقراطي" بتهيئة األجواء لوحدة الصف
(سمارت – )2018/01/19

 .2على املستوى العسكري
أ .قال التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ،يوم األحد ،إنه يعمل مع الفصائل السورية الحليفة له
لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها  30ألف فرد ،ما أجج غضب تركيا من الدعم األميركي لقوات
يهيمن عليها األكراد في سورية .ويجري ًّ
حاليا تدريب طًلئع القوة الجديدة التي ستنتشر على حدود
املنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب
الكردية( .رويترز – )2018/01/14
ب .قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن الضربات الجوية التركية على عفرين السورية لم
تترك لها من خيار سوى املقاومة ،مضيفة أن أنقرة ضربت أحياء يقطنها مدنيون .وأضافت أنها
ستقف في وجه هذا الهجوم مثلما وقفت في هجمات سابقة ضد قرى ومدن أخرى( .رويترز –
)2018/01/20
ج .خرجت "قوات سوريا الديمقراطية" ،السبت ،الدورة الثانية من "قوات حرس الحدود" في محافظة
ً
عنصرا.
الحسكة ،بحضور وفد من التحالف الدولي الذي أشرف على تدريبهم .وضمت الدورة 250
(سمارت – )2018/01/20
د .قال القائد العام لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية سيبان حمو ،االثنين ،إن روسيا "عديمة املبدأ
وتنكث بعهودها" ،بعد وقوفها إلى جانب تركيا بعملية العسكرية على منطقة عفرين ،وقال إنه كان
بين "الوحدات" وروسيا اتفاقيات لكن بـ "ليلة وضحاها خانتنا وضربت االتفاقيات بعرض الحائط".
(سمارت – )2018/01/22
ه .أعلنت "اإلدارة الذاتية" الكردية في الحسكة ،االثنين" ،النفير العام" للتصدي للمعركة التي
أطلقها الجيش التركي والجيش السوري الحر في منطقة عفرين لطرد "وحدات حماية الشعب"
الكردية ،في ما نددت أحزاب كردية بالعملية التركية( .سمارت – )2018/01/23
و .دعت السلطات الكردية في منطقة عفرين في بيان لها ،حكومة الرئيس بشار األسد إلى إرسال قوات
ملساعدتها في صد هجوم تركي مستمر منذ ستة أيام ،وقال البيان" :ندعو الدولة السورية للقيام
بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات املحتل التركي ،حيث لم تقم
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بواجبها حتى اآلن على الرغم من اإلعًلن عنه بشكل رسمي ،ونشر قواتها املسلحة السورية لتأمين
حدود منطقة عفرين"( .رويترز – )2018/01/25
ز .وصف "املجلس الوطني الكردي" في بيان له ،العملية العسكرية التركية في عفرين بـ"العدوان" ً
مبينا
أنها تسببت بمقتل عشرات املدنيين ،ودعا االئتًلف ملراجعة قراره "املس يء" املؤيد للعملية .كما ندد
بالتدخل التركي ،وطالب بانسحابهم( .سمارت – )2018/01/25

 .3على املستويات األخرى
أغلقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ،األربعاء ،السوق التجاري في مدينة الطبقة غرب الرقة،
ً
تضامنا مع منطقة عفرين (سمارت – )2018/01/24
مجبرة أصحاب املحًلت على التظاهر
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ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1عام
لم تشر خمس دول عربية وغربية دعمت املعارضة املسلحة ضد الرئيس السوري بشار األسد إلى مصيره
في وثيقة تحتوي على مقترحات بشأن املحادثات التي تقودها األمم املتحدة في اعتراف -على ما يبدو -بقوة
موقفه الراهن في الصراع .وطرحت الوثيقة التي صاغتها الواليات املتحدة واألردن وبريطانيا وفرنسا
والسعودية توصيات ملبعوث األمم املتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ملا تصفه بنهج عملي لسير
عملية سياسية متمهلة( .رويترز – )2018/01/26

 .2مسارجنيف
أ .قالت وزارة الخارجية الفرنسية ،األربعاء ،إن املحادثات السورية املزمع عقدها في العاصمة
النمساوية فيينا هي "األمل األخير" للوصول إلى حل حول سورية( .سمارت – )2018/01/24
ب .بدأت محادثات السًلم التي تجري برعاية األمم املتحدة بين الحكومة السورية واملعارضة في فيينا
يوم الخميس( .رويترز – )2018/01/25
ج .قال مسؤول رفيع بالجيش السوري الحر ،يوم الجمعة ،إن املعارضة السورية في محادثات السًلم
في فيينا حصلت على تعهد روس ي بأنها ستدفع الجيش السوري من أجل وقف إطًلق النار في الغوطة
الشرقية املحاصرة( .رويترز – )2018/01/25

 .3مسارآستانة
ال يوجد

 .4مؤتمرسوتش ي
أ .دعت موسكو ،يوم االثنين ،مصر والعراق لحضور مؤتمر الحوار الوطني املزمع عقده في سوتش ي
الشهر املقبل( .شام – )2018/01/22
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ب .قال مسؤول كردي كبير ،يوم الخميس ،إن الجماعات الكردية السورية الرئيسة لم تتلق دعوة
رسمية للمشاركة في مؤتمر سوتش ي ،وأكد أن األكراد لن يحضروا املؤتمر في ظل استمرار الهجوم
التركي على منطقة عفرين( .رويترز – )2018/01/25
ج .أعلنت وزارة الخارجية الروسية ،يوم الخميس ،دعوة  1600شخص ،إضافة إلى األمم املتحدة
ودول إقليمية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتش ي( .شام – )2018/01/25
د .قال املتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين ليست لديه في الوقت الراهن أي
خطط لحضور مؤتمر السًلم السوري الذي سيعقد في سوتش ي (رويترز – )2018/01/26
ه .قال متحدث باسم وفد املعارضة السورية ملحادثات السًلم في فيينا يوم السبت إن املعارضة
السورية لن تحضر مؤتمر السًلم الذي تستضيفه روسيا في سوتش ي هذا األسبوع( .رويترز –
)2018/01/26
و .وافقت األمم املتحدة ،السبت ،على الدعوة الروسية لحضور مؤتمر سوتش ي ،وكلف األمين العام
لألمم املتحدة املبعوث األممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بتمثيل األمم املتحدة في
املؤتمر( .سمارت )2018/001/27 -
ز .أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" مقاطعتها مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي دعت روسيا
ً
عضوا حضور املؤتمر .وقال رئيس وفد "منصة القاهرة"
لعقده في مدينة سوتش ي بعد رفض 24
فراس الخالدي إنهم ملتزمون بقرار الهيئة( .سمارت – )2018/01/27
ح .أعلن "جيش اإلسًلم" في بيان ،األحد ،مقاطعته مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتش ي.
(سمارت – )2018/01/28
ط .أعلن "تيار الغد السوري" في بيان له ،األحد ،موافقته على حضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"
في مدينة "سوتش ي"( .سمارت – )2018/01/28
ي .أعلن ممثلون عن منظمات املجتمع املدني واإلدارة املحلية في محافظة درعا ،األحد ،رفضهم
ومقاطعتم مؤتمر سوتش ي( .سمارت – )2018/01/28
ك .أكدت الرئيسة املشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا" ،فوزة اليوسف" ،إن اإلدارة
الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر "سوتش ي" بسبب الهجوم التركي املستمر على عفرين( .شام –
)2018/01/28
ل .قال الكرملين إن مؤتمر سوتش ي سيعقد بغض النظر عن قرار املعارضة بمقاطعته ،وسيقدم
ً
إسهاما ًّ
مهما في ما يتعلق بالتوصل لحل سياس ي( .رويترز – )2018/01/29
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م .قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن ستافان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة الخاص بسوريا
سيرأس لجنة دستورية جديدة ستتشكل خًلل مؤتمر سوتش ي في روسيا هذا األسبوع( .رويترز –
)2018/01/29
ن .أعلن ٌّ
كل من خالد املحاميد ،بسمة قضماني ،طارق الكردي ،فراس الخالدي ،األعضاء في هيئة
التفاوض (ممن سبق أن ّ
صوتوا لصالح مشاركة الهيئة في مؤتمر سوتش ي) ،يوم األحد ،التز َامهم
"قرار األغلبية" ،وعدم املشاركة في املؤتمر( .جيرون – )2018/01/29
س .قال أحمد طعمة رئيس وفد املعارضة السورية إن الوفد قاطع مؤتمر سوتش ي بسبب عدم تحقيق
موسكو ً
وعودا قطعتها فيم ا يتعلق بإنهاء قصف املدنيين وإزالة أعًلم النظام السوري من الفتات
املؤتمر وشعاره( .رويترز – )2018/01/30
ع .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف إن املؤتمر الذي ترعاه روسيا بشأن التوصل إلى سًلم
في سورية اتفق على إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف( .رويترز – )2018/01/30
ف .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،إن "املعارضة السورية طلبت من تركيا أن تقوم
بتمثيلها في مؤتمر (سوتش ي) (جيرون – )2018/01/30
ص .اختتم مؤتمر السًلم السوري في روسيا أعماله يوم الثًلثاء ببيان يدعو إلجراء انتخابات
ديمقراطية لكنه تجاهل املطالب الرئيسة للمعارضة بعد يوم خيم عليه شجار بين املندوبين
ومقاطعة كلمة وزير الخارجية الروس ي .واتفق املشاركون ً
أيضا على تأسيس لجنة إلعادة كتابة
الدستور السوري( .رويترز – )2018/01/30
ق .قال دي ميستورا ،إن "اللجنة الدستورية" التي أقرها مؤتمر سوتش ي الذي قاطعته "هيئة
التفاوض" وانسحبت منه شخصيات معارضة ،ستصبح ً
واقعا في محادثات جنيف( .سمارت –
)2018/01/31
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ا
عاشرا :املستجدات في مواقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .طالبت وزارة الخارجية األميركية في بيان لها ،الخميس ،نظام األسد بتفكيك برنامج األسلحة
الكيماوية بشكل كامل ،وعدم استخدامه ضد الشعب .وشددت على ضرورة ضمان أال تستخدم
"هذه األسلحة ضد الشعب السوري" (شام – )2016/01/12
ب .حثت وزارة الخارجية األميركية تركيا ،يوم الخميس ،على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة
عفرين ،ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم الدولة اإلسًلمية في املنطقة( .رويترز
– )2018/01/18
ج .قال وزير الخارجية األميركية ريكس تيلرسون :إن القوات األميركية ستحافظ على وجودها،
ً
ً
وديبلوماسيا في سورية ،وذلك لضمان عدم استيًلء إيران أو قوات األسد على املناطق التي
عسكريا
تم تحريرها من تنظيم (داعش) في سورية .وأعلن أن لدى بًلده خمسة أهداف رئيسة في سورية،
هي" :ضمان عدم عودة تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة إلى الظهور مرة أخرى؛ دعم العملية
السياسية التي تقودها األمم املتحدة؛ الحد من النفوذ اإليراني؛ التأكد من خلو البلد من أسلحة
الدمار الشامل؛ ومساعدة الًلجئين على العودة بعد انتهاء الحرب"( .جيرون – )2018/01/19
د .قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية ،اريك باهون ،إن تركيا دولة حليفة لبًلده ،وعملية
عفرين لن تتسبب بفوض ى أو انهيار عًلقات الواليات املتحدة مع أنقرة( .شام – )2018/01/19
ه .قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،يوم االثنين ،إن الواليات املتحدة تأمل في العمل مع
تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سورية لتلبية احتياجاتها األمنية املشروعة( .رويترز
– )2018/01/22
و .اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية روسيا باملسؤولية عن الهجوم الكيماوي األخير
الذي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق .وقالت "أيا كانت الجهة املنفذة لهجوم الغوطة
الشرقية ،فإن روسيا هي املسؤولة عنه .عدد ال يحص ى من السوريين لقوا مصرعهم نتيجة
الهجمات باألسلحة الكيميائية التي نفذت بعد تدخل روسيا في سورية"( .شام – )2018/01/24
ز .قالت وزارة الدفاع األميركية إنها تجري محادثات مع تركيا بشأن إمكان إقامة منطقة أمنية في
شمال غرب سورية ،وذلك على الرغم تصريحات لوزير الخارجية التركي في وقت سابق ،يوم
الخميس ،قال فيها إنه لن يكون من الصواب بحث مثل هذه املنطقة قبل حل قضايا متعلقة بالثقة
بين البلدين( .رويترز – )2018/01/25

35

مرصد حرمون

تقرير عن شهر كانون الثاني /يناير 2018

ح .قالت الرئاسة التركية ،يوم السبت ،إن الواليات املتحدة أبلغت تركيا بأنها لن تزود وحدات حماية
الشعب الكردية السورية بأي أسلحة أخرى ،في الوقت الذي دخلت فيه العملية التركية ضد
الوحدات في سورية يومها الثامن( .رويترز – )2018/01/27

 .2روسيا اًلتحادية
أ .قال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين ،يوم الثًلثاء ،إن روسيا لديها ما يكفي من القوات
في سورية للتصدي ألي هجمات محتملة على قاعدتيها هناك .وأضاف" :تلك القوة الباقية هناك
والبنية التحتية العسكرية املتبقية في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين قادرة ً
تماما على
التصدي لهذه األعمال اإلرهابية التي تقع من حين آلخر" (رويترز – )2018/01/09
ب .قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف إن إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم
الواليات املتحدة في سورية قد يؤدي إلى تقسيم البًلد( .رويترز – )2018/01/15
ج .قال وزير الخارجية سيرجي الفروف ،يوم االثنين ،إن التصرفات األميركية في سورية إما "استفزاز
متعمد" أو دليل على عدم فهم واشنطن للوضع هناك( .رويترز – )2018/01/22
ً
ً
جديدا لتحديد املسؤول عن الهجمات
تحقيقا
د .اقترحت روسيا ،يوم الثًلثاء ،أن يفتح مجلس األمن
باألسلحة الكيماوية في سورية ،في تحرك انتقدته واشنطن ووصفته بأنه محاولة لصرف االنتباه
عن مبادرة فرنسية الستهداف منفذي مثل هذه الضربات( .رويترز – )2018/01/24
ه .قال املتحدث باسم الكرملين ّإن "مؤتمر (سوتش ي) الذي تستضيفه روسيا ،نهاية الشهر الجاري،
سيكون ً
مهما ،لكنه لن ُيسفر عن حل سياس ي حازم لألزمة السورية"( .جيرون – .)2018/01/26

 .3فرنسا ودول اًلتحاد األوروبي
ّ
جدد االتحاد األوروبي دعمه الكامل واملستمر لـ "مسار السًلم" السوري الذي تقوده األمم املتحدة،
أ.
بهدف إيجاد حل سياس ي إلنهاء الحرب في سورية .جاء ذلك خًلل استقبال املمثلة العليا للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية لًلتحاد األوروبي ،فيديريكا موغريني ،لرئيس الهيئة التفاوضية
للمعارضة السورية ،نصر الحريري ،بالعاصمة البلجيكية بروكسل ،اإلثنين( .شام –
)2018/01/15
ب .طلبت فرنسا من نحو  30دولة العمل ً
معا لًلحتفاظ باألدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام
ً
تحقيقا ًّ
دوليا في هجمات
أسلحة كيماوية ،وفرض عقوبات على املسؤولين عنها بعد أن أنهت روسيا
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ً
اجتماعا
بالغاز السام في سورية .وقال مبعوث فرنسا لدى األمم املتحدة إن فرنسا ستستضيف
يوم الثًلثاء في باريس إلطًلق تلك املبادرة( .رويترز – )2018/01/18
ج .قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان ،يوم األحد ،إن فرنسا دعت إلى عقد اجتماع طارئ
ملجلس األمن بشأن سورية في عقب التوغل التركي في منطقة عفرين السورية( .رويترز –
)2018/01/21
َ
د .ربطت فرنسا مشاركة الدول األوروبية في إعادة إعمار سورية ،بوجود ُحكم "مقبول ،من حيث
حقوق اإلنسان" ،وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لودريان .وقال لودريان ،إن
"فرنسا ال تزال ملتزمة بإجراء انتخابات في سورية ،بموجب دستور جديد" .وأكد أن "روسيا لن
تكون قادرة ،في أي حال ،على حل األزمة وحدهاً ..
يوما ما ستعيد بناء سورية ،ولن تكون مواردها
كافية" (جيرون – )2018/01/2
ّ
ه .حذر مندوب فرنسا لدي األمم املتحدة "فرانسوا ديًلتر" ،من أن تتحول الغوطة الشرقية في ريف
ًّ
محمًل النظام
دمشق إلى حلب جديدة (في إشارة إلى ما تعرضت له املدينة من "جرائم حرب")،
السوري مسؤولية تدهور األوضاع في الغوطة( .سمارت – )2018/01/23
و .قالت وزارة الخارجية الفرنسية ،األربعاء ،إن املحادثات السورية املزمع عقدها في العاصمة
النمساوية فيينا هي "األمل األخير" للوصول إلى حل حول سورية( .سمارت – )2018/01/24
ز .قالت فرنسا وبريطانيا إنهما لن تشاركا في محادثات السًلم السورية املقرر عقدها في روسيا ،يوم
الثًلثاء ،مشددتين على ضرورة إجراء هذه املحادثات في إطار عملية تقودها األمم املتحدة ،وحثتا
موسكو على حمل الحكومة السورية على املشاركة في مفاوضات مجدية( .رويترز – )2018/01/29
ح .قال وزير خارجية فرنسا ،يوم الثًلثاء ،إن عملية السًلم الخاصة بسورية يجب أن تتم تحت رعاية
األمم املتحدة في جنيف ،وليس تحت رعاية روسيا في منتجع سوتش ي( .رويترز – )2018/01/30
ط .حذر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال
سورية ينبغي أال تصبح ذريعة لغزو البًلد ،وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها
(رويترز – )2018/01/31

 .4الدول العربية
ال يوجد
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 .5إيران
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني ،يوم الثًلثاء ،إن تشكيل قوة جديدة مدعومة من الواليات املتحدة
ً
وقوامها  30ألف فرد داخل سورية يشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة السورية لينضم إلى سورية وتركيا
وروسيا في االنتقاد العنيف للخطة (رويترز – )2018/01/16

 .6تركيا
أ .استدعت الخارجية التركية ،األربعاء ،القائم باألعمال األميركي فيليب كوسنت لًلحتجاج على تدريب
واشنطن مقاتلي ميليشيا (حزب االتحاد الديمقراطي) ،التي ّ
تعدها أنقرة "منظمة إرهابية"( .جيرون
– )2018/01/11
ب .توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بوأد" قوة من املقرر تشكيلها بدعم من الواليات املتحدة
وتضم  30ألف فرد في سورية "حتى قبل أن تولد" (رويترز – )2018/01/15
ً
"فعليا" على األرض،
ج .أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ،يوم السبت ،على بدء عملية عفرين
ً
وستستمر في منبجً ،
مبينا أن كًل من تنظيم الدولة والوحدات الكردية "منظمات إرهابية" ،وال فرق
بينهما( .شام – )2018/01/20
ً
كيلومترا
د .قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أنقرة تستهدف إقامة "منطقة آمنة" عمقها 30
في إطار عمليتها في منطقة عفرين بشمال سورية( .رويترز – )2018/01/21
ه .قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو يوم األحد إن كل من يعارض العملية التركية في
منطقة عفرين يأخذ جانب اإلرهابيين ويجب أن يعامل على هذا األساس( .رويترز – )2018/01/21
ً
و .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم االثنين ،إن هناك اتفاقا بين تركيا وروسيا في ما يتعلق
بالعملية العسكرية التي تستهدف مقاتلين أكر ًادا مدعومين من الواليات املتحدة في منطقة عفرين
بسورية ،وإن أنقرة لن تتراجع عن العملية .وأضاف أن تركيا ستسيطر على عفرين مثلما سيطرت
على جرابلس والراعي والباب في سورية ،وسيتمكن السوريون العودة إلى ديارهم (رويترز –
)2018/01/22
ز .اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،فرنسا بالوقوف إلى جانب "وحدات حماية
الشعب" الكردية ،بعد دعوتها الجتماع "طارئ" ملجلس األمن لبحث التطورات في سورية (سمارت
– )2018/01/22
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ٌ ّ
ظالم تلطخت يداه بدماء
ح .وصف املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ،بشار األسد بأنه "
مستقبل لسورية" .وأكد أن تواصل أنقرة
اآلالف من الناس" ،ولذلك ال يمكن أن "يأسهم في إنشاء
ٍ
مع نظام األسد في املرحلة القادمة "أمر غير وارد" (جيرون – )2018/01/24
ط .قال وزير الخارجية التركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس األميركي دونالد ترامب في
اتصال هاتفي يوم األربعاء بضرورة سحب القوات األميركية من منطقة منبج بشمال سورية.
(رويترز – )2018/01/25
ً
ي .تعهد الرئيس التركي بتطهير حدود بًلده مع سورية من املقاتلين األكراد قائًل إن أنقرة قد توسع
ً
نطاق عمليتها العسكرية الراهنة شرقا حتى الحدود مع العراق ،وهي خطوة تهدد بمواجهة محتملة
مع القوات األميركية املتحالفة مع األكراد( .رويترز – )2018/01/26
ك .قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،السبت ،إن عملية "غصن الزيتون" ليست خيا ًرا بل ضرورة
حتمية ال بد من تنفيذها ،وأكد استمرار العملية في يومها الثامن كما هو مخطط لها ،ومن دون أن
تشوبها أي مشكًلت( .شام – )2018/01/27
ل .قال مصدر في قصر الرئاسة التركي ،يوم األربعاء ،إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروس ي
فًلديمير بوتين اتفقا على تسريع جهد تشكيل نقاط مراقبة في محافظة إدلب( .رويترز –
)2018/01/31

 .7إسرائيل
ً
عضوا في تحالف واسع
قال رئيس األركان اإلسرائيلي غادي أيزنكوت ،الثًلثاء :إن (إسرائيل) "قد تصبح
ً
جدا ،يهدف إلى منع فرض الهيمنة الشيعية في سورية" ،وأضاف أن "الجهود املركزية في الجبهة السورية
ً
مشددا على أهمية "بذل كل الجهود في هذا اإلطار"
تتمحور حول منع تمركز إيران على الحدود اإلسرائيلية"،
(جيرون – .)2018/01/03

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .قال مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد الحسين يوم األربعاء إن تصاعد
الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات الحكومة السورية على منطقة الغوطة الشرقية
املحاصرة أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ًّ 85
مدنيا منذ  31ديسمبر املاض ي .وأضاف أن األوضاع في الغوطة
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الشرقية ،آخر معقل كبير تسيطر عليه املعا ضة قرب دمشق حيث يخضع ً 390
ألفا من املدنيين على األقل
ر
للحصار منذ أربعة أعوام ،تصل إلى حد الكارثة اإلنسانية( .رويترز – )2018/01/10
ب .طالبت منظمة هيومن ريتس ووتش الحكومة الروسية تغيير مسارها ودعم مجلس األمن الدولي في
مساءلة املسؤولين عن اله جمات الكيماوية من نظام األسد ،وفرض عقوبات عليهم .وقالت املنظمة ،في
تقرير لها إنه عند اجتماع مجلس األمن ،هذا األسبوع ملناقشة استخدام األسلحة الكيماوية في سورية،
يجب على أعضائه الـ  15إرسال رسالة قوية لنظام األسد بأن املسؤولين عن عشرات الهجمات باألسلحة
الكيماوية سيخضعون للمساءلة ،وقد يواجهون املحاكمة في املستقبل( .شام – )2018/01/10
ج .كشف التقرير السنوي ملنظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس) األميركية لعام  ،2018أن سورية احتلت
أسوأ مرتبة بين دول العالم في مجال الحرياتّ ،
ً
انخفاضا
وتعد الدولة الوحيدة التي سجلت بحسب املؤشر
إلى ما دون الصفر ،بين الدول كافة( .جيرون – )2018/01/17
د .قال ينس ستولتنبرغ األمين العام لحلف شمال األطلس ي ،إن "تركيا كما باقي البلدان لها الحق في
الدفاع عن نفسها"ً ،
ً
تعرضا لإلرهاب( .شام – )2018/01/26
مبينا أنها من أكثر بلدان الحلف
ه .نددت األمم املتحدة ،يوم الثًلثاء ،بموجة ضربات جوية في اآلونة األخيرة على مراكز طبية في مناطق
خاضعة للمعارضة في سورية ،منها هجوم أخرج مستشفى يخدم  50ألف شخص من العمليات .وقال
منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألمم املتحدة املعني بأزمة سورية "لقد أفزعتني الهجمات املستمرة على
مستشفيات ومنشآت طبية أخرى في شمال غرب سورية فيما يحرم مئات اآلالف من الناس من حقهم
األساس ي في الصحة"( .رويترز – )2018/01/31

 .9أخرى
أ .يجتمع ،يوم الثًلثاء في باريس ممثلو  30دولة إلعًلن مبادرة حول سبل مًلحقة املسؤولين عن
"الهجمات الكيماوية في سورية" ،وذلك بعد أن استمرت روسيا بتعطيل عمل مجلس األمن الدولي،
باستخدامها حق النقض (فيتو) ضد إصدار قانون دولي بشأن ذلك( .جيرون – )2018/01/23
ً
ب .أنهى مجلس األمن اجتماعا طارئا دعت إليه فرنسا لبحث آخر التطورات التي تحصل في منطقة
ً
ً
إعًلنا مشتركا حول معركة "عفرين( ".سمارت –
عفرين بحلب من دون أن يصدر إدانة أو
)2018/01/23
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حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
ً
نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقاال بعنوان "ما تزال روسيا تخادع الواليات املتحدة في سورية" جاء
فيه أن روسيا كانت مخادعة فيما يتعلق بوعودها بإنهاء الحرب وجلب السًلم عبر مناطق خفض التصعيد،
لكن وقف إطًلق النار كان ينتهي عندما يجد النظام وحلفاؤه أنفسهم قادرين على شن الهجمات وارتكاب
ً
مؤخرا في إدلب ،بينما تتجاهل واشنطن ذلك باعتبار أن "املنطقة تسيطر عليها
املجازر .وهذا ما حدث
جماعات املتمردين املرتبطة بالقاعدة ،ما شجع روسيا والنظام على التخلي عن التزاماتهما السابقة ...ويرى
الكاتب أنه إذا نجح هجوم قوات النظام على إدلب فن النتيجة ستكون "املزيد من الثبات والتحصين في
سورية ،ليس فقط لروسيا ،ولكن ً
أيضا إليران ،الحليف األقرب لنظام األسد".
يختم الكاتب بالقول" :باختصار :الواليات املتحدة من املفترض َّأنها ستخسر -مرة أخرى -أمام روسيا في
هوادة إلى استعادة سيطرته على البًلد بأسرها ،حيث تشجعه موسكو
سورية .بينما يسعى نظام األسد بًل
ٍ
ّ
تحدي هذه االستراتيجية الوحشية أو حتى
بجدية ،وتكشف إدارة ترامب عن ضعفها ،من خًلل رفض
االحتجاج عليها( ".جيرون – )2018/01/13
ً
كتب وليد شقير مقاال في الحياة تحت عنوان "الرياء الروس ي  -األميركي في سورية" حاول فيه تسليط
الضوء على حقيقة املشهد السياس ي وامليداني للقوى الرئيسة الفاعلة في سورية ،وعلى رأسها الواليات
املتحدة وروسيا ،فأشار إلى أن ما تضمره الواليات املتحدة من استراتيجيتها في سورية هو "وقف استفراد
روسيا بالنفوذ على بًلد الشام ،بعدما أمعنت في تجاهل الدور األميركي" عبر ابتداع مسارات وأطر مثل
أستانة وسوتش ي تمكنها من االستفراد بامللف السوري .وقد اعتمدت واشنطن هذه االستراتيجية الجديدة
بعد خذلتها روسيا في تلبية اشتراطات واشنطن حول "حفظ مصالح إسرائيل بإبعاد إيران و «حزب هللا»
عن حدود الدولة العبرية" وتقليص نفوذ طهران في سورية ،لتكتشف في ما بعد "أن موسكو إما غير قادرة
أو أنها ال ترغب ،في الحد من النفوذ اإليراني الذي تعتمد على وجوده امليداني في تثبيت أهدافها في سورية"
فالنفوذ اإليراني يزداد في القنيطرة قرب حدود إسرائيل ،ومشروع "الكوريدور" اإليراني الذي يربط طهران
بلبنان يتقدم .والبناء على تعارض املصالح بين موسكو وطهران بدا سر ًابا.
كذلك وجد األميركيون أن "بوتين تمكن من اجتذاب أنقرة وضمان سكوتها عن خرق مناطق خفض
ً
أميركيا ،وأن
التصعيد ،مقابل إعطائها حرية مواجهة التمدد الكردي في الشمال الشرقي لسورية ،املدعوم
ً
التعاون التركي الروس ي لم يعد مسألة تكتيكية بل أصبح يعاكس بالكامل ما تسعى إليه واشنطن ،وصوال
إلى ما يشبه التماهي والتحالف مع طهران"
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يختم الكاتب بالقول" :بدت القوتان العظميان تمارسان سياسة طفولية حين تنافستا على اعتداد كل
منهما بأنها وراء االنتصار على «داعش» قبل أسابيع .وهما تواصًلن الرياء على السوريين بالحديث عن أن
ً
عسكريا ألزمتهم ،فيما هما تتقاتًلن بالواسطة في امليدان"( .الحياة – )2018/01/18
ال حل
ً
تحت عنوان "جهاد أم ثورة؟" كتب ميشيل كيلو مقاال في العربي الجديد تناول فيه حقيقة التنظيمات
الجهادية في سورية ،وأهدافها ودورها ،وافتراقها بل تناقضها مع الثورة وأهدافها.
أشار كيلو إلى أن معركة (إسقاط) حلب ،كشفت تهافت الخيار الجهادي ،وأوهامه ،وأتاحت الفرصة
ً
مجددا للرهان على الثورة وأهدافها بإسقاط نظام األسد وبناء النظام الديمقراطي البديل .مع أنه كان
ً
واضحا حتى قبل سقوط حلب" ،أن الثورة غير الجهاد ،وأن مشروعها نقيض مشروعه" فالجهاديون كانوا
يعلنون بوضوح أن مشروعهم هو "ألهل السنة والجماعة دون غيرهم ،وأن الحرية كفر والديمقراطية
بدعة ."..لكن املعارت التي جرت في األسبوعين الفائتين في ريفي حلب وإدلب ،حيث "سلم تنظيم القاعدة في
بًلد الشام مئات القرى من دون قتال إلى إيران واألسد ،وتسبب في هجرة نيف ومائتي ألف مواطن من
قرارهم وبلداتهم ،يتضح بأدلة ال سبيل إلى دحضها أن الجهاد لم يعد فقط مشروعا مناقضا ملشروع الثورة،
بل صار مقتلها ،وأن قادته ،من أمثال الجوالني ،يتحدثون بظاهر لسانهم عن إسقاط األسد وإقامة حكم
هللا ،بينما يوقفون أفعالهم على استكمال معركة القضاء التام والناجز على ما تبقى من الثورة والسوريين".
تناول كيلو موقف النصرة العدائي من الجيش الحر ،وحربها الشرسة ضده ،والقضاء على عدد من
فصائله ،واستفرادها بإدلب وجنوب حلب ومحاولة بناء إمارتها اإلسًلمية بطريقة احتيالية عبر عقد مؤتمر
وطني وتشكيل حكومة إنقاذ عملت فورا على إغًلق الجامعات واملدارس ،وإلغاء املجالس املحلية املنتخبة.
يختم كيلو بالتأكيد على أن هدف الجهاد هو "خنق الثورة وقتلها ،ومنع انتصارها ( )...وأن على السوريين
أن يختاروا من اآلن بين الجهاد والثورة ،بعد أن انتفت الشكوك بشأن توافقهما ،وتأكد لكل من يريد أن
يفتح عينيه أنهما نقيضان ،وال يمكن ألحدهما أن يتعايش بعد إدلب مع اآلخر( ".العربي الجديد –
)2018/01/20
مقال عبد الرحمن مطر في جيرون "عفرين واملصير املرير" تناول أبعاد الحرب التي تباشرها تركيا على
عفرين ،وتوقع نتائج كارثية لهذه الحرب على املنطقة ،سواء على الصعيد اإلنساني أو على مستقبل العًلقة
بين الكرد والعرب ،حيث "تكرس قطيعة مضافة إلى ما حدث بالنسبة إلى عين العرب والرقة".
يدين الكاتب "ما قام به (حزب العمال الكردستاني) ،من انتهاكات جسيمة بحق جميع السوريين في
املنطقة" ويعتبره قوة احتًلل ،لكنه يدعوه لًلنسحاب من عفرين واملناطق التي يسيطر عليها ،وتسليها إلى
إدارات محلية ،كسبيل أمثل لوقف الحرب التي يعتبرها "تدخل خارجي مرفوض" غير مبرر ،والتي ستجلب
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املزيد من الضحايا املدنيين والدمار ،وستكرر مأساة الرقة ،وستضع "فصائل الجيش الحر ،في موقف
صعب ،حيال دخول مناطق ذات غالبية كردية"
يقول الكاتب إن معركة عفرين ليست ً
أيضا في صالح تركيا ،ألن "الحرب ليست نزهة ،والقوى الدولية
ً
"بعيدا
املنخرطة بمحاربة اإلرهاب لن تقف إلى جانب تركيا" .ويؤكد الوسائل السياسية لتحقق األهداف،
ً
مآس جديدة في سورية ،وأكراد عفرين
عن االجتياح العسكري ،وبعيدا عن استهداف املدنيين ،وتوليد ٍ
ُ
ً
جميعا إرهابيين ،كما كانت ت ّروج (قسد) عن مدنيي الرقة!" (جيرون – )2018/01/20
ليسوا بالضرورة
قالت صحيفة قانون اإليرانية ،في افتتاحية لها ،إن "بشار األسد" ،يريد تقليم أظافر إيران بسورية بعد
هزيمة تنظيم الدولة والدخول في مرحلة جديدة ،وشددت على أن من حق ايران أن تحصل على نصيبها من
ً
الكعكة السورية ولو بالقوة ،بوصفها تحملت تكلفة بقاء األسد في ئاسة سورية ،ودفعت ً
ثمنا باهظا لذلك،
ر
من مقتل محسن حججي (قيادي بارز في الحرس الثوري اإليراني) إلى التكاليف اللوجستية التي دفعتها إيران
ً
ثمنا الستراتيجيتها في املنطقة" ،ولكن يبدو اليوم أنه مع جهودنا وتضحياتنا ،ستكون حصة داعمي بشار
األسد (إيران ) ال ش يء في بازار الشام".
ولفتت الصحيفة الى أن مسألة "تهميش دور إيران في مستقبل سوريا" ،لم تعد خافية عن أعين
اإليرانيين ،وكانت سببا في بعض االعتراضات داخل أوساط النظام بإيران .ووصفت الصحيفة بشار األسد
بأنه "بًل مبادئ ،وناكر للجميل بسبب اتفاقه مع الروس حول تسليم ملف إعادة إعمار سورية للروس بدال
من إيران".
ورأت الصحيفة أن من حق إيران أن تستولي ولو بالقوة على ما تسميه حصتها من الكعكة السورية
قائلة" :إن الحق يؤخذ ،ورغم محاولة إخفاء الحقائق حول فقداننا لحصتنا بسورية من قبل البعض في
إيران ،لكن شعبنا يعلم ويعي ما يحدث لنا بسورية".
وأشارت الصحيفة الى استنزاف إيران اقتصاديا بسورية ،مبينة "أننا ندفع ونتحمل ثمن تكلفة هذه
الحرب ،وفي نهاية الحصاد يجلس آخرون لتقاسم الكعكة على املائدة ،حقا إن هذا ليس عمًل شريفا ،لذلك
علينا أن نأخذ حقنا ونتكلم عنه بصراحة ألن الشعب اإليراني لديه حصته من هذا النصر في سورية( ".شام
– )2018/01/24
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقاال بعنوان "تيلرسون يقول الحقيقة بخصوص سورية" تناولت فيه
خطاب تيلرسون حول االستراتيجية الجديدة للواليات املتحدة في سورية ،وتقوم على االحتفاظ بقوة
مناسبة على األرض ،وبحضور دبلوماس ي ً
أيضا ،من أجل "املساعدة في إنهاء ذلك الصراع ،ومساعدة
مستقبل سياس ّي جديد ( )...وللقيام بذلك ،ستواصل الواليات املتحدة نشر عدة
الشعب السوري لتحقيق
ٍ
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آالف من األفراد والجنود في البًلد ،ومساعدة القوات الحليفة السورية لتسيطر على مناطق في الجنوب
الغربي ،بالقرب من (إسرائيل) واألردن ،وفي الشمال الشرقي ،على الحدود مع العراق وتركيا" .ويرى كاتب
قطيعة ضمنية مع السياسة األميركية ،في السنوات القليلة
املقال أن إعًلن تيلرسون هذا يعتبر "بمثابة
ٍ
ّ
اتفاقات دبلوماسية مع
املاضية ،والتي تركزت على السعي إلى التهدئة في سورية في املقام األول ،من خًلل
ٍ
روسيا" .والتي نكثت مرا ًرا بوعودهاً ،
داعمة الحمًلت الوحشية للحكومة السورية الستعادة سيطرتها على
البًلد بالقوة".
حرب ال نهاية لها" في سورية .لكن اإلدارة
يرى الكاتب أن ترامب سيتعرض لًلنتقاد بسبب إطًلق " ٍ
األميركية تعترف بالواقع ،حيث "ال يمكن للواليات املتحدة منع عودة ظهور (القاعدة) ،و(داعش) ،ومنع
إيران من بناء قواعد في عموم سورية ،أو إنهاء الحرب األهلية ،دون االحتفاظ بالسيطرة على القوات
تماما كما تفعل روسيا وإيران .ولن يؤخذ دور واشنطن على محمل ال ّ
واألراض ي داخل البًلدً ،
جد إال عندما
ً
ً
تكون
عنصرا فاعًل على أرض الواقع"( .جيرون – )2018/01/25
تحت عنوان ّ
"الرقة وعفرين ..املدنيون واملدينة" كتب بشير البكر مقاال في لعربي الجديد ،أقام فيه
مقارنة بين مدينة الرقة والحرب التي قامت على ضد تنظيم الدولة ،وعفرين والحرب التي تقوم على أرضها
اآلن ضد "املشروع الكردي" كما يقول الكاتب .حيث يدفع املدنيون ،وتدفع املدن ،في الحالتين ،الثمن
األكبر .ويؤكد على أن ما حصل في الرقة من دمار وخراب وقتل وتهجير ،ودون أن يكترث أحد لذلك فيما
بعد ..يجب أال يتكرر في عفرين .فاملدينة مكتظة بالسكان ،ولن يكون التفريق بين املدني واملقاتل مسألة
سهلة ،وستكون النتيجة مماثلة ملا حصل في الرقة إذا لم يتم تدارك األمر.
يتناول الكاتب ً
أيضا حالة االنقسام التي يعيشها السوريون الذين "لم تعد مقاييسهم وطنية لكثرة ما
أصابهم من نكبات" ،فمنهم من بكى لدمار الرقة ،لكنه غير مكترث بعفرين اآلن .وهناك من هو مستنفر ضد
الهجوم على عفرين اآلن ،ولم يكن ً
مباليا بالرقة .ويبدو للكاتب أن االنقسام بين السوريين العرب والكرد
أكثر حدة هذه املرة من السابق ،ويتعمق أكثر( .العربي الجديد – )2018/01/26
ً
مقاال في العربي الجديد عنوانه "األكراد وبؤس الجغرافيا" ّ
عد فيه أن القضية
نشر حسن عبد العزيز
الكردية محكومة بالجغرافيا "امليؤوس منها" وأن األكراد يتجاهلون هذه الحقيقة ،وما تفرضه من اعتبارات
ومقاييس ،لذلك يرتكبون الخطأ تلو اآلخر .فـ "الدول اإلقليمية األربع التي يتوزعون فيها ال تسمح بقيام دولة
كردية ،أو حكم ذاتي أقرب إلى الدولة" .وأخطأ حزب االتحاد الديمقراطي عدة مرات ،بدءا من رفضه
االنضواء تحت الثورة ،ونيل حقوقه ضمن حقوق املواطنة الجامعة .مرورا بعملية التغيير الديمغرافي التي
أجراها بالقوة في مناطق ذات أكثرية عربية ،إلى إصراره على "إقامة فيدرالية في بيئة محلية وإقليمية ال
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تسمحان بإقامتها" وصوال إلى قرار خوض معركة عفرين .دون ان يحسب موازين القوى وطبيعة املصالح
والتحالفات التي ال تسمح له بكسبها.
يقول الكاتب أن "فائض القوة العسكرية لدى األكراد في سورية ،مع وفرة قومية في الوعي ،إلى حالة من
العمى السياس ي" قادوا األكراد إلى الضرب بعرض الحائط باألبعاد اإلقليمية ـ الدولية للصراع السوري
بأشكاله املتنوعة ،إلى درجة أنهم نسوا أن دورهم مربوط ومصنوع ضمن الحسابات الدولية".
"في كل األحوال ،كشفت معركة عفرين مأزق القضية الكردية ،ومأزق األطراف املحلية واإلقليمية
والدولية في التعامل معها ،ومأزق األكراد أنفسهم في التعاطي مع قضيتهم التي هي قضية الشعب السوري
كله في نيل حقوقه وحريته .وواضح أن معركة عفرين مبكرة ً
جدا في الصراع املحلي ـ اإلقليمي ضد التطلعات
الكردية ،وستكون املراحل املقبلة أكثر ً
عنفا ،وربما تأسهم في إعادة إرباك املشهد العسكري السوري ،إذا
لم يتم التعاطي مع املسألة ضمن اعتبارات الحقوق الكردية ،واعتبارات مصالح دول املنطقة"( .العربي
الجديد – )2018/01/30

ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
كان شهر كانون األول /ديسمبر شهر عقد مؤتمرات ،وشهر تحضير ملؤتمرات ،وظهر ً
جليا فيه بشكل
ً
واضحا سعي الروس لحرف األنظار عن
واضح 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 الروس.
ُ
في هذا الشهر ُعقدت الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف ،ولم تحقق أي اختراق يكسر عبثية تكرار عقد
ً
جوالت جديدة من هذا املؤتمر ما لم يكن مجلس األمن ً
عموما ،والروس واألميركيون
خصوصا ،متفقين على
وجوب ضبط ّ
جديته لدفع الحل السياس ي في سورية نحو األمام ،وغاب وفد النظام عن غالبية جلساته،
ُ
بحجج لها عًلقة 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
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الجولة التاسعة من املؤتمر ُ
ستعقد في كانون الثاني /يناير  ،2018قبيل مؤتمر سوتش ي الذي تعتزم موسكو
عقده في اليومين األخيرين من نفس الشهر.
ُ
ّ
توض َح بشكل أفضل تفضيل الروس إفشال مؤتمر جنيف ،على أمل أن ترغم املعارضة السورية على
ً
ً
املوافقة على الذهاب إلى مؤتمر سوتش ي حًل بديًل يعيد تأهيل النظام ويدمج املعارضة معه ضمن
محاصصة وتوازع مناصب وفوائدً ،
بعيدا عن جنيف وبيانه األول الذي ُيهدد وجود النظام السوري.
ّ
سهل على الروس مهمتهم عدم اكتراث الواليات املتحدة ملا يجري في جنيف أو آستانة ،وما يبدو للمراقب
ً
مفتوحا كساحة لتنفيذ مشروعات مختلفة
عدم رغبتها بفرض حل في الوقت الراهن ،ليبقى امللف السوري
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
ملؤتمر 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 ومهامه ،وعدم وجود ضامنين دوليين له ،وعلى الرغم من أنه ُيهدد مسار جنيف
ّ
مؤتمرا أنتج ً
ً
بيانا (بيان جنيف  )1توافقت عليه الدول
بالنسف الكلي ،ويسعى الختطاف دوره بوصفه
الكبرى عام  ،2012وبنى عليه مجلس األمن جملة قرارات الحقة مرتبطة به وببنيته كحل للقضية السورية.
املنافسة بين املؤتمرات ،جنيف  -آستانة  -سوتش ي ،هي منافسة بين مشروع دولي متوافق عليه وموثوق
بإمكانيته لوضع سورية على مسار الحل السياس ي ّ
الجدي ،وبين مشروعات روسية متعددة وضبابية
ومتحيزة ،ال يمكن الوثوق بها والركون لنتائجها ،خاصة وأن سورية ال ُتخفي ّ
ّ
تحيزها للنظام السوري الذي
ّ
سهل لها خًلل السنوات األخيرة الحصول على امتيازات عسكرية وسياسية واستراتيجية لم تكن تقدر على
الحصول عليها في ظل أي نظام سياس ي آخر.
تبقى رهانات نجاح أي من املسارات مرتبط بشكل أساس بعاملين ،األول هو املوقف األميركي غير الواضح
واملتراخي تجاه كل هذه املؤتمرات ،والثاني موقف املعارضة السورية ومدى ثباتها على مبادئ ثورتها ورفضها
للتنازالت ،فهي ،على الرغم من ضعفها ،ما زالت قادرة بسبب شرعية تمثيلها لطيف واسع من السوريين،
ً
على تعطيل املشروعات التي ال تضمن حًل يؤدي لتغيير سياس ي نحو نظام ديمقراطي ال طائفي تعددي
تداولي في سورية.
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