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: نظرة عامة إلى أهم مجريات الشهر 
ا

 أوًل

 سقطوا على التراب السوري هذا الشهر، بمعدل  1416
ا

ا، نسبة املدنيين منهم  47قتيًل  يوميا
ا

باملئة  30قتيًل

( بم 431)
ا

ا. منهم  14.4عدل قتيًل  نسبتهم  84قتيل مدني يوميا
ا

امرأة  62باملئة إلى مجموع املدنيين، و 19.50طفًل

 باملئة إلى مجموع املدنيين.  14.4نسبتهن 

 495باملئة من إجمالي القتلى ) 35كان ملحافظة درعا النصيب األكبر من عدد القتلى، إذ سقط على أرضها 

( منهم 
ا

ا، وذلك  148قتيًل بسبب الحرب التي شنها النظام والطيران الروس ي على املنطقة الستعادتها من مدنيا

 376قبضة املعارضة املسلحة، وجاءت دير الزور باملركز الثاني من حيث إجمالي عدد القتلى، بحصيلة مقدارها 

، إنما الغالبية العظمى من قتًلها من املقاتلين )
ا

اء وجود تنظيم الدولة باملئة( بسبب الحرب الدائرة إلنه 87قتيًل

اإلسًلمية في باديتها الشرقية، يتوزع هؤالء املقاتلون بين مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية، ومقاتلي جيش النظام 

 ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. 

السويداء، بصورة مفاجئة، احتلت الترتيب الثالث من حيث عدد القتلى هذا الشهر، بعد أن احتفظت بأقل 

عدالت طيلة عمر الحرب، وذلك من جراء االعتداء اإلرهابي الفظيع الذي نفذه تنظيم الدولة على بعض قرى امل

 على األقل، منهم  322املحافظة الشرقية، وفي مركز املحافظة، وقد بلغت حصيلة هذا االعتداء 
ا

 180قتيًل

، و
ا

، 142مقاتًل
ا

ا، وهذا التوزيع بين مدني ومقاتل ملتبس قليًل فقد أحصينا من هب من شباب املحافظة  مدنيًّ

للدفاع عنها وصد عدوان الدواعش، وقتل في أثناء ذلك، من العسكريين مع أنه مدني، وقد قتل من الدواعش 

ا، سبعة منهم فجروا أنفسهم.     56في هذا الهجوم   عنصرا

ومعظمهم من مقاتلي جيش  األمر البارز الذي تمكن اإلشارة إليه هنا هو قتلى محافظة الًلذقية الثًلثون،

األسد الذين سقطوا بهجوم مفاجئ من قبل فصائل املعارضة املسلحة على مواقع لقوات النظام في جبال 

ا طيلة مدة الحرب، وسجلت  الًلذقية الشمالية، ونصف األمر بالـبارز ألن الًلذقية كالسويداء كانت هادئة نسبيًّ

 أقل عدد من الضحايا.  

املتعلقة بالضحايا، نرصد ثًلثة أخبار رئيسة؛ نبدؤها بالتقرير الذي أصدرته الشبكة على صعيد األخبار 

، وجاء فيه أن عدد املدنيين الذين قتلوا خًلل 2018السورية لحقوق اإلنسان عن النصف األول من عام 

ا، منهم  4759األشهر الستة املاضية هو  لجماعية املكتشفة تحت التعذيب. أما الثاني فهو عن املقابر ا 146مدنيا

هذا الشهر الرقة، حيث انتشل فريق االستجابة الدولية التابع ملجلس الرقة املدني )تابع لقوات سوريا 

الديمقراطية( مئات الجثث من مقابر عدة في أرجاء املحافظة، أما الثالث فهو قوائم قتلى سجون النظام التي 

ا إلى دوائر النفوس في عدد من ( وحماة ) 165املناطق، منها املعضمية ) سلمها النظام مؤخرا
ا

(  120قتيًل
ا

قتيًل
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( وحمص ) 500والحسكة )
ا

ا جاءت قائمة داريا التي تضم أسماء  300قتيًل ( وأخيرا
ا

قتيل من شباب  1000قتيًل

ا حتى اآلن.      4000املدينة. وبلغ مجموع األسماء )قتلى التعذيب والسجون(   اسما

ا باألشهر في املقارنات مع ضحايا األش هر السابقة نًلحظ ارتفاع معدل سقوط الضحايا هذه الشهر قياسا

 األربعة األخيرة، والسبب هو معارك الجنوب من ناحية، ومجزرة السويداء من ناحية أخرى. 

في املشهد امليداني نتناول في هذا التكثيف معارك الجنوب السوري، درعا والقنيطرة، التي طغت على املشهد 

، فقد باشر جيش النظام بمشاركة الطيران الروس ي، منذ منتصف الشهر املاض ي، حربا شرسة على هذا الشهر

مناطق سيطرة املعارضة في درعا والقنيطرة، الستعادة السيطرة على املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة 

لسيناريوهات املسلحة، والتي تصنف، بمعظمها، على أنها فصائل جيش حر معتدلة، ومرت هذه املعارك با

نفسها التي مرت بها املعارك السابقة في مناطق أخرى من مثل حلب والغوطة الشرقية وريفي حمص وحماة؛ 

ضغط عسكري هائل ثم مفاوضات يقودها الروس ثم استسًلم وعودة قوات النظام، أو الشرطة العسكرية 

تموز/  20دلب بصورة خاصة. وبحلول الروسية بداية، وتهجير من ال يقبل بالتسويات إلى الشمال السوري، إ

يوليو كانت قوات النظام قد أنهت وجود الفصائل املسلحة في درعا، باستثناء الجيب الذي يسيطر عليه جيش 

خالد بن الوليد، املبايع لتنظيم الدولة اإلسًلمية، في حوض اليرموك، والذي ما زالت املعارك جارية لتصفيته، 

ا في هذه املعارك، ولم يبق تحت سيطرة التنظيم وقد أحرز جيش النظام بمساعد ا كبيرا ة الطيران الروس ي تقدما

قرية كانت بحوزته قبل بدء املعركة، وهذه  34املتشدد في أثناء كتابة هذه األسطر سوى سبع قرى من أصل 

 القرى توشك السقوط في ما يبدو أنه انهيار سريع لهذا التنظيم.    

 26القنيطرة، وحصل السيناريو نفسه، وتم إنهاء الوجود املسلح للمعارضة بتاريخ بعد درعا بدأ التركيز على 

 تموز/ يوليو، حيث رفعت قوات النظام العلم السوري وسط مدينة القنيطرة.   

 نختم في ملف معارك الجنوب باملًلحظات اآلتية:

ظة، وتركها تواجه مصيرها تخلي الجميع، بمن فيهم الواليات املتحدة، عن الفصائل املسلحة في آخر لح .1

 أمام جيش النظام وحلفائه الروس.

الضوء األخضر اإلسرائيلي لجيش النظام والطيران الروس ي بتصفية املعارضة املسلحة في املنطقة، بما  .2

فيها تلك املتاخمة مباشرة للجوالن املحتل، في ما يبدو أنه تنسيق وانسجام عالي املستوى بين إسرائيل 

ا.     وروسيا، بمبارك  ة أميركية طبعا
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ا: الضحايا  ثانيا

1بيانات عن ضحايا الشهر .1

                                                             
 مالحظات عىل البيانات:  1

ي للتسجيل، وي -
ات القتىل( ال تكف  تم يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فجمل مثل )سقوط عدد كبير من القتىل( أو )سقوط عشر

ي الفقرة )أخبار عن الضحايا(، لذلك يكون العدد المسجل لدينا غالًبا أقل من العدد الح
 
. إهمالها أو إيرادها ف ي

 قيف 
ي أعداد القتىل المسجلير  من ا -

 
ا وهمًيا ف

ً
ي ارتفاع

ي الفئات، نعتير القتىل جميعهم من الرجال، وهذا يعن 
 
لرجال، عند ورود أعداد من دون تفصيل ف

ي الفئات. 
 
ي أعداد المسجلير  من باف

 
 يقابله انخفاض وهمي ف

ي أن الرقم المسجل م -
 ن القتىل النساء، يمثل البالغات فقط. القتىل من األطفال ال نهتم بجنسهم، وهذا يعن 

 تاري    خ التسجيل هو تاري    خ نشر الخير وليس تاري    خ حدوث القتل.  -
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 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة1الجدول رقم )

 

 

 (1جدول رقم )

 

 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم حسب الفئة: 
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 داد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات( أدناه يبين أع2والجدول رقم )

 

 (2جدول رقم )

 

 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )
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 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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يبينان أعداد ونسب الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة من األعلى إلى أما الرسمان البيانيان اآلتيان ف

 األدنى 
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 بيانات مقارنة .2

 الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا في األشهر السبعة األخيرة/ بحسب الفئة
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150

 

 

 القتل أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر السبعة األخيرة/ بحسب وسيلة

 

 

 أخبار عن الضحايا .3

جثة من تحت األنقاض  1230انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني"  .1

 /01.07.2018 –في مدينة الرقة خًلل سبعة أشهر. /سمارت 

ا قتلوا  4759قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها اليوم إنَّ ما ال يقل عن  .2 مدنيا

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

 /02.07.2018 –شام /
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تلوا بسبب  146قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إنَّ ما ال يقل عن  .3
ُ
ا ق شخصا

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

"مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" األربعاء، إن فريق التوثيق والرصد التابع لها  قالت .4

ق مقتل 
ِّ
ا على األقل تحت التعذيب في سجون ومعتقًلت النظام  518وث ا فلسطينيًّ الجئا

السوري. وأضافت أن "العدد الحقيقي لضحايا التعذيب من الًلجئين الفلسطينيين السوريين 

 /04.07.2018 –الرقم املوثق. /سمارت قد يكون أكبر من 

مجزرة في سورية خًلل النصف  186وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ما ال يقل عن  .5

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

07.07.2018/ 

الغوطة الغربية، تلقت قوائم أكدت مصادر محلية أن دائرة نفوس مدينة معضمية الشام، في  .6

 في سجون النظام، قتلوا تحت التعذيب، من مجمل  165تضم أسماء 
ا

ا معتقًل  700مدنيا

سيدة، وفي مدينة حماة تسلمت دائرة النفوس فيها، مطلع  40معتقل من أبناء املدينة، بينهم 

 قتلوا في سجون النظام، وفي الحسك 120شهر تموز الحالي، قوائم بـ 
ا

ة وصلت قوائم معتقًل

معتقل، ماتوا في سجون العاصمة دمشق، وتلقت  500قبل يومين فقط، تضم أسماء نحو 

مدني بينهم عدد من النساء، داخل أقبية أجهزة  300دائرة نفوس حمص قوائم تؤكد تصفية 

النظام األمنية. وبحسب مزاعم النظام فإن جميع الوفيات كانت بسبب "أزمات قلبية". ويذكر 

ا قالت فيه إن عدد السوريين أن الشب كة السورية لحقوق اإلنسان أصدرت قبل أيام تقريرا

، بينهم  13066الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام بلغ 
ا

ًل
َ
 و 163معتق

ا
،  43طفًل

ا
سيدة

. /شام  121829وما يزال مصير 
ا

 مجهوال
ا

ًل
َ
 ./12.07.2018 –معتق

مقبرتين جماعيتين جديدتين في حي البدو بمدينة  عثر"فريق االستجابة األولية"، األحد، على .7

جثة مجهولة الهوية، سيعملون على انتشالها بعد االنتهاء من انتشال  150الرقة، وتحويان نحو 

 /16.07.2018 –جثث حديقة "الحيوان". /سمارت 

عثرت قوات النظام السوري الثًلثاء، على مقبرة جماعية تحوي عناصر لها في قرية املكرمية  .8

جثث منها، والبحث مستمر عن جثث  10بناحية تلبيسة شمال مدينة حمص، وتم انتشال 

  /17.07.2018 –أخرى. /سمارت 

مدني سوري،  6187قالت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان( إن الطيران الحربي الروس ي قتل  .9

، منذ أن قررت موسكو التدخل املباشر في الحرب على سورية في  1771بينهم 
ا

أيلول/  30طفًل

سبتمبر. وأضافت أن القوات الروسية مستمرة في ارتكاب املجازر الوحشية في سورية. /جيرون 

– 18.07.2018/  
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ا قتلهم النظام األسدي في املعتقًلت  25قالت منظمة )مراسلون بًل حدود(، إن  .10
ا
ا وناشط صحافيا

شف النظام عن ، آخرهم املصور الفلسطيني السوري نيراز سعيد، الذي ك2011منذ عام 

 /19.07.2018 –مقتله قبل أيام. /جيرون 

ا على األقل حتفهم بعد غرق قارب على بعد  19لقي  .11 ميًل بحريا من السواحل التركية،  25شخصا

 –األربعاء، وفقا لبيان نشره خفر السواحل التركي، جل الوفيات من محافظة إدلب. /شام 

19.07.2018/ 

ع لـ "اإلدارة الذاتية" الكردية عمليات انتشال الجثث من املقبرة أنهى "مجلس الرقة املدني" التاب .12

 –جثة. /سمارت  365الجماعية التي عثر عليها في حديقة الحيوان بمدينة الرقة، بعد انتشال 

25.07.2018/ 

قال مسؤول ملف املعتقلين في مدينة داريا، إن معلومات وردتهم عن تسليم النظام السوري  .13

 /25.07.2018 –معتقل من أبناء املدينة قتلوا في سجونه. /سمارت  1000قوائم بأسماء 

عثرت فرق تابعة لـ )مجلس الرقة املدني(، في بلدة عين عيس ى، شمالي الرقة، على أربع مقابر  .14

 45جماعية لعناصر من قوات النظام السوري وعائًلتهم قرب البلدة، وانتشلت على الفور 

م السوري، لكن عمليات استخراج الجثث توقفت من جثة فقط، بحضور لجنة تابعة للنظا

 /26.07.2018 –دون تحديد األسباب. /جيرون 

ا بضرباته  1059اعترف التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية"، الخميس، بمقتل  .15 مدنيًّ

 –/سمارت  2018وحتى نهاية شهر حزيران  2014على سورية والعراق منذ شهر آب 

26.07.2018/ 

سلطات النظام بتسليم أمانات السجل املدني في مناطق سورية عدة من ضمنها مناطق قامت  .16

في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي، وأماكن أخرى عدة، أسماء 

معتقل فارقوا الحياة في معتقًلت النظام نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل وعمليات  4000

 /28.07.2018 –مراض... /املرصد السوري القتل والتجويع واأل 

جثة تحت أحد األبنية في حي البدو.  30عثر فريق االستجابة األولية في مدينة الرقة على نحو  .17

 /29.07.2018 –سمارت /
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ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  1

ا في  22الخميس، نحو اعتقلت "الشرطة العسكرية" التابعة لـ "اإلدارة الذاتية" الكردية،  .1 شابا

 /12.07.2018 –مدينة الطبقة غربي الرقة بهدف التجنيد اإلجباري. /سمارت 

ا لدى  81652قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إنَّ حوالى  .2 ا قسريا ا مختفيا ا سوريا مواطنا

ن في حين  |إن عدد الضحايا الذي 2018حتى حزيران  2011النظام السوري وحده منذ آذار/ 

في املدة ذاتها.  13066قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغ حوالى 

 /13.07.2018 –شام /

سيدة في مدينة الرقة، وتقتادهن إلى جهة مجهولة.  15قوات اإلدارة الذاتية الكردية تعتقل  .3

 /13.07.2018 –الشبكة السورية لحقوق اإلنسان /

عتقلين املفرج عنهم بموجب االتفاق املبرم بين إيران و"هيئة تحرير وصلت الدفعة األولى من امل .4

حافلة  24حافلة، بينما ما تزال  12الشام" إلى جامع شعيب في مدينة إدلب، وتضم الدفعة 

أخرى بانتظار الدخول. وقال ناشطون إنه من املمكن أن تستمر العملية حتى يوم الجمعة 

 /19.07.2018 –لين. /سمارت بسبب تباطؤ النظام في تسليم املعتق

من املعتقلين الذين أفرج عنهم من سجون قوات  700أكدت مصادر موثوقة أن أكثر من  .5

النظام ومعتقًلته، ضمن االتفاق الروس ي التركي املتعلق بكفريا والفوعة، كانوا قد اعتقلوا 

ن أطراف االتفاق، خًلل األيام واألسابيع الفائتة، خًلل املفاوضات السرية التي كانت تجري بي

حيث عمدت قوات النظام العتقالهم خًلل هذه املدة إلى إضافة أسمائهم في ملف التفاوض 

 /19.07.2018 –التركي. /املرصد السوري  –للتحايل على االتفاق الروس ي 

ا من  115عن نحو ” اآلسايش“أفرجت قوات سوريا الديمقراطية وقوات األمن الداخلي  .6 شخصا

ونها، ممن جرى اعتقالهم قبل أسابيع، خًلل عمليات مداهمة وتفتيش في املعتقلين في سج

 /22.07.2018 –مدينة الرقة ومحيطها. املرصد السوري 

ا من املنازل في بلدة الهبيط جنوب إدلب، واعتقلت  .7 دهمت "هيئة تحرير الشام" السبت، عددا

ا بتهمة العمل على إجراء مصالحات مع قوات النظام. /سمارت 13  /28.07.2018 – شخصا

قالت هيئة القانونيين السوريين األحرار، إن البشرية تشهد اليوم أفظع هولوكوست عبر  .8

التاريخ "هولوكوست املعتقلين" في معتقًلت نظام األسد، داعية في رسالة وجهتها إلى األمم 

ا املتحدة، مجلس األمن واملنظمات الدولية للتحرك والكشف عن مصير آالف املختفين قسرا 
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في سجون النظام وأوضاع األحياء منهم، مبينة أن هذه األعمال تدرج ضمن جرائم اإلبادة 

 /28.07.2018 –الجماعية وجرائم القتل العمد املمنهج أمام صمت دولي مريب.  /شام 

 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 أخبار النزوح والتهجير القسري  .1

 350إلى الحدود األردنية وحدود الجوالن املحتل، إلى أكثر من وصل عدد النازحين املدنيين من درعا،  .1

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

ذكرت األمم املتحدة أن آالف النازحين السوريين على الحدود السورية األردنية عادوا إلى داخل املدن  .2

وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين املعارضة السورية والجانب الروس ي.  أو القرى في الجنوب السوري؛

 /09.07.2018 –جيرون /

آالف شخص بينهم مئات األطفال والنساء، من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد في  4نزح نحو  .3

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

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

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

خرجت الدفعة األخيرة من الحافًلت التي تقل قاطني بلدتي كفريا والفوعة شمال مدينة إدلب صباح  .4

لدى قوات النظام السوري من نقطة التبادل في منطقة  الخميس، وبانتظار دخول حافًلت تقل أسرى 

 /19.07.218 –العيس جنوب حلب. /سمارت 

 24ألف مدني خًلل الـ  20بسبب القصف الجوي واألرض ي املكثف على املنطقة، نزح ما ال يقل عن  .5

ساعة الفائتة من مناطق سيطرة جيش خالد في حوض اليرموك بمحافظة درعا، نحو مناطق سيطرة 

 /22.07.2018 –ت النظام. /املرصد السوري قوا

وصلت، اليوم االثنين، الدفعة الثالثة من مهجري القنيطرة إلى ريف إدلب عبر )معبر مورك( بريف  .6

ا، بينهم  1893حماة الشمالي، وتضم  . /جيرون  511سيدة و 365شخصا
ا

 /23.07.2018 –طفًل

ز اإليواء املؤقتة شمالي البًلد. وتضم الدفعة وصلت الدفعة الرابعة من مهجرين محافظة درعا إلى مراك .7

ا بينهم  452  و 144شخصا
ا

حتى  15امرأة، ليبلغ العدد الكلي للمهجرين من جنوبي سورية منذ  87طفًل

ا بينهم  9878تموز الجاري  27  و 3184شخصا
ا

 /28.07.2018 –امرأة. /سمارت  2355طفًل
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 أخبار اللجوء والجاليات .2

الجئ سوري عادوا من بلدة عرسال شمال  400لبنانية الرسمية السبت، إن قالت وكالة األنباء ال .1

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

07.07.2018/ 

ألف تأشيرة دخول لعائًلت الًلجئين في إطار عمليات لمِّ  322أصدرت وزارة الخارجية األملانية نحو  .2

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

 /10.07.2018 –لصالح سوريين. /شام 

، إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل الًلجئين «هيومن رايتس ووتش»قالت منظمة  .3

ا  طر الترحيل. مما يحرمهم من خدمات ضرورية، ويعرضهم لخ« باستثناء قلة»السوريين الجدد كليًّ

 /17.07.2018 –شام /

ا في سورية  .4 قالت وزارة الدفاع الروسية يوم األربعاء إن السلطات الروسية والسورية أقامتا مركزا

على عودة كل األشخاص الذين نزحوا  سيشرف” واملركزملساعدة الًلجئين على العودة من الخارج. 

 –رويترز /“. لى أماكن إقامتهم الدائمةمؤقتا وكذلك الًلجئين السوريين من الدول األجنبية إ

18.07.2018/ 

ا في مخيمات عرسال إلى بلداتهم في القلمون الغربي أمس، وهم ممن نالوا  850عاد  .5 ا سوريًّ الجئا

موافقة النظام السوري على العودة في إطار املصالحة مع النظام. وما يزال هناك الجئون سجلوا 

 –اسل الحجيري عودتهم األسبوع املقبل. /املرصد السوري أسماءهم، ورجح رئيس بلدية عرسال ب

24.07.2018/ 

قال رئيس مايعرف بـ "املركز الوطني إلدارة شؤون الدفاع"، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه  .6

"تم اليوم بأمر من وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو، إرسال فرق عمل إلى األردن ولبنان وتركيا 

 –فصلة ملسائل عودة الًلجئين إلى أراض ي الجمهورية العربية السورية". /شام إلجراء دراسة م

25.07.2018/ 

لن تجبر الًلجئين السوريين على العودة إلى “قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية األردني، إن عمان  .7

ا أنها ”بلدهم عية( لهؤالء تعمل مع شركائها، من أجل إيجاد البيئة التي تسمح بـ )العودة الطو “، مؤكدا

 /26.07.2018 –جيرون /”. الًلجئين

بدأ عشرات الًلجئين السوريين في لبنان بالعودة إلى داخل األراض ي السورية بعد اتفاق بين النظام  .8

السوري والحكومة اللبنانية يقض ي بإعادتهم، وذلك في عقب تعرضهم لتضييق واعتقاالت 

عًلم موالية للنظام إن الدفعة األولى من العائدين وهجمات في أماكن إقامتم بلبنان. وقالت وسائل إ
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ا لنقلهم إلى بلداتهم، مضيفة أن  إلى سورية دخلت من نقطة جديدة يابوس الحدودية تمهيدا

 /28.07.2018 –العائدين معظمهم من أهالي مدينة الزبداني. /سمارت 

 

ا: املشهد امليداني   )2(3خامسا

 تطورات املشهد امليداني  .1

 هد امليداني في الجنوبتطورات املش

ا، منهم  75ارتفعت حصيلة قتلى يوم السبت في محافظة درعا إلى  .1 ا، بينهم  59شخصا   23مدنيًّ
ا

طفًل

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

01.07.2018/ 

ين املعارضة السورية ومفاوضين روس في قال متحدث باسم املعارضة إن املحادثات استؤنفت ب .2

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

 /01.07.2018 -بعد وساطة من األردن /رويترز

قال املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الًلجئين في األردن إن عدد األشخاص  .3

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

 /02.07.2018 –ألف شخص. /رويترز  270إلى 

ا وبلدات في محافظة درعا، مساء  .4 استأنف الطيران الروس ي وطيران النظام الحربي قصفهما مدنا

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

 /05.07.2018 –التوصل إلى تسوية بشأن املحافظة. /جيرون 

قال مسؤولون يوم الجمعة إن الجيش األردني أرسل تعزيزات إلى الحدود الشمالية مع سورية، في  .5

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

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 املعارضة في محافظة درعا،  .6 تم التوصِّ

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

                                                             
ي تجري عىل األرض السورية، وما يتعلق بها.   2

ي العمليات العسكرية الن 
 يقصد بالمشهد الميدان 

ي تحصل بصورة شبه يومية.   3
 ال نسجل عمليات القصف والمعارك الروتينية الن 
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للجانب الروس ي بشكل تدريجي، وخروج النظام من أربع بلدات كان قد سيطر عليها في ريف درعا 

الشرقي، مع دخول مؤسسات الدولة السورية الخدمية إليها. وانتشار الشرطة العسكرية الروسية 

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

درعا البلد. كما تمِّ االتفاق على عدم دخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة املعارضة، وإعطاء 

مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع املنشقين عن الجيش، واملطلوبين للخدمة العسكرية، والسماح 

روسية. كما تمِّ االتفاق على تسليم  بعودة املدنيين الفارين من الحرب إلى مدنهم وبلداتهم بحماية

 /07.07.2018 –معبر نصيب الحدودي للشرطة العسكرية الروسية. /جيرون 

وسعت قوات النظام نطاق سيطرتها في الريف الغربي لدرعا، وانتشرت على طول الشريط الحدودي  .7

 إلى شرق بلدة شهاب، عقب سيطرتها على ال
ا

قاعدة الجوية من القاعدة الجوية في غرب درعا وصوال

، 2018من تموز / يوليو الجاري من العام  8الواقعة في غرب مدينة درعا، وتمكنها اليوم األحد الـ 

من السيطرة على بلدتي الطيبة وأم املياذن، في أعقاب عشرات الغارات التي طالت املنطقة، وبذلك 

ظة درعا، فيما تقلصت باملئة من مساحة محاف 72.4تكون قوات النظام قد سيطرت على أكثر من 

باملئة من مساحة املحافظة، في حين يسيطر جيش خالد بن الوليد املبايع  21سيطرة الفصائل إلى 

 –باملئة من مساحة املحافظة. /املرصد السوري  6.6على مساحة ” الدولة اإلسًلمية“لتنظيم 

08.07.2018/ 

نة درعا الخاضع للمعارضة ذكر التلفزيون السوري إن القوات الحكومية دخلت جنوب مدي  .8

 /12.07.2018 –ورفعت العلم الوطني في مهد االنتفاضة ضد حكم الرئيس بشار األسد. /رويترز 

وسعت قوات الحكومة السورية هجومها في جنوب غرب البًلد يوم األحد، ليشمل محافظة  .9

 /15.07.2018 –القنيطرة املتاخمة للحدود مع هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل. /رويترز 

مدنيا وجرح آخرون بقصف جوي وصاروخي مكثف لقوات النظام السوري  17قتل أكثر من  .10

استهدف مدينة نوى في درعا، من بينهم نساء وأطفال وعوائل كاملة. وجاء القصف بعد جولة 

 /18.07.2018 –مفاوضات بين ممثلين عن املدينة وبين الروس لم يعلن عن نتائجها. /سمارت 

مقاتلو املعارضة في مدينة نوى بمحافظة درعا للحكومة السورية يوم األربعاء بعد غارات استسلم  .11

 /18.07.2018 –جوية مكثفة مع مواصلة الجيش هجومه في املنطقة بدعم من روسيا. /رويترز 

تمكنت قوات النظام إنهاء وجود الفصائل اإلسًلمية واملقاتلة بشكل كامل من محافظة درعا،  .12

ض التًلل التي توجد فيها مجموعات من هيئة تحرير الشام، في ما تبقى مناطق سيطرة باستثناء بع

في حوض اليرموك، خارج سيطرة قوات ” الدولة اإلسًلمية“جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم 

باملئة من مساحة املحافظة، حيث تجري االستعدادات لشن عملية  7.2النظام، وتبلغ مساحتها 
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الحدود مع الجوالن املحتل  –ضد تلك املنطقة التي تقع في مثلث الحدود األردنية  عسكرية قريبة

 /19.07.2018 –القنيطرة ودرعا. /املرصد السوري  –

تواصلت عمليات القصف الجوي والصاروخي والبري على ريف درعا الغربي، مستهدفة مناطق  .13

ية". ووصلت أعداد الضربات الجوية سيطرة جيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم "الدولة اإلسًلم

ا على األقل بينهم  32ضربة منذ فجر اليوم السبت، ما تسبب بمقتل  120إلى أكثر من   11شخصا

 و
ا

 /21.07.2018 –نساء. /املرصد السوري  3طفًل

أبرمت روسيا اتفاق "تسوية" في آخر مناطق سيطرة الجيش السوري الحر بمحافظة القنيطرة،  .14

ت أهمها جباتا الخشب والحرية وطرنجة وأوفانيا، ويشمل االتفاق وقف إطًلق وتشمل مدن وبلدا

النار الفوري، وتسليم فصائل الجيش الحر لسًلحها الثقيل إلى القوات الروسية، على أن تضمن 

روسيا عدم دخول قوات النظام السوري وأجهزته األمنية إلى املنطقة، واقتصار وجود عناصر 

 /26.07.2018 –ة. /سمارت النظام في مخفر الشرط

رفعت قوات موالية للرئيس السوري بشار األسد العلم السوري في مدينة القنيطرة يوم الخميس  .15

بعد استعادتها من أيدي مقاتلي املعارضة، في ما تعزز الحكومة قبضتها على املنطقة الواقعة في 

 /26.07.2018 –سورية من هضبة الجوالن على الحدود مع إسرائيل واألردن /رويترز 

بلدة وقرية في حوض اليرموك الخاضع لتنظيم  26تمكنت قوات النظام من السيطرة على أكثر من  .16

قرى، وبذلك تسيطر قوات النظام على  7جيش خالد بن الوليد، ولم يبق تحت سيطرة األخير إال 

/املرصد  باملئة. 2باملئة من إجمالي مساحة درعا، بينما يسيطر جيش خالد على نحو  98نحو 

 /27.07.2018 –السوري 

 تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق

عززت إسرائيل انتشار الدبابات واملدفعية على جبهة هضبة الجوالن يوم األحد، وحذرت  .1

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

 /01.07.2018 –. /رويترز املعارضة على الجانب اآلخر من الحدود

تعرضت قاعدة حميميم العسكرية لسادس هجوم بطائرات مسيرة خًلل األسبوع األول من  .2

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

 /07.07.2018 –السوري 

مطار التيفور في محافظة  قالت وسائل إعًلم رسمية سورية إن صواريخ إسرائيلية استهدفت .3

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

 /08.07.2018 –من الصواريخ، وأصابت إحدى الطائرات املهاجمة. /رويترز 
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كشف مصدر من ميليشيات )حزب هللا( أن األخير بدأ سحب بعض قواته من سورية؛ بعد  .4

 /09.07.2018 –جيرون /”. قدمة من تحقيق الهدفمرحلة مت“بلوغه 

ا على األقل من قوات النظام واملسلحين املوالين لها من ضمنهم  27قتل  .5 ضباط في  8عنصرا

القصف واالشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة عطيرة القريبة من الحدود السورية مع لواء 

 40عنيف واملباغت بإصابة أكثر من إسكندرون، ليل أمس االثنين، وتسبب هجوم الفصائل ال

آخرين 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 

 /10.07.2018 –املهاجمة للمنطقة. /املرصد السوري 

ة من محافظة درعا إن الروس حذروا مفاوض ي الجيش السوري الحر قالت مصادر عسكري .6

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

 /10.07.2018 –هناك ستبدأ شهر أيلول القادم /سمارت 

نظام األسد شنِّ الجيش اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ضربات صاروخية عدة على مواقع  .7

أصاب ثًلثة “وامليليشيات اإليرانية، في محافظة القنيطرة. وأكد الجيش اإلسرائيلي في بيان أنه 

رة( ملجالنا الجوي، أمس األربعاء، قبل إسقاطها من  ا على انتهاك طائرة سورية )مسيِّ أهداف، ردا

 /12.07.2018 –جيرون /”. قبل الدفاعات الجوية

 54ة على شرق سورية قرب الحدود العراقية، ليل الخميس إلى وصل عدد قتلى الضربة الجوي .8

ا بينهم مقاتلون في تنظيم الدولة اإلسًلمية و ا معظمهم من العراقيين، ويرجح  28شخصا مدنيًّ

 –أن تكون طائرات التحالف الدولي هي املسؤولة عن تنفيذ هذه الضربة. /رويترز 

13.07.2018/ 

طر على مدينة منبج السورية إن آخر دفعة من وحدات قال مجلس منبج العسكري الذي يسي  .9

ا  ا قديما ا تركيًّ حماية الشعب الكردية السورية غادرت املدينة الشمالية يوم األحد، ما يلبي مطلبا

 /15.07.2018 –بانسحاب الوحدات. /رويترز 

ا ع .10 ا قالت وسائل اإلعًلم الرسمية السورية يوم األحد إن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا سكريًّ

ا قرب مطار النيرب على مشارف مدينة حلب. /رويترز   /16.07.2018 –سوريًّ

ارتكب الطيران الروس ي، يوم الثًلثاء، مجزرة في بلدة عين التينة بريف القنيطرة، ذهب ضحيتها  .11

آخرين، إثر استهدافه مدرسة يقيم فيها عدد كبير من النازحين. /جيرون  20مدنيين، وجرح  10

– 17.07.2018/ 
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قالت مصادر في املعارضة السورية إن مفاوضين من هيئة تحرير الشام، والحرس الثوري  .12

اإليراني توصلوا إلى اتفاق إلجًلء آالف األشخاص من قريتين شيعيتين يحاصرهما مقاتلو 

 –املعارضة في محافظة إدلب مقابل اإلفراج عن مئات املعتقلين في سجون الدولة. /رويترز 

18.07.2018/ 

أفادت وسائل إعًلم سورية رسمية يوم الخميس بإتمام إجًلء اآلالف عن بلدتي كفريا والفوعة   .13

املحاصرتين من قبل مقاتلي املعارضة في شمال غرب البًلد فيما يتوقع أن تفرج الحكومة عن 

 /19.07.2018 –مئات املعتقلين في املقابل. /رويترز 

يطرة على ست عشرة قرية خًلل عملياتها الس أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( .14

 /21.07.2018 –العسكرية ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية" جنوب مدينة الحسكة. /سمارت 

ا في  .15 ا عسكريًّ ذكر التلفزيون السوري، يوم األحد، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا

  /22.07.2018 – مدينة مصياف بمحافظة حماة وتسببت في خسائر مادية فحسب. /رويترز

قال راديو الجيش اإلسرائيلي إن الجيش اعترض طائرة حربية سورية فوق هضبة الجوالن  .16

ا للسيطرة اإلسرائيلية، لكنها ربما تكون قد سقطت  ا خاضعا  جويًّ
ا

املحتلة بعد أن اخترقت مجاال

 /24.07.2018 –على الجانب السوري من الحدود. /رويترز 

ا في هجوم منسق على محافظة  215اإلسًلمية أكثر من  قتل متشددوا تنظيم الدولة .17 شخصا

السويداء التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك في أكبر هجوم للتنظيم يسقط قتلى في البًلد منذ 

سنوات. حيث اقتحم مقاتلو التنظيم قرى عدة، ونفذوا تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء. 

 215جمات التي شهدتها املحافظة يوم األربعاء خلفت وقال مدير الصحة في السويداء إن اله

. /رويترز 
ا

 /25.07.2018 –قتيًل

 على  246وصلت حصيلة القتلى جراء هجمات تنظيم الدولة على محافظة السويداء إلى  .18
ا

قتيًل

ا منهم  135األقل بينهم  ا غالبيتهم من أبناء ريف املحافظة  111طفل ومواطنة، و 34مدنيا مسلحا

ا في هذا  56” الدولة اإلسًلمية“وا صد الهجوم. كما قتل من عناصر تنظيم الذين حاول عنصرا

 /26.07.2018 –عناصر فجروا أنفسهم. /املرصد السوري  7الهجوم، من ضمنهم 

عبر"تويتر" أمس األربعاء، إن طائرات  قال املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفخاي أدرعي .19

طلقت منها قذيفتان باتجاه إسرائيل، إسرائيلية أغارت على منصة صواريخ جن
ُ
وب سورية، أ

 /26.07.2018 –إضافة إلى قصف املنطقة باملدفعية اإلسرائيلية /سمارت 
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ا إلى ريف السويداء الشرقي  -أرسلت قوات النظام السوري ليل الخميس  .20  عسكريًّ
ا

الجمعة رتًل

رك بين مقاتلين محليين ساعة من انتهاء املعا 36يضم نحو عشر آليات ثقيلة، وذلك بعد نحو 

 /27.07.2018 –ومجموعات من تنظيم "الدولة اإلسًلمية". /سمارت 

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 

 

   07/2018/ 24آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب  

 

ظ2الخريطة رقم ) -
ُ
يًلحظ اختفاء مناطق سيطرة  –هر توزع القوى في الجنوب السوري ( أدناه ت

 املعارضة



 2018 هر حزيران/ يونيوش ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
23 

 

   07/2018/ 27آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 

 

ظهر توزع السيطرة في حوض اليرموك بدرعا، حيث تدور املعارك بين قوات 3الخريطة رقم ) -
ُ
( أدناه ت

 ية.النظام وجيش خالد بن الوليد املبايع لتنظيم الدولة اإلسًلم
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ظهر منطقة وجود مقاتلي تنظيم الدولة في بادية السويداء والقرى التي 4الخريطة رقم ) -
ُ
( أدناه ت

 تمت مهاجمتها.

 

   07/2018/ 26آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

ظهر توزع القوى املسيطرة في املنطقة الشرقية5الخريطة رقم ) -
ُ
 ( أدناه ت
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   07/2018/ 28آخر تحديث  –املصدر: جسور 
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ا: املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 على املستوى السياس ي .1

القضاء على اإلرهاب، في معظم األراض ي السورية، “زعم رأس النظام السوري بشار األسد، أن  .1

”. حقق األرضية األنسب للتوصل إلى نتائج، على املستوى السياس ي، تنهي الحرب على سورية

  /16.07.2018 –جيرون /

قالت الوكالة العربية السورية لألنباء الرسمية )سانا( إن أناتولي بيبيلوف، زعيم منطقة  .2

أوسيتيا الجنوبية املنفصلة عن جورجيا وتدعمها روسيا اجتمع مع الرئيس السوري بشار 

م، وذلك بعد شهرين األسد في دمشق يوم االثنين. خًلل زيارة يقوم بها لسورية تستغرق ثًلثة أيا

 /24.07.2018 –من اعتراف دمشق باستقًللها عن جورجيا. /رويترز 

وجود القوات املسلحة ”قال الرئيس السوري بشار األسد في مقابلة مع وسائل إعًلم روسية إن  .3

الروسية ضروري من أجل التوازن في منطقتنا، على األقل في الشرق األوسط، إلى أن يتغير 

 –رويترز /“. ي العاملي. وربما ال يحدث هذا، ال ندري. لذلك فهو مهم وضروري التوازن السياس 

26.07.2018/ 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3

بدأت شركات روسية عدة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في سورية، ودراسات إلعادة   .1

لطاقة الروسية في بيان الجمعة، إن أعمال تأهيل وصيانة الحقول املوجودة. وقالت وزراة ا

التنقيب واكتشاف موارد الطاقة بدأت في البر والبحر بسوريا، وأضافت أن شركات روسية 

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

 /06.07.2018 –مصافي النفط. /سمارت 

مذكرات تفاهم تمِّ توقيعها مع روسيا “زهير خربوطلي: إن  قال وزير الكهرباء السوري  .2

االتحادية، من أجل إعادة تأهيل محطات سورية لتوليد الكهرباء ووضعها في الخدمة من 

مثل محطة حلب الحرارية، “وأضاف أن إعادة التأهيل الروسية ستشمل محطات ”. جديد
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دراسة إمكانية تنفيذ مجموعتين بخاريتين بمجموعاتها الثانية والثالثة والرابعة، باإلضافة إلى 

 /10.07.2018 –جيرون /”. ميغاواط 700باستطاعة 

كشف مدير عام الخط الحديدي الحجازي في دمشق حسنين علي عن تلقي مؤسسته أول  .3

عرض مقدم من الجانب اإليراني لتنفيذ مشروع قطار الضواحي الذي يربط بين دمشق وريفها، 

ذلك في الوقت الذي كان محافظ ريف دمشق عًلء منير إبراهيم، يجتمع مع وفد روس ي يمثل 

ة موسكو، لبحث عقد توأمة بين ريفي دمشق وموسكو. /شام محافظة ريف العاصمة الروسي

– 18.07.2018/ 

أعلنت موسكو أن سلطات األسد بدأت مفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب  .4

 –"، وحول املشاركة الروسية في إعادة إعمار املطارات واملوانئ. /شام 21-من طراز "إم إس

18.07.2018/ 

ا من املساعدات الفرنسية في الغوطة الشرقية يوم  50ريون توزيع بدأ موظفو إغاثة سو  .5 طنا

الخميس بعد أن وافقت روسيا على تسهيل إيصالها في أول جهد إنساني غربي من نوعه في 

 –منطقة تسيطر عليها الحكومة خًلل الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات. /رويترز 

26.07.2018/ 

 

ا: املستجدات على مس  )4 (توى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها سابعا

 على املستوى السياس ي .1

" حملة لفصل عضو الكتلة 2أطلقت شخصيات معارضة ضمن كتلة املستقلين في "مؤتمر الرياض 

وعضو هيئة التفاوض خالد املحاميد. وقال عضو الكتلة مروان العش وهو أحد املوقعين على حملة 

باط "املحاميد" بـ"أجندات ومنصات تضر بالثورة السورية". /سمارت الفصل، إن لديهم أدلة تثبت ارت

– 25.07.2018/ 

 

 على املستوى العسكري   2

 ال يوجد.

 

                                                             
ض أن مصطلح "المعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيا أو عسكرًيا ألغ 4 راض هذا التقرير، نفي 

 )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه المعارضة وتصنيفنا لها. 
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 على املستويات األخرى  3

انتخب أهالي قرية بسقًل جنوب إدلب ألول مرة رئيس وأعضاء املجلس املحلي للقرية عن طريق  .1

 /05.07.2018 –اإلنتخابات املباشرة /سمارت 

سلطات املعارضة بإصدار بطاقات هوية جديدة في شمال سورية بمساعدة تركيا في محاولة  تقوم .2

 /20.07.2018 –منها لتعزيز إدارتها ملنطقة ال تزال خارج سيطرة الرئيس بشار األسد. /رويترز 

توفيت الفنانة واملعارضة السورية مي سكاف في العاصمة الفرنسية باريس فجر اليوم. وقد ُعرفت  .3

نانة الراحلة بوقوفها الصلب إلى جانب الثورة السورية منذ اندالعها، ومواقفها الجريئة من الف

، إلى أن تم تهريبها ”دعم اإلرهاب“النظام، ما أدى إلى اعتقالها مرتين، ومصادرة ممتلكاتها بذريعة 

 /23.07.2018 –خارج سورية ثم إلى فرنسا حيث استقرت. /جيرون 

 

ا: املستجدات عل
ا
 ى مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتهاثامن

 على املستوى السياس ي .1

أعلن الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد االثنين إنه سيعمل على  .1

تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وتهدف الخطة التي أعلن عنها في 

ي مدينة الطبقة إلى دمج عدد من اإلدارات أو املجالس مؤتمر ملجلس سوريا الديمقراطية ف

املحلية املدنية التي ظهرت في األراض ي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال 

 /17.07.2018 –سورية وشرقها. /شام 

قال الرئيس املتشرك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار، إن املفاوضات التي يجريها  .2

ع النظام السوري في العاصمة دمشق، "قد تصل إلى الجوانب العسكرية والسياسية". وفده م

وأضاف أن الوفد ذهب إلى دمشق بدعوة من حكومة النظام "ملناقشة قضايا خدمية وجس 

النبض حول املستحقات القادمة". ولم يستبعد أن تتناول املناقشة قضايا عسكرية وأمنية ثم 

 /27.07.2018 –سياسية. /سمارت 

رسم خارطة ”قال مجلس سوريا الديمقراطية، يوم السبت، إنه اتفق مع الحكومة السورية على  .3

لكن لم يرد تأكيد من جانب دمشق حتى اآلن. “ طريق تقود إلى سورية ديمقراطية المركزية

 /28.07.2018 –رويترز /
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 على املستوى العسكري  .2

قوات »ولي، تضم مئات اآلليات، إلى وصلت قافلة مساعدات عسكرية جديدة من التحالف الد .1

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

أيام إلى مناطق قسد، قافلة  4إضافة إلى سيارات محملة بالذخائر. كما دخلت قبل « همر»

ة وآليات وقوالب إسمنتية مساعدات تضم أكثر من مئة شاحنة محملة باملدرعات وأدوات كهربائي

 /10.07.2018 –وإطفائيات. /شام 

قال مجلس منبج العسكري الذي يسيطر على مدينة منبج السورية إن آخر دفعة من وحدات  .2

ا  ا قديما ا تركيًّ حماية الشعب الكردية السورية غادرت املدينة الشمالية يوم األحد، ما يلبي مطلبا

 /15.07.2018 –بانسحاب الوحدات. /رويترز 

قال القيادي في ميليشيا )وحدات حماية الشعب( الكردية، آلدار خليل إنهم مستعدون للمشاركة  .3

في أي عملية عسكرية ضد فصائل الثوار في محافظة إدلب. وأشار إلى أن معركة إدلب ستؤدي إلى 

سيطرت  لن تستطيع الحفاظ على املناطق التي“تصادم بين املصالح الروسية والتركية، ألن أنقرة 

إن مدينة إدلب التي تضم معظم مهجري “وأضاف: ”. عليها، وبخاصة عفرين، أمام هذه التطورات

ا للمرتزقة“املناطق السورية أصبحت اليوم 
ا
، حيث يتواجد فيها معظم الفصائل املدعومة ”مًلذ

  /24.07.2018 –من تركيا، إضافة إلى املهجرين من جنوب سورية" /جيرون 

 

 األخرى على املستويات  .3

أكد أحد القادة امليدانيين في )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، في الرقة، أن مقاتليه يحرقون  .1

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

 /10.07.2018 –أسماء ضحايا التنظيم. /جيرون 

يا الديمقراطية، إلهام أحمد، يوم الجمعة، عن محادثات كشفت الرئيسة املشتركة ملجلس سور   .2

تجري في الوقت الحالي بين مسؤولين من النظام واملجالس املحلية التابعة لها في مدينة الطبقة، 

 /14.07.2018 –إلعادة خبراء وموظفي سد الفرات للعمل. /شام 
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ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي   تاسعا

 عام .1

ال رئيس هيئة التفاوض إنهم سلموا قائمة مرشحيهم لـ"اللجنة الدستورية" إلى املبعوق األممي ق .1

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

املصري سامح شكري، أمس الثًلثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛  توجه وزير الخارجية .2

ة بخـصـوص سورية. وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة للمشاركة في اجتماع املجموعة املصغر 

إن اجتماع بروكسل سيناقش آخر التطورات على الساحة السورية، “أحمد أبو زيد:  الخارجية

ال سيما التصعيد في املنطقة الجنوبية وشمال سورية، كما ستتطرق املحادثات إلى آخر 

 /11.07.2018 –جيرون /”. املستجدات، في مناطق خفض التصعيد

 

 مسار جنيف  .2

 ال يوجد

 

 مسار آستانة .1

 ال يوجد

 

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية  ا: املستجدات في مو عاشرا

 املؤثرة 

 الوًليات املتحدة األميركية .1

قال السناتور األمريكي لينزي غراهام، يوم األربعاء بعد اجتماعه هذا األسبوع مع الرئيس التركي  .1

يا يمكن أن تجد نفسها في مستنقع إذا عمقت تدخلها في الحرب رجب طيب إردوغان إن ترك

ا في سورية.  ا مستمرا ا أميركيًّ متعددة األطراف في سورية. وأضاف أن تركيا يجب أن تدعم وجودا

 /05.07.2018 –شام /
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أكد مسؤول أميركي، يوم الخميس، أنه من املمكن أن تنهي بًلده وجودها، في معبر )التنف(  .2

العراق وسورية، بشرط توفر ضمانات روسية، وأال يكون في املنطقة أي وجود الحدودي بين 

 /12.07.2018 –إليران /جيرون 

اتفق الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره الروس ي فًلديمير بوتين، االثنين، على وجوب عودة  .3

". وقال م بين سورية و"إسرائيل 1974تطبيق اتفاق وقف إطًلق النار املوقع عليه في عام 

 –"بوتين" إنه ينبغي إعادة الجنوب السوري لًلتفاق ليعود السًلم بدرجة كبيرة. /سمارت 

16.07.2018/ 

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بأن الرئيسين األمريكي دونالد ترامب والروس ي  .4

جئين. وأضاف فًلديمير بوتين بحثا خًلل قمتهما في هلسنكي التسوية السورية وكيفية عودة الًل 

أنه "من املهم بالنسبة للعالم أن يكون الًلجئون قادرين على العودة إلى وطنهم في الوقت 

 /20.07.2018 –املناسب ومن خًلل آلية طوعية". /شام 

ا من التحالف  53كشف وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أن الواليات املتحدة دعت  .5 عضوا

اإلرهابي، الى مناقشة املرحلة التالية من الحملة، وضرورة  «داعش»الدولي ملكافحة تنظيم 

ا ما يتعلق باستقرار املناطق املحررة في سورية. وقال بومبيو  تقاسم أعباء التحالف، خصوصا

تحاول التسريع في هذه املساهمات من أجل دعم قوات الدفاع االجتماعية التي »إن واشنطن 

 –شام /«. ات ضد بقية معاقل داعش في سوريةستشارك في املرحلة التالية من العملي

24.07.2018/ 

أكد مسؤول في الخارجية األميركية أن واشنطن لن تحضر مؤتمر سوتش ي الخاص بالتسوية في  .6

سورية بأي صفة كانت رسمية أو غير رسمية. وأضاف أن التركيز على التفاوض ال بد أن يكون 

واألماكن الدبلوماسية األخرى تصرف االنتباه تحت رعاية األمم املتحدة في جنيف، والقنوات 

 /27.07.2018 –". /شام 2254عن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

 

 روسيا اًلتحادية .2

زعم نائب وزير الخارجية الروس ي ميخائيل بوغدانوف أن الوجود اإليراني في سورية يقتصر على  .1

ا أنه يتفق مع مصالح "إسرا ا. /شام ما أسماه "مكافحة اإلرهاب"، مبينا  /01.07.2018 –ئيل" أيضا

اتفق الرئيس األميركي دونالد ترامب ونظيره الروس ي فًلديمير بوتين، االثنين، على وجوب عودة  .2

م بين سورية و"إسرائيل". وقال "بوتين"  1974تطبيق اتفاق وقف إطًلق النار املوقع عليه في عام 

 /16.07.2018 –م بدرجة كبيرة. /سمارت إنه ينبغي إعادة الجنوب السوري لًلتفاق ليعود السًل 
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حث ألكسندر الفرينتييف املبعوث الروس ي الخاص إلى سورية يوم الخميس الًلجئين السوريين  .3

على العودة إلى بًلدهم، وقال إنهم لن يواجهوا أي تهديد من حكومة الرئيس بشار األسد أو أجهزة 

 /26.07.2018 –األمن السورية /رويترز 

 

 األوروبيدول اًلتحاد  .3

ا 
ا
ا صارخ

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

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

 ./04.07.2018 –م باالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم األربعاء. /شا

 

 الدول العربية .4

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الثًلثاء، إن الطائرات املقاتلة لقوات بًلده  .1

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

أن الحوار السياس ي ووقف أبلغ وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي روسيا يوم األربعاء ب .2

إطًلق النار من األولويات في جنوب سورية حيث قال إن الوضع قد يفض ي إلى كارثة إنسانية 

 /04.07.2018 –رويترز /

قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، يوم الجمعة، إن عودة عشرات اآلالف من النازحين  .3

مع األطراف “ ضمانات عملية”ه ناقش السوريين لجنوب سورية أولوية قصوى للمملكة، وإن

 /06.07.2018 –املعنية لتحقيق ذلك. /رويترز 

يعتزم العراق تنسيق العًلقات أكثر من نظام األسد وإعادة فتح املمرات البرية التي تربط سورية  .4

والعراق بعد سيطرتهما عليها وإبعاد تنظيم الدولة عن املنطقة. وأكد السفير العراقي الجديد 

رية واملفوض فوق العادة سعد محمد رضا أن بغداد ودمشق بصدد فتح املعابر بين لدى سو 

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

أن بًلده ال ترغب في وجود أي قوى غير سورية، على  أيمن الصفدي أكد وزير الخارجية األردني .5

 –بين عمان وموسكو وواشنطن. /جيرون حدودها مع سورية، وفق ما نص عليه االتفاق 

13.07.2018/ 

رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري األردني، استعداد قطاع النقل في  صًلح اللوزي، أعلن .6

إن “بًلده الستئناف التبادل التجاري مع نظام األسد، فور فتح الحدود بين البلدين. وأضاف: 

ا با ا رئيسيا ا اقتصاديا لنسبة إلى األردن، ونحن مستعدون لتسيير معبر نصيب ُيعد شريانا

 /21.07.2018 –جيرون /”. القافًلت الجارية على الفور 
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية األردنية إن بًلده سمحت يوم األحد لألمم املتحدة بتنظيم  .7

سوري يعملون في الدفاع املدني )الخوذات البيضاء( بمناطق كانت خاضعة  800دخول وعبور 

رة املعارضة السورية، بسبب وجود خطر على حياتهم بعد هجوم للحكومة استعاد لسيط

 /22.07.2018 –السيطرة على أجزاء من جنوب سورية. /رويترز 

لن تجبر الًلجئين السوريين على العودة “قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية األردني: إن عمان  .8

ا أنها ”إلى بلدهم أجل إيجاد البيئة التي تسمح بـ )العودة الطوعية( تعمل مع شركائها، من “، مؤكدا

 /26.07.2018 –جيرون /”. لهؤالء الًلجئين

 

 إيران .5

قال علي أكبر واليتي مستشار الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي يوم الجمعة إن طهران  .1

تنسق املواقف بشأن وجودها العسكري في سورية مع موسكو ودمشق، وإنها ستسحب 

من سورية والعراق على الفور إذا كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين “ تشاريها العسكريينمس”

 /13.07.2018 –رويترز /

 

 تركيا .6

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة، إن هناك توافق بين بًلده والواليات  .1

عد االنتهاء من تطبيق "خارطة املتحدة األميركية على االنتقال إلى مناطق أخرى شمالي سورية، ب

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

ا أن يتكرر في “قال املتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي: إن بًلده  .2 ال تريد أبدا

محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده اآلن جنوب 

النظام السوري يحاول حل املشكلة عبر الوسائل العسكرية، إال أنه ال “اف أن وأض”. البًلد

 /19.07.2018 –جيرون /”. يمكن تأسيس حكم مشروع في سورية بهذه الطريقة

إلى روسيا بشأن الحل النهائي في منطقة خفض التصعيد الرابعة « ورقة بيضاء»قدمت تركيا  .3

لب ومعظم ريف إدلب ومدينة إدلب. وتتضمن التي تضم قرى تمتد من الًلذقية وحماة وح

دمشق  -إعادة التيار الكهربائي واملياه وعودة املرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب 

 /22.07.2018 –وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة. /شام 

"ياسين أقطاي" خًلل زيارة له إلى قال مستشار الرئيس التركي ونائبه في حزب العدالة والتنمية  .4

 /22.07.2018 –الدوحة، أن نظام بشار األسد لن يجرؤ على الهجوم على إدلب. /شام 
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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثًلثاء بمواصلة العمليات األمنية على طول  .5

ا أن ال أحد يملك حق  الحدود التركية حتى القضاء على التهديدات األمنية جميعها، مضيفا

 /24.07.2018 –انتقاد قانون جديد ملكافحة اإلرهاب تعكف الحكومة على إعداده. /رويترز 

 

 إسرائيل .7

ا ” إسرائيل“أرسلت  .1 ا عسكريا رسالة إلى الجانبين األميركي والروس ي، تقول فيها إنها لن تقبل وجودا

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

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

02.07.2018/ 

أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أن إسرائيل ستوجه ضربات إلى قوات األسد  .2

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

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  .3

ي ظل رئاسة بشار األسد مشيرة إلى التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية املطاف مع سورية ف

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

أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو روسيا، يوم األربعاء، بأن إسرائيل ال تنوي تهديد  .4

سد، وطلب من موسكو إخراج القوات اإليرانية من سورية. حكم الرئيس السوري بشار األ 

 /11.07.2018 –رويترز /

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن سياسة إسرائيل في سورية لم  .5

تتغير، وتنص على "انسحاب كامل للميليشيات اإليرانية وفي الوقت نفسه ستتدخل إسرائيل مع 

 /12.07.2018 –ة املناطق الحدودية". /سمارت قوات األسد الستعاد

ا روسيا بإبقاء القوات اإليرانية في  .6 ذكر مسؤول إسرائيلي يوم االثنين أن إسرائيل رفضت عرضا

 –كيلومتر من خط وقف إطًلق النار في هضبة الجوالن. /رويترز  100سورية على بعد 

23.07.2018/ 
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 ات ذات الصلة  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظم 4

حث مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية  .1

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

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

مجلس األمن الدولي في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سورية بسبب موقف روسيا  فشل .2

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

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

 /05.07.2018 –اب". /شام املعركة ضد اإلره

ا أجرته منظمة حظر األسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام   .3  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 

 الدولي ملحاربة تنظيم داعش في سورية بأنه  اتهمت منظمة )العفو .4
َ
لم يتخذ، “الدولية( التحالف

أثناء غاراته ضد معاقل التنظيم بمحافظة الرقة، ما يكفي من االحتياطات الًلزمة لتجنب إلحاق 

 /18.07.2018 –جيرون /”. األذى باملدنيين

األمن واألمين العام لألمم تقدمت تركيا وأملانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس  .5

" الذي ااصدره النظام السوري لتشريع مصادرة أمًلك النازحين 10املتحدة بشأن "القانون 

والًلجئين السوريين. وأعربت الدول األربعين )وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الواليات املتحدة 

أبريل/نيسان  2ذي صدر في ال–وأستراليا واليابان( عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون 

ورأت أنه جزء من "سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية واالجتماعية  -املاض ي

 /20.07.2018 –واالقتصادية والسياسية للبًلد". /شام 

ناشدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الًلجئين جميع األطراف في سورية يوم الجمعة  .6

ألف مدني محاصرين بسبب القتال في جنوب غرب البًلد، حتى يتسنى  140و توفير ممر آمن لنح

 /20.07.2018 –لهم الحصول على املساعدات واملأوى. /رويترز 

 

 أخرى  5

قال جيمس جيرارد، قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسورية، إن قوات  .1

مام العملية السياسية في هذا البلد، وحذر التحالف الدولي ملحاربة داعش باقية في سورية لحين إت
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ا لإلرهاب.  من الدور الذي تلعبه إيران في سورية، قائًل إنه ال يساعد في تحقيق االستقرار، ويعد دعما

 /08.07.2018 –شام /

أرجع زعيم الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني، وليد جنبًلط، سبب الهجوم الدموي الذي شنه  .2

دينة السويداء، األربعاء، إلى رفض "مشايخ الكرامة" االلتحاق بجيش النظام، تنظيم الدولة على م

ا إلى أن "البعث  في إشارة إلى تورط النظام في األحداث الدامية هناك. وطالب روسيا بحمايتهم، مشيرا

 /25.07.2018 –السوري" و"صهيونية نتنياهو" متشابهان. /شام 

 

 بي والدولي تجاه سوريةحادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العر 

ا قالت فيه: "إن تنظيم الدولة يقوم بإعادة  .1 نشرت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية تقريرا

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

 االنقسامات الشديدة التي شهدتها مختلف الجبهات هناك".

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

اآلف مقاتل تابعين للتنظيم منتشرين  10إلى  8وديناميكية، حيث ُيعتقد أن هناك اليوم حوالى 

 بين العراق وسورية.

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

ا على بلدة امليا ا كبيرا ا تم الكشف عن هجوما دين في منطقة دير الزور، وفي مناطق أخرى، ومؤخرا

 وجود مقاتلين تابعين للتنظيم في حوض اليرموك، إضافة إلى دير الزور.

وفي الرقة، التي يفترض أنه تم استعادتها من التنظيم، فإن التنظيم يعود بهدوء، خاصة أن 

ا من األهالي في املدينة باتوا يظنون أن الحيا . عددا
ا

ة تحت حكم التنظيم كانت أفضل حاال

 /05.07.2018 –الخليج أون الين /

 

قال املحلل السياس ي اإلسرائيلي "تسفي باريل"، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية،  .2

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

يرانية واملليشيات التابعة لها، وضمنها "حزب هللا" اللبناني، ضمانات روسية بإبعاد القوات اإل 

 وعدم السماح لهم بدخول تلك املناطق.

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

بل قوات املعارضة، وأنه "و  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
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القوات اإليرانية وميليشياتها وحزب هللا في معارك التقدم والسيطرة، بناء على ضمانات روسية 

 كانت قد تعهدت بها لـ"إسرائيل".

ء األخضر لدخول قوات األسد ويؤكد الكاتب أن "إسرائيل" هي من أعطت قوات األسد الضو

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

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

ا عقد اتفاق آخر حول املسافة ا لتي يجب أن تبقى فيها عن الحدود األردنية، وأن يتم الحقا

 /09.07.2018 –القوات اإليرانية بعيدة عن حدود الجوالن. /شام 

 

ا يقول إن إسرائيل ترحب بسيطرة النظام السوري  .3 نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا

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

ا إلى أن وجود اإليرانيين التي تقوم  بها قوات النظام إلى انسحاب القوات اإليرانية منها، الفتا

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

   ونقطة ساخنة الندالع حرب إقليمية واسعة".

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

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 ظلت
ا

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".

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

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.

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

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/ 
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تريت جورنال" األميركية، في تحقيق لها، إن املقاتلين التابعين لتنظيم قالت صحيفة "وول س .4

ت عليهم، 
ِّ
ن
ُ
ة التي ش وا من املناطق التي كانوا يسيطرون عليها بعد الحرب الدوليِّ الدولة، الذين فرِّ

ون اآلن لبدء صفحة جديدة من الهجمات في العراق وسورية.  لجؤوا إلى الصحراء، وهم يستعدِّ

بعون اس
ِّ
تراتيجية جديدة معتمدين فيها على هيكلية ال مركزية، وعلى أسلوب الهجمات وهم يت

املباغتة، ولديهم أسلحة مخبأة ومجموعة كبيرة من األنفاق في الصحراء الشاسعة املمتدة بين 

ة الرئيس األميركي الذي أعلن عن رغبته بسحب قوات  العراق وسورية. األمر الذي يعقد مهمِّ

 بًلده. 

إن تنظيم الدولة يستفيد من تضارب األولويات بين القوات املحلية واألجنبية  يقول التقرير

ة قتال  العاملة في سورية، وبحسب كريستوفر فيلبس، الخبير في الشأن السوري، فإن "أولويِّ

ا، وهي  تنظيم داعش هي أميركية فقط )..( وإن مقاتلي التنظيم موجودون غرب الفرات أيضا

 وات التحالف الدولي.منطقة تقع خارج سيطرة ق

ا من الهجمات املؤثرة في سورية والعراق، خاصة في  وفي الشهرين املاضيين شن التنظيم عددا

املناطق الصحراوية، ما دفع مسؤولين عسكريين أميركيين للظن أن التنظيم قادر على العودة، 

 /11.07.2018 –لذلك ال يجدر بالواليات املتحدة تخفيض قواتها هناك. /الخليج أون الين 

قالت الباحثة "جينفر كافاريًل" في مقال نشرته في موقع "فورين أفيرز"، إن بشار األسد أضعف  .5

ا العتماده على القوى األجنبية، مثل إيران وروسيا، وأن سيطرته على  مما كان عليه؛ نظرا

ا، ألن قراره تدويل الح ا لن تنهي الحرب بل ستجعلها أكثر خطرا رب يفتح مساحات واسعة مؤخرا

الباب أمام حروب مستقبلية، في ما تهدد أساليبه الوحشية والقتل الجماعي بوالدة حركة تمرد 

جهادية عاملية، ستعمل على استمرار الحرب ولسنوات قادمة. وترى الكاتبة أن على الواليات 

ء املتحدة تقوية الحلفاء عسكريا، وتحسين طرق الحكم لديهم، واستعادة ثقة السكان، وإنشا

قوة معارضة، وحرمان األسد من الشرعية الدولية التي يتطلع إليها، وما تزال في يد الواليات 

املتحدة الخيارات التي يمكن من خًللها تقييد األسد وداعميه، وكل ما تحتاج إليه هو العزيمة 

 الستخدامها.

تي أدت إلى استقرار تقول كافاريًل أن التدخًلت العسكرية والدبلوماسية الروسية واإليرانية ال

نظام األسد، تسببت في الوقت نفسه بإعادة رسم خريطة الشرق األوسط، بطريقة ستقود إلى 

مزيد من عدم االستقرار، ألن إيران وروسيا ستستخدمان سورية نقطة انطًلق لعملياتهما 

 الدولية. 

طر عليه جماعات وترى كافاريًل أن "حملة األسد الحالية في الجنوب السوري، الذي كانت تسي

دعمتها الواليات املتحدة في السابق، ستؤدي إلى القضاء على آخر منطقة للمقاومة املعتدلة، 

ومحو خيارات الغرب، وتجميد العملية الدبلوماسية الدولية، والقضاء على املعارضة 

ا لألسد بقدر ما ستفتح املجا ل أمام املستعدة للتفاوض، لكن هزيمة املعتدلين لن تكون انتصارا
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جماعات، مثل تنظيم القاعدة، إلعادة تعريف طبيعة القتال في سورية، من ثورة مؤيدة 

 /12.07.2018 – 21للديمقراطية إلى جهاد عاملي". /عربي 

 بعنوان: "الحرب على سورية ستؤجج لهيب الجهاديين"  .6
ا

نشرت صحيفة لوموند الفرنسة مقاال

ت الحرب على سورية ستجعل تنظيم الدولة رأى فيه الكاتب جان بيير فيليو أن تناقضا

اإلسًلمية يتنفس الصعداء في الصحراء السورية لسبب رئيس هو غياب أي حل سياس ي للنزاع 

ا إلى عودة   ”.لهيب الجهاديين“السوري، ما سيؤدي حتما

أضاف فيليو، أن "النجاحات التي أحرزها نظام األسد، بعد دعم غير مشروط من روسيا، ال 

ية الحرب على سورية، وذلك بسبب الديناميات املعقدة للصراع الذي أثاره األسد تنبئ بنها

 ”.للحفاظ على سلطته بأي ثمن

ال يبدو أن األسد يريد “حول ما ُيثار عن إعادة اإلعمار من دون انتقال سياس ي، قال فيليو: 

جبره على عودة املعارضين الذين يبادلونه العداء، وبالتالي ال يريد إطًلق عملية إعاد
ُ
ة إعمار، ت

ا بشروط املانحين الدوليين املحتملين، بتحقيق  منحهم حقهم في العودة، ثم إنه لم يبد  اهتماما

( الذي أصدره األسد في 10انفتاح وتغيير سياس ي في البًلد، بل على العكس، فإن )القانون 

 ين
 ”.من الحرب نيسان/ أبريل املاض ي، يسمح بمصادرة جماعية ألمًلك السوريين الفارِّ

يرى فيليو أن "الحل السياس ي بعيد املنال، ألن التناقضات املوجودة بين الًلعبين الرئيسيين في 

سورية ستؤدي إلى أعمال عدائية جديدة... ونحن نرى كيف تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات 

أما جوية ملواقع عسكرية تابعة إليران والنظام في سورية إيرانية لفرض "خطوطها الحمر". 

 –تركيا فلن تتردد في مهاجمة األكراد في شرقي الفرات فور تخلي واشنطن عنهم". /جيرون 

12.07.2018/ 

 في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية تناول فيه تفاصيل ما وصفه بـ"الصفقة"  .7
ا

كتب زافي باريل مقاال

ا بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس الروس ي خًلل زيارة نتنياهو األخيرة إ لى موسكو، مؤكدا

د بوتين سحب القوات اإليرانية من سورية مقابل تعهد إسرائيلي بعدم إيذاء األسد أو  تعهُّ

 نظامه.

جاء في املقال أن طهران أرسلت إلى موسكو علي أكبر واليتي، مستشار املرشد اإليراني األعلى، في 

ة قضيتين أساسيتين؛ األولى الوقت الذي كان فيه نتنياهو هناك، وقد ناقش مع القيادة الروسي

هي انسحاب القوات اإليرانية من سورية، أو على األقل االبتعاد عن الحدود اإلسرائيلية، 

والثانية هي العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة على إيران، ويبدو أن األْمرين متصًلن، وإذا 

رق األوسط، فإن االتفاق كان ترامب يسعى للتوصل إلى "صفقة القرن" لحل الصراع في الش

 حول وضع إيران هو أهم صفقة إقليمية على اإلطًلق.

 أن يطرح العقوبات على بًلده خًلل قمته مع ترامب، وإذا ما 
ا

يقول الكاتب إن بوتين يريد أوال

ا آخر يتمثل بالضغط على إيران لسحب  ا أميركيا ا سيسمع طلبا م بوتين بهذا الطلب فإنه حتما تقدِّ
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ا عن الحدود اإلسرائيلية. وبحسب  80رية، أو على األقل إبعادها ملسافة قواتها من سو  كيلومترا

 العمل على 
ا

التقارير التي وردت من روسيا بعد اجتماع بوتين ونتنياهو، فإن روسيا تعتزم فعًل

 سحب القوات اإليرانية من سورية، مقابل وعد إسرائيلي بعدم إيذاء بشار األسد أو نظامه. 

ب مقاله بتأكيد أن إسرائيل مهتمة ببقاء األسد، وبسيطرته على التراب السوري ويختم الكات

، وباستئناف العمل باتفاق 
ا

 /17.07.201 –الذي وقعه عليه حافظ األسد. /شام  1974كامًل

تحت عنوان "سورية: نهاية املعارضة" نشر "مركز السياسيات العاملي" مقاال للكاتب حسان  .8

أبعاد انتصار النظام في الجنوب واستعادة درعا من يد املعارضة حسان تناول فيه معنى و 

 املسلحة.  

. فقد كانت درعا 2012يرى الكاتب أن هذه الهزيمة هي األكثر أهمية للمعارضة منذ عام 

وضواحيها مركز جذب للمعارضة املعتدلة غير اإلسًلمية املتبقية، وهزيمة املعارضة هناك هي 

ة معتدلة باقية في سورية. وبالنسبة للنظام فإن االنتصار في درعا ضربة قوية ألي قوة معارض

يعني أن النظام قد أَمن العاصمة، وأبعد أي تهديد محتمل لها في وسط وجنوب سورية، خاصة 

 بعد إنهاء وجود املعارضة املسلحة في ريف دمشق.

اميات جديدة. ألن يقول الكاتب إن "طرد املعارضة من الغوطة، قرب دمشق، أدى إلى والدة دين

 
ا

ا كامًل املناطق التي ما زالت خارج سيطرة النظام هي تحت نفوذ قوى أجنبية... وتعتمد اعتمادا

على األجانب. ففي شرق سورية، الواليات املتحدة، وتركيا في الشمال، وإسرائيل واألردن في 

فقات قائمة مع لديها ص -وليس دمشق أو طهران -الجنوب. "وفي الحاالت الثًلث، فإن روسيا

تلك القوى األجنبية املسيطرة. هذا يعني أن التوسع في سيطرة النظام كان مسألة تفاوض بين 

روسيا والدول املعنية". ومما يجعل األمور أسوأ على املعارضة، أن الًلعبين األجانب جميعهم 

ا، ومنهم الداعمون السابقون للمعارضة، يرون أن بقاء نظام األسد أمر م فروغ منه، أو تقريبا

 أكثر فائدة، وكل ألسبابه. 

كانت درعا الفرصة األخيرة للقوى األجنبية )الواليات املتحدة، تركيا، إسرائيل واألردن( وورقة 

مساومة بيدها للضغط على النظام، والتفاوض معه على اتفاقات سًلم أكثر ديمومة، وعلى 

 م
ا

ن ذلك رضخت لضغوطها، وتركتها تنهي ملفات مهمة كاملعتقلين وعودة النازحين، لكن بدال

املعارضة وتحكم سيطرتها على املنطقة. وويرى الكاتب أنه مثلما أقنعت موسكو إسرائيل، 

األردن والواليات املتحدة، بقبول استسًلم املعارضة في درعا، يمكنها إقناع واشنطن في الشرق 

ا على إيران، وتركيا مهتمة بإضعاف امليليشيات الكردية  وتركيا في الشمال. فواشنطن أكثر تركيزا

 أكثر من اهتمامها بإضعاف نظام األسد.

يختم الكاتب بالقول أنه ما زال أمام النظام تحديات كبيرة في املناطق التي تحميها قوى أجنبية، 

أما بالنسبة إلى املعارضة فالصراع لم يعد هو نفسه بعد درعا، وقد ال تنتهي الحرب بالنسبة 

 /26.07.2018 –لكنها انتهت بالنسبة إلى املعارضة كما نعرفها. /جيرون إلى النظام، 
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ا حول "محاولة روسيا حماية سورية من  .9 نشرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا"، الروسية تقريرا

الهجمات اإلسرائيلية بإبعاد إيران عنها". وقد جاء فيه أن انتصارات موسكو مع الجيش 

كفي الستعادة االستقرار في سورية بسبب الصعوبات التي السوري في جنوب غرب سورية، ال ي

يخلقها الوجود اإليراني هناك، وعقدة "العًلقات اإليرانية اإلسرائيلية". ففي البداية، طالبت 

إسرائيل بأن يتوقف اإليرانيون عند مسافة ال تقل عن مئة كيلومتر من الجوالن، لكنها اآلن 

إذا لم يتحقق ذلك "فإن حليف روسيا األمين بشار األسد تريد "طرد الفرس كليا من سورية". و 

 سيكون أول من يدفع الثمن". 

جوابا على سؤال الصحيفة عن إمكان رفض طهران طلب موسكو بخروجها من سورية، قال: 

"ال يمكن لطهران الرفض، فروسيا بالنسبة إلى إيران نافذة على العالم. البقاء من دون مثل 

ا على حد سواء. حتى في هذا الرفيق املؤثر ي ا وسياسيًّ شكل خسارة كبيرة إليران؛ اقتصاديًّ

سورية، لن تكون لديها آفاق واسعة. فإذا ما تنازعت مع موسكو، فلن يكون لدى إيران من 

يدعمها في سورية. وستصبح روسيا من بين أولئك الذين يريدون إخراجها من هناك. إذن، 

 /27.07.2018 – 21. /عربي إسرائيل، على األرجح، ستحقق هدفها"

 

ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية

ُعقد هذا الشهر اجتماع بين الرئيسين األميركي دونالد ترامب ونظيره الروس ي فًلديمير بوتين في هلسنكي 

ن العًلقات بين 16في  البلدين، وتسليم الواليات  تموز/ يوليو، وكان من أبرز نتائجه اإلعًلن عن تحسِّ

املتحدة مفاتيح امللف السوري إلى روسيا، بعد سبع سنوات من املناكفة واملنافسة بين البلدين في هذا 

 امللف.

ا من  لم تكن هذه النتائج مستغربة، خاصة بعد أن أعلن ترامب قبل شهرين رغبته االنسحاب عسكريًّ

من دون شك وجود اتفاق مع بوتين بشأن مستقبل سورية  سورية في أسرع وقت ممكن، وهذا اإلعًلن يؤكد

 السياس ي والعسكري.

في مؤتمرهما الصحافي املشترك بعد القمة بالكاد أتوا على ذكر سورية، لكن في الحقيقة كانت سورية 

أبرز القضايا التي نوقشت خًلل االجتماع املباشر، وأعطت التصريحات املوجزة حول سورية بعض 

 موقف ترامب القادم واألهداف املقبلة التي يسعى إليها بوتين.املؤشرات حول 
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د الرئيس الروس ي خًلل املؤتمر الصحافي أهمية تشجيع الًلجئين السوريين في تركيا واألردن ولبنان 
ِّ
أك

على العودة إلى ديارهم، وهو مصلحة أوروبية في الوقت نفسه، واقترح استخدام الطائرات الروسية لتقديم 

اإلنسانية الدولية للمحتاجين إليها في سورية، واألهم أنه أعرب عن ظنه أن الحرب قد انتهت  املساعدات

 بالفعل، وهو ما لم يعترض عليه ترامب.

ى إليها التعاون العسكري بين روسيا والواليات املتحدة  د النتائج املهمة التي أدِّ
ِّ
أما الرئيس األميركي فقد أك

ققت أداء أفضل من قادتنا السياسيين لسنوات"، وبهذه الجملة أزال في سورية، وقال "إن جيوشنا قد ح

ا في سورية.  ترامب العوائق التي تعترض الهيمنة الروسية عسكريًّ

خًلل املؤتمر الصحافي قام ترامب بالضبط بما أرادت روسيا أن يفعله، أي منحها مشروعية حماية 

ضمن استراتيجية روسيا في الجنوب السوري، ولهذا اإلسرائيلية، وربط أمن إسرائيل  -املصالح األمنية 

د بوتين ذكر أهمية التمسك باتفاق عام  حول فض النزاع بين إسرائيل وسورية، وضرورة  1974السبب تعمِّ

ا من أجل إعادة التعايش بين دمشق وتل أبيب.  تطبيقه وااللتزام به طريقا

دت اجتماعات هلسنكي أن الواليات املتحدة تعترف بأن 
ِّ
بوتين هو صانع القرار في الصراع السوري، أك

ل عمله في الوقت الراهن، وأن مصالح البلدين تلتقي في سورية، وثمار اللقاء ستعود على  سهِّ
ُ
وأنها ست

 البلدين بالنفع، سواء على املدى القريب أم املتوسط.

ا لروسيا، خاصة  في ظل وجود كان يمكن للواليات املتحدة بسهولة أن تجعل جنوب سورية مستنقعا

ر عددهم بنحو  ا من أبناء املنطقة،  30مقاتلين ينتمون لفصائل معارضة ُيقدِّ ألف مقاتل، جميعهم تقريبا

ا من السًلح، أظهرت التقارير املرئية حجمه الكبير والنوعي، وفي ظل تبعية لهذه  ولديهم كمية كبيرة جدًّ

التي تشرف عليها الواليات املتحدة بصورة  الكتائب لغرفة عمليات التحالف الدولي املوجودة في األردن

أساسية، لكن التقارب بالنسبة إلى أميركا كان أهم من املواجهة غير املباشرة مع روسيا، وهي ربما تريد 

مقايضة جنوب سورية بشمالها، ومقايضة جنوب سورية بإنهاء الوجود اإليراني في سورية، وضمان الحصة 

 ن الشراكة في النفط والغاز.األميركية من إعادة اإلعمار وم

خًلصة ما تتحدث عنه املعارضة السورية أن قمة الرئيسين ترامب وبوتين حددت أفق التسوية في 

سورية تحت سقف املصالح األمنية اإلسرائيلية، فالجملة التي وردت على لسان ترامب شديدة الوضوح: 

 املوضوع"."صحيح أن الحديث يدور عن سورية لكن أمن إسرائيل هو جوهر 

ا ألمن إسرائيل، وال سيما أنه حمى الجبهة مع إسرائيل،  عت بقاء األسد ألنه األكثر ضمانا هذه القمة شرِّ

 ومنع إطًلق رصاصة واحدة تجاهها طوال أربعة عقود.

ا في الوضع املواجهاُت السياسية األميركية الداخلية، والهجوم الذي تعرضت له املواقف في  ر كثيرا غيِّ
ُ
ال ت

كي، والذي استعملت فيه تعابير قاسية بحقه على لسان سياسيين ومسؤولين أميركيين من مختلف هلسن
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التوجهات، فبالنسبة إلى ترامب هي "صفقة تجارية" ناجحة ضمن مشروع أكبر أسماه األميركيون "صفقة 

 اإلسرائيلي. -القرن"، ُيطرح حول مستقبل الصراع العربي 

نظام السوري، بل هو إطًلق يد روسيا بضوء أخضر من أميركا وتل ما يجري ليس بالضرورة لصالح ال

أبيب، وكل ما جرى من مناوشات ومواقف وخًلفات إعًلمية ودبلوماسية بين هذا الثًلثي تبدوا اآلن أقرب 

ا، وهذا أمر  إلى التمثيلية، باستثناء ما يتعلق بأوكرانيا فهناك الخًلف جدي، وتنخرط فيه أوروبا أيضا

 املشهد السوري.مستقل عن 

طيلة السنوات السبع سارت األمور كما تشاء واشنطن وتل أبيب ومعهما موسكو، وبعد أن قارب 

الصراع املسلح نهايته، ال بد من اللقاء وضبط التوقيت وتقرير مستقبل سورية السياس ي، وهذا ما خرج 

 من قمة هلسنكي التي قررت فيها موسكو وواشنطن وتل أبيب مستقبل سورية.
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