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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

   1أوًل

أشخاص سقطوا على األرض السورية هذه املدة بحسب ما استطعنا رصده، عدد املدنيين منهم  308

ا، نسبتهم  98   22باملئة. من هؤالء املدنيين  32مدنيًّ
ا

باملئة إلى مجموع القتلى املدنيين، ومنهم  22نسبتهم طفًل

 باملئة. 17امرأة نسبتهم  17

باملئة من إجمالي القتلى سقطوا في محافظة درعا بسبب الحرب التي باشرها النظام الستعادة املناطق  38

ا من املدنيين. بينما سقط على أرض دير الزور  من القتلى، باملئة  30الخارجة عن سيطرته، نصفهم تقريبا

، 36غالبيتهم العظمى من املقاتلين، والسبب املعتاد هو الحرب على تنظيم الدولة. أما قتلى إدلب الـ 

ا، حيث أعدمت خًليا من تنظيم الدولة   أو إعداما
ا

 8وغالبيتهم من املقاتلين، فقد قتل معظمهم اغتياال

ا، بينما اغتي  من هيئة تحرير الشام من قبل  11ل مقاتلين من الجيش الحر كانت قد اختطفتهم سابقا
ا

مقاتًل

 مجهولين.   

ا ما سقط الضحايا  30الغريب في أخبار القتلى هذه املدة هو سقوط  ا في محافظة الًلذقية، ونادرا شخصا

على أرضها، وهؤالء القتلى من املقاتلين معظمهم، أما السبب فهو الهجوم املفاجئ الذي شنته فصائل 

ا منهم، وإصابة  27ت النظام في جبال الًلذقية الشمالية، ما أدى إلى مقتل معارضة مسلحة على قوا عنصرا

 العشرات. 

نختم في موضوع الضحايا ببعض ما ورد في تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن النصف األول 

ا قتلوا خًلل الشهور الستة األولى من هذا  4759من هذا العام، فقد ذكر التقرير أن   146العام، منهم مدنيًّ

ا قتلوا تحت التعذيب، وما ال يقل عن  مجزرة ارتكبت في هذه املدة يتحمل النظام مسؤولية  186شخصا

 مجزرة منها، بينا يتحمل الطيران الروس ي وطيران التحالف مسؤولية الباقين. 122

عثرت املفاوضات في املشهد امليداني، طغت أحداث الجنوب الغربي على باقي األحداث في الوطن، فقد ت

بين الروسيين وممثلي الفصائل املسلحة مرات عدة بسبب الشروط املذلة التي حاول الروسيون فرضها على 

الفصائل، ومع كل توقف للمفاوضات يعود الطيران الروس ي وطيران النظام إلى قصف مدن درعا وبلداتها، 

ديارهم باتجاه حدود األردن والجوالن املحتل،  ألفا عن 350ما تسبب بهذا العدد من القتلى، إضافة إلى نزوح 

حيث رفضت حكومتا األردن وإسرائيل السماح ألي منهم بالعبور، وفي السادس من تموز / يوليو توصل 

الفريقان إلى اتفاق يقض ي بوقف إطًلق النار في املناطق الشرقية من محافظة درعا، وبانسحاب قوات 

ها مع عودة مؤسسات الدولية الخدمية إليها، وأن تسلم املعارضة النظام من أربع بلدات كانت قد دخلت

املسلحة سًلحها الثقيل على مراحل، وأن يعود املدنيون الفارون من املعارك إلى ديارهم بضمانات روسية،  

وأن تنتشر عناصر الشرطة العسكرية الروسية في املحافظة، وعدم دخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة 

                                                             
 يغطيه التقرير الزمن الذييقصد باملدة   1
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مع إعطاء مدة ستة أشهر للمنشقين واملطلوبين للخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم. وقد عاد  املعارضة،

النازحون في إثر اإلتفاق إلى ديارهم، وفرغت الحدود السورية منهم. أما توزع السيطرة في املحافظة فقد 

ا لقوات النظام، و 72أصبح على الشكل اآلتي:  سلحة، والباقي لجيش باملئة لفصائل املعارضة امل 21تقريبا

 خالد بن الوليد املبايع تنظيم الدولة.

على مستوى النظام وحلفائه نرصد مباشرة عدد من الشركات الروسية أعماَل التنقيب عن النفط 

والغاز في سورية، وكذلك التوقيع على مذكرات تفاهم مع الروس إلعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء في 

 سورية.

لي نرصد فشل مجلس األمن الدولي في تبني بيان حول الوضع في جنوب غرب سورية على الصعيد الدو 

 بسبب اعتراض روسيا عليه.  

 

ا: الضحايا  ثانيا

 2بيانات عن الضحايا .1

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

 

 

                                                             
  مًلحظات على البيانات: 2

للتسجيل، ويتم إهمالها أو  تكفي القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال من كبير عدد )سقوط فعبارات محددة، أرقام بهم ترد ال الذين الضحايا إهمال يتم -

ا املسجل العدد يكون  لذلك. إيرادها في الفقرة )ب. أخبار عن الضحايا(  .الحقيقي العدد من أقل لدينا غالبا

ا يعني وهذا الرجال، من القتلى جميعهم نعتبر الفئات، في تفصيل من دون  أعداد ورود عند - ا ارتفاعا  انخفاض يقابله الرجال، من املسجلين القتلى أعداد في وهميا

 .الفئات باقي من املسجلين أعداد في وهمي

 .فقط البالغات 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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%57262272783621068مقاتل

%114214227طفل

%111122176امرأة

%3362571415919رجل مدني

%0461020089030839832مج القتلى المدنيين

%04118046010360300919308100مج القتلى حسب المحافظة

%0%1%38%0%1%2%0%3%12%0%10%0%30%3%100%

ضحايا الثلث األول من شهر تموز/ يوليو 2018 - حسب الفئة
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 (1جدول رقم )

 

 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: 

 

 

 

 

 3( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات 2والجدول رقم )

                                                             
، لكننا لم نستطع التأكد منها، فرأينا إهمالها، لكن األخبار اوردت أخبار كثيرة عن مقتل أشخاص باستخدام أسلحة محرمة دوليا   3

 .موجودة في التقرير
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 (2رقم ) جدول 

 

 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )
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%614533034314045اشتباكات ومعارك عادية

%46213638829قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
1144141915317%

%48124تعذيب وإعدامات

%822124اغتيال وقنص

%1231أخرى

%04118046010360300919308100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث األول من شهر تموز / يوليو  2018 - حسب وسيلة القتل
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 سمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:أما الر 

 
 

 
 

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

األنقاض في جثة من تحت  1230انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني"  .أ

 /01.07.2018 –/سمارت  .مدينة الرقة خًلل سبعة أشهر

ا قتلوا في  4759قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها، إنَّ ما ال يقل عن  .ب مدنيا

صف األول من عام  ِّ
ا قتلوا في حزيران 593على يد الجميع في سورية، بينهم  2018الن   –/شام  .مدنيا

02.07.2018/ 

سائل إعًلم تابعة لتنظيم "الدولة اإلسًلمية"، الثًلثاء، إن ابن زعيم التنظيم امللقب "أبو قالت و  .ت

 /03.07.2018 –/سمارت  .بكر البغدادي" قتل في اشتباكات شرقي محافظة حمص

عذيب  146قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إنَّ ما ال يقل عن  .ث تلوا بسبب التَّ
ُ
ا ق شخصا

صف األول من عام  في سورية في ِّ
 /03.07.2018 –. /شام 2018الن 

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، األربعاء، إن فريق التوثيق والرصد التابع لها  .ج

ق قتل 
ِّ
ا على األقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري ومعتقًلته.  518وث ا فلسطينيًّ الجئا

يب من الًلجئين الفلسطينيين السوريين قد يكون أكبر وأضافت أن "العدد الحقيقي لضحايا التعذ

 /04.07.2018 –من الرقم املوثق". /سمارت 

مجزرة في سورية خًلل النصف  186وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ما ال يقل عن  .ح

 /07.07.2018 –/سمارت  .مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري 122األول من العام الجاري، بينها 

 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1
اعتقلت هيئة تحرير الشام عضو املكتب التنفيذي في املجلس املحلي ملدينة سراقب بريف  .أ

 /01.07.2018 –إدلب. /الشبكة السورية 

مدنيين في مدينة سرمين بريف إدلب. /الشبكة  3اعتقلت عناصر من هيئة تحرير الشام  .ب

 /03.07.2018 –اإلنسان السورية لحقوق 

 



 2018 الثلث األول من شهر تموز/ يوليو ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
9 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 أخبار عن النزوح .1

 350وصل عدد النازحين املدنيين من درعا إلى الحدود األردنية وحدود الجوالن املحتل؛ إلى أكثر من  .أ

ا من هجمات نظام األسد وداعميه على مناطقهم  /07.07.2018 –. /جيرون ألف نازح، هربا

أن آالف النازحين السوريين على الحدود السورية األردنية عادوا إلى داخل  املتحدةاألمم  ذكرت .ب

املدن أو القرى في الجنوب السوري؛ وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين املعارضة السورية والجانب 

 /09.07.2018 –الروس ي. /جيرون 

جيش خالد بن الوليد في آالف شخص بينهم مئات األطفال والنساء، من مناطق سيطرة  4نزح نحو  .ت

حوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف درعا، من دون اعتراض من جيش خالد بن الوليد على 

خروجهم، في محاولة للبحث عن مًلذ آمن قبيل بدء عملية عسكرية من قبل قوات النظام والروس 

 /09.07.2018 –ضد جيش خالد في منطقتهم. /املرصد السوري 

 

 ء والجالياتأخبار عن اللجو .2

الجئ سوري عادوا من بلدة عرسال شمال  400قالت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية السبت، إن  .أ

 –/سمارت  .شرق لبنان إلى قراهم في منطقة القلمون قرب العاصمة السورية دمشق

07.07.2018/ 

يين في منطقة أشعل لبنانيون، األحد، النار في مخيم لًلجئين بعد شجار حصل بين لبنانيين وسور  .ب

 /08.07.2018 –/سمارت  .عكار شمال لبنان

ا، إلى  44وصلت صباح يوم الثًلثاء املجموعة الثالثة من الًلجئين السوريين، وعددهم  .ت شخصا

زاغرب، بعد مغادرة تركيا أمس بدعم من )منظمة الهجرة الدولية(، في متابعة  العاصمة الكرواتية

 /10.07.2018 –/جيرون  .أطلقته جمهورية كرواتيا، العام املاض يلبرنامج )إعادة التوطين( الذي 

ألف تأشيرة دخول لعائًلت الًلجئين، في إطار عمليات  322أصدرت وزارة الخارجية األملانية، نحو  .ث

باملئة( صدرت  34، والنسبة الكبرى من هذه التأشيرات )2015لمِّ الشمل، منذ يناير/كانون الثاني 

 /10.07.2018 –لصالح سوريين. /شام 
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ا: املشهد امليداني   5(4)خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

 تطورات املشهد امليداني في الجنوب

ا، منهم  75ارتفعت حصيلة قتلى يوم السبت في محافظة درعا إلى  .أ ا بينهم  59شخصا   23مدنيًّ
ا

طفًل

 –النظام السوري. /سمارت امرأة، من جراء غارات الطائرات الحربية التابعة لروسيا وقوات  11و

01.07.2018/ 

قال متحدث باسم املعارضة إن املحادثات استؤنفت بين املعارضة السورية ومفاوضين روسيين في  .ب

سبيل التوصل إلى وقف إطًلق نار في بلدة يسيطر عليها مقاتلو املعارضة بجنوب غرب البًلد، وذلك 

 /01.07.2018 - بعد وساطة من األردن. /رويترز

ت وحدة اإلعًلم الحربي التابعة لحزب هللا يوم األحد إن مسلحي املعارضة في بصرى الشام قال .ت

ا لدخول  بجنوب غرب سورية وافقوا على تسوية مع الحكومة، وبدؤوا بتسليم أسلحتهم تمهيدا

 /01.07.2018 –الجيش السوري إلى املنطقة. /رويترز 

دة لشؤون الًلجئين في األردن إن عدد األشخاص قال املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم املتح .ث

الذين اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب غرب سورية نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين ارتفع 

 /02.07.2018 –/رويترز  .ألف شخص 270إلى 

قال متحدث باسم املعارضة السورية املسلحة إن املحادثات بين وفدها والضباط الروس فشلت  .ج

ربعاء في التوصل إلى اتفاق إلنهاء القتال في جنوب سورية وإعادة سلطة الدولة على ما تبقى يوم األ 

من البلدات تحت سيطرة املعارضة. وأضاف أن سبب الفشل هو إصرار الروسيين على تسليم 

 /04.07.2018 –السًلح الثقيل. /رويترز 

ا .ح وبلدات في محافظة درعا، مساء  استأنف الطيران الروس ي وطيران النظام الحربي قصفهما مدنا

األربعاء؛ بعد إعًلن الوفد املفاوض عن املعارضة فشَل املفاوضات مع الجانب الروس ي، وعدم 

 /05.07.2018 –/جيرون  .التوصل إلى تسوية بشأن املحافظة

قالت وكالة اإلعًلم الروسية، الخميس، إن الجيش السوري تمركز قرب الحدود مع األردن في  .خ

 /05.07.2018 –رعا. /رويترز محافظة د

                                                             
 باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.يقصد   4
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية  5
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ا لوقف إطًلق النار بوساطة روسية في املناطق  .د
ا
قال متحدث باسم املعارضة السورية إن اتفاق

الشرقية من محافظة درعا يشمل انسحاب قوات الحكومة من عدة بلدات في الجنوب. وأضاف أن 

 /06.07.2018 –ترز قوات محلية ستشرف عليها روسيا ستتولى السيطرة في تلك املنطقة. /روي

قال متحدث باسم املعارضة السورية إن املعارضة توصلت التفاق مع الجانب الروس ي على تسليم  .ذ

/رويترز  .سًلحها على مراحل ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع األردن

– 06.07.2018/ 

ملعارضة في محافظة درعا الذين ال قالت مصادر في املعارضة السورية، يوم الجمعة، إن مقاتلي ا .ر

يرغبون في املصالحة مع الحكومة سيغادرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة في شمال البًلد 

 /06.07.2018 –/رويترز  .بموجب اتفاق بوساطة روسية

قالت مصادر في املعارضة السورية إن املدنيين الذين هربوا أمام هجوم القوات الحكومية في جنوب  .ز

رب سورية سيتمكنون العودة إلى ديارهم بعد ضمانات روسية بالحماية في إطار اتفاق توسطت غ

 /06.07.2018 –/رويترز  .فيه موسكو يوم الجمعة

قال مسؤولون يوم الجمعة إن الجيش األردني أرسل تعزيزات إلى الحدود الشمالية مع سورية، في  .س

قال اإلعًلم الحربي لجماعة حزب هللا اللبنانية إن الجيش السوري بسط سيطرته على معبر  ما

 .نصيب الحدودي مع األردن بعد أن توصلت روسيا إلى اتفاق مع مقاتلي املعارضة في املنطقة

 /06.07.2018 –رويترز /

َل إلى اتفاٍق بين الوفد الروس ي املفاوض وقادة الفصائل املعارض .ش ة في محافظة درعا، تم التوصِّ

لوقف شامل إلطًلق النار، ابتداءا من يوم الجمعة. وقد تضمن االتفاق تسليم السًلح الثقيل 

ا، وخروج النظام من أربع بلدات كان قد سيطر عليها في ريف درعا الشرقي،  للجانب الروس ي تدريجيًّ

كرية الروسية في مع دخول مؤسسات الدولة السورية الخدمية إليها. وانتشار الشرطة العس

محافظة درعا، وإبقاء الوضع في مدينة درعا على ما هو عليه، مع وقف للعمليات العسكرية في درعا 

البلد. وتمِّ االتفاق على عدم دخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة املعارضة، وإعطاء مهلة ستة 

والسماح بعودة  أشهر لتسوية أوضاع املنشقين عن الجيش، واملطلوبين للخدمة العسكرية،

املدنيين الفارين من الحرب إلى مدنهم وبلداتهم بحماية روسية، كما تمِّ االتفاق على تسليم معبر 

 /07.07.2018 –نصيب الحدودي للشرطة العسكرية الروسية. /جيرون 

وسعت قوات النظام نطاق سيطرتها في الريف الغربي لدرعا، وانتشرت على طول الشريط الحدودي  .ص

 إلى شرق بلدة شهاب، في عقب سيطرتها على القاعدة من القاع
ا

دة الجوية في غرب درعا وصوال

من تموز / يوليو الجاري من العام  8الجوية الواقعة في غرب مدينة درعا، وتمكنها اليوم األحد الـ 

، السيطرة على بلدتي الطيبة وأم املياذن، في عقب عشرات الغارات على املنطقة، وبذلك 2018

باملئة من مساحة محافظة درعا، في ما تقلصت  72.4قوات النظام قد سيطرت على أكثر من تكون 

باملئة من مساحة املحافظة، في حين يسيطر جيش خالد بن الوليد املبايع  21سيطرة الفصائل إلى 
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 –باملئة من مساحة املحافظة. /املرصد السوري  6.6على مساحة ” الدولة اإلسًلمية“تنظيَم 

 )انظر الخريطة اآلتية( /08.07.2018

 

 

 

 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

عززت إسرائيل انتشار الدبابات واملدفعية على جبهة هضبة الجوالن يوم األحد، وحذرت  .أ

القوات الحكومية السورية من االقتراب في إطار هجومها على مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة 

 /01.07.2018 –/رويترز  .الحدودعلى الجانب اآلخر من 

قاعدة حميميم العسكرية لسادس هجوم بطائرات مسيرة خًلل األسبوع األول من تعرضت  .ب

تموز الجاري، األمر الذي تسبب باستنفار متواصل للقوات الروسية في املنطقة. /املرصد 

 /07.07.2018 –السوري 

ستهدفت مطار التيفور في محافظة قالت وسائل إعًلم رسمية سورية إن صواريخ إسرائيلية ا .ت

حمص في هجوم مساء يوم األحد. وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان وأسقطت عددا 

 /08.07.2018 –من الصواريخ، وأصابت إحدى الطائرات املهاجمة. /رويترز 

كشف مصدر من ميليشيات )حزب هللا( أن األخير بدأ سحب بعض قواته من سورية، بعد  .ث

 /09.07.2018 –جيرون /”. لة متقدمة من تحقيق الهدفمرح“بلوغه 

ا على األقل من قوات النظام واملسلحين املوالين لها، من ضمنهم  27قتل  .ج ضباط في  8عنصرا

القصف واالشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة عطيرة القريبة من الحدود السورية مع لواء 
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آخرين  40العنيف واملباغت بإصابة أكثر من إسكندرون، ليل االثنين، وتسبب هجوم الفصائل 

من عناصر قوات النظام وحلفائها، وما تزال أعداد القتلى قابلة لًلزدياد لوجود جرحى بحاالت 

خطرة، في حين تسببت االشتباكات كذلك بسقوط خسائر بشرية في صفوف الفصائل املهاجمة 

 /10.07.2018 –للمنطقة. /املرصد السوري 

رية من محافظة درعا إن الروس حذروا مفاوض ي الجيش السوري الحر قالت مصادر عسك .ح

خًلل االجتماعات في مدينة بصرى الشام من الخروج نحو محافظة إدلب )شمال( ألن املعركة 

 /10.07.2018 –هناك ستبدأ شهر أيلول القادم. /سمارت 

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .2
 والنفوذ على األراض ي السورية كلها. ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة1الخريطة رقم ) -

 

 

   07/2018/ 09آخر تحديث  –قاسيون املصدر:  
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع القوى في الجنوب السوري ( أدناه ت

 

 

   07/2018/ 09آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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ا: املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 

 السياس يعلى املستوى  .1
 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2
 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3
بدأت شركات روسية عدة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في سورية، ودراسات إلعادة تأهيل  .أ

وصيانة الحقول املوجودة. وقالت وزراة الطاقة الروسية في بيان الجمعة، إن أعمال التنقيب 

دأت في البر والبحر بسورية، وأضافت أن شركات روسية بالتعاون مع واكتشاف موارد الطاقة ب

شركات سورية تدرس إمكان إعادة تأهيل حقول نفط وغاز، إضافة إلى صيانة صيانة مصافي 

 /06.07.2018 –النفط. /سمارت 

مذكرات تفاهم تمِّ توقيعها مع روسيا االتحادية، “قال وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي: إن   .ب

وأضاف أن ”. من أجل إعادة تأهيل محطات سورية لتوليد الكهرباء ووضعها في الخدمة من جديد

مثل محطة حلب الحرارية، بمجموعاتها الثانية والثالثة “إعادة التأهيل الروسية ستشمل محطات 

”. ميغاواط 700والرابعة، باإلضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ مجموعتين بخاريتين باستطاعة 

 /10.07.2018 –رون جي/

 

ا: املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها   ( 6)سابعا

 على املستوى السياس ي .1
 ال يوجد.

                                                             
)باستثناء داعش(،  اسيا أو عسكريا ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سيا -  6

 وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. 
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 على املستوى العسكري  .2
 ال يوجد.

 

 على املستويات األخرى  .3
للقرية عن طريق  املحلي املجلس كم جنوب إدلب( ألول مرة رئيس وأعضاء 37) انتخب أهالي قرية بسقًل

 /05.07.2018 –سمارت /االنتخابات املباشرة 

 

ا: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 على املستوى السياس ي .1
 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2
قوات سوريا »الف الدولي تضم مئات اآلليات إلى وصلت قافلة مساعدات عسكرية جديدة من التح .أ

« همر»عربة مدرعة من نوع  500، وتتألف من «كردستان العراق»)قسد( من إقليم « الديمقراطية

أيام إلى مناطق قسد، قافلة مساعدات تضم  4إضافة إلى سيارات محملة بالذخائر. ودخلت قبل 

ائية وآليات وقوالب إسمنتية وإطفائيات. /شام أكثر من مئة شاحنة محملة باملدرعات وأدوات كهرب

– 10.07.2018/ 

 

 على املستويات األخرى  .3
أكد أحد القادة امليدانيين في )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، في الرقة، أن مقاتليه يحرقون  .أ

الوثائق التي خلفها تنظيم )داعش( في سجونه في املدينة، على الرغم من أنها تحوي معلومات عن 

 /10.07.2018 –أسماء ضحايا التنظيم. /جيرون 
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ا: املستجدات على مستوى العملية السياسية  تاسعا

 عام .1
قال رئيس هيئة التفاوض إنهم سلموا قائمة مرشحيهم لـ"اللجنة الدستورية" إلى املبعوث األممي  .1

 /05.07.2018 –/سمارت  .الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا

 

 مسار جنيف .2
 ال يوجد

 

 مسار آستانة .3
 ال يوجد

 

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية  ا: املستجدات في مو عاشرا

 املؤثرة 

 الوًليات املتحدة األميركية .1
قال السناتور األميركي لينزي جراهام، يوم األربعاء، بعد اجتماعه هذا األسبوع مع الرئيس التركي  .أ

إن تركيا يمكن أن تجد نفسها في مستنقع إذا عمقت تدخلها في الحرب متعددة  رجب طيب إردوغان

ا في سورية. /شام  ا مستمرا ا أميركيًّ  –األطراف في سورية. وأضاف أن تركيا يجب أن تدعم وجودا

05.07.2018/ 

 

 روسيا اًلتحادية .2
ورية يقتصر على زعم نائب وزير الخارجية الروس ي ميخائيل بوغدانوف إن الوجود اإليراني في س .أ

ا. /شام  ا أنه يتفق مع مصالح "إسرائيل" أيضا  /01.07.2018 –ما أسماه "مكافحة اإلرهاب"، مبينا
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 دول اًلتحاد األوروبي .3
ا  .أ

ا
ا صارخ

ا
عدِّ االتحاد األوروبي الهجمات التي تنفذها قوات النظام وداعميه على محافظة درعا انتهاك

نشره مكتب املمثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة للقانون الدولي اإلنساني، وذلك في بيان 

 /04.07.2018 –األمنية باالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني يوم األربعاء. /شام 

 

 الدول العربية .4
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الثًلثاء، إن الطائرات املقاتلة لقوات بًلده  .أ

    /03.07.2018 –الدولة داخل األراض ي السورية. /شام  ستواصل استهداف معاقل تنظيم

أبلغ وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي روسيا، يوم األربعاء، بأن الحوار السياس ي ووقف  .ب

إطًلق النار من األولويات في جنوب سورية، وقال إن الوضع قد يفض ي إلى كارثة إنسانية 

 /04.07.2018 –رويترز /

األردني أيمن الصفدي، يوم الجمعة، إن عودة عشرات اآلالف من قال وزير الخارجية  .ت

“ ضمانات عملية”النازحين السوريين إلى جنوب سورية أولوية قصوى للمملكة، وإنه ناقش 

 /06.07.2018 –/رويترز  .مع األطراف املعنية لتحقيق ذلك

املمرات البرية التي تربط يعزم العراق على تنسيق العًلقات أكثر من نظام األسد، وإعادة فتح  .ث

سورية بالعراق بعد سيطرتهما عليها، وإبعاد تنظيم الدولة عن املنطقة. وأكد السفير العراقي 

الجديد لدى سورية واملفوض فوق العادة سعد محمد رضا أن بغداد ودمشق بصدد فتح 

 /10.07.2018 –شام /”. القائم -املعابر بين البلدين وخاصة معبر "البوكمال

 

 إيران .5
مساعد رئيس البرملان اإليراني للشؤون الدولية أن املستشارين  حسين أمير عبد اللهيان أعلن .أ

 /09.07.2018 –العسكريين اإليرانيين سيستمر وجودهم في سورية /جيرون 

 

 تركيا .6
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي إن "الحياة عادت إلى طبيعتها" في عفرين  .أ

ي سورية، لكن وجود تركيا في املنطقة سـ "يستمر لبعض الوقت ملواصلة العمل على تنمية شمال

 /01.07.2018 –/شام  ."املنطقة
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، إن هناك توافق بين بًلده والواليات  .ب

د االنتهاء من تطبيق "خارطة املتحدة األميركية على االنتقال إلى مناطق أخرى شمالي سورية، بع

 /05.07.2018 –/سمارت  .الطريق" في مدينة منبج شرق حلب

 

 إسرائيل .7
ا ” إسرائيل“أرسلت  .أ ا عسكريا رسالة إلى الجانبين األميركي والروس ي، تقول فيها إنها لن تقبل وجودا

مع استمرار إليران أو )حزب هللا( اللبناني، في املنطقة الحدودية في الجوالن، وذلك بالتزامن 

 –املفاوضات بين املعارضة السورية وروسيا على مصير الجنوب السوري. /جيرون 

02.07.2018/ 

أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أن إسرائيل ستوجه ضربات إلى قوات األسد  .ب

أجل  في حال انتشاره بالقرب من هضبات الجوالن املحتل. وقال: "علينا أن نعمل كل ش يء من

التوضيح للروس وحكومة األسد، أننا لن نقبل بوجود عسكري لنظام األسد في املناطق التي 

 /05.07.2018 –يفترض أن تكون منزوعة السًلح". /شام 

أبقت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، على احتمال إقامة عًلقات في نهاية  .ج

ألسد، مشيرة إلى التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية املطاف مع سورية في ظل رئاسة بشار ا

  /10.07.2018 –. /رويترز السورية في الحرب األهلية املستمرة منذ سبع سنوات

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8
ية حث مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السام .أ

لشؤون الًلجئين األردن يوم الثًلثاء على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من 

 /03.07.2018 –/رويترز  .الصراع املتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البًلد

فشل مجلس األمن الدولي في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سورية بسبب موقف روسيا  .ب

صدار بيان إثر اجتماع طارئ للمجلس دعت إليه السويد والكويت. وقال الذي اعترض على إ

السفير الروس ي لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبنزيا: "ال تصريحات للصحافيين، نحن نركز على 

 /05.07.2018 –املعركة ضد اإلرهاب". /شام 

ا أجرته منظمة حظر األسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام   .ج  مبدئيًّ
ا

مواد ”أظهر تقرير أن تحليًل

في هجوم في مدينة دوما بسورية في أبريل/ نيسان أودى بحياة “ كيماوية مختلفة معالجة بالكلور 

 /07.07.2018 –عشرات املدنيين. /رويترز 

 



 2018 الثلث األول من شهر تموز/ يوليو ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
20 

 أخرى  .9
للتحالف الدولي في العراق وسورية إن قوات التحالف قال جيمس جيرارد قائد العمليات الخاصة  .أ

الدولي ملحاربة داعش باقية في سورية إلى حين إتمام العملية السياسية في هذا البلد، وحذر من 

ا لإلرهاب.   إنه ال يساعد في تحقيق االستقرار، ويعد دعما
ا

الدور الذي تلعبه إيران في سورية، قائًل

 /08.07.2018 –شام /

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سوريةحادي 

 ألستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو  .1
ا

نشرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية مقاال

الحكومي للعًلقات الدولية "ميخائيل ألكسندروف"، تناول فيه إعًلن القيادة الروسية سحب 

عًلن ما هو إال "لعبة سياسية قبل لقاء بوتين مع بعض قواتها من سورية، وأشار إلى أن هذا اإل 

ترامب"، فهذا سيعطي بوتين الفرصة ليقول لترامب: "نحن نخفض وجودنا العسكري في 

 ."سورية، فاسحبوا قواتكم أيضا من هناك

يرى الكاتب أن موسكو لن تساوم على األسد، ويقول: "ما بذلناه في سورية سياسيا، وماديا، أكبر 

ر ببساطة. حتى لو كان ذلك من أجل تحسين العًلقات مع الواليات املتحدة. فًل من أن نغاد

يمكن الوثوق باألميركيين كشركاء. تاريخ العًلقات الروسية األمريكية برمته يشهد على ذلك.. 

 /01.07.2018 –/شام  ."أعتقد أن االنسحاب الحالي للقوات أقرب إلى مناورة تكتيكية

 للمستشار السابق في وزارة الخارجية األمريكية "فردريك هوف" نشرت مجلة "ذا أتًلنتك .2
ا

" مقاال

سلط فيه الضوء على اللقاء املرتقب بين الرئيسين األميركي دونالد ترامب، والروس ي فًلديمير 

تموز الحالي، وُيتوقع أن يقرر هذا اللقاء مصير سورية التي "دمرتها  16بوتين، املزمع عقده في 

 .الحرب"

اتب أن "واشنطن تقوم في الوقت الحالي بالضغط على موسكو لكي توقف العملية يرى الك

العسكرية التي يقوم بها بشار األسد في جنوب غرب البًلد.. بينما تريد روسيا من الواليات 

املتحدة التخلي عن املناطق التي حررتها من تنظيم الدولة في شمال شرقي سورية". ومن هنا فقد 

اء ترامب بصفقة تنفع األسد وإيران والجماعات املتطرفة التي تدعمها، وربما يحاول بوتين إغر 

 ."توصلت موسكو لنتيجة أنها تستطيع تحقيق ما تريد بدون صفقة

ا صهوة الحصان ولفترة  وأشار "هوف" إلى أن "بوتين يريد دون أدنى شك، بقاء األسد ممتطيا

غرب  -من ارتكاب الحماقات في جنوب طويلة، مع أن التحدي األكبر هو منعه واإليرانيين

 ."سورية
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ربما يقنع األخير بتخفيف  -لتحويل الوضع املتفجر لصالح األسد-يرى "هوف" أن بوتين 

الهجمات في الجنوب حتى يستطيع العمل على األميركيين، ألن "انتصار أميركا وحلفاؤها في 

لنظام، وهو بروز بديل عن شرق سورية سيؤدي إلى السيناريو الذي تخشاه روسيا وا -شمال

. ولذلك قد يقوم بوتين بطمأنة ترامب إلى أن عملية األسد "نظام عائلة األسد الفاسد والعقيم

ستنتهي في القريب العاجل، وأنه سيرسل القوات الروسية لحماية منطقة خفض التوتر في 

 /02.07.2018 – 21الجنوب. /عربي 

ا قالت فيه: "إن تنظيم الدولة يقوم بإعادة ترتيب نشرت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية تق .3 ريرا

صفوفه في سورية بهدوء، وسط مشهد سياس ي وعسكري ممزق، وفي ظل حالة االنقسامات 

 الشديدة التي شهدتها مختلف الجبهات هناك".

وبحسب التقرير، فإن عودة التنظيم الذي يفترض أنه تعرض لهزيمة عسكرية تحدث بسرعة 

 .اآلف مقاتل تابعين للتنظيم بين العراق وسورية 10إلى  8وديناميكية، حيث ُيرجح انتشار حوالى 

يًلحظ التقرير أن هجمات التنظيم بدأت تزداد شراسة، ففي الشهر املاض ي شن التنظيم 

ا ا كبيرا شف عن وجود  هجوما
ُ
ا ك على بلدة امليادين في منطقة دير الزور وفي مناطق أخرى، ومؤخرا

 .مقاتلين تابعين للتنظيم في حوض اليرموك إضافة إلى دير الزور

ا من  وفي الرقة، التي يفترض استعادتها من التنظيم، فإن التنظيم يعود بهدوء، خاصة أن كثيرا

. /الخليج أو األهالي في املدينة باتوا يظنون أن ال
ا

ن حياة تحت حكم التنظيم كانت أفضل حاال

 /05.07.2018 –الين 

قال املحلل السياس ي اإلسرائيلي "تسفي باريل" في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية،  .4

إن تل أبيب هي من أعطت الضوء األخضر لقوات األسد بدخول درعا، بعد أن حصلت على 

إليرانية واملليشيات التابعة لها، وضمنها "حزب هللا" اللبناني، ضمانات روسية بإبعاد القوات ا

 .ورفض السماح لهم بالدخول إلى تلك املناطق

وأوضح باريل أن "إسرائيل" تستعد للمرحلة التالية املتمثلة بإعادة سيطرة قوات األسد على 

بل قوات املعارضة، و  أنه "خًلل الشريط الحدودي معها بعد سنوات من طرده من هناك من ق 

م قوات األسد نحو النقطة الحدودية مع األردن "معبر نصيب"، لوحظ عدم اشتراك  سير وتقدِّ

القوات اإليرانية وميليشياتها وحزب هللا في معارك التقدم والسيطرة، بناء على ضمانات روسية 

 ."كانت قد تعهدت بها لـ"إسرائيل

الضوء األخضر لدخول قوات األسد إلى  ويؤكد الكاتب أن "إسرائيل" هي من أعطت قوات األسد

جنوبي سورية، بعد مفاوضات بين مسؤولين روس وأردنيون وإسرائيليون، التزمت فيها روسيا 

ا عن  40بمنع دخول أو مشاركة القوات اإليرانية في املعركة، وأن تبقى بعيدة مسافة  كيلومترا

ا عقد اتفاق آخر حول املس افة التي يجب أن تبقى فيها القوات الحدود األردنية، وأن يتم الحقا

 /09.07.2018 –/شام  .اإليرانية بعيدة عن حدود الجوالن
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ا يقول إن إسرائيل ترحب بسيطرة النظام السوري  .5 نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا

لبشار األسد على املناطق الحدودية. ويشير إلى أن إسرائيل "تأمل بأن تؤدي العملية العسكرية 

ا إلى أن وجود اإليرانيين وحزب التي ت قوم بها قوات النظام إلى انسحاب القوات اإليرانية منها، الفتا

هللا في جنوب غرب سورية كان مصدر قلق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونقطة 

   ساخنة الندالع حرب إقليمية واسعة".

ا  لألسد، وال يوجد إسرائيلي صديق له، وينقل التقرير عن مسؤول بارز، قوله: "لست صديقا

لكن هل نستطيع عمل ترتيبات يمكن أن تحقق األمن في الجوالن؟ بالتأكيد، آمل هذا"، وأضاف: 

   "مطلبنا هو انسحاب القوات اإليرانية من سورية كلها، ومن جنوب غرب سورية تحديدا".

 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "طاملا
ا

ظلت القوات السورية خلف  ويورد التقرير نقًل

، وتشرف عليها األمم 1973املنطقة املنزوعة السًلح، التي تم االتفاق عليها بعد حرب عام 

   املتحدة، وتم تخفيض الوجود اإليراني فيها، فإن إسرائيل ستعد هذا "نجاحا" مؤقتا".

الطاولة" كلها، وتنقل الصحيفة عن املسؤول، قوله إن إسرائيل ستحتفظ بـ"األوراق التي على 

بما في ذلك الدبلوماسية والغارات الجوية؛ لدفع اإليرانيين والجماعات الوكيلة لهم لًلنسحاب 

   من املنطقة الحدودية.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تعترف مع عدد من القوى الدولية بأن األسد في حالة تقدم 

  بسبب الدعم اإليراني والروس ي له.

لختام إلى قول املحلل في منظمة األزمات الدولية عوفر زالزبيرغ: "إذا لم ويشير التقرير في ا

تستطع إسرائيل العثور على طرق لدق إسفين بين اإليرانيين والسوريين على املدى البعيد، 

 – 21فعندها سنرى عودة اإليرانيين إلى جنوب غرب سورية خًلل أسابيع أو أشهر". /عربي 

09.07.2018/ 

 

دير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية ثاني عشر: تق

 والعسكرية

بعد أن استخدمت طيرانها الحربي لقصف معاقل املعارضة السورية في جنوب سورية ألكثر من 

أسبوعين، استطاعت روسيا أن تقسم املعارضة السورية املسلحة باتفاقات انفرادية في جنوب سورية، 

رغم من أنها استطاعت الصمود لحوالى أسبوعين في وجه حملة وجعلت الفصائل تنهار ببطئ، على ال

عسكرية شاركت فيها روسيا وقوات النظام السوري وميليشيات موالية إليران، وبدأ العد العكس ي إلنهاء 

دور املعارضة السورية في جنوب سورية، كما بدأ العد العكس ي لعملية تغيير ديموغرافي متوقع أن تشهده 

 املنطقة.
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حدى أكبر الفصائل العسكرية املعارضة في جنوب سورية على عقد اتفاق صلح مع القوات وافق إ

الروسية وقوات النظام السوري، أرب باتفاق استسًلم، يقض ي بتسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة، 

لدولة ووقف العمليات العسكرية كلها، والسماح للنظام بالدخول إلى املنطقة لتأمين أمنها، وإعادة مظهر ا

ا  لها، مقابل إشراك قائد هذا الفصيل في العمليات ومنحه بعض امتيازات مناطقية، األمر الذي أثار انقساما

دت أن مقاتليها لن يخرجوا من بقية مناطق 
ِّ
بين فصائل املعارضة التي أعلنت مجتمعة النفير العام، وأك

ه إلى أقرب نقطة قتال للبدء بما جنوب سورية مهما حصل، ودعت كل قادر على حمل السًلح إلى التوجِّ 

 أسمته "حرب االستقًلل" و"التحرير الشعبية".

تقض ي بنود االتفاق بأن يتم وقف إطًلق النار، ويسليم السًلح الثقيل واملتوسط، وتدخل الشرطة 

العسكرية الروسية، وُيرفع العلم السوري على مؤسسات الدولة، ويسلم املقاتلون أنفسهم أو ينضمون إلى 

ا على فصائل ف طلقها روسيا عمليا
ُ
شرف عليه روسيا لـ "محاربة الفصائل املتطرفة"، وهي صفة ت

ُ
يلق حربي ت

املعارضة السورية املسلحة جميعها مهما كانت أيديولوجياتها، حتى املعتدلة منها، واألهم أن الروسيين 

حل إال ع
ُ
دوا في بنود االتفاق أن مشكلة املعتقلين واملخطوفين لن ت

ِّ
بر "مجموعة آستانة"، وهي مجموعة أك

ترعاها روسيا وإيران وتركيا، وهدفها األساس سحب البساط من مؤتمرات جنيف التي رعتها األمم املتحدة 

ا، وهي محاولة روسية إلنهاء هذا املسار،  وصارت بنودها أساسية وجوهرية في حل األزمة السورية سياسيا

ر النظام إال عبر إصًلحات تدريجية، وتغيير الدستور زمن الحرب، وفتح مسار "آستانة" الذي ال يقبل بتغيي

راقب وسط سيطرة قوات النظام السوري وأجهزته األمنية على 
ُ
وانتخابات ال يعرف أحد كيف يمكن أن ت

 كثير من املناطق السورية التي تضم الغالبية العظمى من عدد السوريين.

نظام السوري وال سًلح الطيران الروس ي من مقاتلي تنظيم طوال املعارك في جنوب سورية، لم يقترب بال

الدولة اإلسًلمية املوجودين في نقاط محددة ومحصورة في جنوب سورية، بل هاجم التنظيم اإلرهابي 

ا للنظام السوري ويؤازره في حربه. ولم تقترب املعارك من 
ا
فصائل املعارضة السورية، وكأنه ُيسدي معروف

ا من الحدود مع إسرائيل في هضبة الجوالن، في ما يبدو أنه خوف من غضب  الفصائل التي تتموضع قريبا

إسرائيلي من اقتراب قوات النظام التي تختلط فيها قوات إيرانية ولبنانية تابعة لحزب هللا اللبناني املوالي 

 إليران.

السوري في  في الوقت نفسه، أبلغت إسرائيل موسكو وواشنطن املوافقة على انتشار قوات النظام

ا لذلك، أهمها أال تدخل معها أي من امليليشيات التابعة 
ا
الجوالن على الحدود مع إسرائيل، ووضعت شروط

 إليران، بما في ذلك حزب هللا.

الًلفت في األمر، أنه في املدة نفسها، أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي ليبرمان أنه ال صحة لوجود قوات 

روا بالزي الذي تستخدمه قوات بشار األسد، إيرانية في جنوب سورية، ونف
َ
ى أن يكون اإليرانيون قد تنك

وهو ما لم يعهده السوريون في الخطاب اإلسرائيلي نحو الوجود اإليراني في سورية، وحار الجميع بأن هناك 
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مسألة ما مخفية في الحدث الذي تفصله روسيا بالتنسيق التام مع إسرائيل، وبمصادقة أكيدة من 

 ن.واشنط

ال يمكن إغفال االعتبارات األمنية إلسرائيل، ومحاوالت موسكو إعادة ربط أمن إسرائيل بوجود النظام 

السوري في املناطق الحدودية املتاخمة للجوالن السوري املحتل، ويبدو أنه لن يكتمل أمن إسرائيل الشمالي 

كتمال عززه تصريح وزير الخارجية الشرقي إال بإعادة سيطرة النظام على الجغرافيا في تلك املنطقة، ا

الروس ي سيرغي الفروف حين قال بأن "النظام السوري وحده قادر على ضمان األمن في الجنوب وهو املخول 

 للقيام بهذه الخطوة من خًلل إعادة بسط السيطرة".

ليست درعا آخر معقل للمعارضة السورية املسلحة في سورية، وليست أكبر تجمعات هذه الفصائل 

املسلحة، فهناك في إدلب في شمال سورية عشرات اآلالف من املقاتلين املعارضين للنظام، ُجمعوا طوال 

ر املقاتلين  ق النظام السوري سياسة األرض املحروقة، وخيِّ ا، بعد أن طبِّ ثًلث سنوات في هذه املنطقة تحديدا

اضحة وجلية في كثير من املناطق بين املوت واالنتقال إلى هذه املناطق، ضمن سياسة تغيير ديموغرافي و 

 السورية.

لن تكون معركة درعا املعركة األخيرة في سورية بين النظام واملعارضة، ونهايات الحرب ما زالت بعيدة، 

لكن تأتي أهمية درعا من كونها املدخل الجنوبي القريب من العاصمة السورية دمشق، واملنطقة الحدودية 

جاري مع دول الخليج العربي، واملنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة مع األردن، بوابة التبادل الت

 على رمزيتها بالنسبة 
ا

إلى األميركيين كونها تًلصق إسرائيل وتعد غاية في األهمية بالنسبة إلى أمنها، هذا فضًل

ا لها.  إلى الثورة السورية بوصفها مهدا

زت استراتيجية روسيا منذ بداية تدخلها عل
ِّ
ا، رك ا وماليا ا وعسكريا ى دعم النظام السري باملطلق، سياسيا

ضد أنواع املعارضة كلها، بما فيها السياسية واملعتدلة، وكذا األمر كانت استراتيجية إيران، إضافة إلى أنها 

استراتيجية احتًلل طائفي، في ما كانت استراتيجية الواليات املتحدة تشدد على دوام الصراع الستنزاف 

املشاركة فيه كلها، والحرص على أال يسقط النظام ألن سقوطه سُينهي هذه امللهاة، فيم ا كانت القوى 

االستراتيجية اإلسرائيلية صامتة تؤيد األسد بالعمق، وتراقب إن كان هناك بديل ممكن ومقبول يحفظ 

 مصالحها وأمنها أكثر منه.

قط، وليس من أجل إنهاء الحرب ووقف في سورية لم تبق قوة دولية إال تدخلت، من أجل مصالحها ف

وفي سورية جرت تحالفات دولية بين  -وصل عدد الضحايا إلى أكثر من مليون ضحية-قتل السوريين 

أضداد، فروسيا تحالفت مع إيران، ثم مع وتركيا، وتحالف األميركيون مع األكراد ومع املعارضة، ثم تخلوا 

الروسيين، والجميع تعايش مع تنظيم الدولة اإلسًلمية، العدو  عنهما، وتحالف األردن مع األميركيين ثم مع

ة الوجود في األرض السورية، وتوافق الروسيون واألميركيون على أال يختلفا  املشترك لهم، ألنه يوفر لهم حجِّ

ه في 
ِّ
ب حظ ا لكل من يريد أن ُيجرِّ في سورية على الرغم من تناقض أهدافهما، وصارت سورية ملعبا
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ا في وقت توزيع الغنائم املستقبلية، وصارت الحالة السورية غاية التحالفات،  ولكل من يريد أن يكسب شيئا

 في التعقيد.

هذه التحالفات كلها أفادت النظام السوري، وأضرت باملعارضة السياسية واملسلحة، وعلى الرغم من 

ا، وفساده ا وإنسانيا ا، وفشله أخًلقيا طلق للنظام السوري عسكريا
ُ
وطائفيته وجرائمه، إال أنه  الضعف امل

كان يستفيد من األطراف كلها، ويبيع لهم ما يريدونه من نفوذ ومصالح ووعود مقابل أال يتضرر منهم أو أن 

ت أركانه.  يحصل على دعم ُيثبِّ

ا بحجم مسؤوليتها، وتعثرت وفشلت وفسدت، وتعاملت مع امللف  لم تكن املعارضة السورية يوما

سياسية، وطغت عليها املصالح الشخصية، ولم تكن في مستوى قيادة املرحلة السوري بعبثية وطفولة 

شديدة التعقيد، ولم تتعلم من تجاربها، وكان لهذه املمارسات تأثير كبير في الثورة، وتسببت بتسريع التدخل 

 الخارجي في امللف السوري، واستسهلت الرهان على هذا الخارج.

يملك السيادة على أراضيه أو على قراره السياس ي والعسكري، إذ بات  في املقابل، لم يعد النظام السوري

يخضع لتوجيهات وأوامر ورغبات روسيا وإيران، وال يستطيع الرد على انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية، 

ا لتوافقات الدول املتدخلة في امللف السوري وأجنداتها، كالواليا ا، وبات مرهونا ت انتهاكات تتكرر أسبوعيا

 على بيئة شعبية معادية للنظام، بعد أن تسببت حربه بمقتل حوالى 
ا

املتحدة وتركيا وإسرائيل وغيرها، فضًل

، وخسارة سورية مئات مليارات الدوالرات. 60مليون سوري وتدمير نحو 
ا

ا كامًل  باملئة من سورية تدميرا

لت إلى دولة شبه فاشلة، ما يبدو أن سورية باتت ساحة لتصفية الحسابات اإلقليمية والدولية، وت حوِّ

ه األساس حماية نفسه وضمان استمراره، لكن في الواقع كل ما فعله لن  زالت تخضع لحكم شمولي همِّ

 يضمن له ما يريد.

تقف املعارضة السورية اليوم أمام تحديات صعبة، تهدد باالنقسام والشرذمة، وخسارة كل مطالبها 

ا بالتفريط بالثوابت، والسير إلى املصالحة  التي ثارت من أجلها، وصارت الجماهير املعارضة يتهم بعضها بعضا

مع النظام بأثمان بخسة يغلب فيها الجانب الشخص ي ومصالح بعضهم، في حين تبدو الخيارات البديلة غير 

ناضجة، ولم يجر اإلعداد لها، وعليها البحث عن البدائل بصورة سريعة وعملية وذكية، وإال فإنها ستعود 

ا بأحسن بس ا جدا ورية إلى حكم شمولي واحتًلالت روسية وإيرانية، وسيكون املستقبل بالنسبة إليها صعبا

ا.  األحوال، إن لم يكن كارثيا
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