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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

  (1) أوًل

 سقطوا هذه املدة )من  414
ا

باملئة منهم من  71 أيار/ مايو( على األرض السورية،10إلى  01قتيًل

ا في اليوم الواحد. أما نسبة القتلى  12باملئة( من املدنيين، أي بمعدل  29العسكريين، والباقي )  مدنيا
ا

قتيًل

ا من مجموع القتلى املدنيين(. 30من األطفال فكانت مرتفعة )  باملئة تقريبا

، لكن معظمهم من العسكريين ) 124دمشق تصدرت سلم القتلى بـ 
ا

باملئة(،  88قتلى نسبتهم  109قتيًل

ويعود السبب إلى املعارك الدائرة في أحياء دمشق الجنوبية بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة الذين 

 ما زالوا يسيطرون على بعض املناطق في األحياء الجنوبية لدمشق. 

، غالبيته 120دير الزور تلي دمشق في عدد القتلى، حيث سقط على أرضها 
ا

م العظمى من املقاتلين، قتيًل

وبسبب املعارك الدائرة مع بقايا تنظيم الدولة هناك، التي نشطت في اليومين األخيرين مع قرار التحالف 

 الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة البدء بحملة جديدة إلنهاء وجود التنظيم.

ا بـ 
ا
، معظمهم من املدنيين الذين سقطوا ب 61إدلب تأتي ثالث

ا
سبب قصف الطيران الروس ي قتيًل

 والسوري على ريف إدلب، ونسبة كبيرة منهم قضت بسبب انفجار املفخخات.

 غالبيتهم العظمى من العسكريين، من بينهم 
ا

ا  23في ريف دمشق سقط خمسون قتيًل  إيرانيًّ
ا

قتيًل

 . سقطوا بسبب الغارات اإلسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية صباح العاشر من هذا الشهر

أما قتلى الحسكة فكلهم من املدنيين، سقط معظمهم بسبب غارة جوية مجهولة على منطقة يسيطر 

 عليها تنظيم الدولة في الريف الجنوبي للحسكة. 

 إلى 
ا

ا بما اصطلحنا على تسميته )املناطق الساخنة(، وصوال ونلخص أهم أحداث املشهد امليداني بدءا

 وإيران على الساحة السورية. تطورات الصراع العسكري بين إسرائيل

ثمة منطقتان ساخنتان بدأتا بالتحول إلى مناطق عادية بحكم التسويات التي حصلت بين الفصائل 

املسيطرة عليهما والقوات الروسية وقوات النظام، ففي ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وقع 

أسلَحَتهم الثقيلة واملتوسطة، وتسوية  املسلحون على اتفاق مع النظام بوساطة روسية، يقض ي بتسليمهم

أوضاعهم، وخروج من ال يرغب منهم في التسوية إلى مناطق املعارضة في شمال حلب. وقد أنهت الفصائل 

وليين اصطدمتا برفض تركي لدخولهما 
ُ
تسليم أسلحتها، وبدأت قوافل املهجرين املغادرة، لكن القافلتين األ

 إلى إدلب بعد انتظار دام حوالى يومين. شمال حلب، ما اضطرهما إلى العودة

ا التوصل إلى اتفاق بين الجانب الروس ي والفصائل املسلحة التي  أما في جنوب دمشق، فقد تم أيضا

تسيطر على بلدات يلدا وببيًل وبيت سحم، وذلك بعد ضغط عسكري هائل من قبل قوات النظام على 

                                                             
 يقصد باملدة الزمن الذي يغطيه التقرير.  (1)
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م السًلح الثقيل واملتوسط، وخرج ِّ
 
أيار/ مايو آخر دفعة من املهجرين باتجاه إدلب  10ت في املنطقة. وُسل

 وجرابلس. 

ا على أجزاء من الحجر األسود بعد أن فقد مناطق  ا، ما زال تنظيم الدولة مسيطرا وفي جنوب دمشق أيضا

 القدم ومخيم اليرموك، وما زالت املعارك دائرة لطرده من هناك.

ة عسكرية لتصفية التنظيم هناك بقرار من قوات أما في الريف الشرقي لدير الزور فقد بدأت حمل

استئناف معاركه مع التنظيم بعد مرحلة جمود  "قوات سوريا الديمقراطية"التحالف الدولي، وأعلن تنظيم 

 تسبب بها انشغال القوات الكردية بمعركة غصن الزيتون.

كرية املباشرة بين الجيش نختم بالحدث األبرز في هذه املدة، وهو التصاعد الخطر في املواجهات العس

اإلسرائيلي والقوات اإليرانية املوجودة في سورية، فبعيد إعًلن ترامب انسحابه من االتفاق النووي مع 

ا، هو األكبر واألعنف، على مواقع عسكرية إيرانية عدة في ريف  ا صاروخيًّ طهران، شنت إسرائيل هجوما

يراني على هضبة الجوالن املحتلة. وقد ألحقت دمشق وجنوب سورية ووسطها، بذريعة هجوم صاروخي إ

ا في املواقع التي استهدفتها، ووثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل  ا واسعا ا من  23الغارات دمارا شخصا

 على شفير حرب قد تمتد 
َ
القوات اإليرانية وامليليشيا املوالية لها. وقد وضع هذا التصعيد الخطر املنطقة

 مله. والجميع بانتظار رد الفعل اإليراني على هذه الضربة املوجعة واملهينة.لتشمل اإلقليم بأك

 

ا: الضحايا  ثانيا

 (2) الضحايابيانات عن  .1

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1لجدول رقم )ا

                                                             

  مًلحظات على البيانات:. 1

يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فتعبيرات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى(  -

ا أقل من  ال تكفي للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة )أخبار عن الضحايا(. لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا

 .العدد الحقيقي

ا في أعداد القتلى عند ورود أعداد  - ا وهميا من دون تفصيل في الفئات، نعد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

 .املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات

 .الغات فقطالقتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم، وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء، يمثل الب -

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

 

 بحسب الفئة:  والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم
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%10948221411929471مقاتل

%512310113358طفل

%124176215امرأة

%1014143330176415رجل مدني

قتلى المدنيين %15270110464701012612029مج ال

قتلى حسب المحافظة %1245090110486101012026414100مج ال

%30%12%2%0%0%2%1%2%15%0%0%0%29%6%100%

ضحايا الثلث األول من شهر أيار/ مايو 2018 - حسب الفئة
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 (3)( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات 2والجدول رقم )

 

 (2رقم ) جدول 

                                                             
ا، لكننا لم نستطع التأكد منها، فرأينا إهمالها،   (3) وردت أخبار كثيرة عن مقتل أشخاص باستخدام أسلحة محرمة دوليا

 لكن األخبار موجودة في التقرير
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%

%762941816918845اشتباكات ومعارك عادية

%482119329502318444قصف جوي

غام وقذائف غير  مفخخات وأل

منفجرة
316173307%

%00تعذيب وإعدامات

%1126102اغتيال وقنص

%1120أخرى

تقليدية %1245090110486101012026414100مج ضحايا  األسلحة ال

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

ضحايا %1245090110486101012026414100إجمالي ال

%30%12%2%0%0%2%1%2%15%0%0%0%29%6%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث األول من شهر أيار/ مايو  2018 - حسب وسيلة القتل
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 

 

 

 املحافظات: أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم حسب
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 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 

 

 

 أخبار عن الضحايا .2

ا تحت التعذيب في السجون السورية و  .أ ثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل أربعين شخصا

ا قتلوا على يد قوات النظام مسجونا  35حتى األول من أيار الحالي، منهم  2018منذ بداية العام 

  /02.05.2018 –السوري. /سمارت 

من الكوادر اإلعًلمية في سورية منذ انطًلق  683مقتل  "الشبكة السوري لحقوق اإلنسان"وثقت  .ب

، سقط معظمهم على يد قوات النظام في البًلد، من بينهم ست نساء 2011الثورة السورية عام 

 –منهم تحت التعذيب في سجون النظام. /سمارت  37قتل وثمانية صحافيين أجنبيين، في ما 

03.05.2018/ 

ا في سورية  29وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير صادر عنها، األحد، مقتل  .ج إعًلميًّ

 /06.05.2018 –سمارت /وحتى نهاية نيسان الفائت.  2018منذ مطلع عام 

األقل نتيجة الضربات الصاروخية اإلسرائيلية  على 23وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل  .د

التي استهدفت مواقع ونقاط عسكرية عدة لقوات النظام وحلفائها في مناطق متفرقة في وسط 

 –القنيطرة  –سورية وبالقرب من العاصمة دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا 

 /10.05.2018 –سوري املرصد ال/ريف دمشق الغربي، قبيل فجر اليوم الخميس. 
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ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 خبار عن التغييب القسري أ .1

، إلى معبر 42صل الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى متشددين في شمال سورية، وعددهم و  .أ

للجيش السوري قرب حلب يوم الثًلثاء في بدء تنفيذ اتفاق يقض ي بخروج املقاتلين من جيب 

 /01.05.2018 –رويترز / جنوبي دمشق

جرت عملية تبادل جديدة لألسرى اليوم في محافظة إدلب، بين هيئة تحرير الشام من جانب وألوية  .ب

عنصر من هيئة تحرير الشام،  80صقور الشام من جانب آخر، حيث تم اإلفراج عن أكثر من 

 –املرصد السوري /من صقور الشام.  35مقابل إفراج تحرير الشام عن ما ال يقل عن 

01.05.2018/ 

الكردية، األربعاء، سبعة شبان وشابات في مدينة الرقة في أثناء محاولة  "األسايش"اعتقلت قوات  .ج

 .الكردية في املدينة "وحدات حماية الشعب"تنظيم وقفة مناهضة لوجود القوات األميركية و

 /02.05.2018 –سمارت /

ا غالبيتهم نساء أطف 60اعتقلت قوات النظام السوري األربعاء  .د ال وكبار بالسن من مخيم مدنيًّ

 –/سمارت  .اليرموك جنوب دمشق خًلل محاولة عبورهم إلى بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم

02.05.2018/ 

حالة اعتقال تعسفي في عموم سورية  687وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، السبت،  .ه

 42ق سيطرتها، بينهم حالة نفذتها قوات النظام السوري في مناط 476خًلل شهر نيسان املاض ي، 

 /05.05.2018 –طفل. /سمارت  45امرأة و

ا في مدينة الرقة لتجنيدهم إجباريا في  25)قسد(، األحد،  "قوات سوريا الديمقراطية"اعتقلت  .و شابا

 /06.05.2018 –صفوفها. /سمارت 

 من سجونها بمدينة الطبقة غرب محافظة  14أفرجت وحدات حماية الشعب الكردية عن  .ز
ا

معتقًل

  /07.05.2018 –آخرين إلى مدينة عين العرب الستكمال التحقيق معهم. /سمارت  62الرقة. ونقلت 

 مصير أكثر من  .ح
ا

معتقل مدني من أهالي ريف دير الزور الشرقي، اعتقلهم الحشد  200ما يزال مجهوال

 –ي الشعبي العراقي خًلل عملية عسكرية له في سورية، واقتادهم إلى العراق. /املرصد السور 

09.05.2018/   
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ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 خبار عن النزوحأ .1

 ال يوجد

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

لَّ الًلجئون السوريون في أملانيا في مقدمة الفئات األجنبية التي تحصل على مساعدات اجتماعية، ح .أ

ألف، ثم مواطنو العراق  259د ألف الجئ. في ما حل األتراك في املرتبة الثانية بعد 588بعدد بلغ 

 /02.05.2018 –وأفغانستان /جيرون 

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، األربعاء، كل من مصر والسعودية واإلمارات بالتدخل من أجل  .ب

يجب وضع حد للتداعيات التي يحدثها هذا "تأمين عودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم. وقال: 

 /02.05.2018 –. /سمارت "يا واقتصاديا وتربويا وأمنياالنزوح على لبنان، اجتماع

بإعادة الًلجئين السوريين إلى  "مرال أقشنر")الجيد( التركي املعارض  "إيي"تعهدت زعيمة حزب  .ج

 /07.05.2018 –حزيران/ يونيو القادم. /شام  24بًلدهم حال فوزها في انتخابات 

 

ا: املشهد امليداني  (5()4) خامسا

 (6) امليداني في املناطق الساخنة تطورات املشهد .1

 تطورات املشهد امليداني في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي  

ا مع الحكومة يوم األربعاء  .أ
ا
قال مسؤول في املعارضة السورية املسلحة إن املسلحين قبلوا اتفاق

ية للخروج من جيب قرب مدينة حمص. وقال إن االتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة روس

سيعيد حكم الدولة وسيسلم املقاتلون أسلحتهم الثقيلة. وأضاف أن املسلحين واملدنيين الذين 

                                                             
 تي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية ال  (4)
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية  (5)
يقصد باملناطق الساخنة، املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة، وهذه موقتة، وتتغير بين مدة   (6)

 وأخرى.
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يرفضون عودة حكم الدولة سينقلون إلى مناطق خاضعة للمعارضة في الشمال قرب الحدود 

ا من يوم السبت. /رويترز   /02.05.2018 –التركية بدءا

ليه فصائل املعارضة بريفي حمص الشمالي رفض فصيل )جيش العزة( االتفاق الذي توصلت إ .ب

تهجير من يرغب من "أيار/ مايو، والذي قض ى بــ  02وحماة الجنوبي مع الجانب الروس ي، األربعاء، 

 /03.05.2018 –مقاتلي املعارضة وعائًلتهم إلى الشمال السوري. /جيرون 

موجب اتفاق بين بدأت فصائل عسكرية شمال حمص، الخميس، تسليم سًلحها الثقيل لروسيا ب .ج

العامل ضمن قيادة املنطقة الوسطى وفصائل  "جيش التوحيد"الطرفين. وقال ناشطون إن 

خرى سلموا سًلحهم الثقيل لروسيا وذلك على نقاط التماس شمال مدينة الرستن أعسكرية 

 /03.05.2018 –وجنوب مدينة تلبيسة. /سمارت 

حمص، الجمعة، ضد اتفاق التهجير الذي احتج آالف األشخاص في مدينة الرستن شمال مدينة  .د

/سمارت  .توصلت إليه هيئات مدنية وعسكرية مع وفد روس ي وممثلين عن قوات النظام السوري

– 04.05.2018/ 

أنهت فصائل الجيش السوري الحر العاملة في مدينة الرستن شمال حمص، تسليم أسلحتها  .ه

 –/سمارت  .لسوري ضمن اتفاق التهجيرالثقيلة للقوات الروسية، وقررت الخروج إلى الشمال ا

05.05.2018/ 

منعت السلطات املحلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم األربعاء، دخول قافلتي مهجرين  .و

من جنوب دمشق وريف حمص الشمالي، متذرعة بأعدادهم الكبيرة وعدم وجود مراكز إيواء 

 /09.05.2018 –الستيعابهم. /جيرون 

الثانية من مهجري شمال حمص وجنوب حماة، األربعاء، باتجاه قلعة املضيق بحماة عادت الدفعة  .ز

حافلة تضم  59بعد أن منعتهم السلطات التركية من دخول ريف حلب الشمالي. وتتكون القافلة من 

ا. /سمارت  2803  /09.05.2018 –شخصا

فعات جديدة من أعلنت هيئة التفاوض عن شمال حمص في بيان لها، الخميس، تعليق خروج د .ح

املهجرين نحو الشمال السوري إلى حين تأمين القافلتين السابقتين بعد مواجهتهما برفض تركيا 

  /10.05.2018 –دخولهما إلى شمال حلب، ما اضطر إحداها للعودة نحو إدلب. /سمارت 

شمالي  وصلت الدفعة الثانية من مهجري املنطقة الوسطى إلى مراكز إيواء مؤقتة في محافظة إدلب .ط

ساعة على خروجهم من مناطقهم بسبب منعهم من الدخول إلى مدينة  40سورية، بعد أكثر من 

 /10.05.2018 –/سمارت  .الباب من قبل السلطات التركية
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 تطورات املشهد امليداني في جنوب دمشق 

، إلى معبر 42وصل الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى متشددين في شمال سورية، وعددهم  .أ

لجيش السوري قرب حلب يوم الثًلثاء في بدء تنفيذ اتفاق يقض ي بخروج املقاتلين من جيب ل

 /01.05.2018 –رويترز / جنوبي دمشق

أيار/ مايو، للخروج  3ألف شخص من أهالي أحياء جنوب دمشق، يوم الخميس،  17يستعد نحو  .ب

اتفاٍق بين الجانب إلى جرابلس بريف حلب، وإدلب في الشمال السوري، في عقب التوصل إلى 

ت قوات النظام 
 
الروس ي ووفد عسكري من فصائل املعارضة في املنطقة. وذلك بعد أن شن

 –وامليليشيات املوالية لها، حملة عسكرية عنيفة على بلدات )يلدا، ببيًل، بيت سحم(. /جيرون 

02.05.2018/ 

عاصمة دمشق، الخميس، خرجت الدفعة األولى من مهجري بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم جنوب ال .ج

ا، باتجاه مدينة جرابلس شمال شرق مدينة حلب. /سمارت  1643حافلة تقل  32وتضم   –شخصا

03.05.2018/ 

قسمت قوات النظام السوري، الخميس، مدينة الحجر األسود جنوب دمشق إلى جزأين بعد  .د

 /03.05.2018 –/سمارت  ."الدولة اإلسًلمية"قصف مكثف واشتباكات مع تنظيم 

بدأ خروج الدفعة الخامسة من مهجري بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق،  .ه

ا بينهم مدنيون ومقاتلون.  1111حافلة تضم  46االثنين، إلى شمالي سورية. وتشمل الدفعة  شخصا

 /07.05.2018 –سمارت /

نوب دمشق ، الخميس، إن الدفعة السابعة من مهجري بلدات ج"سمارت"قالت مصادر محلية لـ .و

ا ملصير الدفعات التي سبقتها. وما تزال دفعتان من املهجرين   من حلب تجنبا
ا

ستتوجه إلى إدلب بدال

تنتظران منذ أيام موافقة األتراك لدخولهم إلى شمال حلب الخاضع لسيطرة فصائل من الجيش 

 –رت الحر مدعومة من تركيا وسط أوضاع إنسانية صعبة، وضغوط ليغادروا نحو إدلب. /سما

10.05.2018/ 

خرجت الخميس، الدفعة السابعة واألخيرة من مهجري بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم باتجاه  .ز

الشمال السوري. وقد انقسمت القافلة إلى جزأين؛ أحدهما اتجه إلى محافظة إدلب واآلخر بانتظار 

 /10.05.2018 –/سمارت  .نقله إلى مدينة جرابلس شمالي شرق مدينة حلب
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 ت املشهد امليداني في باقي املناطقتطورا .2

أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثًلثاء، استئناف املعركة للسيطرة على آخر منطقة  .أ

تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية في شرق البًلد بالقرب من الحدود مع العراق. وكان التحالف 

 –كيا هجومها على منطقة عفرين. /رويترز قد أوقف القتال ضد التنظيم املتشدد بعدما بدأت تر 

01.05.2018/ 

ارتفع عدد القتلى املدنيين في الريف الجنوبي ملدينة الحسكة، من جراء املجزرة التي نفذتها طائرات  .ب

عدد القتلى  23ال يعلم ما إذا كانت تابعة لسًلح الجو العراقي أم للتحالف الدولي، حيث ارتفع إلى 

 –املرصد السورية /رجال غالبيتهم من املسنين.  7نساء و 6ل وأطفا 10املدنيين منهم 

01.05.2018/ 

تحطمت في  30قال الجيش الروس ي إن طائرة مقاتلة متطورة متعددة املهمات من طراز سوخوي  .ج

سورية صباح يوم الخميس بعد وقت قصير من إقًلعها من قاعدة حميميم، ما أسفر عن مقتل 

 /03.05.2018 –طياريها االثنين. /رويترز 

تشمل قرى  "هدنة موسمية قابلة للتجديد"توصلت تركيا وروسيا، السبت، إلى ما وصفوها بأنها   .د

 /05.05.2018 –/سمارت  .وبلدات جنوبي شرق إدلب، استجابة ملطالب األهالي هناك

ة قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان يوم األحد إن القوات الجوية نفذت ضرب .ه

 /06.05.2018 –/رويترز  .جديدة على موقع لتنظيم الدولة اإلسًلمية داخل سورية

تحطمت في  52-قالت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز كيه إيه .و

 /06.05.2018 –شرق سورية، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين. /رويترز 

االثنين،  –محملة بمادة الفوسفور الحارقة ليل األحد  بقذائف استهدفت قوات النظام السوري .ز

األراض ي الزراعية املحيطة بقرية الزكاة شمالي مدينة حماة، ما أدى إلى اندالع النار في املحصوالت 

 /07.05.2018 –/سمارت  .الزراعية

لها في كشف االحتًلل اإلسرائيلي، يوم الثًلثاء، عن رصده تحركات عسكرية إيرانية ونشر دفاعات  .ح

سورية، وأمر قواته بحالة تأهب قصوى. وأمر الجيش اإلسرائيلي مستوطنات الجوالن املحتل بفتح 

 –. /شام "في ضوء رصد تحركات استثنائية في صفوف القوات اإليرانية بسورية"املًلجئ 

08.05.2018/ 

استهدفت  قال قائد عسكري في تحالف إقليمي يدعم الرئيس السوري، إن ضربة جوية إسرائيلية .ط

موقعا للجيش السوري بمنطقة الكسوة جنوبي دمشق، يوم الثًلثاء، من دون أن تسفر عن 

سقوط قتلى أو جرحى. وذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء أن دوي انفجارات سمع قرب 
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الكسوة، وقالت إن الدفاع الجوي السوري تصدى لصاروخين إسرائيليين ودمرهما في منطقة 

 /08.05.2018 –ويترز الكسوة. /ر 

 "دوت في منطقة مرتفعات الجوالن"قال الجيش اإلسرائيلي إن صفارات اإلنذار من الغارات الجوية  .ي

 -/رويترز  .مرات عدة، وذلك في تقرير أولي نشره في الساعات األولى من صباح الخميس

09.05.2018/ 

 عن مصدر عسكري أن الدفاعات الج .ك
ا

وية السورية تصدت ذكرت وسائل إعًلم رسمية نقًل

 /09.05.2018 –/رويترز  .لصواريخ إسرائيلية على األراض ي السورية من دون تحديد املوقع

أكد مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات األميركية أقامت قاعدة جديدة في منبج في  .ل

. "الكردية الوحدات"شمالي حلب قبل ثًلثة أشهر، بعد أن هددت تركيا بشن عملية في منبج ضد 

ا. /شام   /09.05.2018 –وقال املسؤول إن القاعدة الجديدة تضم قوات فرنسية أيضا

قتل ثمانية مدنيين وجرح آخرون بقصف جوي روس ي على بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي،  .م

 /09.05.2018 –استهدف مغارة تحت األرض يقطنها مدنيون كملجأ. /شام 

عشرات "لألنباء )سانا( إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت قالت الوكالة العربية السورية  .ن

 /10.05.2018 –/رويترز  .في وقت مبكر يوم الخميس "الصواريخ اإلسرائيلية في األجواء السورية

ذكرت وسائل إعًلم رسمية أن الصواريخ اإلسرائيلية التي أطلقت خًلل هجوم يوم الخميس  .س

ا من مواقع الدفاع الجوي ا ا للذخيرةأصابت عددا  –. /رويترز لسوري وموقع رادار ومستودعا

10.05.2018/ 

قالت إسرائيل إن القوات اإليرانية في سورية شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية  .ع

إسرائيلية في مرتفعات الجوالن في وقت مبكر يوم الخميس، ما أدى إلى واحدة من أعنف الضربات 

 /10.05.2018 –/رويترز  .2011اع هناك في اإلسرائيلية على سورية منذ بدء الصر 

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن سورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي  .ف

 /10.05.2018 –. /رويترز أطلقتها عليها إسرائيل خًلل ليل األربعاء

وري الخميس، أنه قصف أنظمة دفاع جوي لقوات النظام الس اإلسرائيلي، االحتًللكشف جيش  .ص

ا إياها من الرد والعمل ضده، ذلك بعد ساعات من قصف إسرائيلي على عشرات األهداف  محذرا

 /10.05.2018 –/سمارت  .العسكرية اإليرانية جنوبي سورية

على األقل نتيجة الضربات الصاروخية اإلسرائيلية  23وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل  .ق

عدة لقوات النظام وحلفائها في مناطق متفرقة في وسط التي استهدفت مواقع ونقاط عسكرية 
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 –القنيطرة  –سورية وبالقرب من العاصمة دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا 

 /10.05.2018 –املرصد السوري /ريف دمشق الغربي، قبيل فجر يوم الخميس. 

حماة الغربي؛ بهدف إنشاء استطلع وفد عسكري تركي، يوم الخميس، منطقة قلعة املضيق بريف  .ر

ا ملقررات )آستانة 
ا
)انظر الخريطة  /10.05.2018 –(. /جيرون 6نقطة مراقبة جديدة تنفيذ

 التالية(

 

  09.05.2018تحديث  –املصدر: وكالة قاسيون 
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 خرائط السيطرة والنفوذ .3

 ا.( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كله1الخريطة رقم ) -

 

   10/05/2018آخر تحديث  –أخبار سورية اليوم املصدر:  
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  ( أدناه تظهر توزع القوى العسكرية في جنوب دمشق2الخريطة رقم ) -

 

   09/05/2018آخر تحديث  -املصدر: وكالة قاسيون 

 

 ( أدناه تطورات املعارك وتوزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي 3الخريطة رقم ) -

 

   03/05/2018آخر تحديث  –املصدر: وكالة قاسيون 

  



 2018 مايو /أيارشهر  الثلث األول من تقرير عن مرصد حرمون 

 

 

 
18 

 ( أدناه تظهر توزع القوى في جنوب سورية )لم يحدث تغيرات على التوزع( 4الخريطة رقم ) -

 

   30/04/2018 آخر تحديث: –املصدر: اإلعًلم الحربي املركزي 
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 ات()ال توجد تغير  ( أدناه تظهر توزع القوى في محافظة إدلب5الخريطة رقم ) -

 

 30/04/2018 آخر تحديث: –املصدر: اإلعًلم الحربي املركزي 
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 10 – 9( أدناه تظهر املواقع اإليرانية املستهدفة من قبل الطيران اإلسرائيلي في ليل 6الخريطة رقم ) -

 أيار/ مايو  

 

 10/05/2018 آخر تحديث: –املصدر: وكالة قاسيون 

 

ا: املستجدات على مستوى النظام وح  لفائه ومناطق سيطرته سادسا

 لى املستوى السياس يع .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 

 على املستويات األخرى  .3

  يوجد.ال
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ا: املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها  (7) سابعا

 على املستوى السياس ي .1

م وهيئته السياسية، األحد، وذلك في نتخب االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة رئيَسه وأمينه العاا

السبت. وقد أصبح عبد الرحمن مصطفى  يومالجتماع الهيئة العامة التي انطلقت  39إطار الدورة 

ا عاما للمرة الثانية على التوالي، في حين حصل كل من عبد الباسط  ا لًلئتًلف، ونذير الحكيم أمينا رئيسا

ائب رئيس االئتًلف. أما الهيئة السياسية الجديدة حمو، وبدر جاموس، وديما موس ى، على منصب ن

ت كًل من  أنس العبدة، هادي البحرة، عبد األحد اسطيفو، محمد العبد هللا، بشار الزعبي، أمل "فضم 

شيخو، رياض الحسن، أحمد رمضان، جمال الورد، محمد سليم الخطيب، عقاب يحيى، محمد يحيى 

يل، عبد املجيد البركات، محمد سلو، فادي إبراهيم، مكتبي، هيثم رحمة، ياسر فرحان، حواس خل

 /07.05.2018 –/جيرون  "فؤاد عليكو

 

 على املستوى العسكري  .2

محمد علوش، الخميس، استقالته من الهيئة  "جيش اإلسًلم"علن عضو املكتب السياس ي لـأ .أ

ال أمام استقالتي لقناعتي بوجوب فسح املج": إن "علوش"السياسية للكتيبة اإلسًلمية. وقال 

 /03.05.2018 –/سمارت  ."الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياس ي

أعلن عدد من فصائل الجيش السوري الحر العاملة في درعا اندماجه وتشكيل ثًلثة ألوية تتبع لـ  .ب

 /04.05.2018 –. /سمارت "فرقة أحرار الحارة"

 

 على املستويات األخرى  .3

ا( جامعة إيبًل في مدينة سراقب بحجة  "حراس الدين"قتحم عناصر من تنظيم ا )جند األقص ى سابقا

. وقال أحد طًلب الجامعة إن العناصر اقتحموا مكتب رئيس الجامعة، "عزل الذكور عن اإلناث"

 /03.05.2018 –وطالبوا بفصل الذكور عن اإلناث، وهددوا باغًلق الجامعة إن لم يتم ذلك. /سمارت 

 

                                                             
ض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه ألغراض هذا التقرير، نفتر   (7)

ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.   سياسيا أو عسكريا
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ا: املستجدات
ا
 على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها ثامن

 لى املستوى السياس يع .1

إن املجلس ال يرفض نشر قوات عربية في املناطق  "مجلس سوريا الديمقراطي"قال مسؤول بارز في 

 /01.05.208 –شمالي وشرقي سورية /سمارت  )قسد( "قوات سوريا الديمقراطية" لـالخاضعة 

 

 على املستوى العسكري  .2

ف قوات سوريا الديمقراطية يوم الثًلثاء استئناف املعركة للسيطرة على آخر منطقة علن تحالأ .أ

تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية في شرق البًلد بالقرب من الحدود مع العراق. وكان التحالف 

 –قد أوقف القتال ضد التنظيم املتشدد بعدما بدأت تركيا هجومها على منطقة عفرين. /رويترز 

01.05.2018/ 

تدخل بريت ماكغورك املبعوث األميركي للتحالف الدولي ملحاربة تنظيم )داعش(، من أجل وضع  .ب

حد للتوتر بين ميليشيات )قسد( وفصيل )قوات النخبة( التابع لـ )تيار الغد السوري(. وكانت قوة 

عسكرية من ميليشيات )قسد( قد هاجمت، يوم الجمعة املاض ي، مواقع )لقوات النخبة(، في 

منطقة أبو حمام بريف دير الزور، وهددت بتزويد طيران التحالف بإحداثيات مواقع )النخبة( 

 /07.05.2018 -لقصفها، ما لم تسلم سًلحها كامله بحسب تيار الغد. /جيرون 

 

 على املستويات األخرى  .3

  يوجدال

 

ا: املستجدات على مستوى العملية السياسية  تاسعا

 امع .1

 ال يوجد
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 مسار جنيف .2

 جدال يو 

 

 مسار آستانة .3

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية األربعاء في بيان لها، عن جولة جديدة من املحادثات حول سورية في 

أيار الجاري. وقالت الوزارة إن الجولة التاسعة ستعقد على مستوى رفيع  15و 14في يومي  "آستانة"

العسكرية وممثلين عن األمم املتحدة للدول الضامنة إلى جانب وفد عن النظام السوري ووفد الفصائل 

 /09.05.2018 –سمارت /والواليات املتحدة واألردن. 

 

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية  ا: املستجدات في مو عاشرا

 املؤثرة 

 لوًليات املتحدة األميركيةا .1

يرغبوا بسحب  قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس، إن الواليات املتحدة األميركية وحلفاءها لن .أ

 /01.05.2018 –قواتهم من سورية قبل التوصل التفاق سًلم /سمارت 

دت الدعم املالي املقدم  "CBS" قالت شبكة .ب األميركية، الجمعة، إن الواليات املتحدة األميركية جم 

 .ملنظمة الدفاع املدني )الخوذات البيضاء( العاملة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

 /04.05.2018 –مارت س/

، إن هناك حاجة لجهد دبلوماس ي قوي في سبيل منع "مايك بومبيو"قال وزير الخارجية األميركي  .ج

/شام  .سلوك إيران املزعزع لًلستقرار في املنطقة بصورة عامة، وفي سورية واليمن بصورة خاصة

– 06.05.2018/ 

قوات املعارضة املسلحة في  "يب وتجهيزلتدر "يعتزم الكونغرس األميركي توسيع برنامج البنتاغون  .د

، ويطالب الكونغرس الرئيس األميركي بتقديم تصور مفصل للجنة 2019سورية حتى نهاية عام 

الدفاع في الكونغرس حول الجهد الذي ستبذله اإلدارة األميركية إلنشاء قوات سورية، وتدريبها، 

 /08.05.2018 –والتحقق منها على النحو الًلزم. /شام 

التي شنتها إيران  "بالهجمات الصاروخية االستفزازية"ددت الواليات املتحدة في بيان للبيت األبيض ن .ه

نشر النظام اإليراني أنظمة "من سورية وأيدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وجاء في البيان 
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الشرق  صواريخ هجومية في سورية تستهدف إسرائيل هو تطور غير مقبول وبالغ الخطورة ملنطقة

يتحمل املسؤولية كاملة عن عواقب تصرفاته ". وأضاف أن الحرس الثوري اإليراني "األوسط بأسرها

 /10.05.2018 –. /رويترز "املتهورة

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين إن روسيا تدعو إسرائيل وإيران إلى ضبط النفس وحل 

  /10.05.2018 –رويترز /.ماسية فقطخًلفاتهما بالوسائل الدبلو 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

كشف رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجمعة، أن قواتهم ستبقى في سورية إلى جانب القوات  .أ

 /04.05.2018 –. /سمارت "الدولة اإلسًلمية"على تنظيم  "القضاء"األميركية حتى 

ا نظام  فلورنس بارليط، يوم"قالت وزيرة الدفاع الفرنس ي،  .ب الثًلثاء، إن بًلدها ستضرب مجددا

 /08.05.2018 –/شام  .األسد إذا استخدم أسلحة كيماوية

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الخميس، إن بريطانيا تدين هجمات  .ج

لك بعد إيران على إسرائيل، وتطالب روسيا باستغًلل نفوذها في سورية ملنع أي هجمات أخرى، وذ

 /10.05.2018 –/رويترز  .أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على قواعد للجيش اإلسرائيلي

قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، يوم الخميس، إن الهجمات على هضبة الجوالن استفزاز،  .د

 /10.05.2018 –/رويترز  .ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

كلها، بعد أن قالت  "االستفزازات العسكرية"على االمتناع عن حثت فرنسا إيران، يوم الخميس،  .ه

إسرائيل إن قوات إيرانية أطلقت صواريخ من سورية على قواعد للجيش اإلسرائيلي في هضبة 

 /10.05.2018 –/رويترز  .الجوالن

 

 الدول العربية .4

 من مصر والسعودية واإلمارا .أ
ا

ت بالتدخل من أجل طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، األربعاء، كًل

يجب وضع حد للتداعيات التي يحدثها هذا "تأمين عودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم. وقال: 

 /02.05.2018 –. /سمارت "النزوح على لبنان، اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وأمنيا
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وجودة قال وزير الخرجية املصري سامح شكري إن فكرة استبدال قوات عربية بالقوات األخرى امل .ب

 /04.05.2018 –/سمارت  .في سورية واردة وتناقش على املستوى اإلعًلمي وعلى مستوى الدول 

 

 إيران .5

عًلء الدين "هدد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإليراني  .أ

/شام  .ين، إسرائيل بالرد على اعتدائها في سورية، التي أدت الى مقتل مستشارين إيراني"بروجردي

– 02.05.2018/ 

ل نائب رئيس لجنة األمن القومي اإليراني، الخميس، قوات النظام السوري مسؤولية القصف  .ب حم 

 "أبو الفضل حسن بيغي"على مواقع إسرائيلية في هضبة الجوالن املحتلة. ونفى نائب رئيس اللجنة، 

ا: أن تكون إيران وراء الضربات الصاروخية على املواقع اإلسرائيلية
ا
النظام السوري من قام "، مردف

إيران ليس لها عًلقة بالصواريخ التي تم إطًلقها أمس األربعاء على ". وأضاف أن "بهذه الضربات

 /10.05.2018 –. /سمارت "إسرائيل، )..( ولو كانت إيران من قامت بذلك ألعلنت فورا

 

 تركيا .6

ستبقى في منطقة عفرين حتى تحقيق " أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية .أ

. /جيرون 
ا

 /05.05.2018 –األمن فيها كامًل

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم األحد، إن تركيا ستشن عمليات عسكرية جديدة على  .ب

 /06.05.2018 –حدودها بعد هجوميها السابقين في سورية /رويترز 

 

 إسرائيل .7

ل شتاينتز، يوم االثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفا .أ

 بشار األسد، وتطيح حكومته إذا استخدمت إيران األراض ي السورية في تنفيذ هجمات ضدها

 /01.05.2018 –رويترز /

، يوم االحد، أن إيران تنقل األسلحة في األشهر "بنيامين نتنياهو"أكد رئيس الوزراء االسرائيلي  .ب

 /06.05.2018 –/شام  .املاضية الى سورية من أجل ضرب تل أبيبالقليلة 
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ا تحضيرات إيرانية  .ج كشفت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أن االستخبارات اإلسرائيلية رصدت مؤخرا

، إضافة إلى جزء آخر منها سيصل خًلل أيام إلى سورية، لشن هجوم 110من بينها صواريخ فجر 

 /07.05.2018 –صاروخي على شمال إسرائيل. /شام 

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، بعد لقائه بالرئيس الروس ي فًلديمير   .د

بوتين في موسكو إن من املستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية اإلسرائيلية في 

 /09.05.2018 –سورية. /رويترز 

اإلسرائيلي، بعد ساعات من هجوٍم استهدف قوات  قال يسرائيل كاتس، وزير االستخبارات .ه

، وأضاف أن "تعمل على إجبار إيران على االنسحاب من سورية"إيرانية في سورية، إن حكومته 

 /09.05.2018 –/جيرون  "اإليرانيين ال يفهمون غير هذه اللغة"

تابعة للحرس اتهمت إسرائيل الجنرال الذي يقود الذراع املسؤولة عن العمليات الخارجية ال .و

الثوري اإليراني بتدبير هجوم صاروخي، يوم الخميس، على قواعد للجيش اإلسرائيلي في 

 /10.05.2018 –مرتفعات الجوالن من داخل سورية. /رويترز 

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها يوم  .ز

 /10.05.2018 –ز /رويتر .الخميس على أهداف عدة في سورية

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، يوم الخميس، إنه يأمل أن تكون أحدث جولة  .ح

آمل أن نكون انتهينا من هذا "من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت. وأضاف: 

 /10.05.2018 –. /رويترز "الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة

اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن الضربات الجوية اإلسرائيلية قال رئيس الوزر  .ط

 ."تجاوزت خطا أحمر"ألن الجمهورية اإلسًلمية  "مناسبة"على أهداف إيرانية في سورية كانت 

 /10.05.2018 –رويترز /

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

ر األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في سورية يوم الخميس إن الحرب قال يان إيجًلند مستشا .أ

ا من  السورية مستمرة من دون هوادة على الرغم من انخفاض عدد املدنيين املحاصرين، محذرا

 –/رويترز  تفاقم محتمل في الصراع بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة

03.05.2018/ 
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الجمعة، إن مفتش ي األسلحة الكيماوية عادوا من مهمة في مدينة دوما قال مصدر دبلوماس ي، يوم  .ب

السورية بعد أن جمعوا عينات والتقوا بشهود لتحديد إن كانت أسلحة محظورة استخدمت في 

 /04.05.2018 –هجوم الشهر املاض ي. /رويترز 

تدمير كافة مرافق "ع قال أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم املتحدة، أمس الجمعة: إن من املتوق .ج

إنتاج األسلحة الكيمياوية املتبقية املعلن عنها في سورية، بشكل كامل ونهائي، خًلل األسابيع 

  /05.05.2018 –/جيرون  ."املقبلة

 

 أخرى  .9

في سورية،  "سقط"إن املشروع األميركي السعودي  "حسن نصر هللا"ال األمين العام لحزب هللا اللبناني ق

ا من أن أص  "محمد بن سلمان"حاب هذا املشروع لن يسكتوا على فشلهم، واتهم ولي العهد السعودي محذرا

 /01.05.2018 –باالستعداد لتمويل حرب في املنطقة. /شام 

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

 للكاتب اإليراني علي كياني، قال "ناشونال إنترست". نشرت صحيفة 1
ا

فيه إن الواليات املتحدة  مقاال

 سمحت من خًلل سياساتها لطهران بالتوسع والتمدد في منطقة الشرق األوسط.

يتناول كياني التنوع الكبير الذي يميز شعوب منطقة الشرق األوسط، ويجعله منطقة فريدة في العالم، 

ا بالسيطرة  ثم يقدم ملحة عن تاريخ املنطقة منذ اقتسامها بين اإلمبراطوريتين العثمانية والفارسية، مرورا

 إلى الهيمنة األميركية بعيد الحرب العاملية الثانية.
ا

 األوروبية، وصوال

بحسب الكاتب بدأت حرائق املنطقة منذ أربعينيات القرن املاض ي، مع بدء السيطرة األميركية، وسعت 

ا، وفشلت، بل إن الع فت كثيرا
 
مليات األميركية معظمها في الواليات املتحدة للسيطرة عليها، لكنها تكل

السنوات األخيرات، صبت في صالح إيران، وخاصة في غربي آسيا؛ بل منحتها اليد الطولى، خاصة ما حصل 

في العراق وأفغانستان. فإزالة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، منحت الجماعات الشيعية التي تتحكم 

يقال عن الحرب األميركية بأفغانستان، فقد أدت تلك  بها إيران قدرة الوصول إلى السلطة، والش يء ذاته

 الحرب إلى هزيمة نظام طالبان، وفتح املجال أمام إيران الختراق البًلد. 

 من العمليات 
ا
ا، وتعزيز نفوذها؛ مستفيدة واليوم، يقول كياني، يمكن إليران إقامة دولة قوية داخليا

 هي األحدث في ذلك. األميركية التي فككت املنطقة، ولعل صورة سورية 
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يختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن إخراج إيران من مناطق نفوذها كافة في الشرق األوسط وغربي 

، واليوم ستفهم أميركا أن أموالها ودماءها خدمت إيران بطرق عدة. /الخليج أون الين 
ا

آسيا لن يكون سهًل

– 03.05.2018/ 

ر طاقة االحتًلل اإلسرائيلي، يوفال شتاينتز، قوله إن عن وزي "هآرتس العبرية". نقلت صحيفة 2

ا  "إسرائيل"
ا
ستقض ي على رئيس النظام السوري بشار األسد إذا استمر بالسماح إليران في العمل انطًلق

إن األسد بحاجة إلى معرفة أنه يكتب نهايته إذا سمح إليران بتحويل سورية إلى "الوزير: وقال  من سورية.

هاجمة إسرائيل )...( من غير املقبول أن يجلس األسد بهدوء في قصره، ويعيد بناء نظامه قاعدة عسكرية مل

 ."في حين يسمح لسورية بالتحول إلى قاعدة لشن هجمات على إسرائيل

وبحسب الصحيفة فإن املسؤولين اإلسرائيليين يستعدون الحتمال شن هجوم إيراني من سورية في 

ن إيران مصممة على الرد على الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل في املستقبل القريب، ألنهم يظنون أ

ا لها؛ ما  التاسع من نيسان/ أبريل املاض ي على قاعدة التيفور في سورية التي تتخذها القوات اإليرانية مقرا

 أدى ملقتل سبعة مستشارين إيرانيين وأعضاء في الحرس الثوري اإليراني. ويظن املسؤولون اإلسرائيليون 

ا، أن إيران تسعى لتسوية الحساب املفتوح مع إسرائيل، لكنها تريد أن تقوم بهذا من دون إثارة حرب،  أيضا

وأحد الحلول املمكنة لدى طهران توجيه وابل من الصواريخ على أهداف عسكرية في شمالي إسرائيل. 

 /07.05.2018 –الخليج أون الين /

  "وول ستريت جورنال". نشرت صحيفة 3
ا

هل يمكن "بعنوان  "ياروسًلف تروفيموف" للكاتب مقاال

الصراع العسكري املباشر بين إسرائيل يرى فيه الكاتب أن  "اإليراني في سورية؟ -احتواء الصراع اإلسرائيلي 

وإيران قد بدأ بالفعل، حيث بدأت إسرائيل بشن هجمات جريئة ومؤملة على القواعد العسكرية اإليرانية في 

أو أن  عدوى العنف "الكاتب عن إمكان احتواء هذا الصدام داخل حدود سورية، سورية، ويتساءل 

عة  ".ستتفش ى في الساحات اإلسرائيلية واإليرانية وربما اللبنانية، فيشعل فتيل حرب إقليمية مشر 

ا بسبب مخاطر انهيار اتفاقه النووي، وهو على قدر  يرى الكاتب أن النظام اإليراني متردد في الرد عسكريا

كبير من الحكمة، ويجيد ممارسة الصبر االستراتيجي، لكن هذا كله ال يعني أن األمور لن تتصاعد بصورة 

 كبيرة في األسابيع املقبلة، فثمة حد لقدرة إيران على تحمل الذل الذي تتلقاه من إسرائيل. 

رت، وتخلت عن استهداف وكًلء إيران، وبدأت بمهاجمة إيران م باشرة، ألنها أما إسرائيل فقد تغي 

املسؤولة عن أعمال وكًلئها، ويجب أن تدفع الثمن. فإذا بدأ حزب هللا بإطًلق الصواريخ على تل أبيب، فمن 

 املتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة طهران. 

السفير الروس ي في إسرائيل ألكسندر شاين الذي قال ه أما موقف موسكو من هذا الصراع، فيلخص

من الوجود العسكري اإليراني في سورية، وأنها تتفهم « قلقة»إن موسكو ": لصحيفة يديعوت أحرونوت

  /09.05.2018 –الحياة / "األسباب التي تضطر إسرائيل إلى تنفيذ مثل هذه اإلجراءات
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ن الطلقة األولى؟". تحت عنوان 4
َ
 في الحياة ي "مل

ا
رى فيه أن الحرب في الشرق يكتب زهير قصيباتي مقاال

، وقد بدأت إسرائيل بالفعل استهداف املواقع األوسط باتت ش
ا

به حتمية بعد أن أصبح املسرح مكتمًل

 اإليرانية في ريف دمشق ُبعيد إعًلن ترامب تخليه عن االتفاق النووي مع إيران.  

يقول الكاتب إنه لطاملا تعايشت إسرائيل مع نظام بشار األسد، لكنها ترى أنه تجاوز الخطوط الحمر 

 ن االقتراب من إسرائيل وتهديد أمنها، لذلك أصبحت إطاحته واردة. بتمكينه إيرا

يقول الكاتب إن هذه الحرب اإلقليمية الوشيكة التي ربما كانت شرارتها األولى استهداف إسرائيل 

ملستودعات الصواريخ اإليرانية في الكسوة؛ هي قرار أميركي قاعدته خنق االقتصاد اإليراني، وهي قرار 

 .تهز فرصة مسرٍح اكتمل، قد ال تتكرر إسرائيلي ين

أما إيران التي أغرت األوروبيين بتراجعها عن االنسحاب من االتفاق النووي بعدما انتفض عليه ترامب، 

تحجيم نفوذها اإلقليمي الذي يستحيل أن تقايض عليه، لعلمها أن « بضراوة»فقد تعهدت أن تقاوم 

ا نزع أس  . نان النظام، ونهاية أحًلمهتضحية من هذا النوع ستعني تلقائيا

ن الطلقة األولى، قبل إعادة رسم خريطة الصراع في املنطقة، وإعادة إيران "يتساءل الكاتب في النهاية: 
َ
مل

 /10.05.2018 –/الحياة  "روسية شاملة، يريدها ترامب قبل واليته الثانية؟ –الى قواعد تسوية أميركية 

 

أهم املستجدات السياسية ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول 

 والعسكرية

ا ملواجهة إيرانية إسرائيلية، حيث استهدفت  2018انت سورية خًلل الثلث األول من أيار/ مايو ك مسرحا

ٍ على ضربات إيرانية استهدفت مواقع إسرائيلية تضم   50إسرائيل نحو 
ا في سورية في رد  ا إيرانيا ا عسكريا موقعا

 ومستودعات.منشآت استخباراتية ولوجستية 

أعلنت إسرائيل أنها استهدفت البنى التحتية العسكرية اإليرانية كلها في سورية )وفق وزير الدفاع 

اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان(، وقال املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي كولونيل جوناثان كونريكوس إن 

الليل باتجاه الخطوط األمامية  عناصر فيلق القدس التابع إليران أطلقوا صواريخ بعيدة املدى منتصف

د أن تل أبيب أعلمت موسكو بالضربات التي نفذتها بصورة مسبقة. في 
 
للجيش اإلسرائيلي في الجوالن، وأك

ت عن مصدر عسكري قوله إن بعض الصواريخ 
َ
ما نفت وسائل إعًلم النظام السوري األمر، ونقل

جوي والرادار، وأن الدفاعات الجوية أسقطت اإلسرائيلية استطاع استهداف عدد من كتائب الدفاع ال

 عشرات الصواريخ اإلسرائيلية.

التي شنتها إيران من سورية،  "الهجمات الصاروخية االستفزازية"بالطبع نددت الواليات املتحدة بـ 



 2018 مايو /أيارشهر  الثلث األول من تقرير عن مرصد حرمون 

 

 

 
30 

ا  غير مقبول وبالغ الخطورة ملنطقة الشرق األوسط "وأيدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعدته تطورا

لت الحرس الثوري اإليراني املسؤولية كاملة عن "سرهابأ  ."عواقب تصرفاته املتهورة"، وحم 

ة لهجتها في مواجهة إيران، وال سيما أنه  د الواليات املتحدة شد  هذا الحدث كان فرصة جديدة لتصع 

 ني.جاء بعد يومين من إعًلن الرئيس األميركي دونالد ترامب انسحابه من االتفاق النووي اإليرا

بطبيعة الحال كانت مواقف معظم الدول الغربية مؤيدة لحق إسرائيل في الدفاع عن أرضها، ودانت 

 هجمات إيران، وطالبت روسيا باستغًلل نفوذها في سورية ملنع أي هجمات أخرى.

ا-وبخًلف الواليات املتحدة، حاولت روسيا التهدئة، ولعبت  صل -ولو نظريا
ُ
ح دور الحيادي الذي يأمل أن ت

ذات البين بين إيران وإسرائيل، وقال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين إن روسيا تدعو إسرائيل 

 وإيران إلى ضبط النفس وحل خًلفاتهما بالوسائل الدبلوماسية فقط.

ن  د من موقف روسيا الحقيقي وراء الكواليس، لكن يمكن التكه 
 
وفق كثير من -من الصعب التأك

ا بضرب وإضعاف النفوذ اإليراني في سورية، والعسكري منه بصورة أن روس -املعطيات يا راغبة ضمنيا

ا-خاصة، وهي ال ترفض أن تقوم إسرائيل بضرب الوجود اإليراني الكثيف  في بعض  -عبر حزب هللا خصوصا

 منية.اإليرانية الض -املواقع العسكرية في سورية التي ترى روسيا أنها ال تتوافق مع التفاهمات الروسية 

فرصة لبعض األنظمة العربية لتجر  البساط نحوها، فقط جددت مصر تأكيدها  كانت هذه املواجهات

عبر وزير خارجيتها سامح شكري على أهمية فكرة استبدال قوات عربية بالقوات العسكرية املوجودة في 

 سورية، وأشار إلى ضرورة مناقشته على مستوى الدول.

حاولت التملص من مسؤولية قصف املواقع اإلسرائيلية، وألقت التهمة على  الًلفت في األمر، أن إيران

ا من قراراته العسكرية  مها جزءا
 
النظام السوري، حليفها الذي استدعاها للتدخل في سورية، وسل

والسياسية. فقد نفى نائب رئيس لجنة األمن القومي اإليراني أبو الفضل حسن بيغي أن تكون إيران وراء 

الصاروخية على املواقع اإلسرائيلية في هضبة الجوالن املحتلة، وألقى املسؤولية على قوات النظام الضربات 

ا في إعادة تقييم طبيعة العًلقة بين النظام  السوري، وهذا بدوره تطور الفت يمكن الوقوف عنده كثيرا

 السوري وإيران، ومستواها ونوعها خًلل املدة األخيرة.

ت املتحدة والغرب وكثير من الدول العربية النفوذ والتغلغل اإليراني في سورية، تخش ى إسرائيل والواليا

األراض ي السورية ساحة  -حالها كحال إيران-لكنها لسوء حظ السوريين ال تحاربها في عقر دارها، وتستخدم 

ا، بانتظا ل سورية إلى حلبة صراع إقليمي ودولي، ويدفع السوري الثمن غاليا ين؛ إما ملقارعتها، لتحو 
 
ر أحد حل

انتقال املواجهة الدولية إليران إلى الداخل اإليراني، أو التحرك الجدي ضد النظام السوري الذي منح إيران 

ا، وفي وسورية على وجه الخصوص. ا تاريخية للتدخل في الشرق األوسط عموما  فرصا
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