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ا

  املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل

، منهم  921قط هذا الشهر على التراب السوري س
ا

ا نسبتهم  290قتيًل . من  631في املئة، و 31مدنيا
ا

مقاتًل

 نسبتهم إلى القتلى املدنيين  71بين املدنيين 
ا

ا، و 24طفًل في  16ى املدنيين امرأة نسبتهم إلى القتل 47في املئة تقريبا

ا، النسبتان قريبتان من املعدل العام لقتلى الفئتين . تصدرت دير الزور قائمة عدد القتلى )من قتلوا 1املئة تقريبا

، نسبتهم  316على أراضيها، وليس بالضرورة من أهل الدير( بحصيلة 
ا

في املئة إلى إجمالي قتلى الشهر،  34قتيًل

ين الذي سقطوا في املعارك التي يخوضها جيش األسد وقوات سوريا لكن أغلبيتهم العظمى من العسكري

 الديمقراطية ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية. 

ا من العسكريين الذين سقطوا في املعارك التي دارت  138درعا تلت دير الزور بحصيلة  ، أغلبيتهم أيضا
ا

قتيًل

لدولة اإلسًلمية، والتي انتهت إلى تصفية وجود بين جيش األسد، ومقاتلي جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم ا

 من جيش خالد أعدمتهم قوات النظام بعد انتهاء املعارك.  48التنظيم في املنطقة، من بين هؤالء القتلى 
ا

مقاتًل

ا من املدنيين، نسبة كبيرة منهم سقطوا في االنفجار الذي  136وتأتي إدلب ثالثة بحصيلة  ، ثلثاهم تقريبا
ا

قتيًل

مستودع في بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، وهؤالء معظمهم من املهجرين، أما الباقون فقد سقطوا  وقع في

بسبب القصف الجوي الذي تركز على الريف الجنوبي إلدلب بصورة خاصة. وبالترتيب الرابع تأتي ريف دمشق 

ا من املقاتلين املنتمين إلى جي 130بحصيلة مقدارها  ، جميعهم تقريبا
ا

ش النظام أو إلى مقاتلي تنظيم الدولة قتيًل

 الذين قضوا في املعارك الدائرة لطرد التنظيم من منطقة وجوده في بادية ريف دمشق.

في املئة من مجموع  15من زاوية وسيلة أو طريقة القتل، نًلحظ ارتفاع نسبة من قتلوا بسبب اإلعدامات )

 ) القتلى(، وهؤالء معظمهم أعدموا في درعا، وقد أشرنا
ا

في  4إليهم أعًله. ونًلحظ ارتفاع نسبة من قتلوا اغتياال

 املئة( أغلبيتهم العظمى في إدلب، في إطار عمليات التصفية التي تجري بين الفصائل اإلسًلمية.

ا أن قتلى آب/  ننتقل إلى املقارنات بين حصيلة آب/ أغسطس وحصيلة باقي أشهر السنة، ونًلحظ فورا

( بسبب انخفاض عدد املعارك بعد انتهاء وجود املعارضة املسلحة  921نة )أغسطس هم األقل هذه الس
ا

قتيًل

ا أن ضحايا املفخخات واأللغام  في عدد من املناطق، وبخاصة في ريف دمشق واملنطقة الجنوبية. لكن نًلحظ أيضا

 في آب/ أغسطس هو األعلى بين أشهر السنة، وكذلك ضحايا التعذيب واإلعدامات. 

ا في سورية، فهي الوحيدة التي لم يسقط نًلحظ من جد اول املقارنات أن طرطوس هي املحافظة األكثر أمانا

ا، على الرغم من أن الجداول تبين مقتل  ا  67فيها أي قتيل هذا العام بسبب الحرب. تليها الًلذقية طبعا شخصا

                                                             
 .3راجع الجدول رقم  1
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ذقية الشمالي الشرقي املتاخم هذا العام، لكن هؤالء من العسكريين الذين سقطوا في جبل التركمان في ريف الًل 

 .2إلدلب الذي يضم بعض الفصائل املعارضة املسلحة

ننتقل إلى املشهد امليداني، فنرصد بداية سيطرة قوات النظام على كامل منطقة حوض اليرموك غربي درعا، 

وب غرب بعد طرد تنظيم جيش خالد بن الوليد املبايع تنظيَم الدولة من املنطقة، لتصبح بذلك منطقة جن

 سورية خالية من املعارضة املسلحة ومن التنظيمات الجهادية.

ا، هو سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كامل الجيب  ا مهما وعلى صعيد الحرب على داعش نرصد تطورا

الذي كان تحت سيطرة تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، بمحاذاة الحدود العراقية، ويعّد من أكبر 

التي كانت بحوزة التنظيم، ونرصد تصفية وجود التنظيم في بادية السويداء، والتقدم في تصفية وجوده  الجيوب

في بادية ريف دمشق، واستعدادات قوات سورية الديمقراطية، وقوات التحالف ملعركة تصفية وجود التنظيم 

رب نهر الفرات )املرحلة الثالثة من في املنطقة الرئيسة التي ما زال يسيطر عليها في ريف دير الزور الشرقي، غ

حملة "عاصفة الجزيرة"(، الفتين إلى األخبار التي تشير إلى تحول التنظيم إلى شكل العمل السري من دون 

 االحتفاظ باألرض، ما يمنحه مرونة كبيرة في الحركة، ويصعب مهمة الجيوش النظامية، ويطيل أمد الحرب.

ا بعد يوم، فهو التحضيرات ملهاجمة إدلب من قبل قوات أما الحدث امليداني األبرز الذي ي زداد سخونة يوما

النظام وحلفائها، وما يرافقها من نشاط سياس ي وإعًلمي، فإضافة إلى الخرق اليومي التفاق خفض التصعيد، 

وة بقصف مناطق في ريف إدلب الجنوبي بصورة شبه يومية، فالنظام يتابع التهديد بقرب استعادة املنطقة بالق

إذا لم تحصل تسويات تنهي وجود مقاتلي هيئة تحرير الشام ومن يصنفون "باإلرهابيين". ويتابع تحريك أرتاله 

 2000العسكرية باتجاه الحدود اإلدارية ملحافظة إدلب وشمال حماة، وصل عدد اآلليات املدرعة هناك إلى 

 مدرعة، مع عشرات آالف من الجنود، بما يوحي بقرب املعركة.

قتصر االستعدادات العسكرية على قوات النظام والفصائل املقاتلة في إدلب، وال على منطقة إدلب في ال ت

ما يبدو، بل يمكننا رصد تطورات عسكرية إقليمية ودولية بالغة األهمية والخطر، فإسرائيل تصر على منع 

أي أهداف تقلقها، ويبدو  إيران من تحقيق وجود عسكري مؤثر في األراض ي السورية، وتبدي جاهزيتها لقصف

أن الواليات املتحدة عدلت عن قرارها باالنسحاب من سورية، وها هي ترسل تعزيزات عسكرية هائلة إلى املناطق 

شاحنة عسكرية  1500التي تسيطر عليها شمال شرق سورية، وتوسع قواعدها العسكرية وتعززها هناك )

الطائرات، وتعلن ثًلثة أهداف لوجودها، تصفية  محملة باملعدات خًلل شهر آب/ أغسطس(، باستثناء

داعش، ومنع املشروع اإليراني في سورية، وإنجاز العملية السياسية وفق مسار جنيف. وقد توعدت، مع 

                                                             
 .تفاصيل ورسوم بيانية مهمة في الفصل اآلتي "الضحايا"ثمة 2
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حليفتيها فرنسا وبريطانيا، بتوجيه ضربة عسطرية إلى النظام في حال استخدام السًلح الكيماوي في معركة 

 إدلب. 

زز دفاعاتها في مناطق وجودها غرب سورية، وبخاصة حول قاعدة حميميم، وتضيف روسيا من جانبها تع

ا بحرية استراتيجية إلى قواتها البحرية قبالة السواحل السورية، وأعلنت مناورات عسكرية ضخمة في  قطعا

 املتوسط قبالة السواحل السورية. 

 رة على الحدود السورية. تركيا من جانبها ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قواتها املنتش

ا أجواء حرب ال ُيعرف مداها وأبعادها ونيات أطرافها.  
ا
 إذ

بالتزامن مع طبول الحرب، ثمة حراك دبلوماس ي وسياس ي محموم في االتجاهات كلها، وتصريحات وتحذيرات 

فيه إن ما يفوق  من املستويات كلها. لكن كان الًلفت فيها تصريح املبعوث الخاص بسورية، ديمستورا الذي قال

عشرة آالف إرهابي من مقاتلي النصرة موجودون في إدلب، وأن لدى هؤالء إمكان استخدام السًلح الكيماوي 

ا من الهيئات السياسية والحقوقية املعارضة معظمها، بوصفها تصريحات  كما لدى النظام، ما أثار استياء واسعا

وتعطيه وحلفاءه املسّوغ ملهاجمة املدنيين في إدلب، وهذا  خطرة تشجع النظام على استخدام السًلح الكيماوي،

 ال ينسجم مع دوره ومهمته. 

 

ا: الضحايا  ثانيا

 3الضحايا عن ياناتب 

 ( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر آب/ أغسطس وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة1الجدول رقم )

 

                                                             
  :البيانات على مًلحظات3

(. لذلك يكون العدد الضحايا عن أخبار)ب.  الفقرة في إيرادها أو إهمالها جري ويالضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل،  ُيهمل -

 .أقل من العدد الحقيقي ااملسجل لدينا غالبا 

 .في أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات اوهميا  اارتفاعا  يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى ّد نعدون تفصيل في الفئات، عند ورود أعداد من  -

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

 .القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -
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 (1جدول رقم )

 

 عداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة: والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أ

 

 
 

 
 ( أدناه يبين أعداد ضحايا آب/ أغسطس وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظة 2والجدول رقم )
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%

%012711538001848001293063169مقاتل

%0050001362700020718طفل

%00101000132100020475امرأة

%03871173440000195217219رجل مدني

%032381188388000235229031مج القتلى المدنيين

%0130138461199113600131652921100مج القتلى حسب المحافظة

%0%14%15%5%0%0%1%10%15%0%0%0%34%6%100%

ضحايا شهر آب / أغسطس - حسب الفئة
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 (2جدول رقم )

 

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

%06331360041311000162032035اشتباكات ومعارك عادية

%0643770004115000130029432قصف جوي

%0011010125760013011813مفخخات وألغام

%0358200036000175214115تعذيب وإعدامات

%001000352700040404اغتيال وقنص

%0001011410000081أخرى

%0130138461199113600131652921100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%0130138461199113600131652921100إجمالي الضحايا

%0%14%15%5%0%0%1%10%15%0%0%0%34%6%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر آب / أغسطس - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 ضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيو 

 
 

 
 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا آب/ أغسطس بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 
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 بيانات مقارنة 

لغاية آب/ أغسطس موزعين على أساس  2018( يعطي فكرة عن كامل ضحايا عام 3الجدول اآلتي رقم )

 الفئات واألشهر.

 

 
 (03رقم ) جدول 

 

 (03والرسوم البيانية التفصيلية اآلتية توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%133010621627849910751985631814561مقاتل

%23%1663402811004892847111829طفل

%15%12322916276314662477766امرأة

%62%363836932246149230285172321324رجل مدني

%100%652140513754222283684312900000517139مج المدنين

%1982246730021271113811191416921000013316100مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية آب/ أغسطس - موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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لغاية آب/ أغسطس موزعين بحسب  2018( أدناه يقدم فكرة تفصيلية عن ضحايا عام 04والجدول رقم )

 وسيلة القتل وبحسب األشهر:

 

 
 (04جدول رقم )

 

 وضح ما ورد في الجدول؛والرسوم البيانية اآلتية ت

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%117010251360636591526756320638448اشتباكات وقصف أرضي

%66713291560434385425484294557842قصف جوي

%967146827872881186515مفخخات وألغام

%201511101025331412652تعذيب وإعدامات

%22191944495849403002اغتيال وقنص

%7865251368781أخرى

%000600000600كيماوي

%1982246730021271113811191416921000013316100مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية آب / أغسطس )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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لغاية آب/ أغسطس موزعين بحسب املحافظات  2018( يبين توزع ضحايا عام 05الجدول اآلتي رقم )

 وبحسب األشهر:

 

 
 (05جدول رقم )

 

 

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%30491562683592608707دمشق

%350100413961877836130315424ريف دمشق

%40601167201584951389897درعا

%2000157322464283السويداء

%1611163181470القنيطرة

%193061109229612932حمص

%1012720345922692782حماة

%2945647025732514091183114حلب

%48126023712512314592136159912أدلب

%0000000000طرطوس

%00150715300671الالذقية

%1663241161490الرقة

%648457442412328533376316351226دير الزور

%0438299013521991الحسكة

%198224673002127111381119141692113316100مجموع

توزع ضحايا العام 2018 لغاية آب/ أغسطس )حسب المحافظات وحسب األشهر(
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 أخبار عن الضحايا 

عذي 547قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم إن ما ال يقل عن  .أ تلوا بسبب التَّ
ُ
ا ق ب في شخصا

ا غير مسبوق في حصيلة الضحايا 2018سورية في تموز/ يوليو  ، 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 –املدنية )النفوس( في املدينة. /سمارت األحوال 

ا من ضمن نحو  30اغتيل  .ج ا أجنبيا ا طالتهم عمليات االغتيال الفردية والجماعية خًلل  285عنصرا شخصا

 /22.08.2018 –الفلتان األمني املتواصل في محافظة إدلب. /املرصد السوري 

للضحايا واملعتقلين  16يرها اإلحصائي الـ أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقر  .د

ضحية  1953سقوط  2018الفلسطينيين في سورية منذ اندالع الثورة السورية ولغاية حزيران/ يونيو 

 /28.08.2018 –فلسطينية داخل املخيمات والتجمعات الفلسطينية. /شام 

تحت األنقاض في املدينة ليرتفع  جثة من 16انتشل فريق االستجابة األولية في مدينة الرقة، األربعاء،  .ه

 /29.08.2018 –جثة. /سمارت  2147عدد الجثث التي عثر عليها منذ مطلع هذا العام إلى 

ا، في ضربات جوية  1061اعترف )التحالف الدولي ملحاربة تنظيم داعش(، الخميس، بأنه قتل  .و مدنيا

 /30.08.2018 – /جيرون .2014وصاروخية، منذ بدء عملياته في العراق وسورية عام 
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ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1

ا من قرى منطقة اللجاة شمال شرق درعا.  25اعتقلت قوات النظام السوري الخميس،  .أ شابا

 /02.08.2018 –سمارت /

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

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

 /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  419شهر تموز/ يوليو املاض ي، منها 

بتهمة )التخابر للتوصل إلى مصالحات مع النظام( هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير  .د

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

08.08.2018/ 

دينة داعل في درعا شاَبا من م 20اعتقلت قوات النظام السوري، فرع االستخبارات الجوية، السبت  .ه

 /11.08.2018 –بتهمة انتمائهم إلى تنظيم "الدولة اإلسًلمية". /سمارت 

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، األحد، تسعة أشخاص في قرية أبين سمعان في منطقة األتارب غرب  .و

 /12.08.2018 –/سمارت  .حلب، بتهمة االنتماء إلى تنظيم "الدولة اإلسًلمية

ا اتهمتهم بالترويج "للمصالحات" مع قوات  30وطنية للتحرير" االثنين اعتقلت "الجبهة ال .ز شخصا

 /13.08.2018النظام السوري في مدينتي معرة النعمان وأريحا جنوب إدلب. /سمارت 

ا  منظمة العفو الدولية أعلنت .ح )أمنيستي( األحد إطًلق حملة من أجل كشف مصير املخفيين قسرا

. وقالت املنظمة عبر موقعها "ي العثور على املخفيين في سوريةفي سورية، تحت شعار "ساعدونا ف

قد ما يزيد على 2011الرسمي: "منذ بدء األزمة في سورية عام 
ُ
ا  75000، ف شخص، أو أخفوا قسرا

خضع عشرات آالف من املدنيين والناشطين لإلخفاء القسري". 
ُ
داخل سورية، والحكومة السورية ت

 /13.08.218 –جيرون /

ا لتنفيذ قالت "ل .ط ا ضامنا
ا
جنة التفاوض" ملختطفات السويداء إن روسيا تدخلت مباشرة بوصفها طرف

اتفاق ينهي امللف، بطلب من تنظيم "الدولة اإلسًلمية". وأوضح عضو اللجنة نجيب أبو فخر أن 
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تنظيم "الدولة" طلب تدخل "الضامن الروس ي" بسبب تخوف عناصره من تسليم قوات النظام لهم 

 /16.08.2018 –لي والفصائل في السويداء. /سمارت إلى األها

 بتهم مختلفة،  2600بلغ عدد املعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام ومعتقًلتها أكثر من  .ي
ا

معتقًل

معتقل متهمين باالنتماء إلى خًليا تنظيم الدولة اإلسًلمية، والتخابر  1100من ضمنهم ما يزيد على 

والدعوة لعودة النظام والروس إلى السيطرة على محافظة مع النظام للحصول على مصالحات، 

 /17.08.2018 –إدلب. /املرصد السوري 

نفذت قوات النظام خًلل الليلة الفائتة عمليات مداهمة داخل بلدة كفر بطنا الواقعة في غوطة  .ك

ا من ضمنهم  30دمشق الشرقية، واعتقلت نحو  أشخاص كانوا يعملون لدى املجلس  6شخصا

 /18.08.2018 –/املرصد السوري  .لثوري في بلدة كفربطنااملحلي ا

شخص خًلل األسبوع  300تواصل قوات النظام تنفيذ مداهماتها في غوطة دمشق وتعتقل نحو   .ل

 /26.08.2018 –األخير بغرض التحقيق في قضايا مختلفة /املرصد السوري 

بدأ النظام بكشف  2018مايو  /السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها، أنه في أيار بينت الشبكة .م

جل املدني وتسجليهم متوفين،  ّ
ا، عبر التًلعب ببياناتهم في الس  مصير عدد كبير من املختفين قسريا

ق التقرير 
َّ
ا، ونّبه إلى أنَّ النظام لم  836وقد وث هم قد ماتوا جميعا  النظام مصيرهم بأنَّ

َ
حالة كشف

 –األهالي، ولم ُيعلن الوفاة وقت حدوثها. /شام  يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث إلى

27.08.2018/ 

ا متهمين بـ  40نفذت كل من هيئة تحرير الشام وجبهة التحرير اعتقاالت طالت أكثر من  .ن شخصا

"التخابر مع النظام للتوصل إلى مصالحات" وآخرين بتهمة "خًليا لتنظيم الدولة". /املرصد السوري 

– 29.08.2018/ 

ا في سورية  95062السورية لحقوق اإلنسان أكثر من  وثقت الشبكة .س ا ضمن املختفيين قسريا شخصا

ا على يد قوات النظام السوري. وقالت  82، بينهم 2018وحتى آب/ أغسطس  2011منذ عام  ألفا

ا لدى قوات النظام  ، بينما  1546امرأة و 4837الشبكة في تقريرها إن من بين املختفين قسرا
ا

طفًل

ا لدى تنظيم "الدولة اإلسًلمية" بلغ  عدد املختفين ا بينهم  8349قسرا ،  314امرأة و 218شخصا
ا

طفًل

ا منهم  1645ووصل العدد لدى "هيئة تحرير الشام" إلى  امرأة وسبعة أطفال. /سمارت  19شخصا

– 30.08.2018/ 
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ا: النزوح والتهجير واللجوء   رابعا

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

مليون شخص نزحوا داخل سورية خًلل األشهر  1.2تحدة، أمس الثًلثاء، أن أكثر من أعلنت األمم امل .أ

 /01.08.2018 –الستة األولى من العام الجاري. /شام 

ا من رافض ي االتفاق املبرم بين الجيش  .ب وصلت األحد، دفعة املهجرين الخامسة التي تقل أشخاصا

حافًلت  10والقافلة مكونة من  .رين في إدلب وحلبالسوري الحر وروسيا في درعا إلى مراكز إيواء املهج

ا. /سمارت  452تقل   /12.08.2018 –شخصا

أعلن بريت ماكغورك املمثل الخاص للرئيس األميركي في التحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة، عودة  .ج

للحصول على  جميعها لديها إمكانية 26ألف سوري إلى مدينة الرقة. وقال إن أحياء املدينة الـ  50نحو 

 /18.08.2018 –مياه الشرب. /شام 

بسبب توقف الدعم املقدم من  أغلقت في اآلونة األخيرة مخيمات النازحين غرب درعا وفي القنيطرة، .د

وقد عاد النازحون  .املنظمات املحلية والدولية بعد سيطرة قوات النظام السوري على جنوب سورية

 /26.08.2018 –/سمارت  .و في مدن وبلدات بدرعاإلى منازلهم في العاصمة دمشق وريفها أ

ذكرت وسائل إعًلم رسمية أن آالف السوريين بدؤوا العودة إلى داريا يوم الثًلثاء ألول مرة منذ أن   .ه

 /28.08.2018 –/رويترز  .استعادتها القوات الحكومية من املعارضة قبل عامين

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

داث ما عرف باسم "هيئة تنسيق لعودة املهجرين في الخارج" إلى مناطقهم أعلنت حكومة األسد استح .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 

كشفت مفوضية الًلجئين التابعة لألمم املتحدة، أن الًلجئين الكرد املوجودين في إقليم كردستان،  .ب

ا إلى ديارهم وممتلكاتهم في كردستان سورية ويقول قسم منهم إنهم قرروا  .يعودون بأعداد كبيرة أسبوعيا

طقهم، في ما يقول آخرون إن قطع املعونات عنهم في مخيمات العودة ألن األوضاع األمنية تحسنت في منا

ا في اتخاذ قرار العودة  /25.08.2018 –/شام  .اللجوء كان سببا
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بينت إحصاءات صادرة عن املفوضية السامية لشؤون الًلجئين التابعة لألمم املتحدة، أن تركيا  .ج

لًلجئين السوريين في العالم، بينهم في املئة من ا 63.4مليون الجئ سوري، أي ما نسبته  3.5تستضيف 

ا في مخيمات. /شام  212.816أكثر من مليون الجئ دون سن العاشرة، في ما يجري إيواء   –الجئا

28.08.2018/ 

 

ا: املشهد امليداني  5(4)خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

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

 –وأعلن مقتل عشرات العناصر من قوات النظام السوري وتدمير طائرات عدة. /سمارت 

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  85مسافة  إسرائيل تعّد االنسحاب غير كاف. كيلومترا

 /01.08.2018 –رويترز /

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن موسكو ستنشر قوات من الشرطة العسكرية في هضبة  .ج

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

ض اليرموك غرب درعا، بعد أتمت قوات النظام السوري، الخميس، سيطرتها على كامل منطقة حو  .د

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

 /02.08.2018 –الوليد" املبايع لتنظيم "الدولة اإلسًلمية" وقراها. /سمارت 

ملية إعادة قال املتحدث باسم األمم املتحدة إن قوات حفظ السًلم التابعة للمنظمة األممية نفذت ع .ه

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

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

04.08.2018/ 

لسيطرة على كامل الجيب الذي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف الدولي ا .و

كان تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية، واملمتد من الحدود اإلدارية الجنوبية ملحافظة الحسكة، 

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها. 4
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية. 5
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 85وحتى املنطقة الواقعة على مقربة من شرق بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي، على طول نحو 

كلم مربع من مساحة محافظة دير الزور،  1670العراقية، وبمساحة تقارب  –كلم من الحدود السورية 

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

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

05.08.2018/  

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

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

ة شهدت حركة مكثفة ألرتال عسكرية "ضخمة" لقوات بحسب شهود عيان، فإن األيام القليلة املاضي .ح

حمص، في االتجاه املؤدي إلى الحدود اإلدارية ملحافظة إدلب -النظام، وهي تمر من أتوستراد حماة

 /11.08.2018 –وشمال حماة، قادمة من املحافظات الجنوبية. /سمارت 

بلدة سرمدا في محافظة إدلب،  أسفر انفجار في مبنى سكني، يظن أنه يضم مستودع أسلحة وذخيرة في .ط

ا منهم  69عن مقتل   يوم األحد 17شخصا
ا

 /12.08.2018 –/رويترز  .طفًل

ارتفعت حصيلة مجزرة القصف الجوي املرجح أنه روس ي على بلدة أورم الكبرى غرب مدينة حلب، إلى  .ي

 وعشرات الجرحى، بينهم  41
ا

  25قتيًل
ا

 /11.08.2018 –نساء. /املرصد السوري  7و طفًل

تمكنت قوات النظام السيطرة على ما تبقى من باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، لتصبح  .ك

السويداء خامس محافظة تسيطر عليها قوات النظام بصورة كاملة، بعد طرطوس ودمشق ودرعا 

  /12.08.2018 –والقنيطرة. /املرصد السوري 

رة الطريق الدولي من معبر باب السًلمة الواصل قال مصدر عسكري، إن روسيا وتركيا ستتسلمان إدا .ل

إلى تركيا وحتى معبر نصيب الحدودي مع األردن. وأضاف أن تركيا ستتسلم الطريق من باب السًلمة 

 إلى مدينة مورك في حماة، في ما ستتسلم روسيا إدارة الطريق من قرية معردس 
ا

شمال حلب وصوال

 /13.08.201 –بحماة إلى معبر نصيب في درعا. /سمارت 

تواصل قوات التحالف الدولي أعمال توسيع مطار الشدادي في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة،  .م

ومطار عين العرب، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وقاعدته العسكرية في منطقة تل تمر الواقعة في 

يرة في منبج ريف الحسكة، ووردت معلومات عن عزم التحالف الدولي على إقامة قاعدة عسكرية كب

 /13.08.2018 –غرب نهر الفرات في ريف حلب الشمالي الشرقي. /املرصد السوري 

شرق الفرات، « عاصفة الجزيرة»تجهز قوات سوريا الديمقراطية إلطًلق املرحلة الثالثة من حملة  .ن

لتزمة أمس، في بيان، أنها م« قسد»للسيطرة على آخر الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. وأكدت 
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برامجها وخططها الستكمال العمليات العسكرية التي بدأتها للسيطرة على الريف الشمالي ملحافظة دير 

ا على طرد تنظيم الدولة من الجيب األخير املتبقي له في منطقة حوض  الزور. وأضافت أنها تركز حاليا

 /15.08.2018 –الفرات األوسط. /شام 

سيرغي كورالينكو: إن أكثر من ألف  الروسية في سورية اللواءقال نائب قائد املجموعة العسكرية  .س

عنصر من الجيش الروس ي في سورية يعملون في نزع األلغام وإبطال العبوات الناسفة في سورية، 

ا بتدريب عناصر نزع األلغام في الجيش السوري". /جيرون   /16.08.2018 –ويقومون أيضا

بسبب قصف  وب مدينة إدلب وقراها خًلل األسبوع املاض ي،في املئة من أهالي بلدات جن 90نزح نحو  .ع

 /17.08.2018 –/سمارت  .قوات النظام السوري وسًلح الجو الروس ي

ا على حقل عمر النفطي الذي يضم أكبر  .ف ا واسعا شن عناصر من تنظيم الدولة، ليلة الجمعة، هجوما

 –رات التحالف املوقف. /شام قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور، قبل أن تحسم طائ

18.08.2018/ 

قامت قوات النظام خًلل األيام املاضية، بنبش قبور قتلى مجزرة الكيماوي في كل من زملكا وعربين في  .ص

الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وقامت بنقل رفاتهم إلى جهات مجهولة. وتزامن ذلك مع حملة 

من املجزرة، بينهم عاملون سابقون في املجال الطبي  اعتقاالت لعدد من أهالي مدينة زملكا الناجين

يت أوضاعهم بعد اتفاق التهجير في الغوطة  والتوثيق، إضافة إلى مسؤولي املقابر، على الرغم من أنه ُسّو 

 /19.08.2018 –الشرقية قبل أشهر. /شام 

ا االثنين، قالت فيه إن النظام ال .ق  183سوري نفذ أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرا

ا باألسلحة الكيماوية بعد مجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قواته في آب/ أغسطس  في الغوطة  2013هجوما

 /20.08.2018 –الشرقية للعاصمة السورية دمشق. /سمارت 

شحنة من األسلحة  1200أدخلت قوات التحالف الدولي، خًلل شهر آب/ أغسطس الجاري، أكثر من  .ر

ا في مطارات  3عدها شرق الفرات، عدا طائرات الشحن التي تهبط بمعدل واملعدات إلى قوا مرات يوميا

 –شرق الفرات. يأتي ذلك ضمن عملية توسيع قواعد التحالف ومطاراته في سورية /املرصد السوري 

25.08.2018/ 

يواصل النظام السوري إرسال الحشود العسكرية إلى محيط املناطق الخارجة على سيطرته في  .ش

فظة إدلب، وقال املتحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" )تحالف من فصائل الجيش السوري محا

الحر وكتائب إسًلمية(، إن الحشود تضمنت دبابات وعربات "بي إم بي" وعربات مصفحة ومدافع 

 /25.08.2018 –وتجهيزات عسكرية أخرى. /سمارت 
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حاق باألسطول الروس ي قبالة الساحل السوري أعلنت روسيا، السبت، إرسال فرقاطتين حربيتين لًللت .ت

 /25.08.2018 –/سمارت  .على البحر األبيض املتوسط

 وامرأة من عناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" وزوجاتهم، االثنين، بقصف جوي لطائرات  25قتل  .ث
ا

رجًل

 /27.08.2018 –التحالف الدولي على مقر لهم في مدينة الشعفة جنوب شرق مدينة الرقة. /سمارت 

ا من الطائرات الحربية واملروحية  .خ قالت مراصد عسكرية، االثنين، إن قوات النظام السوري نقلت عددا

ا لضربة  من مطار حماة العسكري إلى مطارات املزة والشعيرات وكويرس العسكرية، وذلك تحسبا

 /27.08.2018 –عسكرية غربية. /سمارت 

دني شمال حماة، االثنين، إن فرقهم أعلنت حالة قال املسؤول اإلعًلمي في مديرية الدفاع امل .ذ

ا ألي هجوم كيماوي محتمل من قوات النظام السوري استنفار  /28.08.2018 –/سمارت  .تحسبا

أرسلت تركيا، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواتها املنتشرة على الحدود مع سورية، وقالت  .ض

املخافر املنتشرة مقابل حدود محافظة إدلب، وتضم  مصادر عسكرية تركية، إن التعزيزات وصلت إلى

آب/ أغسطس الجاري، تعزيزات  17مدرعات وجنود من القوات الخاصة. وسبق لتركيا أن أرسلت يوم 

عسكرية إلى قواتها املنتشرة على الحدود مع سورية، ضمت شاحنات محملة بدبابات وجنود من 

 /30.08.2018 –مختلف الوحدات العسكرية. /سمارت 

رصد املرصد السوري لحقوق اإلنسان خًلل األسابيع األخيرة استقدام النظام تعزيزات عسكرية  .ظ

 2000ضخمة، تضم عشرات آالف العناصر من الجيش ومن املسلحين املوالين له، ووزعت أكثر من 

ا بسه ل مدرعة على خطوط التماس املمتدة من جبال الًلذقية الشمالية إلى ريف إدلب الشرقي مرورا

الغاب وريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسط تكثيف نقاط الحراسة والتمركز. 

 /30.08.2018 –املرصد السوري /

حربية من محافظات  طائرة 14الخميس، إن قوات النظام السوري نقلت  مرصدان عسكريان، قال .غ

 –/سمارت  .في الًلذقية مطار حميميم العسكري  سورية عدة إلى القاعدة العسكرية الروسية في

30.08.2018/ 

ما تزال قوات النظام مستمرة في هجومها ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية"، في بادية ريف دمشق، بعد  .أأ

 .
ا

ا كامًل سيطرتها على عدد من املناطق، مضيقة الخناق بصورة كبرى على التنظيم املحاصر حصارا

 /30.08.2018 –املرصد السوري /
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 لنفوذخرائط السيطرة وا .2

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

 
  08/2018/ 03آخر تحديث  –املصدر: قاسيون  

 

 والرسم البياني اآلتي يوضح نسب سيطرة القوى العسكرية املختلفة على األراض ي السورية؛
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 2018/  08/  31تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

 

ظهر توزع السيطرة في املنطقة الشمالية؛2يطة رقم )الخر  -
ُ
 ( أدناه ت
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  08/2018/ 01آخر تحديث  –املصدر: جسور 

 

ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع السيطرة شمالي شرق سورية ( أدناه ت
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  08/2018/ 09آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
 مناطق وجود تنظيم الدولة  ( أدناه ت
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  08/2018/ 20آخر تحديث  –: سورية اليوم املصدر

 

ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته  سادسا

 في املستوى السياس ي .1

قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم إن قوات الحكومة ستمض ي إلى النهاية في محافظة إدلب  .أ

رة. وأضاف أن سورية لن في شمال البًلد، وإن هدف دمشق األساس ي هو مقاتلو جبهة النص

تستخدم أسلحة كيماوية في أي هجوم، وأنها ال تمتلك مثل هذه األسلحة، وأن القوات السورية 

 /30.08.2018 –ستحاول تجنب سقوط قتلى مدنيين. /رويترز 

 

 في املستوى العسكري  .2

ألف شاب من محافظتي درعا والقنيطرة، القسم  30ضمت قوات النظام إلى صفوفها أكثر من  .أ

األكبر منهم من املقاتلين السابقين في صفوف الفصائل العاملة في الجنوب السوري، وعمليات 
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دوا منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الفائت  49500التجنيد املستمرة هذه رفعت لنحو  عدد من ُجّن 

  /18.082018 –من العام الجاري. /املرصد السوري 

 

 في املستويات األخرى  .3

والية للحكومة السورية إن عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية السوري في قالت صحيفة الوطن امل .أ

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

 /05.08.2018 –في ريف حماة. /رويترز 

نة التل في ريف دمشق، وأنهى فرض فرع "األمن السياس ي" التابع للنظام السوري سيطرته على مدي .ب

 /19.08.2018 –/سمارت  .وجود امليليشيات املحلية املساندة لقواته

طن من املعدات التقنية بما فيها  200وصلت إلى ميناء طرطوس السوري، سفينة شحن روسية محّملة بـ .ج

موسكو  مجمع رقمي متنقل لوضع الخرائط ومخططات املدن، في إطار التعاون العسكري التقني بين

وذكر قسطنطين كامليكوف، رئيس قسم االتصاالت العسكرية لدى القوات الروسية في  .ودمشق

سورية، أن هذا املجمع سيساعد السوريين في وضع خرائط جديدة لسورية، ضرورية إلعادة تخطيط 

 /22.08.2018 –املدن والبلدات املتضررة إعمارها. /شام 

ور، أنه سجل خًلل األيام القليلة املاضية توافد "الحجاج أكدت مصادر إعًلم محلية في دير الز  .د

ا بترميمها أو بنائها  اإليرانيين" لزيارة األماكن واألضرحة التي قامت هيئة مزارات آل البيت املمولة إيرانيا

ا على صعد  ا مكثفا ا إيرانيا
ا
ا في محافظة دير الزور. والجدير بالذكر أن منطقة دير الزور تشهد حراك مؤخرا

دة لتمكين قبضتها في املنطقة، وتوطين امليليشيات الشيعية، واستمًلك العقارات في املنطقة بحجة ع

 /25.08.2018 –تقديم الخدمات. /شام 
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ا: املستجدات في مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها  (6)سابعا

 في املستوى السياس ي .1

ي مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، السبت، كلفت "الهيئة التأسيسية" لـ"حكومة اإلنقاذ" العاملة ف .أ

مدير غرفة التجارة فواز هًلل بتشكيل حكومة جديدة في عقب استقالة الرئيس السابق محمد الشيخ 

 /18.08.2018 –قبل أيام. /سمارت 

ا في جنوب إدلب وشرقها، وشمال حماة وشرقها، الحكومة التركية بتطبيق  17طالب  .ب ا محليا مجلسا

ى هذه املناطق، وتفعيل عمل املؤسسات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها. وأضافت "وصايتها" عل

ا أي تدخل للنظام السوري وروسيا في مناطقهم. /سمارت  ا قاطعا  –املجالس في بيانها أنها ترفض رفضا

18.08.2018/ 

لف السوري قال منسقو االستجابة في الشمال السوري إن التصريحات األخيرة للمبعوث الدولي للم .ج

ستيفان ديمستورا أدت إلى بث الشك في أنفس كثير من السوريين حول العمل الذي يقوم به، وبخاصة 

في ما يتعلق بخروج املدنيين من الشمال السوري بعامة ومحافظة إدلب بخاصة. ولفت "منسقو 

ي التي تمارسها االستجابة" إلى أن ما أعلنه ديمستورا هو مشاركة حقيقية في عمليات التهجير القسر 

ا من حمص وحلب والغوطة الشرقية 
ا
روسيا وقوات النظام التي جرت في مختلف أرجاء سورية انطًلق

 /30.08.2018 –وانتهاء بالجنوب. /شام 

طالب محامون وهيئات حقوقية سورية، الجمعة، األمم املتحدة بعزل مبعوثها الخاص إلى سورية  .د

ا إلى التصر  يحات التي أصدرها حول محافظة إدلب، إذ قال إن "إدلب تحوي ستيفان ديمستورا، استنادا

 من "هيئة تحرير الشام" والنظام السوري "لديهما  10أكثر من 
ا

آالف مقاتل مصنفين إرهابيين"، وإن كًل

القدرة على إنتاج غاز الكلور السام". وطالب الحقوقيون بعزل "دي مستورا" بسبب "مواقفه وسياسته 

ا بل أصبحت مهمته تنفيذ الخطة الروسية في سورية". وتصريحاته التي جع ا ليس حياديا
ا
لته طرف

وأضافوا: "دي مستورا بتصريحاته يشجع النظام على استخدام األسلحة الكيماوية، ويغطي جريمته 

بالتمهيد لها واتهام من أسماهم اإلرهابيين بإنتاج تلك األسلحة واستخدامها". وعّدوا تصريحات املبعوث 

طت الشرعية للنظام وروسيا وإيران بالهجوم على املدنيين في إدلب، وسّوغت جرائم الحرب قد "أع

 /31.08.2018 –والجرائم ضد اإلنسانية كلها التي ارتكبها بحق الشعب السوري". /سمارت 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا  اا أو عسكريا ح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسي  ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطل6

 لها. 
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 في املستوى العسكري  .2

ة للتحرير". أعلنت فصائل عسكرية بارزة في إدلب، األربعاء، اندماجها في تشكيل "الجبهة الوطني .أ

وسائل إعًلمها إن فصائل "جبهة تحرير  فيوقالت الفصائل في بيان نشرته "الجبهة الوطنية للتحرير" 

سورية، ألوية صقور الشام، جيش األحرار، تجمع دمشق" اندمجت معها لتكون "نواة جيش الثورة 

 /01.08.2018 –املقبل". /سمارت 

ر الشام" وانضمامها إلى تنظيم "حراس الدين" أعلنت ست مجموعات انشقاقها عن "هيئة تحري .ب

 /27.08.2018 –التابع لـ"تنظيم القاعدة" الذي ينشط في شمال سورية. /سمارت 

نفى "مصطفى سيجري" القيادي في الجيش السوري الحر، وجود أي لقاءات أو تفاوضات مباشرة  .ج

ا أن تصريحات وزير أو غير مباشرة بين فصائل الجيش السوري الحر واالحتًلل الروس ي، مؤ  كدا

دفاع االحتًلل شويغو عن تفاوضات يجريها مركز املصالحة في قاعدة حميميم تأتي في سياق الحرب 

 /28.08.2018 –/شام  .اإلعًلمية والنفسية، وال أساس لها من الصحة، وأن املقاومة خيار الجميع

 

 في املستويات األخرى  .3

ّيع، يوم الجمعة، جثمان الفنانة السورية .أ
ُ
من منزلها إلى إحدى ضواحي  مي سكاف، املعارضة ش

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

ومثقفون وناشطون، وقد أكد املشيعون ثورية الفنانة الراحلة، من خًلل الكلمات التي ألقيت. /جيرون 

– 03.08.2018/ 

، نحو خمسين تظاهرة شعبية، في مدن وبلدات في محافظة إدلب، شاركت فيها خرجت، اليوم الجمعة .ب

الهيئة السياسية، واملجالس املحلية، واملنظمات والفاعليات املدنية في املحافظة. وعّبر املتظاهرون عن 

رفضهم التام للعدوان الروس ي على املحافظة، وأكدوا في هتافاتهم إسقاط النظام، واملحافظة على 

ئ الثورة السورية، منددين بتصريحات املبعوث الدولي )ستيفان ديميستورا( األخيرة حول الوضع مباد

 /31.08.2018 –العسكري واإلنساني في محافظة إدلب. /جيرون 
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ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 في املستوى السياس ي .1

كلت بين اإلدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب  قالت مواقع إعًلمية كردية، إن لجنة مشتركة .أ
ُ
ش

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

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

ري و "مجلس سوريا اختتمت األحد جولة جديدة من املباحثات بين النظام السو  .ب

وقال عضو اللجنة الرئاسية في "مسد" حكمت  .الديمقراطية")مسد( في العاصمة السورية دمشق

ا من سبعة أشخاص في "املجلس" التقى بمعاونين فنيين في  ا فنيا حبيب في تصريح لـ"سمارت" إن وفدا

 –/سمارت  .باإلدارة املحلية وزارة اإلدارة املحلية التابعة للنظام، وتناولت املباحثات قضايا متعلقة

12.08.2018/ 

، عن رفض النظام للمطالب التي PYDكشف آلدار خليل، القيادي في حزب االتحاد الديمقراطي  .ج

ا. وقال إن:  النظام ال يلبي مطالبنا التي تتلخص في »قدمها الوفدان اللذان زارا دمشق مؤخرا

خلى أميركا عنا في أي لحظة وتنسحب من الًلمركزية، ولم يعترف حتى اللحظة بأي ش يء، وقد تت

 /16.08.2018 –سورية، لذا علينا البحث عن خيارات أخرى وعدم االعتماد عليها بشكل كلي" /شام 

الديمقراطية "مسد"، الجمعة، إنها  اقالت "إلهام أحمد"، رئيسة الهيئة التنفيذية ملجلس سوري .د

وأضافت:  .خًلل زيارتها الشهر الفائتالتقت رأس النظام "بشار األسد" في العاصمة دمشق، 

"اجتماعي مع حكومة األسد لم يتطرق إلى قضايا األمن واملناطق النفطية التي ستبقى تحت سيطرة 

ا:  قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى أن يجري التوصل إلى حل سياس ي في سورية". وقالت أيضا

ا من "جيش األسد"، في حال التوصل إلى اتفاق تفاوض ي حول  "إن قوات "قسد يمكن أن تكون جزءا

 /19.08.2018 –/شام  .مستقبل سورية ونظام البًلد الًلمركزي"

 

 في املستوى العسكري  .2

يجند األطفال  "PYD أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن حزب االتحاد الديمقراطي " .أ

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

03.08.2018/ 

 



 2018 هر حزيران/ يونيوش ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
33 

 في املستويات األخرى  .3

ا بإغًلق  PYDبدأت هيئة التربية والتعليم التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي " .أ "، رسميا

املدارس السريانية في الحسكة، بعد أيام من توجيه إنذار إلى هذه املدارس باإلغًلق في محاولة 

ملناهجها في عموم محافظة الحسكة، إال أن هذه الخطوة قوبلت من إلخضاع املدارس الخاصة 

  /15.08.2018 –إدارات هذه املدارس بالرفض. /شام 

منظمة من  61حظر عمل  "PYD" قررت اإلدارة الذاتية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي .ب

ا ا. /شام  منظمات املجتمع املدني املحلية العاملة في املنطقة بحجة أنها تشكل خطرا  –أمنيا

18.08.2018/ 

دانت منظمة )سوريون مسيحيون من أجل السًلم( إقداَم ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/  .ج

قسد( على إغًلق عدد من املدارس املسيحية في مدينة القامشلي، بدعوى "عدم التزامها باملنهاج" 

 /31.08.2018 –الذي فرضته على مدارس محافظة الحسكة. /جيرون 

 

ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي حول سوريةت  اسعا

 عام .1

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم االثنين، إن "من املقرر في املستقبل القريب" عقد قمة رباعية بشأن  .أ

سورية بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وأملانيا، وإن وزير الخارجية سيرجي الفروف سيزور أنقرة يومي 

 /13.08.2018 –االثنين والثًلثاء لبحث االجتماع الرباعي مع نظيره التركي. /رويترز 

ناقش كل من وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو، واملبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى سورية  .ب

 ستيفان ديميستورا، عملية التسوية السياسية في سورية، وملف عودة الًلجئين. وجاء في بيان املكتب

الصحافي للخارجية األميركية أنه "نوقش سير عمل األمم املتحدة، في شأن تشكيل لجنة صوغ الدستور". 

ا في املسار السياس ي، وأن أي  وجرى االتفاق خًلل الجلسة على أنه "يجب على األطراف كلها املض ي قدما

الذي يؤدي إلى مناقشة حول مسألة إعادة البناء هو سابق ألوانه، في ظل غياب الحل السياس ي 

". 2254اإلصًلحات الدستورية، واالنتخابات الحرة والنزيهة املشار إليها في قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 /16.08.2018 –جيرون /

دعا املبعوث الخاص لألمم املتحدة، ستيفان ديميستورا إيران وروسيا وتركيا إلى محادثات بشأن  .ج

 /24.08.2018 –أيلول/ سبتمبر. /رويترز  12و 11ف يومي اللجنة الدستورية السورية تجرى في جني
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دعا ستيفان ديميستورا مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية، الواليات املتحدة وست دول أخرى إلى  .د

إجراء محادثات في جنيف الشهر املقبل. ويعتزم ديميستورا لقاء ممثلين بارزين من الواليات املتحدة 

أيلول/ سبتمبر بعد يومين من اجتماعه مع  14ردن وأملانيا وفرنسا ومصر يوم وبريطانيا والسعودية واأل 

أيلول/ سبتمبر إلجراء محادثات أعلنها من قبل. /رويترز  12و 11مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران يومي 

– 28.08.2018/ 

 

 مسار جنيف .2

 ال يوجد

 

 مسار آستانة .3

وتش ي الروس ي مسودة بيان أكدت وجوب عودة املعقودة في مدينة س 10أصدر املشاركون في آستانة  .أ

الناس والنازحين واملهجرين والًلجئين إلى حياتهم الطبيعية، واستكمال جهد بناء الثقة بين أطراف 

ا  النزاع السوري بما فيها قضية املعتقلين، ومكافحة اإلرهاب للقضاء على التنظيمات اإلرهابية نهائيا

ت املرتبطة بهما، ورفض البيان األجندات االنفصالية جميعها بما فيها "داعش والنصرة" والتنظيما

الهادفة إلى تقويض سيادة سورية والدول املجاورة". وطالب دول العالم بزيادة املساعدات اإلنسانية 

 –لسورية. واتفق املجتمعون على عقد اجتماع آخر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر املقبل. /شام 

01.08.2018/. 

 

ا: ا اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية املؤثرةعاشرا  ملستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

هيذر ناورت: إن النظام السوري "قام، بصورة منهجية، باعتقال  قالت املتحدثة باسم الخارجية .أ

تي هم"، وأضافت أن ما يؤكد ذلك "اإلبًلغات الوتعذيبهم وقتل عشرات آالف من املدنيين السوريين

ا، وهي تؤكد وفاة آالف من املعتقلين السياسيين في سجونه  ."أصدرها النظام السوري مؤخرا

 /08.08.2018 –جيرون /
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ا على القمة  .ب ا للحل، وذلك ردا عّدت واشنطن أال بديل من مسار جنيف السوري بوصفه طريقا

هيذر  الخارجية األميركية وقالت املتحدثة باسم وزارة .الرباعية املتوقعة في أنقرة، في الشهر املقبل

إن "الواليات املتحدة تعّد عقد قمة روسية، تركية، فرنسية، أملانية، ال يمكن أن تكون   :ناورت

 عن جنيف"، وأضافت: "نحن 
ا

 للمباحثات السورية في جنيف، وأال ش يء يمكن أن يكون بديًل
ا

بديًل

ق تسوية سياسية طويلة األمد في ننظر إلى عملية جنيف على أنها السبيل الوحيد الحيوي، لتحقي

 /16.08.2018 –/جيرون  ."سورية

ربط وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو واملبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان ديميستورا،  .ج

أي حديث عن إعادة اإلعمار في سورية بالحل السياس ي كخطوة أولى. وقالت الخارجية األميركية: 

ملبعوث الخاص ديميستورا على أنه يجب على األطراف املعنية كلها اتباع "اتفق الوزير بومبيو وا

الطريق السياس ي، وأن من السابق ألوانه أي حديث عن إعادة اإلعمار في سورية في ظل غياب الحل 

 /16.08.2018 –السياس ي هناك". /شام 

تمويل دولي إلعادة  قال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية يوم الجمعة إنه لن يجري تقديم أي .د

إعمار سورية قبل بدء عملية سياسية "جادة وال رجعة فيها" بقيادة األمم املتحدة، وذلك مع قيام 

الواليات املتحدة بإعادة توجيه مًليين الدوالرات من التمويل املخصص إلرساء االستقرار في املناطق 

 /17.08.2018 –/رويترز  .املستردة من تنظيم الدولة اإلسًلمية في سورية ألغراض أخرى 

إن  : ديفيد ساترفيلد قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط .ه

أن القوات األميركية باقية في  فًلديمير بوتين دونالد ترامب، أخبر نظيره الروس ي الرئيس األميركي

 /18.08.2018 –/جيرون  .سورية، حتى إنهاء وجود تنظيم )داعش(

مليون  230أعلنت املتحدثة باسم الخارجية األميركية هيذر نويرت، أمس الجمعة، تعليق صرف  .و

دوالر كانت مخصصة لبرامج إعادة االستقرار في سورية وتوجيهه إلى أهداف أخرى لم تحدد بعد. 

 /18.08.2018 –جيرون /

سورية، وتتطلع إلى آخرين قال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في  .ز

ا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب  لتمويل إعادة اإلعمار بعد الحرب واصفا

 /21.08.2018 –/رويترز  .القوات اإليرانية من سورية

توّعدت كل من واشنطن ولندن وباريس، أمس الثًلثاء، النظاَم السوري بالرد املًلئم، في حال  .ح

لحة الكيماوية مرة أخرى. وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز استخدامه األس

 /22.08.2018 –شخص. /جيرون  1300السارين في الغوطة الشرقية، أسفر عن مقتل أكثر من 
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قال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس يوم الثًلثاء إن الواليات املتحدة ناقشت مع روسيا في  .ط

خدام أسلحة كيماوية في سورية، بعد أن تحدثت وسائل إعًلم عن تحريك اآلونة األخيرة عملية است

 .سورية أسلحة كيماوية إلى منطقة تسيطر عليها قوات املعارضة وتسعى الحكومة الستردادها

 /28.08.2018 –رويترز /

 قال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية يوم الثًلثاء إن الواليات املتحدة ستشارك في محادثات  .ي

 .تقودها األمم املتحدة في جنيف الشهر املقبل ملناقشة التفاوضات بشأن دستور جديد لسورية

 /28.08.2018 –رويترز /

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، يوم الجمعة، إن الواليات املتحدة تعّد هجوم الجيش  .ك

ا للصراع السوري السوري على محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة تصعيدا  ا خطرا

 /31.08.2018 –رويترز /

 

 روسيا اًلتحادية .2

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

سبت إنه يجب عمل كل ش يء من أجل عودة الًلجئين إلى قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم ال .ب

ا بسبب الحرب. /رويترز    /18.08.2018 –بلدهم الذي تضرر كثيرا

قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف، يوم اإلثنين، إن روسيا ستساعد لبنان على إعادة الًلجئين  .ج

فضها املساعدة في إعادة إعمار سورية. إلى سورية، واتهم الواليات املتحدة بتعطيل عودة الًلجئين بر 

ودعا الفروف جماعات املعارضة في محافظة إدلب التي تسيطر عليها املعارضة إلى أن تنأى بنفسها عن 

 /20.08.2018 –جبهة النصرة. /رويترز 

قال وزير الخارجية الروس ي، سيرغي الفروف، أمس األربعاء، إنه "يتعين سحب القوات األجنبية كلها من  .د

 /23.08.2018 –ورية، من دون انتظار دعوة من نظام بشار األسد. /شام س

ذكرت وكالة إنترفاكس يوم الجمعة أن روسيا قدمت مقترحات إلى تركيا لتسوية الوضع في شمال غرب  .ه

 /24.08.2018 –/رويترز  .سورية

ركتها في دعم ألف جندي إلى سورية ضمن مشا 63أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت أكثر من  .و

ا "حصلوا على  63012نظام األسد ضد الشعب الثائر منذ سنوات. وقالت إن مجموع  ا روسيا عسكريا
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ا و 25738خبرة قتالية" في سورية، ويشمل هذا الرقم  ، إضافة إلى  434عسكريا
ا

ا في  4329جنراال مختصا

 /24.08.2018 –املدفعية والصواريخ. /شام 

ر الخارجية الروس ي، الواليات املتحدة يوم السبت من مغبة اتخاذ أي حذر سيرجي ريابكوف، نائب وزي .ز

ا على مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون الذي تحدث  خطوات "طائشة" في سورية، وذلك ردا

عن ردة فعل قوية محتملة لواشنطن في حالة وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي على محافظة إدلب 

 /25.08.2018 –السورية. /رويترز 

صرح وزير الدفاع سيرجي شويجو، يوم الثًلثاء، بأن الجيش الروس ي يجري محادثات مع جماعات   .ح

مسلحة في إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة املعارضة للتوصل إلى تسوية سلمية. وأضاف أن هدف 

غوطة الشرقية محادثات إدلب هو التوصل إلى حل سلمي مشابه للتسويات التي جرى التوصل إليها في ال

 /28.08.2018 –ودرعا. /رويترز 

راج  .ط
ُ
وصف وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف يوم األربعاء مسلحين في منطقة إدلب، بأنهم "خ

ا بين تركيا وروسيا بشأن الحاجة إلى التفريق  ا سياسيا متقيح" يحتاج إلى تطهير. وقال إن هناك تفاهما

 /29.08.2018 –بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب. /رويترز بين املعارضة السورية وأشخاص وصفهم 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستجري تدريبات عسكرية كبيرة في البحر املتوسط، يوم السبت،  .ي

 .وقال الكرملين إن الفشل في التعامل مع املتشددين في محافظة إدلب السورية يسّوغ تلك الخطوة

/30.08.2018/ 

جية الروس ي سيرجي الفروف يوم الجمعة إن الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب قال وزير الخار  .ك

املتشددين وطردهم من إدلب الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة. وأضاف أن املحادثات مستمرة 

 /31.08.2018 –إلقامة ممرات إنسانية في إدلب. /رويترز 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

وسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الجمعة، إن إصدار النظام قال وزير شؤون الشرق األ  .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 –سمارت السورية. /

أعلنت الحكومة البريطانية يوم االثنين أنها أوقفت تمويل بعض برامج املساعدات في مناطق يسيطر  .ب

عليها مقاتلو املعارضة في سورية. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "بعد أن أصبح الوضع على 
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ا على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير اإلنسانية ولكن سنواصل  األرض في بعض املناطق صعبا

تقديم الدعم املهم ملساعدة الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم ولتحسين األمن واالستقرار في هذا 

 /20.08.2018 –البلد". /رويترز 

قال املتحدث باسم الحكومة األملانية شتيفن زايبرت، أمس االثنين، إن التوصل إلى حل سياس ي في  .ج

وية، وإن املناقشة التي تديرها روسيا بشأن إعادة إعمار سورية هي أمٌر سابق ألوانه، وال سورية هو أول

ا اآلن، بالنسبة إلى الحكومة األملانية،   من التوصل إلى اتفاق سًلم سياس ي. وأضاف "ليس منطقيا
ا

بد أوال

 /21.08.2018 –أن تنشغل بمسألة إعادة اإلعمار التي ستكون ضرورية بعد ذلك". /جيرون 

توّعدت كل من واشنطن ولندن وباريس، أمس الثًلثاء، النظاَم السوري بالرد املًلئم، في حال  .د

استخدامه األسلحة الكيماوية مرة أخرى. وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز السارين 

 /22.08.2018 –شخص. /جيرون  1300في الغوطة الشرقية، أسفر عن مقتل أكثر من 

ا يوم الخميس أي اقتراح بشأن بدء عودة مًليين الًلجئين السوريين إلى ديارهم وهو ما رفضت فرنس .ه

حثت عليه روسيا. وقالت أنييس فون دير مول املتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن األوضاع 

ا إلى معاملة األسد للذين عادوا بالفعل واحتمال شن هجوم على منطقة تسيطر  لم ُتهيأ بعد للعودة نظرا

 /23.08.2018 –/رويترز  .عليها املعارضة في شمال سورية

ا  .و قال مسؤولون في االتحاد األوروبي إن االتحاد ال يظن أن سورية آمنة لعودة الًلجئين إليها، وذلك ردا

على مساع روسية تهدف إلى عودة الًلجئين إلى البلد الذي يعاني ويًلت الحرب وإلى إسهام املجتمع الدولي 

 /27.08.2018 –/رويترز  .عادة البناءفي إ

قال الرئيس الفرنس ي "ماكرون" إنه "يرى بوضوح األطراف الذين يودون الدفع باتجاه عودة الوضع إلى  .ز

طبيعته في سورية من خًلل إبقاء األسد في السلطة وعودة الًلجئين وتولي بعض األطراف إعادة 

ا" /سمارت اإلعمار". ورأى "ماكرون" أن مثل هذا السيناريو   /27.08.2018 –سيكون "خطأ فادحا

ا في  .ح شدد وزير الخارجية الفرنس ي، جان إيف لودريان، اليوم األربعاء، على ضرورة إرساء السًلم مجددا

ا لذلك ينبغي  سورية، وقال: "لدينا منظور مشترك مع الواليات املتحدة األميركية، حول سورية، ووفقا

ا فيه ا، وانسحاب القوات األجنبية منها، واتخاذ بعض التدابير التي تبعث أن يجري إرساء السًلم مجددا

على الثقة. ولهذا يجب إجراء اإلصًلح الدستوري في بيئة محايدة من أجل اإلعداد لًلنتخابات التي يمكن 

 /30.08.2018 –أن يشارك فيها السوريون بمن فيهم الًلجئون". /شام 

في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني: "علينا تفادي العمل قالت املمثلة العليا للشؤون الخارجية  .ط

العسكري في إدلب الذي يمثل كارثة إنسانية". وأضافت: "سوف نستمر بالتركيز على سورية وسيكون 

 /31.08.2018 –هناك اجتماع على هامش الجمعية العامة في األمم املتحدة في نيويورك". /شام 
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 الدول العربية .4

خارجية األردني أيمن الصفدي، يوم الخميس، إن بًلده ستعيد فتح املعبر الحدودي مع قال وزير ال .أ

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

 /02.08.2018 –الرئيس السوري بشار األسد /رويترز 

لثًلثاء، رفضه عودة العًلقات بين أمس ا سعد الحريري، جدد رئيس الحكومة اللبنانية املكلف .ب

وقال: "عودة العًلقات مع النظام السوري أمٌر ال مناقشة فيه، وإذا أصر  .لبنان والنظام السوري

ل 
ّ
شك

ُ
ا لتشكيل الحكومة؛ فلن ت

ا
بعضهم على تضمين عودة العًلقات مع النظام السوري، شرط

 /15.08.2018 –الحكومة" /جيرون 

ا لبقاء قال وزير الخارجية اللبنا .ج ني جبران باسيل في موسكو يوم االثنين إن لبنان ال يرى سببا

الًلجئين السوريين على أراضيه. وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروس ي سيرجي الفروف أن هناك 

 /20.08.2018 –مناطق في سورية تتمتع باالستقرار والسًلم. /رويترز 

 

 إيران .5

ريف إن بًلده لن تكبح نفوذها في الشرق األوسط على الرغم قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظ .أ

 /13.08.2018 –من الضغوط األميركية املتزايدة عليها للحد من نشاطها في املنطقة /رويترز 

ا للتعاون العسكري والتقني .ب ا جديدا
ا
ع النظام السوري اتفاق

ّ
مع إيران، أمس األحد، خًلل زيارة أجراها  وق

أمير حاتمي، إلى دمشق. وقال حاتمي، في تصريحات صحافية: إن زيارته "تهدف إلى  وزير الدفاع اإليراني

ا  تطوير التعاون الثنائي في األوضاع الجديدة، ودخول سورية إلى مرحلة البناء وإعادة اإلعمار"، معربا

 ."عن أمل بًلده في التمكن "من املشاركة بصورة فاعلة في عملية إعادة البناء واإلعمار في سورية

 /27.08.2018 –جيرون /

قال وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي، يوم الثًلثاء، إن بًلده ستحتفظ بوجودها العسكري في سورية  .ج

ا من التفاصيل عن اتفاق للتعاون العسكري  على الرغم من الضغط األميركي النسحابها، وكشف مزيدا

 /28.08.2018 –أبرمته طهران ودمشق هذا األسبوع. /رويترز 
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 تركيا .6

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

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

– 03.08.2018/  

من املناطق اآلمنة في سورية ما سيسمح قالت تركيا يوم األحد إنها أكملت استعدادات إلقامة مزيد  .ب

بعودة الًلجئين الذين فروا بسبب الحرب. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ربع مليون 

ا من املناطق  شخص عادوا بالفعل إلى مناطق "محررة" في سورية. وأضاف "إن شاء هللا سنحرر مزيدا

ا من املناطق اآلمنة". /رويترز   /12.08.2018 –ونقيم مزيدا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بًلده ستواصل توسيع نطاق عملياتها العسكرية التي  .ج

ا منها بأن أمن حدود بًلده يبدأ من الخارج وأضاف: "ما قمنا به في السابق في جرابلس  .تجريها إيمانا

 /18.08.2018 – والباب وعفرين سنكرره على طول حدودنا املمتدة من سوروج إلى جيزرة. /شام

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، إن السعي لحل عسكري في إدلب  .د

ا. /رويترز   /24.08.2018 –الواقعة تحت سيطرة املعارضة في شمال سورية سيكون كارثيا

 قالت تركيا الخميس، إنها تسعى لضمان سًلمة وحماية حوالى أربعة مًليين شخص يقيمون في .ه

محافظة إدلب قبل انهيار اتفاق "خفض التصعيد". وأضاف وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار أن 

بًلده تسعى لوقف الهجمات على املنطقة وإيصال املساعدات من دون معوقات، وحماية املدنيين، 

رت وأن بًلده تواصل املباحثات الًلزمة حيال هذا األمر في املستويين الدبلوماس ي والعسكري. /سما

– 30.08.2018/ 

أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر يوم الجمعة أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام منظمة  .و

إرهابية وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غرب سورية حيث تتمتع الهيئة بوجود 

 /31.08.2018 –/رويترز  .كبير

 

 إسرائيل .7

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

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

ا". /جيرون  ا مركزيا ، وحكما
ا

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

– 02.08.2018/ 
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 85ري كبير في تل أبيب ما تقوله روسيا من أن إيران سحبت قواتها إلى خط يبعد فند مسؤول عسك .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

أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاقات  أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي .ج

 /31.08.2018 –/شام  .قد يتوصل إليها املجتمع الدولي بشأن سورية بعد انتهاء الحرب

دعا مستشار األمن القومي اإلسرائيلي األسبق، الجنرال يعكوف عامي درور، يوم الخميس، إلى شّن  .د

ا في هذا البلد. /شام حرٍب على سورية، إلحباط خطط   /31.08.2018 –إيران للتمركز عسكريا

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذوات الصلة  .8

إن إعًلن النظام السوري عن ترسانته الكيماوية جاء  : منظمة حظر األسلحة الكيماوية قالت  .أ

ا"، داعية إياه إلى "التعاون بشأن املوضوع". /ج ها ا ومشوَّ  /03.08.2018 –يرون "منقوصا

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

ا للحكومة السورية على مقاتلي املعارضة في محافظة إدلب قد يشرد ما يربو على  ألف  700مرتقبا

 /08.08.2018 –شخص. /رويترز 

 الدمار قّدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل .ج
َ
غرب آسيا التابعة لألمم املتحدة )أسكوا(، تكلفة

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

 /09.08.2018 –البشرية. /جيرون 

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

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

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

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

ر ت .ه
ّ
ا حذ قرير للجنة مجلس األمن الدولي املعنية بتنظيم )داعش( من أن التنظيم "الذي ُهزم عسكريا

ا على التحول من  في العراق، ومناطق سورية معظمها في العام املاض ي، استجمع قواه، ويعمل حاليا

 شبه دولة عسكرية إلى شبكة سرية". ووفق التقرير، فإن مجموع األعضاء املنتمين إلى التنظيم

ا في العراق وسورية "يراوح بين  ا بين البلدين"،  30إلى  20حاليا ألف فرد، موزعين بالتساوي تقريبا

ا: "ما زال في صفوف هؤالء مكّون مهم يتألف من عدد من آالف املقاتلين اإلرهابيين األجانب 
مضيفا

 /14.08.218 –النشطين". /جيرون 
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ر .و
ّ
خيرت كاباالري، من تعّرض  ألوسط وشمال أفريقيا،املدير اإلقليمي لـ )يونيسف( في الشرق ا حذ

 –مليون طفل في إدلب وحدها للخطر، بسبب العنف والحرب التي تهدد املنطقة /جيرون 

14.08.2018/ 

عقد مجلس األمن الدولي مساء الخميس، جلسة مناقشات مفتوحة ملناقشة التقرير السابع لألمين  .ز

مثله تنظيم الدولة على السلم واألمن الدوليين، وجهد األمم العام لألمم املتحدة حول التهديد الذي ي

 /24.08.2018 –شام / املتحدة لدعم الدول األعضاء في مكافحته.

حذر األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثًلثاء، من كارثة إنسانية وشيكة، شمال  .ح

على املنطقة، على الرغم من كونها  غرب سورية، مع تزايد التصعيد العسكري للنظام وحلفائه

إحدى مناطق تخفيف التوتر. وقال في تقرير سلمه إلى مجلس األمن الدولي، إن تحركات سكانية 

 التقرير مختلف األطراف 
ّ
هائلة وعواقب كارثية على املدنيين" توشك أن تحدث في املنطقة، وحث

 /28.08.2018 –ي اإلنساني. /شام على االلتزام باالتفاقات املوقع عليها، وبالقانون الدول

دعت األمم املتحدة يوم الخميس روسيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندالع معركة في محافظة  .ط

ا  إدلب السورية ستؤثر في مًليين املدنيين، وقد يستخدم فيها املسلحون والحكومة غاز الكلور سًلحا

ا. وقال ستيفان ديميستورا مبعوث األمم  ا من املقاتلين كيماوي  ا كبيرا املتحدة إلى سورية إن عددا

األجانب يتركزون في إدلب بينهم ما يقدر بنحو عشرة آالف مقاتل تعّدهم األمم املتحدة إرهابيين، 

 /30.08.2018 –قال إنهم ينتمون إلى جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. /رويترز 

 

 أخرى  .9

ط، أبناء الطائفة الدرزية في جبل العرب جنوب وليد جنبًل « 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 /

ا عزمه  .ب أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حاجة لبنان إلى التنسيق مع سورية، مكررا

ا. /شام الدعوة إلى جلسة تشري  /17.08.2018 –عية إذا لم يجر  تأليف الحكومة سريعا
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 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

ه السيطرة الكاملة على سورية، الفتة لذلك سيتخلص من كل من يشكل عقبة في طريق استعادت

ا وفاة نحو  معتقل سوري، أكثر من ألف منهم من  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

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

استعاد سلطته القمعية بالكامل، واآلن يعلن مقتل املسجونين السياسيين، من دون خوف من 

 .العواقب

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

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

، وما زال 2011ألف معتقل في السجون السورية منذ سنة  82لحقوق اإلنسان، يوجد قرابة 

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

مصيرهم مجهوال

 /03.08.2018 – 21/عربي  .ا حتفهم، وقد قدم املركز قائمة كاملة بأسمائهممعتقل منهم قد لقو 

 

بعنوان "ماكرون والغرب يجب أال يتعاونوا مع لعبة بوتين في سورية" نشرت صحيفة "الغارديان"  .2

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

البريطانية مقاال

نية الفرنسية إلى سكان الغوطة الشرقية عبر روسيا، ألن هذا التصرف املحرج ال يقتصر على اإلنسا

ا من "املرض الغربي 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 فرنس ا لنفسها بأن تكون جزءا

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

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 تؤشر 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
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ستخدم في تجربة روسية عالية املستوى، بالكاد تحقق ديم
ُ
قراطية غربية تسمح لنفسها بأن ت

ا لبوتين". ا صغيرا  مكسبا

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

ا القو  ات 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. 

ونتيجة لتأييد دونالد ترامب ملثل هذا الحليف غير املوثوق فييه في سورية، كما في قضايا أخرى، 

 .من بوتينيبدو أن ماكرون قد استنتج أنه بحاجة إلى التقّرب 

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

 من القمع والتطرف في سورية التي ما زالت تشكل 
ا

بناء استراتيجية تهدف إلى منع سيناريو أسوأ حاال

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

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

 /07.08.2018 –/جيرون  .النقض/ الفيتو، وغيرها من املعوقات الدبلوماسية في األمم املتحدة

 

كان الغرب صياغة شروط السًلم نشرت صحيفة الـ"واشنطن بوست" مقاال بعنوان "ما يزال في إم .3

في سورية" تناول فيه الكاتب تفاقم مأساة السوريين الذين يحتاجون إلى املساعدة والرعاية بعد أن 

استعادت قوات النظام سيطرتها على مناطق عدة في سورية، كان آخرها جنوب غرب البًلد، إذ 

اثة من إيصال املساعدات إلى مئات سيطرت على املعابر الحدودية مع األردن، ومنعت وكاالت اإلغ

آالف من السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وال شك في أن الحاجة إلى املساعدات أصبحت 

ا "بالنظر إلى وحشية الهجوم الستعادة درعا، الذي دفع مئات آالف من السوريين إلى  أكبر كثيرا

معرضون بشدة لهجماٍت انتقامية، بينما النزوح من منازلهم في غضون أيام فقط. وهؤالء السكان 

تقوم حكومة األسد بإعادة تأكيد سيطرتها التي يمكن أن تتضمن التجنيد العسكري القسري، 

 والحرمان من املساعدات اإلنسانية، واالنتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات"

إلنسانية غير املقيد يرى الكاتب أن على مجلس األمن في هذه الحال أن يضمن وصول املساعدات ا

 للشمال الغربي من سورية، إذ 
ا

ا مماثًل إلى الجنوب، ويراقب حماية املدنيين. ويجب أن يولى اهتماما

مليون مدني، نصفهم قد نزحوا مرة  2.6تلوح مخاطر حدوث كارثة إنسانية جديدة، حيث يعيش 

تأكيد ذاته. من األهمية إلى إعادة  مجلس األمن واحدة على األقل بسبب القتال. يقول: "يحتاج
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بمكان أن تستخدم الدول الغربية، األعضاء الدائمين فيه، صوتها ونفوذها، لحماية املدنيين في 

 شمال غرب سورية". 

يؤكد الكاتب أهمية تمسك الغرب بورقة إعادة اإلعمار، إذ يريد األسد والحكومة الروسية إجبار 

ا في هذه املسألة: "من الغرب على دفع تكلفة إعادة اإلعمار هذه، لك ن على الغرب أن يكون حاسما

دون االنتقال السياس ي الشامل والكامل، نتيجة للتفاوضات في جنيف والضمانات لسًلمة 

السوريين اآلن؛ فإن التمويل الغربي ملساعدات إعادة إعمار سورية في مرحلة ما بعد الصراع، 

 /13.08.2018 –/جيرون  .سيبقى خارج الطاولة"

 

 بعنوان "عندما يطلب األسد من السوريين العودة إلى الوطن.. فهذا  .4
ا

نشرت صحيفة "ذا هيل" مقاال

ا" تناول فيه الكاتب حقيقة وأبعاد دعوة األسد السوريين املهجرين إلى العودة إلى  ما يعنيه حقا

األرض  سورية، إذ يحاول الظهور بمظهر الزعيم الراغب في استقبال مواطنية املشردين في أصقاع

ا، فرسالة األسد الحقيقية للسوريين هي  -بحسب الكاتب –كلها. لكن الواقع  هو نقيض ذلك تماما

فاألسد يتعامل مع هذا امللف  .أنه "ليس كل سوري ُمرحٌب به، بل كل سوري مخلص كفاية للنظام"

ا مع املعارضة، وعدم الندم على الفظاعات الج
ماعية التي من مبدأين رئيسين: عدم التسامح مطلقا

ولعل ما قاله مدير االستخبارات الجوية جميل حسن منذ أيام، هو ما يعبر عن  .ارتكبت في املاض ي

مًليين شخص  10حقيقة موقف النظام من هذ القضية، إذ قال أمام ضباطه: "سورية مع 

مليون مخرب. بعد ثماني سنوات، لن تقبل  30موثوقين مطيعين للقيادة، أفضل من سورية مع 

مًليين سوري  3ورية بوجود خًليا سرطانية وسيجري استئصالها بالكامل" وكشف أن أكثر من س

ا، وأنه جرى إعداد ملفات قضائية لجميعهم. وممارسات النظام الفعلية مع من  مطلوبون حاليا

يحاولون العودة تؤكد كًلم جميل حسن، فهم يتعرضون لًلعتقال واملوت واإلذالل. ينسحب ذلك 

ا على  سكان املناطق التي يستعيد فيها نظام األسد سيطرته..  أيضا

يرى الكاتب أن النظام الذي يتحضر للمرحلة الجديدة، "سيعمل على إعادة إدخال استبداد أقوى 

ا مع املعارضة واالعتراف بالخطأ. وسيعمل مرة أخرى 
من ذي قبل، مبني على عدم التسامح مطلقا

ًلل شبكة موسعة من املخبرين، لتعزيز نظام املراقبة على تشغيل املواطنين ضد بعضهم، من خ

والتجسس، وإلسكات أي شخص يتجاوز الخطوط املرسومة، ولتعزيز ثقافة الخوف، وهي كلها 

ل ركائز أساسية للدولة السورية"
ّ
 تشك
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 إن
ا

ها: يتوجه الكاتب في نهاية مقاله إلى الحكومات الغربية التي يطلب منها تمويل إعادة اإلعمار، قائًل

رهبوا 
ُ
تل فيها مًليين من السوريين وأ

ُ
ا إن عرفت أن سورية التي قد تمولها هي التي ق "ستفعل خيرا

ا منهم العودة إلى ديارهم في نهاية املطاف
ردوا، وأال تطلب أبدا

ُ
 /18.08.2018 –/جيرون  .وش

 

 للكاتب "جوش روجين" بعنوان: "ترامب يكر  .5
ا

ر خطأ أوباما نشرت صحيفة "الواشنطن بوست" مقاال

في سورية" توقع فيه الكاتب الفشل لدبلوماسية الرئيس دونالد ترامب الجديدة في سورية، ألنه 

يعمل على تقويض الجهد الجديد لوزارة الخارجية، ويكرر خطأ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 

 .عندما يحاول التفاوض مع روسيا من دون وجود قوة حقيقية على األرض

ا كانت ا ا لدى تركيا والعراق، مستشارا لخارجية األميركية قد عينت جيم جيفري الذي كان سفيرا

ا لوزير الخارجية في ما يتعلق بالشأن السوري، ومن املتوقع تعيين ديفيد ساترفيلد، القائم  خاصا

ا لدى أنقرة وهو فريق جيد وخبير  .بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، سفيرا

شأن السوري بحسب الكاتب. وسيقع على جيفري مهمة تنشيط الدبلوماسية الدولية في سورية بال

، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة في سورية لًلنتقال 2254من خًلل قرار مجلس األمن الدولي 

ار إلى إلى حكومة جديدة، لكن ترامب ألغى باملقابل التعهد املالي األميركي للمساعدة في عودة االستقر 

مليون دوالر، وبحسب الكاتب فإن هذا سيؤدي إلى تقليص النفوذ األميركي  230سورية والبالغ نحو 

على األرض، وحتى بومبيو، وزير خارجية ترامب، أقر في شهادة حديثة له بأن بًلده ال تملك النفوذ 

 .الكافي لدفع عملية السًلم في سورية

"ليندس ي غراهام" أن الظن السائد لدى اإلدارة األميركية من جانب آخر، يرى السيناتور األميركي 

بأن منع املال عن بوتين إلعادة اإلعمار في سورية، سيدفعه إلى وقف الحرب، واإلسراع بالعملية 

السياسية في سورية، هو اعتقاد ساذج، وقد سبق إلدارة أوباما أن أيدته، ألن "بوتين ال يعطي أي 

وبًلده تسببت، مع إيران، في هذه الفوض ى كلها في سورية..". وقد سبق اهتمام إلعادة بناء سورية، 

ألميركا و"إسرائيل" أن أيدتا الجهد الروس ي الرامي إلى تقليص النفوذ اإليراني في سورية، لكن الروس 

 /23.08.2018 –/الخليج أون الين  .يعترفون اآلن أن ليس لديهم القدرة على فرض هذا الخيار

 

 للمدير التنفيذي ملنظمة "هيومان رايتس ووتش" كينيث روث،  نشرت صحيفة .6
ا

"إندبندنت" مقاال

عنوانه"ماذا سيفعل بوتين بإدلب، وكيف يجب أن يرد الغرب" يقول فيه الكاتب إن على الرئيس 

الروس ي أن يتوقف عن القصف في سورية قبل أن يطالب الغرب بدفع فاتورة إعادة البناء. ويشير 

عتمد سياسة العصا والجزرة في سورية، فهو يدعي تقديم مساهمات مالية ضخمة إلى أن بوتين ي
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لسورية، تسهل عودة املهاجرين إلى ديارهم. ويهدد في الوقت نفسه بمزيد من الهجمات الجوية على 

إدلب، ليحولها، كما املناطق التي سبقتها، إلى أنقاض. ويرى الكاتب أن هذه السياسة غير موفقة، 

نظم، الذي قامت به قوات النظام السوري والطيران الروس ي، أدى إلى دمار هائل في فالقصف امل

مليار دوالر، وال يستطيع بوتين تحملها، لذلك يطالب قادة  250املدن السورية، وخسارة تقدر بـ 

  أوروبا الراغبين في عودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم باملساهمة في عمليات اإلعمار.

أن تمويل إعادة اإلعمار ال يكفي لعودة الًلجئين ألسباب عدة، منها أن الجيش السوري  يرى الكاتب

واالستخبارات استولوا على جزء من الدعم اإلنساني لتمويل املذابح التي يقومون بها، وهذا قد 

، الذي أصدرته حكومة النظام، 2018لعام  10يتكرر مع أموال إعادة اإلعمار، ومنها القانون 

للحكومة بحيازة ممتلكات الًلجئين، ومنها هو خوف كثير من الًلجئين من معاملة الحكومة  ويسمح

لهم بصفتهم الجئين سياسيين، فيكون مصيرهم االعتقال واملوت كغيرهم. ويذهب الكاتب إلى أنه 

"ما دام بوتين لم يجبر النظام السوري على تفكيك آلة القمع واالقتصاص من الذين يديرونها فإن 

ا إلقناع الًلجئين بالعودة".ض  خ األموال لإلعمار لن يكون كافيا

يظن روث أن "روسيا لديها النفوذ لتمنع حدوث مذبحة في إدلب إذا أرادت، وعلى الحكومات الغربية 

ا التأكيد أن العًلقة  أن تضغط على روسيا الستخدام تأثيرها ومنع حمام دم في إدلب، وعليها أيضا

ر في حال ارتكبت جرائم في إدلب، وبخاصة أن هناك كثير من امللفات مع موسكو ستتجمد أكث

 العالقة بين الطرفين. 

ويختم الكاتب بالقول إنه "قبل تقديم الدعم املالي لإلعمار في سورية، على الحكومات األوروبية 

قف توضيح تواطؤ روسيا في جرائم الحرب السورية، والضغط على الكرملين إلنهاء هذه الجرائم وو 

مليون سوري في إدلب، إضافة إلى عودة مًليين الًلجئين املنظورة  2.3االضطهاد السوري، فمصير 

 /26.08.2018 – 21يعتمدان على إيصال هذه الرسالة". /عربي 

 

ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية

فت خًلل شهر آب/ أغسطس محاوالت روسيا والنظت
ّ
ام السوري الترويج لفكرة عودة الًلجئين السوريين كث

إلى بلدهم، واّدعتا أنهما ستضمنان األمن واألمان لهم، لكن عدم ثقة الًلجئين بهما أدى إلى عدم عودتهم إلى 

 وطنهم حتى اآلن.
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في منتصف الشهر، أعلن النظام السوري افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن، وجّهز حافًلت 

ا من مخيمات اللجوء البائسة في األردن إلى وطنهم  ع عودتها يوميا
ّ
وسيارات إسعاف لنقل مئات األسر التي توق

سورية، وطلبت روسيا من األردن أن تضغط على الًلجئين السوريين لديها بصورة غير مباشرة لتدفعهم إلى 

لى سورية أي الجئ من مخيمات األردن على العودة إلى سورية، لكّن هذه اإلجراءات كلها لم تنفع، إذ لم يعد إ

ت الرياح تصفر 
ّ
الرغم من األوضاع املعيشية السيئة للغاية التي يعيشون فيها، وضنك العيش الذي يعانونه، وظل

في املعبر الحدودي الذي لم يشهد عودة أهل البلد إلى بلدهم بسبب الخوف الذي يعّم السوريين من فكرة العودة 

 لخوف من األجهزة القمعية وعسفها.في ظل النظام، وا

ا  21السورية الفاشلة، أعلنت مفوضية شؤون الًلجئين الدولية  -بالتزامن مع هذه اإلجراءات الروسية 
ا
شرط

يمكن أن تجعل عودة الًلجئين السوريين ممكنة، على رأسها ضمان األمن واالستقرار وصدور عفو عن املطلوبين 

ا إلى معارضتهم ا استنادا للنظام، والتعامل مع مسألة الفارين من التجنيد، ويعرف الًلجئون السوريون  سياسيا

 أن هذه الشروط جميعها غير متوافرة في الوقت الراهن، وهو ما يدفعهم إلى عدم العودة.

في املئة من عدد  60 - 55مليون سوري، أي ما ُيعادل  13وصل عدد املهّجرين والنازحين السوريين إلى حوالى 

رت بلداتها ومدنها أو التي كانت تسعى للنزوح إلى مناطق السكان ا أو التي ُدّم  ، معظمهم من الفئات األكثر فقرا

ا من بطش األجهزة األمنية التي صارت 
ا
مّيز بين مدني وعسكري، أو خوف

ُ
ا من حرب النظام التي ال ت آمنة بعيدا

ب على الشبهات، وهي أكبر نسبة نزوح وتهجير شهدتها
ّ
املنطقة في العقود األخيرة، نزح نصفهم في  تعتقل وتعذ

 الداخل، ولجأ النصف اآلخر إلى الخارج.

ص بإجراء تعديًلت وإصًلحات على النظام 
ّ
للروس مشروعهم الخاص لحل سياس ي في سورية، يتلخ

تمع السياس ي السوري الحالي، ال تصل بأي حال من األحوال إلى تغييره أو تغيير بنيته وطريقة تعامله مع املج

والدولة، وُيحقق املصالح الروسية نفسها في سورية في املدى القريب واملتوسط، وهذا ال يجري إال بعودة 

ا في رأي  الًلجئين وإقناع املجتمع الدولي بأن السوريين عادوا إلى وطنهم ألن "اإلرهاب" ُهزم، وهذا يعني تلقائيا

كنفه، وهذا ما يسعى الروس لتطبيقه عبر سحب الحل الروس أن السوريين يقبلون بنظامهم بدليل عودتهم إلى 

 ، إلى مخرجات آستانة.2012السياس ي من بيان جنيف 

حاول روسيا التعاون مع دول اللجوء مثل لبنان واألردن في محاوالت إلعادة الًلجئين، لكنها ال تستطيع في 
ُ
ت

عليا لشؤون الًلجئين أعلنت بدورها أنها حقيقة األمر أن تؤمن لهم ضمانات أمنية للحماية، حتى إن املفوضية ال

 "ال تشّجع على عودة الًلجئين اآلن، لكنها لن تقف في وجه من يريد العودة الطوعية، سواء أفراد أم جماعات".

تريد روسيا إعادة الًلجئين السوريين إلى مظلة النظام، لكن األوضاع السياسية واإلقليمية والدولية غير 

، ومن املستبعد أن تصبح مواتية ما لم يجر  التغيير السياس ي الذي يضمن الوصول إلى مواتية ملا يخططون له
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دولة القانون واملحاسبة واملؤسسات، دولة تضمن األمن واألمان واملساواة ملواطنيها كلهم، وتضمن انتهاء الدولة 

 األمنية التمييزية التي عاش السوريون في ظلها نحو خمسة عقود.

سوري واضحة، الهرب من القمع والحرب، ومن األجهزة األمنية وعسفها وتسلطها أسباب اللجوء ال

وإجرامها، ومن الفساد واملفسدين، والهرب من التمييز السياس ي والطائفي واإلثني والعرقي واالجتماعي، 

 بحّلٍ ومعالجة هذه األسباب هي املدخل إلنهاء اللجوء وعودة السوريين من بًلد شتاتهم، وهذا ال يتحقق إال

سياس ي ديمقراطي يضمن الدولة الديمقراطية التعددية التداولية، ويضمن وقف آلة القتل ومحاسبة القتلة 

 على ما ارتكبوه في سورية خًلل السنوات السبع األخيرات.
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