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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

 أوًل
( 2019 أبريل /نيسان 20 إلى 11 خالل هذه املدة )من ُرِصد مقتلهم على األراض ي السورية شخًصا 142

  املئة(، بينما كانت حصيلة املدنيين عشرين في 86العسكريين )غالبيتهم من  العنف، أعمال بسبب
ً

فقط،  قتيال

 .نسبًيا أعداد منخفضة بينهم ستة أطفال وأربع سيدات، وهي

من قوات النظام  عسكرًيا 43 إذ سقط في باديتها الشرقية عدد القتلى؛ كان لحمص الحصة الكبرى من

 ثانًيا حلب تأتي تنظيم الدولة اإلسالمية. ثم نصبها لهم مقاتلوبسبب كمائن  السوري وامليليشيات املحاربة معه،

ضحية، ثالثة أرباعهم من العسكريين، والغالبية العظمى منهم سقطوا بهجمات صاروخية  42 بحصيلة

 حماة املدينة الغربي. أما قسم قوات النظام السوري وعلى أحياء سكنية في للتنظيمات الجهادية على مواقع

ت التي
ّ
اثا حل

ً
، فمعظم قتالها من العسكريين، وأغلب هؤالء من امليليشيا اإليرانية العاملة  22 بحصيلة لث

ً
قتيال

في سورية بإمرة الحرس الثوري اإليراني، وقد سقطوا بهجوم الطائرات اإلسرائيلية على موقع عسكري للقوات 

تادت أن تتحمل العدد األكبر من القتلى دير الزور التي اع حماة الغربي. أما ريف اإليرانية في منطقة مصياف في

  20 بحصيلة مقدارها املدة، في هذه منذ أشهر طويلة، فقد تراجعت إلى املرتبة الرابعة
ً

غالبيتهم العظمى  قتيال

 الدولة.  تنظيم من املقاتلين الذين سقطوا في أعمال قتالية مع خاليا

الغارة اإلسرائيلية على ريف حماة ملا كان للطيران أثر يذكر، كثيًرا، ولوال  تراجع القتل في الطيران سالح دور 

 .الجو سالح إلى مشاركة والسبب أنه لم يعد ثمة معارك مفتوحة تحتاج

في أخبار الضحايا نشير إلى خبر ارتكاب تنظيم الدولة اإلسالمية مجزرة رهيبة بحق املسجونين الذين كانوا 

  أسيًرا 1700 سيطرته على املدينة، حيث أعدم منهممحتجزين لديه في الرقة إبان 
ً

 .ومعتقال

  نشير امليداني، املشهد في
ً

إلى هجوم الطيران اإلسرائيلي على موقع عسكري تابع للحرس الثوري اإليراني  أوال

 نهاية بحسب صور بثتها مواقع إعالمية إسرائيلية )انظر في منطقة مصياف غرب حماة، وتمكنه تدميَر املوقع،

إلى أخبار االقتتال بين القوات الروسية والقوات اإليرانية في دير الزور  ثانًيا ونشير امليداني(، املشهد صلف

ا نشير وحلب، ما أسفر عن قتلى وضحايا. كما
ً
 الدولة تنظيم نشاط تجدد وهو ميدانًيا، األهم إلى الحدث ثالث

آخر جيوبه في الباغوز، معركة ضد قوات  لخسارة انتقاًما -أطلق فقد النائمة؛ خالياه عبر الالفت اإلسالمية

وكان من أبرز  ،"الشام لوالية الثأر النظام السوري وضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، سماها "غزوة

على األقل، وجرح  عنصًرا 35 محطاتها كمينان نصبهما لقوات النظام في بادية حمص الشرقية، قتل خاللهما

على منطقة كبيرة من بادية  -تقريًبا- إن تنظيم الدولة يسيطر سابق: تقرير غير في ذكرناه ما هنا ر العشرات. ونكر 

 1500 كيلو متر مربع، ويحتفظ فيها بعدد كبير من املقاتلين يتراوح بين 4000 حمص الشرقية، تقدر مساحتها بـ

 اقتحامها )انظر الخريطة رقمبحسب تقديرات مختلفة، وهي منطقة وعرة التضاريس ويصعب  مقاتل،4000 و
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 بعد أن فقد السيطرة على األرض. ونذكر والفر، والكر العصابات حرب استراتيجية إلى التنظيم تحول  ( وقد1

 تعايش حالة ثمة وإن الجهات كلها، من السوري النظام بقوات مطوقة املنطقة هذه إن في هذا املضمار: أخيًرا

النظام من اقتحام املنطقة، على الرغم من اعتداءات التنظيم املتكررة على قوات تمنع  الطرفين، بين غريب

    .النظام هناك

 كبير أدت إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود، وإلى شلل خانقة، محروقات أزمة اليوم تعيش سورية

 النظام مع التعامل ىعل املتحدة الواليات تفرضه الذي الخانق االقتصادي الحصر سببها النقل، حركة في

 مساعدته للخروج من هذه األزمة، أو رغبتهم عن مساعدته، كما على حلفاء النظام قدرة وعدم ومؤسساته،

 سابًقا.  يحصل كان
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ا:  الضحايا ثانيا

 1الضحايا عن بيانات 

 املحافظات؛ وبحسب الفئات بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه (1) الجدول رقم

 
 

  

                                                             

  مالحظات عىل البيانات: 1

الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي  يهمل -

 - . قرة )أخبار عن الضحايا(؛ لذلك يكون العدد المسجل لدينا غالبًا أقل من العدد الحقيقيفللتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في 

القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاًعا وهميًا في أعداد القتلى  دالفئات، نععند ورود أعداد من دون تفصيل في 

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

 . القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم، وهذا يعني أن الرقم المسجل من القتلى النساء، يمثل البالغات فقط -

  .تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر، وليس تاريخ حدوث القتل -
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ضحايا الثلث 2 من شهر 04 / 2019 - حسب الفئة
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  الفئة؛ بحسب وأعدادهم القتلى نسب يوضحان اآلتيان البيانيان والرسمان
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  أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات؛ (2) والجدول رقم

 
 

  (2) والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم
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مفخخات وألغام وقذائف غير 
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24286%

%00تعذيب وإعدامات

%111اغتيال وقنص
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دولياً
0000000000000000%
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ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 04 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 املحافظات؛ بحسب القتلى أعداد فيوضح اآلتي البياني الرسم أما

 
 

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

ديرالزور، تضم ما عثرت قوات النظام السوري على مقبرة جماعية قرب مدينة امليادين شرق مدينة  .أ

 على السابقة سيطرته خالل عنها بمسؤوليته "اإلسالمية الدولة" جثة، واتهمت تنظيم 40 إلى 30 بين

 ./11.04.2019 سمارت،/ .املدينة

الهول جنوب شرق الحسكة،  عدد األطفال الذين فارقوا الحياة في مخيم -األقل على- 82 ارتفع إلى .ب

ونتيجة نقص الغذاء والدواء، وذلك منذ السيطرة على  السيئة، واملعيشية الصحية األوضاع نتيجة

اآلن/.  حتى مارس /آذار 21 مزارع الباغوز من قبل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء التنظيم هناك في

  .11.04.2019السوري، املرصد

سجين لديه  1700 منأعدم أكثر ” الدولة اإلسالمية“إن تنظيم  اإلنسان: لحقوق  السوري املرصد قال .ج

 العرب وعين ومنبج الرقة في اعتقلهم ممن كردي سجين 500 إبان سيطرته على مدينة الرقة، بينهم

كانت تخضع لسيطرته في تلك الحقبة، ودفنت الجثث في مقابر جماعية  أخرى شرق الفرات، ومناطق

 ./ 11.04.2019السوري،  املرصد/ في مدينة الرقة

إن الضربات الجوية اإلسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف  اإلنسان: لحقوق  السوري املرصد قال .د

  14 أبريل الجاري، خلفت ما ال يقل عن /نيسان 13 في حماة الغربي ريف في
ً

من اإليرانيين  قتيال

 .19.04.2019السوري،  املرصد/بجروح.  آخرين 15 وأدت إلى إصابة أكثر من واملجموعات املوالية لهم،

 

ا: التغييب
ا
 القسري  ثالث

 الذراع العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي "جي بي واي" اقتحمت وحدات الحماية الشعبية الكردية  .1

القسم الخامس الخاص بالالجئين السوريين في مخيم الهول، في ساعة متأخرة من مساء  "دي واي بي"

قسَم نفسه الثم جددت دهمها . جهة مجهولةونقلتها إلى  سورية، عائالت (7) أمس األربعاء، واعتقلت

 بعربات ونقلتهم سنة(، 16صباح اليوم، الخميس، واعتقلت مجموعة من األطفال أعمارهم أقل من )

 ./11.04.2019شام، / .مجهولة جهة إلى عسكرية

ممن  شاًبا 40نحو  واعتقل دمشق، في ريف دهم فرع األمن العسكري عشرات املنازل في مدينة الضمير .2

 املرصد/ تسوية ومصالحة، واقتيدوا إلى جهة مجهولة. وأجروا الحًقا سابًقا،” انشقوا عن قوات النظام“

 ./19.04.2019 السوري، 
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ا:  واللجوء والتهجير النزوح رابعا

 القسري  والتهجير النزوح عن أخبار .1

 مزرية الركبان مخيم الجئي أوضاع إن دوغريك استيفان املتحدة العام، األمم أمين ال املتحدث باسمق .أ

 األمم أجرته الستطالع وفًقا- في املئة منهم 95 أن الجئي املخيم يريدون مغادرته، لكن فللغاية. وأضا

 ./11.04.2019 . شام،األسد لنظام التابعة األمن أجهزة من مخاوفهم عن عبروا -املتحدة

ن املجموعة الخامسة من إ املتحدة، لألمم العام األمين باسم الرسمي املتحدثقال ستيفان دوغريك،  .ب

 1433 األردنية غادرت املخيم أول أمس، وهي تضم  مهجري مخيم الركبان، على الحدود السورية

 حتى اآلن؛ الركبان مخيم غادروا شخص 3600 شخًصا، معظمهم من األطفال، وأكد أن أكثر من

 مع املخيم غادروا الذين من 1200حوالى ليقيموا في مالجئ في مدينة حمص وما حولها، في ما سيقيم 

 ./16.04.2019 جيرون، /أقاربهم.

 حمص شرق  الركبان ملخيم املحلي واملجلس "والسياسية العامة العالقات هيئة"أعلنت، الخميس،  .ج

 قوات قبل من عليه املفروض الحصار بسبب "إنسانًيا" السورية األردنية، أنه منكوب الحدود عند

نتيجة حصاره ومنع قوات  منكوًبا بات املخيم إن املشترك: البيان في وداعميه. وجاء السوري النظام

بهدف الضغط  شهرين، منذ إليه واألدوية األطفال وحليب الغذائية املواد دخول  النظام وروسيا وإيران

 ./18.04.2019 سمارت،/ للنظام الخاضعة املناطق قسًرا" إلى"على النازحين وإجبارهم على العودة 

 

 والجاليات اللجوء عن أخبار .2

أعلن محمود كرو، املسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سورية، واملسؤول في قوات سوريا  .1

 مخيمات من عراقي ألف 31 الديمقراطية، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، إلعادة نحو

من مجلس  . وأوضح أن "وفًدا"عائالت من مقاتلي "داعشأن بينهم  إلى بلدهم، مؤكًدا سورية شرق  شمال

الوزراء العراقي، زار اإلدارة الذاتية لبحث عودة الالجئين العراقيين إلى بلدهم، وجرى االتفاق على 

 أن .ننتظر..شخص آالف أربعة أسماء سجلت اآلن . ولحد..التسجيل باب . وأضاف: "فتحنا"عودتهم

 . /11.04.2019 شام،/لنبدأ بتسيير الرحالت".  ؛الحدود العراقية الحكومة تفتح
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ا: املشهد امليداني   )2(3خامسا

 امليداني املشهد تطورات .1

 كشف مصدر أمني عراقي يوم الجمعة، عن استالم السلطات العراقية دفعة جديدة من عناصر تنظيم .أ

عنصر، بعد يوم من  200 في سورية، عددهم الديمقراطية" سوريا قوات" ، املعتقلين لدى"داعش"

 ./12.04.2019شام، / .األمر لذات عراقيين ومسؤولين الكشف عن لقاء بين "قسد"

قرب محافظة  عسكرًيا أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقًعا السبت، السوري، يوم التلفزيون  ذكر .ب

 بعض تدمير عن الهجوم لكن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ وأسقطتها. وأسفر حماة،

 ./13.04.2019رويترز،  /بجروح. مقاتلين ثالثة وإصابة املباني

 بعملية أشخاص أربعة السبت، الجمعة ليل األميركية املتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف اعتقل .ج

 مارس /آذار 9 في اعتقلت، أن األميركية للقوات الرقة. وسبق مدينة غرب الرافقة بلدة قرب جوي  إنزال

الرقة. وتنفذ قوات التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في  في مدينة الطبقة غرب أشخاًصا ،2019

أو التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية  ،"اإلسالمية الدولة" املناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم

ا
ً
سمارت،  /السبب.وأخرى مجهولة  ،"التنظيم" بعضها بهدف القبض على قياديين في )قسد( حديث

13.04.2019/. 

صوًرا التقطها قمر صناعي أظهرت وجود منظومة “إنتل( اإلسرائيلية: إن  سات قالت وكالة )أيمج .د

 صواريخ أن . يذكر”سورية في صواريخ )إسكندر( العملياتية التكتيكية، في قاعدة )حميميم( الجوية

 في  2017 اسُتخِدمت فعلًيا في عامكيلومتر، و  500 أرض يصل مداها إلى-أرض صواريخ هي إسكندر

جيرون، /آنذاك. الروس ي الدفاع وزير زعم بحسب ”سورية في اإلرهابية للتنظيمات مواقع“ ضد سورية

18.04.2019/. 

شاحنة أميركية تحمل على متنها مساعدات ومعدات لوجستية وعسكرية إلى مناطق  150 دخلت نحو .ه

 الشاحنات عدد -األقل على- 810 رات، وبذلك يرتفع إلىسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الف

 شرق  على الديمقراطية سوريا وقوات الدولي التحالف سيطرة عن اإلعالن منذ املنطقة دخلت التي

 ./19.04.2019السوري،  املرصد /الفرات.

                                                             
   بالمشهد يقصد2

   العسكرية العمليات الميدان 
تب وما بها يتعلق وما السورية، األرض عىل تجري الت   .عنها يت 

   الروتينية والمعارك القصف عمليات نسجل ال3
 .يومية شبه بصورة تحصل الت 
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نصبه إثر وقوعهم في كمين  من قوات النظام السوري بين قتيل وجريح، عنصًرا 20 سقط أكثر من .و

 عناصر الشرقي. ونجح حمص في ريف مدينة السخنة عناصر من تنظيم الدولة قرب جبل البشري شرق 

 متنوعة. وكان عناصر تابعون لتنظيم الدولة وذخائر أسلحة واغتنام العناصر من عدد بأسر التنظيم

 قرب مدينة السخنة على نقاط ارتكاز لقوات النظام قرب منطقة الكوم، هجوًما أيام ثالثة قبل قد شنوا

منهم. والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة أطلق قبل أيام ما  عنصًرا 15 في بادية حمص الشرقية، وقتلوا

ا  وذلك رًدا ؛"الشام لوالية الثأر أسماها "غزوة
ً
على خسارته آخر معاقله في سورية، استهدف فيها نقاط

 ./20.04.2019، شام /وعناصر لقوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري.

 بين جرت اشتباكات خالل واإليرانية الروسية القوات من والجرحى القتلى من الجمعة عدد يوم سقط .ز

في ريف دير الزور، اشتبكت دورية روسية  وحلب. ففي مدينة امليادين الزور دير محافظتي في الطرفين

 من عناصر 4 وري، وجرحمع حاجز عسكري إيراني، ما أدى إلى سقوط قتيلين في صفوف الحرس الث

 تعرف لم الدولي املطار في الجانبين بين اشتباكات وقعت حلب الروسية. وفي العسكرية الشرطة

 ./20.04.2019شام،  /خسائرها.

 عبد الكريم عمر: وشرقها، سورية الكردية لشمال الذاتية باإلدارة الخارجية العالقات قال رئيس دائرة .ح

 أن الفرات. وأضاف شرق  محتجزون غربية، دول  من ألف بينهم الدولة، تنظيم من عنصر آالف 6 إن

بلدانهم  على اإلدارة الكردية التي طالبت مراًرا كبيًرا عبًئا يشكل وعائالتهم األجانب املحتجزين ملف

 ./20.04.2019شام، / .باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها

 

 4 باملشهد امليدانيخرائط السيطرة والنفوذ، وصور تتعلق  .2

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

                                                             

ات استثناء4    التغيتر
   تحصل الت 

  بادية الشام، فإن  ًياتدريج قضمها يتم حيث داعش، سيطرة مناطق ف 
، ولصالح قوات النظام ف   

ف    ريف دير الزور الشر
لصالح قوات سوريا الديمقراطية ف 

  كل تقرير
  مناطق القطر أصبحت شبه مجمدة، ونفضل عدم تكرار خرائطها ف 

  باف 
  .مواقع السيطرة والنفوذ ف 
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   2019/ 04 / 01 تحديث -املصدر: جسور  
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  5الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية؛ -

  
 2019/ 40 / 20 تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
   االختالف بعض ثمة5

   الرسم بير   الواردة السيطرة نسب ف 
عده الذي البيان 

ُ
   ن

   المساحة هو الرئيس والسبب األخرى، المواقع تورده وما حرمون، مرصد ف 
 تنظيم سيطرة تحت زالت ما الت 

   داعش
ق حمص بادية ف    . السخنة منطقة شر
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األقمار الصناعية التالية توضح حجم الدمار الذي خلفه الهجوم اإلسرائيلي على موقع عسكري صورة  -

 .إسرائيلي موقع نشرها إيراني قرب مدينة مصياف في ريف حماة، التي

 
   2019/ 04 / 15 املصدر: شام

 

 املتوسط بالبحر إيران يربط املخطط اآلتي ُيظهر مسار خط السكة الحديدية املزمع إنشاؤه، الذي -

 .وسورية العراق عبر

 

ا:  سيطرته ومناطق النظام مستوى  على املستجدات سادسا

 السياس ي املستوى  على .1

. وسيتسلم مهماته على رأس بعثة "فوزي واجد" لها في سورية يدعى جديًدا سفيًرا أندونيسيا عينت .أ

 الشهر 17 االنتخابات الرئاسية والبرملانية اإلندونيسية فيفي دمشق بعد االنتهاء من  جاكرتا الدبلوماسية

 ./14.04.2019شام، / .الجاري 
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 سريعة زيارة في- وصل مبعوث الرئيس الروس ي الخاص إلى سورية، ألكسندر الفرينتييف، إلى دمشق .ب

 في الرياض ، بعد ساعات معدودة من لقائه"األسد بشار" حيث أجرى محادثات مع -من الرياض قادًما

 ./19.04.2019شام،  /السورية. التفاوض هيئة وممثلي سلمان، بن محمد األمير السعودية عهد ولي

 

 العسكري  املستوى  على .2

 تجنيد   مكاتب خالل من إلى صفوفه يواصل الحرس الثوري اإليراني ضم مزيد من الشباب السوريين .أ

ألن  وريفها؛ الزور دير في بصورة خاصة املكاتب هذه بنشر اإليرانيون  ويهتم الزور، دير ريف في له تابعة

  املناطق هذه من يمر في العراق املمر البري الذي تزمع طهران إنشاءه مروًرا
ً

 في إلى لبنان. والتطوع وصوال

 /وصالحيات. نفوذ من املناطق هذه في الثوري الحرس به يتمتع ما بسبب الشبان، يغري  املكاتب هذه

 . /15.04.2019شام، 

 

 األخرى  املستويات على .3

 شخًصا 86يقض ي بمصادرة األمالك املنقولة وغير املنقولة لـ قراًرا السوري النظام حكومة أصدرت .أ

 في الثورة من عائالتهم، على خلفية نشاطهم اسًما 51 إلى  معظمهم من أبناء مدينة دوما، إضافة

 ./12.04.2019سمارت،  /.السورية

 الربط بخصوص وسورية والعراق إيران بين مرتقبة ثالثية مباحثات عن العراقي النقل وزير كشف .ب

 االقتصادي، املجال في املشترك التعاون  طريق إلى الوصول  الثالث. وأضاف أنه "تم الدول  بين السككي

 بين السلعي والتبادل التجاري  التبادل حجم تعزيز دون  تحول  التي والقيود العقبات كافة وتذليل

  منهما، لكل للتصدير املحلي املنشأ ذات البلدين،
ً

عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال الطاقة  فضال

 ./13.04.2019شام، /والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي". 

 داخلية غليان حالة وسط دمشق، العاصمة في النظام، وال سيما سيطرة مناطق في الوقود أزمة تتفاقم .ج

 كبيرة بأزمة ذلك وتسبب والوقود. الغاز من احتياجاتهم على الحصول  من املدنيين تمكن لعدم كبيرة

 ./16.04.2019شام، / .أيًضا في حركة املرور وشلل في الشوارع واألسواق
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ا:    )6 (ملستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتهااسابعا

 السياس ي املستوى  على .1

 يوجد ال

 

 العسكري  املستوى  على .2

 يوجد ال

  

 األخرى  املستويات على .3

  ال يوجد

 

ا
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى  مستوى  على املستجدات :ثامن

 السياس ي املستوى  على .1

 ال يوجد

 

 العسكري  املستوى  على .2

 من لضغط تتعرض األخيرة أن الثالثاء، قسد(، يوم /الديمقراطية سوريا أكدت مصادر في )قوات .أ

 األراض ي داخل الحدودي الشريط على تركية قوات بانتشار السماح أجل من املتحدة، الواليات

 الفرات، بحيث تكون جزًءا من مشروع املنطقة اآلمنة شمال شرق سورية. وأشارت شرقي السورية

مناطق شرق الفرات سيتوجه إلى  جيمس جيفري، سورية، إلى الخاص األميركي املبعوث أن إلى املصادر

 . /16.04.2019جيرون،  /الضغوط. هذه لتجديد القادمة، األيام الخاضعة لسيطرة )قسد( في

 

                                                             
ض أن مصطلح6  رأينا عن النظر بغض وذلك "،داعش استثناء" ًيا أو عسكر  ًياسياس يناهضه أو األسد، نظام معارضة يدع   من كل يشمل "السورية المعارضة "أغراض هذا التقرير، نفت 

  .لها وتصنيفنا المعارضة بهذه
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 األخرى  املستويات على .3

 الحسكة منطقة في الغزيرة األمطار أن األحمر، األربعاء، والهالل الصليب لجمعيات الدولي االتحاد أكد .أ

 إلى أن الفًتا الزمان، من عقد خالل املنطقة شهدتها فيضانات أسوأ حدوث في تسببت سورية شرقي

شبه كامل ملنازلهم وسبل عيشهم، ما أّدى إلى زيادة حدة األزمة  تدميًرا يواجهون  شخص ألف 118 نحو

الذين فروا  داخلًيا النازحين من هم املتضررين السكان غالبية االتحاد أن اإلنسانية في املنطقة. وأوضح

 يعد شمال سورية، ويتلقون مساعدات إنسانية من الهالل األحمر السوري، الذي من الحرب في

 ./18.04.2019شام،  /البالد. من الجزء هذا إلى الوصول  يمكنها التي الوحيدة املنظمة

 

ا: املستجدات  والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطق مستوى  على تاسعا

 معه املتحالفة

 السياس ي املستوى  على .1

 يوجد ال

 العسكري  املستوى  على .2

 يوجد ال

 األخرى  املستويات على .3

  ال يوجد

 

 السياسية العملية صعيد على : املستجداتاعاشرا 
 هدت العاصمة الروسية األربعاء، انطالق اجتماعات مسؤولين من روسيا وإيران وتركيا، في إطارش .1

أن االجتماعات  الفًتا وكان مسار )آستانة(،» البلدان الثالثة الضامنة «لبرملانات اللجنات السياسية»

وهو األول من  اللقاء، عقد عن أهداف أو جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يتم اإلعالن عن أجندتها،

 ./11.04.2019شام،  /.نوعه

املبعوث الخاص لألمين العام  صباح األحد، غير بيدرسون، املعلم وليد السوري الخارجية وزير استقبل .2

 املسار في تقدم إحراز أجل املتواصل املبذول من الجهد الطرفان املتحدة إلى سورية. واستعرضلألمم 
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واستكمال املشاورات املتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة  سورية، في األزمة لحل السياس ي

 ./14.04.2019سانا،  /مناقشة الدستور.

 

 العدالة صعيد على املستجدات عشر: حادي
 في الحاصلة واالنتهاكات الحقائق بتقص ي املعنية ئيس اللجنة املستقلة التابعة لألمم املتحدةال ر ق .1

 في تحويل تلك الجرائم وفشل أيًضا االنتهاكات، إيقاف في أخفق الدولي املجتمع إن بينيرو، باولو سورية،

 استمرار إن والضحايا. وأضاف:باتخاذ إجراءات تحترم حقوق اإلنسان  مطالًبا الدولية، إلى املحكمة

لفشل املجتمع الدولي ككل،  يمثل نموذًجا ومحاكمتهم، االنتهاكات تلك عن املسؤولين مساءلة عدم

شام،  /بتحرك املجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة املسؤولين عن تلك االنتهاكات. مطالًبا

15.04.2019/. 

 للمحاكمة سيمثل -األسد بشار السوري الرئيس عم - ت األسدإن رفع األربعاء، يوم قضائي، مصدر قال .2

 عقارية تصل قيمتها فرنسا، في
ً

وذلك بأموال  اليوروهات؛ إلى ماليين في ما يتصل بمزاعم امتالكه أصوال

لْت من الدولة السورية.  ./17.04.2019رويترز،  /ُحّوِ

 

اقف القوى اإلقليمية  ثاني   والدولية املؤثرةعشر: املستجدات في مو

 األميركية املتحدة الوًليات .1

 السوريين، تقتل التي نظام األسد بتبديد موارده القليلة لتمويل امليليشيات األميركية الخارجية اتهمت .1

 األساسية والضروريات الوقود في يومي نقص من العاديون  السوريون  يعاني الذي الوقت في"وقالت: 

 ./17.04.2019شام، /  السوريين. وتجويع قتل عن السورية الحكومة تتوقف كي الوقت حان األخرى،

 والعودة سورية مغادرة اإليرانيين "على إن: جيفري، جيمس سورية، إلى الخاص األميركي املبعوث قال  .2

الذراع  أن بالده تتفهم قلق تركيا تجاه تواجد وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكًدا بيوتهم"، إلى

 قرب حدودها الجنوبية. وأضاف العسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سورية،

إن بالده تعمل مع تركيا على إعالن منطقة آمنة خالية من وجود الحزب الديمقراطي ووحدات  جيفري 

 ./18.04.2019شام،  /األمنية". مخاوفها حماية الشعب الكردية بهدف "تبديد
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 اًلتحادية روسيا .2

سورية  في وإيران بالده وجود فاسيلي نيبينزيا، إن املتحدة، األمم لدى الدائم الروس ي املندوب قال .1

 الجميع إن ألنهم غير مدعوين من قبل النظام. وأضاف: البالد؛ مغادرة اآلخرين على وإن ،”قانوني“

 جيرون،  /ضرورة. لوجودنا يعود وال الوقت، يحين عندما واإليرانيين، نحن فيهم بما النهاية، في سيرحل

11.04.2019/. 

 

 األوروبي اًلتحاد دول  .3

مفوضة السياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، تأكيَد موقف  موغريني، فيديريكا جددت .1

جيرون،  /على هضبة الجوالن السورية.” سيادة إسرائيل“بـ ” أبًدا“االتحاد بأنه لن يعترف 

17.04.2019/. 

 

 العربية الدول  .4

 مرهونة بانتفاء الجامعة إلى سورية عودة إن الغيط، أبو أحمد العربية، للجامعة العام األمين قال .1

إلى أن الدول العربية تريد التأكد من أن املقعد  الفًتا عضويتها، تجميد إلى أدت التي الصراع أسباب

 . /12.04.2019شام،  /السوري ال تشغله إيران.

 

 إيران .5

  ال يوجد

 

 تركيا .6

 لالجئين الدعم تقديم ستواصل بالده أن الخميس، أردوغان، يوم طيب رجب التركي الرئيس أكد  .1

 أحزاب مرشحو بلدياتها برئاسة فاز التي الواليات في يقيم من فيهم بمن أراضيها، على املقيمين السوريين

 ./18.04.2019جيرون،  /.سورية إلى بإعادتهم يطالبون  الذين املعارضة
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 إسرائيل .7

  ال يوجد

 

   األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة .8

منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية املعني باألزمة السورية، يوم  مومسيس، بانوس دعا .1

بعد هربهم  الهول، مخيم في محتجزين أجنبي طفل 2500 عن نحو إلى عدم التخلي الخميس، الحكومات

 أن الدول  تلك على إن مومسيس: وقال. من آخر معقل كان تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية

 بال أحد يصبح أال "ينبغي وأضاف:. وتتسلم مواطنيها ملحاكمتهم إذا اقتض ى األمر مسؤوليتها، تتحمل

 ./18.04.2019رويترز،  /".وينبغي أن تبذل كل الجهود إليجاد حل لهؤالء األشخاص وطن،

حدود(، يوم الخميس، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في العالم،  بال أصدرت منظمة )مراسلون  .2

تلوا فيها، واستمرار التضييق على  الذين الصحافيين عدد بسبب عاملًيا، 174 وجاءت سورية في املرتبة
ُ
ق

حتمل، ال عمل بظروف تمّر  سورية في الصحافة "إن تقريرها: في املنظمة العمل الصحافي. وقالت
ُ
 حيث ت

جيرون،  /وصعًبا" خطًرا سورية في الصحافي العمل يجعل ما واالغتيال، والخطف االعتقاالت تستمر

18.04.2019/. 

 

 أخرى  .9

  ال يوجد

 

  سورية تجاه والدولي العربي اإلعالمين على عشر: إطاللة ثالث
  راند مؤسسة نشرت "نهايتها من تقترب السورية األهلية الحرب"عنوان  تحت .1

ً
بدأه الكاتب  مقاال

هو  طرد تنظيم الدولة "داعش" من آخر الجيوب التي يسيطر عليها في سورية، ليس أن باإلشارة إلى

 القائمة، األهلية الحرب التحدي األكبر أمام قوات التحالف، بل إن التحدي األكبر سيكون "إنهاء

 توفير يمكنها دولة إنشاء يعني: داخلًيا. وهذا واملشردين الالجئين ماليين إلعادة سورية، بناء وإعادة

 الحكومة طبيعة بحكم شاقة مهمة . وتلك"والدمار التمرد من املزيد توقف التي والفرص واألمن األمان

 إلنهاء أي اتفاقات عن ينجمان قد اللذين الصراع، تجميد السورية. وإن السالم األجوف العقيم و



 2019 أبريل من شهر نيسان/ ثانيالثلث ال تقرير املرصد عن ن مرصد حرمو 

 

 

 
22 

يمدان بعمر املعاناة، ويحّرضان على مزيد من الصراع في املنطقة وتوفير مالذ مستمر  الحرب؛

 .لإلرهابيين

بعيد املنال،  سيجعل من عملية إعادة إعمار  جدية أمًرا السلطة، في األسد بقاء "إن الكاتب: يقول 

، الذي 2254 ر مجلس األمن رقمفالواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا رفضت املساهمة، وتكرر التزامها بقرا

وفًقا ألعلى املعايير الدولية … وانتخابات حرة ونزيهة… مصداقية وشامل وغير طائفي ذي حكم" يدعو إلى

 روسيا األسد. أما حكومة ظل في األمور، تلك من أي يحدث أن املحتمل من وليس ،"للشفافية واملساءلة

 في االستثمار تحبذ فال الصين الشامل. أما اإلعمار إعادة لتمويل الالزمة املوارد تملكان فال وإيران

 ."..ميزانياتها في مالية صعوبات تواجه أصبحت الخليج الحرب. ودول  مناطق

 لحمة تعيد التي البناء إعادة يستدعي سورية في املستقر السالم إحالل بالقول: "إن مقاله الكاتب يختم

  غير ذلك فيبدو األسد، سيطرة مع البالد. أما
ً

 من نوًعا السوريون  سيشهد ذلك، من ممكن. وبدال

 من ملزيد الوقود يوفر مما األول، املقام في الثورات أشعلت التي الصارمة الداخلية األمنية اإلجراءات

 ./16.04.2019جيرون، / مقبلة". لسنوات للمنطقة أمنًيا وتحدًيا االضطرابات،

 

  بوست" األميركية واشنطن"صحيفة  نشرت .2
ً

. ..لألسد علنية وانتقادات عقوباتبعنوان " مقاال

تحّدث عن أزمة الوقود التي تتفاقم في سورية، بفعل العقوبات األميركية، لبنان"  إلى وسائقو التاكس ي

وليست  الراهنة، األزمة وراء هو الفساد أّن  بعضهم الذين رأى األمر الذي أثار الغضب بين السوريين

 .فقط العقوبات

قدم كانت التي اإليرانية املساعدات "إن املقال: في جاء
ُ
بعدما  تالشت، قد الحرب خالل السوري للنظام ت

أعادت الواليات املتحدة فرض عقوبات صارمة عليها في أعقاب قرار ترامب االنسحاب من االتفاق 

وزارة الخزانة األميركية عدًدا من أضافت  حين املاض ي، الثاني تشرين في . ثم2015 النووي لعام

 وحذرت من "مخاطر الشركات الروسية واإليرانية إلى قائمتها السوداء بسبب شحن النفط إلى سورية،

 ".العقوبات ينتهكون  كبيرة" ملن

وتصّدر أكثر من نصفها. لكن  الحرب، قبل يومًيا برميل ألف 350 أشار املقال إلى أّن سورية كانت تنتج

 االحتياجات من فقط صغيًرا جزًءا يغطي ما وهو يومًيا، برميل ألف 24 نحو خفض اآلن إلىاإلنتاج ان

 .املحلية

 نقص في تسببت التي العقوبات على باللوم املسؤولون  يلقي الذي الوقت بالقول: "في الكاتب ويختم

 على قدرتها لعدم الحكومة وينتقدون  والفساد، الحكومة إدارة سوء إلى السوريين معظم يشير الوقود،

 ./16.04.2019األنباء،  /األزمات". معالجة
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  بريسا" الروسية نشرت صحيفة "سفوبودنايا، "سورية في معلنة غير روسية خطة" تحت عنوان .3
ً

 مقاال

يتناول اتفاق طهران مع دمشق على إنشاء قاعدة بحرية عسكرية إيرانية في سورية، من دون التنسيق 

 .روسيامع 

 على بها خاصة بحرية قاعدة إنشاء إلى إيران تطلعت فلطاملا جديدة، ليست الفكرة "إن الكاتب: يقول 

 في يرغب تماًما. واألسد لذلك فخبر استئجار إيران ميناء الالذقية كان متوقًعا املتوسط؛ البحر ساحل

ترى  التي روسيا مع هي املشكلة لها". لكن بحرية قاعدة توفير في ذلك في بما إيران، مع التعاون  مواصلة

عد موسكو ألن"معنوًيا؛  لذلك األمر بعًدا
ُ
سورية.  في املستقبلي والسالم لالستقرار الرئيس الضامن ت

 العالقات أن . كما"الوضعية هذه روسيا فقدان إلى يؤدي أن طهران دور  تعزيز شأن من وبالتالي:

 قبل من عليها هجوم أن أي ألن إسرائيل "ستعتبر جدي؛ بشكل تتأثر سوف اإلسرائيلية – الروسية

  موسكو". مع عليه متفق سورية في اإليرانيين

 الصفقة هذه فإن موسكو تبدو راضية عن ذلك التعاون لسبب غير معلن، هو أن من ذلك، على الرغم

 وسورية والعراق إيران بين الحديدية السكك ربط خطط إحياء إلى تؤدي قد وطهران، دمشق بين

 البحر على السوري الشاطئ إلى البري  الوصول  لروسيا يمكن هذه الحديد سكة واحدة. وعبر بشبكة

ا املتوسط، األبيض
ً
 إمداد فقط يخدم ال قزوين. وهذا بحر في اإليرانية البحرية املحطات من انطالق

اليوم،  رأي/بأكمله.  األوسط الشرق  إلى التجاري  التدفق يخدم إنما هناك، الروسية العسكرية القواعد

16.04.2019/. 

 

طبتا وتركيا إيران"عنوان  تحت .4
ُ
 نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية السورية" التسوية من ش

 
ً

ظاهرًيا، بعالقات مثالية مع  تتمتع، روسيا إن فيه: جاء العربي" -الروس ي التعاون  حول "منتدى مقاال

إظهاره.  األطراف تود مما أكثر اختالفات هناك أن تبين املغلقة، األبواب خلف ولكن"الدول العربية، 

 .حفتر وقوات ليبيا من كاملوقف ،"العربية الدول  جامعة داخل املواقف اختالف إلى يعود بعضها أن إال

إلى أن الجانب  -مصادرها إلى استناًدا- كان موضع خالف، فقد أشارت الكاتبة أيًضا سورية في الوضع

  بي أصر علىالعر 
ّ

 الذي الوقت نفسه السورية. في التسوية في وإيران تركيا دور  ذكر على البيان يأتي أال

 ،"آستانة للمفاوضات "صيغة البيان الختامي ثالث مرات إلى النجاحات التي حققتها واضعو فيه يشير

العربي رفض اقتراح فإن الجانب  الكاتبة، وأنقرة. وبحسب وطهران موسكو بمساعدة عقدت والتي

موسكو إدراج فقرة بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتش ي في يناير من العام املاض ي 

 .العربية الجامعة إلى سورية لعودة البيان يتطرق  لم شكل خطوة إلى األمام. كذلك
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 سورية شؤون في تدخل أي البيان ورفض أيًضا، وخالف جدل موضوع كان سورية في التركي التدخل

 عليه.  تحفظها وثبتت ذلك، رفضت قطر هناك. ووحدها التركي العسكري  الوجود ذلك في بما الداخلية،

 الفلسطيني بالصراع الخاص هو املوضوع موسكو، اجتماع في عام بإجماع حظي الذي الوحيد املوضوع

املعارض للخطط األميركية لتغيير الوضع الراهن اإلسرائيلي. فقد أشاد املشاركون العرب بموقف روسيا 

 ./RT – 17.04.2019/ الفلسطينية". األرض على إسرائيل بسيادة في املنطقة عبر "االعتراف

 

  األميركي إنترست ناشيونال موقع نشر .5
ً

الالجئون السوريون لن "حول الالجئين السوريين بعنوان  مقاال

قريًبا، وأن  بلدهم إلى السوريون  الالجئون  يعود أال كاتبته: توقعت يعودوا إلى بالدهم في أي وقت قريب"

  عاًما، 26 تمتد مدة لجوئهم في املتوسط إلى
ً
 .املوضوع في املتحدة األمم عن صادرة إلى دراسة مستندة

 تتم أن يجب التي األخرى  األشياء من الكثير النزاع، حل إلى إضافة تتطلب، العودة أن أوضحت الكاتبة

 والخدمات العامة، واإلسكان، وفرص العمل، وتوفير األمن، املمتلكات، من مثل حماية معالجتها،

 التخطيط يتطلب واعتبارات املصالحة. وهذا كله والرعاية الصحية، إضافة إلى الحكم، والتعليم،

 جتمعامل جانب من كبير عمل هناك يكن لم ما يحدث لن بدوره وهذا والتفاوض، واملوارد والتنسيق

 .لذلك متحمسة غير تبدو املتحدة الواليات الدولي. لكن

بناء على طول مدة اإلقامة املتوقع، تدعو الكاتبة في نهاية مقالتها إلى تحسين حياة الالجئين السوريين 

 للوظائف أكبر اهتمام إيالء مع استقراًرا أكثر األوسط، وجعلها في الشرق  في البلدان املضيفة لهم

 ./20.04.2019شام،  /القانوني.  والوضع والتعليم

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
ررت الحكومة السورية هذا الشهر )نيسان/ أبريل( تقنين توزيع املحروقات على السوريين، ودعت ق

ليتًرا لسيارات األجرة،  20ليتًرا إلى  40ات املسؤولة بـ املواطنين إلى التقّيد بكمية يومية من البنزين حددتها الجه

ساعة  48ليتًرا كل  20ليتًرا كل خمسة أيام للسيارات الخاصة، و 20ومثلها للسيارات الخاصة، ولكن بمعدل 

 للسيارات العامة.

الغذائية،  وظهرت أزمة حادة جًدا في املحروقات في سورية، ترافقت مع فقد كثير من املواد الرئيسة والسلع

واالنخفاض في توزيع املحروقات )البنزين واملازوت( الذي قررته الحكومة واملخّصصة لآلليات الحكومية وصل 
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باملئة مما هو مسموح لها، وتشهد محطات الوقود في دمشق ازدحاًما غير مسبوق، وطوابير تمتد إلى مئات  50إلى 

 ائقي األجرة ليوم واحد.األمتار للحصول على البنزين الذي ال يكفي حاجة س

وأعلنت وزارة النفط والثروة املعدنية السورية األسبوع املاض ي، أّن الهدف من هذه الخطوة فسح املجال 

مليون ليتر  4.5أمام أكبر عدد من املواطنين للتعبئة في اليوم الواحد، ووفًقا للوزارة فإن سورية تستهلك يومًيا 

 مليون دوالر. 2.76اليومي للمشتقات النفطية إلى من البنزين، بينما يصل حجم الدعم 

ف ورود املشتقات النفطية من إيران نتيجة العقوبات االقتصادية األميركية املفروضة 
ّ
وتقول سورية إن توق

عليها تسبب بأزمة مشتقات نفطية، ومنع وصول ناقلتي نفط شهرًيا عبر قناة السويس إلى سورية تحمل كل منهما 

نفته  وم املصافي املحلية بتكريرها وطرحها في األسواق لتغطية االستهالك املحلي، األمر الذيمليون برميل تق

ا.  مصر في وقت سابق نفًيا رسميًّ

وتؤثر العقوبات األميركية املفروضة على إيران في انسياب املشتقات النفطية إلى سورية، حيث تعتمد 

دفع إلى ارتفاع أسعارها في سورية من جهة، وتقنين توزيعها سورية على إيران بصورة أساسية لتزويدها بها، ما 

 من جهة أخرى.

ألف برميل وفق مصادر  14ألف برميل نفط يومًيا، وال يجاوز اليوم  400نحو  2011وبلغ إنتاج سورية عام 

بداية مليار دوالر منذ  74حكومية، وبلغت خسائر القطاع النفطي املباشرة وغير املباشرة في سورية أكثر من 

 ، وفق وزير النفط السوري.2011األزمة عام 

لكن يبدو أن األزمة االقتصادية الحالية التي تمر بها سورية لها خلفية سياسية قبل أن تكون ناتجة عن 

حرج روسيا 
ُ
حاول أن ت

ُ
ا على النظام السوري، وت

ً
مارس ضغوط

ُ
خلفية اقتصادية بحتة، وفي ما يبدو أن إيران ت

 على ميناء الالذقية، املنفذ التجاري البحري الرئيس على الساحل أيًضا، للموافقة ع
َ
لى تمكينها السيطرة

السوري، وهو ما سّربته وسائل إعالم غربية الشهر املاض ي، وقالت إن شركات إيرانية ترتبط بـالحرس الثوري 

 بشحن البضائع عبر امليناء، مرجحة استخدامه طريًقا بديلة لنقل
ً

األسلحة إلى نظام  اإليراني بدأت فعال

وأعلنت أيًضا عن مفاوضات بشأنه )امليناء( وسائل إعالم محلية، وقالت الشهر املاض ي أيًضا إن مشروع  األسد،

 استثمار امليناء قيد البحث بين الجانبين السوري واإليراني.

حاول وترى وسائل إعالم غربية أن امليناء يمكن أن يصبح نقطة الوصل األخيرة في )الهالل الشي
ُ
عي( الذي ت

 إيران صنعه، والذي يمتد من طهران حتى البحر املتوسط مروًرا بالعراق وسورية.

وفي شهر تشرين الثاني/ أكتوبر العام املاض ي أعلنت شركة السكك الحديدية اإليرانية إطالق مشروع 

الالذقية السورية، مروًرا بميناء البصرة للسكة الحديدية، يمتد من مدينة شاالماشة اإليرانية، ويصل إلى ميناء 

 في العراق.
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وكان رئيس لجنة األمن القومي في مجلس الشورى اإليراني، حشمت هللا فالحت بيشه، قد قال الشهر املاض ي 

إن النظام السوري مدين بديون كبيرة لطهران، وطالب بمناقشة دفع تلك الديون مع املسؤولين السوريين، 

إيران والتقى باملرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي، في زيارة سّربت بعض األوساط الدبلوماسية وزار األسد 

 أن روسيا كانت غير راضية عنها.

وتحاول إيران من خالل حرمان النظام السوري من النفط إحراج روسيا أيًضا وتذكيرها بأن إيران، وإن 

ية مثل روسيا، إال أنها قادرة على الضغط على النظام السوري، كانت غير قادرة عسكرًيا في الساحة السور 

وقادرة على إحداث "بلبلة" ال متناهية ُتهدد وجود النظام وتعرضه لألخطاء الداخلية، ومن ثم يجب أخذ مصالح 

 إيران االستراتيجية بالحسبان، سواء السياسية أم العسكرية أم االقتصادية.

م النظام السوري مرفأ 
ّ
الالذقية إليران، فإن ذلك سينعكس سلًبا على قاعدة حميميم في الالذقية وإن سل

كيلومتًرا فقط،  20)جبلة( التي يتخذها الروس قاعدة عسكرية رئيسة لهم، والتي تبعد عن ميناء الالذقية نحو 

غامر إسرائيل بضرب سفن إيرانية في امليناء 
ُ
بسبب قربه وسيكون وجود القاعدة عامل حماية إليران، حيث لن ت

ل حرًجا كبيًرا واضطراًبا عسكرًيا وأمنًيا لها.
ّ
 الشديد من القاعدة الجوية الروسية، وهو ما سيشك

ويتعامل النظام السوري مع مرفأ الالذقية على أنه ملكية خاصة تتحكم فيها عائلة األسد، فلطاملا كان هذا 

سلطة الدولة، وكان جميل األسد، عم رئيس  املرفأ منذ حكم حافظ األسد تحت سلطة عائلة األسد، وليس تحت

عاًما بوصفه ملكية لألسرة، وكان لرفعت  25النظام السوري الحالي بشار األسد، هو من يدير املرفأ ألكثر من 

األسد ولغيره من أفراد العائلة موانئ تهريب صغيرة خاصة بالقرب من هذا املرفأ، ولم يكن للدولة أي سلطة 

 عليهم.

الضغوط اإليرانية للسيطرة على املرفأ عبر عقود قد تمتد لخمسين عاًما، فإنه سيصبح  وفي حال نجحت

نقطة استراتيجية عسكرية اقتصادية إليران، ُتهدد من خاللها أوروبا وإسرائيل، وستستخدمها ورقة ضغط على 

 الواليات املتحدة لتخفيف الضغوطات الدولية الداعية إلى إخراجها من سورية.
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