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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
نبدأ باملشهد امليداني ،حيث طغت أخبار الهجوم العسكري الذي تشنه قوات النظام وامليليشيات الداعمة
لها ،إضافة إلى الطيران الروس ي على منطقة خفض التصعيد في إدلب ،والتي تشمل إضافة إلى إدلب وريفها،
جزءا من ريف حماة الشمالي ،وريف الالذقية الشمالي الشرقي ،وريف حلب الجنوبي .وقد تركز الضغط
العسكري الذي بدأ في آخر نيسان الفائت على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
أسفرت الحرب عن تقدم طفيف لقوات النظام في ريف حماة الشمالي (انظر الخريطة رقم  ،)2لكن املقاومة
شرسة جدا ،وتبدو مهمة املهاجمين صعبة على غير ما كان متوقعا .أما الضامن التركي فيقف متفرجا على هذه
املذبحة كما لو أنه موافق عليها ضمنيا.
إضافة إلى الطيران والصواريخ والبراميل وكل أنواع السلحة ،تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن أن
القوات الروسية والسورية تستخدم في حملتها الذخائر العنقودية والسلحة الحارقة ،وتستهدف املدنيين
واملناطق املأهولة ،واملراكز الطبية واملدارس والبنية التحتية.
أسفرت الحملة حتى اآلن عن مقتل  700مدني على القل ،بينهم  205أطفال ،وتشريد نصف مليون شخص
من بلداتهم 300 ،ألف تقريبا من ريف إدلب ،و 200ألف من ريف حماة .وأسفرت أيضا عن تدمير  183منشأة
حيوية ،منها  57مركزا طبيا و 71منشأة تعليمية و 31مسجدا و 11مخبزا.
رصدنا في هذه اليام العشر التي يغطيها هذا التقرير (من  01إلى  10حزيران /يونيو  ،)2019مقتل 485
شخصا ،بينهم  106مدنيين ،نسبتهم  22في املئة إلى مجموع القتلى .أما الطفال فسقط منهم  26طفل،ا نسبتهم
 25في املئة إلى مجموع القتلى املدنيين ،ومن النساء سقط  15امرأة يشكلون  14في املئة من القتلى املدنيين.
الغالبية العظمى من القتلى سقطوا في رفي حماة وإدلب بسبب الحرب إياها ،ففي حماة سقط  241قتيال
يشكلون نصف عدد القتلى ،بينهم  29مدنيا ،وفي إدلب سقط  157قتيال ،بينهم  59مدنيا .أما قتلى الالذقية الـ
 22فجميعهم من املقاتلين الذين سقطوا في املعارك بين قوات النظام والفصائل املسلحة في منطقة جبل
التركمان في ريف املحافظة الشرقي.
في ملف اللجوء ،نرصد تزايد الضغوط على الالجئين السوريين في لبنان ،حكوميا وشعبيا ،وتدهور أوضاعهم
يوما بعد يوم .فقد بدأت بعض البلديات اللبنانية بإقفال املحالت التجارية لالجئين السوريين ،وثمة خطة لدى
السلطات لهدم مساكن موقتة يقطنها ما ال يقل عن  25ألف الجئ سوري ،نصفهم من الطفال .وقررت
السلطات اللبنانية ترحيل السوريين جميعهم الذين دخلوا لبنان بطريقة غير نظامية بعد  24نيسان /أبريل
املاض ي ،وتسليمهم للسلطات السورية .ونذكر أخيرا أن المن العام اللبناني علق تجديد اإلقامات للسوريين
بذريعة تحسين طريقة معالجة ملفاتهم.
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الالفت أيضا هذه املدة هو هذا الكم املهول من الحرائق التي التهمت مئات الهكتارات من حقول القمح
والشعير في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحماة وحلب .أما السباب فكثيرة ،يأتي في مقدمتها نشاط
داعش االنتقامي بناء على توجيه من قيادتها بحرق حقول العداء واملرتدين .ومن أسبابها قصف قوات النظام
على املحصوالت بمثل ما حدث في حماة وحلب.
نختم تكثيفنا هذا بخبر مقتل عبد الباسط الساروت ،وهو يقاتل ضمن صفوف جيش العزة في ريف حماة
الشمالي لصد هجوم النظام على املنطقة ،منهيا بذلك مسيرة مشرفة من النضال السلمي فاملسلح ضد نظام
الطغيان السدي.

ا
ثانيا :الضحايا
بيانات عن الضحايا1
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 / 06حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

مج القتلى حسب المحافظة

0

7

1

0

3

0

241

18

157

0

%

0%

1%

0%

0%

1%

الالذقية

مج القتلى المدنيين

0

0

1

0

0

0

29

6

59

0

رجل مدني

1

الرقة

14

4

36

دير الزور

امرأة

6

1

8

7

22

7

18

379

78%

1

26

5%

15

3%

65

13%

0

10

1

0

106

22%

22

17

19

0

485

100%

5%

4%

4%

0%

100%

الحسكة

طفل

9

1

15

مقاتل

3

مج الفئة

212

12

98

الفئة

%

10

0% 32% 4% 50% 0%

1مالحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى) التكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في فقرة (أخبار عن الضحايا) .لذلك يكون العدد المسجل لدينا غالبًا أقل من العدد الحقيقي.
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعتبر القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعني ارتفاعًا وهميًا في أعداد القتلىالمسجلين من الرجال ،يقابله انخفاض وهمي في أعداد المسجلين من باقي الفئات.
 القتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم ،وهذا يعني أن الرقم المسجل من القتلى النساء ،يمثل البالغات فقط. -تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل.
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة؛

5

مرصد حرمون

مرصد حرمون

تقرير املرصد عن الثلث الول من شهر حزيران /يونيو 2019

والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 / 06حسب 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
قصف جوي

3

7

128

6

63

12

112

4

87

10

مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة

4

7

1

اغتيال وقنص

1

5

1

أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية

17

2

تعذيب وإعدامات

14

1
0

7

1

0

3

0

241

18

157

0

22

17

19

0

223

46%

223

46%

23

5%

8

2%

7

1%

1

0%

485

100%

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

7

1

0

3

0

241

18

157

0

22

17

19

0

485

100%

%

0%

1%

0%

0%

1%

5%

4%

4%

0%

100%

0% 32% 4% 50% 0%

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 حسب املحافظة ،مرتبة من الكبر إلى الصغر؛
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مرصد حرمون

أخبارعن الضحايا
 .1وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير أصدرته اليوم السبت ،مقتل  416مدنيا في سورية،
ُ
في أيار /مايو املاض ي ،بينهم  107أطفال و 62سيدة .ومن بينهم أيضا  14شخصا قتلوا تحت التعذيب.
/جيرون – /01.06.2019
 .2أعلن منسقو االستجابة في الشمال السوري ،يوم االثنين ،أنهم وثقوا ازدياد أعداد القتلى املدنيين إلى
 659ضحية ،بينهم  189طفال ،من جراء الحملة العسكرية التي يشنها النظام على أرياف إدلب وحماة
وحلب ،ووثقوا نزوح  72520عائلة عن منازلها/ .جيرون – /03.06.2019
 .3قال المين العام املساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة ،طالل ناجي ،إن ()1858
فلسطينيا قضوا خالل قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري/ .شام – /08.06.2019

ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ،الحد ،إنها وثقت  394حالة اعتقال تعسفي خالل شهر أيار
الفائت في سورية ،بينهم  21طفال و 14امرأة ،معظمهم على يد قوات النظام السوري/ .سمارت –
/02.06.2019

ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء
 .1أخبارعن النزوح والتهجيرالقسري
 .1قال فريق "منسقو االستجابة" االثنين ،إن  72520عائلة مؤلفة من  471413مدنيا نزحوا من حماة
وإدلب وحلب منذ مطلع شباط الفائت ،بسبب هجمات قوات النظام وروسيا/ .سمارت –
/03.06.2019
ّ
 .2قالت "سارة الزوقري" املتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الحمر في منطقة الشرق الوسط ،إن
"ظروف الطفال في مخيم الهول صعبة للغاية وقاسية" .وأضافت أن "ثلثي سكان املخيم هم من الطفال
ومنهم جرحى ومبتورو أطراف ومرض ى ...وهم ينحدرون من  60دولة ،واحتياجاتهم كثيرة ،فباإلضافة إلى
الحاالت التي تحتاج إلى رعاية طبية أو تدخل جراحي ،هم يعيشون في هذا املخيم بمستقبل مجهول دون
تعليم"/ .شام – /04.06.2019
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 .2أخبارعن اللجوء والجاليات
.1
.2

.3

.4

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد الالجئين السوريين الذين فضلوا العودة طوعا إلى
منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سورية) بلغ حوالى  331ألف الجئ/ .شام – /03.06.2019
شرعت بعض البلديات اللبنانية بإقفال املحالت التجارية التي يديرها ويشغلها الالجئون السوريون،
بدعوى تداعيات ذلك على سوق العمل وقطاع التجارة في البالد .وسبق أن حذرت منظمات حقوقية،
من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن موقتة يقطنها الجئون سوريون ،ما يهدد حوالى  25ألف
شخص ،أكثر من نصفهم أطفال ،بالبقاء من دون مأوى .وكان املجلس العلى للدفاع في لبنان قد أصدر
في نيسان /أبريل ،قرارا بهدم مساكن بناها الجئون سوريون في املخيمات العشوائية ،باستثناء تلك
املصنوعة من الخشاب والشوادر البالستيكية .ويوجد في بلدة عرسال الحدودية مع سورية ،أكثر من
 5680مسكنا من اإلسمنت ،يقطن فيها أكثر من  25ألف شخص ،من بينهم نحو  15ألف طفل ،وقد
منحت السلطات اللبنانية الالجئين السوريين القاطنين فيها مهلة حتى التاسع من حزيران /يونيو لتنفيذ
قرار الهدم/ .شام – /06.06.2019
تعتزم ست واليات أملانية إرفاق مذكرة ملحقة بقرار الحكومة وقف ترحيل الالجئين إلى سورية ،يتم
بموجبها النظر بشكل مختلف إلى السوريين الذين يعترفون بالنظام السوري أو الذين يزورون سورية
خالل مدة التمديد/ .سمارت – /07.06.2019
أكدت "مفوضية المم املتحدة لشؤون الالجئين" أن السلطات اللبنانية قررت ترحيل السوريين الذين
دخلوا بطريقة غير قانونية إلى لبنان بعد تاريخ  24نيسان  ،2019وتسليمهم إلى "دائرة الهجرة" التابعة
لحكومة النظام السوري .وأضافت "املفوضية" في بيان ،أن المن العام اللبناني أصدر أيضا يوم  17أيار
الفائت قرارا منع بموجبه دخول الطفال السوريين دون سن الـ  15إلى لبنان على إقامة والديهما ،على
ّ
الرغم من وجود الكفيل .وأشارت "املفوضية" أن "المن العام" علق موقتا تجديد اإلقامة للسوريين
منذ مطلع أيار الفائت ،بهدف تحسين البرنامج الخاص بمعالجة ملفات الالجئين السوريين املسجلين
لديها/ .سمارت – /09.06.2019
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ا
خامسا :املشهد امليداني (3)2
تطورات املشهد امليداني

.1
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7

جددت قوات السد وميليشياته ،يوم السبت ،استهداف بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي بالفوسفور
الحارق املحرم دوليا ،ما سبب حرائق كبيرة في املناطق املستهدفة/ .شام – /01.06.2019
قال موظفو إغاثة ومسعفون إن سيارة انفجرت مساء البارحة ،السبت ،في سوق مكتظة بمدينة إعزاز
شمالي سورية ،قرب الحدود التركية ،ما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن عشرة أشخاص/ .رويترز –
/02.06.2019
قال مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت يوم الحد لهجوم إسرائيلي على مطار
التيفور العسكري الواقع بمحافظة حمص .وإن الهجوم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين،
فضال عن إصابة مستودع ذخيرة وحدوث أضرار بأبنية ومعدات/ .رويترز – /02.06.2019
ُقتل عشرة أشخاص ،بينهم أربعة مدنيينُ ،
وجرح عشرات آخرون في انفجار سيارة مفخخة عند دوار
النعيم وسط مدينة الرقة ،مساء السبت/ .جيرون – /02.06.2019
ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز االثنين ،إلى  21قتيال و 45جريحا/ .سمارت –
/03.06.2019
أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ،يوم االثنين في تقرير لها ،أن الحملة العسكرية التي تشنها روسيا
والنظام السوري شمالي غرب سورية تستخدم أسلحة محظورة دوليا ،وأسلحة عشوائية ضد املدنيين.
وأضاف التقرير“ :التحالف الروس ي السوري استخدم الذخائر العنقودية والسلحة الحارقة املحظورة
في الهجمات ،إلى جانب السلحة املتفجرة الكبيرة امللقاة جوا ،ولها آثار واسعة ،بما فيها البراميل املتفجرة
في املناطق املدنية املأهولة بالسكان/ ".جيرون – /03.06.2019
ذكرت المم املتحدة يوم الثالثاء أن مقاتلين أحرقوا آالف الدونمات من القمح واملحصوالت الخرى في
شمال غرب سورية ،في حملة حولت إمدادات الغذاء إلى ”سالح حرب“ ،وأجبرت مئات اآلالف من
املدنيين على الفرار/ .رويترز – /04.06.2019

 2يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على الرض السورية ،وما يتعلق بها وما يترتب عنها.
 3ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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مرصد حرمون

 .8سيطرت قوات النظام يوم الثالثاء على قرى (الحردانة ،الحميرات ،القروطية) في ريف حماة الشمالي،
ّ
تصعيد جوي
وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل املعارضة استمرت أكثر من ست ساعات ،وسط
من قبل طائرات النظام على تلك املناطق/ .جيرون – /03.06.2019
 .9قال مدير "فريق منسقو االستجابة الولية – سوريا" محمد حالج ،الحد ،إن القصف الجوي
والصاروخي واملدفعي لقوات النظام وروسيا على املدن والبلدات والقرى جنوب إدلب أدى لنزوح أكثر
من  300ألف شخص ،في ما نزح أكثر من  200ألف شخص من املدن والبلدات والقرى شمال حماة.
وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل  697مدنيا بينهم  203أطفال ،في حصيلة تمتد من  2شباط املاض ي
حتى  9حزيران الجاري .ولفت "حالج" أن القصف استهدف  183منشأة حيوية وبنى تحتية منها "57
مستشفى ونقطة طبية 71 ،منشأة تعليمية 31 ،مسجدا 11 ،فرنا ومخبزا ،سبعة مخيمات ،ستة مراكز
للدفاع املدني"/ .سمارت – /09.06.2019
 .10أرسل "التحالف الدولي" بقيادة الواليات املتحدة الميركية ليل الحد  -االثنين ،تعزيزات عسكرية إلى
قواعده العسكرية في منطقة تل بيدر بمحافظة الحسكة ،مكونة من حوالى  200شاحنة تحمل آليات
ثقيلة وحواجز إسمنتية ،إضافة إلى صهاريج وقود ومعدات لوجستية/ .سمارت – /10.06.2019
 .11قال مدير االستخبارات العسكرية ،رئيس مركز تبادل املعلومات الرباعي ،اللواء الركن "سعد مزهر
العالق" إن العراق تسلم  1143عنصرا من تنظيم الدولة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لغاية
نهاية أيار املاض ي/ .شام – /10.06.2019
 .12أكدت مديرية اآلثار واملتاحف التابعة للنظام ،يوم االثنين ،تعرض نحو  10آالف موقع أثري في سورية
للدمار والنهب ،إضافة إلى تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية خارج سورية/ .جيرون – /10.06.2019
 .13نفذت طائرات النظام الحربية مجزرة في قرية جباال بريف إدلب الجنوبي مستخدمة الصواريخ
الفراغية ،ما أسفر عن استشهاد  7مدنيين على القل ،من بينهم طفل ،إضافة إلى وجود مدنيين عالقين
تحت النقاض/ .املرصد السوري – /10.06.2019
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.2

مرصد حرمون

خرائط السيطرة والنفوذ 4
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع السيطرة على الراض ي السورية كلها؛

املصدر :جسور – آخر تحديث 2019/ 06 / 01

 3باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش ،حيث يتم قضمها تدريجيا 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 الراض

مرصد حرمون
ي السورية؛ 5

املصدر :مرصد حرمون – تحديث 2019/ 06 / 10

 5ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون ،ونظيرتها في املواقع الخرى ،والسبب الرئيس هو
املساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.
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ُ
 -الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر تطورات املعارك والسيطرة في ريف حماة الشمالي؛

املصدر :وكالة ستب – 2019/ 06 / 09
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مرصد حرمون

ُ
 الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر التغيرات على مواقع النفوذ في ريف حماة الشمالي اعتبارا من 05/11ولغاية شهر 05؛

املصدر :جسور – 2019/ 06 / 01
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 -الخريطة رقم ( )4اآلتية تبين النقاط التي استهفها الطيران اإلسرائيلي في الجنوب الغربي؛

املصدر :شام ،نقال عن موقع إسرائيلي – 2019/06/02

ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
ال يوجد

16

مرصد حرمون

تقرير املرصد عن الثلث الول من شهر حزيران /يونيو 2019

مرصد حرمون

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها ()6
.1

على املستوى السياس ي
ال يوجد

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
 .1تسبب قصف قوات النظام السوري باحتراق نحو  240هكتارا من الراض ي املزروعة باملحصوالت
االستراتيجية وأشجار الفستق الحلبي شمالي مدينة حماة/ .سمارت – /01.06.2019
 .2قالت "الحكومة السورية املؤقتة" إن نحو  200هكتار من املحصوالت الزراعية التهمتها الحرائق نتيجة
قصف قوات النظام السوري وروسيا على أراض جنوبي مدينة حلب/ .سمارت – /04.06.2019
ُ
 .3أعلنت قيادة جيش ّ
العزة يوم السبت نبأ مقتل عبد الباسط الساروت متأثرا بجروح أصيب بها
الخميس على جبهات ريف حماة الشمالي ضمن معركة كسر العظام/ .جيرون – /08.06.2019

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
 .1أبدى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ،يوم السبت ،استعداد قواته للحوار مع تركيا والنظام
السوري للوصول إلى الحل في سورية .وقال" :نحن ال نريد الحرب في املنطقة ،نعمل على حل القضايا
بسبل الحوار بعيدا عن الحرب ،ونحن مستعدون للحل السياس ي مع كل الطراف سواء النظام السوري
أم تركيا أم غيرها ،سبيلنا للحل هو الحوار"/ .شام – /01.06.2019

 6لغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السد ،أو يناهضه سياسيا أو عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض
النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
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مرصد حرمون

 .2التقى وفد مشترك من وزارتي الخارجية الفرنسية والهولندية الحد ،مع مسؤولين في "اإلدارة الذاتية"
الكردية بمحافظة الرقة لدعم مناطق سيطرتها شمالي شرقي سورية .وقالت "اإلدارة الذاتية" إن الوفد
الفرنس ي أبدى استعداده لدعمها عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا ،كذلك أبلغها أنه بصدد إنشاء
أكاديمية للتدريب على إزالة اللغام من شمالي شرقي سورية .وأضافت أن الوفد تحدث عن إقامة
اجتماعين في باريس الول في  25والثاني يوم  27حزيران الجاري ،لبحث آلية دعمها ،تشارك فيه "فرنسا
وهولندا ،أميركا وبريطانيا" ودول أخرى/ .سمارت – /10.06.2019

على املستوى العسكري

.2

ال يوجد

على املستويات األخرى

.3
.1

.2
.3
.4

احترق نحو  70هكتارا السبت ،من الراض ي املزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الرقة.
واحترق في وقت سابق حوالى  55هكتارا ،الربعاء ،من الراض ي املزروعة بمحصولي القمح والشعير قرب
قرية الجرنية غربي الرقة/ .سمارت – /01.06.2019
احترق نحو  500هكتار من الراض ي الزراعية في منطقة عامودا شمال مدينة الحسكة/ .سمارت –
/04.06.2019
قدرت مصادر محلية احتراق نحو  2000هكتار من الراض ي املزروعة بالقمح والشعير ليل الثالثاء-
الربعاء ،نتيجة حريق ضخم في محافظة الحسكة/ .سمارت – /05.06.2019
قال مصدر من فوج اإلطفاء بالحسكة إن حريقا في قرية الغيبش على طريق تل تمر شمالي غربي
املحافظة ،التهم حوالى  1000هكتار من الراض ي الزراعية ،بعد أن تمكنوا إخماده بمؤازرة النقاط
املتمركزة في البلدات املحيطة/ .سمارت – /09.06.2019
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ا
تاسعا :املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل
املتحالفة معه
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
عاشرا :املستجدات على صعيد العملية السياسية
ال يوجد

حادي عشر :املستجدات على صعيد العدالة
ال يوجد

ثاني عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
 .1أعلن وزير الخارجية الميركي مايك بومبيو تواصل جهود إقامة منطقة آمنة شمالي سورية للحد من
خطر الهجمات اإلرهابية على تركيا .وأكد أن الواليات املتحدة ستواصل دعم جهود المم املتحدة
الرامية للحل السياس ي في سورية/ .شام – /01.06.2019
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 .2حث الرئيس الميركي دونالد ترامب يوم الحد روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف
محافظة إدلب ،وقال" :نسمع أن روسيا وسورية وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب في سورية
وتقتل بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين .العالم يتفرج على هذه املجزرة .ما هو الغرض؟ ما الذي
ستحصلون عليه؟ توقفوا" .رويترز.03.06.2019 /
 .3أكد املبعوث الميركي الخاص للشؤون السورية ،جيمس جيفري ،الثالثاء ،أن التقارير اإلعالمية التي
تداولتها وسائل اإلعالم حول اعتراف الواليات املتحدة بـ"بشار السد" ،مقابل ضغوطات روسية على
إيران غير صحيحة/ .شام – /05.06.2019

.2

روسيا اًلتحادية
 .1رد الكرملين يوم االثنين على انتقاد الرئيس الميركي دونالد ترامب للتحرك العسكري الروس ي والسوري
في محافظة إدلب السورية ،وقال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين ،إن املسلحين يستخدمون
إدلب قاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية ،واصفا ذلك بأنه غير مقبول/ .رويترز –
/03.06.2019
 .2منعت روسيا ،يوم أمس االثنين ،صدور بيان عن مجلس المن الدولي ،يدين الحملة العسكرية التي
ّ
يشنها النظام السوري في منطقة إدلب ،شمال غربي البالد ،وتخش ى الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة
إنسانية .وقالت روسيا في رسالة ،إن البيان كان "غير متوازن" لنه لم ّ
يتطرق إلى بلدتي هجين والباغوز
حيث عانى املدنيون جراء املعارك بين قوات مدعومة من الواليات املتحدة وتنظيم الدولة ،وكانت بلجيكا
وأملانيا والكويت اقترحت النص بعد اجتماعين طارئين للمجلس؛ على خلفية تصاعد شدة القصف على
إدلب/ .شام – /04.06.2019

.3

دول اًلتحاد األوروبي
ال يوجد
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.4

مرصد حرمون

الدول العربية
 .1قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب إن «معظم اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون في سورية هم من
اإلرهابيين املحتملين» ،الفتا إلى أن «الخطر موجود» ،مشددا على ضرورة التمييز بين املتدين واإلرهابي.
/شام – /09.06.2019

.5

إيران
ال يوجد

.6

تركيا
 .1جدد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو دفاعه عن قضية الالجئين السوريين في وجه من يدعو
تبق لهم بالدا يعودوا إليها/ .شام – /08.06.2019
لترحيلهم عن الراض ي التركية ،مشيرا إلى أن الحرب لم ِ

.7

إسرائيل
 .1قال املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الضغوط اإلسرائيلية والعقوبات الميركية على
إيران ساهمت بالحد من نشاطها في سورية/ .سمارت – /06.06.2019

.8

األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
ال يوجد

.9

أخرى
 .1أكدت منظمة التعاون اإلسالمي يوم السبت عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني
والديموجرافي لهضبة الجوالن السورية املحتلة .وطالبت في بيان أصدرته في ختام قمتها في مدينة مكة
اليوم ،السبت ”بانسحاب إسرائيل الكامل من الجوالن السوري املحتل إلى حدود الرابع من يونيو
 .“1967وأكدت املنظمة عدم اعترافها ”بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي
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للجوالن ،وخصوصا رفض وإدانة القرار الميركي الخاص بضم الجوالن لألراض ي اإلسرائيلية ،واعتباره
غير شرعي والغيا وال يترتب عليه أي أثر قانوني“/ .رويترز – /01.06.2019
 .2أعربت المم املتحدة عن قلقها "البالغ" إزاء استمرار العمال العدائية في منطقة خفض التصعيد في
الشمال السوري ،والتي أسفرت عن مقتل  160مدنيا على القل ،وتشريد مئات اآلالف/ .شام –
/03.06.2019
 .3نفت حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) ،رسميا ،النباء التي تتناقلها وسائل اإلعالم ،حول إعادتها للنظر
بعالقتها مع النظام السوري الحالي .وقال نايف الرجوب ،القيادي البارز في الحركة "إن النظام السوري
الحالي لم يعد له أي وزن أو قيمة ،ومن الخطأ التعويل عليه أو التقرب منه ،وقد ُ
استهلك تماما ،وأصبح
رهانا خاسرا"/ .شام – /08.06.2019
 .4قال منسق المم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية ،بانوس مومسيس ،يوم االثنين،
إن ما يصل إلى مليوني الجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سورية في الوقت
الذي انخفضت فيه أموال املساعدات على نحو خطير/ .رويترز – /10.06.2019
ثالث عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 7

 .1كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية ،في تقرير لها عن فضيحة مدوية ،تمثلت بأن روسيا تقصف
املستشفيات والنقاط الطبية في إدلب مستفيدة من إحداثياتها املقدمة لها من المم املتحدة بغرض
تجنب قصفها ..وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا و"نظام السد" استهدفا خالل شهر واحد فقط ثماني
مستشفيات في إدلب ،على الرغم من حصول موسكو على إحداثيات هذه املستشفيات لضمان عدم
قصفها.
ّ
تقول الصحيفة إن مصادر حقوقية وثقت استهداف أكثر من  24نقطة طبية ،منذ بدأ النظام حملته
العسكرية على إدلب منذ  30أبريل /نيسان املاض ي ،وهي نسبة كبيرة غير مسبوقة بحسب الطباء.
/الدرر الشامية – /01.06.2019
 .2في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يدعوت أحرونوت" اإلسرائيلية ،قال كبير املحللين العسكريين في
الصحيفة ،ألكس فيشمان ،إن املواجهة اإليرانية الروسية ،خالل السابيع الخيرة ،حول ميناء
طرطوس ،هي مرحلة أخرى في سلسلة الصدامات بين الدولتين للسيطرة على ذخائر استراتيجية،
7

غالبا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها التقرير
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اقتصادية وسياسية في سورية .وأشار إلى أن "القوات الروسية املتواجدة في سورية طردت في السابيع
الخيرة ميليشيات مؤيدة إليران بدأت تتموضع في ميناء طرطوس".
كذلك نشر موقع "في أو إيه نيوز" تقريرا ،يتحدث فيه عن التنافس اإليراني الروس ي في سورية ،مشيرا
إلى أن التوترات تزداد بين الدولتين .وجاء في التقرير أن "الشرطة العسكرية الروسية قامت قبل نحو
أسبوعين بمداهمة ضد مليشيا تدعمها إيران متمركزة في مطار حلب الدولي ،وتم اعتقال عدد من قادة
املليشيات بعد الهجوم ،فيما يعتقد أنها آخر جولة من التوتر بين القوات الروسية واإليرانية في سورية".
/عربي /05.06.2019 – 21
 .3صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية نشرت مقاال بمناسبة اإلعالن عن اللقاء االستثنائي ملستشاري المن
القومي لكل من الواليات املتحدة وروسيا وإسرائيل في القدس هذا الشهر ،تناول الصراع غير املعلن
بين روسيا وإيران في سورية.
يرى كاتب املقال أن املسار اإليراني في سورية يشكل تهديدا استراتيجيا لكل من إسرائيل وأميركا وروسيا
أيضا .وأشار إلى الصراع املتزايد بين طهران وموسكو ،والذي ظهر خالل املواجهات التي جرت في شهر
آذار /مارس املاض ي بمدينة البوكمال على الحدود مع العراق ،بين مليشيات املخابرات الجوية التابعة
لألسد ومليشيات تؤيد إيران .كما أشار إلى أن "روسيا تدرب وتسلح مليشيات محلية عن طريق شركات
روسية خاصة" ،وأم موسكو "أمرت السد بإقالة ضباط وجنود يؤيدون إيران من الجيش" .وأكد أن
الجيش السوري أصبح خاضعا لضباط روس.
بحسب كاتب املقال فإن "إيران تلقت صفعتين من روسيا ،الولى عندما رفضت الخيرة طلب بيعها
أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس ،400والثانية أنها تواصل السماح إلسرائيل بمهاجمة
أهداف إيرانية في سورية" .فلموسكو ،يضيف الكاتب" ،مصلحة في إبقاء إيران معزولة"/ .شام –
/07.06.2019
 .4كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ،عن أن النظام السوري يعمل في مناطق سيطرته على هدم
املنازل واملمتلكات التابعة للمعارضين املهجرين ،مشيرة إلى أن النظام أعلن عن  334عملية تدمير بين
أيلول /سبتمبر وكانون الول /ديسمبر  ،2018وفق مانقلت عن تقرير لـ"املعهد الوروبي للسالم".
 .5وذكرت الصحيفة ،أن نظام بشار هدم عددا كبيرا من العقارات واملحالت املتروكة التابعة ملعارضين،
تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد االشتباكات ،الفتة إلى أن من بين الذرائع التي يستخدمها نظام
السد من أجل أهدافه ،زعمه تطهير املباني املتضررة من القنابل ،وإزالة النفاق واملتفجرات والذخائر
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التابعة "للمنظمات اإلرهابية ".وأوضح أن الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو ت ْع ِسير عودة
املعارضين الذي اضطروا ملغادرة البالد ،وتعزيز سيطرته على املناطق ،كما ذكر أن قوات النظام هدمت
مبنى في حي القابون بالعاصمة دمشق ،والذي خضع لسيطرة املعارضة مدة طويلة ،بذريعة القضاء على
بقايا املتفجرات التابعة "لإلرهابيين ".ويشير التقرير إلى هدم عدد من املحالت التابعة لرجل أعمال يدعى
أمجد فاروق ،في املنطقة الصناعية بالقابون ،كما يؤكد أن مثل هذه العمليات باتت شبه يومية ،وتطال
عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين ،وهو أمر يضع ماليين السوريين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في
غموض/ .أورينت نت – /09.06.2019
 .6نشر موقع "ناشيونال إنترست" مقاال للباحثة املتخصصة في شؤون الشرق الوسط في جامعة
كامبريدج ،بورسو أوزكليك ،تقول فيه إن هناك فرصة إلسرائيل وتركيا لالعتراف بتوافق املصالح
الجديد.
تقول الكاتبة إنه "في الوقت الذي تصل فيه الحرب الهلية في سورية إلى نهايتها ،فإن هناك عدم وضوح
حول مستقبل البلد ،ما يشجع على إقامة تحالفات جديدة واختبار عالقات قائمة" .وتشير إلى أن لكل
من البلدين "مصالح استراتيجية في التسوية التي ستسفر عنها نهاية الحرب ،ومع أن إسرائيل وتركيا ال
تنقصهما الخالفات على مدى العقد املاض ي ،إال أن كال منهما ترغبان في رؤية استقرار عبر حدودهما
مع سورية ،لكن لكل منهما مجموعة مختلفة من الولويات بناء على ضروريات المن القومي
والضروريات الجيوسياسية".
تقول الكاتبة إن الهدف املشترك الساس ي بين البلدين هو "الحد من إمكانية الحركة للمجموعات
املسلحة واملليشيات غير املسلحة" .أما الهدف الثاني فهو أن "كال من تركيا وإسرائيل ترغبان في الحد
من النفوذ اإليراني في سورية" .أما الهدف الثالث فهو تأكييد كال الدولتين لعملية سياسية لالنتقال إلى
ما بعد الحرب.
بحسب الكاتبة فإن إطالق قناة للحوار االستراتيجي والسياس ي بين البلدين بشأن سورية ،سيعود عليهما
بمنافع عديدة ،وإن نهاية الحرب السورية "ستوفر فرصة إلسرائيل وتركيا لالعتراف بتالق جديد
للمصالح".
وتختم الكاتبة مقالها بالقول إنه "يمكن لميركا أن تؤدي دورا فعاال في تقريب البلدين لتسهيل االستقرار
في سورية ،خاصة ضد النفوذ اإليراني املتنامي ،وواضح أنه بالرغم من الخطاب الالذع ،فإن التعاون في
املجالين المني والسياس ي سيصبح أمرا ضروريا في الفترة القادمة"/ .عربي /09.06.2019 – 21
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رابع عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
كان هذا الشهر شهر دق ناقوس الخطر إنسانيا في سورية ،فقد أعلنت منظمات سورية ودولية أن ماليين
ّ
السوريين مهددون ويعانون مآس ي تفوق
التصور والتوقع ،خاصة مع استمرار الحملة العسكرية العنيفة ،البرية
والجوية ،التي يشنها النظام السوري وحليفه الروس ي على إدلب ومحيطها شمال غرب سورية.
ّ
فقد حذرت المم املتحدة من أن ينزح مليون أو مليونا سوري باتجاه الحدود مع تركيا إن استمر القتال
واحتدم الصراع في الشمال ،وقال بانوس مومسيس ،منسق المم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة
السورية ،اليوم االثنين" ،نخش ى إذا استمر القتال واحتدم الصراع ،أن نرى مئات اآلالف ،أو مليون أو مليوني
شخص يتدفقون إلى الحدود مع تركيا" ،وأوضح أن المم املتحدة طلبت  3.3مليار دوالر لتمويل املساعدات في
سورية هذا العام لكنها لم تتلق سوى  500مليون دوالر فقط "مما يقوض جهود اإلغاثة شمال غرب سورية"
وفق قوله.
وأجبرت الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا على شمال سورية بنزوح مئات اللوف من
أبناء املنطقة واملقيمين فيها ،والبالغ عددهم أكثر من ثالثة ماليين سوري هربوا من الحرب في مناطق سورية
أخرىّ ،
وقدرت بعض املراصد الحقوقية السورية عددهم بنحو نصف مليون.
الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا تسببت بمقتل مئات املدنيين ،وتدمير مستشفيات
ومستوصفات ومنشآت حيوية وخدمية مدنية.
وهذا الدمار دفع عددا من املنظمات الدولية املعنية واملختصة للتحذير من أن استهداف املستشفيات بات
نهجا للطرفين السوري والروس ي ،وهو يهدد بكوارث كبيرة في الشمال السوري ،وفي هذا السياق وقال مومسيس
"نشاهد هجوما يستهدف فعال ،أو يؤثر على ،املستشفيات واملدارس في مناطق مدنية ،مناطق فيها سكان وأماكن
حضرية ،وهو ما ال ينبغي أن يحدث بموجب القانون الدولي اإلنساني" ،وأضاف "ما يحدث كارثة ...يجب التدخل
من أجل صالح اإلنسانية".
وقالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إن قوات النظام السوري وروسيا استهدفت  24منشأة طبية في
منطقة خفض التصعيد شمال شرق سورية خالل شهر ،ودعت إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس المن
لحماية املستشفيات في سورية.
ونشرت الشبكة تقريرا من  22صفحة ،قالت فيه إن ضعف آليات المم املتحدة عن إلزام النظام السوري
بوقف قصف املستشفيات واملنشآت املشمولة بالرعاية وعجز مجلس المن عن َّ
التحرك بسبب الفيتو الروس ي،
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وعدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية املدنيين واملراكز الطبية واملدنية ،ساهم في استمرار النظام
السوري وحلفائه في قصف املراكز الطبية ببربرية.
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروس ي اإليراني هي املرتكب البرز النتهاكات قصف املنشآت الطبية
وبشكل ئيس بسبب استخدام سالح الطيران ،وأشار إلى أن منطقة إدلب لخفض َّ
التصعيد شهدت منذ 26
ر
نيسان /أبريل  2019حملة عسكرية هي العنف منذ اتفاق سوتش يَّ ،
تسببت في مقتل ما ال يقل عن  265مدنيا،
بينهم  64طفال ،و 50سيدة وتشريد ما ال يقل عن  195ألف نسمة ،وتم االعتداء على مراكز حيوية مدنية ومراكز
َّ
اضطر إدارة معظم املراكز إلى تعليق عملها ،رغم أنها لم تكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية،
طبية؛ ما
وتعرضت بعض املنشأت الطبية لكثر من اعتداء واحد.
ووثق التقرير ما ال يقل عن  39حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الحلف السوري الروس ي في
منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ  17أيلول /سبتمبر  2018حتى تاريخه 29 ،خالل الحملة الخيرة ،منها وكان
النظام السوري مسؤوال عن  15منها ،في حين َّنفذت القوات الروسية  14حادثة ،وتسببت بمقتل ما ال يقل عن
 4من الكوادر الطبية جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوريَّ ،
وتسببت في ُّ
تضرر ما ال يقل عن  24منشأة
طبية  6منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرها مكتب المم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في أيلول/
سبتمبر .2014
ّ
وفي سياق تردي الوضع اإلنساني أيضا ،حذرت منظمات إغاثة دولية بأن أكثر من  5آالف طفل سوري
سيواجهون خطر التشريد إذا ّ
أصرت الحكومة اللبنانية على هدم مبان شبه دائمة شيدها الجئون في لبنان.
ّ
وأكدت (هيئة إنقاذ الطفولة) الميركية وورلد فيجن ،وهيئة (تير دي زوم) السويسرية ،أن الحكومة اللبنانية
ُ
اتخذت قرارا في نيسان /أبريل املاض ي بإزالة كل ما شيد بمواد غير الخشب وألواح البالستيك في بلدة عرسال
الحدودية ،وأمهلت الالجئين حتى التاسع من تموز /يونيو املقبل إلدخال التغييرات الالزمة على مبانيهم وإال فإنها
ستزيل هذه اإلنشاءات.
وقال بيتور ساسين ممثل لبنان في مؤسسة تير ديز أوم "إذا هدمت هذه املنازل فليس لديهم سبيل ملعاودة
بنائها أو استئجار منزل في مكان آخر .وبالنسبة إلى طفل يكاد ال يأكل وال يذهب عادة إلى املدرسة ،فإن فقد املنزل
أمر ينطوي على صدمة شديدة .ونحن نتحدث عن  15ألف طفل".
وفي إطار الهرب من القصف املتواصل الذي تخلفه الحملة العسكرية للنظام وروسيا ،والبحث عن مالجئ
آمنة ،دعا ناشطون سوريون إلى التظاهرة أمام معبر أطمة الحدودي مع تركيا في محافظة إدلب ،تحت شعار
(جمعة الزحف لكسر الحدود والتوجه إلى أوروبا) ،بهدف الضغط على تركيا واالتحاد الوربي لوقف حملة
القصف التي يشنها النظام السوري وروسيا في إدلب ،وهددوا إما أن يصلوا إلى أوربا أو أن تتدخل الدول بقوة
لوقف ما أسموه "اإلجرام الروس ي".
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ُ
تضاف إلى هذه املآس ي اإلنسانية كلها مآس ي حرق محاصيل القمح والشعير في مناطق عدة من الشمال
السوري ،وكذلك نقص العناية الصحية وانعدامها أحيانا في الكثير من مناطق سورية ،وغالء السعار وانقطاع
املياه والكهرباء ،وانعدام المن ،وانفالت الجهزة المنية والقوات العسكرية ،وعدم وضوح أي أمل لحل سياس ي،
وكلها تدفع السوريين للمزيد من اإلحباط النفس ي ،وفي الوقت نفسه التشدد بفكرة ضرورة إنهاء الحكم الحالي،
ليس فقط لنه شمولي وعسكري وأمني وتمييزي ،بل أيضا لنه ال يستطيع أن يؤمن أساسيات الحياة ويستمر
بتدمير حياة السوريين ومدنهم وأرزاقهم من دون تمييز وبشكل عشوائي مقصود.
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