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ا

  املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
 ريفي على الروسية والقوات السوري النظام قوات تشنها التي الحرب طغت حيث ،1امليداني باملشهد نبدأ

 .(2019 مايو /أيار 10 إلى 01)من  املدة لهذه امليداني املشهد على إدلب وريف الغربي الشمالي حماة

 بوحشية واستمرت عشر، الثاني ستانةآملاض ي، بعيد فشل لقاء ية آخر الشهر االحملة العسكر  بدأت

 يغادر ولم الثقيلة، السلحة أنواع كل فيها واستخدمت. األسطر هذا كتابة تاريخ حتى توقف، دون من و  فائقة،

 بمعدل ر،عشال األيام هذه خالل غارة 1300 الـ غاراته عدد تجاوز  حيث املنطقة سماء بأنواعه الحربي الطيران

 ،اشخص   250وأدت ملقتل  ،واملراكز الطبية واملدارس واملرافق العامة املدنيون  فيها فهد  است   ،ايومي   غارة 120

 السيطرة من النظام قوات تمكنت وقد. بيوتهم من مواطن ألف 300 نحو وتهجير ،امدني   120 عن يقل ال ما منهم

 .الغربي الشمالي حماة ريف في األخرى  القرى  وبعض املضيق قلعة بلدة على

  22في املئة منهم من املدنيين، بينهم  48هذه املدة،  اشخص   302في ملف الضحايا رصدنا مقتل  
 

نسبتهم  طفال

 مجموع الضحايا املدنيين. إلىفي املئة  24 ننسبته مرأةا 35مجموع الضحايا املدنيين، و إلىفي املئة  15

 سقط فقد أعاله، تناولناها التي سكريةالع للحملة تتعرضان اللتان وإدلب، حماة محافظتي في القتل تركز

  149 وحدها حماة في
 

 إدلب في سقط بينما ا،مدني   39بينهم  ،هم نصف العدد اإلجمالي للقتلى في القطر قتيال

 .امدني   81في املئة من إجمالي القتلى، بينهم  34يشكلون  اشخص   102

 الهول  مخيم في قضوا الذين األطفال عدد عن املتحدة األمم أوردته ما إلى باإلشارة الضحايا ملف في نختم

 فقد الباغوز، في معاقله آخر من الدولة تنظيم لطرد األخيرة العسكرية الحملة انطالق منذ الحسكة في للنازحين

  240 األطفال هؤالء عدد بلغ
 

 مسبهنحت لم وطبعا. الطبية الخدمات ونقص التغذية نقص بسبب ماتوا ،طفال

 .موتهم سبب من التأكد لصعوبة جداولنا في القتلى ضمن

مؤتمر العشائر السورية  عقدمستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها نلحظ حدثين الفتين، األول هو  على

 بيان حسببأيار/ مايو، بمسعى من مجلس سوريا الديمقراطية )مسد(، وهدفه،  03في بلدة عين عيس ى بتاريخ 

 املؤتمر هذا ملقاطعة األسد نظام دعا وقد". وطننا به يمر الذي الخطير للوضع حلول  عنث "البح هو مسد،

األميركية الصهيونية". أما الحدث الثاني فهو الرسالة التي  األجندة"يهدف إلى تقسيم املنطقة، ويخدم  هوصفب

 سوريا قوات إلى التركية، السجون  في القابع أوجالن، هللا عبد( PKKوجهها زعيم حزب العمال الكردستاني )

 .صراع دون من إياها إلى حل مشكالتها في سورية ومع تركيا بالوسائل السياسية و  اداعي   الديمقراطية،

                                                             
 سنبدأ بتناول  1

 
 .ا من هذا التقريربدء   ثم ننتقل منه إلى الضحايا املشهد امليداني أوال
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 من كل طلب على بناء سورية، في املتفجر الوضع لبحث مغلقة جلسة في األمن مجلس عقدنشير إلى  اأخير  

أن روسيا عرقلت صدور بيان عن املجلس  ر،و السط هذه ابةتك لحظة حتى عرفناه وما والكويت، وبلجيكا أملانيا

 حول األوضاع في إدلب.      

 

 : الضحايااثانيا 

  2الضحايا عن بيانات 

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

 
 

  

                                                             
  مالحظات على البيانات: 2

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

 العدد من أقل الدينا غالب   المسجل العدد يكون لذلك. أخبار عن الضحايا( للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة )ب.  تكفي

 .الحقيقي

 القتلى أعداد في اوهمي   اارتفاع   يعني وهذا الرجال، من القتلى جميعهم نعتبر الفئات، في تفصيل من دون أعداد ورود عند -

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

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

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

الفئة
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%616227طفل

%212213512امرأة

%3221344148729رجل مدني

%0034003938100014014448مج القتلى المدنيين

%004500149101020140180302100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%2%0%0%49%3%34%0%5%0%6%0%100%

ضحايا الثلث 1 من شهر 05 / 2019 - حسب الفئة
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 الفئة:  حسببالبيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم  والرسمان
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  ؛املحافظات وبحسب القتل وسيلة بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

 
 

 ( 2البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ) والرسمان
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%

%8442514713444اشتباكات ومعارك عادية

%6527614347قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
231283%

%221تعذيب وإعدامات

%1231اغتيال وقنص

%57124أخرى

%004500149101020140180302100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%004500149101020140180302100إجمالي الضحايا

%0%0%1%2%0%0%49%3%34%0%5%0%6%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 1 من شهر 05 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 ؛املحافظات حسببالرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى  أما

 
 

   غر؛األص إلى األكبر من مرتبة املحافظة، حسببين توزع الضحايا ني اآلتي فيبالرسم البيا أما
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 الضحايا عن أخبار  

  74ا بينهم مدني   324السورية لحقوق اإلنسان مقتل وثقت الشبكة  .أ
 

خالل  ةامرأة في سوري 44 وطفال

 –ارت معظمهم على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية. /سم سقط، 2019شهر نيسان 

01.05.2019/ 

  12قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، إن  .ب
 

 ةشمال غرب سوريفي  على األقل قتلوا طفال

 –/شام  .في ظل تصاعد العنف في املنطقة منزوعة السالح الفائتمنذ العشرين من أبريل/ نيسان 

05.05.2019/ 

وغياب الرعاية الصحية في  ،املعيشية عضاو طفال توفوا نتيجة سوء األ  240قالت األمم املتحدة إن  .ج

على تنظيم "الدولة اإلسالمية"  ةالحسكة منذ انطالق الحملة العسكرية األخير  يمخيم الهول جنوب

 /10.05.2019 –. /سمارت ةشرقي سوري

 

 
ا
 القسري  التغييب: اثالث

ن هر نيساخالل ش ةحالة اعتقال تعسفي في سوري 459وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"  .أ

  34 االفائت، بينه
 

 –معظمها لدى قوات النظام السوري. /الشبكة السورية امرأة،  23 وطفال

01.05.2019/ 

 

 اللجوءو  والتهجير  النزوح: ارابعا 

 القسري  والتهجير  النزوح عن أخبار  .1

لة ألف مدني معظمهم من األطفال والنساء من محافظتي إدلب وحماة منذ بداية الحم 100زح أكثر من ن .أ

 /06.05.2019 –/سمارت  .نهاية نيسان املاض يفي العسكرية للنظام السوري وروسيا 

لة الحرب املستمرة على الشمال آ، إن أعداد النازحين التي خلفتها ةاستجابة سوري يقال فريق منسق .ب

 –نسمة(. /شام  317868عائلة ) 51022أيار نزوح أكثر من  6شباط و 2خلفت بين  ،وريالس

06.05.2019/ 

  240قالت األمم املتحدة إن  .ج
 

وغياب الرعاية الصحية في  ،املعيشية وضاع توفوا نتيجة سوء األ طفال

 ةاألخير مخيمات تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، منذ انطالق الحملة العسكرية 

عة لألمم املتحدة . وجاء في بيان نشرته لجنة التحقيق التابةعلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" شرقي سوري
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ا يعانون  73000الخميس إن  ةحول سوري إنسانية "مروعة" بالغة في السوء في مخيم "الهول"  أوضاع 

دون من طفل في املخيم  3500باملئة منهم من النساء واألطفال. وأضاف "البيان" أن  92 ،قرب الحسكة

 ،اهل األوروبية إعادة مواطنيوبعضهم مهدد بأن يكون محروم الجنسية في حال رفضت الدو  ،الوثائق

بوصفهم سجلوا  335و ،وسحبت الجنسية منهم، مؤكدة أن من بين األطفال من ولد نتيجة االغتصاب

 /10.05.2019 –"غير مصحوبين". /سمارت 

زيد، عضو لجنة التحقيق املستقلة حول سورية، املكلفة من قبل مجلس حقوق أعلنت كارين أبو  .د

ا، من جراء املعارك العنيفة  290تحدة، نزوح أكثر من من اإلنسان التابع لألمم امل ألف شخص مؤخر 

  /10.05.2019 –جيرون /التي تشهدها محافظة إدلب. 

ايوم الجمعة، إحصا، ةأصدر منسقو استجابة سوري .ه   ء 
 

ألعداد النازحين من ريفي حماة وإدلب  كامال

على املنطقة،  صاروخي للنظام وروسياجراء القصف الجوي والمن خالل الحمالت العسكرية املتتابعة 

 /10.05.2019 –نسمة. /شام  537391أن العدد الكلي للمدنيين النازحين بلغ  امؤكد  

 

 والجاليات اللجوء عن أخبار  .2

 يوجد ال

 

 4(3): املشهد امليداني اخامسا 

  امليداني املشهد تطورات .1

األربعاء على مناطق في شمال  ليلالقوات الروسية والسورية ضرباتها الجوية وقصفها البري  كثفت .أ

في أعنف هجوم على آخر منطقة تحت سيطرة املعارضة املسلحة منذ إعالنها  ،حماة وجنوب إدلب

 /02.05.2019 –منطقة منزوعة السالح بموجب اتفاق روس ي تركي. /رويترز 

سوري من الجيش العدة يوسف حمود املتحدث باسم الجيش الوطني السوري الذي يضم فصائل قال  .ب

وا السيطرة على قرية من مقاتلي وحدات حماية الشعب إنهم انتزع ا،من تركي املدعومة ملعارضالحر ا

 /04.05.2019 –الكردية شمالي حلب يوم السبت. /رويترز 

                                                             
 .ترتب عنهاوما ي يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها 3
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية 4
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ا وإصابة  33أعلن )منسقو استجابة سورية( يوم السبت أنهم وثقوا مقتل  .ج آخرين، ونزوح  82مدني 

نذ أسبوع، من وإدلب؛ بسبب حملة القصف الذي تتعرض له املنطقة م نسمة من أرياف حماة 43287

نقطة للقصف باألسلحة األرضية والطيران الحربي  91تعرض “إنهم وثقوا  واقبل روسيا والنظام. وقال

منشآة حيوية لالستهداف،  13تعّرض “وثقوا و ، ”التابع لروسيا، والطيران الحربي واملروحي التابع للنظام

 /04.05.2019 –جيرون /. ”نقاط طبية وخمس منشآت تعليمية، ومخيمان للنازحينمنها أربع 

آخرون، في تفجير استهدف رتال عسكريا على  وجرحقوات النظام السوري األحد،  من عناصر 5قتل  .د

  /05.05.2019 –الطريق الواصل بين مدينتي إزرع وبصرى الحرير شمالي محافظة درعا. /سمارت 

كانت هناك زيادة كبيرة في ساعة املاضية،  72"، إنه خالل ال UOSSMالطبية "  قالت منظمة األوسم .ه

، واصفة ذلك بأنه سيناريو مروع ةالغارات الجوية والقصف في كل من إدلب وحماة شمال غرب سوري

ألف في األيام السبعة املاضية. ولفت بيان املنظمة إلى أن  150ونزوح أكثر من  امدني   77تسبب بمقتل 

 ،، الفتة إلى أن املناطق مكتظة بالسكانافي شمال حماة يتم إخالؤها بالكامل تقريب  معظمها ن املد

 /05.05.2019 –كبيرة بال مأوى. /شام  اوتفتقر إلى املخيمات واملساكن للنازحين الجدد، ما يترك أعداد  

مدينة الالذقية  قالت وزارة الدفاع الروسية إن مسلحين قصفوا قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب .و

 دون من و  ،قتلى أو جرحى سقوط عن الهجوم يسفر أن دون من  ،مرتين يوم االثنين ةالساحلية في سوري

 /06.05.2019 –حدوث أضرار بالقاعدة العسكرية. /رويترز 

طبية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، وأخرجتها عن  منشأة 12األحد،  استهدفت طائرات روسية، .ز

، في سياق حملة التصعيد الجوي من قبل روسيا والنظام، على مدن وبلدات ريفي ةكامل رةو صالخدمة ب

 /06.05.2019 –/جيرون  .إدلب وحماة

 فيقالت صحيفة الوطن املوالية للنظام السوري، إن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان  .ح

 /07.05.2019 –/رويترز  .الشمالي حماة ريف

الثالثاء، إن قوات النظام السوري وروسيا قصفوا ما اليقل  ،نرية لحقوق اإلنساقالت الشبكة السو  .ط

التصعيد األخير لهما على منطقة "خفض التصعيد". مدرسة في محافظتي إدلب وحماة، خالل  24عن 

 /07.05.2019 –سمارت /

من قوات  راصعن 8قالت "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر الثالثاء، إن نحو  .ي

آخرين بهجوم لقواتها على نقطة لهم في منطقة جبل األكراد بالالذقية.  22النظام السوري قتلوا وجرح 

 /07.05.2019 –سمارت /

ا بينهم أطفال ونساء الثالثاء، بقصف جوي لروسيا وقوات النظام السوري مدني   60قتل وجرح أكثر من  .ك

 /07.05.2019 –على قرى وبلدات بمحافظة إدلب. /سمارت 
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نَّ الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب إ لها تقرير في اإلنسان لحقوق  السورية الشبكة قالت .ل

ز التنفيذ في  /26منذ  وهي  2018أيلول/  /17نيسان املاض ي هي األعنف منذ دخول اتفاق سوتش ي حّي 

 ،عنها وح التي نتجتوموجات النز ،األسوأ على الصعيد اإلنساني من حيث حصيلة الضحايا بذلك

ه التقرير إلى أنَّ التصعيد األخطر كان في واألسلحة التي استخدمها النظام السوري. ون نيسان بعد  /30وَّ

ز  استخدام قوات النظام السوري سالح البراميل املتفجرة ألول مرة منذ دخول اتفاق سوتش ي حّي 

غطيها  ل في املدة التي ي  نفيذ، وسجَّ منها على  496ة لقوات الحلف السوري الروس ي، غارة جوي 1068التَّ

 –من قبل سالح الجو الروس ي. /شام  572بع لقوات النظام السوري، ويد سالح الجو التا

08.05.2019/ 

قوات الحكومة السورية السيطرة على بلدة قلعة املضيق في شمال غرب البالد، مع تقدمها  انتزعت .م

 /09.05.2019 –/رويترز  .عارضة وسط قصف عنيفداخل أكبر منطقة ما زالت تحت سيطرة امل

عضو لجنة التحقيق املستقلة حول سورية، املكلفة من قبل مجلس حقوق  يد،كارين أبو ز  علنتأ .ن

ا، من جراء املعارك العنيفة  290اإلنسان التابع لألمم املتحدة، نزوح أكثر من من  ألف شخص مؤخر 

  /10.05.2019 –التي تشهدها محافظة إدلب. /جيرون 
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 5خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 
   2019/ 05 / 01 – جسور : املصدر 

  

                                                             
 تدريجيا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزورباستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها 5

شبه مجمدة، ونفضل عدم تكرار أصبحت في باقي مناطق القطر طرة والنفوذ ، ولصالح قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيالشرقي

   .خرائطها في كل تقرير
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 6السورية األراض ي على السيطرة نسب توزع عن فكرة يعطي يتاآلالبياني  الرسم -

  
 2019/ 05 /10تحديث  –: مرصد حرمون املصدر

  

                                                             
والسبب الرئيس هو  ،في املواقع األخرى  تهااي الذي نعده في مرصد حرمون، ونظير ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البيان 6

  الفرات عند منطقة السخنة. ياعش في البادية غرباملساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم د
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ظهر أدناه( 2) رقم الخريطة -
 
 ؛توزع السيطرة ومناطق االشتباك في ريف حماة الشمالي ت

 
   2019/ 05/  09 –: وكالة ستب املصدر

  



 2019 أيار/ مايوالثلث األول من شهر  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
15 

 سيطرته ومناطق: املستجدات على مستوى النظام اسادسا 

 على املستوى السياس ي  .1

 يوجد ال

 

 لى املستوى العسكري ع .2

األربعاء، الشريط الفاصل بين الجوالن  ،ئيلياجتازت آليات عسكرية وجرافات تابعة للجيش اإلسرا .أ

املحتل وبلدة جباتا الخشب شمال القنيطرة. وقالت مصادر محلية إن دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" 

برفقة خمسة عناصر وجرافات عسكرية دخلت الشريط الحدودي باتجاه مخيم "الشحار" على أطراف 

ق على بعد أمتار من نقطة املراقبة اإلسرائيلية، ر خندبدأت بفتح طريق وحفو بلدة جباتا الخشب، 

  /01.05.2019 –/سمارت  .وأزالت بعض الخيم هناك

 

 األخرى  املستويات على .3

 يوجد ال
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 ( 7) سيطرتها ومناطق: املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة اسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

 يوجد  ال

 

 العسكري على املستوى  .2

الجمعة، عدم وجود اتفاقات لتسليم أي  ،ام" امللقب "أبو محمد الجوالني"ئة تحرير الشأكد قائد "هي .أ

ا أنه لم يبق إال الخيار العسكري بعد سقوط الحل السياس ي بسبب ، مضيف  ةمنطقة شمالي سوري

قواتها ملواجهة تصعيد قوات النظام السوري وروسيا. وقال إن "تحرير الشام" أعلنت استنفار كامل 

ال تمانع  أن "تحرير الشام" إلىوأرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق التماس معها. ولفت  ،النظامقوات 

مؤازرة فصائل الجيش السوري الحر لها، مضيفا أنه "لدى الفصائل خطوط مواجهة مع النظام 

 /10.05.2019 –وبإمكانها فتح تلك الجبهات والتخفيف عن ريفي إدلب وحماة". /سمارت 

 

 األخرى  وياتاملست على .3

 يوجد ال

 

 
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى : املستجدات على مستوى اثامن

 على املستوى السياس ي .1

ا للعشائر السورية،  .أ يعقد مجلس سوريا الديمقراطية )مسد( اليوم الجمعة، في بلدة عين عيس ى، مؤتمر 

قال املجلس في بيان و . “السوري وتصون عقده االجتماعيالعشائر السورية تحمي املجتمع “تحت شعار 

عقد بتاريخ “ أيار/ مايو، في بلدة عين عيس ى، للبحث  3ندعو الجميع للمشاركة في ملتقى العشائر الذي ي 

عن حلول للوضع الخطير الذي يمر على وطننا، وعدم االكتراث بدعوات الجهات التي تسعى لخلق 

لنظام ا ادع هومن جانب”. عاشها شعبناالسوريين، وتبعدهم من الحقيقة التاريخية التي الفتنة بين 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض  اا أو عسكري  يناهضه سياسي  ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو 7

 النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. 
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يهدف إلى تقسيم املنطقة، ويخدم “عشائَر الجزيرة السورية إلى رفض حضور املؤتمر، بذريعة أنه 

 ، وقد استجابت عشائر طي في القامشلي لدعوة املقاطعة، كما استجابت”األجندة األميركية الصهيونية

 /03.05.2019 –بعض عشائر الرقة ومنبج لهذه الدعوات. /جيرون 

قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( الجمعة: "هناك مفاوضات مع تركيا عبر وسطاء،  .ب

ومستعدون لحل املشاكل العالقة مع أنقرة لكن بشرط أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية 

أبدى "عبدي"  كما ".إلى أهلها، فمن دون ذلك ال يمكن الوصول إلى حلتعيد عفرين و  ،السورية

 
 
"ال يمكن  ا:استعداد "قسد" للحوار مع حكومة النظام السوري إليجاد حل ملا سماها "األزمة"، مردف

/سمارت  ."دون االعتراف بحقوق الشعب الكردي واإلدارة الذاتية دستوريا ةالوصول إلى حل في سوري

– 03.05.2019/ 

ا يوم االثنين دعا فيه قوات سوريا ا نادر  بيان  أصدر الزعيم الكردي املسجون عبد هللا أوجالن  .ج

 /06.05.2019 –/رويترز  .دون صراعمن  ةالديمقراطية إلى حل مشكالتها في سوري

 

 كري على املستوى العس .2

 يوجد  ال

 

 األخرى  املستويات على .3

 يوجد ال
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 والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطق: املستجدات على مستوى اتاسعا 

 معه املتحالفة

 ى املستوى السياس يلع .1

 يوجد ال

 

 على املستوى العسكري  .2

 يوجد ال

 

 األخرى  املستويات على .3

 يوجد  ال

 

 السياسية العملية صعيد على املستجدات: اعاشرا 
أنه يريد  ،انتهاء جلسة مجلس األمن حول سوريةأعلن املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون بعد  .أ

دستورية ، ورجح أن االتفاق على تشكيل اللجنة ال”حو جنيفإيجاد مجموعة دولية ملتزمة باملض ي ن“

 /01.05.2019 –قد يتم قبل نهاية الصيف املقبل. /جيرون 

 

 العدالة صعيد على املستجدات: عشر حادي
 يوجد ال
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اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة  املستجدات: عشر ثاني  في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

ن على الرئيس األمريكي والعالم أن إغراهام مساء أمس االثنين " ليندس ي األميركي، السيناتور  قال .أ

املدنيين وحركة .. هناك مجازر تحدث بحق .يتحدثوا عن الهجوم الذي يشنه النظام السوري على ادلب

وأضاف: "لقد حان الوقت كي يقف العالم بوجه جزاء دمشق "يقصد بشار  .نزوح كبيرة جراء ذلك"

   /07.05.2019 –. شام األسد"

مدد الرئيس األميركي دونالد ترامب، األربعاء، حالة الطوارئ بشأن النظام السوري والعقوبات التي  .ب

ا إضافي   ا عليه، عام  ا على ممارسات النظام. وذكر في رسالة وجهها إلى البيت فرضتها واشنطن سابق  ا، رد 

لشعب السوري، الذي يطالب بالحرية، ال تمثل وحشية النظام وأعماله القمعية بحق ا“األبيض، أن 

د عدم االستقرار في ك
ّ
ا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تول سياسات “وأضاف أن ”. ل املنطقةخطر 

في  انهميسصة تلك املتعلقة باألسلحة الكيماوية، ودعم التنظيمات اإلرهابية، النظام السوري، خا

واليات املتحدة القومي، ديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن التنامي التطرف والطائفية، وتشكيل ته

 /09.05.2019 –جيرون /”. وسياستها الخارجية واقتصادها

سوري جيمس جيفري، أن موسكو أبلغت واشنطن أن الهجوم أكد املبعوث الرئاس ي األميركي في امللف ال .ج

لقاعدة حميميم الروسية قرب  " لوقف استهداف "هيئة تحرير الشام"اعلى إدلب سيكون "محدود  

إلى أن اإلدارة األميركية "ستصّعد الضغط إذا استمر الهجوم العسكري" على شمال  اية، الفت  الالذق

سياسة الضغط  تتبع هياألسد، بينما  نظامنية لتغيير  يطن أواشن دىليس ل ه. وأكد أنةغربي سوري

ووقف التطبيع  ةعلى دمشق وحلفائها عبر العقوبات االقتصادية والوجود العسكري شمال شرقي سوري

 –العربي والغربي إلى أن تتشكل "حكومة جديدة بسياسة جديدة مع شعبها وجوارها". /شام 

10.05.2019/ 

 

 اًلتحادية روسيا .2

 إلى، ة" في سوريآستانةلغربية املعارضة لـ "عملية دعا وزير الخارجية الروس ي، سيرغي الفروف، الدول ا .أ

" التي نجحت روسيا آستانةإن "عملية  وقالعدم عرقلة بدء عمل اللجنة الدستورية في هذا البلد، 

فض التوتر في وتركيا وإيران بإطالقها، حققت "أكثر مما حققته أي صيغة أخرى، سواء في مجال خ
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، وهذا هو األهم في املرحلة الراهنة، في التحضير إلطالق العملية أو في تقليص التهديد هناك، أو ةسوري

 /08.05.2019 –السياسية". /شام 

الخميس، إن بالده ستستمر بقصف محافظة  ،قال نائب وزير الخارجية الروس ي سيرجي فيرشينين .ب

 /09.05.2019 –/سمارت  .، بالتنسيق مع الحكومة التركيةةإدلب شمالي سوري

ب روسيا لدى األمم املتحدة، فالديمير سافرونكوف، أن موسكو عرقلت بيانا في مجلس أعلن نائب مندو  .ج

عقب إجراء مجلس األمن الدولي  في فيينااألمن الدولي حول األوضاع في إدلب، وقال سافرونكوف للصح

صادر باسم  ةيوم الجمعة: "عرقلنا ومنعنا نشر بيان صحفي بشأن سوري ةمشاورات مغلقة حول سوري

األمن الدولي أعدته بلجيكا وأملانيا والكويت خلص فحواه إلى تشويه حقيقة الوضع في إدلب".  مجلس

التركي املوقع في سوتش ي الذي يدعوننا إلى  -س ي وأضاف: "لقد فسرنا لزمالئنا الغربيين أن االتفاق الرو 

ة مباشرة على أن االلتزام به، يحتوي استثناءات فيما يتعلق بمحاربة اإلرهاب. وينص االتفاق بصور 

إجراءات خفض التصعيد ال تشمل محاربة اإلرهاب. ولذا، قبل البدء بتحضير أي مواثيق تصدر باسم 

ؤنا الغربيون بأن جبهة النصرة هي اآلمر الناهي في إدلب مهما مجلس األمن الدولي يجب أن يعترف زمال 

 /10.05.2019 –كانت املسميات التي تتستر بها". /شام 

 

 األوروبي اداًلتح دول  .3

 ،من ضربات الحكومة السورية في إدلب ،يوم الثالثاء ،عبر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون عن قلقه .أ

 /07.05.2019 –/رويترز  .م املتحدة إليقاف القتالودعا إلى قرار سياس ي مدعوم من األم

لغ إزاء غارات النظام أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الثالثاء، عن إدانته، وقلقه البا .ب

السوري وحليفته روسيا داخل حدود منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وقال هنت في بيان إن 

غارات األخيرة اتفاق وقف إطالق النار املبرم بين أنقرة وموسكو"، "النظام السوري، وروسيا انتهكا بال

ا بشكل ا "كما أن الوضع اإلنساني في املنطقة ازداد سوء   /08.05.2019 –مفزع". /شام  مضيف 

بيان، الغارات الجوية التي ينفذها  فيوصفت فيديريكا موغريني، وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،  .ج

انتهاك “الطيران الروس ي وقوات النظام، واستهداف املستشفيات واملدارس في شمال غرب سورية، بأنه 

، داعية ”ألرواح ومعاناة كبيرة ألحقت باملدنيينهناك خسارة كبيرة في ا“للقانون الدولي". وأضافت أن 

 من روسيا وتركيا إلى ضمان تنفيذ ات
 

هما وصفأيلول/ سبتمبر املاض ي، ب 17فاق )سوتش ي( املوقع في كال

ضامنين له. وحذرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، من أن التصعيد العسكري الذي تشهده املنطقة، 
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بعوث األممي الخاص إلى سورية، الذي يسعى الستئناف املحادثات بين قد يعرقل جهد غير بيدرسون امل

 /09.05.2019 –يف. /جيرون األطراف السورية في جن

الجمعة، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات التي تشنها قوات النظام  ،أعربت دول أوروبية في مجلس األمن .د

انسوا ديالتر إن بالده "قلقة للغاية إزاء قال املندوب الفرنس ي فر فعلى محافظة إدلب.  وروسياالسوري 

ى حلبا جديدة هناك"، مضيفا أنه يجب منع ذلك من تداعيات تصعيد العنف في إدلب، وال تريد أن تر 

الحدوث. وقال السفير األملاني كريستوف هويسجن، إن بالده "تتابع بقلق الوضع اإلنساني الذي 

البلجيكي مارك بيكستين، إنه سيطلب باسم بالده يتدهور بشكل مأساوي في إدلب". وقال املندوب 

يران( بدورها لوقف ما نشهده إ)تركيا وروسيا و  آستانةر خالل الجلسة "أن تقوم الدول الضامنة ملسا

 /10.05.2019 –ا في إدلب". /سمارت حالي  

 

 العربية الدول  .4

ازحين السوريين إلى كرر الرئيس اللبناني ميشال عون تلويحه بالعمل مع دمشق لحل ملف عودة الن .أ

حيال امللف.  "تبدل موقف املجتمع الدولي"ا يزال يأمل بحل عبر األمم املتحدة، ومبالدهم، لكنه قال إنه 

، ال سيما على الوضع امباشر   ااستمرار وجود النازحين السوريين بكثافة في لبنان يشكل خطر  "وقال إن 

إلى مغادرة لبنان. ولن يكون أمامهم إال البحر االقتصادي الذي يواجه صعوبات قد تدفع بالنازحين 

 /07.05.2019 –. /شام "ى بالدهماملتوسط إذا استمرت عرقلة عودتهم إل

: "هذه الجدد وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" مواقفه العنصرية ضد الالجئين السوريين، وق .ب

 –ئ، وال نازح، وال فاسد". /شام األرض التي أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، ال الج

10.05.2019/ 

 

 إيران .5

 يوجد  ال

 

 تركيا .6

إن أنقرة وواشنطن تقتربان من االتفاق  ،يوم الخميس ،الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوقال وزير  .أ

 /02.05.2019/ .على الحدود التركية ةعلى تفاصيل منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوري
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آمنة من جديد وتسليم  ةرجب طيب أردوغان، إن بالده تواصل جهدها لجعل سوريقال الرئيس التركي،  .ب

: "ال نلمس دعما لجهود بالدنا لجعل األراض ي السورية وأضاف"إلى أصحابها الحقيقيين. كلها ا أراضيه

إلى أن "الذين حولوا سوريا إلى مستنقع، ومن ثم بدأوا يشتكون من ذلك، يحاولون  اا"، الفت  آمنة مجدد  

تطويق حدود تركيا عبر حزام إرهابي... سنواصل كفاحنا حتى نسلم جميع األراض ي السورية، بما في ذلك 

 /04.05.2019 –منبج ومنطقة شرق الفرات، إلى أصحابها الحقيقين". /شام 

خلوص ي أكار إنه يتعين على قوات الحكومة السورية أن توقف الهجمات في وزير الدفاع التركي  قال .ج

أن تعود إلى املناطق املذكورة في اتفاق دولي تم التوصل إليه في قازاخستان للحد و  ة،وريشمال غرب س

“. املشكالت اإلنسانية تنمو كل يوم وتبدي ميال متزايدا نحو التحول إلى كارثة” أنمن القتال. وأضاف 

هجماتها نتوقع من روسيا أن تتخذ إجراءات فعالة وحاسمة لجعل قوات النظام توقف ”: اأيض   وقال

 /10.05.2019 –رويترز /“. آستانةا إلى الحدود الواردة في اتفاق على جنوب إدلب وتعود فور  

  

 إسرائيل .7

 يوجد  ال

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية بانوس مومسيس يوم الخميس قال منسق  .أ

 15إن مدارس ومنشآت صحية ومناطق سكنية أصيبت في أسوأ حملة قصف بالبراميل املتفجرة منذ 

لدينا معلومات بأن منشآت تعليمية ”الذي تسيطر عليه املعارضة. وأضاف:  ةا في شمال غرب سوريشهر  

 آت صحية ومناطق سكنية تتعرض للقصف من طائرات هليكوبتر ومقاتالت... القصف بالبراميلومنش

 /02.05.2019 –رويترز /“. ا على األقلشهر   15هو أسوأ ما شهدناه منذ 

عن قلقه من تزايد حّدة القتال في شمال  ،اإلثنين ،أعرب األمين العام لألمم املّتحدة أنطونيو غوتيريش .ب

 روسيا التي تقوم بالقصف باملساعدة ا"أطراف النزاع" إلى حماية املدنيين، ومطالب   ا، داعي  ةغرب سوري

 /07.05.2019 –في فرض وقف إلطالق النار. /شام 

 

 أخرى  .9

 ال يوجد
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  8عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية  ثالث
 تحت عنوان "بوتين يواجه حقل ألغام في سورية" نشرت  .1

 
يسلط الضوء  صحيفة "هآرتس" مقاال

ة تجعل إنجازها العسكري غير ما تواجهه روسيا في سورية من صعوبات وتحديات غير محسوبلى ع

 كل. أناجز، بل يت

حسب الصحيفة، فإن التشويش على مسار األمور كما رسمتها موسكو، بدأ في كانون ب

قواته من سورية، ثم تأجيل اإلنسحاب األول/ديسمبر املاض ي عندما أعلن ترامب عن نيته سحب 

د، وعلى املنطقة اآلمنة التي ترغب بسبب الخالف بين الواليات املتحدة وتركيا على حماية األكرا

 انقرة بإقامتها وتولي مسؤولية حمايتها شمال سورية. ف

يا روسيا وسورية اللتان تعارضان سيطرة تركيا في شمال سورية، تطلبان في الوقت نفسه من ترك

تطبيق االتفاق حول حل املنظمات املسلحة التي تتركز في إدلب، وباألساس قوات جبهة النصرة، 

لك الستكمال سيطرة األسد على كل البالد، لكن تركيا لم تفعل، وبدأ صبر روسيا بالنفاد، وذ

 واملعركة على إدلب تعني موجة جديدة من الالجئين نحو تركيا..

ن في غياب االتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، حيث انتهت حسب الصحيفة، يكمبلغم آخر، 

، من دون أي نتائج، بسبب الخالف على بعض األسماء نةآستامن محادثات  12منذ أيام الجولة 

تعزيز تمثيلها كلها املطروحة للمشاركة في اللجنة. وهذا الخالف يعود إلى محاولة األطراف الفاعلة 

على نفوذها في سورية  حافظة. ومن هذه األطراف إيران، التي تريد املفي اللجنة لضمان مصالحها..

روسيا على مواردها مثل حقول النفط والغاز، إلى جانب تأجير ميناء "إزاء السيطرة االقتصادية ل

إلى جانب تخوف إيران من "تآمر" روسيا وإسرائيل على طردها  اطبع   ."عاما 49طرطوس لروسيا مدة 

 من سورية. 

يختم الكاتب مقاله بالقول إن "روسيا تحتكر إدارة العمليات السياسية في سورية، وهذا االحتكار 

 /01.05.2019 – 21عربي / صيانة ومرونة تجاه املنافسين اآلخرين كي يتحقق".يقتض ي 

 

 نشر معهد بحوث السياس .2
 

ملاذا ًل تستطيع تركيا وأميركا إجراء تسوية بعنوان: " ية الخارجية مقاال

 " تناول نقاط الخالف بين املشروعين األميركي والتركي في املنطقة.في سورية

ل ممثلي واشنطن وأنقرة في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنشاء يشير الكاتب بداية إلى فش

بعد ثالثة أيام من املحادثات. ويرى أن التسوية بينهما تبدو شبه منطقة آمنة في شمال شرق سورية 

                                                             
ا ما نركز في ه 8  ذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها التقريرغالب 
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مستحيلة. فواشنطن دخلت في شراكة عسكرية مع وحدات حماية الشعب الكردية، املكون 

 املحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية، والتي تصنفها تركيا تنظيم  األساس ي لقوات سوريا الديمقراطية، 

ا عليها، لكن هذه نصف القصة، قصة التباعد بين واشنطن وأنقرة. وجودي ا، وتعدها خطر  اإرهابي  

أما النصف اآلخر فيكمن في اختالف األهداف بين الجانبين. حيث تهتم واشنطن بشكل خاص 

ران واألسد، وترى ذلك أكثر أهمية من عالقتها مع الحكومة بانتهاج سياسة متشددة مناهضة إلي

 ة مقاربة متشددة ضد األكراد باعتبارها أكثر أهمية ملصالحها. التركية. وفي املقابل، اختارت أنقر 

حسب الكاتب فإن "جذر املشكلة هو أن واشنطن تنظر إلى الجماعات الجهادية ذات األغلبية ب

برر استخدام القوة في الخارج. في املقابل،  السنية العابرة للقوميات، على
 
أنها مشكلة عسكرية ت

د على أنه مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وترى أن املشكلة تقتصر على تنظر تركيا إلى هذا التهدي

حدودها. بالنسبة إلى القضية الكردية، التزمت أنقرة استخدام القوة في الخارج، في العراق وسورية، 

آلمن بسياسة تحاكي مخاوف واشنطن من الجهاديين متعددي الجنسيات. بالنسبة إلى ملنع املالذ ا

عّد ت قسم البالد تركيا، ي  ا، يمكن في النهاية أن ي  ا وجودي  هديد الحركة الكردية العابرة للحدود صراع 

إلى قسمين على طول الخطوط الحدودية العرقية. بكل بساطة، ال تشاركها الواليات املتحدة هذا 

 من ذلك، تنظر واشنطن إلى اإلرهاب الكردي على أنه مصدر إزعاج سياس ي، وكمسألة 
 

القلق. وبدال

 .يمكن معالجتها من خالل إغراءات سياسية وتطبيق القانون بشكل مناسب"

بعد هزيمة داعش، تحولت التركيز بالنسبة لواشنطن "خنق النظام السوري، وأنه، مع املزيد من 

يمكن أن يجعل الحياة بائسة للغاية لكال البلدين، بحيث يقدمان تنازالت  العقوبات على إيران،

نما ألنقرة أولويات ثالث مختلفة، أولها حرمان قوات سوريا الديمقراطية بي .سياسية لواشنطن"

من املالذ اآلمن. ثانيها، إيجاد مساحة مالئمة للعيش بالنسبة إلى الالجئين السوريين للعودة إلى 

ثها، ضمان دور ألنقرة في كيفية تسوية الصراع في سورية، من خالل مشاركة موسكو في ديارهم. ثال

 نة الدستورية. تشكيل اللج

إذن تتنافس أنقرة وواشنطن في سورية لتحقيق نتائج مختلفة. واملعطيات تشير إلى أن املحادثات 

 
 

 /03.05.2019 –/جيرون  .دون جدوى من  قد تستمر طويال

 

 نشرت صحيفة الغار  .3
 

"دولة الخالفة انتهت، إًل أن تنظيم الدولة اإلسالمية لديه  بعنوان ديان مقاال

 .خطة جديدة"

يشير كاتبه إلى آخر ظهور لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية ابو بكر البغدادي بعد مرور سنوات على 

ل هو سنوات يلقى العظة أمام اتباعه، ب 5ظهوره األول، ويقل إنه ليس الخليفة الذي ظهر قبل 
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العدالة، ويعيش اليوم في "فقاعة أمنية صغيرة مليئة باملوالين له"، كما أنه يعيش شخص هارب من 

في خوف من أن أي شخص قد يسلمه للحصول على الجائزة التي ر صدت ملن يدلي بمعلومات عنه 

 ."مليون دوالر أمريكي 25والتي تبلغ قيمتها نحو

في أذهان الناس، كما أن تسجيالته  لة اإلسالمية "باقيرى الكاتب من جانب آخر أن تنظيم الدو 

 االدعائية التي تقلصت بشكل كبير بعد خسارته للموصل والرقة، عادت اليوم إلى الصدارة، مشير  

إلى أن نشاطاته في العديد من األقاليم، وتحت راية العمليات العاملية "االنتقام للشام" بدأت تحصد 

 .العديد من األرواح"

من املهم اآلن بالنسبة لتنظيم الدولة بعد "انهيار املدينة الفاضلة التي دعا لكاتب بالقول إنه وختم ا

إليها"، إصدار فيديوهات تدعو الناس لالستمرار في القتال في الخفاء، ألنه يحتاج إلى الحفاظ على 

 /07.05.2019 –/بي بي س ي  ."بقايا "دولة الخالفة

 

 صحيفة "كوميرسانت" الروسية نش .4
 

تناولت "خفض التصعيد تحّول إلى هجوم"،  ان بعنو رت مقاال

كاتبته التصعيد الخطير للوضع من قبل من سمتهم بـ "اإلرهابيين" في إدلب وقصفهم لقاعدة 

 حميميم الروسية.  

تحدث املقال بداية عن الهجوم املتكرر على قاعدة حميميم، والتدهور األمني الحاد في منطقة 

". آستانةاألسبوعين اللذين أعقبا الجولة األخيرة من مفاوضات "لب خالل خفض التصعيد في إد

مع اإلشارة إلى تأكيدات  ،في شمال غرب محافظة حماةعدة وعن سيطرة جيش النظام على مواقع 

من خبراء أن العمليات تستهدف توسيع سيطرة دمشق عى بعض املناطق املتخمة ملناطق النظام، 

 . دلب كلهادون أن يشمل ذلك منطقة إ

حسب املقال، فإن خبير املجلس الروس ي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف، يرى أن على موسكو ب

مصالح تركيا، وكذلك التوتر بين أنقرة ودمشق، ويستبعد أن يكون صفقة مع  حسبانأن تأخذ في ال

طرة كيا للسيتركيا حول تبادل جزء من األراض ي في إدلب مع أراض محيطة بتل رفعت التي تتحضر تر 

 عليها. 

أن ثمة ترابط بين ما يحدث في تل رفعت وإدلب. ويرجح معارضة الرئيس  اويرى سيمونوف أيض  

السوري بشار األسد التوصل إلى حل وسط بين موسكو وأنقرة. فهو "ال يفهم ملاذا يجب إعطاء جزء 

السيطرة عليها وعلى ا على حسب اعتقاده، قادر  بمن تل رفعت لألتراك، إذا كان الجيش السوري، 

إدلب ". لذلك، ووفقا لسيمونوف، تقوم اآلن كل من تركيا وسورية باختبار قوة بعضهما، فيما 

 /RT – 08.05.2019/ .يتعين على موسكو املناورة، ألن الخالف مع أنقرة ليس في مصلحتها
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تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية رابع عشر: 

  والعسكرية
  السوريوزير النقل  أعلن

ّ
على البحر املتوسط مع شركة  السورييناء طرطوس مله تم توقيع عقد استثمار أن

ا 49ة ملدة " الروسية الخاصّ CTG –"ستروي ترانس غاز   موسكو ووضعت أخرى، سنة 25 للتجديد قابلة ،عام 

 
 
حّوله إلى "م اشروط

 
تعمرة" عسكرية وتجارية ستمنح حصانة مطلقة للميناء وللعاملين فيه من الروس، وت

قابل دون من روسية، وتسلب سيادة سورية على أرض امليناء،  ولوجسيتة ذكر م   .السوري النظام عليه يحصل ي 

االقتصادية  ينسوريالمقدرات  ويرهن روسيا، مع الكبرى  صفقاته عن السوري النظام يتوقف لم

غطيهايرة، الروس واإليرانيين، ومنحهم امتيازات كب ئهوالعسكرية لحلفا "شراكة"،  مثلب ،بمسميات عّدة وي 

 املشتقاتال سيما في  سورية، هافي ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني ،"مقاولة"، "مقايضة"، "استثمار" و"تأجير"

بية و ركية واألور ياألمالتي شنها النظام السوري طوال ثماني سنوات، وجراء العقوبات  الحربالنفطية جراء 

 .عليهاملفروضة 

مع دول كانت  وتجارية اقتصاديةرعاية روسية، نحو إبرام اتفاقيات ب السوري،ه النظام رصد توّج  كنيم

ااتابعة لالتحاد السوفي التي تخضع لوصاية روسية، إلنعاش  جزيرة القرم وأبخازيا وأوسيتيا،من مثل  ،تي سابق 

دن ومواد البناء وغيرها من األساسيات واملعا بترولال نتجاتمن الحبوب وم هوتأمين احتياجات ،اقتصاده املحلي

 .النظامفي املناطق الخاضعة لسيطرة  ون ها السوريإلي التي يحتاج

الخبير في الشأن الروس ي محمود حمزة، تأتي الخطوة الروسية "خشية من مزيد من التمدد اإليراني  وفقق

ا في الساحل السوريفي الساحل، وتريد  روسيا فتح نافذة مدنية للشركات كما تريد  ،أن تكون مهيمنة عسكري 

كية املفروضة ريالروسية للمساهمة في إعادة اإلعمار في الفترة املقبلة، من خالل االلتفاف على العقوبات األم

طرطوس، باعتبار أن  على إيران وعلى النظام السوري، حيث يمكن ألي سفينة من العالم الوقوف في ميناء

ا لفتح نافذة للنظام على العالم" )جيرون العلم الروس ي مرفوع هناك، وهي مح  (.2019 مايو /أيار 6اولة أيض 

 /الثاني تشرين في ،تحويل ميناء طرطوس للعهدة الروسية بعد أن اتفق الحكومة السورية مع روسيا ويأتي

سيع ما يتطلب تو  ،لقمح الروس ي إلى بقية بلدان املنطقةلر إلى مركز تصدي ةعلى تحويل سوري املاض ي، نوفمبر

تهدف روسيا إلى و  ،وربما إنشاء سكك حديدية وطرق  ة،وإنشاء صوامع حبوب بطاقة استيعابية كبير  ،أاملرف

 .ةركييالحبوب األم تجارةومنافسة  ،بوابة لها لصناعة وتجارة الحبوب في الشرق األوسط ةجعل سوري

ا لتوريد القمح ّن إنيسان/ أبريل املاض ي،  19رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف في  وقال
 
 هناك خطط

 وقعتو إلعادة بناء خطوط السكك الحديدية في سورية"،  خطططواملنتجات البترولية إلى سورية، مع 

مليار دوالر، لتوريد  1.1مليار روبل روس ي، بما يعادل  68اتفاق بقيمة على  املاض ي العام السورية الحكومة
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ويتبقى للتصدير حوالي  ،مليون طن من القمح كل عام 1.4حوالي  وتنتج القرم ة،القمح من جزيرة القرم إلى سوري

 مليون طن.

فّرط في مؤسسات حيوية  ترى  سهمت في ألفائدة الدول التي  وطنيةاملعارضة السورية أن النظام السوري ي 

 بيعيةط وغير متوازنة غير استثمارات بمنح النظام قيام ويثير روسيا، رأسها وعلىتثبيت حكم األسد بالسلطة، 

 فّعالة، وغير محدودة أدواتها لكن األمر، هذا ملواجهة تتحرك بدأت التي السورية املعارضة غضب وإيران لروسيا

ا زال ما السوري النظام أن خاصة
 
عترف ع بها يقوم التي واالتفاقات دمشق، في حاكم كنظام به م 

 
شرعية حتى  دت

 لو كانت اتفاقات إذعان.

  ااالتفاقات املبرمة مع روسي املعارضة السورية أن تؤكد
 
ل سورية التزامات دولية وإيران ت  لىترتب عتحّم 

نتيجة سلوك  اتمعاهد أبرمتالدولة  وأنتطبيقها آثار تتعدى على حقوق وحريات املواطنين والشعب السوري، 

ام السوري باألمم النظ ةة ممثل الدولة لتمريرها، وأنه ال يمكن التذرع بعضويتم إفساد ذّم و رى تدليس ي لدولة أخ

وعادت الشرعية للشعب، وهذا ما أيدته  2011املتحدة كونه فقد شرعيته بعد انطالق الثورة السورية عام 

نزعت  ،تقالي في سوريةلى تشكيل هيئة حكم انإالذي دعا  2012قرارات األمم املتحدة في بيان جنيف لعام 

ا عن األسد وحكومته ا أساسيو "باطلة" لفقدانها شر  االتفاقات هذه وأن ،الشرعية ضمني 
 
منها شرط أن  ة،ط

ا كان موضوعها،  النظام و تكون الدولة املوقعة تامة السيادة على أراضيها كي تستطيع إبرام تلك االتفاقات أي 

من مساحة سورية  باملئة 40فهناك أكثر من  ،التامة على األراض ي السوريةالسوري الحالي ال يملك السيادة 

أنه ال يجوز التنازل  علىأن هذه االتفاقات تخالف الدستور السوري الذي ينص  وكذلكرته، خارج نطاق سيط

 ،مةأن الثروات الطبيعية واملنشآت واملؤسسات واملرافق العامة هي ملكية عاو عن أي جزء من أراض ي الدولة، 

"تحرر الشعب السوري و ،"بطالن" هذه االتفاقات على عشرة، من أكثر بلغت التي الحقوقية املنظمات وشددت

 والدولة السورية الجديدة منها ومن كل ما يتم توقيعه من عقود و اتفاقات من قبل نظام األسد.

 ،ستستمر، بل الحرب ءسد لحلفامها األ قّد الغالب األعم، لن تتوقف سلسلة االمتيازات االقتصادية التي ي   في

ا على  أكثروستكون   سورية. مستقبلخطر 
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