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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
نبدأ مع املشهد امليداني ،حيث تسيدت هذا املشهد أخبار الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه قوات
النظام وامليليشيا املتحالفة معها ،بمشاركة الطيران الحربي الروس ي ،على ريف محافظة إدلب ومحيطها ،ضمن
مناطق سيطرة الفصائل املسلحة ،وهي املنطقة املشمولة باتفاق الهدنة الروس ي التركي.
تركز الهجوم الذي بدأ آخر الشهر الفائت 30( ،نيسان /أبريل  )2019على ريف حماة الشمالي الغربي ،وريف
إدلب الجنوبي والغربي ،ومنطقة جبل األكراد في ريف الالذقية الشرقي .وقد أدى حتى لحظة كتابة هذا التقرير
إلى مقتل ما يزيد عن  500قتيل مدني ،وتهجير بحدود  300ألف شخص ،وإخراج  90مركز طبي عن الخدمة،
كما أدى إلى سيطرة قوات النظام على بعض القرى في ريف حماة الغربي (الخريطة رقم .)2
في ملف الضحايا رصدنا  260ضحية في هذه املدة (من  11إلى  20أيار /مايو  ،)2019منهم  94مدنيا نسبتهم
 36في املئة من إجمالي الضحايا ،ومن هؤالء  24طفال و 15امرأة.
نصف الضحايا تقريبا سقطوا في حماة 133( ،قتيال  51 /في املئة) وعلى وجه التحديد في ريفها الغربي التابع
لسيطرة الفصائل ،حيث تركز هجوم النظام على تلك املنطقة بسبب قربها من قاعدة حميميم العسكرية
الروسية 84 .في املئة من الضحايا هم من املقاتلين ،سواء من جيش النظام ،أم من الفصائل املسلحة (هيئة
تحرير الشام – الجبهة الوطنية للتحرير) ،والباقي من املدنيين ( 21قتيال  16 /في املئة)
إدلب جاءت ثانيا من حيث عدد القتلى ،حيث سقط على أرضها ،وفي ريفها الجنوبي الغربي بالتحديد64 ،
قتيال ،منهم  20مقاتل فقط ،والباقي من املدنيين ،وقد كان لسالح الطيران األسدي والروس ي دور كبير في قتلهم.
أما قتلى الالذقية الـ  22فجميعهم من املقاتلين الذين سقطوا في الريف الشرقي املتاخم إلدلب ،منطقة جبل
التركمان ،حيث تسيطر الفصائل املسلحة.
في شأن متصل بالتصعيد الخطر في إدلب ،اجتمع مجلس األمن في  17الشهر الجاري في جلسة طارئة
ملناقشة ذلك التصعيد ،وذلك بدعوة من كل من أملانيا وبلجيكا والكويت ،وكما هو متوقع ،لم يخرج االجتماع
بأي نتيجة.
نختم تكثيفنا هذا بخبر وفاة املفكر السوري الكبير واملعارض الطيب تيزيني ،في مسقط رأسه حمص ،عن
عمر يناهز  85عاما ،بعد صراع طويل مع املرض.
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ا
ثانيا :الضحايا
بيانات عن الضحايا1
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  2من شهر  - 2019 / 05حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

السويداء

القنيطرة

8

112

1

20

طفل

8

3

13

24

امرأة

3

3

9

15

6%

10

14

22

55

21%

0

21

20

44

0

0

0

5

0

94

36%

8

133

21

64

0

22

3

5

0

260

100%

8%

1%

2%

0%

100%

الفئة

درعا

حمص

حماة

9%

حلب

166

64%

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

22

3

%

مقاتل

رجل مدني

3

1

مج القتلى المدنيين

0

0

3

1

0

مج القتلى حسب المحافظة

0

0

3

1

0

%

0%

0%

1%

0%

0%

5

0% 25% 8% 51% 3%

1مالحظات على البيانات:
 ُيهمل الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى) ال تكفي للتسجيل ،فتهمل أو ترد في فقرة (أخبار عنالضحايا) .لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا أقل من العدد الحقيقي.
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ارتفاعا وهميا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي فيأعداد املسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم املسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة:
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  2من شهر  - 2019 / 05حسب وسيلة القتل
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

أسلحة ووسائل تقليدية
اشتباكات ومعارك عادية

8

قصف جوي

102

11

26

31

6

35

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة

22

7
0

0%

2

4

6

2%

1

1

6

2%

260

100%

3

3

تعذيب وإعدامات

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

0

0

3

1

3

1

0

8

133

72

28%
3%

1

اغتيال وقنص

169

65%

21

64

0

22

3

5

0

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي الضحايا

0

0

3

1

0

8

133

21

64

0

22

3

5

0

260

100%

%

0%

0%

1%

0%

0%

8%

1%

2%

0%

100%

0% 25% 8% 51% 3%

والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2؛
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أما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى بحسب املحافظات؛

أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة من األكبر إلى األصغر؛
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أخبارعن الضحايا
يرجى مراجعة املشهد امليداني.

ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أفرجت قوات النظام السوري الجمعة ،عن  27معتقال معظمهم من النساء بعملية تبادل مع (هيئة
تحرير الشام) جرت على معبر بلدة العيس جنوب حلب ،مقابل تسليم األخيرة تسعة أسرى للنظام.
/سمارت – /17.05.2019

ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء
 .1أخبارعن النزوح والتهجيرالقسري
ال يوجد

.2

أخبارعن اللجوء والجاليات
أ .قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الثالثاء ،إن األطفال السوريين الالجئين هم أكثر عرضة للضرب
من غيرهم بمدارس لبنان (في ظل جو سياس ي مشحون بكراهية األجانب) / .سمارت – /14.05.2019
ب .أكد (سليمان صويلو) وزير الداخلية التركية أن  457ألف طفل سوري ُولدوا على األراض ي التركية،
وأكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات لالجئين في أنحاء تركيا جميعها/ .شام – /18.05.2019
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ا
خامسا :املشهد امليداني (3)2
تطورات املشهد امليداني

.1
أ.

ب.
ج.
د.

ه.
و.
ز.

ح.
ط.

أعلن (منسقو استجابة سورية) يوم االثنين ،ارتفاع أعداد الضحايا املدنيين في الحملة العسكرية على
إدلب إلى  455مدنيا بينهم  139طفال ،في ما تجاوز عدد النازحين  260ألف نسمة/ .جيرون –
/13.05.2019
سيطرت قوات النظام السوري االثنين ،على قرى تل هواش والجابرية والتوبة والشيخ إدريس شمال
مدينة حماة ،بعد اشتباكات خفيفة مع الفصائل العسكرية باملنطقة/ .سمارت – /13.05.2019
سيطرت قوات النظام السوري األربعاء ،على قرية الحويز في منطقة سهل الغاب غرب حماة ،بعد
مواجهات مع فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية /سمارت – /15.05.2019
قالت األمم املتحدة في بيان يوم الخميس إن ما ال يقل عن عشرة مدنيين قتلوا ،بينهم أربعة أطفال،
وأصيب  30آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب
السورية مساء الثالثاء/ .رويترز – /16.05.2019
قالت وكالة سانا الرسمية السورية لألنباء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت ألجسام غريبة
دخلت من األراض ي املحتلة إلى أجواء املنطقة الجنوبية/ .سانا – /18.05.2019
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة ،بالصواريخ مواقع لقوات النظام السوري وميليشيا
(الحرس الثوري) اإليراني في منطقة الكسوة قرب العاصمة السورية دمشق/ .سمارت – /18.05.2019
قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف
صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها (املجموعات اإلرهابية) ،ما أدى ملقتل شخص وإصابة آخرين في
جبلة/ .رويترز – /18.05.2019
طلبت روسيا من تركيا أمس الجمعة ،وقف إطالق النار والقصف على إدلب وحماة مقابل بقائها،
والنظام في املناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في ريفي حماة الشمالي والغربي/ .جيرون – /18.05.2019
قالت (الجبهة الوطنية للتحرير) ،السبت ،إنها ترفض رفضا قاطعا أي هدنة لوقف إطالق النار شمالي
ووسط سورية ،ما لم ينسحب النظام السوري من املناطق التي تقدم لها/ .سمارت – /18.05.2019

 2يقصد بالمشهد الميداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها وما يترتب عنها.
 3ال نسجل عمليات القصف والمعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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ي .قال عمال إنقاذ يوم السبت إن الضربات الجوية في شمال غرب سورية توقفت خالل الساعات االثنتي
عشرة املاضية ،في حين وصل مسلحون تابعون للمعارضة وتدعمهم تركيا إلى خطوط الجبهة للتصدي
لقوات الجيش والقوات الروسية الحليفة له .وقال متحدث باسم مسلحي املعارضة إنهم رفضوا مقترح
موسكو وقف إطالق النار ما دامت قوات الحكومة باقية في القرى التي دخلتها في األسابيع األخيرة.
/رويترز – /18.05.2019
ك .قالت وزارة الدفاع الروسية ،يوم االثنين ،إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها
الجوية الرئيسة في سورية في مطلع األسبوع ،واتهمت مقاتلي ما كان يعرف باسم جبهة النصرة
باملسؤولية عن الهجوم .وأضافت أنها أسقطت ستة صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة
الالذقية السورية/ .رويترز – /20.05.2019
ل .فرضت قوات النظام السوري حصارا خانقا على مدينة الصنمين شمالي محافظة درعا ،منذ خمسة
أيام ،في إثر اشتباكات جرت األربعاء املاض ي بين شبان من املدينة وعناصر من النظام ،أدت إلى مقتل
ضابط وعنصر من األمن الجنائي .ومنعت دخو َل املدنيين إلى املدينة وخروجهم منها ،باستثناء طلبة
الجامعات ،كما منعت إدخال املواد الغذائية واألساسية ،وبعض أنواع من األدوية ،ونشرت قناصين،
على األبنية املرتفعة حول املدينة وفوق املراكز األمنية/ .جيرون – /20.05.2019
مُ .قتل  9مدنيين بينهم أطفال وسيداتُ ،وأصيب آخرون ،مساء األحد ،من ّ
جراء استهداف الطيران الروس ي
األحياء السكنية لبلدة كفرنبل ،إضافة إلى مقتل ثالثة مدنيين ،في قصف مدفعي لقوات النظام على
مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي/ .جيرون – /20.05.2019
ن .أعلنت مديرية الصحة (الحرة) األحد ،توقف  90منشأة طبية عن تقديم خدماتها للمدنيين نتيجة
الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظتي إدلب وحماة/ .سمارت – /20.05.2019
س .عاد التصعيد بشكل مكثف وعنيف ضمن منطقة (بوتين – أردوغان) منزوعة السالح ،وذلك عبر
القصف الجوي والبري بعشرات الضربات ،إضافة إلى املعارك العنيفة ،ليكون ذلك في منزلة اإلعالن
عن انهيار كامل للهدنة الروسية – التركية املؤقتة/ .املرصد السوري – /20.05.2019
ع .وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل نحو  130مقاتال من تنظيم (الدولة اإلسالمية) وقوات
النظام واملليشيات املوالية لها خالل أقل من شهرين ضمن حرب االستنزاف في البادية السورية ،حيث
ما تزال محاور واسعة ضمن البادية السورية تشهد عمليات عسكرية عبر هجمات مباغتة ومتكررة
لعناصر تنظيم (الدولة اإلسالمية) على مواقع قوات النظام واملليشيات املوالية لها ،أو عبر عمليات
التمشيط التي تنفذها قوات النظام هناك .وذلك في ظل سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة من
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البادية تصل إلى  4000كلم مربع ممتدة من جبل أبو رجمين شمال شرق تدمر وصوال إلى ريف دير الزور
الغربي/ .املرصد السوري – /20.05.2019

.2

خرائط السيطرة والنفوذ4
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع السيطرة على األراض ي السورية كلها؛

املصدر :جسور للدراسات – 2019/ 05 / 01

4باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش ،حيث يتم قضمها تدريجيًا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في
ريف دير الزور الشرقي ،ولصالح قوات النظام في بادية الشام ،فإن مواقع السيطرة والنفوذ في باقي مناطق القطر أصبحت
شبه مجمدة ،ونفضل عدم تكرار خرائطها في كل تقرير.
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 -الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض

ي السورية 5

املصدر :مرصد حرمون – تحديث 2019/ 05 / 20

5ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون ،ونظيرتها في المواقع
األخرى ،والسبب الرئيس هو المساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.
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ُ
 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر تقدم قوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي؛

املصدر :جسور للدراسات – 2019/ 05 /15
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ُ
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر توزع السيطرة العسكرية في شمال غرب سورية؛

املصدر :جسور للدراسات – 2019/ 05 / 15

ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته
ال يوجد
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ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها6
.1

على املستوى السياس ي
أ .طالب (نصر الحريري) رئيس هيئة التفاوض السورية ،بضرورة املحافظة على اتفاق خفض التصعيد
في الشمال السوري وحماية املدنيين فيها ،مؤكدا أن النظام وروسيا يتخذان من اإلرهاب ذريعة
الستهداف املدنيين وتدمير البنى التحتية واملستشفيات واملدارس/ .شام – /14.05.2019

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
أ .توفي املفكر السوري الكبير الطيب تيزيني ،ليل أمس ،في مسقط رأسه مدينة حمص ،عن عمر ناهز
 85عاما ،بعد صراع طويل مع املرض/ .جيرون – /18.05.2019

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .قالت (إلهام أحمد) الرئيسة املشتركة ملجلس سوريا الديمقراطية :إن الواليات املتحدة التريد حربا في
املنطقة اآلمنة املزمع إنشاؤها شمال سورية ،الفتة إلى أن وجود قواتهم (سوريا الديمقراطية) في هذه
املنطقة اآلمنة لن يكون سببا للمشكالت مع تركيا ،بل على العكس وجودها في تلك املنطقة سيفيد
تركيا/ .شام – /12.05.2019

 6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح >المعارضة السورية< يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه سياسيًا أو عسكريًا
(باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه المعارضة وتصنيفنا لها.
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ب .أعرب القائد العام لـ (قوات سوريا الديمقراطية) مظلوم كوباني عن أمله في أن تبقي واشنطن قواتها في
سورية ،محذرا الواليات املتحدة من (تكرار خطئها في العراق) .حيث إن الفراغ الذي تركه االنسحاب
األميركي من العراق عام  2011أفسح املجال لقيام تنظيم (داعش)/ .شام – /13.05.2019

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
أ .التهمت الحرائق آالف الدونمات من األراض ي املزروعة بمحصولي القمح والشعير في مناطق مختلفة
بمحافظة الحسكة خالل يومين/ .سمارت – /19.05.2019
ب .احترق حوالى  350ألف متر مربع من األراض ي الزراعية ،االثنين ،شمالي محافظة الرقة ألسباب مجهولة.
/سمارت – /20.05.2019

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل
املتحالفة معه
ال يوجد

ا
عاشرا :املستجدات على صعيد العملية السياسية
ال يوجد

حادي عشر :املستجدات على صعيد العدالة
 .1بدأت السلطات القضائية السويدية التحقيق في شكاوى قدمها سوريون بحق  25شخصية رفيعة
املستوى في أجهزة النظام السوري األمنية بخصوص التعذيب في سجونه .وقالت (لجنة جرائم الحرب
السويدية) في بيان الخميس ،إن السلطات القضائية استجابت على وجه السرعة ألول شكوى جنائية
16
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قدمت في البالد بشأن التعذيب في سورية ،بعد أن قدم تسعة سوريين الشكوى في شباط املاض ي بمبدأ
االختصاص العاملي ضد كبار الضباط في النظام .وأشارت إلى أن السلطات السويدية يمكنها مقاضاة
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بموجب مبدأ (الوالية القضائية العاملية) ،كما حصل في دول
أوروبية أخرى مثل فرنسا وأملانيا والنمسا حيث أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات من النظام
لتورطها بالتعذيب/ .سمارت – /16.05.2019

ثاني عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .دعا نائب املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة السفير جوناثان كوهين ،خالل جلسة مجلس األمن
الدولي حول إدلب ،روسيا إلى اتخاذ أربع خطوات في سورية ،أوالها تهدئة العمليات العسكرية كافة في
إدلب وحماة ،وااللتزام باتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر  ،2017وثانيا كفالة
تقديم املساعدات اإلنسانية ،وثالثا تشجيع دمشق على اتخاذ جميع اإلجراءات للوصول إلى املناطق
التي تحتاج إلى مواد إغاثية/ .شام – /17.05.2019

.2

روسيا اًلتحادية
أ .قال نائب وزير الخارجية الروس ي ،سيرغي ريابكوف ،أمس الثالثاء(( :أود أن أشدد على أننا ما زلنا قلقين
من التواجد األميركي خلف نهر الفرات .نعد ذلك خطا متعمدا وواعيا باتجاه العرقلة املحتملة لحل
مشاكل استعادة سيادة ووحدة أراض ي البالد))/ .شام – /15.05.2019

.3

دول اًلتحاد األوروبي
أ .دعت بريطانيا وفرنسا وأملانيا يوم االثنين في بيان إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غرب سورية،
وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف األخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من  120مدنيا .وأضاف
البيان ((الضربات الجوية على املراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل املتفجرة
وكذلك استهداف البنية األساسية املدنية واإلنسانية ،وخاصة املدارس واملراكز الصحية ،كلها انتهاكات
سافرة للقانون اإلنساني الدولي))/ .رويترز – /13.05.2019
17
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ب .أعلن االتحاد األوروبي الجمعة ،تمديد العقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري ،حتى
مطلع شهر حزيران /يونيو من العام  ،2020بسبب استمراره بقمع املدنيين/ .سمارت – /17.05.2019

.4

الدول العربية
أ .تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحالتها املباشرة إلى سورية يوم السبت املقبل ،وذلك بعد انقطاع
دام أكثر من ثماني سنوات .وقال املتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي إن استئناف
الرحالت أمر مهم ((نظرا لحجم الجالية العراقية في سورية ،وإضافة لزيادة حجم التبادل التجاري
واالقتصادي بين بغداد والنظام السوري ،وتنشيط الزيارات الدينية والسياحية))/ .سمارت –
/16.05.2019

.5

إيران
أ .دعا ممثل إيران لدى األمم املتحدة ،مجيد تخت روانجي ،خالل اجتماع طارئ ملجلس األمن الدولي
ملناقشة األوضاع في إدلب يوم أمس ،إلى إنهاء الوجود العسكري األميركي في سورية فورا .وقال إن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة ملسار آستانة لكي تبقى إدلب
منطقة لخفض التوتر/ .شام – /18.05.2019

.6

تركيا
أ .قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بالده تعمل على توفير العودة اآلمنة للسوريين جميعهم إلى
ديارهم ،عبر تحرير مناطق جديدة محاذية للحدود التركية السورية/ .شام – /11.05.2019
ب .قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إن الرئيس أبلغ نظيره الروس ي فالديمير بوتين بأن
الحكومة السورية تستهدف التعاون التركي الروس ي في إدلب بانتهاكها اتفاق وقف إطالق النار ،وإن
الهجمات السورية على املدنيين واملدارس واملستشفيات في إدلب ال يمكن عدها مكافحة لإلرهاب.
/رويترز – /13.05.2019
ج .قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،يوم األربعاء ،إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره
الروس ي فالديمير وبوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سورية في أسرع

18

تقرير املرصد عن الثلث الثاني من شهر أيار /مايو 2019

مرصد حرمون

وقت ممكن .وأضاف أن هجمات القوات الحكومية السورية تضر بفرص تشكيل لجنة برعاية األمم
املتحدة لوضع مسودة دستور جديد لسورية/ .رويترز – /15.05.2019

.7

إسرائيل
أ .كشف سالح الجو اإلسرائيلي ،أن منظومة صواريخ إس 300-الروسية في سورية وضعت في الخدمة
يتجهز لتحييدها للتوصل إلى ّ
الفعلية ،وأن الجيش اإلسرائيلي (( ّ
حرية الحركة في كل نقطة أثناء حرب
ّ
بطا ّية صوا يخ ّ
تهدد ّ
حرية
ر
محتملة) .وقال الضابط الكبير في سالح الجو اإلسرائيلي ،تومير بار ،إن (كل ر
نشاطنا وإتمام ّ
مهمتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم))/ .شام – /11.05.2019

.8

األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .دعت بلجيكا وأملانيا والكويت ،أمس األربعاء ،إلى عقد اجتماع طارئ ملجلس األمن الدولي هذا األسبوع،
ّ
ملناقشة أعمال العنف والتصعيد العسكري شمال غرب سورية .ويأتي هذا االجتماع الذي يتوقع أن
ُيعقد هذا األسبوع ،بعد جلسة مغلقة ُعقدت يوم الجمعة املاض ي ،أعربت خاللها دول عدة عن قلقها
من أزمة إنسانية محتملة ،إذا اجتيحت املنطقة عسكريا/ .جيرون – /16.05.2019

.9

أخرى
ال يوجد
ثالث عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 7

 .1نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقاال كتبه مسؤوالن في منظمة (أطباء تحت النار) أكدا
فيه أن الشر سينتصر في إدلب وعموم سورية إذا لم يتدخل الغرب .فـ (الغارات الروسية واألسدية
دمرت خالل األيام العشرة األخيرة  12مستشفى ،وهي جرائم يستعملها بوتين واألسد في الحرب ،من
دون رادع من املجموعة الدولية).

 7غالبًا ما نركز في هذا الفصل على الحدث المهيمن في المدة التي يغطيها التقرير.
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وقال الكاتبان(( :إن األمم املتحدة والحكومات الغربية تعتقد أنه ال ش يء يمكن عمله في سورية،
باستثناء ترك األسد يحقق االنتصار ،وهذا أمر غير معقول ...فإضافة إلى آالف األطفال واملدنيين
األبرياء الذين سيلقون حتفهم قبل أن ينتهي النزاع في سورية ،إننا في الواقع نمنح الضوء األخضر ألي
دكتاتور آخر أو دولة مارقة أو إرهابي بأن يفعل ما فعله األسد من جرائم ضد اإلنسانية لتحقيق مآربه)).
وطالب الكاتبان في ختام مقالهما الدول الغربية بفعل ش يء ،فـ ((الغرب وحده يملك اإلمكانيات املالية
إلعادة بناء سورية والبد أن تكون املساعدات مشروطة باحترام قواعد الحرب واتفاقية جنيف))/ .شام
– /11.05.2019
 .2صحيفة الـ (إيكونوميست) نشرت مقاال بعنوان (مغامرة روسيا العسكرية في سورية تؤتي ثمارها)
يتحدث عن النجاح الباهر للتدخل الروس ي في سورية ،ويؤكد أنه حقق انتصارات متتالية ،وأصبحت
روسيا بسببه ((صانعة امللوك فى دمشق ،وعادت كوسيط قوي فى الشرق األوسط ألول مرة منذ سقوط
االتحاد السوفياتي ))...واألهم من ذلك هو أن كسر هيمنة أميركا على الشرق األوسط بات يدل على أن
روسيا أصبحت قوة عاملية.
حول هذا النجاح الروس ي يقول مستشار السياسة الخارجية للحكومة الروسية ،فيودور لوكيانوف:
((لقد كان النجاح العسكري أكبر بكثير مما توقعه أي شخص ،فقد أثبتت موسكو فى سورية أن لديها
كفاءة في استخدام القوة العسكرية ،مقارنة بالتجربتين السابقتين في جورجيا وأوكرانيا ،أما من
الناحية السياسية ،فقد كانت املفاجأة أكبر)).
((لقد بات الدبلوماسيون الروس الذين قضوا عقودا متفرجين على اإلدارة األمريكية وهي تقود عملية
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ،يسعدون اآلن بمعرفتهم أنه يتعين على أمريكا اليوم أن تراقب
األوضاع ،في حين تتفاوض روسيا ،وتركيا ،وإيران ،على مستقبل سورية ،وتقود الحكومة السورية،
بدعم من قاذفات القنابل الروسية ،عمليات إعادة السيطرة على محافظة إدلب ،آخر منطقة رئيسة
ما زالت فى أيدي املتمردين ...ومما يلفت النظر أن روسيا قد تمكنت من االحتفاظ بصداقات مع جميع
الخصوم فى املنطقة :إسرائيل وإيران ،تركيا واألكراد ،اململكة العربية السعودية وقطر)).
وجوابا على السؤال :كيف نجحت روسيا في ما فشل فيه اآلخرون؟ يرى كاتب املقال أن من عوامل نجاح
روسيا احترام بوتين اللتزاماته ،وثباته على مواقفه ،أمام فقدان ثقة الحكام العرب باإلدارة األميركية،
التي تقدم مثاال تلو اآلخر عن عدم مباالتها بحلفائها.
ولكن تضيف الصحيفة أن ((القوة التى يحاول بوتين إبرازها فى الخارج ،على أمل أن يعزز مكانته فى
الداخل ،هشة للغاية ،فالعالم متعدد األقطاب الذي سعى إلى تحقيقه قد يترك روسيا على الهامش،
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فهي ال تملك القوة العسكرية األمريكية ،وال القوة االقتصادية الصينية))/ .املصري اليوم –
/14.05.2019
 .3نشرت صحيفة (ملليت) التركية مقاال بعنوان (شرارة إدلب ..حان الوقت إلعادة أنقرة التفكير) تناول
موقف أنقرة الغامض من التطورات العسكرية األخيرة في إدلب ،حيث تنشغل بشؤونها الداخلية في
الوقت الذي تهاجم فيه قوات األسد والطيران الروس ي محيط إدلب ،مع ما قد يرتبه ذلك من نتائج
إنسانية وسياسية وعسكرية.
يشير الكاتب إلى أسلوب روسيا في (مكافحة اإلرهاب) الذي ((يتمحور حول القضاء املبرم على
(اإلرهابيين) من دون االلتفات كثيرا ملا يصيب املدنيين في األثناء .املؤشرات الحالية تظهر أن بوتين بدأ
بتطبيق هذه السياسة)).
يتوقع الكاتب أن الهدف من هذه الحملة هو السيطرة على طريقي حلب-الالذقية وحلب-حماة(( .وهذا
الهدف العسكري يعني اندالع قتال شديد جنوب إدلب وجنوب شرقها ،وهو ما يجعل نشوب أزمة
إنسانية أمرا يستحيل تفاديه)).
املشكلة بالنسبة لتركيا كما يقول الكاتب ،ال تقتصر على الالجئين املتوقع تدفقهم إلى األراض ي التركية،
بل تشمل أيضا ضمان أمن القوات املوجودة في نقاط املراقبة ،لذلك على أنقرة ((إعادة التفكير فيما
تم إنجازه وما لم يتم ،ومنح األولوية ألمن العسكريين))/ .ترك برس – /16.05.2019
 .4قالت صحيفة (واشنطن بوست) األميركية في افتتاحية لهاّ (( ،إن كارثة إنسانية جديدة تلوح في األفق
بسورية ،في حال بدأ النظام السوري وداعموه ،روسيا وإيران ،هجوما على إدلب التي تضم نحو 3
ماليين شخص)).
تتوقع الصحيفة أن يتسبب الهجوم بكارثة إنسانية أكبر من أي كارثة سابقة في سورية .تتمثل في ((موجة
ُ
جديدة وهائلة من الالجئين يمكن أن تغرق تركيا ،وربما تصل إلى أوروبا.))..
وتستغرب الصحيفة بطء استجابة ترامب وصمته حيال كل تلك املخاطر ،وعلى األميركيين أن ُيخدعوا
بالهدنة وهدوء الجبهات ،ف ـ ((تاريخ الصراع في سورية يقدم درسين واضحين؛ األول هو أن نظام األسد
يسعى الستعادة السيطرة على كامل أراض ي البالد بالقوة بغض النظر عن تكلفة ذلك ،كما أن التجارب
أثبتت أن تأكيدات الروس للمبعوثين األمريكيين ال قيمة لها)).
ّ
أكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها ((أنه ال وجود لسالم دائم في سورية ما لم تكسر الروابط التي تربط
روسيا وإيران بنظام األسد ،فالواليات املتحدة ال تستطيع فرض هذا التغيير ،لكنها يمكن أن تصر على
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منع أي هجوم آخر على إدلب ،كما يجب على واشنطن أن تضع ذلك في جدول أعمال القمة التي ستجمع
ترامب بنظيره الروس ي في اليابان ،الشهر املقبل))/ .الخليج أونالين – /17.05.2019

رابع عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
بينما تواصلت خالل املدة املنصرمة من الشهر الجاري غارات الطيران الروس ي وطيران النظام على مناطق
متفرقة من إدلب وحماة وريفيهما ،وتوسع استهداف املدنيين في املدينتين ،وسقط العشرات ضحايا حرب النظام
وروسيا على مناطق سيطرة املعارضة السورية املسلحة ،وانتهاك روسيا كل ما ُبني عليه مؤتمر سوتش ي من
مناطق خفض التصعيد ،وضربها بعرض الحائط كل الوعود التي قطعتها للضامن التركي ولغيره ،برزت مشكلة
كبيرة في خطرها تتمثل في نزوح مئات األلوف من املدنيين السوريين عن هاتين املدينتين وأريافهما.
ُت ّ
قدر بعض اإلحصاءات غير الرسمية عدد النازخين من إدلب بين  150و 400ألف سوري ،من املدنيين
الذين ال ذنب لهم ،والهاربين من عشوائية النيران الروسية ونيران النظام ،وأكثر من نصفهم طبعا من األطفال
ّ
والنساء ،وجلهم ممن ينزح نزوحه الثاني وربما الثالث ،هربا من حمم سالح الجو الروس ي واألسدي ،وهربا من
موت يالحقهم كوباء ال شفاء منه.
من نزح عن إدلب يعيش أوضاعا غاية في السوء ،فالجميع ترك كل ما يملك تقريبا هربا من حرب مفاجئة
صاعقة ،بدأت نهاية الشهر املاض ي بشكل سريع ،فالتحف غالبيتهم العراء وظل األشجار مأوى موقت له ،في ما
ّ
القلة القليلة منهم مكانا بسقف يلجأ إليه ،وسط حاجة ّ
ملحة إلى كل ش ي ،من الغذاء واللباس واألدوية
وجد
واملرافق األساسيةُ ،لتضاف مئات األلوف هذه إلى ماليين من السوريين سبقوهم في نزوح ال يعرفون له نهاية،
في ظل نظام ال يعرف للحرب والقتل نهاية.
تتفاقم مشكلة النازخين والالجئين السوريين يوما وراء يوم ،ليس داخل سورية فحسب ،وإنما خارجها
أيضا ،ففي هذه األوضاع السيئة ،أبلغ مجلس الدفاع األعلى في لبنان الالجئين السوريين هناك بقرار يقض ي
بإزالة أسقف كل املخيمات الثابتة والبيتونية ،واإلبقاء على الخيام ضمن هذه املخيمات فحسب ،في خطوة
تهدف لعمل ضغوط إضافية على الالجئين السوريين في لبنان خشية أن يستوطنوا ،األمر الذي يزيد من
معاناتهم الحياتية اليومية.
ونص القرار ُيشير إلى ضرورة إزالة أسقف مخيمات البيتون والتوتياء ،ألن بناء هذه املخيمات بهذه الطريقة
وفق املجلس اللبناني -يعد توطينا لالجئين السوريين ،وبناء عليه اتخذ املجلس القرار بتعديل بناء املخيماتوإزالة األسقف ،وإبقاء الالجئين السوريين تحت أسقف الشوادر والبالستيك والهواء الطلق.
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ووفق قاطني املخيمات ،فإن الالجئين ّ
يحملون املسؤولية مفوضية األمم املتحدة التي لم تضع خطة واضحة
لكيفية العمل ،ويناشدون األمم املتحدة واالتحاد األوربي أن يجدوا حال جذريا مع الحكومة اللبنانية لوقف
الضغوط التي يتعرض لها الالجئون السوريون في لبنان ،أو إخراجهم من لبنان في حال كان وجودهم فيه عبئا
أمنيا أو اقتصاديا أو إنسانيا عليه.
ويعيش في لبنان ،وفق منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في لبنان ،فيليب الزاريني ،حوالي  1.5مليون
الجئ سوري ،في تصريح له مطلع العام الجاري ،حيث أشار حينها إلى عودة حوالى  16إلى  17ألف شخص في عام
 .2018و 14ألف شخص عام .2007
بالعودة إلى نازحي إدلب وريفه ،يالحظ أن مؤسسات املعارضة السورية لم تستطع مد يد العون إليهم ،ولم
ُتحاول أن تثير قضيتهم بوصفها قضية إنسانية كبيرة خطرة ،وعلى الرغم من أنها تعاني َ
ضيق ذات اليد ،إال أنها
لم تقم على األقل بالخطوات السياسية واإلعالمية الكافية لتسليط الضوء على مأساتهم الكبيرة.
هذه الحالة الالإنسانية التي يمر بها النازحون والالجئون السوريون ،داخليا وخارجيا ،الذين تجاوز عددهم
نصف عدد سكان سورية ،وهي حالة استثنائية ال مثيل لها منذ الحرب العاملية الثانية ،وال بد أنها تستحق
اهتماما استثنائيا من املعارضة السورية ،من مؤسسات وهيئات ومراكز ،على املستوى اإلغاثي واإلنساني
واإلعالمي والسياس ي ،ويجب أن ال تنس ى تلك الهيئات كلها أن اإلنسان السوري البسيط هو قلب الثورة وهدفها،
وهو الغاية واملنتهى ،ومن دون حمل قضيته ،وفهم شجنه ،والتضامن مع معاناته ،وعيش مأساته ،سيكون
هناك خلل بين الطرفين ،يزيد الهوة املوجودة حاليا ،والتي يجب أال تزيد.
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