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ا

  املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
 على األراض ي السورية في هذه املدة )من  347نبدأ من الضحايا، إذ رصدنا سقوط 

ا
آب/  10إلى  01قتيًل

ا( منهم  120في املئة فقط، ) 35أغسطس( نسبة املدنيين منهم   مدنيا
ا

 ) 13قتيًل
ا

في املئة من القتلى  11طفًل

 في املئة من القتلى املدنيين(. 15امرأة ) 18واملدنيين( 

 أغلبيتهم العظمى من  134درعا في صدارة املحافظات من حيث عدد القتلى، بحصيلة مقدارها 
ا

قتيًل

العسكريين الذين سقطوا في املعارك بين قوات النظام وجيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم الدولة، وجزء كبير 

مقاتل( الذين أعِدموا من قوات النظام بعد انتهاء املعارك وخروجهم  48تلي التنظيم )من هؤالء القتلى من مقا

 من حوض اليرموك.   

ا من املقاتلين، وهؤالء  89دير الزور تلي درعا في الترتيب، بحصيلة مقدارها  ، أغلبيتهم العظمى أيضا
ا

قتيًل

قوات سورية الديمقراطية، وقد سقطوا بسبب  يتوزعون بين مقاتلي تنظيم الدولة ومقاتلي نظام األسد ومقاتلي

 معارك تصفية وجود التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

فهم قتلى سجون األسد الذين أعلن عنهم في قوائمه املسلمة إلى دوائر النفوس، أما  46أما قتلى الحسكة الـ 

قد سقطوا في العمليات العسكرية فمعظمهم من العسكريين، أغلبهم من مقاتلي داعش، و  25قتلى السويداء الـ 

 التي باشرها جيش النظام ضد مناطق وجود التنظيم في بادية السويداء بعيد مجزرة السويداء األخيرة.

نختم ملف الضحايا بخبر اغتيال عزيز إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مصياف، في تفجير استهدف 

 سيارته، وسط غموض يلف العملية.

ا أحكم ت قوات النظام سيطرتها على كامل منطقة حوض اليرموك غربي درعا بعد أيام من معارك ميدانيا

طرد تنظيم جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم الدولة من املنطقة، وأصبحت منطقة جنوب غرب سورية 

ا من املعارضة املسلحة ومن التنظيمات الجهادية.   خالية تماما

ا في هذه املدة هو سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كامل الجيب الذي كان  الحدث اآلخر البارز ميدانيا

تحت سيطرة تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، بمحاذاة الحدود العراقية، وهو يعّد من أكبر الجيوب 

في املئة  2التي كانت في حوزة التنظيم، لتتقلص بذلك مساحة األراض ي التي يسيطر عليها التنظيم إلى ما يعادل 

 من األراض ي السورية.

نختم في املشهد امليداني بأخبار اشتداد القصف الجوي على القطاع الجنوبي من ريف إدلب، في ما يبدو أنه 

بداية ملعركة إدلب التي يصرح النظام باقترابها، وبرغبته في استعادة املحافظة من قبضة فصائل املعارضة، 

يفة والكارثية التي قد تترتب على هذه املعركة، بسبب الكثافة السكانية وسط مخاوف واسعة من النتائج املخ

 العالية للمنطقة.
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ا نرصد مسعى مجلس سورية الديمقراطية الكردي للتنسيق والتفاهم مع نظام األسد بشأن مصير  سياسيا

زار وفد من  املناطق وإدارتها، تلك التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية في شمال شرق سورية، إذ

لت لجنة مشتركة للمتابعة.
ّ
ك
ُ
 املجلس دمشق، وأجرى مباحثات مع املسؤولين هناك، وش

ا املوقف املعلن والًلفت للقيادة اإلسرائيلية من استعادة قوات النظام لسيطرتها على املناطق  نرصد أيضا

ا. األمر الذي يشير الحدودية مع إسرائيل، حيث الراحة واالطمئنان لوضع مستقر وحدود هادئة محروس ة جيدا

ا إلى سبب بقاء  إلى حقيقة املوقف من نظام األسد، وإلى تهافت كل ادعاءات املقاومة واملمانعة. ويشير بقوة أيضا

 األسد وعدم رغبة اإلدارة األميركية في التخلص منه.       

ا، فقد فقدت الثورة السورية إحدى رموزها البارزة، برحيل الفنانة مي س كاف، في إثر نزيف دماغي أخيرا

حاد، أنهى مسيرتها النضالية املشرفة التي تميزت بالنقاء والشجاعة والصًلبة واالنحياز املطلق إلى ثورة 

السوريين وحلمهم في الحرية والكرامة. وقد شارك حشد كبير من السوريين في تشييع جثمانها إلى مثواه املوقت 

 ه إلى دمشق.في إحدى ضواحي باريس، ريثما يتاح نقل

 

ا: الضحايا  ثانيا

 1الضحايا عن بيانات . 1
 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

                                                             
  :البيانات على مًلحظات 1

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

 .الحقيقيأقل من العدد  االعدد املسجل لدينا غالبا 

 .يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات الرجال،في أعداد القتلى املسجلين من  اوهميا  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 -
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 (1جدول رقم )

 

 الرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: 
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%

%11518588122765مقاتل

%562134طفل

%101421185امرأة

%4641667468926رجل مدني

%00197004261000084612035مج القتلى المدنيين

%001342500431180008946347100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%39%7%0%0%1%9%5%0%0%0%26%13%100%

ضحايا الثلث األول من شهر آب/ أغسطس 2018 - حسب الفئة
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 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات 2الجدول رقم )

 
 (2رقم ) جدول 

 

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

%31231104811333اشتباكات ومعارك عادية

%373367622قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
111143298%

%542144610731تعذيب وإعدامات

%125111206اغتيال وقنص

%1121أخرى

%001342500431180008946347100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%001342500431180008946347100إجمالي الضحايا

%0%0%39%7%0%0%1%9%5%0%0%0%26%13%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث األول من شهر آب / أغسطس  2018 - حسب وسيلة القتل
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 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم حسب املحافظات:

 
 

 
 

 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 
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 . أخبار عن الضحايا2
عذيب في  547قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم إن ما ال يقل عن  .أ تلوا بسبب التَّ

ُ
ا ق شخصا

ا2018سورية في تموز/ يوليو  غير مسبوق في حصيلة الضحايا  ، مسجلة للشهر الثاني على التوالي ارتفاعا

 /02.08.2018 –بسبب التعذيب ال سيما على يد النظام السوري. /شام 

قتيل تحت التعذيب في معتقًلت النظام السوري من أبناء مدينة التل إلى دائرة  700وصلت أسماء  .ب

 /03.08.2018 –األحوال املدنية )النفوس( في املدينة. /سمارت 

 تحت التعذيب في معتقًلتها إلى ذويهم في محافظة  57ري أسماء سلمت قوات النظام السو  .ت
ا

قتيًل

 /03.08.2018 –الحسكة. /سمارت 

َع يوم أمس األحد، في بلدة وادي العيون الواقعة في ريف مدينة مصياف في ريف  .ث ّيِ
ُ
اللواء  حماة، جثمانش

جير عبوة موجهة عن الدكتور عزيز إسبر الذي اغتيل ليل الخامس من آب/ أغسطس الجاري، عبر تف

 /06.08.2018 –بعد، تسببت بقتله مع سائقه. /املرصد السوري 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  
ا من قرى منطقة اللجاة في شمال شرق درعا.  25اعتقلت قوات النظام السوري الخميس،  .أ شابا

 /02.08.2018 –سمارت /

مدنيين في بلدة ذيبان في ريف محافظة دير  6آب/ أغسطس،  2اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية في  .ب

 /02.08.2018 –الزور الشرقي /الشبكة السورية 
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مدنيين في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي.  6آب/ أغسطس،  3اعتقلت قوات النظام في  .ت

  /03.08.2018 –الشبكة السورية /

ا من القاطنين  230طالت نحو نفذت قوات النظام عمليات اعتقال واسعة يوم الخميس،  .ث شخصا

في منطقة اللجاة وبالقرب من منطقة مطار خلخلة العسكري ومناطق أخرى في الريف الشرقي 

 /04.08.2018 –لدرعا. /املرصد السوري 

حالة اعتقال تعسفي في سورية خًلل  647وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األحد، أكثر من  .ج

 /05.08.2018 –على يد قوات النظام السوري. /سمارت  419منها شهر تموز/ يوليو املاض ي، 

بتهمة "التخابر للتوصل إلى مصالحات مع النظام" هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير  .ح

 –شخص في إطار حملتهما األمنية في محافظة إدلب. /املرصد السوري  100تعتقل نحو 

08.08.2018/ 

كية واألملانية يوم الخميس إن جمهورية التشيك تفاوضت من أجل قالت وزارتا الخارجية التشي .خ

إطًلق سراح اثنين من املوظفين في منظمة إنسانية أملانية كانا محتجزين في سورية، وإن املوظفين، 

 /09.08.2018 –أحدهما أملاني، غادرا سورية. /رويترز 

 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 ر القسري . أخبار النزوح والتهجي1
مليون شخص نزحوا داخل سورية خًلل األشهر  1.2أعلنت األمم املتحدة، أمس الثًلثاء، أن أكثر من  .أ

 /01.08.2018 –الستة األولى من العام الجاري. /شام 

 

 . أخبار اللجوء والجاليات2
مناطقهم أعلنت حكومة األسد استحداث ما عرف باسم "هيئة تنسيق لعودة املهجرين في الخارج" إلى  .أ

ا، وستتولى الهيئة التواصل مع الدول لتسهيل عودة الًلجئين إلى مناطق  األصلية التي هجروا منها قسرا

وتضم الهيئة الجديدة الوزارات والجهات املعنية ويترأسها وزير اإلدارة املحلية والبيئة،  .سيطرة النظام

 /05.08.2018 –حسين مخلوف. /شام 
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ا: املشهد   3(2) امليدانيخامسا

 . تطورات املشهد امليداني1

 تطورات املشهد امليداني في الجنوب

بدأ نظام األسد عملية نقل عناصر تنظيم الدولة من ريف درعا الغربي باتجاه ريف محافظة السويداء  .أ

برم بين الطرفين. وقد بدأت باصات عدة تقل عناصر من تنظيم الدولة الذين 
ُ
الشرقي ضمن اتفاق أ

مدينة طفس في ريف درعا الغربي، بالتحرك باتجاه بادية السويداء، ضمن صفقة  كانوا محتجزين في

 /31.07.2018 –غير معلنة مع قوات األسد. /شام 

ا من املدنيين  190وصلت الدفعة األخيرة من مهجري القنيطرة إلى الشمال السوري، وتضم نحو  .ب شخصا

 -القنيطرة وقوات النظام. /املرصد السوري واملقاتلين وعائًلتهم ممن رفضوا االتفاق بين ممثلي ريف 

01.08.2018/ 

ذكر راديو إسرائيل يوم الخميس أن إسرائيل قتلت سبعة مسلحين في ضربة جوية على الشطر الذي  .ت

 /02.08.2018 –/رويترز  .تسيطر عليه سورية من هضبة الجوالن

شرطة العسكرية في هضبة قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن موسكو ستنشر قوات من ال  .ث

 /02.08.2018 –الجوالن على الحدود بين سورية وإسرائيل. /رويترز 

أتمت قوات النظام السوري الخميس، سيطرتها على كامل منطقة حوض اليرموك غرب درعا، بعد  .ج

اشتباكات وقصف مكثف متواصل منذ أيام على بلدات املنطقة وقراها الخاضعة لسيطرة "جيش خالد 

 /02.08.2018 –يد" املبايع لتنظيم "الدولة اإلسًلمية". /سمارت بن الول

قال املتحدث باسم األمم املتحدة إن قوات حفظ السًلم التابعة للمنظمة األممية نفذت عملية إعادة  .ح

تدريجية إلى املنطقة الحدودية بين سورية وهضبة الجوالن املحتلة، وأضاف أن "الهدف الرئيس من 

 –لدوريات هو إعادة فتح معبر القنيطرة في االتجاهين كليهما". /جيرون إعادة تسيير هذه ا

04.08.2018/ 

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،تي تجري على األرض يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية ال  2
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.  3
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 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

ا على مطار خلخلة العسكري في محافظة السويداء،  .أ شن تنظيم "الدولة اإلسًلمية" األربعاء، هجوما

 –عدة. /سمارت  ير طائراتوتدموأعلن مقتل عشرات العناصر من قوات النظام السوري 

01.08.2018/ 

قال مبعوث موسكو إلى سورية يوم األربعاء إن القوات اإليرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سورية إلى  .ب

ا من هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل، لكن إسرائيل تعّد االنسحاب غير كاف  85مسافة  كيلومترا

 /01.08.2018 –رويترز /

على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية  23التركية واألميركية، الدورية املستقلة الـ سيرت القوات  .ت

 /01.08.2018 –/شام  ."درع الفرات" ومدينة "منبج"، شمال سورية

وافقت فصائل محلية في محافظة السويداء على االنضمام إلى العملية العسكرية إلى جانب روسيا  .ث

النظام السوري ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية". ومن أبرز هذه  و"الفرقة الرابعة" التابعة لقوات

الفصائل "رجال الكرامة" و" مغاوير الجبل" و"صقور الجبل" و"قوات الباشا" و"قوات الزغابة" 

و"صقور التوحيد"، مع اإلشارة إلى أن آخر فصيلين كان لهما دور بارز في صد هجوم التنظيم على قرى 

 /05.08.2018 –الريف الشرقي. /سمارت 

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف الدولي، من السيطرة على كامل الجيب  .ج

الذي كان تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية، املمتد من الحدود اإلدارية الجنوبية ملحافظة 

الزور الشرقي، على طول الحسكة، وحتى املنطقة الواقعة على مقربة من شرق بلدة الباغوز في ريف دير 

كلم مربع من مساحة محافظة  1670العراقية، وبمساحة تقارب  –كلم من الحدود السورية  85نحو 

دير الزور، وبذلك يفقد تنظيم الدولة أكبر جيب متبٍق له في كامل األراض ي السورية، لتتقلص مساحة 

في املئة. /املرصد  2، وبنسبة كلم مربع من مساحة الجغرافية السورية 3705سيطرة التنظيم إلى 

 أدناه 3انظر الخريطة رقم  /05.08.2018 –السوري 

تقدمت قوات النظام السوري االثنين في بادية محافظة السويداء من دون مواجهات مباشرة مع  .ح

 –عناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" الذين تراجعوا إلى مناطق وعرة يتحصنون فيها. /سمارت 

06.08.2018/ 

تتصاعد االشتباكات على محاور واقعة في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بين قوات  .خ

النظام واملسلحين املوالين لها ومسلحين قرويين من جانب، وعناصر من تنظيم "الدولة اإلسًلمية" من 
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بدأها يوم األحد  جانب آخر، إذ يواصل الفريق األول هجماته على مواقع التنظيم ومناطق سيطرته التي

  /07.08.2018 –املاض ي، وتترافق مع غارات جوية وقصف صاروخي. / املرصد السوري 

ألقى الجيش السوري منشورات على محافظة إدلب التي تسيطر عليها املعارضة املسلحة يوم الخميس  .د

 /09.08.2018 –/رويترز  .تحث السكان على العودة إلى حكم الدولة وتقول إن الحرب تقترب من نهايتها

قصف جوي مستمر وعنيف على مناطق في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، إذ ألقت مروحيات النظام  .ذ

ا من الغارات، طالت مدينة خان شيخون  ا من البراميل املتفجرة ونفذت الطائرات الحربية مزيدا مزيدا

 /10.08.2018 –/املرصد السوري  .وبلدات وقرى أخرى في ريف إدلب الجنوبي

 

 . خرائط السيطرة والنفوذ2
 ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.1الخريطة رقم ) -
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   08/2018/ 02آخر تحديث  –املصدر: قاسيون  

 

)مًلحظة: ال تعكس هذه الخريطة الوضع في الشرق بالدقة املطلوبة بسبب حدوث تغييرات ميدانية الحقة 

إلى تقلص مناطق داعش املتاخمة للحدود العراقية، لذلك ننصح املهتمين باملنطقة الشرقية إلعدادها، أدت 

 أدناه( 3االعتماد على الخريطة رقم 

ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 الوضع امليداني في الجنوب السوري بعد تصفية املعارضة املسلحة هناك. ( أدناه ت
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   08/2018/ 01آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 

 

ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
ما تبقى من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بعد خسارته ألكبر جيوبه في دير  ( أدناه ت

 الزور.

 

 
   08/2018/ 05آخر تحديث  –املصدر: املرصد السوري 
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ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب ( أدناه ت

 
   08/2018/ 02آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

 لجدول اآلتي مع الرسم البياني يعطيان فكرة عن نسب السيطرة على األراض ي السورية:ا

 

 
 03/08/2018في  –املصدر: جسور 
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ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 . في املستوى السياس ي1
 ال يوجد

 

 . في املستوى العسكري 2
 ال يوجد 

 

 . في املستويات األخرى 3

قالت صحيفة الوطن املوالية للحكومة السورية إن عزيز إسبر، مدير مركز البحوث العلمية السوري  .أ

تل في انفجار استهدف سيارته 
ُ
في مصياف الذي تقول دول غربية إنه ضالع في برنامج أسلحة كيماوية، ق

 /05.08.2018 –/رويترز  .في ريف حماة

ا ذكرت وسائل إعًلم رسمية سورية، يوم األربع  .ب اء، أن السيدة األولى أسماء األسد بدأت تتلقى عًلجا

 /08.08.2018 –/رويترز  .ملرحلة مبكرة من سرطان الثدي

مًليين متر مكعب  3أكدت لجنة اإلعمار التابعة لـ )مجلس الرقة املدني(، يوم الخميس، أنها تمكنت إزالة  .ت

 /09.08.2018 –/جيرون  .الرقة من األنقاض، وفتحت الطرق الرئيسة والفرعية معظمها ضمن مدينة

 

ا: املستجدات في مستوى املعارضة السورية ومناطق   ( 4) سيطرتهاسابعا

 . في املستوى السياس ي1
 ال يوجد.

 

 . في املستوى العسكري 2
خلصت االجتماعات املكثفة لقادة فصائل الشمال السوري "إدلب وماحولها" في العاصمة التركية  .أ

تشكل جسم عسكري جامع تنضوي فيه الفصائل "املعتدلة" جميعها بقيادة أنقرة، إلى االتفاق على 

                                                             
(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا داعش)باستثناء  اا أو عسكريا أو يناهضه سياسي   األسد،" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السوريةنفترض أن مصطلح "املعارضة  التقرير،ألغراض هذا  4

 لها. 
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هذا االندماج  عسكرية واحدة، ما تزال املباحثات لوضع اللمسات األخيرة على التشكيل مستمرة.

هو األول من نوعه في الشمال السوري، ويحظى بدعم كبير من السلطات التركية، سيتولى هذا 

الية "إدلب وماحولها". وهو يضم كبرى الفصائل أبرزها الجبهة الوطنية الكيان إدارة املنطقة الشم

ا من فيلق الشام وفصائل أخرى، إضافة إلى صقور الشام وجبهة تحرير  للتحرير التي شكلت مؤخرا

ا جيش األحرار. /شام   /31.07.2018 –سورية، وقد تضم أيضا

في تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير". أعلنت فصائل عسكرية بارزة في إدلب األربعاء، اندماجها  .ب

وقالت الفصائل في بيان نشرته "الجبهة الوطنية للتحرير" على وسائل إعًلمها إن فصائل "جبهة 

تحرير سورية، ألوية صقور الشام، جيش األحرار، تجمع دمشق" اندمجت معها ليكونوا "نواة 

 /01.08.2018 –جيش الثورة القادم". /سمارت 

 

 املستويات األخرى . في 3
ّيع يوم الجمعة جثمان الفنانة السورية املعارضة .أ

ُ
من منزلها إلى إحدى ضواحي العاصمة  ،مي سكاف ش

وشارك في التشييع مئات من السوريين، بينهم فنانون ومثقفون  .الفرنسية باريس، حيث ووري الثرى 

 –مات التي ألقيت. /جيرون وناشطون، وقد أكد املشيعون ثورية الفنانة الراحلة، من خًلل الكل

03.08.2018/ 

تنتظر "الهيئة التأسيسية" لـ "حكومة اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب  .ب

يوم السبت املقبل استقالة رئيس الحكومة. وكان "الشيخ" أعلن أمس الثًلثاء، أنه سيستقيل من رئاسة 

ية" والفصائل العسكرية بالقبض على خاطفي مدير "صحة الحكومة في حال فشلت "وزارة الداخل

 /08.08.2018 –ساعة. /سمارت  24الساحل الحرة" وإطًلق سراحه خًلل 

 

ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 . في املستوى السياس ي1
قوات سوريا الجناح السياس ي لـ" -قالت الرئيسة التنفيذية ملجلس سورية الديمقراطية .أ

الديمقراطية" إلهام أحمد، إن "ال مركزية سورية"، هي الحل الصحيح إلنقاذ البًلد من األزمة، وأن 

ا في التفاوضات  /03.08.2018 –/شام  .تسليم مناطق إلى دمشق غير واردة حاليا
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لحزب قالت مواقع إعًلمية كردية، إن لجنة مشتركة شكلت بين اإلدارة الذاتية الكردية التابعة   .ب

" ووزارة اإلدارة املحلية التابعة لحكومة النظام، في سياق التقارب PYDاالتحاد الديمقراطي "

ا لتسليم املنطقة إلى النظام  /09.08.2018 –/شام  .الحاصل بين الطرفين تمهيدا

قال القيادي الكردي صالح مسلم اليوم: "نحاول املحافظة على ما بنيناه كله من نظام اإلدارة  .ت

مقراطية واملؤسسات، لكن هناك ذهنية لن تقبل باألمر مباشرة لذلك سيجري األمر بالتدريج"، والدي

أي عبر التفاوضات على مراحل. وأكد مسلم أن سورية لن تعود كالسابق بل يجب أن تكون المركزية 

 لسورية كلها ونحن متمسكون 
ا

ا أن لدى األكراد مشوعهم الذي "يشكل مثاال وديمقراطية، مضيفا

 /10.08.2018 –ه". /شام ب

 

 املستوى العسكري  . في2
يجند األطفال  "PYDأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن حزب االتحاد الديمقراطي " .أ

 –/شام  .في مخيمات النازحين في سورية، بينهم فتيات، ويستخدم بعضهم في األعمال القتالية

03.08.2018/ 

 

 . في املستويات األخرى 3
 يوجدال 

 

ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي   تاسعا

 . عام1
 ال يوجد.        

 

 . مسار جنيف2
 ال يوجد
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 . مسار آستانة3
الروس ي مسودة بيان أكدت وجوب عودة الناس  املنعقد في مدينة سوتش ي 10أصدر املشاركون في آستانة 

والنازحين واملهجرين والًلجئين الى حياتهم الطبيعية، واستكمال جهد بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما 

ا بما فيها "داعش والنصرة"  فيها قضية املعتقلين، ومكافحة اإلرهاب للقضاء على التنظيمات اإلرهابية نهائيا

رتبطة بهما، ورفض البيان األجندات االنفصالية كلها الهادفة إلى تقويض سيادة سورية والدول والتنظيمات امل

املجاورة". وطالب دول العالم بزيادة املساعدات اإلنسانية لسورية. واتفق املجتمعون على عقد اجتماع آخر في 

 /31.07.2018 –شهر تشرين الثاني/ نوفمبر املقبل. /شام 

 

ا: املستجد اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة وسياساتهاعاشرا  ات في مو

 . الوًليات املتحدة األميركية1
هيذر ناورت إن النظام السوري "قام، بشكل منهجي، باعتقال عشرات  قالت املتحدثة باسم الخارجية .أ

ها النظام وأضافت أن ما يؤكد ذلك "اإلبًلغات التي أصدر  .آالف املدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم"

ا، وهي تؤكد وفاة آالف املعتقلين السياسيين في سجونه"  /08.08.2018 –/جيرون  .السوري مؤخرا

 

 . روسيا اًلتحادية2
قال مسؤول روس ي، األربعاء، إن بًلده وضعت خطة واضحة إلعادة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم،  .أ

 /01.08.2018 –/سمارت  .باالشتراك مع مؤسسات دولية وبخاصة األمم املتحدة

 

 . دول اًلتحاد األوروبي3
قال وزير شؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الجمعة، إن إصدار النظام  .أ

ابتلي بها الشعب السوري. وأضاف أن  السوري شهادات وفاة املعتقلين مؤشر آخر على الوحشية التي

ا أو تعرضوا لًلعتقال والتعذيب منذ اندالع الثورة هناك عشرات آالف السوريين ممن  اختفوا قسريا

 /04.08.2018 –السورية. /سمارت 
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 . الدول العربية4
قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، يوم الخميس، إن بًلده ستعيد فتح املعبر الحدودي مع  .أ

ا من شأنه أن يدعم سورية عندما تكون مستعدة لذلك في مؤشر على أن عمان قد تؤجل قرا را

 /02.08.2018 –الرئيس السوري بشار األسد /رويترز 

 

 . إيران5
قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، بأن إيران يمكن أن تخفض وجودها االستشاري  .أ

وأضاف:  ".في سورية أو تنهيه في حال شعرت باستقرار نسبي هناك وأنهت مهمة القضاء على "اإلرهاب

وجودنا في سورية استشاري وبطلب من الحكومة السورية وسنبقى هناك ما دامت الحكومة السورية "

 /04.08.2018 –/شام  ".تطلب منا ذلك

 

 . تركيا6
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه يتوقع أال تتأثر خريطة الطريق املشتركة مع  .أ

رويترز /األطلس ي. وتر بين البلدين الشريكين في حلف شمال الواليات املتحدة بشأن مدينة منبج بالت

– 03.08.2018/  

 

 . إسرائيل7
ليبرمان إن "حدود هضبة الجوالن ستصبح أهدأ؛ مع عودة  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور  .أ

الحكم املركزي لبشار األسد"، وأضاف: "من منظورنا، فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب 

ا". /جيرون  ا مركزيا ، وحكما
ا

ا مسؤوال  –األهلية، ما يعني أن هنالك جهة يمكن مخاطبتها، وشخصا

02.08.2018/ 

 85بير في تل أبيب، ما تقوله روسيا من أن إيران سحبت قواتها إلى خط يبعد فند مسؤول عسكري ك .ب

ا عن حدود فض االشتباك في الجوالن املحتل. وقال إن هذه القوات موجودة في محيط  كيلومترا

ا  ا عن الحدود مع إسرائيل 40دمشق وتبعد حاليا  /04.08.2018 –/شام  .كيلومترا
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دور ليبرمان يوم الثًلثاء إن سورية عززت حجم قواتها البرية قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيج .ت

ليتجاوز املستوى الذي كان عليه قبل الحرب األهلية، وذلك في تقويم يشير إلى أن الجيش السوري 

 /07.08.2018 –/رويترز  .تعافى من تراجع كبير في عدد أفراده في املراحل األولى من الحرب

 

 الدولية، واملنظمات ذات الصلة   املتحدة واملنظمات . األمم8
ا  قالت  .أ منظمة حظر األسلحة الكيمياوية: إن إعًلن النظام السوري عن ترسانته الكيماوية جاء منقوصا

ا، داعية إياه إلى التعاون بشأن املوضوع. /جيرون  ها  /03.08.2018 –ومشوَّ

ا أفاد تقرير شهري صادر عن مجموعة من وكاالت اإلغاثة التي تقودها األ  .ب ا مرتقبا مم املتحدة بأن هجوما

ألف شخص.  700للحكومة السورية على مقاتلي املعارضة في محافظة إدلب قد يشرد ما يربو على 

 /08.08.2018 –رويترز /

 الدمار الذي  .ت
َ
قّدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة )أسكوا(، تكلفة

مليار دوالر، وهذا الرقم ال يشمل الخسارات البشرية.  400سورية، بنحو لحق بالبنية التحتية في 

 /09.08.2018 –جيرون /

دعت األمم املتحدة الخميس، إلى إجراء تفاوضات عاجلة في محافظة إدلب، لتجنيبها "حمام دم في  .ث

 صفوف املدنيين". وحذر مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يان إيغًلند من قصف قوات

ا للهجوم عليها، وتابع "األمر سيئ اآلن .. ويمكن أن يصبح أسوأ بمئة  النظام السوري على املنطقة تمهيدا

 /09.08.2018 –مرة )..( ال يمكن السماح بامتداد الحرب إلى إدلب". /سمارت 

 

 . أخرى 9
عرب جنوب وليد جنبًلط، أبناء الطائفة الدرزية في جبل ال« الحزب التقدمي االشتراكي»دعا رئيس  .أ

ا للنظام في معاركه العبثية بحسب وصفه  .سورية إلى رفض الخدمة العسكرية، حتى ال يكونوا وقودا

 /02.08.2018 –شام /

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية
ا أن إيران وروسيا لن تتخليا عنه،  .1 قالت صحيفة "فيلت" األملانية في تقرير لها، إن األسد يدرك جيدا

لذلك سيتخلص من كل من يشكل عقبة في طريق استعادته السيطرة الكاملة على سورية، الفتة 
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ا وفاة نحو  م من معتقل سوري، أكثر من ألف منه 1400إلى أن السجل املدني في سورية أعلن مؤخرا

 .مدينة داريا

ا عن ذويهم من املعتقلين، وكان  وجاء في التقرير أن أهالي القتلى ظلوا سنوات طويلة ال يعلمون شيئا

نبأ وفاتهم نتيجة حتمية ملمارسات النظام القمعي الذي تعيش سورية في ظله، منبهة إلى أن النظام 

نين السياسيين، من دون خوف من استعاد سلطته القمعية بالكامل، فهو اآلن يعلن مقتل املسجو 

 .العواقب

أشار التقرير إلى أن النظام وضع عشرات آالف من الًلجئين في الخارج على القوائم السوداء، وهذا 

يعني أن السجن سيكون مصيرهم في حال عودتهم إلى البًلد. وبحسب ما أكدته الشبكة السورية 

، وما زال 2011جون السورية منذ سنة ألف معتقل في الس 82لحقوق اإلنسان، يوجد حوالى 

، ويوم األحد املاض ي، ذكر مركز توثيق االنتهاكات في سورية أن حوالى ثمانية آالف 
ا

مصيرهم مجهوال

 /03.08.2018 – 21/عربي  .معتقل منهم قد لقوا حتفهم، وقد قدم املركز قائمة كاملة بأسمائهم

 

ا بعنوان "هل انتهى دور حزب هللا في سورية" تحدثت فيه عن صحيفة "فليت نشرت .2 " األملانية تقريرا

بعد أن أدى نهاية مهمة حزب هللا في سورية، فهو برأي الصحيفة "أنهى مهمته في سورية بنجاح، 

ا في محافظة بشار األسد على منصبه" ومن املنتظر أن ينهي تدخله العسكري هناك".  ا بارزا دورا

وينقل التقرير عن مدير االتصاالت واإلعًلم في مركز كارينغي للشرق األوسط، مهند الحاج علي، 

ب في تحقيق قوله إن "حزب هللا ال يقدر في الوقت الراهن على خوض أي حرب، وبخاصة أنه يرغ

 االستقرار في مستوى قواعده".

بحسب معد التقرير، فإن حزب هللا، وعلى الرغم من الخسارات الفادحة التي تكبدها على أرض 

املعركة، لم يفقد الحزب شعبيته، وما زالت الطائفة الشيعية راضية عن مشاركته في الحرب 

 السورية.

 على أوضح التقرير أن قدرات حزب هللا املالية تقلص
ا

ت بسبب مشاركته في الحرب السورية، فضًل

العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات املتحدة األميركية على إيران التي تعد املمول الرئيس له. 

 وهو مضطر إلى التأقلم مع هذه الصعوبات االقتصادية حتى ال يفقد حاضنته الشعبية.

ا أن الحرب السورية مكن ت حزب هللا اكتساب تجربة كافية ألداء دور استشاري جاء في التقرير أيضا

لفائدة أصدقائه في كل من العراق وإيران واليمن. في هذا اإلطار، قال الحاج علي إن "الحرب 

السورية مكنت حزب هللا تكوين جيل جديد من املقاتلين الذين يتميزون بخصالهم القتالية النادرة 

التقرير إلى أن إسرائيل تنظر إلى مستقبل مليشيات حزب هللا  يشير وبقدراتهم التواصلية املميزة".
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في سورية بش يء من القلق، إذ من املستبعد أن يسمح حزب هللا مليليشياته باالنسحاب من أرض 

 /04.08.2018 – 21املعركة من دون االستفادة من خبراتهم الحربية". عربي 

 

بوتين في سورية" نشرت صحيفة "الغارديان"  بعنوان "ماكرون والغرب يجب أال يتعاونوا مع لعبة .3

ا" ارتكبه ماكرون في تقديمه املساعدات   تناول أبعاد ما عّده الكاتب "خطأ فادحا
ا

البريطانية مقاال

اإلنسانية الفرنسية لسكان الغوطة الشرقية عبر روسيا، ألن هذا التصرف املحرج ال يقتصر على 

ا من "املرض ال غربي األوسع، حول كيف يمكن للديمقراطيات أن صورة فرنسا. بل يكشف شيئا

وباختصار، فقد  .تضحي بسهولة باملبادئ، وكيف تستفيد األنظمة االستبدادية من هذا الضعف"

ا من حملة دعائية روسية سورية تهدف إلى عرض التعاون  "سمحت فرنسا لنفسها بأن تكون جزءا

اسات األسد وبوتين في سورية". لكن ملاذا مع دولة أوروبية، دان دبلوماسيوها منذ سبع سنوات سي

وكيف وافق ماكرون على تقديم هذا البريق "اإلنساني" ملشاركة روسيا في سورية؟ ما يزال األمر غير 

 .واضح

بحسب الصحيفة فإن أهمية الحادثة تتجاوز حدود فرنسا. فهي تشير إلى مزيد من "االستسًلم 

تل فيها ما يقدر بنحو نصف  الغربي بما يتعلق بسورية، وهو كارثة على
ُ
حقوق اإلنسان في بلٍد ق

ّرد مًليين الًلجئين. من خًلل هذا اإلجراء غير الحكيم، أصبحت فرنسا أول 
ُ
مليون شخص، وش

ستخدم في تجربة روسية عالية املستوى، بالكاد تحقق 
ُ
ديمقراطية غربية تسمح لنفسها بأن ت

ا لبوتين". ا صغيرا  مكسبا

ا، ليس أقلها ألنه لم يكن هناك ضمان بأن والخطأ في العملية ب حسب الكاتب هو أنها "مذلة أخًلقيا

ا القوات التي قتلت السكان  تصل املساعدات إلى األشخاص املحتاجين، أو أنها لن تفيد جزئيا

 ".املحليين

أحد التفسيرات لتصرف ماكرون تقول إنه يريد "البقاء في اللعبة الدبلوماسية" املتعلقة بسورية. 

نتيجة لتأييد دونالد ترامب ملثل هذا الحليف غير املوثوق فيه في سورية، كما في قضايا أخرى، و 

 .يبدو أن ماكرون قد استنتج أنه بحاجة إلى التقّرب من بوتين

هناك أمٌر واحد، بالنسبة إلى األوروبيين كي يكونوا واقعيين حيال اختًلل توازن القوى، هو محاولة 

إلى منع سيناريو أسوأ حالة من القمع والتطرف في سورية التي ما زالت تشكل  بناء استراتيجية تهدف

ا في  ا عن التظاهر بأن روسيا يمكن أن تكون حليفا ا خصبة لإلرهاب، لكن األمر يختلف تماما أرضا

القضايا اإلنسانية، بعد دورها الرئيس في الفظاعات الجماعية التي حدثت، وبعد عدد من عمليات 

 /07.08.2018 –/جيرون  .تو، وغيرها من املعوقات الدبلوماسية في األمم املتحدةالنقض/ الفي
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ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
م النظام السوري إلى مديرية السجل 

ّ
في قائمة هي الكبرى منذ انطًلق الثورة السورية قبل سبع سنوات، سل

آالف معتقل من مختلف املناطق السورية، جرت تصفيتهم داخل السجون  8اء نحو املدني قائمة تضم أسم

تحت التعذيب، بعد سنوات من انقطاع أي أخبار حولهم، وكان سبب الوفاة بالنسبة إلى األغلبية العظمى أنهم 

 قضوا نتيجة أمراض مستعصية ونوبات قلبية، وكانت هذه الخطوة وفق مفهوم النظام خطوة نحو طّي مل
ّ
ف

ا للدخول في الحل السياس ي.
ا
طالب املعارضة السورية بإنهائه شرط

ُ
 املعتقلين السوريين الذي ت

أتى إعًلن تصفية آالف املعتقلين املعارضين للنظام، وتسارع وتيرة رغبة النظام السوري في كشف مصيرهم، 

شرف عليه روسيا، وهو
ُ
ما ُيسّهل مهمة روسيا إلغًلق  قبل أيام من عقد اجتماع آستانة بنسخته العاشرة الذي ت

ه قبل املض ي بالتفاوضات مع النظام.
ّ
 امللف الذي تشترط املعارضة حل

ُيضاف هذا الكشف الدموي الذي يعترف به النظام إلى عشرات آالف القتلى اآلخرين في السجون فضحتها 

ق نحو 
ّ
 وا تحت التعذيب.ألف معتقل قتل 12ألف صورة لجثث تعود إلى نحو  55ملفات "قيصر" الذي وث

يسعى النظام السوري من خًلل هذه التبليغات لتبييض ملف السجون الحافل باالنتهاكات واملمارسات 

البعيدة من اإلنسانية واملخالف للقوانين الدولية كلها، والجانب الروس ي يريد أن ُيعيد الوضع في سورية إلى ما 

 ودين، ال أسرى، ال الجئين.كان عليه قبل الثورة، ال ضحايا، ال تعذيب، ال مفق

ترى املعارضة السورية أن هذه الخطوة من النظام ال تنفصل عن الحراك الروس ي إلعادة الًلجئين، 

نش ئ مراكز إليواء الًلجئين السوريين في 
ُ
والضغط الذي ُيمارس على الدول املانحة لُتحّول أموالها إلى روسيا كي ت

قّدمها
ُ
روسيا للعائدين، بل رغبة في تطويع الًلجئين السوريين في الجيش  الداخل السوري، إذ ال ضمانات ت

 السوري.

بموازاة ذلك، من الواضح أن آلة املوت والقتل في سورية لن تنتهي، والنظام الذي قتل عشرات آالف تحت 

ا يتآمر ضدهم.  التعذيب في سجنه وأقبيته، ليس فقط غير قادر على حماية من هم خارج السجون، بل أيضا

بعد أن تراجعت قوته وانكسرت شوكته في مناطق نفوذه في سورية والعراق، عاد )تنظيم الدولة اإلسًلمية ف

ا،  - ا وحيادا داعش( بصورة مفاجئة وقوية ليضرب ضربات موجعة في واحدة من أكثر املناطق السورية هدوءا

 وأعاد صعود نجمه املفاجئ خلط األوراق في الساحة السورية.

ا في سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مناطق ذات كثافة بشرية في  250 فقد قض ى حوالى ا سوريا مواطنا

محافظة السويداء في جنوب سورية، وأتت هذه الهجمات بعد أسابيع من توقيع الروس على اتفاقات تسوية مع 

 كبرى الفصائل املسلحة التابعة للمعارضة السورية في درعا.
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مية في تبني هجمات السويداء، وعلى الرغم من أن بصمات هذا التنظيم بادية لم يتأخر تنظيم الدولة اإلسًل 

على هذه الهجمات، لجهة قوتها وحجم خساراتها البشرية وتوقيتها، لكن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تحوم 

ا حليفه الروس ي في األغلب. ا، بل أيضا  حول وجود دور للنظام السوري وحليفه اإليراني خصوصا

السوري نقل في أواخر أيار/ مايو املاض ي مئات من مقاتلي التنظيم من جنوب دمشق إلى محيط فالنظام 

السويداء، وسمح ملقاتلين تابعين للتنظيم بالخروج من ريف درعا الغربي إلى السويداء، وتجاهل تقّدم داعش 

االنتقام من أهالي السويداء باتجاه املدينة وريفها الرتكاب املجازر، ُيضاف إلى هذه الشكوك رغبة النظام في 

 لرفضهم التحاق أبناء الطائفة الدرزية بالخدمة اإللزامية في جيش النظام.

تأكيد أن امليليشيات غير النظامية  -الهدف الروس ي نفسه-كذلك حامت الشكوك حول إيران، التي تحاول 

راقية، هي أساسية لحماية املدينة، وأي املنتشرة في املدينة التي من بينها ميليشيات موالية إليران، لبنانية وع

 تخّلٍ عنها سيهدد الدروز ويعرضهم لخطر كبير.

حتى لو كان )تنظيم الدولة اإلسًلمية( قد قام بهجماته على السويداء بقرار ذاتي مستقل، فإن ذلك ال يعفي 

ار لتنظيم الدولة، النظام السوري من مسؤوليته عن الهجوم، نتيجة تراخيه وتوفيره إمكان التمدد واالنتش

ا من وجود )داعش( سواء في تسويغ حربه ضد املعارضة املسلحة أم في الترويج لنفسه في  والنظام يستفيد دائما

ا قوائم آالف القتلى في سجونه  ا لألقليات، وهو ما تؤكد عكسه تماما ا لإلرهاب وحاميا ا ُمحاربا الغرب بوصفه نظاما

 تحت التعذيب.
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