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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم الحوادث والتطورات لعام 2018

ا
نبدأ بمؤشرات العنف ،فقد بلغ عدد ضحايا عام ( 17074 )2018قتيًل ،بحسب ما استطعنا رصده ،عدد
ا
ا
املقاتلين منهم  11212رجًل يشكلون ثلثي عدد القتلى ،والثلث الباقي ( 5862قتيًل) من املدنيين ،يتوزعون بين
ا
نساء ( 893امرأة نسبتهم  15في املئة إلى القتلى املدنيين) وأطفال ( 1368طفًل نسبتهم  23في املئة) وذكور بالغين
ا
( 3601رجًل نسبتهم  61في املئة إلى القتلى املدنيين).
ذروة القتل كانت في شهري شباط /فبراير وآذار /مارس ،إذ كانت حرب النظام في ذروتها على منطقة الغوطة
الشرقية في ريف دمشق ،أما أدنى معدالت القتل فكانت في الشهر األخير من السنة ،إذ أصبحت الجبهات
املفتوحة بحدها األدنى بحسب ما سنذكر أدناه.
نسبيا عن املناطق السكنية أثر ا
انحسار عدد من الجبهات وتركز املعارك في مناطق محددة ،وابتعادها ا
أيضا
في تركيبة القتلى ،فأخذت نسبة القتلى من املدنيين باالنخفاض التدريجي لحساب نسبة القتلى من العسكريين.
نًلحظ ا
أيضا أن مساهمة سًلح الطيران في حصاد األرواح بدأت بالتراجع بعد انتهاء معارك الغوطة ،ليصبح
ا
ابتداء من نيسان /أبريل في الدرجة الثانية بعد املعارك واالشتباكات األرضية.
في توزع الضحايا على املحافظات نًلحظ تصدر دير الزور الساحق ،حيث سقط على أرضها  37في املئة من
إجمالي قتلى القطر ،وهذا بسبب تركز املعارك في ريفها الشرقي في األشهر األخيرة ،وعدم هدوء جبهتها على مدار
العام .واملقصود ا
طبعا حرب تصفية تنظيم الدولة الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات
التحالف الدولي.
تأتي ريف دمشق في املرتبة الثانية بعدد الضحايا ،حيث سقط فيها  20في املئة من الضحايا ،لكن هؤالء
معظمهم سقطوا في األشهر الثًلثة األولى من العام حيث معارك الغوطة الشرقية على أشدها.
بالنسبة إلى املجازر ،فقد نشرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي عن سورية ،أن عدد
املجازر بلغ  223مجزرة عام  ،2018أي بمعدل مجزرة كل يوم ونصف ا
تقريبا ،يتحمل النظام السوري مسؤولية
 60في املئة منها ،وتتحمل قوات التحالف الدولي مع القوات الروسية مسؤولية  25في املئة من املجازر،
يتقاسمانها بالتساوي ا
تقريبا( .التفاصيل في الفصل الثاني؛ مؤشرات العنف).
ا
وأيضا بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،بلغ عدد
في االختفاء القسري واالعتقال التعسفي،
ا
ا
ا
منفردا مسؤولية  87في املئة
ومغيبا ،يتحمل النظام
املعتقلين واملختفين في نهاية العام  /213885/ 2018معتقًل
منهم ،بينما تتحمل التنظيمات اإلسًلمية املتشددة مسؤولية  9في املئة منهم( .التفاصيل في الفصل الثاني؛
مؤشرات العنف).

3

مرصد حرمون

حصاد القضية السورية لعام 2018

في املشهد امليداني ،أوردنا في التقرير (الفصل الثالث؛ املشهد امليداني) ثًلث فقرات رئيسة نلخص هنا أهم
ما جاء فيها؛
على صعيد الحرب على تنظيم الدولة اإلسًلمية (داعش) استمرت حرب تصفية التنظيم من دون توقف
ا
تقريبا ،حتى تراجعت سيطرته على األرض إلى ما يقارب  1.5في املئة .جرى ذلك على يد قوات سوريا الديمقراطية
املدعومة من قوات التحالف الدولي في منطقة شرق الفرات ،وعلى يد قوات النظام السوري وامليليشيات
املذهبية املحاربة إلى جانبها ،بدعم من روسيا وإيران ،في املناطق األخرى من القطر ،ومع نهاية العام لم يبق تحت
سيطرة التنظيم سوى تلك املساحة املذكورة أعًله التي تتركز في أرياف دير الزور.
ا
جميعا،
أما الحرب بين النظام وفصائل املعارضة املسلحة ،فكانت حصيلتها هزيمة فصائل املعارضة فيها
بعد الحصار والتجويع والقوة النارية الهائلة التي تعرضوا لها التي قتلت ودمرت كل أسباب الحياة ومستلزماتها.
وانتهى األمر في تلك املعارك معظمها بتسويات عاد فيها النظام إلى تلك املناطقُ ،
وهجر جزء من سكانها أو
معظمهم ،و ُر ِّحل املقاتلون إلى إدلب أو أرياف حلب .ولم يبق في حوزة املعارضة املسلحة سوى منطقة إدلب
املحمية بتسوية تركية روسية.
أما عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في  20كانون الثاني /يناير لطرد املسلحين الكرد من
عفرين ،باستخدام فصائل من املعارضة املسلحة (الجيش الحر) ر َ
أس حربة ،فقد انتهت بعد شهرين بسيطرة
األتراك على كامل املنطقة.
العملية السياسية في هذا العام شهدت تر ا
اجعا ا
بائسا ملسار جنيف (جولة وحيدة فاشلة) على حساب
استمرار مسار آستانة وفاعليته ،إذ اخترعته روسيا بهدف تدجين املعارضة املسلحة ،وفصلها عن املعارضة
السياسية ،والتهام مناطقها واحدة تلو أخرى ،وهذا املسار الذي ترعاه روسيا باالشتراك مع تركيا وإيران ،حقق
ا
نجاحا ا
كبيرا في أداء دوره ،من دون أن يقدم للمعارضة املسلحة أي مطلب ،مهما كان ا
تافها ،باستثناء الباصات
التي نقلتهم إلى الشمال.
مؤتمر سوتش ي الذي صنفناه مع العملية السياسية الذي ُعقد في سوتش ي بطلب روسيا وتخطيطها وإدارتها،
فشل في تحقيق أهدافه بسبب املقاطعة الواسعة له ،سواء من الغرب ،أم من هياكل املعارضة معظمها؛
كاالئتًلف وهيئة التفاوض .لكنه خرج بقرار وحيد يتعلق بتشكيل لجنة تعمل على صوغ دستور جديد للبًلد.
مجلس األمن ا
أيضا أصابه الشلل في املسألة السورية بفضل الفيتو الروس ي الذي أخرجه من دائرة الفعل
والتأثير وحوله إلى ما يشبه السيارة املحطمة التي ال يعمل منها سوى بوقها( .انظر الفصل الخامس – محاوالت
مجلس األمن في القضية السورية)
في املواقف الدولية (الفصل السادس) نشير إلى قرار ترامب األخير بسحب القوات األميركية من سورية الذي
كان بمنزلة زلزال هز العالم ،وفاجأ الجميع ،بمن فيهم أقرب املقربين من البيت األبيض ودوائر صنع القرار
4

مرصد حرمون

حصاد القضية السورية لعام 2018

األميركي ،ووضع الحلفاء واألصدقاء واألعداء في جو من الحيرة والتخبط .ودفع الكرد -الذين وضعوا كل بيضهم
في سلة الواليات املتحدة -إلى البحث املحموم عن مخرج يقيهم خطر االجتياح التركي الوشيك ملناطقهم.
نشير ا
أيضا إلى سعي الروس الستثمار انتصاراتهم العسكرية في عملية سياسية تضمن بقاء النظام ،وبقاء
مصالحهم وسيادتهم على سورية ،وجلب أموال إعادة اإلعمار من الغرب والخليج .من دون ظهور ما يشير إلى
نجاحهم في مسعاهم هذا.
نشير ا
أيضا إلى إصرار تركيا على استكمال السيطرة على الشمال السوري بهدف القضاء على وحدات حماية
تنظيما إر ا
ا
هابيا يتبع لحزب العمال الكردستاني ،واستعداها القتحام منبج
الشعب الكردية املصنفة لديهم
والشريط الحدودي بين الفرات ودجلة ،باستخدام  15000مسلح سوري من الفصائل املؤتمرين بأمرها.
ونًلحظ أن العملية ُوضعت على نار هادئة بعيد قرار ترامب باالنسحاب ،وبعد أن كانت القوات التركية على
وشك الدخول.
إسرائيل عبرت عن ارتياحها لوصول قوات النظام إلى حدودها ،ولم تتوقف عن مًلحقة القوات اإليرانية
على األراض ي السورية وقصفها في أي مكان وفي أي وقت ،مع مًلحظة خفوت هذه العمليات بعد إسقاط طائرة
االستطًلع الروسية بنيران الدفاعات السورية ،وقرار روسيا في إثر ذلك تسليم قوات النظام منظومة الدفاع
الجوي  S-300التي انتهى تسليمها في الشهر العاشر.
نختم بالدول العربية ،وخبر هرولتها باتجاه إعادة عًلقاتها الدبلوماسية مع نظام األسد ،سواء عبر إعادة
فتح السفارات ،بمثل اإلمارات والبحرين ،أم عبر فتح املعابر كاألردن ،أم عبر التنسيق األمني عالي املستوى بمثل
العراق .وأول زيارة لرئيس دولة إلى دمشق منذ ثماني سنوات ،هو الرئيس السوداني عمر البشير الذي حطت
طائرته في دمشق في  16كانون األول /ديسمبر.
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ا
ثانيا :مؤشرات العنف
الضحايا
نعرض أدناه مجموعة من الجداول والرسوم البيانية املفسرة لها التي تعطي صورة كاملة مفصلة عن ضحايا
العام .2018
ضحايا العام  2018موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
الفئة

نيسان

أيار

حزيران تموز

مقاتل

849 1627 1062 1330

910

751

985

631

طفل

166

340

281

100

48

92

84

71

24

امرأة

123

229

162

76

31

46

62

47

18

13

رجل مدني

363

836

932

246

149

230

285

172

87

107

133

مج المدنين

422 1375 1405 652

228

368

431

290

129

155

305

مجموع

ك2

شباط

آذار

آب

أيلول

ت1

ت2

ك1

748

883

797

66% 11212 639

35

103

24

1368

8%

23%

69

17

893

5%

15%

61

3601

21%

61%

102

5862

100% 34%

921 1416 1119 1138 1271 3002 2467 1982

6

%
%
إلى
المجموع إلى
المجموع المدنيين

100% 17074 741 1102 1038 877
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ضحايا العام ( 2018موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر)
الوسيلة
اشتباكات وقصف أرضي

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

ت1

ت2

ك1

المجموع

%

1360 1025 1170

636

591

526

756

320

465

586

473

428

8336

49%

1560 1329

434

385

425

484

294

301

322

507

238

6946

41%

46

82

78

72

88

118

29

42

72

37

831

5%

10

10

25

33

141

37

20

9

10

341

2%

49

58

49

40

29

50

24

21

424

2%

13

6

8

16

18

17

7

136

1%

0

0

0

0

0

0

60

0%

921

877

ك2

شباط

آذار

قصف جوي

667

مفخخات وألغام

96

71

تعذيب وإعدامات

20

15

11

اغتيال وقنص

22

19

19

44

أخرى

7

8

6

5

25

كيماوي

0

0

0

60

0

مجموع

1416 1119 1138 1271 3002 2467 1982
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توزع ضحايا العام ( 2018حسب المحافظات وحسب األشهر)
آب

أيلول

ت1

ت2

ك1

مج

%

156

268

359

2

6

0

3

0

0

0

873

5%

1396 1004

187

78

3

6

130

124

67

40

6

3391

20%

11

67

20

158

495

138

2

2

8

2

1003

6%

0

1

57

322

46

1

1

3

2

435

3%

6

3

18

1

0

0

0

0

47

0%

29

6

1

8

2

14

5

322

2%

6

9

28

8

27

11

352

2%

91

44

75

83

28

2061

12%

74

75

66

26

1840

11%

0

0

0

3

0%

3

5

77

0%

1

63

0%

6394

37%

213

1%

آذار نيسان

أيار حزيران تموز

المحافظة

ك2

شباط

دمشق

30

49

ريف دمشق

350

درعا

40

60

السويداء

2

0

0

القنيطرة

1

6

11

1

حمص

19

30

6

110

92

حماة

101

27

20

34

59

22

حلب

294

564

702

57

32

51

40

أدلب

481

260

237

125

123

145

92

136

طرطوس

0

0

0

0

0

0

0

0

3

الالذقية

0

0

15

0

7

15

30

0

2

0

الرقة

16

6

3

2

4

11

6

1

1

8

4

دير الزور

648

457

442

412

328

533

376

316

578

797

853

654

الحسكة

0

4

3

8

29

90

13

52

9

3

1

1

مجموع
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10

100% 17074 741 1102 1038 877

مرصد حرمون

حصاد القضية السورية لعام 2018

املجازر
الرسم البياني اآلتي يوضح عدد املجازر التي ا ُتكبت عام ُّ ،2018
وتوزعها بحسب املرتكبين.
ر

املصدر :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

اًلعتقال التعسفي واًلختفاء القسري
تفصل بعض التقارير والدراسات بين االعتقال التعسفي واالختفاء القسري ،كما هو حال تقارير الشبكة
ِّ
السورية لحقوق اإلنسان ،مع أنه يصعب التمييز بينهما في الحالة السورية ،لذلك أوردنا البيانات أدناه كما
جاءت في تقرير الشبكة نهاية عام  .2018ونكتفي بتعريف املصطلحين:
 االعتقال التعسفي هو اعتقال األفراد أو احتجازهم من دون وجود دليل على قيامهم بعمل يخالفالقوانين النافذة.
 االختفاء القسري هو االختطاف أو أي حرمان من الحرية اأيا كان نوعه ألسباب سياسية ،يتبعه رفضاالعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص املختفي أو مكان وجوده ،ما يجعله خارج حماية
القانون.
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االعتقال التعسفي

املصدر :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
االختفاء القسري

املصدر :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ا
ثالثا :املشهد امليداني
الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
تتابعت فصول الحرب على تنظيم الدولة اإلسًلمية (داعش) هذا العام ،واستمر في تلقي الضربات والتراجع
َّ
املطرد حتى وصل إلى أسوأ حاالته على اإلطًلق مع نهاية العام ،إذ لم يبق تحت سيطرته سوى بضعة كيلومترات
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مربعة ،تعادل حوالى  1.5في املئة من مساحة سورية ،وهناك من يقدرها بـ  1في املئة فقط( .انظر التفاصيل في
الفقرة الرابعة أدناه "توزع السيطرة والنفوذ").
جاءت هزائم التنظيم الجهادي املتشدد على يد قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف
الدولي من جانب ،وقوات النظام السوري املدعومة بسًلح الجو الروس ي والتنظيمات املذهبية التابعة إليران
ا
وغالبا في الريف
من جانب آخر .خاضت قوات سوريا الديمقراطية املعارك ضد التنظيم شرق نهر الفرات،
الشرقي لدير الزور .واستطاعت طرده من الجيوب معظمها التي كان يسيطر عليها ،أما قوات النظام فخاضت
معاركها ضد التنظيم في مناطق وجوده األخرى ،وبخاصة في أحياء الحجر األسود ومخيم اليرموك والتضامن،
جنوب العاصمة دمشق .وفي حوض اليرموك غرب درعا (جيش خالد بن الوليد) وفي بادية ريف دمشق وبادية
السويداء .واستطاعت إنهاء وجوده في تلك املناطق كلها.
الجدول اآلتي يبين أهم املحطات في الحرب على تنظيم الدولة ،بحسب تسلسلها التاريخي:
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الحرب بين قوات النظام وفصائل املعارضة املسلحة
كان عام  2018بحق عام االنتصارات العسكرية لقوات النظام على فصائل املعارضة املسلحة على الجبهات
معظمها ،وذلك بفضل دعم جوي هائل من سًلح الطيران الروس ي ،ودعم أرض ي هائل من إيران عبر حزب هللا
وباقي امليليشيات التابعة لها ،القادمة من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها.
كان لروسيا دور رئيس في انتصار النظام في معاركه كلها ،سواء بقصفها العنيف ألماكن وجود الفصائل
ا
وأخيرا بترتيب التسويات العسكرية إلنهاء املعارك وخروج
وبيئاتها الحاضنة ،أم بالتغطية الجوية ملعارك النظام،
املقاتلين وذويهم ومن ال يرغب في التسويات إلى مناطق الشمال السوري ،وبخاصة إلى محافظة إدلب .وكان
ا
حاسما في هذا االتجاه ،إذ استطاعت قوات النظام استعادة السيطرة على بلدات عدة جنوب
الشهر الخامس
العاصمة دمشق (ببيًل – بيت سحم – يلدا )..وعلى كامل ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ،وإنهاء وجود
الفصائل املسلحة هناك.
استخدمت قوات النظام في حربها على فصائل املعارضة وعلى بيئاتها الحاضنة أنواع األسلحة املتاحة كلها،
بما فيها السًلح الكيماوي ،إذ جرى توثيق هجومين كبيرين بالسًلح الكيماوي على األقل ،األول في الخامس من
آذار /مارس ،بقصف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بغاز الكلور ،ما تسبب بإصابة  125ا
مدنيا بحالة اختناق
بينهم  100طفل .أما الهجوم الثاني فكان األكبر واألخطر ،حيث هاجمت قوات النظام في السابع من نيسان
ا
شخصا على األقل ،وإصابة  1200آخرين .األمر الذي دفع
مدينة دوما بالسًلح الكيماوي ،ما أدى إلى مقتل 60
ا
كًل من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى توجيه ضربة صاروخية على مواقع عسكرية للنظام بعد أسبوع
من الهجوم.
في الحصيلة ،أصبح النظام يسيطر على أكثر من  60في املئة من مساحة سورية ،بعد أن كان يسيطر على
 53في املئة في بداية العام .ولم يبق خارج سيطرته سوى منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا
الديمقراطية والقوات األميركية ،ومحافظة إدلب وجزء من األرياف املجاورة لها التي تقع تحت سيطرة فصائل
املعارضة املسلحة ،وبصورة رئيسة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ،جبهة النصرة سا ابقا .واملناطق التي سيطرت
عليها تركيا في الشمال عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون .أما فصائل املعارضة املسلحة فتراجعت مساحة
األراض ي التي تقع تحت سيطرتها من  13في املئة في أول العام إلى  10في املئة في نهاية العام( .انظر الفقرة الرابعة
أدناه "توزع السيطرة والنفوذ")
الجدول اآلتي يبرز أهم محطات الحرب بين قوات النظام والفصائل العسكرية املسلحة بحسب تسلسلها
الزمني:
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عملية غصن الزيتون
أعلن الجيش التركي انطًلق عملية غصن الزيتون في مطلع هذا العام ( 20كانون الثاني /يناير) بهدف طرد
املقاتلين األكراد( ،وحدات حماية الشعب ،الجناح العسكري لتنظيم  PYDالذي تتهمه تركيا باإلرهاب والتبعية
لحزب العمال الكردستاني  )PKKمن منطقة عفرين السوري ،وذلك بمساعدة فصائل مسلحة سورية مصنفة
ضمن الجيش الحر ،ومتحالفة مع الجيش التركي وتعمل بإمرته.
وبعد شهرين ا
تقريبا من بدء العملية ،أعلن الجيش التركي في  24آذار /مارس  2018سيطرته على منطقة
عفرين بالكامل وتصفية وجود املسلحين األكراد هناك وانتهاء عملية غصن الزينون.

توزع السيطرة والنفوذ
ُ
نعرض ا
تاليا خريطتين ،األولى تظهران توزع السيطرة في سورية؛ األولى اآلن (نهاية العام  ،)2018والثانية
ُ
تظهر هذا التوزع قبل سنة (في بداية عام  .)2018ثم نعرض رسمين بيانيين ُيظهران باألرقام نسب السيطرة بين
القوى الفاعلة على األرض .وقد تعمدنا توحيد املصدر كي تصح املقارنة بين بداية العام ونهايته.
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ في سورية في نهاية عام .2018
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املصدر :جسور للدراسات – 2019/01/02
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 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ في سورية في بداية عام .2018

املصدر :جسور للدراسات – 2018/01/ 02
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 الرسم البياني رقم ( )1أدناه يبين نسب توزع السيطرة والنفوذ بين القوى الفاعلة في سورية في نهايةعام .2018

 الرسم البياني اآلتي ،رقم ( )2يبين نسب توزع السيطرة والنفوذ بين القوى الفاعلة في سورية في بدايةعام .2018

املصدر :جسور للدراسات
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 الرسم البياني ،رقم ( )3اآلتي يقيم مقارنة بين نسب توزع السيطرة والنفوذ بين القوى الفاعلة فيسورية في نهاية عام .2018

نًلحظ من البيانات أعًله أن قوات نظام األسد ،وقوات سوريا الديمقراطية ،قد حققتا ا
تقدما على األرض
خًلل عام  2018على حساب تنظيم الدولة اإلسًلمية ،وفصائل املعارضة املسلحة ،بحسب ما هو وارد في
الفقرتين األولى والثانية أعًله.

ر ا
ابعا :العملية السياسية

نطلق – تجاو ازا – اسم العملية السياسية على مسارات التفاوضات واملحادثات التي تحصل في مساري
جنيف وآستانة ،وكذلك على ما سمي بـ (مؤتمر الحوار الوطني السوري ،أو مؤتمر سوتش ي للسًلم)

مسارجنيف
جرت جولة تفاوضات وحيدة في هذا املسار ،هي الجولة رقم  ،9في  25كانون الثاني /يناير  ،2018وعقدت في
ا
وسعيا منها إلحياء هذا املسار ،بادرت خمس دول هي الواليات املتحدة وبريطانيا
العاصمة النمساوية فيينا.
وفرنسا واألردن والسعودية ،بتقديم ورقة ،سمتها "االًلورقة" إلى املبعوث األممي الخاص إلى سورية ،ستيفان
دي ميستورا ،تتضمن مقترحات تهدف إلى إحياء العملية السياسية وفق القرار  .2254لكن النظام السوري
19
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رفض هذه الورقة ،كما رفض التفاوض مع وفد هيئة التفاوضات ،وانتهى اللقاء إلى ال ش يء ،كما كان الحال في
اللقاءات الثمانية السابقة.

مسارآستانة
هذا املسار هو األكثر فاعلية ،بل يمكن القول إنه صادر صًلحيات مسار جنيف الذي ترعاه األمم املتحدة
وفاعليته ،وذلك بحكم نفوذ الدول الضامنة الثًلث وتأثيرها ،روسيا وتركيا وإيران.
مأثرة هذا املسار -الذي يفترض أنه مسار عسكري -أنه استطاع تهميش مسار جنيف ،وفصل املعارضة
املسلحة عن املعارضة السياسية واالستفراد بها ،وجرها إلى الهزيمة تدر ا
يجيا عبر اختراع مناطق خفض التصعيد
ِّ
التي كانت بمنزلة مصيدة وقعت بها الفصائل املسلحة ،إذ أدت إلى تجميد الجبهات مع النظام ،وإعطائه الفرصة
ا
جميعا باستثناء إدلب.
لًلستفراد بمناطق سيطرة املعارضة واحدة تلو األخرى ،إلى أن استعادها
حصلت في هذا املسار ثًلث جلسات في هذا العام ،كانت تناقش ا
نظريا قضايا املعتقلين وعودة الًلجئين وفك
الحصار من دون أي تقدم ،لكن ا
عمليا كانت تنجز مهمتها الرئيسة في املحافظة على التهدئة في مناطق خفض
التصعيد حتى تنتهي بسيطرة النظام.

مؤتمرسوتش ي (مؤتمرالحوارالوطني)
في الحقيقة هو لم يكن مسا ارا ،بل جلسة واحدة ُعقدت في مدينة سوتش ي الروسية في  30 – 29كانون الثاني/
ا
وأيضا بهدف غير معلن هو تصفية مسار جنيف بوصفه مسا ارا
يناير  ،2018بدعوة من الحكومة الروسية،
خارج السيطرة الروسية ،ومن ثم انفراد روسيا بالقضية السورية.
قاطعت املؤتمر قوى املعارضة السورية معظمها ،بمثل االئتًلف وهيئة التفاوضات والشخصيات املعارضة
ا
احتجاجا على عدم تنفيذ
معظمها ،أما وفد فصائل املعارضة املسلحة ،فعاد من املطار من دون أن يشارك
الوعود بشأن املعتقلين ،واستمرار القصف الوحش ي للمدنيين ،وكذلك على وضع أعًلم النظام على الفتات
املؤتمر كذلك قاطعت املؤتمر ا
أيضا الواليات املتحدة األميركية وفرنسا وبريطانيا.
فشل املؤتمر في مسعاه ،وخرج بإنجاز وحيد بائس هو االتفاق على تشكيل لجنة إلعادة صوغ الدستور
السوري.
الجدول اآلتي يبين املحطات الخاصة باملسارات الثًلث مرتبة بحسب تسلسلها الزمني.
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وسوتش لعام 2018
مسارات جنيف وأستانة
ي
شهر يوم

الحدث

جولة مفاوضات جديدة وفق
25
مسار جنيف
1

 2930

5

15

7

30

11

 2829

تفاصيل عن الحدث

ن
الفاعلي

التصنيف

مالحظات

شء
لم تسفر عن ي

وفد المعارضة السورية  +وفد
النظام

سياش
ي

جرت المباحثات يف العاصمة
النمساوية.

تم االتفاق عىل إنشاء لجنة
روسيا  -وفود من المعارضة
سوتش للسالم
مؤتمر
ي
دستورية لكتابة الدستور السوري،
ار
(الحو
والجيش الحر  -وفد من النظام
الوطن السوري)
ي
ستعمل برعاية األمم المتحدة
جددت الدول الضامنة التامها
الدول الضامنة :روسيا ،تركيا،
بسيادة سورية وبوحدة وسالمة
جولة محادثات آستانة رقم 9
إيران
أراضيها ،وأكدت عىل إنشاء مناطق
خفض التصعيد.
الضامنون :روسيا  -تركيا  -إيران
الختام عىل وجوب
أكد البيان
ي
وفد عسكري يمثل قوات النظام -
محادثات آستانة رقم  10عودة المهجرين واستكمال جهود
وفد عسكري يمثل المعارضة
بناء الثقة ومكافحة اإلرهاب
المسلحة
اتفاق إدلب  -المعتقلي  -اللجنة روسيا  -تركيا  -إيران  -وفد من
جولة محادثات آستانة رقم
المعارضة والجيش الحر  -وفد
الدستورية  -الالجئي  -وإعادة
11
من النظام
اإلعمار

سياش
ي

سياش -
ي
عسكري

سياش -
ي
عسكري

سوتش الروسية
تم اللقاء يف
ي

سياش -
ي
عسكري

ا
خامسا :محاوًلت مجلس األمن في القضية السورية

ا
إخفاقا ذر ا
يعا في محاوالته كلها املتعلقة بالشأن السوري ،إذ استطاعت روسيا بحكم
سجل مجلس األمن
ا
سلبا ،ا
دائما ،منع املجلس من اتخاذ أي قرار يدين نظام األسد ،أو يؤثر فيه ا
عضوا ا
وغالبا ما وقفت الصين
كونها
إلى جانبها في توفير هذه الحماية.
قرار وحيد تمكن مجلس األمن من تمريره ،هو إقرار هدنة إنسانية في سورية مدتها  30ا
يوما للسماح بدخول
املساعدات واإلجًلء الطبي ،لكن هذا النجاح اقتصر على إصدار القرار ،من دون التنفيذ ،إذ جعلت الخروقات
من هذا القرار ا
حبرا على ورق.
الجدول اآلتي يعطي فكرة وافية عن جهد مجلس األمن في القضية السورية ،مرتبة بحسب تاريخها.
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ا
سادسا :املو اقف الدولية
نشير أدناه إلى أهم املواقف التي اتخذتها بعض الدول الفاعلة في القضية السورية.
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الوًليات املتحدة
هي الًلعب األهم من دون شك ،وهي من يؤثر أكثر من أي دولة أخرى في تحديد أدوار باقي الًلعبين ،وهي التي
لم تشأ أن تكون الًلعب األكبر بقرارها ،وسلمت أمر السوريين إلى روسيا ،وبقيت تقود األدوار من الخلف
وتوزعها ،وبحسب إرادتها ،ومزاج رئيسها تتغير الحسابات واملواقف واملواقع وموازين القوى.
ا
عسكريا في شمال شرق سورية ،أو ما يعرف بشرق الفرات ،حيث تحالفت
اكتفت الواليات املتحدة بالوجود
ا
عسكريا في مهمتهم .وأقامت ا
ا
تحالفا ا
عددا
دوليا لدعم الكرد
مع املسلحين الكرد ملحاربة تنظيم الدولة ،وقادت
من القواعد العسكرية لهذه الغاية ،وبلغ عدد قواتها  2000عنصر.
وجهت الواليات املتحدة ،في  ،14.04.2018وباالشتراك مع فرنسا وبريطانيا ،ضربة عسكرية صاروخية
ملواقع عسكرية تابعة للجيش السوري ،ر ادا على هجوم قوات النظام بالسًلح الكيماوي على مدينة دوما في
.07.04.2018
ا
في  ،19.12.2018غرد ترامب عبر التويتر قائًل إن الواليات املتحدة هزمت تنظيم الدولة اإلسًلمية في
سورية ،ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات األميركية هناك ،وقرر سحبها بسرعة .ومع قراره هذا انطلقت
موجة عاتية من االحتجاجات ،ا
بدءا بمساعديه في البيت األبيض ،وفي دوائر صنع القرار في واشنطن ،مرو ارا
ا
بحلفائه الغربيين ،وصوال إلى حلفائه األكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة اإلسًلمية بإدارته ودعمه وتغطيته
وحمايته .وقد عبر القادة األوروبيون عن استيائهم من هذا القرار الفردي املفاجئ ،كما عبر عن ذلك مسؤولون
كبار في اإلدارة األميركية ،وعلى رأسهم وزير الدفاع ماتيوس الذي استقال في إثر ذلك .أما املقاتلين الكرد
فسارعوا بهلع إلى تأمين حماية لهم ،تقيهم من شر مستطير ،وحال بسبب اقتحام تركي موشك ملناطقهم.
ُبعيد الضغوط املختلفة ،أعلن ترامب في  23.12.2018أنه اتفق مع نظيره التركي على انسحاب بطيء ومنسق
للغاية .وما زالت األصداء واالرتدادات تتوالى من كل حدب وصوب.

روسيا اًلتحادية
ا
ا
تمركزا ر ا
ئيسا في قاعدتي
عسكريا بصورة مباشرة منذ أيلول /سبتمبر  ،2015وتتمركز قواتها
وجدت روسيا
ا
عسكريا لهزيمة فصائل املعارضة
حميميم الجوية ،وطرطوس البحرية ،ومهمتها الرئيسة هي دعم قوات النظام
واستعادة السيطرة على مناطقها ،وكان للقوة النارية الهائلة التي وفرها سًلح الجو الروس ي ،الدور األول في حسم
املعارك ملصلحة النظام ،وفرض تسويات هي ليست أكثر من اتفاقات استسًلم ،وقد حققت في مسعاها هذا
ا
نجاحا ا
كبيرا عام  ،2018إذ تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على أغلب املناطق ،باستثناء شرق
الفرات الذي تسيطر عليه القوات الكردية ،وتحميه الواليات املتحدة ،وباستثناء إدلب التي تسيطر عليها
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الفصائل املسلحة ،وتخضع التفاق روس ي تركي يقض ي بإقامة منطقة عازلة حول املحافظة ،وباستثناء املناطق
الشمالية الغربية التي تسيطر عليها القوات التركية ،وفصائل املعارضة املتحالفة معها( .انظر املشهد امليداني).
بعد سقوط طائرة االستطًلع الروسية بنيران الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ في ،18.09.2018
واتهام إسرائيل بتقصد تلك العملية عبر الخديعة ،قررت روسيا تزويد قوات النظام السوري بمنظومة الدفاع
الجوي  ،S-300وجرى ذلك بالفعل في مطلع الشهر العاشر من عام (.)2018
ا
سياسيا استمرت روسيا بتعطيل عمل مجلس األمن بشأن سورية ،وشل قدرته على اتخاذ القرارات التي
تدين النظام السوري ،أو تؤدي إلى إدانته ،كمشروع القرار الخاص بتأسيس آلية ملحاسبة املتورطين باستخدام
السًلح الكيماوي في سورية( ،يرجى االطًلع على الفصل الخامس – جلسات مجلس األمن في الشأن السوري)،
وعملت روسيا بقدر كبير من النجاح على نقل مركز صنع القرار الخاص بسورية إلى مسار آستانة بصورة
رئيسة ،حيث لها اليد الطولى هناك ،وحيث تتجنب القوى املؤثرة (غير الصديقة) املوجودة في مسار جنيف.
(لًلطًلع على مسار آستانة ومؤتمر سوتش ي ،يرجى النظر في الفصل الرابع من هذا التقرير – العملية السياسية).
ا
عمليا تسيطر روسيا إلى حد بعيد على القرارين السياس ي والعسكري للنظام ،في ما يبدو أنها أصبحت
صاحبة الكلمة األولى في الشأن السوري ،وهي تحاول تكريس منزلتها االستثنائية تلك لتحقيق تسوية سياسية
تًلئم مخططاتها ،هدفها إعادة تدوير نظام األسد ،وجلب التمويل الًلزم إلعادة اإلعمار .لكن ظاهر الحال يشير
إلى أن ذلك ليس ا
متاحا ،فالواليات املتحدة والدول الغربية صاحبة القرار في مسألة التمويل ترفض الخطة
الروسية ،وتصر على ربط إعادة اإلعمار بالحل السياس ي املقبول منها.
بقيت اإلشارة إلى مسألة أخًلقية أكثر منها عسكرية ،هي تبجح الرئيس الروس ي ،ووزير دفاعه ،في غير
مناسبة ،بأن العمليات العسكرية في سورية ،مكنت القوات الروسية التدرب وكسب الخبرات العملية ،واختبار
األسلحة ،وتوفير سوق تجارية لها.

تركيا
كان لتركيا دور مفصلي مهم في إنهاء سيطرة املعارضة املسلحة على عدد من املناطق ،وذلك في إطار لعبة
آستانة ومناطق خفض التصعيد ،حيث استثمرت نفوذها لدى فصائل املعارضة املسلحة لقبول شروط خفض
ا
واضحا أنها تحصل باملقابل
التصعيد ،وما انتهت إليه من تهجير للبشر ،وعودة األرض إلى سيطرة النظام ،وكان
على اعتراف الروس واإليرانيين بمصالحها املتمثلة في السيطرة على مناطق وجود التنظيمات الكردية املسلحة،
وتصفية الوجود املسلح فيها الذي يشكل ته ا
ديدا ا
أمنيا ا
خطرا لها بحسب زعمها.
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في  20.01.2018بدأت القوات التركية ،والفصائل املسلحة السورية العاملة بإمرتها ،هجومها على منطقة
عفرين ،في عملية عسكرية سمتها "غصن الزيتون" هدفها تصفية الوجود الكردي املسلح من املنطقة ،وانتهت
العملية بنجاح في  ،24.03.2018وأصبحت عفرين تحت االحتًلل املباشر للقوات التركية حتى تاريخه.
في  17.09.2018اتفقت تركيا مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة السًلح في محافظة إدلب ،تفصل بين
مقاتلي املعارضة املسلحة وقوات النظام ،وذلك بعد التهديدات السورية والروسية بالحرب على إدلب ،وحشد
ا
القوات لهذا الغرض ،وقد بقي االتفاق ا
ومحترما من الطرفين حتى تاريخه.
قائما

إسرائيل
ا
ظاهرا في الشأن السوري ،مع أنها العب رئيس مهيب الجانب ،مدعوم من دون
ال تحاول إسرائيل التدخل
تحفظ من الواليات املتحدة األميركية ،والكل يخطب وده .لكنها كانت طوال العام تهاجم بًل هوادة مواقع وجود
القوات اإليرانية على األرض السورية ،وتعلن في كل مرة رفضها ألي وجود إيراني مسلح عليها ،واستعدادها الدائم
ا
عسكريا مع هذا الوجود.
للتعامل
ا
سياسيا ،كرر املسؤولون اإلسرائيليون مرات عدة عدم وجود خصومة بينهم وبين النظام السوري ،وقام
نتنياهو بإبًلغ األمين العام لألمم املتحدة ،بأن إسرائيل ال تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار األسد.
وفي بداية الشهر الثامن ،وبعيد تصفية وجود املعارضة املسلحة جنوب غرب سورية ،واقتراب وحدات
الجيش السوري من الحدود مع إسرائيل ،أبدى املسؤولون اإلسرائيليون ارتياحهم ألن حدود هضبة الجوالن في
هذه الحال ،هادئة ومضبوطة ،كما كانت منذ عام  1974إلى ما قبل الثورة.

إيران
حافظت إيران على دعمها املطلق لنظام األسد ،وبكل الوسائل ،ووفرت له امليليشيا املحاربة التي كان لها دور
ا
ا
وثقافيا ،وهنا تكمن
اقتصاديا
كبير في انتصاراته على األرض ،وتغلغلت إيران أكثر فأكثر في املجتمع السوري
خطورتها الكبرى على مستقبل البًلد وقدرتها على النهوض ،وهنا يكمن االختًلف بين املشروع اإليراني في سورية
وغيره من املشروعات ،حيث إنه مشروع سرطاني ال يقوم إال على جثة البًلد ،وتدمير مناعتها وقدرتها على التعافي.
ا
عسكريا ،الطيران
تشارك إيران روسيا في السيطرة على النظام والقرار السوري ،فقد تكاملت أدوار الطرفين
الروس ي في الجو ،والقوات اإليرانية على األرض ،لكن تتميز إيران عن روسيا في السيطرة على األراض ي واملقدرات
االقتصادية ،وفي العبث بالبنية االجتماعية والسكانية ،وحوادث التغيير الديموغرافي بالغ الخطورة.
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ال يمكن تمييز محطات محددة إليران ومواقفها في سورية ،إنما هو مشروع سيطرة يومي ودؤوب .ولعل من
سخرية القدر أن تلتقي مصلحة السوريين مع مصلحة عدوهم التاريخي إسرائيل ،ا
وتاليا الواليات املتحدة ،في
ا
ا
منتظما ،بدعم من الواليات
رفض املشروع اإليراني ،والرغبة في تدميره ،حيث يعمل الطيران اإلسرائيلي عمًل
املتحدة ،على ضرب األهداف العسكرية اإليرانية في سورية.

الدول العربية
ال مواقف مميزة للدول العربية تجاه القضية السورية ،بل املميز هو الًلموقف وانعدام الفعل والتأثير .لكن
مشرف ،األول هو موقف لبنان واألردن من مسألة الًلجئين،
يمكن استثناء أمرين ،كًلهما سلبي ومؤلم وغير ِّ
ا
حيث يعلو الصياح ويتواتر إلعادتهم إلى سورية بأي ثمن ،فضًل عن الضغط عليهم بالوسائل كلها ،وبخاصة في
لبنان .والثاني ،وهو تسارع الهرولة في الشهر األخير من السنة إلعادة تطبيع العًلقات مع نظام األسد.
الجدول اآلتي يوضح أبرز هذه الخطوات
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ا
سابعا :تقديرموقف وتوقعات
عام  :2018التحول إلى حرب عاملية
أدى عنف النظام السوري إلى تحول انتفاضة شعبية سلمية إلى حرب عاملية ثالثة ،استغلتها عشرات الدول،
لتصير األرض السورية ساحة لحرب االستراتيجيات واملصالح.

ّ
بداية مبكرة للمأساة

بعد موت حافظ األسد عام  2000مباشرة ،كان الغموض يلف املرحلة التي تليه ،وكان السوريون ُيفكرون
ا
مزروعا في أنفسهم طوال مدة حكم األسد األب مدة ثًلثين ا
عاما ،وحتى
بمستقبل بلدهم بالهمس ،فالخوف كان
قاعدة السلطة الدكتاتورية ،كما رموزها ومسؤولي أمنها وموظفيها ،والعسكريين منهم بخاصة ،كانوا ينامون
َ
ساعاتهم على قلق ،ويصحون على تشوش وغموض حول من سيتسلم منصب الرئيس ،غير أن "الكبار" في
السلطة األمنية والعسكرية ،كانوا على علم بما جرى إعداده خًلل سبع سنوات بعد موت باسل أسد ،ومع ذلك
لم يكونوا على ثقة بأن األمر سيجري بسهولة لتنصيب بشار خليفة "يرث" أباه ،ولم تكن الرموز القوية في
السلطة على تفاهم واتفاق.
أسرعت القوى العسكرية األمنية التي كان قد رتبها حافظ أسد لتكون مطواعة بيد ابنه بشار ،وتخلصت
من أي رهانات على شخص آخر ،حتى لو من الطائفة نفسها ،وسرعان ما سيطرت على الشارع واملؤسسات
املختلفة من خًلل جيش جرار من األجهزة األمنية التي كان ُيدر عددها بعدد قوات الجيش السوري النظامي
نفسه ،ومنحت بشار رتبة "فريق أول" لتخضع له املؤسسة العسكرية ،ثم جاءت جلسة استمرت  5دقائق في
عاما إلى  34ا
مجلس النواب ،جرى خًللها تعديل الدستور لخفض الحد األدنى لعمر الرئيس من  40ا
عاما ليصبح
بشار واراثا في رئاسة سورية خًلل أحد عشر ا
يوما بعد موت أبيه.

وعود وهمية

بعد استًلمه السلطة ُنصح األسد االبن أن يمنح ا
نوعا من حرية التعبير ،فسمح باستخدام الـ "فيسبوك"
ِّ
ووعد بإصًلحات خطوة خطوة ،وهو ما وصفته املعارضة بـ "ربيع دمشق" ،وتوهمت أن إعطاء الشعب حق
ممارسة حرية التعبير والتنظيم هو أمر ممكن ،لكن سرعان ما تبين أن خطواته خديعة هدفها ترويض الحياة
السياسية ،ومصادرة كل احتمال يزعزع استقرار السلطة بين يديه ،ورفض املض ي في اإلصًلحات السياسية
بحجة أن األولوية هي لإلصًلح االقتصادي.
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بعد سنتين ،تراجع األسد االبن تدر ا
يجيا عن الحرية الشكلية الهامشية التي منحها ،ثم جاء اتهامه من املجتمع
ُ
الدولي بالضلوع في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري ،وأرغم على سحب القوات
السورية من لبنان ،وساءت عًلقته مع محيطه العربي ومع دول الجوار ،وانقطعت عًلقته بأوروبا ،وبدأ
ا
داخليا ،فأصدر قانون إعًلم دكتاتوري وقمعي ،وبدأ بتغيير الحرس القديم بحرس جديد
بالتضييق واالنكشاف
ا
أكثر طائفية وشوفينية وعنفا ،كما سيطر على االقتصاد السوري عبر أفراد من األسرة وكثير من املنتفعين من
ا
ا
الدائرة األولى حوله ،فضًل عن كثير من رجال األمن الذين صار بيدهم اقتصاد سورية فضًل عن أمنها ،وبدأ
ا
ا
دستورا ُمفصًل له ،يمنح الرئيس صًلحيات استثنائية ال تتوافر ألي
االنفتاح غير املتوازن مع إيران ،وأصدر
رئيس أو ملك في العالم.

بداية انكشاف الكارثة
لم يصمد ادعاء الديمقراطية عند األسد االبن أكثر من ثًلث سنوات ،وبدأ التراجع البطيء تارة والسريع
تارات أخرى ،وعام  2011بدأ التراجع الكارثي واالنكشاف الفاضح ملاهية الدولة وعمقها وسوئها ،تلك التي أعاد
األسد االبن صوغها بعد أن "ورثها" من والده الذي أسسها دولة شمولية أمنية طائفية بامتياز.
ا
واضحا أن األسد االبن يؤسس نسخة جديدة لًلستبداد في سورية ،وحين انطلقت
منذ عام  2010بدا
االنتفاضة السلمية عام  2011التي طالبت بداية بالقليل من الحرية والكرامة وكف يد األجهزة األمنية عن حياة
البشر ،أفرغ نظام األسد االبن أسوأ ما في جعبته الدموية حين أرسل آلته العسكرية لتقتل الشعب الذي طالب
بالحرية بعد أحد عشر ا
يف فيها بأي وعود ديمقراطية.
عاما من سلطة الدكتاتور االبن لم ِّ
بعد ثًلثة أشهر تحولت االنتفاضة السلمية املطلبية إلى ثورة عارمة ،وبعد ستة أشهر تحولت من ثورة
سلمية إلى مسلحة ،بسبب استخدام النظام اآللة الحربية والعنف الشديد ضد السوريين ،فخًلل ستة أشهر
قتل النظام نحو  20ألف سوري ،وبحلول نهاية السنة الثانية صار العدد بمئات األلوف.
جدا ،ومقموعة ا
كانت املعا ضة السورية ضعيفة ا
جدا ،وغير منظمة ،بل ليس لديها القدرة على التنظيم،
ر
وفي الوقت نفسه كانت تحمل بعض أمراض النظام ،وذلك نتيجة منع الحياة السياسية في سورية طوال نحو
أربعة عقود ،وقمع املعارضين وسجنهم وتعذيبهم ،ما جعل سورية تحت هيمنة الحزب الواحد (البعث) الذي
تستخدمه األجهزة األمنية غطاء لها ،لهذا انطلقت الثورة بًل رأس وبًل تنظيم وبًل قيادة ،وكانت شعبية وأهلية،
استهدف النظام خيرة الشباب الذين قادوها بوعي وسلمية ،فقتلهم بالتسلسل وأفلت اإلسًلميين.
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التحول إلى حرب كبرى
بعد إفراغ النظام السجون من اإلسًلميين ،تحولت الثورة في جزء كبير منها إلى األسلمة ،وبخاصة املسلحة
منها ،كما سهل عنف النظام اجتذاب التنظيمات اإلرهابية املتشددة التكفيرية كلها في املنطقة ،ووجدت إيران
الثورة السورية فرصة لها للهيمنة على سورية عبر ميليشيات شيعية طائفية منفلتة من لبنان والعراق
وأفغانستان ،وجدت روسيا أن حاجة النظام السوري إليها هو مفتاح سيطرتها على سورية وشرق املتوسط،
ذلك كله فسح في املقابل لدول عربية خليجية ،ودول إقليمية ،والواليات املتحدة وأوروبا ،لتتدخل في سورية
بعمق ،ما حول سورية خًلل سبع سنوات إلى ساحة حرب محلية  -إقليمية  -دولية.
بعد ثماني سنوات من بدء الثورة ،صارت سورية ساحة ملا يمكن وصفه بـ "الحرب العاملية الثالثة" ،ذلك أن
أكثر من عشرين دولة تتدخل في الشأن السوري ،ولها قوات عسكرية ونفوذ ،وتتقاسم هذه الدول سورية،
وتتحكم في الحل والحرب والسلم ،وتتناوش وتتصارع وتتحدى بعضها ،وتختلف في االستراتيجيات واألهداف،
وصار الشعب السوري ا
وقودا لهذه الحرب.
دخلت روسيا بثقلها كله في سورية ،وأنشأت فيها قواعد عسكرية برية وجوية وبحرية ،وحمت النظام
ا
أوال أال تخسر آخر موطئ قدم لها في املتوسط ،ا
ثانيا تحول بوتين إلى قيصر
السوري بقوة ،مقابل ثًلث فوائد:
ا
عبر امللف السوري ،وثالثا عودة روسيا إلى الساحة الدولية كدولة عظمى وليس محض دولة كبرى.
دخلت الواليات املتحدة بثقلها كله إلى سورية ،وأنشأت فيها قواعد عسكرية برية وجوية ،ودعمت املعارضة
السورية بصورة سطحية ،واستخدمت األكراد قوات برية لها ،وتمسكت بالتغيير السياس ي الشامل في سورية،
ا
وأرادت من وراء استقرارها في سوري ثًلث فوائد :أوال أن تحارب اإلرهاب السني التكفيري ،ومعه اإلرهاب الشيعي
ا ُ
اإليراني املتشدد ،ا
ثانيا أن تضع يدها على منابع النفط والغاز في سورية ،وثالثا أن تفهم روسيا أنها لن تسمح لها
ا
بإدارة أزمات دولية وحدها ،وأن الشرق األوسط ال يمكن أن يكون ا
روسيا.
ملعبا
ا
قواعدا عسكرية برية وجوية ،وتغولت في املجتمع ،وغيرت
دخلت إيران بثقلها كله إلى سورية ،وأنشأت فيها
ا
طائفيا ،ودعمت النظام السوري بًل حدود ،ومنعته
في التركيبة الديموغرافية في سورية ،وانتقمت من السوريين
ا
ُ
كما روسيا -من السقوط واالنهيار ،مقابل ثًلثة فوائد :أوال أن تكمل هًللها الشيعي االستعماري الذي يصلطهران باملتوسط عبر العراق وسورية ولبنان ،ا
ثانيا أن تقرض نفسها عبر امللف السوري بوصفها قوة إقليمية
ا
ُيحسب لها حساب ،وثالثا أن تستخدم نفوذها في سورية وقربها من إسرائيل البتزاز الواليات املتحدة ومفاوضتها.
ا
قواعدا عسكرية برية ،ودعمت فصائل املعارضة
كذلك ،دخلت تركيا بثقلها كله إلى سورية ،وأنشأت فيها
السورية في الشمال ،وقدمت أسلحة وتسهيًلت كبيرة لها ،وتحدت الواليات املتحدة وغيرت تحالفاتها الدولية،
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ا
ا
أوال أن ُتبعد الخطر الكردي االنفصالي عن حدودها ،ا
إقليميا
ثانيا أن تفرض نفسها ًّندا
مقابل ثًلثة فوائد:
ا
ا
اقتصاديا.
لروسيا والواليات املتحدة وإيران ،وثالثا أن تستفيد
إضافة إلى املتدخلين األربعة الكبار ،تدخلت دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا وغيرها،
ا
جنودا إلى سورية ضمن التحالف الدولي ،من أجل أال تخرج من الـ "الكعكة" السورية من دون
وجميعها أرسل
ا
فائدة ،كما تدخلت دول خليجية ،وكلها من أجل إبعاد الخطر اإليراني الذي يهددها أيضا ،وألمل هذه الدول في
عال عبر البوابة السورية.
أن يكون لها صوت إقليمي ٍ
ا
بعيدا عن الدول ،كان هناك تدخًلت أخرى في مستوى التنظيمات وامليليشيات واملافيات الدولية العابرة
للحدود ،كتنظيم القاعدة ،وتنظيم الدولة اإلسًلمية ،ومئات امليليشيات اإليرانية ،وميليشيات لبنانية،
وميليشيات كردية من العراق وإيران وتركيا ،وكلها تعاملت مع سورية كمرتزقة ومافيات ،واستسهلت استخدام
ا
ا
ا
ا
عسكريا،
طائفيا أو
اقتصاديا أو
سياسيا أو
العنف لتحقيق غايات من ُيشعلها ،ولتستفيد هي نفسها مباشرة،
وحولت هذه امليليشيات سورية بسرعة إلى أرض فوض ى وموت ،وهو ما قامت به عدد من الدول سابقة الذكر
ا
أيضا.

توقعات متواضعة
خًلل ثماني سنوات ،من عام  2011وحتى اليوم ،تحولت األرض السورية من ساحة ثورة تطلب الحرية ،إلى
ساحة لحرب عاملية ثالثة من نوع جديد ،حرب يختلط فيها السياس ي بالعسكري باالقتصادي باالجتماعي،
ا ُ
كثيرا ،وتستخدم فيها أنواع األسلحة كلها؛ املباشرة وغير املباشرة ،وتتدخل فيها
وتختلط فيها التحالفات وتتغير
عشرات الدول صاحبة املشروعات واألهداف واالستراتيجيات واأليديولوجيات املتناقضة واملتنافرة.
هذا الكم الهائل من املتدخلين في امللف السوري ،والكم الهائل من التناقضات بين هؤالء املتدخلين ،وشبه
ا
جميعها ،وحساسية موقع سورية الجيو  -سياس ي ،يدعو
االستحالة في إيجاد قاسم مشترك وسطي بينها ُيرضيها
ا
إلى القناعة بأن الحرب العاملية الثالثة هذه ستستمر ا
مددا طويلة ،ولن تجد لها حلوال قريبة ،ال سياسية وال
عسكرية ،وستكون بداية لرسم خرائط الشرق األوسط من جديد ،لكن مع األسف سيكون تغيير الخرائط هذا
على حساب مقتل مًليين السوريين ولجوئهم ومآسيهم.

30

مرصد حرمون

حصاد القضية السورية لعام 2018

تسلسل أهم األحداث في الشأن السوري لعام 2018
ن
تسلسل أهم األحداث يف الشأن السوري لعام 2018
شهر

يوم

الحدث

تفاصيل عن الحدث

إعالن الرئيس الت يك عن بدء
بدء العملية العسكرية (غصن
العملية العسكرية لطرد المقاتلي
20
الزيتون) يف عفرين
األك راد من منطقة عفرين
اجتماع طارئ لمجلس األمن
 23بشأن التطورات العسكرية يف
منطقة عفرين

1

2

3

دعت إليه فرنسا

وثيقة صاغتها خمس دول يه
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
إصدار وثيقة مقتحات من
والسعودية واألردن ،تتضمن
قبل خمسة دول بشأن
24
األمم ديمستورا
توصيات للمبعوث
ي
محادثات السالم حول سورية
حول محادثات السالم القادمة يف
فيينا
25

بدء محادثات السالم بي
المعارضة السورية والنظام

ن
الفاعلي

التصنيف

الجيش الت يك  +فصائل سورية
مسلحة تابعة للجيش الحر
ومتحالفة مع الجيش الت يك يف
العملية

عسكري

فرنسا  -مجلس األمن

سياش
ي

الواليات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا والسعودية واألردن

مالحظات

لم تصدر عن االجتماع أي إدانة أو
إعالن مشتك

سياش
ي

وفد المعارضة السورية بشقيها
سياش
ي
السياش والمسلح  +وفد النظام
ي

جولة من محادثات جنيف برعاية
األمم المتحدة ،رغم انعقادها يف
العاصمة النمساوية.
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سوتش للسالم
مؤتمر
ي
الوطن السوري)
(الحوار
ي

تم االتفاق عىل إنشاء لجنة
دستورية لكتابة الدستور السوري،
ستعمل برعاية األمم المتحدة

روسيا  -وفود من المعارضة
والجيش الحر  -وفد من النظام

سياش
ي

31

اجتماع لمجلس األمن

اإلنسان يف سورية
مناقشة الوضع
ي

مجلس األمن

سياش
ي

فشل االجتماع يف التوصل ألي
نتيجة

5

اجتماع طارئ لمجلس األمن

مجلس األمن

سياش
ي

فشل االجتماع يف التوصل ألي
نتيجة

8

اجتماع طارئ لمجلس األمن

مجلس األمن

سياش
ي

24

اجتماع طارئ لمجلس األمن

بشأن إعالن هدنة إنسانسة يف
سورية

مجلس األمن

سياش
ي

5

قوات النظام السوري تقصف
بلدة حمورية يف الغوطة
الشقية بغاز الكلور

مدن بحالة اختناق
إصابة  125ي
ً
بينهم  100طفل تقريبا

قوات النظام السوري

عسكري

19

اجتماع لمجلس األمن

لبحث وضع حقوق اإلنسان يف
سورية

مجلس األمن

سياش
ي

الجيش الت يك  +فصائل سورية
مسلحة تابعة للجيش الحر
ومتحالفة مع الجيش الت يك يف
العملية

عسكري

بشأن مشوع قرار لتأسيس آلية
لمحاسبة المتورطي باستخدام
السالح الكيماوي يف سورية
بشأن إعالن هدنة إنسانسة يف
سورية

إعالن الجيش الت يك سيطرته
عىل كامل منطقة عفرين
24
وانتهاء عملية غصن الزيتن

31

فشل االجتماع يف التوصل ألي
نتيجة
نجح المجلس يف إقرار هدنة مدتها
 30يوما للسماح بدخول
الطن
المساعدات واإلجالء ي

فشل االجتماع يف التوصل ألي
نتيجة
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4

2

يع رقم خاص بتنظيم المناطق العشوائية
صدور المرسوم التش ي
غت المنظمة
 10عن الرئيس السوري

رئيس النظام السوري

7

ً
النظام يشن هجوما باألسلحة
الكيماوية عىل مدينة دوما
بريف دمشق

أسفر الهجوم عن مقتل ر
أكت من 60
ً
شخصا وإصابة  1200آخرين

قوات النظام السوري

10

14

14

11

15
5
16

20

7
6
8

5
19
23
7
25
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تشكيل لجنة تحقيق جديدة
لتحديد المسؤولية عن هجمات
اجتماع لمجلس األمن
بالسالح الكيماوي
ً
الضبة أمتكية فرنسية بريطانية ،ردا
القوات األمتكية والفرنسية
عىل هجوم النظام بالسالح
ضبة عسكرية غربية عىل
والتيطانية
الكيماوي عىل دوما يف 7
مواقععسكرية للنظام السوري
نيسان/أبريل الجاري
بغرض التنديد بالضبات الجوية
مجلس األمن
األمتكية والتيطانية والفرنسية عىل
اجتماع لمجلس األمن
سورية
سيطرة قوات النظام عىل
بعد النتهاء من تهجت المدنيي
قوات النظام
بلدات ببيال وبيت سحم
والمقاتلية من المنطقة
ويلدا جنوب العاصمة دمشق
جددت الدول الضامنة التامها
الدول الضامنة :روسيا ،تركيا،
بسيادة سورية وبوحدة وسالمة
جولة محادثات آستانة رقم 9
إيران
أراضيها ،وأكدت عىل إنشاء مناطق
خفض التصعيد.
سيطرة قوات النظام عىل
بعد خروج آخر دفعة من المهجرين
قوات النظام
الشمال
يف حمص
ي
كامل ر ي
يف حلب وإدلب
إل ر ي
الجنون
وحماة
ي
سيطرة قوات النظام عىل
أحياء التضامن والحجر
قوات النظام
مقاتىل تنظيم الدولة
بعد طرد
ي
األسود ومخيم التموك
جنوب العاصمة دمشق
الحجة حسب الوزير أن قرار إبعاد
تضي ح وزير خارجية اإلمارات
سورية حرم الدول العربية من
اإلمارات
حول خطأ إبعاد سورية عن
العرن
القدرة عىل التأثت والتدخل
ي
الجامعة العربية
للمساعدة يف حل القضية السورية
صدور مذكرة اعتقال دولية
بتهمة اإلشاف عىل جرائم فظيعة
بحق مدير المخابرات الجوية
األلمان
المدع العام
ارتكبتها المخابرات الجوية ،تشمل
ي
ي
جميل حسن ،عن االدعاء
التعذيب واالغتصاب والقتل
األلمان
العام
ي
تبن بيان حول الوضع يف جنوب
ي
مجلس األمن
اجتماع طارئ لمجلس األمن
غرب سورية
سيطرة قوات المعارضة
قاطن
بعد خروج آخر دفعة من
ي
فصائل المعارضة المسلحة
بلدن كفريا
المسلحة عىل ي
البلدتي من الطائفة الشيعية.
والفوعة شمال إدلب
الفنانة يم سكاف
وفاة الفنانة الثائرة يم سكاف
ً
أدت العملية لمقتل  221شخصا
هجوم تنظيم الدولة عىل
وإصابة ر
تنظيم الدولة اإلسالمية
أكت من  200آخرين
قرى يف ريف السويداء الش يف
واختطاف  35إمرأة وطفل
الضامنون :روسيا  -تركيا  -إيران
الختام عىل وجوب
أكد البيان
ي
وفد عسكري يمثل قوات النظام -
محادثات آستانة رقم  10عودة المهجرين واستكمال جهود
وفد عسكري يمثل المعارضة
بناء الثقة ومكافحة اإلرهاب
المسلحة
مجلس األمن

33

حسب حقوقيي ،فإن الهدف
تنظيم الرئيس ،غت المعلن ،هو إحداث
ي
تغيت ديموغر ياف يف مناطق المعارضة.
عسكري
فشل االجتماع يف اتخاذ قرار بسبب
سياش
ي
الروش
الفيتو
ي
تم استهداف مواقع عسكرية ذات
عسكري
عالقة بالهجوم وبالسالح الكيماوي

سياش
ي

فشل االجتماع بسبب رفض
المجلس النظر يف المشوع المقد
من روسيا

عسكري

سياش
ي

عسكري
مقاتىل تنظيم الدولة خرج
جزء من
ي
عسكري نحو بادية الشام وبادية محافظة
السويداء بتتيب من النظام

سياش
ي

عدالة

سياش
ي

فشل االجتماع بسبب اعتاض
روسيا عىل إصدار البيان

عسكري
اجتماع
ي

يف منفاها جنوب باريس

عسكري

سياش -
ي
عسكري

سوتش الروسية
تم اللقاء يف
ي
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2

سيطرة قوات النظام عىل
كامل منطقة حوض التموك
غرن درعا.
ي

مقاتىل جيش خالد ابن
بعد طرد
ي
الوليد المبايع لتنظيم داعش

قوات النظام

5

سيطرة قوات سوريا
الديمقراطية المدعومة من
قوات التحالف عىل جيب
رئيس كان تحت سيطرة
تنظيم الدولة

الجيب ممتد من الحدود اإلدارية
الجنوبية لمحافظة الحسكة ،وحن
المنطقة الواقعة عىل مقربة من
شق بلدة الباغوز بريف دير الزور
الش يف ،عىل طول نحو  85كلم من
الحدود السورية – العراقية،
وبمساحة تقارب  1670كلم مرب ع

قوات سورية الديمقراطية -
الدول
قوات التحالف
ي

12

سيطرة قوات النظام عىل
بادين السويداء
كامل
ي
الشقية والشمالية الشقية

مقاتىل تنظيم الدولة
بعد طرد
ي

قوات النظام السوري

8

1

قوات النظام السوري.
قوات النظام وميليشيا متحالفة
بدء محاضة مخيم الركبان معها تقطع الطرق المؤدية إل مخيم الميليشيا العراقية المتحالفة مع
الركبان وتمنع وصول اإلمدادات إليه قوات النظام ،والتابعة إليران

2

شكل "المجلس العام لإلدارة الذاتية
شمال وشق سورية" هيئة تنفيذية
تشكيل هيئة تنفيذية
للمناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة
للمناطق الخاضعة لسيطرة
الذاتية الكردية .وتم انتخاب
اإلدارة الذاتية الكردية.
الرؤساء المشتكي للهيئات التابعة
لها

2

10

عسكري

عسكري

جلسة نقاش مفتوحة حول خطر
اجتماع لمجلس األمن
24
تنظيم الدولة
غارة إشائيلية عىل أهداف 200
غارات إشائيلية عنيفة
عسكري
الجيش اإلشائيلس
عسكرية إيرانية تم فيها إسقاط
 4ومكثفة عىل مواقع عسكرية
قنبلة وصاروخ 800
إيرانية يف سورية
منطقة متوعة السالح تفصل بي
الروش الت يك عىل
اإلتفاق
ي
عسكري
روسيا  -تركيا
مقاتىل المعارضة المسلحة وقوات
17
ي
إقامة منطقة عازلة حول إدلب
النظام السوري
إسقاط طائرة استطالع
أسقطت بالخطأ بواسطة الدفاعات
روسية بنتان القوات السورية
ً
الروش عسكري
الجيش السوري  -الجيش
السورية قرب قاعدة حميميم
17
ي
ومقتل  15عسكريا كانوا عىل
الساحلية
متنها
مجلس األمن

9

عسكري

تسليم منظومة الدفاع الجوي
الروسية إس  300إل سورية

فصائل المعارضة المسلحة
المتواجدة يف إدلب تستكمل عملية
استكمال عملية سحب
إخراج األسلحة الثقيلة من المنطقة
 7األسلحة الثقيلة من المنطقة
المتوعة السالح يف إدلب تنفيذا
المتوعة السالح يف إدلب
الروش الت يك حول إقامة
لالتفاق
ي
منطقة متوعة السالح هناك
اإلعالن عن تحرير مختطفات
السويداء من قبضة تنظيم
8
الدولة
مرسوم للعفو عن المتخلفي أصدر األسد مرسوما يعفو فيه عن
جميع الفارين من الخدمة اإلل زامية
أو الفارين من الخدمة
8
داخل سورية وخارجها..
اإلل زامية
جلسة طارئة لمجلس األمن االستماع إل غفادة ديمستورل حول
26
تشكيل اللجنة الدستورية
الدول حول سورية
ي
اجتماع زعماء تركيا وروسيا
 27وفرنسا وألمانيا يف استنبول
لمناقشة الشأن السوري

35

سياش
ي

نقاش فقط

حملت موسكو تل أبيب مسؤولية
إسقاط الطائرة ،ما تسبب بأزمة
دبلومسية بي البلدين

إنسان
ي

المجلس العام لإلدارة الذاتية
شمال وشق سورية

سياش -
ي
محىل
ي

وزارة الدفاع الروسية

عسكري

فصائل المعارضة المسلحة
العاملة يف إدلب.
بإشاف القوات التكية

عسكري

قوات النظام السوري

عسكري

الحكمومة السورية

عسكري

مجلس األمن

سياش -
ي
دول
ي

زعماء الدول األرب ع

سياش -
ي
دول
ي

حسب وكالة األناضول

بناء عىل طلب فرنسا وبريطانيا
والواليات المتحدة

مرصد حرمون

حصاد القضية السورية لعام 2018

4

10
11

عىل
نش
المسؤولي األمنيي هم :ي
إصدار اإلدعاء العام الفر ي
ثالث مذكرات اعتقال بحق مملوك  -جميل حسن  -عبد السالم
محمود
ثالثة مسؤولي أمنيي سوريي
اسئناف قوات سوريا
الديمقراطية لمعاركها ضد
تنظيم الدولة

معتقىل السويداء
 18اإلفراج عن
ي

19

تصفية وجود تنظيم الدولة
يف بادية الشام

  28جولة مباحثات آستانة رقم11
29
8

وفاة المعارض عبدهللا هوشة

14

اجتماع لمجلس األمن

14

16
12
19

27

28

نش
اإلدعاء العام الفر ي

اسئناف المعارك بعد توقفها بسبب
قوات سوريا الديمقراطية
القصف الت يك للمواقع الكردية
شمال سورية
أفرج تنظيم الدولة عن  19امرأة
تنظيم الدولة  -جيش النظام
وطفل كان قد اختطفهم من قرى
السوري
السويداء يف تموز /يوليو 2018
أنىه جيش النظام السوري وجود
جيش النظام السوري  -تنظيم
تنظيم الدولة يف تالل الصفا ،آخر
الدولة اإلسالمية
معقل للتنظيم يف بادية الشام
اتفاق إدلب  -المعتقلي  -اللجنة روسيا  -تركيا  -إيران  -وفد من
المعرضة والجيش الحر  -وفد
الدستورية  -الالجئي  -وإعادة
من النظام
اإلعمار
رحل يف متله بالالذقية  -عن 78
عبدهللا هوشة
عاما  -بعد ضاع مع المرض
اقتاع سنوي لتمديد الموافقة عىل
إدخال مساعدات إنسانية إل سورية

مجلس األمن

عدالة

عسكري

إنسان
ي

عسكري
سياش -
ي
عسكري
اجتماع
ي
سياش امتنعت روسيا والصي عن التصويت
ي

سيطرة قوات سوريا
مقاتىل تنظيم الدولة قوات سوريا الديمقراطية  -قوات
طرد
بعد
من
الديمقراطية المدعومة
ي
مقاتىل تنظيم عسكري
الدول -
قوات التحالف عىل بلدة اإلسالمية إثر معارك ضارية استمرت التحالف
ي
ي
الدولة اإلسالمية
عدة أشهر
هجي يف الريف الش يف لدير
الزور
السودان عمر
وصول الرئيس
ي
عرن منذ بدء
يه أول زيارة لزعيم ي
سياش
البشت
عمر
ئيس
ر
ال
يارة
ز
ف
دمشق
البشت إل
ي
ي
الضاع السوري
رسمية
برر ترامب قراره بهزيمة تنظيم
إعالن الرئيس األمت يك عن
سياش -
الدولة اإلسالمية يف سورية ،وهو
ي
يك
األمت
ئيس
ر
ال
كية
قراره سحب القوات األمت
ي
عسكري
المتر الوحيد لوجود القوات
من سورية
األمتكية هناك
السبب المعلن هو حرص حكومة
إعالن اإلمارات فتح سفارتها اإلمارات عىل إعادة العالقات بي
سياش
وزارة الخارجية يف دولة اإلمارات
ي
البلدين الشقيقي ،ودرء مخاطر
يف دمشق
التدخالت اإلقليمية يف سورية
السبب المعلن هو حرص حكومة
البحرين عىل استمرار العالقات مع
إعالن البحرين استمرار
سياش
البحرين
دولة
ف
الخارجية
ارة
ز
و
سورية ،وعىل أهمية تفعيل الدور
ي
ي
العمل يف سفارتها بدمشق
العرن للحفاظ عىل استقالل سورية
ي
ووحدة أراضيها
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باش القائم باألعمال عمله فور
اإلعالن

