
تقرير املرصد عن الثلث الثاين من متوز/ يوليو 2018

وحدة دراسة السياسات21 متوز/ يوليو 2018





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 2018 من شهر تموز/ يوليو لثانياالثلث  ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
1 

 املحتويات

: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

 3 .................................................................................. أوًل

ا: الضحايا  4 ................................................................................................................... ثانيا

 4 .................................................................................................... الضحايا عن بيانات .1

 8 ...................................................................................................... الضحايا عن أخبار.2

ا: التغييب القسري 
ا
 9 ....................................................................................................... ثالث

 9 .......................................................................................... القسري  التغييب عن أخبار.1

ا: النزوح واللجوء والجاليات  10 ...................................................................................... رابعا

 10 ....................................................................................................... النزوح عن أخبار.1

 11 ....................................................................................... والجاليات اللجوء عن أخبار.2

ا: املشهد امليداني  11 .................................................................................................... خامسا

 11 ............................................................................................. امليداني املشهد تطورات.1

 11 ............................................................................. تطورات املشهد امليداني في الجنوب .1

 13 ........................................................................ تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق .2

 14 ........................................................................................... والنفوذ السيطرة خرائط.2

ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته  18 ......................................... سادسا

 18 .................................................................................................. السياس ي املستوى  في.1

 18 ................................................................................................. العسكري  املستوى  في.2

 18 .................................................................................................. األخرى  املستويات في.3

ا: املستجدات في مستو   18 ...................................... ى املعارضة السورية ومناطق سيطرتهاسابعا

 18 .................................................................................................. السياس ي املستوى  في.1

 19 ................................................................................................. العسكري  املستوى  في.2

 19 .................................................................................................. األخرى  املستويات في.3

ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 19 ............................................. ثامن

 19 .................................................................................................. اس يالسي املستوى  في.1

 19 ................................................................................................. العسكري  املستوى  في.2



 2018 من شهر تموز/ يوليو لثانياالثلث  ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
2 

 19 .................................................................................................. األخرى  املستويات في.3

ا  20 .................................................... : املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدوليتاسعا

 20 ......................................................................................................................... عام.1

 20 ............................................................................................................. جنيف مسار.2

 20 ............................................................................................................ آستانة مسار.3

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة ا: املستجدات في مو  20 ...........................عاشرا

 20 .......................................................................................... يةاألميرك املتحدة الوًليات.1

 21 ........................................................................................................ اًلتحادية روسيا.2

 21 .................................................................................................. األوروبي اًلتحاد دول .3

 21 ........................................................................................................... العربية الدول .4

 21 ......................................................................................................................  إيران.5

 22 ......................................................................................................................  تركيا.6

 22 .................................................................................................................. إسرائيل.7

 22 ............................................... الصلة ذات واملنظمات الدولية، واملنظمات املتحدة األمم.8

 23 ............................................. حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

 25 ..................... ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية والعسكرية

 

 

  



 2018 من شهر تموز/ يوليو لثانياالثلث  ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
3 

: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

  1أوًل

، أي  457يوليو(  /تموز  20إلى  11سقط  على األراض ي السورية خالل األيام العشرة الفائتة )من 
ا

قتيال

 في اليوم الواحد، منهم  46بمعدل 
ا

ا نسبتهم  130قتيال في املئة من مجموع القتلى، ومن بين هؤالء  28مدنيا

  27الضحايا املدنيين 
ا

 في املئة. 16مرأة نسبتهم ا 21في املئة، و 21نسبتهم   طفال

، 186جاءت درعا في أعلى سلم الضحايا بحصيلة مقدارها 
ا

بسبب الهجوم العنيف الذي تشنه  قتيال

 في املئة(.  73قوات النظام والطيران الروس ي عليها، وهؤالء الضحايا معظمهم من العسكريين )

ا نسبة العسكريين منهم تفوق  182وتأتي دير الزور في املرتبة الثانية بحصيلة مقدارها  ، وأيضا
ا

 80قتيال

ا نفسه، وهو الح رب على بقايا مقاتلي تنظيم الدولة املتمركزين في هذه املحافظة في املئة، للسبب القائم دائما

 من هؤالء سقطوا في مجزرة ارتكبتها طائرات، يرجح أنها  54بصورة رئيسة. والجدير بالذكر أن 
ا

قتيال

ا أغلبهم من  28للتحالف، قرب منطقة السوسة القريبة من الحدود العراقية، ومن ضحايا املجزرة  مدنيا

 اقية، أما الباقون فمن عناصر تنظيم الدولة.   الجنسية العر 

ا في سلم الضحايا بحصيلة مقدارها 
ا
، لكن أغلبهم من املقاتلين، وهؤالء  31تأتي إدلب ثالث

ا
قتيال

ينقسمون بين عناصر من هيئة تحرير الشام الذين اغتيلوا في ظل حالة الفلتان األمني الذي تعيشه 

 هيئة تحرير الشام بتهمة تنفيد االغتياالت بحق عناصر من األخيرة. املحافظة، وعناصر من داعش أعدمتهم

فقد سقطوا في املجزرة التي نفذتها طائرات روسية على بلدة عين التينة في  14أما قتلى القنيطرة الـ 

 نساء. 4أطفال و 5املحافظة، ومن هؤالء الضحايا 

سليم النظام قوائم بأسماء قتلى قضوا في نختم موضوع الضحايا باإلشارة إلى األخبار املتزايدة عن ت

سجونه إلى دوائر النفوس في مناطقهم، مع تحميل األزمات القلبية مسؤولية موتهم. فقد تلقت دائرة نفوس 

ا قضوا في سجون النظام، وتلقت دائرة النفوس في حماة قوائم بـ  165معضمية الشام قوائم تضم  اسما

 من بين املعتقلين، أما  120
ا

 اسم.  300اسم، وحمص  500دوائر الحسكة فتلقت قوائم بـ قتيال

في املشهد امليداني نشير إلى الحدث األبرز في الساحة السورية، وهو معركة الجنوب وما نجم عنها من 

تسويات، فبعد تخلي الواليات املتحدة والجميع عن فصائل الجنوب، وبعد الضوء األخضر اإلسرائيلي 

لفاؤها الروس، بعد قصف ومجازر كاملعتاد، وبعد جوالت عّدة من التفاوضات، استطاعت قوات النظام وح

إجبار الفصائل املحاربة على التوقيع على تسويات تنهي الحرب وتعيد املناطق إلى سيطرة النظام، وبالفعل 

ا باستثناء منطقة سيطرة جيش خالد بن الوليد امل بايع سيطرت قوات النظام على كامل محافظة درعا تقريبا

في املئة من مساحة املحافظة، وتجري االستعدادات  7.2لتنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحة تقدر بـ 

َر من لم يرغب في التسوية إلى محافظة إدلب. وبعد االنتهاء من درعا وسعت  اآلن ملهاجمة مناطقه، وقد ُهّجِّ

                                                             
 ة الزمنية التي يغطيها التقريررحليقصد باملدة امل  1
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وتمكنت إجبار الفصائل على التسوية  قوات النظام هجومها باتجاه القنيطرة املتاخمة للجوالن املحتل،

، في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل أنها ال ترض ى بغير قوات 
ا

وأحكمت سيطرتها على الشريط الحدودي كامال

 النظام على حدودها.

وفي املشهد امليداني ثمة حدث بارز آخر، وهو اتفاق روسيا وتركيا وإيران، على تهجير أهالي قريتي كفريا 

شيعيتين املواليتين لنظام األسد، والواقعتين في ريف إدلب، واملحاصرتين من فصائل املعارضة والفوعة ال

منذ خمس سنوات. وقد جرت التسوية مع هيئة تحرير الشام، الفصيل املسلح الرئيس في املنطقة، مقابل 

تين باتجاه مناطق إفراج النظام عن مئات املعتقلين لديه، وخرجت بالفعل الدفعة األخيرة من أهالي القري

 النظام، وبدأت حافالت األسرى بالوصول إلى منطقة العيس جنوب حلب حيث يجري التبادل. 

 

ا: الضحايا  ثانيا

 2بيانات عن الضحايا .1

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات واملحافظات1الجدول رقم )

 

 

 (1جدول رقم )

 ب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نس

                                                             
  :البيانات على مالحظات 2

(. الضحايا عن أخبار) الفقرة في إيرادها أو إهمالها جري وي للتسجيل،من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي  )سقوط عدد كبير جمل مثلف محددة،الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام  إهمال جري ي -

 .الحقيقيأقل من العدد  الذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا 

 .يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات الرجال،في أعداد القتلى املسجلين من  اهميا و  اوهذا يعني ارتفاعا  الرجال،جميعهم من  القتلى ّد نع الفئات،عند ورود أعداد من دون تفصيل في  -

 .يمثل البالغات فقط النساء،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى  بجنسهم،القتلى من األطفال ال نهتم  -

 .تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -

الفئة
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%13541625114632772مقاتل

%1351422276طفل

%12411111215امرأة

%6226541133318218رجل مدني

%6251014061600436413028مج القتلى المدنيين

%621864140617310051824457100مج القتلى حسب المحافظة

%1%0%41%1%3%0%1%4%7%0%0%1%40%1%100%

ضحايا الثلث الثاني من شهر تموز/ يوليو 2018 - حسب الفئة
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 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات 2والجدول رقم )

 

 

 (2رقم ) جدول 

 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )
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%

%874516516235اشتباكات ومعارك عادية

%99149511324053قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
2443133%

%61121204تعذيب وإعدامات

%313113215اغتيال وقنص

%110أخرى

%621864140617310051824457100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%621864140617310051824457100إجمالي الضحايا

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر تموز / يوليو  2018 - حسب وسيلة القتل
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 د القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعدا

 

 

 

 

 

 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 
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 أخبار عن الضحايا .2

أكدت مصادر محلية أن دائرة نفوس مدينة معضمية الشام، في الغوطة الغربية، تلقت قوائم  .أ

 في سجون ال 165تضم أسماء 
ا

ا معتقال معتقل  700نظام، قتلوا تحت التعذيب، من مجمل مدنيا

تسلمت دائرة النفوس فيها، في مطلع شهر « حماة»سيدة، وفي مدينة  40من أبناء املدينة، بينهم 

، قتلوا في سجون النظام، وفي الحسكة وصلت قوائم قبل يومين  120تموز الحالي، قوائم بـ 
ا

معتقال

ي سجون العاصمة دمشق، وتلقت دائرة نفوس معتقل، ماتوا ف 500فقط، تضم أسماء نحو 

مدني بينهم عدد من النساء، داخل أقبية أجهزة النظام األمنية.  300حمص قوائم تؤكد تصفية 

وبحسب مزاعم النظام فإن الوفيات جميعها كانت بسبب "أزمات قلبية". ويذكر أن الشبكة 

ا قالت فيه إ ن عدد السوريين الذين قضوا تحت السورية لحقوق اإلنسان أصدرت قبل أيام تقريرا

، بينهم  13066التعذيب في سجون النظام بلغ 
ا

ال
َ
 و  163معتق

ا
، وما يزال مصير  43طفال

ا
سيدة

121829  
ا

 مجهوال
ا

ال
َ
 ./12.07.2018 –/شام  .معتق

انتشل )فريق االستجابة األولية( التابع لـ)مجلس الرقة املدني( املتعاون مع )قوات سوريا  .ب

جثة جديدة من مقبرة )حديقة الحيوان( قرب املدخل الجنوبي  18، يوم السبت، الديمقراطية(

جثة  18جثة من املقبرة نفسها، سبقها بأيام انتشال  16وكان قد انتشل منذ أيام   .ملدينة الرقة

 /16.07.2018 –/جيرون  .أخرى، في ما لم يتعرف األهالي حتى اآلن سوى على أربع جثث منها فقط

ستجابة األولية" األحد، على مقبرتين جماعيتين جديدتين في حي البدو في مدينة الرقة، عثر"فريق اال  .ت

جثة مجهولة الهوية، سيعملون على انتشالها بعد االنتهاء من انتشال جثث  150وتحويان نحو 

 /16.07.2018 –حديقة "الحيوان". /سمارت 
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ي عناصر لها في قرية املكرمية في عثرت قوات النظام السوري الثالثاء، على مقبرة جماعية تحو  .ث

جثث، والبحث مستمر عن جثث أخرى.  10ناحية تلبيسة شمال مدينة حمص، وانتشلت منها 

  /17.07.2018 –سمارت /

أعدمت )هيئة تحرير الشام(، يوم اإلثنين، ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى تنظيم )داعش(،  .ج

فة"، تقوم
ّ
بها على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي؛ بذريعة  وذلك ضمن إطار "حملة أمنية مكث

موا متورطون في عمليات اغتيال طالت  عدِّ
ُ
مالحقة خاليا التنظيم، مؤكدة أّن األشخاص الذين أ

 /17.07.2018 –/جيرون  .مدنيين وعسكريين في املحافظة

ا، مدنيا  6187قالت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان( إن الطيران الحربي الروس ي قتل  .ح ا سوريا

، منذ أن قررت موسكو التدخل املباشر في الحرب على سورية في  1771بينهم 
ا

أيلول/  30طفال

 –سبتمبر. وأضافت أن القوات الروسية مستمرة في ارتكاب املجازر الوحشية في سورية. /جيرون 

18.07.2018/  

ا قتلهم النظا 25قالت منظمة )مراسلون بال حدود(، إن  .خ
ا
ا وناشط م األسدي في املعتقالت صحافيا

، آخرهم املصور الفلسطيني السوري نيراز سعيد، الذي كشف النظام عن مقتله 2011منذ عام 

 /19.07.2018 –قبل أيام. /جيرون 

ا على األقل حتفهم بعد غرق قارب على بعد  19لقي  .د  بحريا من السواحل التركية،  25شخصا
ا

ميال

ا لبيان نشره خفر السواح  –ل التركي، الوفيات جلها من محافظة إدلب. /شام األربعاء، وفقا

19.07.2018/ 

أنهى فريق "االستجابة األولية" الخميس، انتشال جثث املقبرة الجماعية في "حديقة الحيوان" في  .ذ

 .  /20.07.2018 –جثة /سمارت  260مدينة الرقة بحصيلة نهائية بلغت 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1

ا  22اعتقلت "الشرطة العسكرية" التابعة لـ"اإلدارة الذاتية" الكردية يوم الخميس، نحو  .أ شابا

 /12.07.2018 –/سمارت  .في مدينة الطبقة غرب الرقة بهدف التجنيد اإلجباري 

ا لدى  81652قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إنَّ حوالى  .ب ا مختٍف قسريا ا سوريا مواطنا

في حين إنَّ عدد  2018حتى حزيران/ يونيو  2011حده منذ آذار/ مارس النظام السوري و 
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 13066الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغ حوالى 

 ./13.07.2018 –/شام  .في املدة ذاتها

جهولة. سيدة في مدينة الرقة، وتقتادهن إلى جهة م 15قوات اإلدارة الذاتية الكردية تعتقل  .ت

 /13.07.2018 –الشبكة السورية لحقوق اإلنسان /

وصلت الدفعة األولى من املعتقلين املفرج عنهم بموجب االتفاق املبرم بين إيران و"هيئة تحرير  .ث

حافلة  24حافلة، بينما ما تزال  12الشام" إلى جامع شعيب في مدينة إدلب، وتضم الدفعة 

ن إنه من املمكن أن تستمر العملية حتى يوم الجمعة أخرى بانتظار الدخول، في ما قال ناشطو 

 /19.07.2018 –بسبب تباطؤ النظام في تسليم املعتقلين. /سمارت 

من املعتقلين الذين أفرج عنهم من سجون ومعتقالت  700أكدت مصادر موثوقة أن أكثر من  .ج

د اعتقلوا خالل قوات النظام، ضمن االتفاق الروس ي التركي املتعلق بكفريا والفوعة، كانوا ق

األيام واألسابيع الفائتة، خالل التفاوضات السرية التي كانت تجري بين أطراف االتفاق، إذ 

عمدت قوات النظام إلى اعتقالهم خالل هذه املدة إلضافة أسمائهم في ملف التفاوض للتحايل 

 /19.07.2018 –التركي. /املرصد السوري  –على االتفاق الروس ي 

 

ا: النزوح  واللجوء والجاليات رابعا

 أخبار عن النزوح .1

عادت عشرات العائالت املهجرة يوم السبت، من خط وقف إطالق النار مع الجوالن املحتل إلى  .أ

مدينة نوى شمال مدينة درعا، بسبب الهدوء التي تشهده منذ أيام وعدم تجدد القصف الجوي، 

ا بسبب تقصير املنظمات الدولية واإلنسانية في رعايتهم  –وتقديم املساعدات لهم. /سمارت  وأيضا

14.07.2017/ 

نازح من مخيمي "الهول"  و"السد" جنوب مدينة الحسكة إلى مناطقهم في محافظتي  500عاد نحو  .ب

 /17.07.2018 –دير الزور والحسكة بعد إخراج تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها. /سمارت 

لدتي كفريا والفوعة شمال مدينة إدلب خرجت الدفعة األخيرة من الحافالت التي تقل قاطني ب .ت

صباح الخميس، وبانتظار دخول حافالت تقل أسرى لدى قوات النظام السوري من نقطة التبادل 

 /19.07.218 –/سمارت  .في منطقة العيس جنوب حلب
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 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

ن، في والية أضنة مدارس مخصصة لالجئين السوريي 6أعلنت الحكومة التركية أنها بدأت تشييد  .أ

/جيرون  .جنوب البالد، وذلك ضمن برنامج التعاون مع االتحاد األوروبي لتعليم الالجئين في تركيا

– 14.07.2018/ 

إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل الالجئين « هيومن رايتس ووتش»قالت منظمة  .ب

ا  ورية، ويعرضهم لخطر الترحيل. ما يحرمهم من خدمات ضر « باستثناء قلة»السوريين الجدد كليا

 /17.07.2018 –شام /

ا في سورية  .ت قالت وزارة الدفاع الروسية يوم األربعاء إن السلطات الروسية والسورية أقامتا مركزا

واملركز "سيشرف على عودة األشخاص كلهم الذين  .ملساعدة الالجئين على العودة من الخارج

ا وكذلك الالجئين السوريين   –/رويترز  .من الدول األجنبية إلى أماكن إقامتهم الدائمة"نزحوا موقتا

18.07.2018/. 

 

ا: املشهد امليداني  4(3)خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

 تطورات املشهد امليداني في الجنوب 

ا روسيين إلى منطقة الشياح في مدينة درعا القديمة  .أ
ا
دخلت مركبتان مدرعتان تحمالن ضباط

محادثات مع قادة من الجيش السوري الحر بشأن تطبيق شروط اتفاق  املدمرة. وبدأ الضباط

ا إجالء مقاتلي املعارضة وتسليم  استسالم جرى التوصل إليه يوم الجمعة املاض ي يشمل أيضا

 /12.07.2018 –/رويترز  .أسلحتهم

ذكر التلفزيون السوري إن القوات الحكومية دخلت إلى جنوب مدينة درعا الخاضع للمعارضة،  .ب

 /12.07.2018 –رفعت العلم الوطني في مهد االنتفاضة ضد حكم الرئيس بشار األسد. /رويترز و 

بدأ الجيش السوري الحر تسليم السالح الثقيل في أحياء البلد في مدينة درعا لقوات النظام  .ت

 /12.07.2018 –سمارت / السوري بموجب االتفاق مع روسيا.

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،قصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض ي  3
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.  4
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نوب غرب البالد يوم األحد ليشمل محافظة وسعت قوات الحكومة السورية هجومها في ج .ث

 /15.07.2018 –/رويترز  .القنيطرة املتاخمة للحدود مع هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل

قال التلفزيون السوري ومقاتلو املعارضة يوم اإلثنين إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على  .ج

 /16.07.2018 –/رويترز  .ائيلتل استراتيجي يطل على هضبة الجوالن التي تحتلها إسر 

ا من  430إّن  قال محمد الشامي مدير فريق )منسقو االستجابة في الشمال السوري(  .ح شخصا

مهجري مدينة درعا وصلوا إلى إدلب، في وقت مبكر من صباح يوم اإلثنين، وُوّزِّعوا في مراكز إيواء 

  /16.07.2018 –موقتة في ريف املحافظة الشمالي. /جيرون 

قوات النظام توسيع سيطرتها في محافظة درعا لتشمل كامل الجزء الدرعاوي من مثلث  تمكنت .خ

في املئة على األقل. وما  91املوت في شمال غرب املحافظة، لترفع نسبة سيطرتها على املحافظة إلى 

 في املئة من 7.2يزال جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم "الدولة اإلسالمية" يسيطر على مساحة 

 /17.07.2018 –مساحة املحافظة. /املرصد السوري 

عنصر من مقاتلي النظام وامليليشيا املوالية له في  185وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل  .د

حزيران/ يونيو املاض ي، تاريخ بدء العملية العسكرية  19املعارك الجارية في الجنوب السوري منذ 

على األقل. /املرصد  189من الفصائل في املّدة نفسها إلى هناك، في حين ارتفع عدد من قتلوا 

  /17.07.2018 –السوري 

ا وجرح آخرون بقصف جوي وصاروخي مكثف لقوات النظام السوري  17قتل أكثر من  .ذ مدنيا

استهدف مدينة نوى في درعا، من بينهم نساء وأطفال وعائالت كاملة. وجاء القصف بعد جولة 

 /18.07.2018 –ملدينة والروس لم يعلن عن نتائجها. /سمارت تفاوضات بين ممثلين عن ا

استسلم مقاتلو املعارضة في مدينة نوى في محافظة درعا للحكومة السورية يوم األربعاء بعد غارات  .ر

 /18.07.2018 –/رويترز  .جوية مكثفة مع مواصلة الجيش هجومه في املنطقة بدعم من روسيا

س السوري بشار األسد بصدد السيطرة على الحدود مع هضبة قالت مصادر يوم الخميس إن الرئي .ز

ا على مقاتلي املعارضة الذين وافقوا على شروط  ا كبيرا الجوالن التي تحتلها إسرائيل ليحقق نصرا

 /19.07.2018 –/رويترز  .االستسالم

ا، تمكنت قوات النظام إنهاء وجود الفصائل اإلسالمية واملقاتلة بصورة كاملة من محافظة درع .س

باستثناء بعض التالل التي توجد فيها مجموعات من هيئة تحرير الشام، في ما تبقى مناطق سيطرة 

جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في حوض اليرموك، خارج سيطرة قوات 

عملية في املئة من مساحة املحافظة، إذ تجري االستعدادات لشن  7.2النظام التي تبلغ مساحتها 
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 –الحدود مع الجوالن املحتل–عسكرية قريبة ضد تلك املنطقة التي تقع في مثلث الحدود األردنية 

 /19.07.2018 –القنيطرة ودرعا. /املرصد السوري 

بدأت عملية إلجالء مقاتلين من املعارضة ومدنيين من املنطقة الواقعة على الحدود مع الجزء الذي  .ش

 /20.07.2018 –ن وإن الحافالت بدأت تغادر املنطقة /رويترز تحتله إسرائيل من هضبة الجوال 

 

 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

شّن الجيش اإلسرائيلي، فجر يوم الخميس، ضربات صاروخية عدة على مواقع نظام األسد  .أ

ثالثة  وامليليشيات اإليرانية، في محافظة القنيطرة. وأكد الجيش اإلسرائيلي في بيان أنه "أصاب

ا على انتهاك طائرة سورية )مسّيرة( ملجالنا الجوي، يوم األربعاء، قبل إسقاطها من  أهداف، ردا

 /12.07.2018 –الدفاعات الجوية". /جيرون 

 54وصل عدد قتلى الضربة الجوية على شرق سورية قرب الحدود العراقية، ليل الخميس إلى  .ب

ا بينهم مقاتلون في تنظيم الدولة اإلسال  ا معظمهم من العراقيين، ويرجح أن  28مية وشخصا مدنيا

 /13.07.2018 –تكون طائرات التحالف الدولي هي املسؤولة عن تنفيذ هذه الضربة. /رويترز 

قال مجلس منبج العسكري الذي يسيطر على مدينة منبج السورية إن آخر دفعة من وحدات   .ت

ا حماية الشعب الكردية السورية غادرت املدينة الشمالية  ا قديما ا تركيا يوم األحد، ما يلبي مطلبا

 /15.07.2018 –/رويترز  .بانسحاب الوحدات

ا  .ث ا عسكريا قالت وسائل اإلعالم الرسمية السورية يوم األحد إن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا

ا قرب مطار النيرب على مشارف مدينة حلب  /16.07.2018 –/رويترز  .سوريا

 10الثالثاء، مجزرة في بلدة عين التينة بريف القنيطرة، ذهب ضحيتها ارتكب الطيران الروس ي، يوم  .ج

 –آخرين، في إثر استهدافه مدرسة يقيم فيها عدد كبير من النازحين. /جيرون  20مدنيين، وجرح 

17.07.2018/ 

قالت مصادر في املعارضة السورية إن مفاوضين من هيئة تحرير الشام، والحرس الثوري اإليراني  .ح

لى اتفاق إلجالء آالف األشخاص من قريتين شيعيتين يحاصرهما مقاتلو املعارضة في توصلوا إ

 /18.07.2018 –محافظة إدلب مقابل اإلفراج عن مئات املعتقلين في سجون الدولة. /رويترز 

أفادت وسائل إعالم سورية رسمية يوم الخميس بإتمام إجالء آالف من بلدتي كفريا والفوعة   .خ

اتلي املعارضة في شمال غرب البالد في ما يتوقع أن تفرج الحكومة عن مئات املحاصرتين من مق

 /19.07.2018 –/رويترز  .املعتقلين في املقابل
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 خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 

 

   07/2018/ 18آخر تحديث  –املصدر: مركز جسور  
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 التطورات امليدانية في الجنوب السوري ( أدناه ت

 

 

   07/2018/ 20آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع السيطرة في الشمال السوري ( أدناه ت

 

 

   07/2018/ 19آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
 ات امليدانية في دير الزورالتطور  ( أدناه ت

 

 

   07/2018/ 13آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 
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ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته  سادسا

 في املستوى السياس ي .1

القضاء على اإلرهاب، في معظم األراض ي السورية، “زعم رأس النظام السوري، بشار األسد، أن  .أ

”. حقق األرضية األنسب للتوصل إلى نتائج، على املستوى السياس ي، تنهي الحرب على سورية

  /16.07.2018 –جيرون /

 

 في املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 في املستويات األخرى  .3

لحديدي الحجازي في دمشق حسنين علي تلقي مؤسسته أول عرض مقدم كشف مدير عام الخط ا .أ

من الجانب اإليراني لتنفيذ مشروع قطار الضواحي الذي يربط بين دمشق وريفها، في الوقت الذي 

كان محافظ ريف دمشق عالء منير إبراهيم يجتمع فيه مع وفد روس ي يمثل محافظة ريف العاصمة 

 /18.07.2018 –/شام  .بين ريفي دمشق وموسكو الروسية موسكو، لبحث عقد توأمة

أعلنت موسكو أن سلطات األسد بدأت تفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب من  .ب

 –"، وحول املشاركة الروسية في إعادة إعمار املطارات واملوانئ. /شام 21-طراز "إم إس

18.07.2018/ 

 

ا: املستجدات في مستوى املعارضة السو   ( 5)رية ومناطق سيطرتهاسابعا

 في املستوى السياس ي .1

 ال يوجد.

                                                             
(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة داعش)باستثناء  ااسيا أو عسكريا أو يناهضه سي األسد،" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السوريةنفترض أن مصطلح "املعارضة  التقرير،ألغراض هذا  5

 وتصنيفنا لها. 
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 في املستوى العسكري  .2

 ال يوجد.

 في املستويات األخرى  .3

تصدر سلطات املعارضة بطاقات هوية جديدة في شمال سورية بمساعدة تركيا في محاولة منها  .أ

 /20.07.2018 –/رويترز  .لتعزيز إدارتها ملنطقة ما تزال خارج سيطرة الرئيس بشار األسد

 

ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 في املستوى السياس ي .1

أعلن الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد يوم اإلثنين أنه سيعمل  .أ

على تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وتهدف الخطة التي أعلنها في 

ملجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة إلى دمج عدد من اإلدارات أو املجالس  مؤتمر

املحلية املدنية التي ظهرت في األراض ي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال 

 /17.07.2018 –سورية وشرقها. /شام 

 

 في املستوى العسكري  .2

منبج السورية إن آخر دفعة من وحدات  قال مجلس منبج العسكري الذي يسيطر على مدينة .أ

ا  ا قديما ا تركيا حماية الشعب الكردية السورية غادرت املدينة الشمالية يوم األحد، ما يلبي مطلبا

 /15.07.2018 –/رويترز  .بانسحاب الوحدات

 

 في املستويات األخرى  .3

عن محادثات  كشفت الرئيسة املشتركة ملجلس سورية الديمقراطية، إلهام أحمد، يوم الجمعة، .أ

تجري في الوقت الحالي بين مسؤولين من النظام واملجالس املحلية التابعة لها في مدينة الطبقة، 

 /14.07.2018 –إلعادة خبراء سد الفرات وموظفيه إلى العمل. /شام 
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ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي   تاسعا

 عام .1

لثالثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة سامح شكري، يوم ا توجه وزير الخارجية .أ

وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة  .في اجتماع املجموعة املصغرة بخـصـوص سورية

"إن اجتماع بروكسل سيناقش آخر التطورات في الساحة السورية، ال  :أحمد أبو زيد الخارجية

ق املحادثات إلى آخر املستجدات، سيما التصعيد في املنطقة الجنوبية وشمال سورية، وستتطر 

 /11.07.2018 –في مناطق خفض التصعيد". /جيرون 

 مسار جنيف .2

 ال يوجد

 مسار آستانة .3

 ال يوجد

 

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية  ا: املستجدات في مو عاشرا

 املؤثرة 

 الوًليات املتحدة األميركية .1

تنهي بالده وجودها، في معبر )التنف(  أكد مسؤول أميركي، يوم الخميس، أنه من املمكن أن .أ

الحدودي بين العراق وسورية، بشرط توافر ضمانات روسية، وأال يكون في املنطقة أي وجود إليران 

 /12.07.2018 –جيرون /

اتفق الرئيس األميركي دونالد ترامب ونظيره الروس ي فالديمير بوتين يوم اإلثنين، أنه يجب عودة  .ب

م بين سورية و"إسرائيل". وقال "بوتين" إنه يبغي  1974النار املوقع عام تطبيق اتفاق وقف إطالق 

 /16.07.2018 –إعادة الجنوب السوري إلى االتفاق ويعود السالم بدرجة كبيرة. /سمارت 

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إن الرئيسين األميركي دونالد ترامب والروس ي فالديمير  .ت

هما في هلسنكي التسوية السورية وكيفية عودة الالجئين. وأضاف إنه "من املهم بوتين بحثا خالل قمت

بالنسبة إلى العالم أن يكون الالجئون قادرين على العودة إلى وطنهم في الوقت املالئم ومن خالل آلية 

 /20.07.2018 –طوعية". /شام 
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 روسيا اًلتحادية .2

س ي فالديمير بوتين يوم اإلثنين، أنه يجب عودة اتفق الرئيس األميركي دونالد ترامب ونظيره الرو  .أ

م بين سورية و"إسرائيل". وقال "بوتين" إنه يبغي  1974تطبيق اتفاق وقف إطالق النار املوقع عام 

 /16.07.2018 –إعادة الجنوب السوري إلى االتفاق ويعود السالم بدرجة كبيرة. /سمارت 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ال يوجد.

 

 يةالدول العرب .4

أن بالده ال ترغب في وجود أي قوى غير سورية، على  أيمن الصفدي أكد وزير الخارجية األردني .أ

 –/جيرون  .حدودها مع سورية، وفق ما نص عليه االتفاق بين عمان وموسكو وواشنطن

13.07.2018/ 

ن، إطالق "لجنة مركزية" لعودة النازحين السوريي جبران باسيل أعلن وزير الخارجية اللبناني .ب

وبحسب  .تتبع )التيار الوطني الحر(، بهدف تشجيع النازحين في لبنان على العودة إلى بلدهم

باسيل فإن "هدف اللجنة هو تسهيل العودة وتشجيعها، ومنع أي احتكاك بين الشعبين 

اللبناني والسوري، واالتصال والعمل مع البلديات، وفي مرحلة ثانية مع املؤسسات، وعلى 

 /13.07.2018 –لعام اللبناني". /جيرون رأسها األمن ا

 

 إيران .5

قال علي أكبر واليتي مستشار الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي يوم الجمعة إن طهران   .أ

تنسق املواقف بشأن وجودها العسكري في سورية مع موسكو ودمشق، وإنها ستسحب "مستشاريها 

 –ا كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين /رويترز العسكريين" من سورية والعراق على الفور إذ

13.07.2018/ 
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 تركيا .6

ا أن يتكرر في  .أ قال املتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي: إن بالده "ال تريد أبدا

محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده اآلن جنوب 

وري يحاول حل املشكلة عبر الوسائل العسكرية، إال أنه ال يمكن البالد". وأضاف إن "النظام الس

 /19.07.2018 –تأسيس حكم مشروع في سورية بهذه الطريقة". /جيرون 

 

 إسرائيل .7

أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو روسيا يوم األربعاء بأن إسرائيل ال تنوي تهديد  .أ

موسكو إخراج القوات اإليرانية من سورية. حكم الرئيس السوري بشار األسد وطلب من 

 /11.07.2018 –رويترز /

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن سياسة إسرائيل في سورية لم تتغير  .ب

وتنص على "انسحاب كامل للميليشيات اإليرانية وفي الوقت نفسه ستتدخل إسرائيل مع قوات 

 /12.07.2018 –دية". /سمارت األسد الستعادة املناطق الحدو 

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة .8

 الدولي ملحاربة تنظيم داعش في سورية بأنه "لم يتخذ في  .أ
َ
اتهمت منظمة )العفو الدولية( التحالف

حاق أثناء غاراته ضد معاقل التنظيم في محافظة الرقة ما يكفي من االحتياطات الالزمة لتجنب إل

 /18.07.2018 –/جيرون  .األذى باملدنيين"

تقدمت تركيا وأملانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس األمن واألمين العام لألمم  .ب

" الذي أصدره النظام السوري لتشريع مصادرة أمالك النازحين 10املتحدة بشأن "القانون 

أوروبية وعربية إضافة إلى الواليات املتحدة  والالجئين السوريين. وأعربت الدول األربعين )وهي

نيسان/ أبريل  2الذي صدر في –وأستراليا واليابان( عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون 

ورأت أنه جزء من "سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية واالجتماعية  -املاض ي

 /20.07.2018 –واالقتصادية والسياسية للبالد". /شام 

ناشدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين األطراف جميعها في سورية يوم الجمعة  .ت

ألف مدني محاصرين بسبب القتال في جنوب غرب البالد، حتى يتسنى  140توفير ممر آمن لنحو 

 /20.07.2018 –/رويترز  .لهم الحصول على املساعدات واملأوى 
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 ين العربي والدولي تجاه سوريةحادي عشر: إطاللة على اإلعالم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية، في تحقيق لها، إن املقاتلين التابعين لتنظيم  .1

ت عليهم، 
ّ
ن
ُ
الدولة، الذين فّروا من املناطق التي كانوا يسيطرون عليها بعد الحرب الدولّية التي ش

 .دة من الهجمات في العراق وسوريةلجؤوا إلى الصحراء، وهم يستعّدون اآلن لبدء صفحة جدي

بعون استراتيجية جديدة معتمدين فيها على هيكلية ال مركزية، وعلى أسلوب الهجمات 
ّ
وهم يت

املباغتة، ولديهم أسلحة مخبأة ومجموعة كبيرة من األنفاق في الصحراء الشاسعة املمتدة بين 

 ي أعلن رغبته في سحب قوات بالده. العراق وسورية. األمر الذي يعقد مهّمة الرئيس األميركي الذ

يقول التقرير إن تنظيم الدولة يستفيد من تضارب األولويات بين القوات املحلية واألجنبية 

العاملة في سورية، وبحسب كريستوفر فيلبس، الخبير في الشأن السوري، فإن "أولوّية قتال 

ا، وهي  تنظيم داعش هي أميركية فقط )..( وإن مقاتلي التنظيم موجودون  غرب الفرات أيضا

 منطقة تقع خارج سيطرة قوات التحالف الدولي.

ا من الهجمات املؤثرة في سورية والعراق، وبخاصة في  وفي الشهرين املاضيين شن التنظيم عددا

املناطق الصحراوية، ما دفع مسؤولين عسكريين أميركيين إلى الظن أن التنظيم قادر على 

 –يات املتحدة تخفيض قواتها هناك". /الخليج أون الين العودة، لذلك ال يجدر بالوال 

11.07.2018/ 

 

قالت الباحثة "جينفر كافاريال" في مقال نشرته في موقع "فورين أفيرز"، إن بشار األسد أضعف  .2

ا إلى اعتماده على القوى األجنبية، مثل إيران وروسيا، وأن سيطرته على  مما كان عليه؛ نظرا

ا  ا، ألن قراره تدويل الحرب يفتح مساحات واسعة مؤخرا لن تنهي الحرب بل ستجعلها أكثر خطرا

الباب أمام حروب مستقبلية، في ما تهدد أساليبه الوحشية والقتل الجماعي بوالدة حركة تمرد 

جهادية عاملية، ستعمل على استمرار الحرب لسنوات مقبلة. وترى الكاتبة أن على الواليات 

ا، وتحسين طرائق الحكم لديهم، واستعادة ثقة السكان، وإنشاء املتحدة تقوية الحلفاء عسك ريا

قوة معارضة، وحرمان األسد من الشرعية الدولية التي يتطلع إليها، وما تزال في يد الواليات 

املتحدة الخيارات التي يمكن من خاللها تقييد األسد وداعميه، وكل ما تحتاج إليه هو العزيمة 

 الستخدامها.

ال إن التدخالت العسكرية والدبلوماسية الروسية واإليرانية التي أدت إلى استقرار تقول كافاري

نظام األسد، تسببت في الوقت نفسه بإعادة رسم خريطة الشرق األوسط، بطريقة ستقود إلى 
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مزيد من عدم االستقرار، ألن إيران وروسيا ستستخدمان سورية نقطة انطالق لعملياتهما 

 الدولية. 

يال أن "حملة األسد الحالية في الجنوب السوري الذي كانت تسيطر عليه جماعات وترى كافار 

دعمتها الواليات املتحدة في السابق، ستؤدي إلى القضاء على آخر منطقة للمقاومة املعتدلة، 

ومحو خيارات الغرب، وتجميد العملية الدبلوماسية الدولية، والقضاء على املعارضة 

ا لألسد بقدر ما ستفتح املجال أمام املستعدة للتفاوض، لكن ه زيمة املعتدلين لن تكون انتصارا

إلعادة تعريف طبيعة القتال في سورية، من ثورة مؤيدة  -مثل تنظيم القاعدة-جماعات 

 /12.07.2018 – 21/عربي  ."للديمقراطية إلى جهاد عاملي

 

 بعنوان "الحرب على سورية ستؤجج .3
ا

لهيب الجهاديين"  نشرت صحيفة لوموند الفرنسة مقاال

رأى فيه الكاتب جان بيير فيليو أن تناقضات الحرب على سورية ستجعل تنظيم الدولة 

اإلسالمية يتنفس الصعداء في الصحراء السورية لسبب رئيس هو غياب أي حل سياس ي للنزاع 

ا إلى عودة "لهيب الجهاديين"  .السوري، ما سيؤدي حتما

نظام األسد، بعد دعم غير مشروط من روسيا، ال ينبئ أضاف فيليو، إن النجاح الذي أحرزه 

بنهاية الحرب على سورية، وذلك بسبب الديناميات املعقدة للصراع الذي أثاره األسد 

حول ما ُيثار عن إعادة اإلعمار من دون انتقال سياس ي قال . للمحافظة على سلطته بأي ثمن

ن يبادلونه العداء، ومن ثم ال يريد إطالق فيليو: "ال يبدو أن األسد يريد عودة املعارضين الذي

ا بشروط املانحين  جبره على منحهم حقهم في العودة، ثم إنه لم يبدِّ اهتماما
ُ
عملية إعادة إعمار، ت

الدوليين املحتملين، بتحقيق انفتاح وتغيير سياس ي في البالد، بل على العكس، فإن )القانون 

اض ي، يسمح بمصادرة جماعية ألمالك السوريين ( الذي أصدره األسد في نيسان/ أبريل امل10

 .الفاّرِّين من الحرب"

يرى فيليو أن الحل السياس ي بعيد املنال، ألن التناقضات املوجودة بين الالعبين الرئيسين في 

سورية ستؤدي إلى أعمال عدائية جديدة. ونحن نرى كيف تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات جوية 

والنظام في سورية إيرانية لفرض "خطوطها الحمراء". أما تركيا ملواقع عسكرية تابعة إليران 

 –فلن تتردد في مهاجمة األكراد في شرق الفرات فور تخلي واشنطن عنهم. /جيرون 

12.07.2018/ 

 

 في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية تناول فيه تفاصيل ما وصفه بـ"الصفقة"  .4
ا

كتب زافي باريل مقاال

ا بين رئيس الوزراء اإلسرائي لي والرئيس الروس ي خالل زيارة نتنياهو األخيرة إلى موسكو، مؤكدا



 2018 من شهر تموز/ يوليو لثانياالثلث  ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
25 

د بوتين بسحب القوات اإليرانية من سورية مقابل تعهد إسرائيلي بعدم إيذاء األسد أو  تعهُّ

 .نظامه

جاء في املقال أن طهران أرسلت إلى موسكو علي أكبر واليتي، مستشار املرشد اإليراني األعلى، في 

ان فيه نتنياهو هناك، وقد ناقش مع القيادة الروسية قضيتين أساسيتين؛ األولى الوقت الذي ك

هي انسحاب القوات اإليرانية من سورية، أو على األقل االبتعاد عن الحدود اإلسرائيلية، 

والثانية هي العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة على إيران، ويبدو أن األْمرين متصالن، وإذا 

يسعى للتوصل إلى "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق األوسط، فإن االتفاق  كان ترامب

 .حول وضع إيران هو أهم صفقة إقليمية على اإلطالق

 أن يطرح العقوبات على بالده خالل قمته مع ترامب، وإذا ما 
ا

يقول الكاتب إن بوتين يريد أوال

ا أميركيا  ا سيسمع طلبا ا آخر يتمثل بالضغط على إيران لسحب تقّدم بوتين بهذا الطلب فإنه حتما

ا عن الحدود اإلسرائيلية. وبحسب  80قواتها من سورية، أو على األقل إبعادها مسافة  كيلومترا

 العمل على 
ا

التقارير التي وردت من روسيا بعد اجتماع بوتين ونتنياهو، فإن روسيا تعتزم فعال

 ي بعدم إيذاء بشار األسد أو نظامه. سحب القوات اإليرانية من سورية، مقابل وعد إسرائيل

ويختم الكاتب مقاله بتأكيد أن إسرائيل مهتمة ببقاء األسد، وبسيطرته على التراب السوري 

، وباستئناف العمل باتفاق 
ا

 /17.07.201 –/شام  .التي وقعها حافظ األسد 1974كامال

 

ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 سكريةوالع

سيطرت روسيا على درعا في جنوب سورية، كما سيطرت في وقت سابق على حلب في شمالها، وعلى 

 على سيطرتها على جزء من ريف دمشق، لتزيد من املساحة الجغرافية 
ا

قسم كبير من حمص وسطها، فضال

ا، و  تمنع قوات النظام التي ُتهيمن عليها، ولتقضم مناطق سيطرة فصائل املعارضة السورية املسلحة تدريجا

 السوري من الحلول مكان هذه الفصائل في كثير من املناطق.

اتفاق فصائل املعارضة السورية املسلحة مع روسيا ليس اتفاق انتصار للنظام السوري، إذ فرضت 

روسيا على النظام أن يعود أدراجه إلى حدود املناطق التي كان يسيطر عليها قبل معارك الجنوب، ومنعته 

فت قادة من ا
ّ
ا أن ُيعيد الخدمات العامة بأسرع وقت، وكل ا في هذه املناطق، وفرضت عليه أيضا لتدخل أمنيا

عين على االتفاق أن يتولوا الشؤون العسكرية في مناطقهم، من جمع للسالح وتسوية 
ّ
فصائل املعارضة املوق

لتي كانت تقع تحت سيطرتهم ألوضاع املقاتلين وتسيير الشؤون األمنية الداخلية في القرى والبلدات ا

 الجغرافية.
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هذه الخطة الروسية لم تكن متوقعة من النظام الذي ظن أنه بفتحه معركة الجنوب السوري التي 

انتصر فيها بفضل الدعم الجوي الضخم لروسيا، سيكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نهاية 

 لحة والسياسية.الطريق التي يحلم به، أي إنهاء الثورة بشقيها؛ املس

رَّ بين هذه  -روس ي  -يبدو أن ما أراده الروس في جنوب سورية هو حصيلة توافق أميركي  قِّ
ُ
إسرائيلي، أ

ا تتعلق بضرورة إنهاء الوجود العسكري اإليراني في الجنوب السوري وفق كثير من  الدول، ويضم بنودا

 التسريبات الغربية.

عملت روسيا على تدمير الفصائل الصغيرة بقوة نارية  خالل عملياتها العسكرية في جنوب سورية،

كبيرة، وبعد سيطرتها على قسم واسع من الجنوب بالقوة، عقدت اتفاقات مع قادة أكبر أربع فصائل، 

وقّسمت الجنوب إلى أربعة مناطق عسكرية يتزعم كل منطقة قيادي من قياديي فصائل املعارضة السورية 

ا، أي إنها دّمرت الصغار وتحالفت مع الكبار،  املسلحة، ومنحت قادة الفصائل صالحيات واسعة جدا

وأعادت هيكلة الكبار وفق ما يالئمها، وهي خطة اتبعها القيادة الروسية بعد تفكيك جمهوريات االتحاد 

ا، وبخاصة في الشيشان، واشترط الروس على قادة الفصائل تسليم السالح الثقيل  السوفياتي سابقا

ا، مقابل نفوذ كبير لهم في املجتمع األهلي، ما يعني أن روسيا ستقص أظفار فصائل املعارضة الكبيرة  تدريجا

 التي يمكن أن تؤذيها.

إلى ذلك، وهو بيت القصيد، فوضت روسيا قادة الفصائل الكبرى أن ُيعّينوا مندوبين عنهم في كل بلدة 

ن والضباط، ومن أراد منهم يمكن أن في منطقة سيطرتهم، وأن يتولوا تسوية أوضاع املسلحين واملنشقي

ا، ومن يرفض من املسلحين  ا نظاميا حسب له خدمته في هذا الفيلق جنديا
ُ
يلتحق بـ "الفيلق الخامس"، وت

 االنضمام إلى هذا الفيلق عليه أن يحزم أمتعته ويتوجه إلى إدلب في أقص ى شمال سورية.

، ومهمته وفق الروس 2016ني/ نوفمبر و"الفيلق الخامس" هو فيلق أنشأه الروس في تشرين الثا

ا بإشراف روسيا وإدارتها  ا تابع للجيش السوري، لكّنه عمليا والنظام "القضاء على اإلرهاب"، وهو نظريا

ألف عنصر منهم ما هو موالي للنظام، ومنهم ما كان ميليشيات  45ورعايتها وتمويلها بالكامل، ويضّم نحو 

لها النظام ومعها الرو 
ّ
عت على اتفاقات "توافق" منفلتة شك

ّ
 عن فصائل معارضة وق

ا
س في هذا الفيلق، فضال

ا.  مع روسيا بعد أن أوشكت الهزيمة عسكريا

في جنوب سورية بدأ انضمام مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة إلى هذا الفيلق، وهم باآلالف، وهذا 

ا، وليصبح البديل الذي  االنضمام يفسح املجال لتوسيع الفيلق الذي ترعاه روسيا، ليصبح أقوى  تدريجا

يمكن أن ُيعّوض النقص الحاد في املقاتلين في الجيش السوري، وفي األغلب ستعتمد عليه روسيا للهجوم 

 على ما تبقى من شمال سورية ووضعها تحت سيطرتها.

يواجه هذا الفيلق قوتين مقابلتين؛ األولى هي الحرس الجمهوري، املرتبط مباشرة برأس النظام 

ا لهذا ال ا ُمنافسا ا أخوه ماهر األسد، وإليران أذرع قوية فيه، وهذا الفيلق يبدو نظريا سوري، ويقوده عمليا
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ا له، لكن يتميز الفيلق من الحرس الجمهوري بأنه مؤسسة عسكرية تقف خلفها قوة روسيا  الحرس، وندًّ

ا كاملة، وحصلت صدامات طفيفة هامشية في بعض األحيان بين الطرفين، كان ال نفوذ الروس ي واضحا

ا فيها ملصلحة هذا الفيلق.  وحاسما

أما القوة الثانية فهي امليليشيات الوالية والتابعة إليران التي تحمل على عاتقها املشروع اإليراني املنافس 

ا من ميليشيات "حزب هللا" اللبناني ومن بعض امليليشيات الطائفية األخرى  في سورية، وتتكون أساسا

ا من املستحكمة ف ا عن دمشق وأكثر قربا ي مناطق محددة حول دمشق وفي املدينة، وفي مناطق أكثر بعدا

 الحدود اللبنانية واإلسرائيلية.

خطط اآلن لغزو شمال سورية، إدلب 
ُ
على الرغم من االعتراضات والتهديدات التركية، إال أن روسيا ت

سورية املسلحة، واملدعومة من تركيا بقّوة، وما حولها، وهي املنطقة الوحيدة املتبقية بيد املعارضة ال

وتهدف روسيا إلى السيطرة على هذه املنطقة كما فعلت في جنوب سورية، وتدجين الفصائل وضمها إلى 

الفيلق الخامس أو القضاء عليها، لتأتي بعدها الخطوة األهم، وهي تشكيل جيش موّحد ثالثي األطراف، 

تعتمد عليه روسيا والدولة السورية خالل املرحلة االنتقالية، يكون في وقت الحق نواة للجيش الذي س

يتكون من قوات الجنوب، وقوات "درع الفرات" املدعومة من تركيا في الشمال، وقوات "النمر" التي يقودها 

 العميد في جيش النظام سهيل الحسن، واملوالي لألسد واملدعوم من روسيا بقوة.

ا من ترميم املؤّسسة العسكرية يبدو أن روسيا قد اكتشفت أن صنا عة جيش سوري جديد أسهل كثيرا

التابعة للنظام التي لها بنية قيادية عميقة طائفية وفاسدة ومجرمة وغير منضبطة وال يمكن إصالحها، لهذا 

ا على قادة هذه الفصائل، وتمنحهم بعض النفوذ  عيد اآلن هيكلة فصائل املعارضة املسلحة، وتعتمد مرحليا
ُ
ت

ا من أجل ضم أكبر املحل ي، من أجل كسبهم إلى جانبها، ومن أجل تسهيل عملية جمع السالح الثقيل، وأيضا

رتقب، على األقل خالل املرحلة 
ُ
عدد ممكن من املقاتلين إلى الفيلق الخامس الروس ي، ليكون النواة للبديل امل

 االنتقالية، وبعد مرحلة الحل السياس ي.

ركيون عن الخطط املستقبلية، التي لم تتضح حتى في اجتماع هلسنكي، ال ُيفصح الجانب الروس ي واألمي

ا من املصادر الدبلوماسية األوروبية تتناقل معلومات عن اقتراب الحل في سورية، وتشير ضمن  لكن كثيرا

دوائر ضيقة إلى أن األسد وكبار مسؤوليه باتوا بحكم املاض ي، ووجودهم على رأس السلطة واملؤسسة 

عسكرية مسألة وقت ليس إال، وأن التصريحات الروسية واإلسرائيلية بخصوص األسد القبول األمنية وال

 به هي تكتيكات مرحلية.

رض ي روسيا، 
ُ
ا مع مصالح إسرائيل والواليات املتحدة، وت الحلول كلها التي تشهدها سورية تنسجم تماما

حال كبيرة من الضعف العسكري  وتؤذي مباشرة الوجود اإليراني، وتؤذي النظام السوري الذي بات في

ا الثقة من أعدائه وأصدقائه. ا أيضا ا قراَره بوجود الروس، وفاقدا
 والسياس ي، وفاقدا
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