ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﺻﺪ
ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﱪ 2018

 12ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﱪ 2018

تقرير املرصد عن الثلث  1من شهر كانون األول /ديسمبر 2018

مرصد حرمون

املحتويات
ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة 3...................................................................................
ا
ثانيا :الضحايا 4....................................................................................................................
 .1بيانات عن الضحايا 4.....................................................................................................
 .2أخبار عن الضحايا 7......................................................................................................
ا
ثالثا :التغييب القسري 7........................................................................................................
ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء 8............................................................................................
 .1أخبار عن النزوح والتهجير القسري 8...............................................................................
 .2أخبار عن اللجوء والجاليات 8.........................................................................................
ا
خامسا :املشهد امليداني 9.......................................................................................................
 .1تطورات املشهد امليداني 9...............................................................................................
. 2خرائط السيطرة والنفوذ 10 ..........................................................................................
ا
سادسا :املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته 15 ........................................
. 1في املستوى السياس ي 15 .................................................................................................
 .2في املستوى العسكري 15 ................................................................................................
 .3في املستويات األخرى 15 .................................................................................................
ا
سابعا :املستجدات في مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها 15 ......................................
 .1في املستوى السياس ي 15 .................................................................................................
 .2في املستوى العسكري 16 ................................................................................................
 .3في املستويات األخرى 16 .................................................................................................
ا
ثامنا :املستجدات في مستوى القوات األميركية والقوى الكردية املتحالفة معها ومناطق سيطرتها16
 .1في املستوى السياس ي 16 .................................................................................................
 .2في املستوى العسكري 16 ................................................................................................
 .3في املستويات األخرى 16 .................................................................................................
1

تقرير املرصد عن الثلث  1من شهر كانون األول /ديسمبر 2018

مرصد حرمون

ا
تاسعا :املستجدات في مستوى القوات التركية والفصائل املتحالفة معها ومناطق سيطرتها 17 .....
 .1في املستوى السياس ي 17 .................................................................................................
 .2في املستوى العسكري 17 ................................................................................................
 .3في املستويات األخرى 17 .................................................................................................
ا
عاشرا :املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي17 ....................................................
حادي عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة وسياساتها 18 ..................
 .1الوًليات املتحدة األميركية 18 .........................................................................................
 .2روسيا اًلتحادية 19 .......................................................................................................
 .3دول اًلتحاد األوروبي 19 .................................................................................................
.4الدول العربية 19 ...........................................................................................................
.5إيران 19 .......................................................................................................................
.6تركيا 19 ........................................................................................................................
.7إسرائيل 20 ..................................................................................................................
.8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة 20 ..............................................
 .9أخرى 20 ......................................................................................................................
ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 21 ...............................................
ثالث عشر :تقديرموقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية والعسكرية24 ....................

2

تقرير املرصد عن الثلث  1من شهر كانون األول /ديسمبر 2018

ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة1

مرصد حرمون

ً
شخصا لقوا مصرعهم في هذه املدة (من  01إلى  10كانون األول /ديسمبر  )2018على األراض ي السورية
265
ً
بسبب أعمال العنف .نسبة املقاتلين منهم  87في املئة ،واملدنيين  13في املئة ( 35قتيًل) .أما نسبة القتلى من
األطفال فبلغت  23في املئة من مجموع القتلى املدنيين ،ومن النساء  11في املئة فقط .نًلحظ أن أعداد القتلى
من املدنيين هي األقل منذ سنوات.
ً
شخصا،
تكاد محافظة دير الزور تحتكر العنف والقتل كله في هذه املدة ،حيث سقط على أرضها 237
نسبتهم  89في املئة من إجمالي عدد القتلى ،أغلبيتهم العظمى من املقاتلين ( 91في املئة) والسبب هو ً
دائما معارك
تصفية تنظيم الدولة ،وإنهاء وجوده من آخر الجيوب التي يسيطر عليها في الريف الشرقي لدير الزور.
في املشهد امليداني نرصد عودة الضربات اإلسرائيلية ملواقع عسكرية تابعة إليران في سورية ،لكن باستخدام
الصواريخ هذه املرة ،وليس الطيران كما جرت العادة ،وذلك بعد توقف دام شهرين ً
تقريبا ،منذ تاريخ إسقاط
طائرة االستطًلع الروسية بمضادات سورية.
ونرصد احتدام املعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة اإلسًلمية شرق الفرات ،حيث يدافع
التنظيم بشراسة عن آخر معاقله ،وقد أدت املعارك إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات سوريا
تقدما ً
الديمقراطية ،مع إحراز األخيرة ً
طفيفا داخل مدينة هجين.
َل َف َتنا ً
أيضا تصريح الناطق باسم هيئة األركان األميركية بأن الواليات املتحدة ستقوم بتدريب ما بين  35و 40
ألف مقاتل في مناطق وجودها في شرق الفرات ،لتوفير االستقرار في تلك املناطق ،وأنه جرى تأهيل  20في املئة
ً
منهم فعًل.
في موضوع العدالة نلفت إلى تصريح رئيس لجنة العدالة واملساءلة الدولية " "CIJAحول تلقي اللجنة أكثر
من  750ألف وثيقة تثبت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب في سورية ،وأن هذه األدلة هي األقوى منذ
محاكمات نورمبيرغ بجرائم الحرب العاملية الثانية ،وأن املًلحقة القضائية ستصل إلى رأس النظام بشار األسد.

 1يقصد باملدة املرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير.
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ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن الضحايا2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث األول من شهر  - 2018 /12حسب الفئة
ريف دمشق

دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

2%

3%

4%

0%

0%

حمص

مج القتلى حسب المحافظة

0

0

2

0

0

1

5

9

10

0

0

0

237

1

265

100%

حماة

مج القتلى المدنيين

0

0

1

0

0

1

2

4

5

0

0

0

22

0

35

13%

حلب

1

2

4

4

11

23

9%

أدلب
1

3

4

2%

طرطوس

8

8

3%

مقاتل

1

3

5

5

الالذقية

215

1

230

87%

الفئة

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

طفل
امرأة
رجل مدني

1

0% 89% 0%

100%

جدول رقم ()1
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:

2مًلحظات على البيانات:
 يجري إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى) ال تكفي للتسجيل ،ويجري إهمالها أو إيرادها في فقرة (أخبار عن الضحايا) .لذلك يكونالعدد املسجل لدينا ً
غالبا أقل من العدد الحقيقي.
ّ
ً
ً
دون
 عند ورود أعداد من تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ارتفاعا وهميا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات. القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل.
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا الثلث األول من شهر  - 2018 / 12حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

4

4

4

قصف جوي
مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة

1

1

7

4

3

1%

4

6

2%

1

1

2

1%

9

10

265

100%

تعذيب وإعدامات
اغتيال وقنص

1

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

0

1

1

0

0

1

89

89

34%
3%

1
1

1

146

158

60%

5

2

0

0

0

237

1

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي الضحايا

0

1

1

0

0

1

5

9

10

0

0

0

237

1

265

100%

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

3%

4%

0%

0%

جدول رقم ()2

5

0% 89% 0%

100%
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2

أما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى بحسب املحافظات:
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مرصد حرمون

أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة من األكبر إلى األصغر؛

 .2أخبارعن الضحايا
شخصا ُقتلوا بسبب َّ
ً
التعذيب
 .1قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم ،إن ما ال يقل عن 15
َّ
شخصا بسبب َّ
ووثق َّ
ً
التعذيب على
التقرير مقتل 964
في سورية في تشرين الثاني /نوفمبر .2018
يد األطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منذ مطلع  2018كان  939منهم على يد قوات النظام
السوري/ .شام ./02.12.2018
 .2يستمر "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" بانتشال الجثث من املقابر
الجماعية ومن تحت األنقاض في مدينة الرقة ،وقد انتشل اإلثنين  13جثة جديدة من مقبرة
"البانوراما" ومن حي الثكنة في املدينة/ .سمارت – /10.12.2018

ا
ثالثا :التغييب القسري

ً
 .1أقدمت استخبارات النظام السوري على اعتقال نحو  170رجًل من مراكز إيواء في مدينة عدرا ،وذلك
بمساعدة من مقاتلين سابقين من الفصائل ،ممن أجروا “مصالحات وتسويات” مع النظام/ .املرصد
السوري – /01.12.2018
ّ
ً
علق املعتقلون في سجن مدينة حماة املركزي إضر ًابا دام نحو ً 18
احتجاجا على أحكام باإلعدام
يوما،
.2
صدرت بحق بعضهم .وجاء تعليق اإلضراب بعد وعود تلقوها من "لجنة املصالحة" وإدارة السجن،
باالهتمام بملف املعتقلين ،ورفع امللف إلى املسؤولين الروس/ .سمارت /01.12.2018 -
 .3وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ما ال يقل عن  529حالة اعتقال تعسفي في سورية خًلل
شهر تشرين الثاني /نوفمبر الفائت 70 ،في املئة منها لدى قوات النظام السوري ،فيما وثقت أكثر من
سبعة آالف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري/ .سمارت – /03.12.2018
7

تقرير املرصد عن الثلث  1من شهر كانون األول /ديسمبر 2018
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 .4وثق ناشطون في محافظة درعا اعتقال قوات النظام السوري أكثر من ً 70
شابا خًلل يومين لسوقهم
إلى الخدمة االحتياطية في صفوفها ،فيما وصلت قوائم تضم أسماء مئات املطلوبين للتجنيد/ .سمارت
– /03.12.2018

ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء
 .1أخبارعن النزوح والتهجيرالقسري
ال يوجد

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
.1

.2
.3
.4

أقر وزراء الداخلية في الواليات األملانية الست عشرة تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين
املرفوضة طلبات لجوئهم أو املدانين من املحاكم األملانية أو املصنفين "خطرين" من جهات أمنية
إلى بلدهم سورية مدة ستة أشهر أخرى ،وجاء في قرار الوزراء أنه إذا لم يطرأ تغيير في الوضع في
ً
تلقائيا حتى نهاية عام .2019
سورية حتى ربيع العام املقبل ،فإن قرار منع ترحيل السوريين يتمدد
/شام – /01.12.2018
قتل الجئان سوريان اإلثنين ،نتيجة حريق في مخيم لًلجئين في بلدة اليمونة التابعة لقضاء بعلبك،
في لبنان ،وأدى إلى حرق ما يقارب  50خيمة/ .سمارت – /03.12.2018
أكد مصدر أمني أردني عودة  28ألف سوري إلى بًلدهم عبر معبر نصيب الحدودي منذ افتتاح في
منتصف تشرين األول /أكتوبر املاض ي/ .شام – /04.12.2018
اتفقت الحكومة الدنماركية وحزب “الشعب اليمني” على تعديل إجراءات تأهيل الًلجئين
السوريين املوجودين على أرضها في موازنة العام املقبل ،حيث إنها ستخصص ما يقارب  20ألف
دوالر لكل شخص سوري بالغ يقرر العودة إلى بًلده/ .شام – /09.12.2018
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ا
خامسا :املشهد امليداني(4)3
 .1تطورات املشهد امليداني
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7

ً
مؤخرا ،استمرت
أكدت مصادر استخباراتية وعسكرية إسرائيلية أن الضربات اإلسرائيلية على سورية
ً
موقعا،
 75دقيقة ،ونفذت عبر أكبر هجوم صاروخي ،من دون استخدام الطيران ،واستهدف 15
معظمها تابع للحرس الثوري اإليراني واملقاتلين املوالين إليران و"حزب هللا"/ .شام – /01.12.2018
قالت "وكالة األمم املتحدة إلغاثة الًلجئين الفلسطينيين" وتشغيلهم (أونروا) ،السبت ،إن عشرات
ً
تدميرا شبه كامل/ .سمارت – /02.12.2018
املنشآت التابعة لها في مخيمي درعا واليرموك ُدمرت
تحتدم املواجهة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة في آخر معاقله في ريف دير الزور الشرقي،
وقد تلقت "قسد" ضربات موجعة بهجمات متفرقة للتنظيم ،وسط عجزها عن السيطرة على آخر
معاقله ،على الرغم من دعم التحالف الدولي .وبحسب خبراء فإن تنظيم الدولة يقاتل بإمكانات كبيرة
لصد عمليات التقدم جميعها على مناطق هجين ومحيطها في ريف دير الزور الشرقي ،وينفذ في الوقت
ذاته هجمات مضادة أفقدت قوات "قسد" السيطرة على سير املعركة وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد
واألرواح/ .شام – /03.12.2018
َ
مواقع تابعة لقوات
استهدفت القوات األميركية املتمركزة في قاعدة التنف العسكرية ،الليلة املاضية،
النظام وامليليشيات اإليرانية في البادية السورية ،بصواريخ عدة/ .جيرون – /03.12.2018
قال ئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري ،األ بعاء ،إن إيران أنشأت خًلل ّ
املدة املاضية أكثر من 52
ر
ر
نقطة عسكرية في جنوب سورية ،وأسست خًليا أمنية وثماني "حوزات" (مواقع دينية خاصة باملذهب
الشيعي) وخمس جامعات/ .سمارت – /06.12.2018
تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" خًلل اليومين املاضيين إحراز تقدم داخل مدينة هجين الواقعة
ضمن الجيب األخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" ،بعد معارك عنيفة بين الطرفين تكبدت فيها
قسد خسائر كبيرة في األرواح/ .شام – /07.12.2018
نقلت روسيا منظومة الدفاع الجوي "إس  "300التي قدمتها لنظام األسد من منطقة مصياف في ريف
حماة الغربي إلى محافظة دير الزور/ .شام – /10.12.2018

3يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
4ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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. 2خرائط السيطرة والنفوذ5

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

املصدر :جسور – آخر تحديث 2018/ 12 / 01

3باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش ،حيث يجري قضمها تدر ًّ
يجيا ملصلحة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور ،وملصلحة قوات النظام في بادية الشام ،فإن مواقع السيطرة والنفوذ
أصبحت مجمدة ،ونفضل أال نكررها.
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 -الرسم البياني التالي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية

املصدر :مرصد حرمون – تحديث 2018/12/
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ُ
 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع السيطرة في شرق دير الزور

املصدر :جسور– آخر تحديث 2018/12/01
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 الخريطة رقم ( )3أدناه ُيظهر املواقع العسكرية التي استهدفتها الصواريخ اإلسرائيلية على األراض يالسورية:

املصدر :شام – آخر تحديث 2018/12/ 07
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ُ
الخريطة اآلتية رقم ( )4تظهر مواقع خروقات الهدنة من قوات النظام السوري في املنطقة منزوعة السًلح
حول إدلب:

املصدر :نورس – 07.12.2018
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ا
سادسا :املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
. 1في املستوى السياس ي
 .1قال مسؤولون إن وزيري خارجية سورية وكوريا الشمالية اجتمعا في دمشق يوم الثًلثاء وتبادال الشكر
على دعمها املتبادل خًلل سنوات العزلة السياسية .وقالت وزارة الخارجية السورية إن ري يونج هو
وزير خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السوري وليد املعلم على رفض سورية للعقوبات االقتصادية
املفروضة على بيونجيانج .وقال املعلم إن سورية تشعر باالمتنان لدعم كوريا الشمالية لها في املحافل
الدولية/ .رويترز – /04.12.2018

 .2في املستوى العسكري
 .1قام أهالي مدينة شهبا شمال محافظة السويداء ،بطرد دورية شرطة عسكرية روسية ،مساء األربعاء،
بعد تجولها مدة ثًلثة أيام في املدينة/ .جيرون – /06.12.2018

 .3في املستويات األخرى
ال يوجد

ا
سابعا :املستجدات في مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها()6
 .1في املستوى السياس ي
 .1طالب وفد هيئة التفاوض السورية املشارك في اجتماعات املجموعة املصغرة في واشنطن ،دول"
املجموعة املصغرة" بالضغط الدولي الًلزم كي ينفذ النظام وحلفائه القرارات الدولية .وشدد على
ضرورة ووضع حد للممارسات القمعية واالنتقامية التي يقوم بها النظام ضد مختلف مناطق سورية،
ً
وخصوصا خروقاته للهدنة في الشمال السوري/ .شام – /04.12.2018
 .2قال الدكتور "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض ،إن الهيئة أكدت في إحاطتها أمام املجموعة الدولية
املصغرة حول سورية ،التزامها بالحل السياس ي االنتقالي في سورية عبر تطبيق بيان جنيف والقرار
ً
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا
 6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه سياسيا أو
لها.
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 ٢٢٥٤في العملية التي تيسرها األمم املتحدة في جنيفً ،
الفتا إلى أن أي تعويل من أي طرف على الحل
العسكري ما هو إال إمعان في هدر حياة السوريين ودمائهم ومستقبلهم/ .شام – /04.12.2018

 .2في املستوى العسكري
ال يوجد

 .3في املستويات األخرى
ال يوجد

ا
ثامنا :املستجدات في مستوى القوات األميركية والقوى الكردية املتحالفة
معها ومناطق سيطرتها
 .1في املستوى السياس ي
 .1افترض مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية) يوم اإلثنين ،أن
تصريحات وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف بشأن شرق الفرات والقضية الكردية "مريبة
ومثيرة للقلق/ ".شام – /04.12.2018

 .2في املستوى العسكري
 .1قال املتحدث باسم هيئة األركان األميركية يوم الخميس ،بأن الواليات املتحدة بحاجة إلى تدريب من 35
إلى  40ألف مقاتل محلي في سوريةً ،
مشيرا إلى تأهيل  20في املئة منهم .وأضاف" :نظن أن هذا العدد من
املقاتلين املحليين ضروري من أجل توفير االستقرار في مناطق وجودهم داخل سورية"/ .شام –
/07.12.2018

 .3في املستويات األخرى
 .1سمحت سلطات إقليم كردستان العراق صباح اإلثنين ،بمرور أول حافلة ركاب من مناطق سيطرة
الوحدات الشعبية شمال شرق سورية ،إلى مناطقها في الضفة األخرى من نهر دجلة ،من دون
16
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جسر مروري فوق نهر دجلة الذي يعد
استخدام القوارب الصغيرة ككل مرة .ويعتمد املمر على
ٍ
الوسيلة األبرز لنقل السًلح واملعدات العسكرية إلى الطرف السوري لقوات "سوريا الديمقراطية"
من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن/ .شام – /04.12.2018

ا
تاسعا :املستجدات في مستوى القوات التركية والفصائل املتحالفة معها
ومناطق سيطرتها
 .1في املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2في املستوى العسكري
ال يوجد

 .3في املستويات األخرى
ال يوجد

ا
عاشرا :املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي
 .1بحث الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين ،امللف السوري مع نظيره الفرنس ي إيمانويل ماكرون ،أمس
الجمعة ،على هامش قمة العشرين في العاصمة األرجنتينية بيونس آيرس ،وقال ماكرون إن
مفيدا ً
تغير؛ بعد اللقاء في إسطنبول الذي كان ً
“الوضع في سورية ّ
جدا/ .”.جيرون – /01.12.2018
 .2قال رئيس هيئة التفاوض السورية ،نصر الحريري ،إن مساعي روسيا لسحب رعاية األمم املتحدة
للجنة الدستورية هي السبب في فشل تشكيل اللجنةً ،
الفتا إلى أن "التذرع بأسماء الثلث الثالث
(قائمة األمم املتحدة) هو االعتراض الشكلي ،لكن االعتراض األساس ي هو على الرعاية األممية".
/شام – /10.12.2018
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حادي عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
وسياساتها
 .1الوًليات املتحدة األميركية
.1

.2

.3

.4

ربط ممثل الواليات املتحدة في امللف السوري جيمس جيفري ،إعادة اإلعمار في سورية بالتغيير
السياس ي ،وقال اإلثنين :إن “إعادة إعمار سورية وعودة الًلجئين يرتبطان بتطور العملية السياسية
هناك” ،وأضاف“ :دمشق والروس واإليرانيون يريدون عودة الًلجئين وتدفق أموال إعادة اإلعمار
واالعتراف بشرعية النظام ،لكن هذا لن يحدث في ضوء الوضع الحالي”/ .جيرون – /04.12.2018
دعا املبعوث األميركي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري إلى إنهاء عمليتي آستانة وسوتش ي للتسوية
يجر تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف كانون األول /ديسمبر الحالي .وقال:
السورية إن لم ِ
"افتراضنا ...يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه املبادرة الغريبة في سوتش ي وآستانة ،التي تقض ي
بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتقديمها (للمبعوث األممي الخاص) ستيفان دي ميستورا".
/شام – /04.12.2018
قال املتحدث باسم هيئة األركان األميركية يوم الخميس ،بأن الواليات املتحدة بحاجة إلى تدريب من 35
إلى  40ألف مقاتل محلي في سوريةً ،
مشيرا إلى تأهيل  20في املئة منهم .وأضاف" :نظن أن هذا العدد من
املقاتلين املحليين ضروري من أجل توفير االستقرار في مناطق وجودهم داخل سورية"/ .شام –
/07.12.2018
أكد املبعوث األميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري ،أمس الجمعة ،أن بًلده ستتخذ ً
مزيدا من
الخطوات حتى نهاية عام  ،2018من أجل ضمان معايير متعلقة بخريطة طريق منبج .وقال“ :الواليات
ً
تدقيقا ً
املتحدة تجري
أمنيا ،من خًلل وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر (حزب االتحاد الديمقراطي)
املوجودين في منبج ،وعدم وجودهم ضمن املجالس املحلية واملوظفين العسكريين املحليين في املدينة”.
ً
نموذجا إلحًلل السًلم في سورية كلها”ً ،
مشيرا إلى أن “من
وأضاف“ :التعاون بشأن منبج السورية أصبح
غير املمكن إيجاد ّ
حل نهائي في سورية ،من دون تعاون وثيق بين الواليات املتحدة وتركيا”/ .جيرون –
/08.12.2018
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 .2روسيا اًلتحادية
 .1أعرب الرئيس الروس ي ،فًلديمير بوتين ،السبت ،عن تفاؤله بشأن نجاح الجهد الذي تبذله روسيا
وتركيا إلقامة منطقة منزوعة السًلح في محافظة إدلب السورية .وقال إنهم يستغلون الفرص املمكنة
كافة بالتباحث مع نظرائهم األتراك في سبيل حل الوضع في سورية/ .شام – /02.12.2018
الواليات املتحدة ،بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن
 .2اتهمت رئاسة األركان الروسية ،األربعاء،
ِ
النظام السوري ،في شمال شرق سورية/ .جيرون – /05.12.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
اليوجد

.4الدول العربية
 .1قال وزير الخارجية وشؤون املغتربين األردني ،أيمن الصفدي ،إن "األزمة السورية سببت ً
كثيرا من
القتل والدمار ،وال بد من تحرك فاعل تجاه التوصل إلى حل سياس ي يوقف هذه الكارثة اإلنسانية،
ويعيد إلى سورية عافيتها ،ويعيد إليها دورها األساس ي لًلستقرار في املنطقة .".وأضاف أنه "من غير
املعقول أن نجد العالم كله يجتمع حول سورية وهناك غياب عربي؛ ال بد من دور عربي واضح
مؤثر في التعامل مع هذه األزمة/ ".شام – /06.12.2018

.5إيران
اليوجد

.6تركيا
 .1أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروس ي فًلديمير بوتين يوم السبت بضرورة عقد قمة
أخرى لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية حيث يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة السًلح يمكن
االلتزام بها/ .رويترز – /01.12.2018

19

تقرير املرصد عن الثلث  1من شهر كانون األول /ديسمبر 2018

مرصد حرمون

 .2أبلغ وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار املبعوث األميركي الخاص بسورية جيم جيفري بضرورة تخلي
الواليات املتحدة عن إقامة مواقع مراقبة في سورية/ .رويترز – /07.12.2018

.7إسرائيل
 .1أكد مسؤول إسرائيلي أن "القوة اإليرانية تقلصت ً
كثيرا في سورية نتيجة التحركات اإلسرائيلية ضد
أماكن تموضعها" .وأضاف" ،كما أن األموال اإليرانية التي يجري ضخها لهذه الغاية قد انخفضت بفضل
سياسة العقوبات التي تقودها الواليات املتحدة"/ .شام – /06.12.2018

.8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
 .1قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الثًلثاء ،إن أكثر من مليوني طفل في سورية تراوح
أعمارهم ما بين  5و ً 17
عاما ،لم يلتحقوا باملدارس .واضطر أكثر من  180ألف عامل في مجال التعليم
بينهم مدرسون إلى ترك العمل في املدارس/ .سمارت – /04.12.2018
 .2أكد ستيفن راب ،رئيس لجنة العدالة واملساءلة الدولية " "CIJAأن اللجنة تلقت أكثر من  750ألف
وثيقة ملقاضاة املجرم بشار األسد ،وأشار إلى أن "أن األدلة التي تمتلكها اللجنة عن ارتكاب النظام
السوري لجرائم حرب في سورية هي األقوى منذ محاكمات نورمبيرغ بجرائم الحرب العاملية الثانية،
ً
مقترضا أن املًلحقة القضائية ستصل إلى أعلى مستويات النظام بما في ذلك بشار األسد"/ .شام –
/04.12.2018
 .3أكد تقرير دولي جديد صادر عن معهد االقتصاد والسًلم ،تراجع معدل الوفيات من جراء اإلرهاب عام
 2017للعام الثالث على التواليً ،
مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع عمليات تنظيم داعش في سورية
ً
ً
وخطرا/ .شام – /05.12.2018
والعراق ،إال أن داعش ما يزال أكثر التنظيمات اإلرهابية فتكا

 .9أخرى
 .1أكد املبعوث العربي والدولي السابق إلى سورية ،األخضر اإلبراهيمي أن فشل الوساطات األممية لحل
األزمة السورية سببه اقتناع نظام األسد أنه منتصر في نهاية املطاف ،أما الثمن الذي كان يدفعه
الشعب السوري فلم يكترث له البتة .وأضاف أن الدول األجنبية التي تدخلت في األزمة السورية هي
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األخرى كانت حريصة على حماية مصالحها الوطنية ،ولم تكترث ً
أبدا ملصالح الشعب السوري /شام –
/09.12.2018

ثاني عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ً
تقريرا جاء فيه أن املعلومات االستخبارية األميركية التي رفعت عنها السرية
 .1نشر موقع "بلومبيرغ"
ً ُ
حديثا تظهر أن النظام السوري هو من نفذ هجوم غاز الكلور في  24تشرين الثاني /نوفمبر املاض ي.
من األدلة التي يذكرها التقدير" ،يشير اتساق الرواية في اإلعًلم السوري والروس ي حول الهجوم إلى
أنه في املاض ي ،وبعد هجمات كيماوية أكثر خطورة كان األمر يأخذ ً
وقتا قبل أن تظهر تقارير إخبارية
ً
متسقة من الجانبين" .ومن األدلة ً
"تحليًل ً
تقنيا للفيديوهات والصور لبقايا الذخيرة التي
أيضا أن
ظهرت في اإلعًلم الروس ي ،يظهر قذائف هاون تشير إلى أنها ليست مًلئمة لحمل غاز الكلور" ،إضافة
إلى أن الشهود لم يتحدثوا عن روائح تشبه روائح الكلور.
ويرى الكاتب أن هذه األدلة مهمة" ،ليس فقط بسبب ما تقوله عن األسد وحلفائه ،لكن ً
أيضا بسبب
ما تعني للهدنة السورية الهشة" ،إذ من املمكن أن تؤدي هذه الفبركة إلى تقويض الهدنة بشكل
أكبر ،ما قد يضطر تركيا إلى الرد".
ويختم التقرير بالقول إن "هناك جانب واحد في الحرب األهلية في سورية ،يسمم املدنيين بالغاز،
هو الحكومة" ،فالنظام والثوار ليسوا مذنبين باملقدار ذاته ،وأي شخص يقول بذلك فهو يشجع
ً
الجانب الذي يستخدم األسلحة الكيماوية فعًل"/ .عربي /05.12.2018 – 21
ً
تقريرا بعنوان "هل تسعى أميركا لتطبيق نموذج إقليم كردستان العراق
 .2نشرت عربي 21
بسوريا؟" تضمن آراء بعض املحللين السياسيين السوريون حول املوضوع ،فالناطق الرسمي باسم
املجلس األعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد األسعد ،استبعد أن تسعى أميركا في الوقت
الراهن لتطبيق إقليم كردستان العراق في شمال سورية ،من خًلل دعمها لحزب االتحاد
الديمقراطي الكردستاني ،فالتحالف األميركي الكردي هو تحالف عسكري خدماتي (بزنس) تقوم
بموجبه مليشيا حزب االتحاد الديمقراطي بمحاربة اإلرهاب مقابل املال والدعم العسكري والذخيرة
ضا وجغرافيا وو ً
وبعض االمتيازات األخرى ،وليس بإعطائهم أر ً
طنا .والسبب ،بحسب األسعد ،هو
أن أميركا تعلم أن األكراد يشكلون أقل من  25في املئة من املنطقة الشرقية ،إضافة إلى أن نسبتهم
في منطقة الجزيرة والفرات حوالى  7في املئة ،ومن ثم فإن أميركا ال تستطيع إعطاء األكراد أي
21
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امتيازات أكثر من أصحاب األرض .وأن "الدول الكبرى ال يمكن أن توافق على تقسيم سورية وغير
مهيأة لذلك الحل .والجوار اإلقليمي (تركيا والعراق وإيران) يرفض ر ً
ً
قاطعا إعطاء حزب
فضا
العمال الكردستاني أو غيره أي امتيازات في سورية".
أما املحلل السياس ي السوري محمد خليفة فقال إن دعم أميركا لوحدات الحماية الكردية ليس
عسكريا فقط ،وإنما يذهب باتجاه صعد عدة ،إذ إن فتح النظام قنصلية له في الحسكة يؤكد
ذلك .وأعرب عن ّ
ظنه أن تشهد املنطقة الشرقية من سوريا خًلل املرحلة املقبلة تطورات سياسية
جديدة ،وذلك تحت الرعاية األميركية لتلك املنطقة/ .عربي /06.12.2018 – 21
ً
 .3بعنوان "سورية ..اللجنة الدستورية واًلستعصاء السياس ي" نشرت العربي الجديد مقاال للكاتب
ً
جديدا قد يحدث خًلل أسابيع في ما يتعلق باللجنة
حسن عبد العزيز ،توقع فيه أن ثمة
الدستورية .فديميستورا أعلن في  20الشهر املاض ي أن من املمكن انعقاد اللجنة في أواخر كانون
األول /ديسمبر الجاري ،على الرغم من إعًلنه عن فشل اجتماع "آستانة  "11في التوصل إلى نتائج
مهمة في هذا الشأن ،فثمة ما يوحي بأن ملف اللجنة الدستورية قارب على نهايته بعد التوافق على
اسما من أصل ً 50
ً 42
اسما ضمن القائمة الثالثة الخاصة باملستقلين.
بحسب الكاتب فإن التقدم املفاجئ في تحديد هوية أعضاء القائمة الثالثة ،يؤكد أن ّثمة قرا ًرا ً
دوليا
بضرورة تشكيل اللجنة قبل نهاية العام ،فعلى الصعيد األميركي ،هناك ضغوط كبيرة لتشكيل
اللجنة ،وعلى صعيد األمم املتحدة ،هدد األمين العام ،أنطونيو غوتيريش ،قبل أسبوعين ،بأنه "في
حال عدم السماح لدي ميستورا بتشكيل اللجنة الدستورية بحلول كانون األول /ديسمبر،
فستنهي األمم املتحدة دورها في اإلشراف على العملية السياسية السورية وستترك امللف برمته
لروسيا".
يقول الكاتب إن "الصورة غير مكتملة ،وثمة سيناريوهات عدة" :منها االتفاق على كامل القائمة
الثالثة ،ومن ثم عقد اجتماع اللجنة خًلل الشهر الجاري .أو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن األسماء
الثمانية املتبقية من القائمة الثالثة ،ومن ثم عقد اجتماع اللجنة بحضور األسماء املتفق عليها .أو
عقد اجتماع اللجنة بغياب القائمة الثالثة .أو عدم عقد اجتماع للجنة الدستورية هذا العام،
وتأجيل انعقادها إلى ما بعد تسلم املبعوث األممي الجديد مهماته.
ً
ً
تعقيدا ،فالنظام
تعقيدا من سلة الحكم ،إن لم تكن أكثر
يرى الكاتب أن سلة الدستور ليست أقل
واملعارضة يدركان أن الدستور الجديد سيحدد طبيعة املسار السياس ي للحل وأهدافه .ومن هنا،
يحاول كل طرف ضمان هيمنته على اللجنة ،أو على األقل ضمان نصف أعضائها .وبناء عليه ،لن
22
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تكون العملية السياسية املقبلة ممكنة التحقق ،في ظل املعطيات السياسية والعسكرية القائمة.
ً
وأغلب الظن أن املجتمع الدولي سيجعل من ملف الدستور فرصة إلطالة التوصل إلى حل سياس ي
في سورية لسنوات أخرى عدة/ .العربي الجديد – /07.12.2018
 .4بعنوان "إيران قلصت وجودها العسكري في سورية" كشفت صحيفة "ميكور ريشون" اإلسرائيلية
في تقرير لها تقليص إيران لوجودها العسكري في سورية ،وتراجعها عن مخططها ضد "إسرائيل"
بعد عامين من التحرك اإلسرائيلي الحازم في سماء سورية .وقالت الصحيفة إن "انخفاض عدد
الهجمات اإلسرائيلية في سورية ضد إيران جاء ً
نتاجا لتغيير حسابات إيران بالنسبة إلى مشروع
تمركزها في سورية".
وأشار التقرير إلى أن "تاريخ  10من مايو /أيار هذا العام ،كان نقطة مفصلية في حرب إسرائيل ضد
ُ
التمركز اإليراني في سورية .يومها قصفت عشرات املواقع التابعة إليران في سورية ،ما دفع إيران
إلى فهم رسالة إسرائيل بأنها لن تقبل بالوجود اإليراني ،فبدأت بتغيير حساباتها".
أما العامل اآلخر الذي ساهم في تقليص الوجود العسكري اإليراني في سورية ،بحسب الصحيفة،
فهو "الضغط الروس ي على إيران لوقف مشروعاتها العسكرية في سورية ،وبخاصة بعد إسقاط
طائرة االستخبارات الروسية بواسطة الدفاعات السورية".
أشار التقرير إلى أن "املخطط اإليراني في سورية كان يقض ي بجلب  100ألف مقاتل شيعي ،وبناء
قوة بحرية ،بهدف خلق جبهة ضد "إسرائيل" ،وقد زادت إيران من جهدها لتنفيذ املخطط بتقدم
جيش النظام واندحار "داعش" من سورية .لكن "إسرائيل" كشفت الخطة اإليرانية منذ البداية،
وتمكنت من إحباطها".
ينتهي التقرير بالقول إن إيران "قررت العودة إلى مشروعها األصلي ضد "إسرائيل" ،وهو تركيز
جهدها على تعاظم قوة حزب هللا وبناء مشروع الصواريخ الدقيقة للمنظمة اللبنانية ،لكن هذا
الجهد لم يسجل ً
نجاحا ً
كبيرا حتى اآلن بسبب تصدي إسرائيل لها/ ".شبكة شام – /08.12.2018
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ثالث عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
في  15تشرين األول /أكتوبر  ،2018أعلن النظام السوري فتح املعبر الحدودي بين سورية واألردن ،بعد
مرور أكثر من ثًلث سنوات على إغًلقه ،وهو الشريان التجاري الحيوي بين سورية واألردن ،والطريق التجاري
من تركيا وأوروبا ولبنان نحو الخليج العربي.
بالتزامن مع إعًلن عن فتح املعبر الحدودي بين سورية واألردن ،يحاول النظام السوري التفاهم مع العراق
من أجل فتح املعابر الحدودية الواصلة بين البلدين ،ومن املرجح أن يواجه هذا االحتمال م ً
ً
أميركيا كونه
نعا
سيسمح من جديد بعبور اإليرانيين والعراقيين املوالين إليران من العراق نحو سورية بصورة حرة وكثيفة.
كذلك هناك حديث ً
أيضا عن مشاورات وتفاوضات لفتح معابر بين مناطق روسيا وتركيا في إدلب ،ويسعى
الروس لفتح الطرق الدولية في سورية؛ بمثل طريق حلب  -حماة ،وطريق حلب  -الًلذقية ،بصورة تشاركية مع
تركيا.
ً
لم يستفد السوريون
اقتصاديا من افتتاح املعبر ،إذ لم تدخل بضائع إلى سورية ،ولم يكن هناك حركة
تجارية أو حركة ترانزيت ،فجميع دول الجوار تخش ى الحرب السورية على الرغم من هدوئها ،ثم إن الًلجئين
السوريين في األردن لم يستفيدوا من فتح املعبر ،إذ بلغ عدد من عاد إلى سورية نحو  500الجئ سوري من أصل
 1.3مليون الجئ سوري في األردن.
ً
إذا ،افتتاح املعبر لم يكن له هدف اقتصادي ،ال بالنسبة إلى النظام السورية وال بالنسبة إلى روسيا التي
سعت الفتتاحه ،بل كان له هدف سياس ي جنته روسيا والنظام ،فهو بمنزلة رسالة إلى العالم بأن سورية باتت
بلدا ً
ً
ً
عسكريا ،وبات بإمكان الًلجئين العودة ،واملستثمرين إعادة
آمنا ،وأن النظام وروسيا سيطرا على األرض
اإلعمار.
ُ
تحاول روسيا استغًلل حالة فراغ الدور األميركي لتحقيق تعويم سياس ي واقتصادي للنظام السوري من
خًلل منحه إمكان التحكم في املسارات البرية األساسية للعملية التجارية في سورية ،وفرض سيطرة أمنية
ل ُ
واقتصادية على املعابر والطرق الدولية ،ما ُي ّ
املستخدمة للمعابر والطرق
سهل الحصول على اعتراف الدو
الدولية بالنظام السوري.
لكن األهداف الروسية ،وعلى الرغم من مرور شهرين على افتتاح املعبر مع األردن لم يتحقق منها أي ش يء،
فالًلجئين لم يعودوا ،واألموال لم تتدفق ،ودول العالم رفضت أن تقول إن سورية بلد آمن وأن النظام ُيسيطر
ً
واقعيا قبل االنتقال إلى االستقرار السياس ي والحل
على األرض ،فهذه األمور جميعها ال يمكن أن تتحقق
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السياس ي الذي سيكون بالضرورة مر ً
اعيا ملصالح دول الجوار كلها ،واألهم مصالح روسيا والواليات املتحدة
تغييرا ًّ
وأوروبا ،وهذا يعني بالضرورة ً
جديا وجذرًيا في النظام السياس ي في سورية.
حقائق الوضع السوري كارثية ،والوقائع املتراكمة ال ُتختصر باملعابر والطرق الدولية ،واليمكن أن يكون
الحل في هذه الجزئية التي ال معنى لها ،ومن الخطأ إيًلء روسيا والنظام السوري األمر أهمية أكبر مما يستحق،
مشكلة سورية ً
حاليا عدم وجود توافق دولي ،مع وجود تنافس حاد دولي وإقليمي ،وحرب توازع للنفوذ واملصالح.
ال قيمة لفتح املعابر والطرق الدولية في سورية ما لم يحدث توافق دولي وإقليمي ،لكن التقارب التركي
األميركي ،يناقضه تباعد روس ي أميركي ،ومن ثم فإن التوافق املأمول ما ال ً
بعيدا ،وما يسعى له الروس ال يعدو
ز
أن يكون زوبعة في فنجان ،لن تؤثر في الواقع السوري املأسوي ً
نهائيا.
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