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ا

 : نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة أوًل
833  

ً
سقطوا على األرض السورية هذا الشهر بسبب أعمال العنف، أو بعبارة أدق هذا ما استطعنا  قتيل

  96في املئة من هذا الرقم، ومنهم  42رصده. يشكل املدنيون نسبة 
ً

في املئة من مجموع القتلى  28نسبتهم  طفل

عن  اسبة األخيرة مرتفعة جًد في املئة من مجموع القتلى املدنيين. وهذه الن 30تهم نساء نسب 103املدنيين، و

 غارات طيران التحالف الدولي على ريف دير الزور. نتيجةاملعدل العام للقتلى من النساء، 

، حيث العمليات افي املئة من مجموع القتلى سقطوا في محافظة دير الزور، وفي ريفها الشرقي تحديًد  66

باقي  إلىا ا هذا الشهر قياًس نيين كانت عالية جًد اعش هناك، لكن نسبة القتلى من املدعسكرية ضد بقايا دال

 األشهر، بسبب ارتكابات طيران التحالف على ما ذكرنا أعله. 

  124في ترتيب املحافظات من حيث عدد الضحايا، فسقط على أرضها  اأما إدلب التي تأتي ثانيً 
ً

نسبتهم  قتيل

يين الذي طالتهم قذائف قوات النظام في تصعيدها من املدنهم اثلث وكانجمالي قتلى الشهر، ي املئة من إف 15

 العسكري غير املسبوق، وخرقها املتكرر للهدنة الروسية التركية هناك، وكذلك نيران الطيران الروس ي.

  68ارتفاع عدد القتلى في حلب إلى 
ً

في املئة منهم.  56نفردة بحدود كان بفضل املفخخات التي حصدت م قتيل

  35أما قتلى حمص فمعظمهم من العسكريين )
ً

، حيث سقطوا في البادية اديًد ح( ومن قوات النظام تقتيل

 هناك.دين و جو املالشرقية بمواجهات مع مقاتلي داعش 

أللغام الذي رقم امللفت هو قتلى املفخخات واُيلحظ أن سلح الجو تفوق في حصد األراح هذا الشهر، لكن ال

  138وصل إلى 
ً

 في املئة من إجمالي القتلى، وهذه نسبة غير مسبوقة في هذا الصراع. 17هذا الشهر، نسبتهم  قتيل

نختم في ملف الضحايا باإلشارة إلى بعض األرقام التي أوردتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقاريرها 

في املئة منهم قتلوا على يد قوات النظام،  92خلل الثورة،  انيً مد 223161فقد وثقت الشبكة مقتل لهذا الشهر، 

قتلوا على يد قوات  امدنيً  3035شخص من الكوادر العاملة في املجال اإلنساني، و 1109كما وثقت مقتل 

 .2014التحالف منذ بدء عملياته في أيلول/ سبتمبر 

الهول أو في  قام الوفيات من األطفال في مخيمير إلى أننا لم نشأ أن نعتمد أر قبل مغادرة ملف الضحايا نش

  140الطريق إليه، لصعوبة التثبت من أسباب الوفاة. علما بأن الرقم تجاوز الـ 
ً

، غالبيتهم العظمى من قتيل

 الرضع وحديثي الوالدة.

الفرات، في املشهد امليداني كان الحدث األبرز هو انتهاء الحرب الرسمية على تنظيم الدولة اإلسلمية شرق 

املتشدد في حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات التحالف من القضاء على وجود التنظيم 

األول ألن  ؛لسببين (انظريً )ية. وأقول آخر معاقله في سور  امنطقة الباغوز، آخر معاقله شرق الفرات، ونظريً 

تدمر إلى بادية ات، في منطقة تمتد من شمال شرق وازن ملقاتلي التنظيم غرب الفر  وجودالجميع يعرف أّن ثمة 
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دير الزور الجنوبية، وهي املنطقة التي ما زالت خرائط توزع السيطرة والنفوذ تشير إليها باللون الرمادي، وال 

عارفين وموثوقين وأبعاده من أشخاص  وجودكم مربع، وقد حاولنا فهم طبيعة هذا ال 4000تقل مساحتها عن 

  امن اإلعلم واملواقع، فقيل لنا أنها منطقة وعرة جًد  اقة، بعيًد من أبناء املنط
ً

  اووديانً  تحوي جباال
ً
طبيعية  اوكهوف

ستخدم الكهوف لتخزين األسلحة واملعدات، ويصعب  وجدضخمة، وي
ُ
فيها أعداد ضخمة من مقاتلي التنظيم، وت

 جوانبران، والتي تحيط باملنطقة من الوات النظام والقوات التابعة إليالسيطرة عليها، إضافة إلى أن ق اجًد 

مهاجمه املنطقة، وثمة حالة تعايش وتقبل مريب مع هذا الوضع، رغم أن مقاتلي داعش  ا، ال تحاول أبًد كلها

رقم  من قوات النظام بشكل شبه يومي، وما الرقم املسجل في جدول الضحايا اينصبون الكمائن ويقتلون أفرادً 

 إلى ان داعش من قوات النظام، إضافة طبعً ن في محافظة حمص إال ضحايا كمائ( عن القتلى من العسكريي1)

هناك من أبناء املنطقة، يعيشون  معظمهم جزء مما هو مسجل في محافظة دير الزور. وقد قيل لنا أن الدواعش

رأينا أن دون لفت األنظار، لكنهم يتحركون عندما يتطلب األمر، وعددهم باآلالف. لذلك  منحياتهم الطبيعية 

في املئة( باسم داعش في الرسم  2.2ة )أرجحية السيطرة على تلك املنطقة هي لداعش، وأبقينا على تلك النسب

 .1ةالبياني الذي يوضح نسب السيطر 

ون في أماكن عدة متفرقة على شكل خليا وجدفهو أن مقاتلي التنظيم ي (انظريً ) أما السبب الثاني لقولي

 ةخاص صورةية بنائمة، ضمن مناطق الباد
ً

، وفي بادية السخنة، ومنطقة حميمة. وفي ، شمال السويداء مثل

االنتصار عليهم. ويبدو أن التنظيم  أعلنملناطق شرق الفرات حيث  اريف إدلب وريف حلب الغربي. إضافة طبعً 

ترجمة استطاع استيعاب حالة فقدان األرض، وانتقل إلى حالة سرية جديدة، حالة حرب العصابات، وسنرى 

 هذه الحالة على شكل اغتياالت وتفجيرات وكمائن قد تمتد لسنوات.

ر إلى حالة الرض ى املريب عن وجود داعش بالطريقة أختم هذه الفقرة عن الحرب على داعش بلفت النظ

ا لهذه الجماعة، كتسهيل نقلها إلى التي ذكرناها أعله، بل عن الدعم والتسهيلت التي يقدمها النظام أحيانً 

 أماكن محددة، قرب السويداء أو ريف 
ً

ها وسيطرتها وجود، وعدم قصفها ومهاجمتها والصمت عن إدلب مثل

همة معلى منطقة تحيط بها قوات النظام. والتفسير لدينا هو أن في بقاء هذا التنظيم مصلحة أكيدة، ووظيفة 

، فهذا تفصيل صغير لدى داعشيد  في خدمة النظام ودعم فكرة بقائه، أما من ُيقتلون من عناصر النظام على

 النظام أمام قضية البقاء في السلطة.

هائل الحجم لنازحي   األولى مخيم   ؛ور خلفت الحرب األخيرة على داعش مشكلتين كبيرتينعلى املدى املنظ

تهم العظمى من النساء أغلبي اما يزيد عن سبعين ألًف  االحرب، هو مخيم الهول جنوب الحسكة، يحوي حاليً 

خاصة من األطفال بسبب نقص الرعاية والخدمات، ما يتسبب بموت بعضهم، لة مزرية احاألطفال، يعيشون و 

                                                             
 خرائط النفوذ، المشهد الميداني.راجع فقرة  1
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داعش من األسرى، والذين ترفض دولهم استعادتهم، وليس ثمة صيغة  ومقاتلوالثانية هي  ؛حديثي الوالدة

الواليات املتحدة ترفض فكرة واضحة للتعامل معهم، وال تستطيع قسد اإلبقاء عليهم، وال تستطيع محاكمتهم. و 

وهؤالء قنبلة موقوتة إذا أسيئت معالجة  قبل دولهم.إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض، وتفضل استعادتهم من 

مشكلتهم. ويبدو أن ثمة مساومات مع الحكومة العراقية ملحاكمتهم في العراق، وقد عرضت الواليات املتحدة 

 .ية لتشجيعها على حمل هذا امللفياري دوالر على الحكومة العراقلمبلغ م

برز هذا الشهر، وهو قرار ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل في الشأن السياس ي يمكننا اإلشارة إلى الحدث األ 

يقض ي باعتراف الواليات املتحدة بالسيادة  اتنفيذيً  اعلى هضبة الجوالن املحتلة، حيث وقع ترامب أمرً 

 ُضمت، والتي 1967حزيران/ يونيو  ذورية املحتلة من قبل إسرائيل مناإلسرائيلية على هضبة الجوالن الس

 .1981رسميا إلى إسرائيل بقانون من الكنيست عام 

 عدوهاباستثناء الواليات املتحدة،  جميعه،وإدانة من الجميع، فأعضاء مجلس األمن  االخطوة القت رفضً 

الشهر الجاري. كما أدانها  28ت لهذا الغرض في خطوة غير قانونية، وذلك في جلستهم االستثنائية التي عقد

بشكل فردي، وبشكل جماعي في قمتهم التي عقدت اليوم، األحد  جميعهمالعرب ن و ملسؤولالقادة وا

 ، إضافة إلى قادة الدول األوروبية وممثلي االتحاد األوروبي وآخرين.31.03.2019
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 ا: الضحاياثانيا 

 2بيانات عن الضحايا 

الفئات وبحسب وتوزعهم بحسب  2019د ضحايا شهر آذار/ مارس أدناه يبين أعدا( 1الجدول رقم )

 ؛املحافظة

 
 (1جدول رقم )

 

 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم 

 
 

                                                             
 : البيانات على مالحظات 2

)ب.  الفقرة في إيرادها أو إهمالها ويجرييتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل،  -

 .الحقيقي العدد من أقل غالبًا لدينا مسجلال العدد يكون لذلك(. الضحايا عن أخبار

 أعداد في وهمي انخفاض يقابله الرجال، من المسجلين القتلى أعداد في وهميًا ارتفاًعا يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى نعدمن دون تفصيل في الفئات،  عند ورود أعداد -

 .الفئات باقي من المسجلين

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

 .القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -

الفئة
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دم
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ري

ق
ش
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د

ء
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وي

س
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رة
ط
ني
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اة
حم
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حل

ب
دل

أ

س
و
ط
ر
ط

ية
ذق

ال
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قة
ر
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ر
و
ز
ال
ر 

دي

كة
س

ح
ال

ئة
لف
 ا
ج
م

%

%002603594342006343048658مقاتل

%00000382180006509612طفل

%0000055111200070010312امرأة

%0012043125200371014818رجل مدني

%0012012162582003206034742مج القتلى المدنيين

%003804725681240095490833100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%0%1%0%6%3%8%15%0%0%1%66%0%100%

ضحايا شهر آذار / مارس 2019 - حسب الفئة
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، وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب 2019( أدناه يبين أعداد ضحايا آذار/ مارس 2والجدول رقم )

  ؛حافظةامل

 
  

ق
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ري
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ء
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س

ح
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ئة
لف
 ا
ج
م

%

%0016035222636005154028534اشتباكات ومعارك عادية

%0000000050000302035242قصف جوي

%0000082381700469013817مفخخات وألغام

%001000001000000111تعذيب وإعدامات

%001104024000100223اغتيال وقنص

%000100127000140253أخرى

%003804725681240095490833100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%003804725681240095490833100إجمالي الضحايا

%0%0%0%1%0%6%3%8%15%0%0%1%66%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر آذار/ مارس 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 
 

 
 

 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى وتوزعهم 
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  ؛عددال حسببحسب املحافظة، مرتبة ب، 2019أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا آذار/ مارس 

 
 

 بيانات مقارنة 

 حسب الفئات واألشهر.بموزعين  2019( يبين ضحايا العام 3الجدول اآلتي رقم )

 
 (3جدول رقم )

  

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%647262486139566مقاتل

%26%3957961929طفل

%25%17601031808امرأة

%49%1149714835917رجل مدني

%17021434700000000073134مج المدنين

%100%8174768330000000002126100مجموع

ضحايا العام 2019  موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 (:3والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم )
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 حسب وسيلة القتل: بموزعين  2019( اآلتي يبين ضحايا العام 4الجدول رقم )

 
 (4قم )جدول ر 

 (4والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم )

 
 

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%42027228597746اشتباكات وقصف أرضي

%2549935270533قصف جوي

%796013827713مفخخات وألغام

%20811392تعذيب وإعدامات

%221922633اغتيال وقنص

%221825653أخرى

%00000كيماوي

%8174768330000000002126100مجموع

ضحايا العام 2019 )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 ؛حسب األشهربحسب املحافظات و ب 2019( يبين توزيع ضحايا العام 5الجدول اآلتي رقم )

 

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%00000دمشق

%2100211ريف دمشق

%1243191درعا

%218111السويداء

%10010القنيطرة

%0747543حمص

%1269251065حماة

%138246823011حلب

%798412428713أدلب

%00000طرطوس

%31040الالذقية

%479201الرقة

%537278549136464دير الزور

%81090الحسكة

%8174768330000000002126100مجموع

توزع ضحايا العام 2019 )حسب المحافظات وحسب األشهر(
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 (5البياني اآلتي يوضح ما جاء في الجدول رقم ) موالرس

 
 

 حسب العدد:بعلى املحافظات مرتبة  2019يا العام أما الرسم البياني اآلتي فيوضح توزع ضحا
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، والوسطي الشهري 19، وآذار/ مارس 18أما الرسم البياني اآلتي فيقيم مقارنة بين ضحايا آذار/ مارس 

  ؛2019، والوسطي الشهري لضحايا العام 2018لضحايا العام 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

جثة في  1500ثروا على أكثر من ة )قسد( األحد، إنهم عقوات سوريا الديمقراطي قال قيادي بارز في .أ

 –شرق دير الزور. /سمارت  في قرية الباغوز  "الدولة اإلسلمية" املقبرة الجماعية بآخر معاقل تنظيم

03.03.2019/ 

جثة في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة قوات النظام  150ُعثر على مقبرة جماعية تضم أكثر من  .ب

الذي كان يسيطر على املنطقة حتى  “الدولة اإلسلمية“ الزور، وقال مسؤولون إن تنظيم السوري شرق دير

 /05.03.2019 –هو املسؤول عن قتل هؤالء األشخاص. /سمارت  2017 نوفمبر /تشرين الثاني

ضحية من اللجئين الفلسطينيين  3920 ،”ي سوريةيمجموعة العمل من أجل فلسطين“ وثقت .ج

 /10.03.2019 –مرأة، خلل سنوات الحرب. /شام ا 478اكن مختلفة من سورية، بينهم السوريين قضوا في أم

ا منذ اندالع الثورة مدنيً  223161االثنين، إنها وثقت مقتل  “ق اإلنسانالشبكة السورية لحقو “ قالت .د

 /11.03.2019 –في املئة منهم على يد قوات النظام السوري وحلفائها. /سمارت  92، قض ى 2011السورية عام 
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أشخاص من  1109قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها الصادر اليوم أنَّ ما ال يقل عن  .ه

الكوادر العاملة في املجال اإلنساني فقدوا حياتهم في سورية في غضون السنوات الثماِن املاضية، وأنَّ ما ال يقل 

 /13.03.2019 -ي. /شاممنهم ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسر  3984عن 

 300نحو عثرت الفرق العاملة في منطقة الفخيخة بالرقة، على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات  .و

  /14.03.2019 –على الرقة. /املرصد السوري  ”الدولة اإلسلمية“ كانوا قد قتلوا خلل سيطرة تنظيم شخص  

  924ا بينهم مدنيً  3035ت مقتل األربعاء، إنها وثق “الشبكة السورية لحقوق اإلنسان“ قالت .ز
ً

 656و طفل

. 2014في سورية منذ شهر أيلول/ سبتمبر  “اإلسلميةقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة “ امرأة على يد

 /20.03.2019 –سمارت /

ا توفوا ليل األربعاء بعد وصولهم إلى مخيم الهول شخصً  12الت لجنة اإلنقاذ الدولية يوم الخميس إن ق  .ح

 138وأضافت أن  .يم لدولة اإلسلمية في البلدمال شرق سورية قادمين من جيب الباغوز، آخر جيب لتنظبش

حالة وفاة على األقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى املخيم مباشرة منذ أوائل ديسمبر. 

 /21.03.2019 –ترز روي/.”.ة الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الوالدةغلبيواأل 

تل خمسة مدنيين، هم أب وأربعة من أطفاله، وجرح آخرون فجر يوم الخميس، بق .ط
ُ
صف جوي ق

 /21.03.2019 –للطيران الحربي الروس ي على قرية الفقيع بريف إدلب الجنوبي. /شام 

ربية آخرين يوم الجمعة، بقصف جوي لطائرات ح 27أطفال وامرأتان، وجرح  4، بينهم امدنيً  15قتل   .ي

ي في محافظة إدلب مصطفى الحاج روسية على بلدة كفريا شمال مدينة إدلب. وقال مدير مركز الدفاع املدن

لعدد من غارة على األحياء السكنية بالبلدة، ما أسفر عن سقوط هذا ا 11يوسف إن الطائرات الحربية شنت 

 –تحت األنقاض. /سمارت  الضحايا، وإن فرق الدفاع املدني ما زالت تبحث عن عالقين ومفقودين

22.03.2019/ 

ألف  34مدنيا قتلوا في أكثر من  1250أقر التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة، بأن أكثر من  .ك

 –/شام  .سنوات 4ة تزيد على دمفي سورية والعراق، خلل  “داعش“ غارة جوية، استهدفت تنظيم

29.03.2019/ 
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ا
 ا: التغييب القسري ثالث

 /حالة اعتقال تعسفي في سورية خلل شهر شباط 347 ،”الشبكة السورية لحقوق اإلنسان“ وثقت .أ

  18الفائت، بينها  فبراير
ً

اعتقلت كما اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري. جرى منهم  251امرأة،  21 و طفل

ا بينهم شخصً  31فاعتقلت  أطفال وامرأة، أما هيئة تحرير الشام 4ا، بينهم شخصً  38اإلدارة الذاتية الكردية 

 /02.03.2019 –سمارت / منهم. 19ا عن طفل، وأفرجت الحًق 

  4721بينهم  اشخصً  143176إنها وثقت اعتقال  “الشبكة السورية لحقوق اإلنسان“ قالت .ب
ً

منذ  طفل

م بينه 127916، اعتقل معظمهم على يد قوات النظام السوري. وأوضحت أن 2011اندالع الثورة السورية عام 

3469  
ً

 2688امرأة ما يزالون قيد االعتقال واالختفاء القسري في سجون قوات النظام، وأن  7721و  طفل

  322بينهم  اشخصً 
ً

  9867امرأة ما زالوا معتقلين لدى فصائل الجيش السوري الحر. وأن  841و  طفل
ً

 معتقل

 2705و ،”تنظيم الدولة اإلسلمية“و “شامهيئة تحرير ال“ امرأة ما زالوا معتقلين لدى 465أطفال و  306بينهم 

 /13.03.2019 –سمارت / .”قوات سوريا الديمقراطية“ امرأة لدى 162طفل و 624بينهم 

األربعاء، عن الدفعة الخامسة من معتقلي سجن مدينة حماة املركزي،  ،جت قوات النظام السوريأفر  .ج

  50وعددهم 
ً

السياسية  ملحكمة امليدانية، على خلفية أرائهممن املحكومين من قبل محاكم اإلرهاب وا معتقل

  56ومشاركتهم بالثورة السورية. وسبق أن أفرجت قوات النظام عن أربع دفعات تضم 
ً

 من سجن حماة، معتقل

 ،أرباع املدة من الحكم ةمعتقلين كان قد صدر قرار إخلء سبيلهم بعد قضاء ثلث 106ليصبح عدد املفرج عنهم 

  /20.03.2019 –باإلعدام. /سمارت  امحكوًم  15وبينهم 

في أحد املخيمات قرب بلدة سعد نايل التابعة  اسوريً  االجئً  20عتقل الجيش اللبناني السبت، أكثر من ا .د

 /23.03.2019 –لقضاء زحلة بمنطقة البقاع، وسط مخاوف من تسليمهم للنظام السوري. /سمارت 

نفذوا إعدامات فردية وجماعية  ”دولة اإلسلميةلا"“ قالت مصادر موثوقة إن عناصر وقادة من تنظيم .ه

 /24.03.2019 –لعشرات األسرى واملختطفين واملعتقلين لديهم. /املرصد السوري 

 219بينها  ،حالة اختفاء قسري  4247الخميس، إنها وثقت  “الشبكة السورية لحقوق اإلنسان“ قالت .و

 
ً

 /28.03.2019 –في محافظة الرقة. /سمارت  2011منذ عام  طفل
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 النزوح والتهجير واللجوء: ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

ألف شخص( من مناطق شمال وغرب محافظة حماة باتجاه  100ألف عائلة )بحدود  25 حوالى نزحت .أ

التركية شمالي البلد، نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا على قراهم  –مخيمات على الحدود السورية 

 /04.03.2019 –. /سمارت 2019اية شباط منذ بد

عائلة نزحت من القرية إلى  750قال املجلس املحلي لقرية الحويز شمال مدينة حماة، االثنين، إن  .ب

 /18.03.32019 –محافظة إدلب شمالي البلد خلل شهر. /سمارت 

ي والصاروخي عائلة من قرية الشريعة شمال غرب مدينة حماة نتيجة القصف املدفع 2100نزح نحو   .ج

 /31.03.2019 –/سمارت  .لقوات النظام السوري عليها

 

 الياتوالجأخبار عن اللجوء  .2

 43مليون و حوالىإن  “نزير غول “ قال مدير دائرة التعليم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم التركية .أ

ة هو توفير فرص دف الوزار إلى أن ه األف طفل سوري في سن التعليم يعيش اليوم على األراض ي التركية، الفتً 

 /09.03.2019 –التعليم لجميع هؤالء األطفال. /شام 

أن عدد  ،”األونروا“ في الشرق األدنىوتشغيلهم أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة اللجئين الفلسطينيين  .ب

إلى لبنان.  ؤوالج ا( ألًف 28( ألف الجئ منهم )120اللجئين الفلسطينيين السوريين الذين غادروا سورية بلغ )

 /18.03.2019 –شام /

األردن  فيقال املتحدث باسم املفوضية السامية لشؤون للجئين، محمد الحواري، إن الجئي سورية  .ج

يتخوفون من العودة إلى بلدهم نتيجة تردي األوضاع األمنية فيها، ووصف الحواري نسبة العائدين من اللجئين 

 670ألف الجئ، من أصل  14نحو  تصف الشهر الجاري بلغلعائدين حتى منا إلى أن عدد االفتً  ،”الخجولة“ بـ

 /21.03.2019 –ألف الجئ مسجل. /شام 
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 4(3): املشهد امليداني اخامسا 

 تطورات املشهد امليداني  .1

انفجار ناجم عن تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف داخل مطعم بعد  آخرين 18مدنيين، وجرح  10قتل  .أ

   /01.03.2019 –ارت وسط مدينة إدلب. /سم

مع روسيا وإيران بشأن إدلب وفق تفاهم سوتش ي تنسق قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار، إن تركيا  .ب

دوريات روسية في املنطقة الحدودية تنطلق اليوم “ سهم في منع كارثة انسانية كبيرة وفق تعبيره. وأضاف:أ الذي

إلى أن الدوريات التركية والروسية  املنطقة منزوعة السلح، الفتً خارج إدلب وأخرى للقوات املسلحة التركية في ا

 /08.06.2019 –شام / .”ة لحفظ االستقرار ووقف إطلق النارمهمفي إدلب تعد خطوة 

أكد مصطفى بالي مدير املركز اإلعلمي لقوات سوريا الديمقراطية أن قواته ستستأنف الهجوم على  .ج

شرق سورية، إذا لم يخرج املزيد من املدنيين أو املقاتلين. وأضاف أن  الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في

رصة ألي مدنيين ما زالوا باقين إلى أنهم ينتظرون إلتاحة الف االجيب لم يشهد أي عمليات خروج الجمعة، الفتً 

 /09.03.2019 –للخروج. /شام 

دولي نفذت عمليات إنزال جوية أفادت مصادر إعلم محلية في املنطقة الشرقية، أن قوات التحالف ال .د

 /09.03.2019 –. /شام داعش إلىحقة عناصر متهمين باالنتماء في منطقة العزبة بريف دير الزور ملل 

عمليات القصف الجوي على مدن ريف  ،يوم السبت ،الروس ي وطيران األسد صعد الطيران الحربي .ه

أيلول من العام املاض ي، مايرسم معالم  17ي بشكل غير مسبوق منذ بدء سريان اتفاق سوتش ي فوبلداته إدلب 

 /09.03.2019 –/شام  .رحلة جديدة من الحملة العسكرية على إدلبم

ا األربعاء ضربة جوية، بالتنسيق مع تركيا، استهدفت مستودعً نفذت طائرات حربية روسية يوم  .و

 /13.03.2019 –/رويترز  .لألسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة

استهدفت قوات النظام املتمركزة في )معسكر أبو دالي( بريف حماة الشمالي، الثلثاء، بلدة التمانعة  .ز

واريخ املحملة بالقنابل الفوسفورية املحرمة دولًيا، بالتزامن مع قصف سلح بريف إدلب الجنوبي، بعشرات الص

 /13.03.2019 –من املدنيين. /جيرون  شراتالع توجرح تالجو الروس ي ملدن وبلدات ريف إدلب الشرقي، وقتل

آخرين نتيجة القصف الجوي الروس ي  49 حا وجر مدنيً  12أعلن الدفاع املدني السوري الخميس، مقتل  .ح

 /14.03.2019 –على مدينة إدلب األربعاء، وأن من بين القتلى سبعة أطفال وامرأة. /سمارت 

                                                             
 .بها يتعلق وما السورية، األرض على تجري التي العسكرية العمليات الميداني بالمشهد يقصد  3
 .التي تحصل بصورة شبه يوميةال نسجل عمليات القصف والمعارك الروتينية   4
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تل عدد من امل .ط
ُ
استهداف سلح  املركزي مساء أمس، من جراءوحراس السجن في سجن إدلب  سجونينق

من الفرار، بعد أن دمرت  سجونيند تمكن عشرات املالجو الروس ي املبنى، بصواريخ فراغية وأخرى ارتجاجية. وق

في )حكومة اإلنقاذ( في الريف الغربي  ”وزارة الداخلية"“ الغارات الجوية قسًما كبيًرا من أبنية السجن، الذي تديره

 /14.03.2019 –رون /جي .إلدلب

، فروا من من املدنيينا، معظمهم ألًف  60إن ما يربو على  ،يوم األحد ،قالت قوات سوريا الديمقراطية .ي

 ،آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسلمية في شرق سورية منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين

 /17.03.2019 –/رويترز  .وإن خمسة آالف متشدد كانوا ضمن هؤالء

 16( دراسة مسحية للدمار الحاصل في نحو UNITARوالبحث )أصدر معهد األمم املتحدة للتدريب  .ك

مدينة وبلدة سورية، إثر األعمال العسكرية التي حدثت خلل سنوات الحرب. وذكرت الدراسة أن حلب أكبر 

ألف مبنى، تلتها الغوطة  36لى نحو املدن املتضررة من جراء القصف، حيث وصل عدد املباني املدمرة فيها إ

مبنى، ثم حماة بـ  12781مبنى، ثم الرقة بـ  13778ألف مبنى مدمر. ثم حمص في املرتبة الثالثة بـ  35الشرقية بـ 

أنظر  /17.03.2019 –مبنى. /شام  5489مخيم اليرموك بـ   إلىمبنى، إضافة  6405مبنى، فدير الزور بـ  6405

 ؛اآلتيالرسم البياني 
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إنهم سيطروا سيطرة تامة على مخيم  ،يوم الثلثاء ،الديمقراطيةقال مسؤول إعلمي بقوات سوريا  .ل

 .كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم الدولة اإلسلمية في الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد

 /19.03.2019 –رويترز /

ت العسكرية شاحنة أميركية محملة باملعدا 200و دخلت، برفقة طائرتين حربيتين أميريكيتين، نح .م

واللوجستية، من إقليم كردستان العراق نحو منطقة شرق الفرات في سورية، واتجهت نحو قاعدة خراب عشك 

 /19.03.2019 –في ريف عين العرب )كوباني(، في القطاع الشمالي الشرقي من محافظة حلب. /املرصد السوري 

جراء  منرية إلى العراق، داعش من سو تسلل العشرات من عناصر  كشف ضابط عراقي مسؤول عن .ن

إلى أن تلك العناصر باتت تتخذ من الكهوف والوديان في صحراء األنبار  االعمليات العسكرية في الباغوز، الفتً 

حين الفارين“ملذات آمنة بعد تقليص نفوذهم وسيطرتهم بشكل كبير في منطقة الباغوز. وأكد أن 
ّ
، معظم املسل

ومقاتلي النخبة املخططين لعمليات تنظيم الدولة ويعتمد عليهم زعيم التنظيم أبو ين هم من القادة العسكري

ح، كما يعتمد عليهم باحتلل املدن إن كان في العراق أو سورية
ّ
 –شام / ”بكر البغدادي في أي هجوم مسل

20.03.2019/ 

لمية في شرق سورية يدانية لتنظيم الدولة اإلسقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أنهت السيطرة امل .س

 –يوم السبت لكنها أوضحت أنها ستواصل حملتها العسكرية واألمنية ضد الخليا النائمة للتنظيم. /رويترز 

23.03.2019/ 

الدولة “ السبت، إن املرحلة القادمة بعد القضاء على تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية“ قالت .ع

ألف من  11دير الزور ستتركز على ملحقة خلياه النائمة. وأضافت أن محافظة  فيمعاقله آخر في  ”اإلسلمية

 /23.03.2019 –ألف جرحوا خلل املعارك بين الطرفين خلل خمس سنوات. /سمارت  22عناصرها قتلوا و

على  اومسيطرً  ازال موجودً  ما ”ميةاإلسل  الدولة“ قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن تنظيم .ف

كلم مربع في منطقة أبو رجمين  4000مناطق واسعة من األراض ي السورية، منها جيب واسع مساحته نحو 

واملمتدة نحو بادية دير الزور الجنوبية داخل الحدود اإلدارية ملحافظة  ،الواقعة في شمال شرق مدينة تدمر

فيها أي عنصر من  دوجرتهم وال يحت سيطنطقة تدير الزور، في الوقت الذي تدعي فيه روسيا والنظام أن امل

 التنظيم، فيما تمنع روسيا طواقم اإلعلميين من الوصول إلى املنطقة والتصوير فيها.

 في مناطق ضمن متفرقة جيوب شكل على دوجي ”اإلسلمية الدولة“ إضافة إلى تلك املنطقة، فإن تنظيم

 وجود إلى، وبادية السخنة ومنطقة حميمة، إضافة منها شمال الحدود اإلدارية ملحافظة السويداء البادية،

التنظيم على شكل خليا نائمة ونشطة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي ومناطق أخرى ضمن مناطق سريان 

ة ونشط نائمة خليا شكل على شخص 5000 – 4000 من بتعداد التنظيم دوجي كما التركية، –الهدنة الروسية 

 /24.03.2019 –املرصد السوري ضمن منطقة شرق الفرات. /
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ت  .ص
ّ
، فجر اليوم الخميس، على مواقع لنظام األسد عدة طائرات االحتلل اإلسرائيلي غارات جويةشن

ما اعترف النظام بالغارات مدعًيا التصدي لها واقتصار األضرار على  وامليليشيات اإليرانية في ريف حلب، في

 /28.03.2019/ .املاديات

 

 5النفوذ خرائط السيطرة و  .2

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

 
   2019/ 03 / 24آخر تحديث  – املصدر: وكالة ستب 

                                                             
 في النظام قوات ولصالح الشرقي، الزور دير ريف في الديمقراطية سوريا قوات لصالح تدريجيًا قضمها يجريحيث  داعش،باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة  3 

  .تقرير كل في خرائطها تكرار عدم ونفضل مجمدة، شبه أصبحت القطر مناطق باقي في والنفوذ السيطرة مواقع فإن الشام، بادية
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 6يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية  اآلتيالرسم البياني  -

  

                                                             
مساحة التي ما زالت تحت بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، ونظيرتها في المواقع األخرى، والسبب الرئيس هو ال ثمة  6

 في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.  داعشسيطرة تنظيم 
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ظهر( أدناه 2)ة رقم الخريط
ُ
 ؛توزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي ت

 
   2019/ 03/  20آخر تحديث  –املصدر: مركز نورس 
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ظهر توزع السيطرة ومواقع القصف في الشمال السوري. 3الخريطة رقم ) -
ُ
 ( أدناه ت

  
 2019/ 03/  23آخر تحديث  –املصدر: مركز نورس 
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 ومناطق سيطرتهى النظام : املستجدات على مستو اسادسا 

 على املستوى السياس ي .1

قال وزير الدفاع السوري العماد علي عبد هللا أيوب يوم االثنين إن املناطق الخاضعة لسيطرة قوات  .أ

وأضاف أنه  ”باملصالحات“ سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة ستعود إلى سيطرتها بالقوة أو

 /18.03.2019 –وسيخرجون. /رويترز  لخروجيين اميركيتعين على األ 

قرار الواليات املتحدة االعتراف بسيادة إسرائيل  ،يوم االثنين ،وصفت وزارة الخارجية السورية في بيان .ب

وقالت وزارة  .”تهاووحد اعتداء صارخ على سيادة أراض ي الجمهورية العربية السورية“ على هضبة الجوالن بأنه

تحرير الجوالن بكافة الوسائل املتاحة وعودته إلى الوطن األم هو حق غير قابل “ يانالخارجية السورية في الب

  رويترز(.  -25.03.2019الرئيس ي للعرب". ) العدواملتحدةوأضافت أن القرار "يجعل من الواليات . ”للصرف

حدة بالسيادة اإلسرائيلية لم، اإلثنين، إن اعتراف الواليات املتقال وزير الخارجية السوري وليد املع .ج

ا من حقيقة مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئً “ وأضاف:. “اأميركلن يؤثر إال على عزلة “ جوالنعلى هضبة ال

 /25.03.2019 –رويترز /. “أن الجوالن أرض سورية محتلة

املتحدة  األمن الدولي، وذلك على إثر قرار الوالياتطلب النظام السوري عقد اجتماع طارئ ملجلس  .د

 /27.03.2019 –على مرتفعات الجوالن املحتل. /جيرون  ”سيادة إسرائيل“ االعتراف بـ

 

 على املستوى العسكري  .2

  ال يوجد

 

 على املستويات األخرى  .3

ومدن الغوطة، فرضت قوات النظام على مواطني الغوطة الشرقية الراغبين في التنقل بين دمشق  .أ

 ةبالنسبة للقاطنين في دمشق، ومن مخافر محدد ”الخطيب“ لداخليموافقات أمنية، تصدر عن فرع األمن ا

موافقة على التنقل  200حسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان، فإن بفي الغوطة. و لقاطنين ا إلىبالنسبة 

 /29.03.2019 –. /املرصد السوري اتصدر يوميً 
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  (7): املستجدات على مستوى الفصائل املسلحة ومناطق سيطرتها اسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

دعت جماعة اإلخوان املسلمين السورية في بيان لها، الرئيَس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تحّمل  .أ

سورية، في املناطق التي  يالتي أعلن األميركيون أنهم يفكرون في إنشائها شمال ”املنطقة اآلمنة“ مسؤولية رعاية

ددت على أن تلك املنطقة لن تكون آمنة، إذا توالها أي طرف آخر تسيطر عليها )قوات سوريا الديمقراطية(. وش

  /01.03.2019 –/جيرون  .ركياغير ت

ا على إعادة النظام السوري نصب تمثال احتجاًج شخص في مدينة درعا األحد،  300 حوالىتظاهر  .ب

وطالب املتظاهرون  .2011الرئيس السابق حافظ األسد الذي دمره املتظاهرون منذ بداية الثورة السورية عام 

 /10.03.2019 –بإسقاط رئيس النظام السوري واإلفراج عن املعتقلين في سجونه. /سمارت 

األحد على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ األسد،  احتج مئات السوريين في مدينة درعا يوم .ج

هلية ال األصلي في بداية الحرب األ ثمانية أعوام على إسقاط التمث حوالىوالد الرئيس السوري بشار األسد، بعد 

 /11.03.2019 –/رويترز  .السورية

، الخارجة هاووسط ملناطق شمالي سورية ”مجلس شورى“ تشكيل ”املؤتمر العام للثورة السورية“ أعلن .د

 ألفت “مجلس الشورى“ محمد بكور إن “املؤتمر العام“ عن سيطرة قوات النظام السوري. وقال عضو رئاسة

ا يمثلون هيئات شعبية مثل شخصً  29املهجرين و 23منهم يمثلون املناطق الجغرافية و 55 ،صأشخا 107من 

ها تكليف الحكومة )حكومة اتمهممن م ”سلطة تشريعية“ ديع “مجلس الشورى“ العشائر والنقابات. وأضاف أن

 /31.03.2019 –اإلنقاذ( ومتابعة أعمالها وسحب الثقة منها. /سمارت 

 

 كري على املستوى العس .2

االثنين، حل نفسها  ،“الجبهة الوطنية للتحرير“ املنضوية في صفوف ”حركة نور الدين الزنكي“ أعلنت .أ

غصن ”و “درع الفرات“ وانضمامها للجيش السوري الوطني املرتبط بالحكومة السورية املؤقتة في منطقتي

  /25.03.2019 –/سمارت  .قرب مدينة حلب “الزيتون 

 

                                                             
(، وذلك بغض النظر داعشأو عسكريًا )باستثناء  ايشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيً  "السورية المعارضة" غراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلحأل  7

 عن رأينا بهذه المعارضة وتصنيفنا لها. 
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 على املستويات األخرى  .3

مجال اإلغاثة، وإحدى يوم االثنين إثر أزمة قلبية السيدة راوية األسود، الناشطة السورية في  فيتو ت .أ

سات منظمة )سوريات عبر الحدود( في األردن؛ والتي تهتم بـ املساهمة في معالجة الجرحى السوريين، “ مؤِسّ

 /04.03.2019 –جيرون /  ”إضافة إلى تقديم خدمات تتعلق بالتعليم لهم

يئة تحرير الشام قاطني املخيمات القريبة من بلدتي كفريا والفوعة، بمصادرة أرزاقهم ت ههدد .ب

 /22.03.2019 –وتعريضهم للعتقال وامللحقة، إذا لم يقوموا بإخلء املنطقة خلل ثلثة أيام. /شام 

 

 
ا
 : املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتهااثامن

 السياس يعلى املستوى  .1

  يوجد ال

 

 على املستوى العسكري  .2

  ال يوجد

 

 على املستويات األخرى  .3

قوات سوريا “ من مناطق سيطرة ،السبت ،شاحنة محملة باملحروقات 100عبرت أكثر من  .أ

في الرقة إلى مناطق سيطرة النظام السوري. وقال سائقو الشاحنات، إنهم ينقلون املحروقات من  ”الديمقراطية

الذي يعمل ملصلحة  ”القاطرجي“ إلى مصفاة حمص. وتعود حمولة الشاحنات للتاجر حقول النفط في القامشلي

 /10.03.2019 –النظام. /سمارت 

لألحزاب  ”مرجعية سياسية“ ادرة تهدف لتشكيلاالثنين عن مب ”املؤتمر الوطني الكردستاني“ أعلن .ب

ا. وقال حزبً  27ة القامشلي حضره واملكونات الكردية، وذلك ضمن اجتماع للجنة املنبثقة عن املؤتمر في مدين

لقمان أحمي إنهم اتفقوا على تشكيل لجنتين ملتابعة العمل في سبيل الوصول  ”حزب الخضر الكردستاني“ رئيس

كردية مشتركة، األولى سياسية مهمتها إعداد وثائق سياسية والثانية للعلقات  ”مرجعية سياسية“ لـ

 /12.03.2019 –الكردية التي لم تنضم بعد للمبادرة. /سمارت الدبلوماسية والتواصل مع باقي األطراف 
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شرق سورية،  شمال”إنشاء محكمة دولية خاصة“ ت )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( في بيان إلىدع .ج

من أجل محاكمة عناصر )داعش( األجانب املحتجزين لديها، ألن عناصر التنظيم يجب أن يخضعوا ملحاكمة 

لسنا بصدد دراسة هذا االحتمال في الوقت “ من جانب آخر، قال جيمس جيفري: ”رميفي مكان وقوع الفعل الج

ممارسة ضغوط على الدول، لكي تستعيد “ هيبالنسبة إلى الواليات املتحدة  ”ولويةاأل “ وعّد أن ،”الحاضر

  /26.03.2019 –جيرون / .”مواطنيها، سواء أكانوا مسؤولين عن جرائم أم ال

 

اطق سيطرة الجيش التركي والفصائل على مستوى من: املستجدات اتاسعا 

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى على  .3

في منطقة اعزاز شمالي سورية، وذلك  ”باب السلمة“ املقابل ملعبر ”أونجو بينار“ افتتحت تركيا معبر .أ

ري الخارج عن عوام. وقال مدير املعبر إن الشاحنات بدأت بالدخول للشمال السو بعد إغلق استمر لثمانية أ

 /06.03.2019 –سمارت /. ”احصرً “ سيطرة النظام
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 : املستجدات على صعيد العملية السياسيةاعاشرا  
الروس يعملون على اللجنة الدستورية “ سورية جيمس جيفري، إنقال املبعوث األميركي الخاص إلى  .أ

بصياغة أفكارهم بصورة واضحة بما فيه الكفاية. لكنني  شأنها إطلق العملية السياسية، وهم يقومون  التي من

 /26.03.2016 –جيرون / .”أعتقد أن املشكلة تكمن في أن الروس يردعهم النظام

 

 العدالةحادي عشر: املستجدات على صعيد 
املحايدة واملستقلة التابعة  آللية الدوليةأويل رئيسة ا قالت القاضية الفرنسية السابقة كاترين ماركي .أ

لألمم املتحدة، والتي تتولى التحقيق في جرائم الحرب، إن املحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت 

ا من طلبً  15مض ى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية. وأضافت أن مكتبها تلقى 

مرتبطة بسورية في خمس بلدان وجمعت مليون سجل في املجمل.  عاون في قضايائية وطنية للتهيئات قضا

 /08.03.2019 –رويترز /

تقّدم محامون مختصون بحقوق اإلنسان، أمس الخميس، بدعاوى قضائية للمرة األولى ضد رأس  .ب

ّدمت  املحكمة الجنائية الدولية النظام السوري بشار األسد، في
ُ
سورًيا  الجًئا 28عن  الدعاوى نيابةفي الهاي، وق

 /08.03.2019 –/جيرون  .األردنفي 

أعلن األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السيدة خولة مطر )البحرين( نائبة ملبعوثه  .ج

 /15.03.2019 –ا للسيد رمزي عز الدين رمزي. /شام الخاص لسورية خلًف 

ثلثة أيام، وقال في لي زيارة تمتد العاصمة دمشق، ف غير بيدرسون، إلى سوريةوصل املبعوث األممي إلى  .د

. وأشار إلى 2254تصريحات صحفية، إنه سيواصل محاوالت تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 

ي سورية، ف ”جهًدا من أجل التوصل إلى حل سياس ي“ أمله في اجتماع اللجنة الدستورية، وأضاف أنه لن يألو

 .”أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين، لضمان تحقيق النجاح املنشود“ أن هناكد أكو 

 /17.03.2019 –جيرون /

إن وزير الخارجية السوري وليد املعلم أكد للمبعوث األممي غير بدرسون، أن  قالت وكالة سانا للنباء .ه

سوري هو صاحب الحق شعب الوأن ال حسبف تهاوملكيبقيادة سورية  كون تالعملية السياسية يجب أن 

الحصري في تقرير مستقبل بلده، وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون 

دون أي تدخل خارجي وذلك وفقا للقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة وكل قرارات مجلس األمن  منأنفسهم 

 /17.03.2019 –/سانا  .ذات الصلة بسورية
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املقبل حول تسوية األزمة  ةستانآارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي أن اجتماع وزير الخ أعلن نائب .و

 /20.03.2019 –/سانا  .في سورية سيعقد نهاية شهر نيسان املقبل في العاصمة الكازاخستانية

ألسد، طالبت النيابة العامة املالية الفرنسية، بمحاكمة رفعت األسد، عّم رئيس النظام السوري بشار ا .ز

س األموال العامة وتشغيل حراس وعاملين في املنازل بتهم اقتصادية عدة أبرزها غسل األموال واالحتيال واختل 

 /23.03.2019 –بالخفاء. /سمارت 

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة   ثاني عشر: املستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

ترامب وافق على إضافة مهمة إلى قوات س األميركي أن الرئيس دونالد أظهرت رسالة صادرة عن الكونغر  .أ

بلده املتبقية شمال شرق سورية، تتمثل بالحيلولة دون نشوب صراع، بين حلفاء واشنطن )قوات سوريا 

 /07.03.2019 –الديمقراطية( من جهة، وتركيا من جهة أخرى. /جيرون 

ت األميركية في الشرق ف فوتيل، الذي يشرف على القوايادة املركزية األميركية جوزيقال قائد الق .ب

ما يقود مسار “ وأضاف: إن .”ال يواجه أي ضغط لسحب القوات من سورية، في موعد محدد“ األوسط، إنه

قواتنا، وأننا  والتأكد من أننا نحمي ،”االنسحاب هو مهمتنا املتمثلة في هزيمة تنظيم الدولة اإلسلمية )داعش(

 /08.03.2019 –رويترز / .”قة تزيد الخطر على قواتناال ننسحب بطري

إنه سيضغط على إدارة الرئيس دونالد  ،يوم االثنين ،ي لينزي جراهامميركقال السناتور الجمهوري األ  .ج

  /11.03.2019 –/رويترز  .ترامب للعتراف بهضبة الجوالن املحتلة تابعة إلسرائيل

ن أمن الحدود للبلدان املجاورة لسورية يون دوالر لضمامل 250ية مبلغ ميركخصصت وزارة الدفاع األ  .د

 –/شام  .ملحاربة التنظيم ”قوات سوريا الديمقراطية“ مليون لـ 300كما خصصت  ،”داعش“ التي تكافح تنظيم

13.03.2019/ 

ي دونالد ترامب يوم الخميس إن الوقت حان لدعم السيادة اإلسرائيلية على هضبة ميركال الرئيس األ ق  .ه

 في خطوة  1981وضمتها عام  1967ن السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام الجوال 
ً
 .اا دوليً لم تلق اعتراف

ا، حان الوقت العتراف الواليات املتحدة الكامل بسيادة عاًم  52بعد “ وقد جاء في تغريدة ترامب على تويتر

 .”ة لدولة إسرائيل واالستقرار اإلقليميإسرائيل على هضبة الجوالن التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوي

 /21.03.2019 –رويترز /

السماح للنظام السوري أو اإليراني “ مستشار األمن القومي في البيت األبيض، جون بولتون، إنقال  .و

إيران  وجودوعن  (بشار األسد) بالسيطرة على مرتفعات الجوالن سيعني صرف النظر عن الجرائم الوحشية لـ
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شام / .”ة التحديات املشتركة معاتعزيز أمن إسرائيل يوطد قدرتنا على مواجه“ إلى أن االفتً  ،”املنطقةاملزعزع في 

– 22.03.2019/ 

مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة  على ،يوم االثنين ،ي دونالد ترامبميركوقع الرئيس األ  .ز

املرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب  . وأضفى1967الجوالن التي احتلتها إسرائيل من سورية في حرب عام 

بسيادة إسرائيل على  ”اتعترف تماًم “ ة ألنمارس آذار والذي قال فيه إن الوقت حان للواليات املتحد 21في 

 /25.03.2019 –. /رويترز والنالج

عتراف ي مايك بومبيو يوم األربعاء إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب اال ميركقال وزير الخارجية األ  .ح

يعبر عن الوضوح “ ألنهرائيلي الفلسطيني بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن سيساعد في حل الصراع اإلس

 /27.03.2019 –رويترز / .”غموض بشأن كيف سنمض ي قدما اللزم إلزالة أي

 

 روسيا اًلتحادية .2

سيا وتركيا حول وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف أن بنود االتفاق الذي توصلت إليه رو  أكد .أ

استقرار نحث شركاءنا األتراك على الوفاء بالتزاماتهم بموجب مذكرة “ إدلب، لم تنفذ بشكل كامل بعد، وقال:

أهمية الحيلولة دون “ وأكد  ،”2018سبتمبر  17الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب التي تم توقيعها في 

  /03.03.2019 –شام / .”ر الذي تم االتفاق عليه مع تركياتعزيز الوجود اإلرهابي تحت ستار وقف إطلق النا

من األسلحة  انموذًج  316ية جربت بنجاح أعلن وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو، أن القوات الروس .ب

ألف ضربة جوية  66 من توجيه أكثر جرى حسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد بالروسية الجديدة في سورية. و 

الصاروخية واملدفعية. وشارك في العمليات العسكرية أكثر لقذائف ا إلى إضافةضربة بصواريخ كاليبر،  100و

سفينة حربية،  86غواصة  14سفينة و 83 ـشارك األسطول البحري الروس ي ببينما و لف جندي روس ي، أ 63من 

 /11.03.2019 –ية. /شام طلعة جو  39,000 ـشاركت الطائرات الحربية الروسية ب

الغارات التي شنتها طائراتها على مدينة إدلب، وأسفرت عن  أن ،األربعاء ،صرحت وزارة الدفاع الروسية .ج

هيئة تحرير “ قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كانت بالتنسيق مع تركيا، وقالت إنها استهدفت مستودعا لـ

 /13.03.2019 –سمارت / .”الشام

 قالت املتحدثة  .د
ً
ا ا مباشرً باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن تغيير وضع هضبة الجوالن سيمثل انتهاك

ي دونالد ترامب للعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن ميركدعوة الرئيس األ  لقرارات األمم املتحدة، وإن

 /22.03.2019 –/رويترز  .غير مسؤولة
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ي دونالد ترامب االعتراف ميركالروس ي، أن قرار الرئيس األ فياتشيسلف فولودين، رئيس الدوما  أكد .ه

إذا “ ا لدور األمم املتحدة ومجلس األمن. وقال:على مرتفعات الجوالن قد شكل بالفعل تحديً  “إسرائيل“ بسيادة

، عندها يمكن للمرء أن يصل إلى وضع يقاتل فيه حسبفا ألسلوب اتخاذ مثل هذه القرارات تطور العالم وفًق 

شام / .”ا مباشرا للحربهذا يشكل طريًق “ فولودين أن رأىو  .”ع. وكما قلت بحق، يسود عندها حق القوي الجمي

– 26.03.2019/ 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

وسع االتحاد األوروبي يوم اإلثنين، قائمة العقوبات املفروضة على نظام األسد لتشمل سبعة مسؤولين  .أ

لسياحة والتعليم واألشغال العامة واإلسكان واالتصاالت والتكنولوجيا في حكومة األسد، هم وزراء الداخلية وا

شخًصا يخضعون لحظر السفر  277قائمة املاض ي. وتشمل ال نوفمبر /في تشرين الثاني ُعينواوالصناعة، الذين 

 /04.03.2019 –وتجميد األصول. /شام 

إعمار سورية مرتبط بعملية  قال سفير االتحاد األوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، إن إعادة .ب

 /11.03.2019 –/شام  .سياسية معترف بها

فيديريكا موغيريني، األربعاء، أن الوقت قد املسؤولة عن السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي،  أكدت .ج

حان إلطلق التسوية السياسية في سورية، نافية وجود خلفات داخل االتحاد األوروبي حول امللف السوري. 

 /13.03.2019 –م شا/

خصصت فرنسا مليار يورو لدعم السوريين داخل سورية وخارجها، خلل الثلث سنوات القادمة،  .د

تشارك في ن لوقالت الخارجية الفرنسية أنها  .”لدعم مستقبل سورية واملنطقة“ ل الثالثأثناء مؤتمر بروكس

، تفض ي إلى إصلح الدستور وإجراء سياسية ذات صدقيةعملية  إلىإعادة إعمار سورية، إال بعد التوصل 

  /15.03.2019 –انتخابات تحت إشراف األمم املتحدة. /سمارت 

حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، من أن تنظيم داعش يعيد تشكيل نفسه، مبدية  .ه

 /19.03.2019 –ترحيبها بقرار الواليات املتحدة إبقاء قوات لها في سورية. /شام 

إحدى الدول الرئيسية املساهمة -إن بلده  ،يوم األربعاء ،خارجية فرنسا جان إيف لو دريانقال وزير   .و

لم تتلق أي ردود على أسئلتها بشأن مطالب الواليات  -في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في الشرق األوسط

 /20.03.2019 –. /رويترز املتحدة من باريس وآخرين املساعدة في تأمين شمال شرق سورية

إن فرنسا ال تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجوالن وإن  ،يوم الجمعة ،قالت وزارة الخارجية الفرنسية .ز

 /22.03.2019 –االعتراف به يتعارض مع القانون الدولي. /رويترز 
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أكد االتحاد األوروبي يوم الجمعة على لسان املتحدثة باسمه، أنه ال يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة  .ح

 /22.03.2019 –الن. /رويترز الجو 

إن هضبة الجوالن أرض سورية تحتلها إسرائيل،  ،يوم الجمعة ،قالت متحدثة باسم الحكومة األملانية .ط

 –رويترز / .”يكون عبر وسائل سلمية بين جميع األطراف املعنية تغيير الحدود الوطنية ال بد أن“  نإوأضافت 

22.03.2019/ 

نالد توسك يوم الجمعة إن االتحاد األوروبي يتمسك بموقفه من هضبة قال رئيس املجلس األوروبي دو  .ي

ي دونالد ترامب بشأن االعتراف بسيادة إسرائيل على املنطقة ميركتصريحات الرئيس األ  من رغمال علىالجوالن 

رف وال يعت .”ا ولم يتغيرف جيًد موقف االتحاد األوربي معرو “ . وقال توسك:1967التي استولت عليها في حرب 

 /22.03.2019 –االتحاد األوروبي بسيادة إسرائيل على الجوالن. /رويترز 

تحتلها  اهضبة الجوالن أرضً  دتعاململكة املتحدة “ قال املتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان .ك

نحن “ ف البيانوأضا .”إسرائيل. ضم األرض بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق األمم املتحدة

 /22.03.2019 –رويترز / .”وال ننوي تغيير موقفنا 1981لم نعترف بضم إسرائيل للجوالن في عام 

خطوة كبيرة اليوم. انتهى خطر كبير على تحققت “ قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم السبت: .ل

على آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسلمية وذلك بعد أن قالت قوات تدعمها الواليات املتحدة إنها سيطرت  ،”بلدنا

 .”ا ويجب مواصلة الكفاح ضد الجماعات اإلرهابيةلكن التهديد ال يزال قائًم “ في الباغوز بشرق سورية. وأضاف

 /23.03.2019 –رويترز /

قالت الدول األوروبية األعضاء بمجلس األمن الدولي وهي فرنسا وبريطانيا وأملانيا وبلجيكا وبولندا إنها  .م

بما في ذلك مرتفعات الجوالن.  1967ال تعترف بسيادة إسرائيل على األراض ي التي احتلتها منذ يونيو حزيران 

ت على نطاق أوسع للعتراف بالضم غير الشرعي نعبر عن قلقنا البالغ من حدوث تبعا“ :وأضافت يوم الثلثاء

 /26.03.2019 –رويترز / .”ا على نطاق أشملومن عواقب إقليمية أيضً 

 

 الدول العربية .4

اإلثنين، إنه من املبكر الحديث عن فتح  ،”عادل الجبير“ الخارجية السعوديللشؤون  الدولةقال وزير   .أ

وأضاف أن  .ا إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسيةسفارة السعودية في سورية، الفتً 

أنه من السابق ألوانه إعادة سورية إلى  ؤكًداالسياس ي، م ا على وحدة األراض ي السورية والحلاململكة تشدد دوًم 

 /04.03.2019 –/شام  .عضوية جامعة الدول العربية
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 ”ي غاية السعادةف“ إن بلده ستكون  ،يوم األربعاء ،قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح .ب

  .”العربية األسرة“ ة إلىسوري بعودة
ً

ا في السياسة الكويتية التي كانت تشدد على  نسبيً ويشكل هذا املوقف تحوال

أن خروج سورية من جامعة الدول العربية كان بقرار عربي وعودتها ال تكون إال بقرار من جامعة الدول العربية. 

 /06.03.2019 –رويترز /

 أكد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة تفعيل الدور العربي في سورية، .ج

إلى حل لتوصل اعن تأييد اإلمارات  اا من تداعيات التدخلت اإلقليمية غير العربية في هذه البلد، معربً محذرً 

 –د املبعوث األممي الخاص إليها غير بيدرسن. /شام ها إلى مقررات جنيف ودعمها لجسياس ي في سورية استنادً 

07.03.2019/ 

 تي على مدى ثلث سنوات مقبل أميركمليون دوالر  300أعلنت الكويت اليوم الخميس، املساهمة بـ  .د

 /14.03.2019 –/شام  .لرفع املعاناة عن كاهل الشعب السوري

مليون دوالر، لتخفيف معاناة الشعب  100أعلنت قطر عن مساهمتها خلل العام الجاري بمبلغ  .ه

أعوام، أكثر  8لى مدى قطر قدمت ع“ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنالسوري. وقال وزير خارجية قطر، 

 /14.03.2019 –شام /. ”من ملياري دوالر ملساعدة السوريين في محنتهم

 ،اا ودائًم یً اسیس كون یأن  جبی ةیالصفدي، إن حل األزمة السور  منیاألردني أ ةیالخارج ریقال وز  .و

وأضاف أن الحل  .همعلى العودة إلى بلد نیيالسور  جبری لن األردن أن امؤكًد  ،هاوتماسك ةیوحدة سور  حفظی

العمل بشكل مكثف وواقعي ألن  ستدعيی ما ،همإلى وطن نيعودة اللجئ أوضاع يهئیو  ون یالسور  قبلهیأن  جبی

 /14.03.2019 –. /شام هاواستقرار  ألمن املنطقة زةيرك هاواستقرار  ةیأمن سور 

ه السوري واإليراني في العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي بعد لقائه بنظيريقال رئيس أركان الجيش  .ز

 بين والتجارة الزيارات واستئناف ”ة والعراقسوري بين الحدودي املنفذ فتح املقبلة األيام في سنشهد“ دمشق:

   /18.03.2019 –. /رويترز البلدين

 ،”إن هضبة الجوالن السورية أرض عربية محتلة“ بيانقالت وزارة الخارجية املصرية، يوم الجمعة، في  .ح

الشرعية الدولية وميثاق األمم املتحدة من حيث مقررات  ضرورة احترام املجتمع الدولي“ زارة علىوشددت الو 

 /22.03.2019 –رويترز / .”عدم جواز االستيلء على األرض بالقوة

ي دونالد ترامب ميركعن أسفها لدعوة الرئيس األ  ،يوم الجمعة ،عبرت دول مجلس التعاون الخليجي .ط

. وقال عبد اللطيف 1967في حرب عام  ةئيل على مرتفعات الجوالن التي احتلتها من سوريللعتراف بسيادة إسرا

تمع إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها املج“ الزياني األمين العام للمجلس في بيان

سرائيل بالقوة العسكرية في الدولي واألمم املتحدة وهي أن مرتفعات الجوالن العربية أراض سورية احتلتها ا
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ي تقوض فرص تحقيق السلم الشامل والعادل والدائم ميركتصريحات الرئيس األ . وإن 1967الخامس من يونيو 

 /22.03.2019 –رويترز /. ”في منطقة الشرق األوسط

 دعوة الواليات املتحدة إلى االعتراف بسيادة“ الصحاف املتحدث باسم الخارجية العراقيةقال أحمد  .ي

عطي الشرعية للحتلل وتتعارض مع القانون الدولي
ُ
 .”االحتلل اإلسرائيلي على الجوالن السوري يراها العراق ت

 /23.03.2019 –رويترز /

ي دونالد ميركباعتراف الرئيس األ  ،يوم االثنين ،يطندد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغ .ك

 “ جوالن. وقال في بيان:ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة ال
ً

ا، ويعكس حالة من  وموضوعً إنه إعلن باطل شكل

 .”العالمية في املنطقة، بل وفي ميركمن مكانة الواليات املتحدة األ  قللتا ا ونصً الخروج على القانون الدولي روًح 

سورية محتلة، وال  ا. الجوالن أرضي ال يغير من وضعية الجوالن القانونية شيئً ميركهذا اإلعلن األ “ وأضاف:

 .”تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس األمن صدرت باإلجماع لتأكيد هذا املعنى

 /25.03.2019 –رويترز /

 ،يوم االثنين ،واإلمارات والبحرين وقطر والكويت القرار الذي اتخذه ترامبانتقدت السعودية  .ل

وقالت إنها أرض عربية محتلة. وقالت السعودية  1981ن في عام باالعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجوال 

 /26.03.2019 –/رويترز  .واإلمارات إن القرار عقبة في طريق السلم

هم يوم الجمعة للتحضير ملشاريع القرارات التي ستقدم للقادة دأ وزراء الخارجية العرب اجتماعب  .م

 /29.03.2019 –/رويترز  .تونس يوم األحدالعرب إلقرارها في القمة العربية التي تستضيفها 

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف يوم الجمعة إنه يتعين ظهور معارضة سورية موحدة  .ن

 /29.03.2019 –/رويترز  .ةقبل أي حوار مع الحكومة السوري

ة على تنسيق قال وزير الخارجية التونس ي خميس الجهيناوي الجمعة، إن بلده تعمل مع الدول العربي .س

ي دونالد ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن ميركرد فعل الحتواء أي تداعيات لقرار الرئيس األ 

 /29.03.2019/ .السورية املحتلة

األولوية بالنسبة للبنان هي عودة النازحين السوريين “ قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن .ع

 /30.03.2019 –فرانس برس / .”من هذا العبء الثقيل إلى بلدهم، والتخفيف

شدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوس ي، على ضرورة عودة سورية إلى جامعة الدول  .ف

 .إلى أن بلده للمساعي الدولية لحل األزمة، وأن استقرار الوضع في سورية يصب في صالح العراق االعربية، الفتً 

 /30.03.2019 –شام /

الواليات املتحدة اعتراف  ”القاطع“ العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز رفض بلده أكد .ص

بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن، وقال في كلمته في افتتاح القمة العربية التي بدأت أعمالها يوم األحد في 
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 .”ادة السورية على الجوالننجدد التأكيد على رفضنا القاطع ألي إجراءات من شأنها املساس بالسي“ تونس

 /31.03.2019 –رويترز /

في كلمته بالقمة العربية في تونس، إّن إقرار أميركا بأّن الجوالن تابعة السرائيل، ال قال الرئيس اللبناني  .ق

قضمتها  يزالت لم تسترجع تلل كفر شوبة وأراض  يهدد سيادة بلده التي مانما إو يهدد سيادة سورية فحسب، 

مشروع الدولة الواحدة الجامعة سقاط شرذمة املنطقة والفرز الطائفي اللذين يمهدان إل “ وحذر من. سرائيلإ

فرض واقع سياس ي وجغرافي جديد يلقي  هدفهاهذه التهديدات “ أن ؤكًدام ،”لصالح كيانات عنصرية وطائفية

 /31.03.2019 –شام / .”ويبرر اعلن اسرائيل دولة يهودية

على إدانة اعتراف الواليات املتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن  ،وم األحداتفق القادة العرب، ي .ر

السورية، وقالوا إنهم سيسعون إلى استصدار قرار من مجلس األمن الدولي ضد هذا القرار، وحذروا أي دول 

عربية أخرى من أن تحذو حذو واشنطن. وأضافوا في بيان صدر عقب القمة العربية في تونس أن الدول ال

 –رويترز / .”هوبطلن يميركبعدم شرعية االعتراف األ “ عى الستصدار رأي من محكمة العدل الدوليةستس

31.03.2019/ 

 

 إيران .5

األحد، إنهم أشرفوا على تدريب  ،اللواء محمد علي جعفري  “الحرس الثوري اإليراني”ـ ـقال القائد العام ل .أ

اإلسلمية  ”تنظيم الدولة“ للوقوف في وجه ”القوات الشعبية“ ألف عنصر من قوات النظام وما أسماه بـ 100

 /17.03.2019 –سمارت / .”املسلحين السوريين”و ”جبهة النصرة”و

إيران أن تقف إلى جانبه، إن النظام طلب من  محمد باقري  قال رئيس أركان القوات املسلحة اإليرانية .ب

عدم دخول أي و  احترام سيادة سورية.“ ده تؤكدوإن بل  ،”تساعد بشكل استشاري وبالدعم اللوجيستي“ وأن

  /19.03.2019 –/جيرون  .على حد تعبيره ،”دولة بصورة غير شرعية

ي دونالد ترامب ميركإن تصريح الرئيس األ  ،قال بهرام قاسمي، املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية .ج

بول، وال يغير حقيقة أنها تنتمي لسورية. بشأن االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن املحتلة غير مق

 /22.03.2019 –رويترز /

بعد  ”استعماري “ نظيره األميركي دونالد ترامب باتباع نهج ،الثلثاء ،اتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني .د

خلل “ . وقال1967اعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن التي احتلتها الدولة العبرية من سورية عام 

حقبة الحكم االستعماري، قامت بعض القوى االستعمارية بأمور كهذه ووهبت أجزاء من دولة ما إلى أخرى )...( 

  لكنه
ً

ما كان ألحد أن يصدق أن يأتي رجل في أميركا، “ وأضاف روحاني: .”في القرن الحالي أمر لم نشهد له مثيل
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 –فرانس برس / .”ة، يمنح أرض بلد ما إلى معتد  وبصورة منفردة وبما يخالف جميع القوانين واللوائح الدولي

26.03.2019/ 

 

 تركيا .6

ا نحو تطهير املناطق أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم اإلثنين، أن بلده ماضية قدًم  .أ

رهابيين وأنه ال خيار آخر لتركيا سوى القضاء على اإل  ،”بي كا كا / ب ي د“ السورية الواقعة شرقي نهر الفرات من

  /04.03.2019 –/شام  .املتمركزين في تلك املناطق

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد  .ب

   /06.03.2019 –اإلرهابية. /شام  ”بي كا كا“ منظمة

مات ملموسة في خفض اسهإق ستانة حقآقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن مسار  .ج

ة السياسية بسورية، وإن تشكيل اللجنة الدستورية بات في املرحلة األخيرة بفضل الجهد العنف وتقدم العملي

 /14.03.2019 –/شام  .املشترك

إنه لوال عمليتا )درع الفرات( و)غصن الزيتون( شمالي سورية؛  رجب طيب أردوغان قال الرئيس التركي .د

 19.03.2019 –جيرون / .”اإلرهابيينخاضعة بالكامل الحتلل “ ا الجنوبيةلكانت حدود تركي

ي بأن الوقت حان ميركقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تصريحات الرئيس األ  .ه

ال يمكن أن نسمح “ للعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن يضع املنطقة على شفا أزمة جديدة. وأضاف:

 /22.03.2019 –رويترز / .”الشرعية على احتلل الجوالن بإضفاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم األحد إن تركيا ستنقل قضية هضبة الجوالن إلى األمم  .و

 /24.03.2019 –/رويترز  .املتحدة

ادة قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ترى أن اعتراف الواليات املتحدة بسي .ز

/رويترز  .وإنها ستتخذ إجراءات ضد القرار بما في ذلك في األمم املتحدة ،غير مقبول إسرائيل على هضبة الجوالن 

– 25.03.2019/ 

ا ضد ا حازًم قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدول الخليجية واإلسلمية لم تتخذ موقًف  .ح

يبعث الحزن في “ ا إلى أن ذلك األمرفعات الجوالن، الفتً على مرت ”إسرائيل“ قرار ترامب واالعتراف بسيادة

 /29.03.2019 –شام / .”النفس

أول ما سنفعله بعد االنتخابات هو أن نحل مسألة “ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت: .ط

 /30.03.2019 –رويترز / .”سورية في امليدان إن أمكن وليس على الطاولة
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وحزب  ”واي بي جي“ رجب طيب أردوغان، السبت، بتلقين قوات الحماية الشعبيةالرئيس التركي توعد  .ي

ضبط ي، إذا لم سورية فيالدرس اللزم في منطقة شرق الفرات  ؛اإلرهابي ”بي واي دي“ االتحاد الديمقراطي

 /30.03.2019 –الوضع فيها. /شام 

   

 إسرائيل .7

إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين  ،األحديوم  ،اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوقال رئيس الوزراء  .أ

للدعوة إلى إنهاء الوجود اإليراني على موسكو  إلىخروج القوات األجنبية من سورية، وذلك بعد زيارة قام بها 

 /03.03.2019 –/رويترز  .األراض ي السورية

 

 مات ذات الصلة  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظ .8

تحتوي على  ”مادة كيماوية سامة“ ألسلحة الكيميائية إن مفتشيها خلصوا إلى أنقالت منظمة حظر ا .أ

 /01.03.2019 –/رويترز  .2018 أبريل /الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسورية في نيسان

ن عدد الفتيات والفتيان السوريين غير امللتحقين إقال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .ب

من السكان في املئة  80ما يعيش أكثر من  املليونين. وقال إن الناس استنفدوا مواردهم، في لىيزيد ع باملدارس

 /02.03.2019 –/شام  .تحت خط الفقر

دعم لسورية قيمتها سبعة مليارات دوالر يوم الخميس، متغلبة بحصلت األمم املتحدة على تعهدات  .ج

وعلى االنقسامات بشأن كيفية  ،ني سنوات من الحرب األهليةبذلك على النفور الذي أصاب املانحين بعد ثما

 /14.03.2019 –/رويترز  .التعامل مع الرئيس السوري بشار األسد

أن األمين العام للمنظمة الدولية  ،يوم االثنين ،اريك املتحدث باسم األمم املتحدةذكر ستيفان دوج .د

ي دونالد ميركوذلك بعد اعتراف الرئيس األ  ”يتغيروضع الجوالن لم ن إواضح )في القول( “ أنطونيو جوتيريش

سياسة األمم املتحدة بشأن الجوالن “ ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة االستراتيجية. وقال دوجاريك

 /25.03.2019 –رويترز / .”وإن تلك السياسة لم تتغير ،انعكست في قرارات مجلس األمن ذات الصلة

يبدو “ قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ، نائب مديرةقال إريك غولدستين .ه

أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجوالن املحتل. إذا تابع ترامب ذلك، قد 

 
ً

 /25.03.2019 –شام / .” أخرى محتلة على تصعيد ضّم األراض ي وإنشاء املستوطنات ونهب املوارديشجع دوال
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، باستثناء الواليات املتحدة، على قرار الرئيس دونالد جميعهم رض أعضاء مجلس األمن الدولياعت .و

ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن، وذلك في جلسة استثنائية ملناقشة قرار ترامب. /رويترز 

– 28.03.2019/ 

إن أي حل للصراع السوري يجب أن  ،يوم األحد ،قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش .ز

 /31.03.2019 –/رويترز  .بما في ذلك هضبة الجوالن املحتلة ،ةيضمن وحدة أراض ي سوري

إن تجاهل قرارات مجلس األمن  قالت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني .ح

 “ الدولي بشأن الجوالن
ً

ية يجب أن تعترف باملعايير املتفق عليها دوليا بما أي خطة مستقبل“ وأضافت: .”ليس حل

 /31.03.2019 –رويترز / ”والتبادالت املتفق عليها.. 1967يشمل حدود 

 

 أخرى  .9

مليارات دوالر ملساعدة  9في بروكسل لجمع حوالى  ،الثلثاء ،بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات املانحة .أ

 /13.03.2019 –اللجئين والنازحين السوريين. /شام 

ي دونالد ترامب بشأن ميركأكد األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا أن إعلن الرئيس األ  .ب

ا بالعاملين العربي واإلسلمي وبكل القرارات الدولية التي تؤكد أن الجوالن السوري املحتل يمثل استهانة واستهتارً 

 /26.03.2019 –الجوالن أرض سورية يحتلها العدو اإلسرائيلي. /سانا 

  .ج
ً
 امزدوًج  اقال املسؤول اللبناني الرئيس أمين الجميل رئيس حزب الكتائب اللبناني، إن هناك مخطط

النازحين يحتاجون للمأكل والشرب والتعليم ن أنحن نتفهم “ لتوطين اللجئين السوريين في لبنان. وأضاف:

ي مساعدات تفوق هذا الهدف كمساعدات والطبابة وعلى املجتمع الدولي أن يهتم بهذه األمور لكن عندما تأت

شام / .”موال السخية تحمل رائحة التوطيناقتصادية الستقرار النازح في لبنان، فهذا يطرح تساؤالت باعتبار األ 

– 31.03.2019/ 

  



 2019شهر آذار/ مارس  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
42 

 8ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
  ”لم يبق لداعش مكان تذهب إليه“ تحت عنوان. 1

ً
تناول حالة تنظيم  نشرت صحيفة الغارديان مقاال

الدولة اإلسلمية )داعش( في معركتها األخيرة في قرية الباغوز على ضفاف الفرات، فبعد مرور خمس سنوات 

بضعة شوارع “ مليين نسمة، حيث لم يتبق لـ)داعش( سوى  10على اجتياحه لسورية والعراق، وسيطرته على 

والنظام  ،سوريا الديمقراطية قوات رق والغرب بينرات، واملنطقة محاصرة من الشفي أحد منعطفات نهر الف

السوري وروسيا. وقوات التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة، يقاتل بكل إمكاناته إلى جانب قوات سوريا 

طعت معقلها األخير. ومسلحو التنظيم أصبحوا اآلن محاصرين بالكامل، و الديمقراطية، لطرد داعش من 
ُ
ق

  “جميع خطوط اإلمداد عنهم، ولم يُعد ثمة مكان يلجأون إليه. 

مقاتل داخل ذلك الجيب، إلى جانب عدد غير معروف من النساء  1500و 1000يشير املقال إلى وجود ما بين 

هم أن املقاتلين املهمين ربما كانوا يحاولون رشوة النظام للسماح لقوات سوريا الديمقراطية  ظنوتواألطفال، 

 .بالعبور إلى البوكمال على الضفة األخرى من الفرات

على الرغم من أن بعًضا من آخر مقاتليها هم من األطفال أو الجرحى، ترفض داعش “ يقول الكاتب إنه

 فهم مصممون على القتال حتى النهاية. وقد تحول الجهاديون إلى انتحاريين ”الخروج بهدوء من آخر معقل لها

ات والدراجات النارية والدراجات العادية، كما زرعوا األنفاق التي يستخدمونها للتخفي يستخدمون السيار “

 /05.03.2019 -جيرون/. ”بالعبوات الناسفة، إضافة إلى أنهم يواصلون استخدام املدنيين كدروع بشرية

 

هزيمة داعش قد تكون سبب إحياء جاذبية “تحت عنوان انشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرً . 2

 نإ في إحياء جاذبية التنظيم، حيث اهزيمة تنظيم الدولة اإلسلمية يمكن أن تكون سببً ن إجاء فيه  ”التنظيم

الجديدة الناجمة عن العقاب الجماعي في املناطق مظالم املواطنين املحلية، التي طال أمدها، إلى جانب املظالم “

وم من األيام، يمكن أن تؤدي إلى إحياء جاذبية ذات األغلبية السنية التي كان يسيطر عليها )داعش( في ي

  .”التنظيم

حسب مارا ريفكين، األستاذة في كلية القانون في جامعة ييل، فإن لدى املواطنين في كل من سورية بو 

، اإلى تجارب املاض ي عن القمع. لكن، الشرطة، أيضً  ااب كثيرة للتخوف من الشرطة، استنادً أسب“ والعراق،

تمييزهم عن املتطرفين. لهذا، يوجد عدم ثقة  اروعة للخوف من املدنيين الذين يصعب أحيانً عندها أسباب مش

  .”، وهي مشكلة صعبةامتبادل

                                                             
 لتقريرغالبًا ما نركز في هذا الفصل على الحدث المهيمن في المدة التي يغطيها ا 8
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الحدود العراقية والسورية عن حالة عدم الثقة هذه، ونقل التقرير تصريحات مواطنين على جانبي 

ت الديمقراطية األكراد املتعاونين مع من جانب املواطنين السنة الذي يواجهون، ليس جنود القوا اخصوصً 

 .، شكوك املسؤولين في والئهم للحكومة في كل من سوريا والعراقا، ولكن، أيضً حسبف التحالف الدولي

من املسلمين السنة الذين عانوا تحت  اكثيرً “ منظمات حقوق اإلنسان حذرت من أنوأشار التقرير إلى أن 

 /09.03.2019 –شام / .”ر من قبل الشرطة والجيشاستهدافهم اآلن للثأ جري حكم )داعش( ي

 

  ”التايمز“ نشرت صحيفة ”بوتين الرابح األكبر في سورية“ تحت عنوان. 3
ً

رأت كاتبته أن بوتين سيكون  مقاال

وجود منافسة قوية من تحالفات وقوى معادية. فقد استطاع  من رغمال علىالرابح األكبر من الحرب في سورية، 

في الوقت الذي أدى فيه اقتراب العمليات ضد تنظيم الدولة من نهايتها،  ”ض ى سورية لصالحهتحويل فو “ بوتين

لبداية مواجهات أخرى  حوالاأل وانتصار األسد على معارضيه، وقرار ترامب سحب قواته من سورية، إلى تهيئة 

 وإلى نشوء تحالفات جديدة. 

 الدراسات اإلستراتيجية والدولية قوله:ي مركز وتنقل الكاتبة عن بولنت علي رضا، رئيس مشروع تركيا ف

ة وهو مساعدة األسد على البقاء في السلطة، يحاول الروس تحقيق سوري فيالرئيس ي  الهدف إلى باإلضافة“

 .”إلبعاد تركيا عن الناتوستانة آهدفين، وهما فصل األكراد عن الواليات املتحدة، واستخدام قنوات 

 ورية لم تعد بعد أعوام الحرب الثمانية مجرد حرب واحدة، بل أصبحتتقول الكاتبة إن الحرب في س

فقد ركز الغرب خلل السنوات األربع املاضية على  ،”النزاعات التي يعتمد كل نزاع فيها على اآلخرمجموعة من “

م، قد محاربة تنظيم الدولة، إال أن الواليات املتحدة التي اعتمدت على األكراد كقوات برية، وقامت بدعمه

العرب الذين فرحوا لنهاية تنظيم  منفكثير تتركهم ملصيرهم بعد القضاء على التنظيم، وانتهاء مبرر دعمهم. 

 –وتركيا تنظر بقلق إلى صعود قوة األكراد في سورية. /شام  .يكونوا تحت سيطرة األكرادن أالدولة يرفضون 

12.03.2019/ 

 

  الروسية ”سفوبودنايا بريسا“ نشرت صحيفة. 4
ً

ملاذا يقصف األسد إدلب خارج إرادة “  بعنوان:مقاال

 حاجة موسكو إلى األسد قويً تحدث عن  ”الكرملين
ً

  ملستقبل سورية ومصالحها فيها.ا مستقل

تساءل املقال عن سبب قيام جيش األسد في األسابيع األخيرة، بتوجيه عشرات الضرابات على مواقع مختلفة 

و باتفاقية الهدنة الروسية التركية حول إدلب، وعلى الرغم من أن رؤية موسكفي إدلب، على الرغم من تقييده 

 بطريقة سلمية، ألن القوة العسكرية اآلن لن تعطي النتيجة املرجوة. كون يأن حل املشكلة يجب أن 

يجيب املقال، أن املشكلة الرئيسية في إدلب هي نشاط جبهة النصرة اإلرهابية. وكانت أنقرة قد أخذت على و 

مشق أن من حقها حل املشكلة ا لم يتحقق. لذلك ترى دعاتقها مهمة إخضاع مقاتلي جبهة النصرة، لكن شيئً 
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. ومن جانب آخر فإن على روسيا أن ال ةكامل البلد علىبصورة واقعية، فمن حق الدولة أن تستعيد سيطرتها 

 تعرقل مسعى األسد هذا، ألنها تحتاجه قويً 
ً

ك تكمن في أن فرصة فوزه في انتخابات ، ومصلحتها في ذلا ومستقل

إذا كان “ انتخاب األسد. ولكنة دإعا، ومن مصلحة روسيا ابكثير إذا كان قويً ديمقراطية قادمة ستكون أقوى 

وعندها  .”انتخابه جري يا عن تحقيق أهدافه، بما في ذلك بتدابير صارمة، فمن املستبعد أن عاجزً  اضعيًف  اقائًد 

قوة األسد  عّد ص يكون ألعوبة بيد وكالة املخابرات املركزية األميركية. لذلك ينبغي قد يأتي إلى السلطة شخ

 /17.03.2019 –ا للعلقات الروسية السورية. /رأي اليوم ا منطقيا تماًم واستقلليته تطوًر 

 في الدائرة الحرب انتهاء قرب مع السوري للشأن مقاالت سلسلة الفرنسية ”لوموند “ خصصت صحيفة. 5

جيش النظام السوري مازال في مركز القرار “ ، وعنوانهاألول  املقال في تناولت حيث سنوات؛ يثمان منذ لدالب

 .الدور املحوري لجيش النظام واملليشيات املسلحة الداعمة للنظام ”بعد سنوات من الحرب

سيطرة النظام السوري أنه ومع قرب انتهاء املعارك الدائرة ما تزال هناك مناطق خارجة عن “ جاء في املقال

والتحقق من أن ا هي تهيئة الظروف ملا بعد املعارك البلد؛ لكن األولوية بالنسبة للنظام حاليً  يمثل إدلب شمال

وقد شرع لهذا الغرض في تنفيذ حزمة  .”وحدات الجيش واملليشيات متحدون حول رئيس النظام بشار األسد

 ملسلحة. إجراءات تحفيزية ألفراد جيشه واملليشيات ا

التوقعات، لم يتفكك جيش النظام السوري بل أصبح أقوى وأكثر ال مركزية  بخلفترى الصحيفة أنه، 

ا منظومة عسكرية نصف مقاتليه، وقد استطاع إعادة هيكلة وحداته وهناك حاليً  تهخسار  منرغم ال على

 .وأمنية جديدة قيد التشكل

الحرب، حيث يستغل عسكريون ناك ما يعرف باقتصاد أنه بحلول نهاية الحرب أصبح ه“ تلحظ الصحيفة

 
ً

طائلة مقابل العبور  وميليشيات نفوذهم وقوتهم العسكرية للثراء والسطو وخلق وحدات تفتيش تدفع أمواال

 /18.03.2019 –القدس العربي / ”منها..

 

  ”هآرتس“ نشرت صحيفة. 6
ً

اتيجيته بعد تهديد داعش يكمن في تغيير استر “ بعنوان اإلسرائيلية مقاال

افية لتنظيم الدولة في سورية  ”الهزيمة الجغرافية“ تناولت فيه التداعيات املترتبة على ”الهزيمة الجغر

 .استراتيجيته ”داعش“ أن التهديد الفوري يكمن في تغييرة ؤكدموالعراق، 

من يقه كجزء حلم الدولة اإلسلمية غير جديد ولم يبدأ بتأسيس داعش، الذي بدأ طر “ جاء في املقال أن

القاعدة، وهذه األيديولوجيا لم تنته مع تحرير األراض ي السورية والعراقية من سيطرتها، ويمكن أن تجد لنفسها 

التهديد “ ورأى املقال أن .”ا سيطمحون للنجاح في املكان الذي فشل فيه داعشآفاق عمل ومبادرين جددً 

 
ً

جغرافي، يتوقع أن يواصل عمله في أماكن لتمركز ال من االفوري يكمن في تغيير استراتيجية داعش؛ فبدال

  .”مختلفة في العالم، وأن يقيم لنفسه معاقل جديدة وأن يتبنى التكتيك الذي ميز القاعدة وتنظيمات أخرى 
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منها في الشرق األوسط، القوقاز وا ؤ جاالكثيرين من عناصر داعش سيعودون للدول التي “ وأشارت إلى أن

 إلىوالخوف أن ينقلوا لتلك الدول جبهة القتال ويفرضوا عليها استمرار الحرب، وإضافة وروسيا ودول أوروبا، 

 .”التحديات الجديدة فإن هناك عبء إعادة تأهيل مئات العائلت التي هربت في سنوات الحرب ضد داعشهذه 

أهمية كبيرة بسبب “ املقال أن لتلك الهزيمةاتب كعش الجغرافية، بل يرى ال يقلل من هزيمة دا كله لكن ذلك

 .”التأثيرات االقتصادية لها على التنظيم الذي يعتمد في تمويله على النفط والشبكات التجارية املتشعبة

  /24.03.2019 – 21عربي/

 

 نشرت صحيفة ”مساره وتصحيح تغيير  وإعادة لالنتقام ستدفعه (الدولة)هزيمة تنظيم“ تحت عنوان. 7

  ”الغارديان“
ً

من مساعي تنظيم الدولة للنتقام بعد هزيمته. مؤكدة أن هذه التطورات تفرض   حذرت كاتبتهمقاال

 .ا لهذا التغييرا على التنظيم، لكنه كان مستعًد ا كبيرً تغييرً 

أن هذا ة ؤكدم ،”هوتصحيح مسارهسقوط الخلفة قد يجبر التنظيم على إعادة تغيير “ وقالت الكاتبة إن

ن التنظيم من العودة إلى
ّ
 .”الضحية دور  لعب“ التحول يمك

آخر متنفس لتنظيم الدولة اإلسلمية داخل العراق وسورية، لكنها “ كانت جاء في املقال أن بلدة الباغوز 

 التنظيم يستعد لهذا السيناريو على مدار أعوام.  وقد ظل .”كانت مرحلة ما قبل ذهابه إلى تحت األرض

تفيد من صعود أقص ى اليمين في الغرب، إضافة إلى ما تختم الكاتبة مقالها بالتحذير من أن التنظيم قد يس

القدس العربي / .”فشل كل من العراق وسورية ومناطق أخرى في تقديم بديل أكثر عدالة“ هو أكثر أهمية، وهو

– 26.03.2019/ 

 

  ”إسرائيل اليوم“ صحيفة. 8
ً

 رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي ”زيف“ للواء اإلحتياط نشرت مقاال

يرى فيه الكاتب أن قرار  ”اًلعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوًلن.. إنجاز استراتيجي“ ، عنوانهاسابًق 

ترامب التاريخي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن، هو إنجاز استراتيجي يفوق في األهمية قرار نقل السفارة 

 في حما اكبيرً  إسهاًمااألميركية إلى القدس، ألنه يسهم 
ً

، ألن للسيطرة على الجوالن أهمية ية أمن دولة إسرائيل. أوال

 ”حزب هللا”حاسمة بالنسبة إلى أمن إسرائيل، وقد تضاعفت هذه األهمية بعد التدخل العميق لكل من إيران و

 .في سورية

قوى من التعويض املبرر عن الشرخ الناش ئ في معادلة ال ”انوعً “ ومن ناحية أخرى، يرى الكاتب في القرار

العظمى في املنطقة، بعد إعلن الواليات املتحدة إنهاء وجودها العسكري على الساحة السورية، إذ لم تعد 

باملحافظة على املصالح األمنية إلسرائيل. إعلن ترامب بشأن  اروسيا التي استحوذت على املنطقة مهتمة كثيرً 

على تحذير من أن  ال في الزاوية. وهو ينطوي أيضً هو إشارة إلى الروس إلى أن عليهم عدم حشر إسرائي الجوالن
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املصلحة اإلسرائيلية في الحسبان، أخذ الواليات املتحدة ما تزال هنا، حتى من دون وجود عسكري، وأن عدم 

 ”سيكون له ثمن سيدفعه حلفاء روسيا

  ابعًد ويضيف الكاتب 
ً
 “ للقرار، ويرى أن فيه اثالث

ً
الرواد الذين استثمروا  لسكان الجوالن من اتاريخيً  اإنصاف

 /30.03.2019 –الشرق العربي / .”.حياتهم ومستقبلهم من أجل جعل الهضبة تكتس ي باللون األخضر

 

 السياسية املستجدات أهم حول  وتوقعات موقف تقدير عشر: رابع

 والعسكرية
وقت كي تعترف على حسابه في موقع )تويتر( أنه "حان ال 2019آذار/ مارس  21أعلن الرئيس األميركي في 

الواليات املتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن"، األمر الذي قوبل بانتقادات واسعة عربية ودولية، وأعرب 

لين أن التصريحات "ُتهدد االستقرار في مجلس التعاون الخليجي عن أسفه لتصريحات ترمب، في ما رأى الكرم

حدة أنطونيو غوتيريش أن "موقف الشرعية الدولية لن يتغير" الشرق األوسط"، وأكد األمين العام لألمم املت

من االحتلل اإلسرائيلي للجوالن، حيث يعد إعلن ترمب بمنزلة قطع مع سياسات اإلدارات األميركية السابقة 

 .242الوسيط" بين سورية و"إسرائيل" للوصول إلى تسوية بموجب القرار التي سعت إلى لعب "دور 

ب، إصدار الخارجية األميركية "التقرير السنوي حول حقوق اإلنسان في العالم"، مؤخًرا، مّهد لتصريح ترام

ا  1967والذي خل هذه املرة من وصف املناطق التي احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 
ً
بأّنها مناطق محتلة، خلف

 للسياسة األميركية املتبعة في السنوات املاضيات.

اض ي، صوتت واشنطن ألّول مّرة، ضّد قرار سنوي لألمم املتحدة يدين احتلل لثاني/ نوفمبر املوفي تشرين ا

"إسرائيل" للجوالن، وكذلك خلل الشهر الجاري، تعهد السيناتور األميركي ليندس ي غراهام بأن تعترف واشنطن 

ه يس
ّ
دارة األميركية ودول عى إلى إقناع اإل بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجوالن املحتلة، وصّرح نتنياهو مراًرا أن

حاد األوروبي، باالعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجوالن التي احتلتها سنة 
ّ
، أقر 1981. وفي عام 1967االت

الكنيست قانون ضم مرتفعات الجوالن إلى "إسرائيل"، لكن املجتمع الدولي ما زال يتعامل مع املنطقة على أّنها 

 أراض  سورية محتلة.

دي الجوالن إلى "إسرائيل"، لغايات انتخابية تدعم نتنياهو، واستغل الضعف الكبير الذي قرر ترامب أن ُيه

اإلسرائيلي، لكن برفض  –وصلت إليها سورية لللتفاف على واحدة من أعقد القضايا في الصراع العربي 

 ستقًرا أبًدا.لن تكون مكسًبا مالسوريين واملجتمع الدولي هذه الخطوة، فإن "هدية" ترامب لـ "إسرائيل" 

وفق التوصيف القانوني الدولي وجود "إسرائيل" في هضبة الجوالن السورية هو "احتلل"، وعلى الرغم من 

استغلل النظام السوري هذا التوصيف للدعاء بأنه نظام "مقاومة وصمود"، وبناء كثير من سياساته 
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ح ضد "إسرائيل" طوال عقود، ودخول نهب ثرواتهم بحّج الخارجية والداخلية عليه، وقمعه السوريين، و 
ّ
ج التسل

اإليرانيين إلى سورية ولبنان مرتكزين على هذه الحّجة، وابتزاز النظام السوري العرَب والروس واألميركيين، 

ي واستعداده لـ "بيعها" أو تقديمها هدية لإلسرائيليين لتثبيت أسس الحكم، إال أن السوريين شعًبا يعتبرون ف

 أن الجوالن بالفعل أرض محتلة، ولن يتخلوا عنها على املديين القصير والبعيد. وجدانهم العميق

تقول "إسرائيل" إنه "لوال الوجود اإلسرائيلي في هضبة الجوالن لكانت إيران اليوم في طبرية"، وترى أّن 

كرر أّن "الوقت قد حان للعتراف الرسمي األميركي بالسيادة اإلسرائيلية على الجوال 
ُ
)حزب هللا( ينشط من ن"، وت

ه شكل خلية للعمل ضّد أهداف إسرائيلية، وهذه أسباب ترتكز عليها 
ّ
أجل التموضع في الجوالن السوري، وأن

 الواليات املتحدة للعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن.

ي، حتلل اإلسرائيل، لم تكن هناك مواقف واضحة من موسكو ضد اال 67منذ احتلل الجوالن عام 

واقتصرت املواقف على رفع بعض الشعارات اإلعلمية ليس إال، ما زاد من وتيرة االستيطان في الجوالن، وبعدما 

عاًما، مقابل سيطرته على الحكم، ساعدت موسكو في  40منح حافظ األسد الهدوء للحتلل اإلسرائيلي طوال 

 األسد ونظاإرساء ذلك، من خلل التأكيد لإلسرائيليين 
َ
 مه على حماية الحدود في الجوالن.قدرة

ر مناخ الطمأنينة للمحتل اإلسرائيلي، 
ّ
الجوالن وتحريره ليسا واردين في قاموس النظام السوري، فقد وف

 وتعرف الدوائر الغربية أن ثمن بقاء األسد هو الجوالن.

يسكنون في أربع قرى  رين ألًفا بقليل،يتجاوز عدد السوريين الذين يعيشون تحت االحتلل في الجوالن العش

متجاورة ومعزولة في املناطق املرتفعة من سفوح جبل الشيخ وهي مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية، 

وجميعهم من املوحدين )الدروز(، ويعملون بالزراعة أساًسا ويواجهون االحتلل وشظف العيش نظًرا ألن 

ايقات اإلسرائيلية لهم فقد ظلوا فقراء، يؤمنون بالكاد احة، ونتيجة املضاألراض ي الزراعية جبلية وقليلة املس

 قوتهم.

سنة أصبح عددهم  50، واآلن بعد 1967ألًفا من سكان الجوالن فور احتلله عام  130طردت "إسرائيل" 

رائيل" حوالى نصف مليون يعيشون نازحين في سورية، وما زالوا يحلمون بالعودة إلى بلداتهم، لقد دمرت "إس

 بعد االحتللقراهم ومد
ً

مزرعة، ومدينتين  112قرية و 130وبلغ عدد القرى املدمرة  ،نهم معظمها تدميًرا كامل

 33ألف مستوطن إسرائيلي في  20هما مدينة القنيطرة ومدينة فيق، وأسكنت قوات االحتلل في الجوالن حوالي 

ا، وقدمت لهم مساعدات مالية وقروضً   ة.ا وامتيازات خاصتجمًعا استيطانيًّ

نتج هضبة الجوالن اآلن 
ُ
باملئة من  25باملئة من النبيذ اإلسرائيلي، و 20بحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية ت

 50باملئة من اإلجاص و 40باملئة من التفاح، و 30باملئة من الحليب، و 6باملئة من لحم األبقار، و 40القمح، و

سرائيلية، ويزور املنطقة ثلثة مليين سائح سنوًيا، ويستهلك ياه املعدنية اإل باملئة من امل 50باملئة من الكرز، وبها 

 نقطة وموقع عسكري ومعسكر. 600مليون متر مكعب من املياه. وقد أقامت "إسرائيل" فيها  76املستوطنون 
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بثلث  مليار متر مكعب من املياه، وتزود هضبة الجوالن وجبل الشيخ "إسرائيل" 1.2تختزن هضبة الجوالن 

ن أهم الينابيع في الجوالن بيت جن والوزاني والغور والبرجيات وعشرات الينابيع غيرها، ومن األنهار مياهها، وم

مليون مكعب من املياه  700اليرموك وبانياس والرقاد، وهي تصب إما في بحيرة طبريا أو في نهر األردن وتزودهما بـ 

 من الينابيع واألنهار والوديان الفصلية.

قراًرا ضم بموجبه أراض ي الجوالن املحتلة إلى  1981رائيلي في كانون األول/ ديسمبر تخذ الكنيست اإلسا

"إسرائيل" وفرض القوانين اإلسرائيلية على هذه األراض ي ورفع قوانين االحتلل املعمول بها، وقرر إعطاء سكان 

إلسرائيلية األسبق مناحم بيغن ة رئيس الحكومة االجوالن الجنسية اإلسرائيلية والهوية اإلسرائيلية، وجاء في كلم

 درس تاريخ أرض "إسرائيل" 
ً

عند تقديمه مشروع قرار الضم إلى الكنيست: "لن نجد في بلدنا أو خارجه رجل

 يحاول إنكار أن هضبة الجوالن كانت على مر أجيال كثيرة جزء ال يتجزأ من أرض "إسرائيل".

حكومة بيغن بل كانت مدار أطماع الحركة الصهيونية " في الجوالن مع في الواقع لم تبدأ أطماع "إسرائيل

ضمت الجوالن وجبل الشيخ  1918طوال القرن العشرين، فقد رسم بن غوريون حدوًدا إلسرائيل املحتلة عام 

واألراض ي التي تشكل مصادر املياه جميعها، وطالب حاييم وايزمن زعيم الحركة الصهيونية في مذكرة لرئيس 

ولم تترك الحركة الصهيونية فرصة إال استغلتها  ،بضم الجوالن إلى فلسطين 1920ام زراء البريطاني عالو 

 لتحقيق هذا الهدف.

رفض السوريون الباقون في الجوالن قرار الضم هذا، كما رفضوا التخلي عن جنسيتهم السورية واستلم 

 اتهم، وأفقرتهم.وضرائب على منتج هويات، فضّيقت "إسرائيل" على أهالي الجوالن، وفرضت رسوًما

يؤكد الشعب السوري استحالة التوصل إلى تسوية مع "إسرائيل" من دون عودة األراض ي السورية املحتلة، 

لكن سورية ال تمتلك أدوات الضغط وال القوة الستردادها، وربما تكون أولى وسائل القوة هي الوصول إلى نظام 

 قر.ديمقراطي تعددي تداولي متين ومست
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