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: نظرة عامة إلى أهم مجر 
ا

 يات املدة أوًل
ها قوات النظام السوري والطيران الحربي الروس ي، بدًءا من نهاية الشهر رب التي باشرتطغت أخبار الح

، على ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب )ضمن املنطقة املشمولة باتفاق 2019املاض ي، نيسان / أبريل 

تها روسيا ملدة ء هدنة عرض. وباستثنا2019ار / مايو على املشهد امليداني لهذا الشهر، أيالهدنة الروس ي التركي(؛ 

ا لقبول 
ً
يومين، ولم تلتزم بها فصائل املعارضة التي أرادت عودة القوات السورية إلى مواقعها قبل الهجوم شرط

ولم يغادر الطيران الحربي  الهدنة؛ فإن الهجوم لم يتوقف طيلة الشهر، واستخدمت فيه أنواع السلحة كلها،

، واملراكز الطبية واملدارس، واملرافق العامة، واملحاصيل ه املدنيون سماء املنطقة؛ واستهدف فيبأنواعه 

ألف  425شخص نصفهم من املدنيين. كما أدى إلى تهجير نحو  1000الزراعية، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 

  منشأة طبية عن العمل. 49 ألفا بحسب األمم املتحدة(، وتوقفت 270أيار/ مايو، ) 27مواطن من بيوتهم لغاية 

تمكنت قوات النظام السيطرة على بعض القرى واملواقع في ريف حماة الشمالي الغربي، منها بلدة قلعة 

 (.2املضيق )أنظر الخريطة رقم 

 عن 
ً

مسؤولين باملعارضة السورية، عن الخبر الالفت أيًضا في هذه الحرب هو ما أوردته وكالة رويترز، نقال

 تمكنهم التعامل مع املدرعات، وصد الهجوم. سلحة النوعية التياملعاضة املسلحة بعض األ  تسلم مقاتلي

 هذا الشهر، بسب الحرب إياها على أرياف إدلب وحماة، فقد رصدنا مقتل 
ً

 1048ملف الضحايا كان ثقيال

، نسبتهم  87املئة، منهم في  36مدنًيا نسبتهم  376شخًصا بينهم 
ً

جموع القتلى املدنيين، و في املئة إلى م 23طفال

 املئة إلى مجموع القتلى املدنيين.في  20امرأة نسبتهن  74

 32قتيل( بسبب تلك الحرب، بينما كان نصيب إدلب  512في املئة من الضحايا سقطوا في حماة وحدها ) 50

حصد الطيران الحربي ثي ضحايا إدلب تقريًبا كانوا من املدنيين الذين قتيل(، لكن ثل 336في املئة من الضحايا )

 ي والروس ي أغلبهم.  األسد

في املقارنات، نجد أن أيار كان الشهر األكثر قسوة ودموية هذا العام، ونالحظ أن فعالية سالح الطيران في 

، بعد أن كان حكًرا على دير الزور القتل عادت بقوة هذا الشهر، وانتقل ميدان القتل الرئيس إلى حماة وإدلب

 ألشهر طويلة.

ألف الجئ سوري في تركيا عادوا إلى  330التركي، من أن ا ما قاله وزير الداخلية في ملف اللجوء، كان الفتً 

 بالدهم للعيش في املناطق التي أصبحت تحت السيطرة التركية بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

ى، السورية في بلدة عين عيس  دية ومناطق سيطرتها، فقد كان هناك مؤتمر العشائرعلى مستوى القوى الكر 

مايو، بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية )مسد(، وهدفه، بحسب بيان مسد، هو  أيار/ 03عقد بتاريخ 

"يهدف "البحث عن حلول للوضع الخطير الذي يمر به وطننا". وقد دعا نظام األسد ملقاطعة هذا املؤتمر بوصفه 
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لتي وجهها زعيم حزب ا إلى الرسالة املهمة اية الصهيونية". نشير أيضً إلى تقسيم املنطقة، ويخدم األجندة األميرك

( عبد هللا أوجالن، القابع في السجون التركية إلى قوات سوريا الديمقراطية، داعًيا PKKالعمال الكردستاني )

 وسائل السياسية ومن دون صراع.إياها إلى حل مشكالتها في سورية ومع تركيا بال

لوضع املتفجر في سورية، بناء على طلب كل من أملانيا لبحث ا ة مغلقةقد مجلس األمن جلسأخيًرا نشير إلى ع

وبلجيكا والكويت، وما عرفناه حتى لحظة كتابة هذه األسطر، أن روسيا عرقلت صدور بيان عن املجلس حول 

 األوضاع في إدلب.

تهامها من األراض ي الزراعية، والالشهر، اشتعال الحرائق في مساحات كبيرة ومتفرقة كان من البارز هذا 

هكتار من القمح والشعير. وفي  4000أكثرها في منطقة الجزيرة، حيث التهمت الحرائق حوالى املحاصيل، وكان 

 هكتار، وكذلك األمر في حلب.     500السويداء أيًضا التهمت الحرائق حوالى 

في سورية، بوصفه  تاميين، بالتدخل اإليرانيد قمتي مكة، الخليجية والعربية، في بيانيهما الخنختم بتندي

 خطًرا كبيًرا على مستقبل البلد، ويخرب الجهد املبذول لتسوية األزمة السورية.    يحمل 
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ا: الضحايا  ثانيا

 2 1بيانات عن الضحايا 

وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب  2019مايو  ( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر أيار/1الجدول رقم )

 املحافظة،

 

 
 (1جدول رقم )

  

                                                             
  :البيانات على مالحظات 1

 في إيرادها أو إهمالها ويتم للتسجيل، تكفي ال( القتلى عشرات)سقوط  أو( القتلى من كبير عددط )سقو  فعبارات محددة، أرقام بهم ترد ال الذين الضحايا إهمال يتم -

 .الحقيقي العدد من أقل غالًبا لدينا املسجل العدد يكون  لذلك(. الضحايا عن)أخبار  فقرة

 في وهمي انخفاض يقابله الرجال، من املسجلين القتلى أعداد في وهمًيا تفاًعاار  يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى نعتبر الفئات، في تفصيل دون  من أعداد ورود عند -

 .الفئات باقي من املسجلين أعداد

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

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

1.  
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%

%003422442518124051317167264مقاتل

%0010002265400040878طفل

%0002002164500000747امرأة

%016300442711300021021521رجل مدني

%017500873921200025037636مج القتلى المدنيين

%011092245125733605134211048100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%1%0%2%49%5%32%0%5%0%4%0%100%

ضحايا شهر أيار / مايو 2019 - حسب الفئة
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 لبيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة؛مان اوالرس
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، وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب 2019( أدناه يبين أعداد ضحايا أيار/ مايو 2والجدول رقم )

 املحافظة ؛

 
 (2رقم ) جدول 

 

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

%000002429423102049015050748اشتباكات ومعارك عادية

%000020212262280200047045قصف جوي

%01300064400391313مفخخات وألغام

%0023000000000050تعذيب وإعدامات

%01100003200070141اغتيال وقنص

%003600010000110212أخرى

%02992245125733605134211048100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%02992245125733605134211048100إجمالي الضحايا

%0%0%1%1%0%2%49%5%32%0%5%0%4%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر أيار/ مايو 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 أما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى وتوزعهم بحسب املحافظات؛

 
 

 ، بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد؛2019أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا أيار/ مايو 
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 مقارنةبيانات  

 سب الفئات واألشهر؛موزعين حب 2019( يبين ضحايا العام 3الجدول اآلتي رقم )

 
 (3قم )ل ر جدو 

 

 (؛3والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم )

 
 

 

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%647262486404672247164مقاتل

%25%39579675873549طفل

%25%176010397743519امرأة

%50%1149714814121571518رجل مدني

%1702143473133760000000142036مج المدنين

%100%817476833717104800000003891100مجموع

ضحايا العام 2019  موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 موزعين بحسب وسيلة القتل؛ 2019( اآلتي يبين ضحايا العام 4الجدول رقم )

 
 (4جدول رقم )

 

  

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%420272285287507177146اشتباكات وقصف أرضي

%25499352301470147638قصف جوي

%7960138893139710مفخخات وألغام

%2081135471تعذيب وإعدامات

%2219221114882اغتيال وقنص

%22182526211123أخرى

%0000000كيماوي

%817476833717104800000003891100مجموع

ضحايا العام 2019 )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 (4والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم )
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 بحسب املحافظات وبحسب األشهر؛ 2019العام ( يبين توزيع ضحايا 5الجدول اآلتي رقم )

 
 (5جدول رقم )

 

 بحسب املحافظات؛ 2019والرسم البياني اآلتي يوضح توزيع ضحايا العام 

 
 

  

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%0001010دمشق

%210032261ريف دمشق

%1243139411درعا

%21879271السويداء

%1000230القنيطرة

%074759241374حمص

%1269256051267817حماة

%13824681225740911حلب

%798412410433672719أدلب

%0000000طرطوس

%310651612الالذقية

%47983311الرقة

%53727854933442174045دير الزور

%81001100الحسكة

%817476833717104800000003891100مجموع

توزيع ضحايا العام 2019 حسب المحافظات وحسب األشهر
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 على املحافظات مرتبة بحسب العدد؛ 2019يوضح توزع ضحايا العام أما الرسم البياني اآلتي ف

 
 

، والوسطي الشهري لضحايا 19، وأيار/ مايو 18يار/ مايو فيقيم مقارنة بين ضحايا أأما الرسم البياني اآلتي 

 ؛ 2019، والوسطي الشهري لضحايا العام 2018العام 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

خالل امرأة في سورية  44طفال و 74مدنيا بينهم  324وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل  .1

 –ام السوري والقوات الروسية. /سمارت على يد قوات النظ ، سقط معظمهم2019 ر نيسانشه

01.05.2019/ 
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 قضوا نتيجة سوء األوضاع املعيشية وغياب الرعاية الصحية في  240قالت األمم املتحدة إن  .2
ً

طفال

 سالمية"ولة اإل مخيم الهول جنوب الحسكة منذ انطالق الحملة العسكرية األخيرة على تنظيم "الد

 /10.05.2019 –رت شرقي سورية. /سما

جثة من مقبرة الفخيخة في ريف الرقة الجنوبي،  670انتشل فريق االستجابة األولية في الرقة حوالى  .3

ا لقتلى عناصر تنظيم الدولة وعدد من املدنيين، وتعد من أكبر املقابر الجماعية. وقال 
ً
والتي تضم جثث

ول من املقبرة خالل األيام نتهي في القسم األ خميس" إن العمل سيياسر الولية "قائد فريق االستجابة األ 

القادمة، وسيبدأ العمل على القسم اآلخر من املقبرة الذي يضم جثث املدنيين الذين نفذ اإلرهابيون 

 /24.05.2019 –بحقهم اإلعدامات امليدانية. /شام 

في سجون طيني تحت التعذيب جئ فلسال 21تل وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مق .4

 /29.05.2019 –أيار الجاري. /سمارت  28حتى  2019سوري، منذ بداية عام النظام ال

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث
حالة اعتقال تعسفي في سورية خالل شهر نيسان  459وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"،  .1

 و 34الفائت، بينها 
ً

 –الشبكة السورية النظام السوري. / دى قواتعظمها لامرأة، م 23طفال

01.05.2019/ 

 معظمهم نساء بعملية تبادل مع "هيئة تحرير  27أفرجت قوات النظام السوري الجمعة، عن  .2
ً

معتقال

/سمارت  .الشام" جرت على معبر بلدة العيس جنوبي حلب، مقابل تسليم األخيرة تسعة أسرى للنظام

– 17.05.2019/ 

قل اعتقلوا في جنوب سورية منذ استعادة مدنًيا على اال 380ثالثاء إن حدة يوم الاألمم املتقالت  .3

 /21.05.2019 –/رويترز  .الحكومة للمنطقة

شاًبا في مناطق متفرقة من محافظة  32اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( الخميس، نحو  .4

 /23.05.2019 –/سمارت  .الرقة، ألسباب مختلفة

معتقل لديها بتهمة  85ر عن أكثر من وم في دير الزو اطية )قسد( الييا الديمقر ت قوات سور أفرج .5

يوًما من عملية مشابهة تم فيها  11، وتأتي عملية اإلفراج هذه بعد ”التعامل مع تنظيم الدولة اإلسالمية“

 /25.05.2019 –شخًصا.  /املرصد السوري  43اإلفراج عن أكثر من 
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ا: النزوح و   للجوءالتهجير وارابعا

 التهجير القسري أخبار عن النزوح و   .1

 ألعداد النازحين من ريفي حماة وإدلب  .1
ً

أصدر منسقو استجابة سورية، يوم الجمعة، إحصاء كامال

خالل الحمالت العسكرية املتتابعة جراء القصف الجوي والصاروخي للنظام وروسيا على املنطقة، 

 /10.05.2019 –. /شام نسمة 537391زحين بلغ مؤكًدا أن العدد الكلي للمدنيين النا

 12طفل تقل أعمارهم عن  2500ذكرت املتحدثة باسم مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أن "نحو  .2

عاما، ممن ولدوا آلباء ينتمون إلى تنظيم داعش يتم احتجازهم مع أمهاتهم في مخيم الهول شرقي 

تهم واحتجازهم فصلهم عن أمها عاما فتم 12مارهم عن الحسكة. أما بالنسبة لألطفال الذين تزيد أع

  /22.05.2019 –في مستوطنات منفصلة مجهولة". /شام 

توصلت "اإلدارة الذاتية" الكردية مع املسؤولين عن مخيم الهول للنازحين جنوب الحسكة، إلى اتفاق  .3

ت "ملتقى العشائر القرار تلبية ملخرجا وجاء .حول إعادة النازحين إلى بلداتهم ابتداء من السبت القادم

 /23.05.2019 –/سمارت  .أيار الجاري  3ذي عقد في مدينة عين عيس ى يوم " الوريةالس

نسمة(،  425438عائلة ) 65452وثقت منظمة "منسقو استجابة سوريا" في تقرير اليوم، نزوح أكثر من  .4

إلى أن عشرات القرى أيار، الفتة  27سان وني 29من جراء الهجمات املستمرة على ريفي إدلب وحماة بين 

أفرغت من سكانها، ضمن السياسية الروسية الرامية إلى تهجير السكان قسًرا، وحرمانهم دات البلو 

  /27.05.2019 –أماكن سكنهم. /شام 

األردنية،  –غادروا مخيم الركبان عند الحدود السورية  نازح 13000قالت األمم املتحدة إن أكثر من  .5

 –/سمارت  .خالل أربعة أيامحمص فظة النظام السوري في محااه مناطق سيطرة قوات باتج

28.05.2019/ 

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثالثاء، إن األطفال السوريين الالجئين هم أكثر عرضة للضرب  .1

 /14.05.2019 –جانب". / سمارت لبنان "في ظل جو سياس ي مشحون بكراهية األ  من غيرهم بمدارس

ألف طفل سوري ُولدوا على األراض ي التركية،  457ية التركية أن لو" وزير الداخلأكد "سليمان صوي .2

 /18.05.2019 –وأكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لالجئين في أنحاء تركيا كافة. /شام 
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السوريين في منطقة  مخيًما لالجئين 14لة أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية، الخميس، قراًرا يقض ي بإزا .3

 /23.05.2019 –/سمارت  .لي شرق لبنانشما رسالع

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن النظام السوري يقوم باختالق الذرائع ملنع عودة  .4

بعضها اآلخر، الالجئين السوريين إلى بالدهم، فهو يختار بعض األسماء التي يقبل برجوعها ويرفض 

العسكرية، وتكبيدهم أعباء سابقة مثل الفرار من  خدمةمن عادوا، واستدعائهم لل ويعمد إلى تخويف

الخدمة العسكرية وغيرها، وكأنه لم يكن هناك حرب. وشدد على أن النظام يقوم بهذه األعمال كي ال 

 /25.05.2019 –يعود أي نازح. /شام 

في عيش سوري عادوا إلى بالدهم للألف الجئ  330صويلو، إن نحو  قال وزير الداخلية التركي سليمان .5

مناطق درع الفرات وغصن الزيتون التي تم تحريرها من عناصر داعش و"ي ب ك". وأضاف أن القاطنين 

 /27.05.2019 –في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، يشعرون باألمن واالستقرار. /شام 

 

ا: املشهد امليداني   4(3)خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

ساعة ماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في  72"، إنه خالل UOSSMاألوسم الطبية "  منظمةقالت  .1

الغارات الجوية والقصف في كل من إدلب وحماة شمالي غرب سورية، واصفة ذلك بأنه سيناريو مروع 

أن  السبعة املاضية. ولفت بيان املنظمة إلىألف في األيام  150مدنًيا ونزوح أكثر من  77تسبب بمقتل 

ؤها بالكامل تقريًبا، الفتة إلى أن املناطق مكتظة بالسكان، حماة يتم إخال  املدن معظمها في شمال

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

وسية قرب مدينة الالذقية مسلحين قصفوا قاعدة حميميم الجوية الر  قالت وزارة الدفاع الروسية إن .2

ورية مرتين يوم االثنين، من دون أن يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى، ومن دون الساحلية في س

 /06.05.2019 –حدوث أضرار بالقاعدة العسكرية. /رويترز 

إدلب الجنوبي وحماة الغربي، وأخرجتها  منشأة طبية في ريفي 12استهدفت طائرات روسية، أمس األحد،  .3

صعيد الجوي من قبل روسيا والنظام، على مدن وبلدات سياق حملة التعن الخدمة بشكل كامل، في 

 /06.05.2019 –/جيرون  .ريفي إدلب وحماة

                                                             
 .وما يترتب عنها امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بهايقصد باملشهد  3
 .ات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يوميةال نسجل عملي 4
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قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الثالثاء، إن قوات النظام السوري وروسيا قصفوا ما اليقل  .4

". "خفض التصعيد يد األخير لهما على منطقةرسة في محافظتي إدلب وحماة، خالل التصعمد 24عن 

 /07.05.2019 –سمارت /

مدنيا بينهم أطفال ونساء الثالثاء، بقصف جوي لروسيا وقوات النظام السوري  60قتل وجرح أكثر من  .5

 /07.05.2019 –على قرى وبلدات بمحافظة إدلب. /سمارت 

تقدمها  ق في شمال غرب البالد، معة السورية السيطرة على بلدة قلعة املضيانتزعت قوات الحكوم .6

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

أعلن )منسقو استجابة سورية( يوم االثنين ارتفاع أعداد الضحايا املدنيين، في الحملة العسكرية على  .7

، في ما تجاوز ع 139دنًيا، بينهم م 455إدلب، إلى 
ً

 –. /جيرون ألف نسمة 260دد النازحين طفال

13.05.2019/ 

سيطرت قوات النظام السوري، االثنين، على قرى تل هواش والجابرية والتوبة والشيخ إدريس شمال  .8

 /13.05.2019 –/سمارت  .مدينة حماة، بعد اشتباكات خفيفة مع الفصائل العسكرية باملنطقة

اة، بعد الغاب غرب حم قرية الحويز في منطقة سهلرت قوات النظام السوري، األربعاء، على سيط .9

 /15.05.2019 –مواجهات مع فصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسالمية /سمارت 

قالت األمم املتحدة في بيان يوم الخميس إن ما ال يقل عن عشرة مدنيين قتلوا، بينهم أربعة أطفال،  .10

مدينة حلب  لالجئين الفلسطينيين قرب آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب 30وأصيب 

 /16.05.2019 –سورية مساء الثالثاء. /رويترز ال

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة، بالصواريخ مواقع لقوات النظام السوري وميليشيا  .11

 /18.05.2019 –/سمارت  .السورية دمشق "الحرس الثوري" اإليراني في منطقة الكسوة قرب العاصمة

قصف على إدلب وحماة مقابل بقائها، والنظام عة، وقف إطالق النار والبت روسيا من تركيا، الجملط .12

 /18.05.2019 –في املناطق التي سيطرت عليها مؤخًرا في ريفي حماة الشمالي والغربي. /جيرون 

شمالي أي هدنة لوقف إطالق النار  ترفض بشكل قطعيقالت "الجبهة الوطنية للتحرير" السبت، إنها  .13

 /18.05.2019 –/سمارت  .وري من املناطق التي تقدم فيهاينسحب النظام السووسط سورية، ما لم 

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم االثنين إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية  .14

نصرة باملسؤولية عن ، واتهمت مقاتلي ما كان يعرف باسم جبهة الالرئيسة في سورية في مطلع األسبوع

سقطت ستة صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة الالذقية م. وأضافت أنها أالهجو 

 /20.05.2019 –السورية. /رويترز 
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تل  .15
ُ
صيب آخرون، مساء األحد، من جّراء استهداف الطيران ال 9ق

ُ
روس ي مدنيين بينهم أطفال وسيدات، وأ

ات النظام على في قصف مدفعي لقو إلى مقتل ثالثة مدنيين،  األحياء السكنية لبلدة كفرنبل، إضافة

 /20.05.2019 –/جيرون  .مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي

منشأة طبية عن تقديم خدماتها للمدنيين نتيجة  90أعلنت مديرية الصحة "الحرة" األحد، توقف  .16

 /20.05.2019 –سمارت /م السوري وروسيا على محافظتي إدلب وحماة. الحملة العسكرية للنظا

منزوعة السالح، وذلك عبر ” أردوغان –بوتين “لتصعيد بشكل مكثف وعنيف ضمن منطقة ة اعود .17

القصف الجوي والبري بعشرات الضربات باإلضافة للمعارك العنيفة، ليكون ذلك بمنزلة اإلعالن عن 

 /20.05.2019 –التركية املوقتة. /املرصد السوري  – انهيار كامل للهدنة الروسية

 من تنظيم  130ن مقتل نحو ري لحقوق اإلنساوثق املرصد السو  .18
ً

وقوات ” الدولة اإلسالمية“مقاتال

النظام واملليشيات املوالية لها خالل أقل من شهرين ضمن حرب االستنزاف في البادية السورية، حيث 

مباغتة ومتكررة ية السورية تشهد عمليات عسكرية عبر هجمات ما تزال محاور واسعة ضمن الباد

على مواقع قوات النظام واملليشيات املوالية لها، أو عبر عمليات ” الميةالدولة اإلس“ظيم لعناصر تن

التمشيط التي تنفذها قوات النظام هناك. وذلك في ظل سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة من 

 إلى ريف دير الز مربع ممتدة من جبل أبو رجمين شمال شرق تدمكلم  4000البادية تصل إلى 
ً

ور ر وصوال

 /20.05.2019 –صد السوري الغربي. /املر 

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الحكومية السورية تصدت صباح يوم األربعاء لثالث  .19

ي جبهة النصرة وسبع دبابات من مقاتل 500هجمات كبيرة شنها مسلحون في محافظة إدلب. وأضافت أن 

كت في الهجمات. وأشارت إلى أن مقاتلين لية الثقيلة شار بيك أب مزودة باألسلحة اآلشاحنة  30ونحو 

سوريين يتمركزون في إدلب شنوا أيًضا هجوًما صاروخًيا على قاعدة حميميم الجوية الروسية يوم 

سقطت أو لم تصل إلى هدفه
ُ
 /22.05.2019 –ا. /رويترز األربعاء، لكن صواريخهم إما أ

تل  .20
ُ
جر يوم األربعاء، من جراء استهداف طائرات آخرون، ف 20وأصيب  في حصيلة أولية،مدنًيا  11ق

النظام الحربية شارع الكورنيش، وسط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى مقتل 

 –/جيرون  .ة جنوبي إدلبمدني في قصف مدفعي من قبل قوات النظام على بلدة معرة حرم

22.05.2019/ 

السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماة األربعاء، استعادة  ل املعارضة، فجر يومفصائ تمكنت .21

الشمالي، بعد ساعات من إعالنها هجوًما عسكرًيا على مناطق عّدة في ريفي حماة الشمالي والشمالي 

 /22.05.2019 –/جيرون  .طرت عليها قبل أيامالغربي، بهدف استعادتها من قوات النظام التي سي
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بعة صواريخ تجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في ية إن مقاتلين أطلقوا أر قالت وزارة الدفاع الروس .22

 /23.05.2019/ .سورية، لكن تم تدمير كل الصواريخ

، بقنابل انشطارية استهدف الطيران الحربي التابع للنظام مساء اليوم األحد، بلدات ريف إدلب الجنوبي .23

ساعة  24دنيين، بعد أقل من زراعية ومنازل املجو وتوزعت على األراض ي الوعنقودية، انفجرت في ال

 /26.05.2019 –/شام  .على استهداف املنطقة بالفوسفور املحرم دولًيا

قال مسؤولون باملعارضة السورية ومصادر من املسلحين يوم السبت إن تركيا أمدت مجموعة من  .24

 .روسيارية املدعومة من صد هجوم كبير للقوات السو اتلي املعارضة بأسلحة جديدة ملساعدتهم في مق

 /26.05.2019 –رويترز /

قال الجيش اإلسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سورية بعد تعرض طائرة  .25

ية إن جنديا قتل ضمن ما إسرائيلية إلطالق نار يوم االثنين، في ما قالت وسائل إعالم رسمية سور 

 /27.05.2009 –/رويترز  .“إسرائيلي عدوان”وصفته بأنه 

إيران قد تنش ئ قاعدة عسكرية بحرية في مرفأ بانياس “قالت صحيفة )نيزافيسيمايا غازيتا( الروسية: إن  .26

، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماس ي ”السوري، الواقع بين قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين

 قرار على املنطقةكون له مفعول مزعزع لالستالنشاط اإليراني في محيط بانياس لن ي“إن  قوله:

من املهم “، مضيًفا: ”فحسب، وإنما أيًضا على تلك القوى التي تسعى لتحقيق االستقرار في املنطقة

ألبيض النظر إلى ما يجري حول امليناء، ألنه قد يصبح في األفق قاعدة عسكرية إيرانية على البحر ا

 /27.05.2019 –جيرون /”. املتوسط

منشأة طبية عن العمل  49مدني نزوحوا وتوقفت ألف  270، إن أكثر من ألمم املتحدة الثالثاءت اقال .27

 –/سمارت  .نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب شمالي البالد

28.05.2019/ 

 من جراء 13مدنًيا بينهم  30قتل اليوم  .28
ً

منطقة  قصف طائرات النظام الحربية واملروحية على طفال

وهي أعلى حصيلة يومية للخسائر البشرية منذ بداية ف حلب وإدلب وحماة، أريافي  ”حفض التصعيد“

 /28.05.2019 –التصعيد العسكري في املنطقة /املرصد السوري 

ألف ضربة  21أكثر من مدنًيا شمال غرب سورية، خالل شهر رمضان، وذلك عبر  240قتل أكثر من  .29

 و 64لضحايا النظام وروسيا. ومن بين ابرية وجوية شنتها قوات 
ً

 –امرأة. /املرصد السوري  46طفال

29.05.2019/ 
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قالت املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية مورغان أورتاغوس، إن إيران بدأت تسحب ميلشيا  .30

عقوبات االقتصادية التي تفرضها واشنطن على "حزب هللا" اللبناني من سورية، نتيجة الضغوطات وال

 /30.05.2019 –يران. /سمارت إ

)أندوف( عادت أمس برعاية « القوات الدولية لفك االشتباك»أفادت وسائل إعالم حكومية روسية بأن  .31

روسية الستئناف نشاطها بشكل كامل في املنطقة العازلة في الجوالن بين سورية واألراض ي املحتلة. /شام 

– 31.05.2019/ 

  



 2019شهر أيار/ مايو  نتقرير املرصد ع مرصد حرمون 

 

 

 
23 

 5خرائط السيطرة والنفوذ  .2

 اض ي السورية كلهازع السيطرة على األر ( أدناه تظهر تو 1م )طة رقالخري -

 
   2019/ 05 / 31 –  املصدر: وكالة ستب 

 

                                                             

 الح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزورباستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تدريجيا لص 3 

شبه مجمدة، ونفضل عدم تكرار خرائطها أصبحت طق القطر في باقي منا، ولصالح قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ الشرقي

  .قريرفي كل ت
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 6الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية  -

  
 2019/ 05 /31تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
والسبب الرئيس هو  ،في املواقع األخرى  ه في مرصد حرمون، ونظيرتهاثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعد  6

  ت عند منطقة السخنة.املساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرا
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
شتباك مع فصائل الي ومناطق اال ريف حماة الشمالنظام في  مناطق تقدم ( أدناه ت

 املعارضة املسلحة؛

 
   2019/ 05/  31 –املصدر: وكالة ستب 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 مناطق تجمع امليليشيات اإليرانية في محافظة حلب؛ ( أدناه ت

 
 23.05.2019تحديث  –املصدر: وكالة ستب 
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ا: املستجدات على مستوى ا  لنظام ومناطق سيطرتهسادسا

 توى السياس ياملسعلى  .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

اجتازت آليات عسكرية وجرافات تابعة للجيش اإلسرائيلي األربعاء، الشريط الفاصل بين الجوالن  .1

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

ى أطراف تجاه مخيم "الشحار" علة دخلت الشريط الحدودي باخمسة عناصر وجرافات عسكريبرفقة 

بلدة جباتا الخشب، وبدأت بفتح طريق وحفر خندق على بعد أمتار من نقطة املراقبة اإلسرائيلية، 

  /01.05.2019 –/سمارت  .وأزالت بعض الخيام هناك

 

 على املستويات األخرى  .3

رحالتها إلى ه " أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل يفرات" اليوم بياًنا قالت أصدرت شركة "طيران اإلما .1

سورية في أقرب وقت ممكن" وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران اإلمارات الرئيس 

التنفيذي للعمليات: "السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران املدني 

 /27.05.2019 –شق". /شام أنف تشغيل رحالتنا إلى دمولة في هذا الشأن لكي نستفي الد

أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، يوم االثنين في بيان رسمي، تسيير رحالتها املباشرة من  .2

 /28.05.2019 –العاصمة دمشق إلى العاصمة العمانية مسقط. /شام 

ل غرب محافظة السويداء، عية شمات واسعة من األراض ي الزرااندلعت نيران األربعاء، في مساحا .3

 /29.05.2019 –/سمارت  .هكتار 500مساحتها بأكثر من  قدرت
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ا: املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها   ( 7)سابعا

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

وجود اتفاقات لتسليم أي  جمعة، عدمب "أبو محمد الجوالني" الأكد قائد "هيئة تحرير الشام" امللق .1

منطقة شمالي سورية، مضيًفا أنه لم يبق إال الخيار العسكري بعد سقوط الحل السياس ي بسبب 

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

ت إلى أن "تحرير الشام" ال تمانع معها. ولفعسكرية إلى مناطق التماس قوات النظام وأرسلت تعزيزات 

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 

 

 على املستويات األخرى  .3

، ليل أمس، في مسقط رأسه مدينة حمص، عن عمر يناهز ينيتيز  الطيب بيرالسوري الك توفي املفكر .1

 /18.05.2019 –/جيرون  .عاًما، بعد صراع طويل مع املرض 85

باحتراق قال الدفاع املدني الثالثاء، إن روسيا وقوات النظام قصفتا عمًدا األراض ي الزراعية، ما تسبب  .2

 /29.05.2019 –ارت / سم .في ريف حلب الجنوبيهكتار من األراض ي الزراعية  200

  

ا: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 على املستوى السياس ي .1

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية )مسد( يوم الجمعة في بلدة عين عيس ى مؤتمًرا للعشائر السورية  .1

جلس في بيان امل قال. و “ون عقده االجتماعيلعشائر السورية تحمي املجتمع السوري وتصا“تحت شعار 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض  اعسكريً  ا أوألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيً  7

 رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. النظر عن 
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أيار/ مايو، في بلدة عين عيس ى، للبحث  3ندعو الجميع للمشاركة في ملتقى العشائر الذي ُيعقد بتاريخ “

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

نبه دعا النظام ومن جا”. شعبناقة التاريخية التي عاشها الفتنة بين السوريين، وتبعدهم من الحقي

يهدف إلى تقسيم املنطقة، ويخدم “عشائَر الجزيرة السورية إلى رفض حضور املؤتمر، بذريعة أنه 

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

 /03.05.2019 –ه الدعوات. /جيرون بعض عشائر الرقة ومنبج لهذ

قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( الجمعة: "هناك مفاوضات مع تركيا عبر وسطاء،  .2

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

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

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

/سمارت  ."الوصول إلى حل في سورية دون االعتراف بحقوق الشعب الكردي واإلدارة الذاتية دستوريا

– 03.05.2019/ 

ا يوم االثنين، دعا فيه قوات سوريا ادرً عبد هللا أوجالن بياًنا نأصدر الزعيم الكردي املسجون  .3

 /06.05.2019 –/رويترز  .الديمقراطية إلى حل مشكالتها في سورية من دون صراع

حرًبا في املنطقة قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية، إن الواليات املتحدة التريد  .4

( في هذه املنطقة اتهم )سوريا الديمقراطيةية، الفتة إلى أن وجود قو اآلمنة املزمع إنشاؤها شمال سور 

/شام  .اآلمنة لن يكون سبًبا في املشكالت مع تركيا، بل على العكس وجودها في تلك املنطقة سيفيد تركيا

– 12.05.2019/ 

ن قواتها في يمقراطية" مظلوم كوباني عن أمله في أن تبقي واشنطأعرب القائد العام لـ"قوات سوريا الد .5

تكرار خطئها في العراق"، حيث إن الفراغ الذي تركه االنسحاب ا الواليات املتحدة من "سورية، محذرً 

  /13.05.2019 –أفسح املجال لقيام تنظيم "داعش". /شام  2011األمريكي من العراق عام 

 

 على املستوى العسكري  .2

 وجد ال ي
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 على املستويات األخرى  .3

محصولي القمح والشعير في مناطق مختلفة عة بزرو دونمات من األراض ي املالتهمت حرائق آالف ال .1

ألف متر مربع من األراض ي  350واحترق حوالى  .بمحافظة الحسكة خالل يومين

 /20.05.2019 –شمالي محافظة الرقة ألسباب مجهولة. /سمارت  االثنين، الزراعية،

ة الرقة من دون معرفة نًما( من الشعير غرب مديندو  50احترق الثالثاء، أكثر من خمسين ألف متر مربع ) .2

دونًما( من األراض ي  30ألف متر مربع ) 30األربعاء، نحو  -التهم حريق آخير ليل الثالثاء باب،  و ساأل 

 /22.05.2019 –املزروعة بمحصول الشعير في محافظة الحسكة. /سمارت 

وبلدات لي القمح والشعير في قرى دونم من األراض ي املزروعة بمحصو  1500ت حرائق بحدود التهم .3

 /24.05.2019 –رت امحافظة الرقة. /سم

آالف هكتار من محصولي القمح والشعير التهمتها  4قالت "اإلدارة الذاتية" الكردية الثالثاء، إن نحو  .4

هكتاًرا  1749رقي سورية. والتهمت الحرائق مؤخًرا الحرائق التي اندلعت في األراض ي الزراعية شمالي ش

هكتار في مدينة  400ريف الرقة، في ما التهمت  هكتاًرا في قرى  1380قة، واملحصوالت في منطقة الطب من

هكتاًرا في  150هكتار شرقي دير الزور، بينما احترق  400هكتاًرا في منطقة القامشلي و 140الحسكة و

تيجة أعمال ب. وأشارت إلى أن الحرائق معظمها نشبت "بفعل فاعل نمنطقة عين العرب شمال حل

 /28.05.2019 –مارت انتقامية". /س

 

ا: املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل  تاسعا

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد
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 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 

  

ا: املستجدات على صعيد العملية السياسية  عاشرا
إيجاد “أنه يريد  ،تهاء جلسة مجلس األمن حول سوريةرية غير بيدرسون بعد اناملبعوث األممي إلى سو  لنأع

، ورجح أن االتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية قد يتم قبل نهاية ”مجموعة دولية ملتزمة باملض ي نحو جنيف

 /01.05.2019 –ملقبل. /جيرون الصيف ا

 

 العدالة حادي عشر: املستجدات على صعيد
شخصية رفيعة  25بحق  التحقيق في شكاوى قدمها سوريون  قضائية السويديةبدأت السلطات ال .1

وقالت "لجنة جرائم الحرب  .املستوى في أجهزة النظام السوري األمنية بخصوص التعذيب في سجونه

نائية الخميس، إن السلطات القضائية استجابت على وجه السرعة ألول شكوى جالسويدية" في بيان 

ريين الشكوى في شباط املاض ي بمبدأ أن قدم تسعة سو ن التعذيب في سورية، بعد قدمت في البالد بشأ

وأشارت إلى أن السلطات السويدية يمكنها مقاضاة   .االختصاص العاملي ضد كبار الضباط في النظام

كما حصل في دول  الجسيمة لحقوق اإلنسان بموجب مبدأ "الوالية القضائية العاملية"، االنتهاكات

درت مذكرات توقيف بحق شخصيات من النظام والنمسا حيث أصأخرى مثل فرنسا وأملانيا أوروبية 

 /16.05.2019 –/سمارت  .لتورطها بالتعذيب

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية ا  ملؤثرة ثاني عشر: املستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

على الرئيس األمريكي والعالم أن يتحدثوا عن  "إن دس ي غراهام مساء االثنينقال السيناتور األميركي، لين .1

.. هناك مجازر تحدث بحق املدنيين وحركة نزوح كبيرة .الهجوم الذي يشنه النظام السوري على ادلب

 –وأضاف: "لقد حان الوقت كي يقف العالم بوجه جزاء دمشق "يقصد بشار األسد". شام  .جراء ذلك"

07.05.2019/   
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بعاء، حالة الطوارئ بشأن النظام السوري والعقوبات التي دونالد ترامب، األر  مدد الرئيس األميركي .2

رسالة وجهها إلى البيت فرضتها واشنطن سابًقا عليه عاًما إضافًيا، رًدا على ممارسات النظام. وذكر في 

طالب بالحرية، ال تمثل وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي ي“األبيض، أن 

د عدم االستقرار في كلطًرا بالنسبة إلى السوريخ
ّ
سياسات “وأضاف أن ”. املنطقة ين وحدهم، وإنما تول

ودعم التنظيمات اإلرهابية، تساهم في النظام السوري، خاصة تلك املتعلقة باألسلحة الكيمياوية، 

ت املتحدة القومي، بالنسبة إلى أمن الوالياتنامي التطرف والطائفية، وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ 

 /09.05.2019 –جيرون /”. تها الخارجية واقتصادهاوسياس

ن أن الهجوم أكد املبعوث الرئاس ي األميركي في امللف السوري جيمس جيفري، أن موسكو أبلغت واشنط .3

سية قرب على إدلب سيكون "محدوًدا" لوقف استهداف "هيئة تحرير الشام" لقاعدة حميميم الرو 

ي" على شمال كية "ستصّعد الضغط إذا استمر الهجوم العسكر ا إلى أن اإلدارة األمير الالذقية، الفتً 

تتبع سياسة الضغط  غربي سورية. وأكد أنه ليس لدى واشنطن أي نية لتغيير نظام األسد، بينما هي

ورية ووقف التطبيع على دمشق وحلفائها عبر العقوبات االقتصادية والوجود العسكري شمال شرقي س

 –ا". /شام "حكومة جديدة بسياسة جديدة مع شعبها وجوارهي والغربي إلى أن تتشكل العرب

10.05.2019/ 

ن كوهين، خالل جلسة مجلس األمن دعا نائب املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة السفير جوناثا .4

كرية كافة في ها تهدئة العمليات العسالدولي حول إدلب، روسيا إلى اتخاذ أربع خطوات في سورية، أوال 

، وثانًيا كفالة 2017م التوصل إليه في سبتمبر ، وااللتزام باتفاق وقف إطالق النار الذي تإدلب وحماة

ا تشج
ً
يع دمشق على اتخاذ كافة اإلجراءات للوصول إلى املناطق التي تقديم املساعدات اإلنسانية، وثالث

  /17.05.2019 –تحتاج مواد إغاثية. /شام 

يركي الرئيَس دونالد ترامب إلى استمرار الواليات املتحدة في أخذ دورها عضو في الكونغرس األم 400دعا  .5

عون في خطابهم: 
ّ
ي الوقت الذي يتعرض فيه بعض ف“في سورية ملكافحة الجماعات املتطرفة. وقال املوق

، وحث ”دوًرا حاسًما كعهدهاأقرب حلفائنا في املنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الواليات املتحدة ودعمها 

ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا، في ما يتعلق بأنشطتهما في سورية، وكذلك “الخطاب 

 /21.05.2019 –جيرون /”. على ميليشيات )حزب هللا( اللبنانية

ئل على دعت الواليات املتحدة يوم األربعاء إلى وقف إطالق النار مجددا في سورية، وقالت إنها ترى دال  .6

سريًعا ”أن األسد استخدم أسلحة كيماوية بما في ذلك غاز الكلور في أحدث هجوم وحذرت من أنها سترد 

 /23.05.2019 –إذا ثبتت هذه املزاعم. /رويترز “ وبشكل متناسب
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رت "لجنة العالقات الخارجية" في الكونغرس األميركي مشروع قانون "قيصر لحماية املدنيين في مر  .7

 /23.05.2019 –/سمارت  ."، بموافقة عشرين عضًوا ومعارضة اثنين2019 سورية لعام

قالت وزارة الخارجية األميركية يوم الخميس إن الواليات املتحدة تلقت تقارير عدة تشير إلى التعرض  .8

اد كيماوية بعد هجوم شنته قوات الحكومة السورية في شمال غرب سورية، لكن لم تصل بعد إلى ملو 

 /23.05.2019 –/رويترز  .بشأن استخدام أسلحة كيماويةنتيجة قاطعة 

قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية يوم الثالثاء إن الواليات املتحدة ما تزال منزعجة من  .9

ية التي تشنها روسيا والحكومة السورية في شمال غرب البالد على املدنيين والبنية العشوائالهجمات 

تصعيد طائش للصراع وأمر غير ” املدارس واألسواق واملستشفيات، وترى أنهاالتحتية العامة مثل 

 /28.05.2019 –رويترز /“. مقبول 

السفير جوناثان كوهين خالل جلسة وكالة، قال املمثل الدائم للواليات املتحدة في األمم املتحدة بال .10

لة معاقبة للشعب السوري ملجلس االمن حول سورية، إن نظام األسد يقوم مع حلفائه العسكريين بحم

أرضا وجوا على مدى ثماني سنوات ماضية. ولفت إلى أن هجمات النظام أدت إلى تهجير املاليين هرًبا من 

ملدفعي العنيف، واالعتقاالت التعسفّية، واملجاعة في القصف ااألسلحة الكيماوية، الغارات الجوّية، 

 /29.05.2019 –ية الثانية. /شام أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم منذ الحرب العامل

قال املبعوث األميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، في عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة ملجلس  .11

ع الحالي في محافظة إدلب، "يشكل تهديًدا للسلم ليس إن الوضاألمن الدولي حول األزمة السورية، 

 /29.05.2019 –بسورية فحسب ولكن للمنطقة بأسرها". /شام 

 

 روسيا اًلتحادية .2

دعا وزير الخارجية الروس ي، سيرغي الفروف، الدول الغربية املعارضة لـ "عملية آستانة" في سورية، إلى  .1

البلد، وقال إن "عملية آستانة" التي نجحت روسيا في هذا عدم عرقلة بدء عمل اللجنة الدستورية 

غة أخرى، سواء في مجال خفض التوتر في وتركيا وإيران بإطالقها، حققت "أكثر مما حققته أي صي

سورية أم في تقليص التهديد هناك، أو، وهذا هو األهم في املرحلة الراهنة، في التحضير إلطالق العملية 

 /08.05.2019 –السياسية". /شام 

قال نائب وزير الخارجية الروس ي سيرجي فيرشينين الخميس، إن بالده ستستمر بقصف محافظة إدلب  .2

 /09.05.2019 –/سمارت  .رية، بالتنسيق مع الحكومة التركيةشمالي سو 
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أعلن نائب مندوب روسيا لدى األمم املتحدة، فالديمير سافرونكوف، أن موسكو عرقلت بياًنا في مجلس  .3

ول األوضاع في إدلب، وقال سافرونكوف للصحافيين في عقب إجراء مجلس األمن الدولي لدولي حاألمن ا

رية اليوم الجمعة: "عرقلنا ومنعنا نشر بيان صحافي بشأن سورية صادر مشاورات مغلقة حول سو 

باسم مجلس األمن الدولي أعدته بلجيكا وأملانيا والكويت خلص فحواه إلى تشويه حقيقة الوضع في 

التركي املوقع في سوتش ي الذي  -أضاف: "لقد فسرنا لزمالئنا الغربيين أن االتفاق الروس ي دلب". و إ

اللتزام به، يحتوي استثناءات فيما يتعلق بمحاربة اإلرهاب. وينص االتفاق بصورة مباشرة يدعوننا إلى ا

واثيق تصدر ير أي معلى أن إجراءات خفض التصعيد ال تشمل محاربة اإلرهاب. ولذا، قبل البدء بتحض

في إدلب باسم مجلس األمن الدولي يجب أن يعترف زمالؤنا الغربيون بأن جبهة النصرة هي اآلمر الناهي 

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

قلقين من قال نائب وزير الخارجية الروس ي، سيرغي ريابكوف،  الثالثاء: "أود أن أشدد على أننا ما زلنا  .4

ا متعمًدا وواعًيا باتجاه العرقلة املحتملة لحل مشاكلا
ً
 لتواجد األميركي خلف نهر الفرات. نعتبر ذلك خط

 /15.05.2019 –/شام  ."استعادة سيادة ووحدة أراض ي البالد

قال الكرملين يوم الجمعة إن مسؤولية منع مقاتلي املعارضة في إدلب السورية من قصف أهداف  .5

عاتق تركيا وإن موسكو ستواصل دعم حملة الحكومة السورية هناك على ة تقع على مدنية وروسي

 /31.05.2019 –/رويترز  .الرغم من احتجاجات أنقرة

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

عبر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون عن قلقه، يوم الثالثاء، من ضربات الحكومة السورية في إدلب،  .1

 /07.05.2019 –/رويترز  .م املتحدة إليقاف القتالوم من األمودعا إلى قرار سياس ي مدع

، عن إدانته، وقلقه البالغ إزاء غارات النظام أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الثالثاء .2

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

لغارات األخيرة اتفاق وقف إطالق النار املبرم بين أنقرة وموسكو"، انتهكا با "النظام السوري، وروسيا

 /08.05.2019 –املنطقة ازداد سوًءا بشكل مفزع". /شام مضيًفا "كما أن الوضع اإلنساني في 

وصفت فيديريكا موغريني، وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، في بيان، الغارات الجوية التي ينفذها  .3

انتهاك “ت النظام، واستهداف املستشفيات واملدارس في شمال غرب سورية، بأنه لروس ي وقواالطيران ا

، داعية ”هناك خسارة كبيرة في األرواح ومعاناة كبيرة ألحقت باملدنيين“ن للقانون الدولي". وأضافت أ

 من روسيا وتركيا إلى ضمان تنفيذ اتفاق )سوتش ي( املوقع في 
ً

رهما ض ي، باعتباأيلول/ سبتمبر املا 17كال
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ضامنين له. وحذرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، من أن التصعيد العسكري الذي تشهده املنطقة، 

د يعرقل جهد غير بيدرسون املبعوث األممي الخاص إلى سورية، الذي يسعى الستئناف املحادثات بين ق

 /09.05.2019 –األطراف السورية في جنيف. /جيرون 

األمن الجمعة، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات التي تشنها قوات النظام  ية في مجلسأعربت دول أوروب .4

ب. فقال املندوب الفرنس ي فرانسوا ديالتر إن بالده "قلقة للغاية إزاء السوري وروسيا على محافظة إدل

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

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

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

 ف ما نشهدهخالل الجلسة "أن تقوم الدول الضامنة ملسار أستانة )تركيا وروسيا وإيران( بدورها لوق

 /10.05.2019 –حاليا في إدلب". /سمارت 

، ةالتصعيد العسكري في شمال غرب سوري دعت بريطانيا وفرنسا وأملانيا يوم االثنين في بيان إلى إنهاء .5

مدنيا. وأضاف  120وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف األخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 

السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل املتفجرة  لى املراكزالضربات الجوية ع”البيان 

سانية، وخاصة املدارس واملراكز الصحية، كلها انتهاكات وكذلك استهداف البنية األساسية املدنية واإلن

 /13.05.2019 –رويترز /“. سافرة للقانون اإلنساني الدولي

ص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، ت على أشخاأعلن االتحاد األوروبي، الجمعة، تمديد العقوبا .6

 /17.05.2019 –/سمارت  ، بسبب استمراره بقمع املدنيين.2020حتى مطلع شهر حزيران من العام 

ذكر وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان يوم الثالثاء أن ثمة دالئل على استخدام القوات  .7

 .غرب البالد، لكن ما تزال بحاجة للتحقق منهان في شمال الحكومية السورية مواد كيماوية ضد املدنيي

  /28.05.2019 –رويترز /

عاء إلى وقف إطالق النار في محافظة إدلب السورية وقال إن على روسيا دعا االتحاد األوروبي يوم األرب .8

سة وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية املدنيين الواقعين تحت الحصار. وقالت مسؤولة السيا

ة في االتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني ومفوض شؤون اإلغاثة اإلنسانية كريستوس الخارجي

نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة )روسيا وتركيا وإيران( الوفاء ”ستيليانيدس في بيان: 

 /29.05.2019 –رويترز /“. على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين

كشف تقرير نشره موقع شبيغل أون الين، أن أملانيا تعتزم دعم الواليات املتحدة في مساعيها إلنشاء  .9

طقة آمنة في شمال سورية، في وقت عرضت برلين على واشنطن تمديد مهمة قواتها في التحالف من

 /30.05.2019 –الدولي لهزيمة داعش. /شام 
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 لدول العربيةا .4

ل عون تلويحه بالعمل مع دمشق لحل ملف عودة النازحين السوريين إلى الرئيس اللبناني ميشاكرر  .1

حيال « تبدل موقف املجتمع الدولي»بحل عبر األمم املتحدة، وبالدهم، لكنه قال إنه ما يزال يأمل 

ال سيما على استمرار وجود النازحين السوريين بكثافة في لبنان يشكل خطًرا مباشًرا، »امللف. وقال إن 

قتصادي الذي يواجه صعوبات قد تدفع بالنازحين إلى مغادرة لبنان. ولن يكون أمامهم إال الوضع اال

 /07.05.2019 –شام /«. ذا استمرت عرقلة عودتهم إلى بالدهمالبحر املتوسط إ

"هذه  جدد وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" مواقفه العنصرية ضد الالجئين السوريين، وقال: .2

 –رت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، ال الجئ، وال نازح، وال فاسد". /شام األرض التي أثم

10.05.2019/ 

طوط الجوية العراقية رحالتها املباشرة إلى سورية يوم السبت املقبل، وذلك بعد انقطاع تستأنف الخ .3

إن استئناف لعراقية ليث الربيعي دام أكثر من ثماني سنوات. وقال املتحدث باسم الخطوط الجوية ا

ي الرحالت أمر مهم "نظرا لحجم الجالية العراقية في سورية، وإضافة لزيادة حجم التبادل التجار 

 –واالقتصادي بين بغداد والنظام السوري، وتنشيط الزيارات الدينية والسياحية". /سمارت 

16.05.2019/ 

وم الجمعة، بالتدخل اإليراني في ي بيان ختامي لها الينددت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان، ف .4

بالتدخل “لبيان أن الدول تندد سورية والدول العربية، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران. وجاء في ا

اإليراني في األزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها 

ال يخدم الجهد “وأكد أن التدخل اإليراني في سورية ”. قليميةالوطنية وسالمتها اإل واستقاللها ووحدتها

”. فًقا ملضامين جنيف واحد، والقرارات الدولية ذات الصلةاملبذولة من أجل تسوية األزمة السورية، و 

 /31.05.2019 –جيرون /

 

 إيران .5

من الدولي جتماع طارئ ملجلس األ دعا ممثل إيران لدى األمم املتحدة، مجيد تخت روانجي، خالل ا .1

إن  ملناقشة األوضاع في إدلب يوم أمس، إلى إنهاء الوجود العسكري األمريكي في سورية فوًرا. وقال

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة ملسار آستانة لكي تبقى إدلب 

 /18.05.2019 –منطقة لخفض التوتر. /شام 
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 تركيا .6

لتركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن أنقرة وواشنطن تقتربان من االتفاق قال وزير الخارجية ا .1

 /02.05.2019/ .ة في شمال شرق سورية على الحدود التركيةعلى تفاصيل منطقة آمنة مزمع

يم قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بالده تواصل جهدها لجعل سورية آمنة من جديد، وتسل .2

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

ى أن "الذين حولوا سوريا إلى مستنقع، ومن ثم بدأوا يشتكون من ذلك، يحاولون آمنة مجددا"، الفًتا إل

ذلك  راض ي السورية، بما فيتطويق حدود تركيا عبر حزام إرهابي... سنواصل كفاحنا حتى نسلم جميع األ 

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

ص ي أكار إنه يتعين على قوات الحكومة السورية أن توقف الهجمات في قال وزير الدفاع التركي خلو  .3

قازاخستان للحد  شمال غرب سورية، وأن تعود إلى املناطق املذكورة في اتفاق دولي تم التوصل إليه في

“. املشكالت اإلنسانية تنمو كل يوم وتبدي ميال متزايدا نحو التحول إلى كارثة”لقتال. وأضاف أن من ا

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

 /10.05.2019 –رويترز /“. على جنوب إدلب وتعود فورا إلى الحدود الواردة في اتفاق آستانة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بالده تعمل على توفير العودة اآلمنة لجميع السوريين إلى  .4

 /11.05.2019 –/شام  .ديارهم، عبر تحرير مناطق جديدة محاذية للحدود التركية السورية

ان ونظيره الرئيس رجب طيب أردوغقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم األربعاء إن  .5

الروس ي فالديمير وبوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سورية في أسرع 

ت ممكن. وأضاف أن هجمات القوات الحكومية السورية تضر بفرص تشكيل لجنة برعاية األمم وق

 /15.05.2019 –املتحدة لوضع مسودة دستور جديد لسورية. /رويترز 

ركي خلوص ي أكار إن بالده لن تخلي موقع املراقبة العسكري التابع لها في إدلب، بعد قال وزير الدفاع الت .6

قوات الحكومة السورية هذا الشهر بالقرب من املوقع في منطقة خفض التصعيد.  الهجمات التي نفذتها

 .ر املاض يوروسيا وإيران في مايو أياموقًعا مقاًما بموجب اتفاق أبرم بين تركيا  12واملوقع هو واحد من 

 /22.05.2019 –رويترز /

الروس ي فالديمير بوتين بضرورة  قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره .7

وقف إطالق النار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل املزيد من املدنيين وتدفق الالجئين على تركيا. 

 /30.05.2019 –رويترز /
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 سرائيلإ .7

وضعت في الخدمة  ةالروسية في سوري 300-ف سالح الجو اإلسرائيلي، أن منظومة صواريخ إسشك .1

إلسرائيلي"يتجّهز لتحييدها للتوصل إلى حرّية الحركة في كل نقطة أثناء حرب الفعلية وأن الجيش ا

ارّية صواريخمحتملة". وقال الضابط الكبير في سالح الجو اإلسرائيلي، تومير با
ّ
تهّدد حرّية  ر، إن "كل بط

 /11.05.2019 –نشاطنا وإتمام مهّمتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم". /شام 

 

 نظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة  األمم املتحدة وامل .8

قال منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية بانوس مومسيس يوم الخميس  .1

 15ية أصيبت في أسوأ حملة قصف بالبراميل املتفجرة منذ رس ومنشآت صحية ومناطق سكنإن مدا

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

ومنشآت صحية ومناطق سكنية تتعرض للقصف من طائرات هليكوبتر ومقاتالت... القصف بالبراميل 

 /02.05.2019 –رويترز /“. لى األقلشهرا ع 15أ ما شهدناه منذ هو أسو 

ن تزايد حّدة القتال في شمال أعرب األمين العام لألمم املّتحدة أنطونيو غوتيريش اإلثنين عن قلقه م .2

غرب سورية، داعًيا" أطراف النزاع" إلى حماية املدنيين، ومطالًبا روسيا التي تقوم بالقصف باملساعدة 

 /07.05.2019 –وقف إلطالق النار. /شام في فرض 

، دعت بلجيكا وأملانيا والكويت، األربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ ملجلس األمن الدولي هذا األسبوع .3

ع أن 
ّ
ملناقشة أعمال العنف والتصعيد العسكري شمال غرب سورية. ويأتي هذا االجتماع الذي يتوق

لها دول عدة عن قلقها وم الجمعة املاض ي، أعربت خالُيعقد هذا األسبوع، بعد جلسة مغلقة ُعقدت ي

 /16.05.2019 –من أزمة إنسانية محتملة، إذا تم اجتياح املنطقة عسكرًيا. /جيرون 

د املبعوث األممي الخاص إلى سورية جير بيدرسن، األربعاء، وجود "إجماع بين أعضاء مجلس األمن أك .4

 /29.05.2019 –شام /القانون الدولي اإلنساني".  الدولي حول ضرورة أن تتفق محاربة اإلرهاب مع

 

 أخرى  .9

 ال يوجد
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  8ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
 يسلط الضوء عتحت ع .1

ً
ما لى نوان "بوتين يواجه حقل ألغام في سورية" نشرت صحيفة "هآرتس" مقاال

غير ناجز، بل تواجهه روسيا في سورية من صعوبات وتحديات غير محسوبة تجعل إنجازها العسكري 

 يتأكل. 

سمبر بحسب الصحيفة، فإن التشويش على مسار األمور كما رسمتها موسكو، بدأ في كانون األول/دي

اإلنسحاب بسبب الخالف بين املاض ي عندما أعلن ترامب عن نيته سحب قواته من سورية، ثم تأجيل 

التي ترغب انقرة بإقامتها وتولي الواليات املتحدة وتركيا على حماية األكراد، وعلى املنطقة اآلمنة 

شمال سورية،  مسؤولية حمايتها شمال سورية. فروسيا وسورية اللتان تعارضان سيطرة تركيا في

نظمات املسلحة التي تتركز في إدلب، تطلبان في الوقت نفسه من تركيا تطبيق االتفاق حول حل امل

على كل البالد، لكن تركيا لم تفعل، وبدأ وباألساس قوات جبهة النصرة، وذلك الستكمال سيطرة األسد 

 ن نحو تركيا.صبر روسيا بالنفاد، واملعركة على إدلب تعني موجة جديدة من الالجئي

اللجنة الدستورية، حيث انتهت منذ  لغم آخر، بحسب الصحيفة، يكمن في غياب االتفاق على تشكيل

الخالف على بعض األسماء املطروحة  من محادثات آستانة، من دون أي نتائج، بسبب 12أيام الجولة 

زيز تمثيلها في اللجنة لضمان للمشاركة في اللجنة. وهذا الخالف يعود إلى محاولة كل األطراف الفاعلة تع

تريد الحفاظ على نفوذها في سورية "إزاء السيطرة  مصالحها... ومن هذه األطراف إيران، التي

نفط والغاز، إلى جانب تأجير ميناء طرطوس لروسيا مدة االقتصادية لروسيا على مواردها مثل حقول ال

 وإسرائيل على طردها من سورية. طبًعا إلى جانب تخوف إيران من "تآمر" روسيا  ."عاما 49

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

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

 

 بعنوان: "ملاذا ال تس .2
ً

تطيع تركيا وأميركا إجراء تسوية في نشر معهد بحوث السياسية الخارجية مقاال

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

التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنشاء منطقة يشير الكاتب بداية إلى فشل ممثلي واشنطن وأنقرة في 

ة بينهما تبدو شبه مستحيلة. آمنة في شمال شرق سورية بعد ثالثة أيام من املحادثات. ويرى أن التسوي

ت حماية الشعب الكردية، املكون األساس ي لقوات سوريا فواشنطن دخلت في شراكة عسكرية مع وحدا

المية، والتي تصنفها تركيا كتنظيم إرهابي، وتعدها خطًرا الديمقراطية، ملحاربة تنظيم الدولة اإلس

                                                             
 يمن في املدة التي يغطيها التقرير.غالًبا ما نركز في هذا الفصل على الحدث امله  8
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اشنطن وأنقرة. أما النصف اآلخر فيكمن وجودًيا عليها، لكن هذه نصف القصة، قصة التباعد بين و 

بين. حيث تهتم واشنطن بشكل خاص بانتهاج سياسة متشددة مناهضة في اختالف األهداف بين الجان

همية من عالقتها مع الحكومة التركية. وفي املقابل، اختارت أنقرة مقاربة إليران واألسد، وترى ذلك أكثر أ

 ية ملصالحها. متشددة ضد األكراد باعتبارها أكثر أهم

ى الجماعات الجهادية ذات األغلبية السنية بحسب الكاتب فإن "جذر املشكلة هو أن واشنطن تنظر إل

برر اس
ُ
تخدام القوة في الخارج. في املقابل، تنظر تركيا إلى العابرة للقوميات، على أنها مشكلة عسكرية ت

املشكلة تقتصر على حدودها. بالنسبة إلى  هذا التهديد على أنه مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وترى أن

نقرة استخدام القوة في الخارج، في العراق وسورية، ملنع املالذ اآلمن بسياسة القضية الكردية، التزمت أ

نطن من الجهاديين متعددي الجنسيات. بالنسبة إلى تركيا، ُيعّد تهديد الحركة تحاكي مخاوف واش

دًيا، يمكن في النهاية أن ُيقسم البالد إلى قسمين على طول الخطوط الكردية العابرة للحدود صراًعا وجو 

 من ذلك، تنظر 
ً

واشنطن الحدودية العرقية. بكل بساطة، ال تشاركها الواليات املتحدة هذا القلق. وبدال

إلى اإلرهاب الكردي على أنه مصدر إزعاج سياس ي، وكمسألة يمكن معالجتها من خالل إغراءات سياسية 

 .لقانون بشكل مناسب"وتطبيق ا

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

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

وات سوريا الديمقراطية من بينما ألنقرة أولويات ثالث مختلفة، أولها حرمان ق .سياسية لواشنطن"

مة للعيش بالنسبة إلى الالجئين السوريين للعودة إلى ديارهم. املالذ اآلمن. ثانيها، إيجاد مساحة مالئ

ية تسوية الصراع في سورية، من خالل مشاركة موسكو في تشكيل ثالثها، ضمان دور ألنقرة في كيف

 اللجنة الدستورية. 

رية لتحقيق نتائج مختلفة. واملعطيات تشير إلى أن املحادثات قد إذن تتنافس أنقرة وواشنطن في سو 

 من دون جدوى تست
ً

 /03.05.2019 –/جيرون  .مر طويال

 

أكدا فيه أن ” أطباء تحت النار“كتبه مسؤوالن في منظمة نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقاال  .3

لغارات الروسية واألسدية دمرت خالل فـ"ا .الشر سينتصر في إدلب وعموم سورية إذا لم يتدخل الغرب

ستشفى، وهي جرائم يستعملها بوتين واألسد في الحرب، دون رادع من م 12األيام العشرة األخيرة 

 ".املجموعة الدولية

اتبان فـ"إن األمم املتحدة والحكومات الغربية تعتقد أنه ال ش يء يمكن عمله في سورية، بحسب الك

ين فإضافة إلى آالف األطفال واملدني .نتصار، وهذا أمر غير معقول..باستثناء ترك األسد يحقق اال 



 2019شهر أيار/ مايو  نتقرير املرصد ع مرصد حرمون 

 

 

 
41 

ألخضر ألي األبرياء الذين سيلقون حتفهم قبل أن ينتهي النزاع في سورية، إننا في الواقع نمنح الضوء ا

 دكتاتور آخر أو دولة مارقة أو إرهابي بأن يفعل ما فعله األسد من جرائم ضد اإلنسانية لتحقيق مآربه".

ب وحده يملك اإلمكانيات املالية الب الكاتبان في ختام مقالهما الدول الغربية بفعل ش يء، فـ"الغر يط

قواعد الحرب واتفاقية جنيف". /شام  إلعادة بناء سورية وال بد أن تكون املساعدات مشروطة باحترام

– 11.05.2019/ 

 

 بعنوان "مغامرة روسيا العس« إيكونوميست»صحيفة الـ .4
ً

كرية في سورية تؤتي ثمارها" نشرت مقاال

الروس ي في سورية، ويرى أنه حقق انتصارات متتالية، وأصبحت يتحدث عن النجاح الباهر للتدخل 

، وعادت كوسيط قوى فى الشرق األوسط ألول مرة منذ سقوط روسيا بسببه "صانعة امللوك فى دمشق

على الشرق األوسط بات يدل على أن االتحاد السوفييتي..." واألهم من ذلك هو أن كسر هيمنة أميركا 

 روسيا أصبحت قوة عاملية.

ول هذا النجاح الروس ي يقول مستشار السياسة الخارجية للحكومة الروسية، فيودور لوكيانوف: ح

كان النجاح العسكرى أكبر بكثير مما توقعه أى شخص، فقد أثبتت موسكو فى سورية أن لديها  "لقد

من  رية، مقارنة بالتجربتين السابقتين فى جورجيا وأوكرانيا، أماكفاءة فى استخدام القوة العسك

 الناحية السياسية، فقد كانت املفاجأة أكبر".

قوًدا كمتفرجين على اإلدارة األمريكية وهى تقود عملية لقد بات الدبلوماسيين الروس الذين قضوا ع 

ن على أمريكا اليوم أن تراقب السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، يسعدون اآلن بمعرفتهم أنه يتعي

وتركيا، وإيران، على مستقبل سورية، وتقود الحكومة السورية، بدعم  األوضاع، بينما تتفاوض روسيا،

، عمليات إعادة السيطرة على محافظة إدلب، آخر منطقة رئيسية ما من قاذفات القنابل الروسية

د تمكنت من االحتفاظ بصداقات مع جميع زالت فى أيدى املتمردين... ومما يلفت النظر أن روسيا ق

 سرائيل وإيران، تركيا واألكراد، اململكة العربية السعودية وقطر".الخصوم فى املنطقة: إ

حت روسيا في ما فشل فيه اآلخرون؟ يرى كاتب املقال أن من عوامل نجاح وجوابا على السؤال: كيف نج

ه، أمام فقدان ثقة الحكام العرب باإلدارة األميركية، روسيا احترام بوتين اللتزاماته، وثباته على مواقف

 تلو اآلخر عن عدم مباالتها بحلفائها.التي 
ً

 تقدم مثاال

تين إبرازها فى الخارج، على أمل أن يعزز مكانته فى لكن تضيف الصحيفة أن "القوة التى يحاول بو 

د يترك روسيا على الهامش، الداخل، هشة للغاية، فالعالم متعدد األقطاب الذي سعى إلى تحقيقه ق

 –العسكرية األمريكية، وال القوة االقتصادية الصينية". /املصري اليوم فهى ال تملك القوة 

14.05.2019/ 
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 بعنوان "شرارة إدلب.. حان الوقت إلعادة أنقرة التفكير" تناول  نشرت صحيفة "ملليت" .5
ً

التركية مقاال

ية في ألخيرة في إدلب، حيث تنشغل بشؤونها الداخلموقف أنقرة الغامض من التطورات العسكرية ا

الوقت الذي تهاجم فيه قوات األسد والطيران الروس ي محيط إدلب، مع ما قد يرتبه ذلك من نتائج 

 .وسياسية وعسكريةإنسانية 

يشير الكاتب إلى أسلوب روسيا في "مكافحة اإلرهاب" والتي "تتمحور حول القضاء املبرم على "اإلرهابيين" 

في األثناء. املؤشرات الحالية تظهر أن بوتين بدأ بتطبيق هذه ن دون االلتفات كثيًرا ملا يصيب املدنيين م

 .السياسة"

حماة. "وهذا -الالذقية وحلب-لة هو السيطرة على طريقي حلبيتوقع الكاتب أن الهدف من هذه الحم

ما يجعل نشوب أزمة الهدف العسكري يعني اندالع قتال شديد جنوب وجنوب شرق إدلب، وهو 

  فاديه".إنسانية أمًرا يستحيل ت

 املشكلة بالنسبة إلى تركيا، كما يقول الكاتب، ال تقتصر على الالجئين املتوقع تدفقهم إلى األراض ي

التركية، بل تشمل أيًضا ضمان أمن القوات املوجودة في نقاط املراقبة، لذلك على أنقرة "إعادة التفكير 

 /16.05.2019 –/ترك برس   .العسكريين"لم يتم، ومنح األولوية ألمن  فيما تم إنجازه وما

 

ات التي تنتظر ، تناول الصعوب”من سيحكم شمال سورية؟“تقريرا بعنوان ” إيكونوميست“نشرت مجلة  .6

األكراد في سعيهم إلقامة دولتهم شمال سورية. فهم يواجهون أعداء كثر، وتحديات نابعة من الداخل 

 يات املتحدة عنهم. من تخلي الوال  م خشية كبيرةوالخارج، ولديه

عن سلطة األمر الواقع الكردية التي تحكم شرق الفرات )قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري 

ات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي(، يقول التقرير أنهم مدينون في وحد

ة حزب العمال الكردستاني )بي كي تخابات، وقد خرجوا من عباءحكمهم للبندقية، وليس لصناديق االن

إنهم  كي( الذي يعد منظمة إرهابية. ويتفردون بالحكم ويمنعون التظاهر ويضيقون على معارضيهم..

وهم يواجهون مشاكل عديدة، ”. مثال عن وضع ديكتاتوري آخر“حسب أحد الصحفيين املحليين 

، حيث إن نسبة األ
ً

سبة العرب واآلخرين، والعرب في املنطقة كراد في املنطقة أقل من نديموغرافية أوال

لشمالي التركي، يشعرون بالتهميش واالعتداء على قيمهم وتقاليدهم. ولديهم مشاكل صعبة مع الجار ا

حيث تريد تركيا إقامة منطقة آمنة قد تشمل قرى وبلدات كردية، وهي تحشد قواتها غرب منبج، وال 

نظام األسد، الذي يريد استعادة سورية كلها. وهناك اجهتها. ولديهم مشكالت مع قبل لألكراد بمو 
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زحين واملتذمرين العرب مشاكل ما زالت قائمة مع الجهاديين، وهناك املخيمات التي تمتلئ بالنا

 كحواضن للجهاديين.

العراق. لكن،  يأمل األكراد السوريون، بحسب التقرير، بأن يظلوا حلفاء أميركا الدائمين مثل أكراد

”. تشعر وكأنها بنيت على الرمال“ردستان العراق فـ"روجافا سورية" ال تحظى باعتراف، ووعلى خالف ك

 /24.05.2019 –القدس العربي /

 

 لباحث متخصص في الشؤون الدفاعية، ن .7
ً

شر موقع "ذا هيل" املتخصص في شؤون الكونغرس مقاال

ن على الواليات املتحدة مغادرة ادرة سورية" يقول فيه إعنوانه "لهذه األسباب ينبغي على أميركا مغ

ا  ألميركا كما سورية من دون اإلصغاء إلى من يقولون غير ذلك، فسورية "لم تكن يوًما مهمة استراتيجيًّ

يدعي دعاة التدخل". وما يهم أميركا من منطقة الشرق األوسط هو فقط "ضمان إمداد السوق العاملية 

مستقرة، ومنع الهيمنة على املنطقة ومصادرها، وحماية  وبما ُيبقي أسعار النفطبما يكفي من النفط، 

ن هذه األهداف ال يعتمد على الشعب األمريكي من اإلرهاب العابر للدول". ويجد الكاتب أن "أيا م

الشخص الذي يحكم في دمشق، أو عدد الجنود املنتشرين في صحراء منعزلة مثل معسكر التنف...". 

ي قوة خارجية، وإدارة حربها األهلية، وإعادة البناء ستتطلبان مئات أن "سورية ليست جائزة أل كما يجد 

را، بالضبط مثلما استنزفت العراق وأفغانستان مليارات الدوالرات على مدى جيل، ما سيشكل عبئا كبي

 قوة أمريكا كلها".

ية، وأن ا صاحبتا املشكلة السور يرى الباحث أن بشار األسد كسب الحرب األهلية، وإيران وروسيا هم

 على أميركا أن ال تتحمل العبء بدال عنهما، وعليها أن تخرج من سورية.

ا أن تفسح املجال لهم ليتفاوضوا مباشرة مع نظام األسد، وبشأن األكراد، يقول الكاتب إن على أمريك

التي تملكها في سورية  ويتوصلوا إلى اتفاق معه، ويمكن لواشنطن استخدام وسائل الضغط الدبلوماس ي

 لضمان حماية اآلخرين.

يختم الكاتب مقاله بالقول إنه ال ينبغي ألي ش يء أن يعوق االنسحاب األمريكي من سورية بعد أن تم 

لقضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية، وإن تنظيف املكان هو يقع على عاتق البلدان ذات الشأن. /عربي ا

21 – 25.05.2019/ 

 

ي خبر لها، إن قوات نظام األسد وروسيا تواصالن استهداف تلغراف البريطانية فقالت صحيفة  .8

ملؤسسات فا .املتحدة، بتلك املواقع املستشفيات واملراكز الطبية في إدلب رغم إخطارهما من قبل األمم

واقع الطبية الدولية تعمل على مشاركة إحداثيات املواقع الطبية مع األمم املتحدة بهدف حماية تلك امل
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م والروس، إال أنهم يواصلون االستهداف املتعمد لتلك املواقع، ما يعد جريمة حرب من هجمات النظا

 /31.05.2019 –/شام  .وفًقا للقانون الدولي

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
التهمت آالف الدونمات ورية وشرقها، شغلت السوريين هذا الشهر حراثق طالت حقول قمح في شمال س

 منظًما، ولم تكن حوادث الح
ً

ريق من محاصيل القمح والشعير في الرقة ودير الزور، وقال السكان إنها كانت عمال

املتعددة منفصلة، ووجهت أصابع االتهام إلى قوات الغدارة الذاتية الكردية، من دون أن يكون هناك دالئل 

 مصلحة بهذه الحرائق.تحديد من له  جرمية واضحة وملموسة سوى 

احترقت خالل خمسة أيام مساحات واسعة من حقول القمح في قرى في ريف مدينة الرقة، وقالت املصادر 

ن املرّجح أن القوات الكردية املسيطرة على املدينة والتي تدير شؤونها هي التي افتعلت هذه الحوادث، املحلية م

هذه القوات مصلحة في ما جرى من حرائق، األول رفض الكثير دالن على أن لوأشارت إلى مؤشرين على األقل ي

مح والشعير بين األكراد والنظام، وهذا من املزارعين العرب بيعهم املحاصيل، والثاني هو الفارق في تسعير الق

ي، وافتعال ليرة سورية لكل كيلوغرام، لذلك فّضل املزارعون البيع للنظام لسبب اقتصاد 30الفارق يصل إلى 

 حرائق هو تهديد للفالحين بأن البيع يجب أن يتم لهم حصًرا.ال

الكردية التي تسيطر على املنطقة  لم يتدخل مسؤولو اإلدارة الذاتية الكردية وال )وحدات حماية الشعب(

 إلدارة.إلخماد الحرائق، وحدهم السكان هم من حاول إطفائها بوسائل بدائية، ما اد من حّدة التهامات لهذه ا

ذه املأساة التي زادت من فقر فالحي املنطقة ودّمرت تعبهم وجهودهم، برزت مشكلة إنسانية أخرى وسط ه

ارع تدمير املستشفيات من قبل قوات النظام السوري وروسيا، حيث خالل هذا الشهر، تتعلق بحّدة وتس

ية خالل الشهر، شمال شرق سور  منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد 24استهدفت قواتهما وسالح طيرانهما 

 ودعت مراصد حقوقية سورية إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس األمن لحماية املستشفيات في سورية.

ة اهتماًما من قبل وسائل اإلعالم السورية املعارضة، وشدد معارضون سوريون على القت دعوة الشبك

 ول على تأييد دولي لهذه الفكرة.السياسية للحصضرورة بدء العمل من قبل املنظمات الحقوقية والهيئات 

ة صفحة، قالت فيه إن ضعف آليات األمم املتحد 22نشرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريًرا من 

عن إلزام النظام السوري بوقف قصف املستشفيات واملنشآت املشمولة بالرعاية وعجز مجلس األمن عن 

حرك بسبب الفيتو الروس ي، وعدم ولي مسؤول عن حماية املدنيين واملراكز الطبية واملدنية، تشكل تحالف د التَّ

 ية.أسهم في استمرار النظام السوري وحلفائه في قصف املراكز الطبية ببربر 
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قوات الحلف السوري الروس ي اإليراني هي املرتكب األبرز النتهاكات قصف املنشآت الطبية وبشكل رئيس 

صعيد شهدت أكثر الهجمات، التي تسببت في مقتل منطقة إدلب لخبسبب استخدام سالح الطيران، و  فض التَّ

داء على مراكز حيوية مدنية ومراكز ألف نسمة، وتم االعت 195مدنًيا، وتشريد ما ال يقل عن  265ما ال يقل عن 

رات أو معدات طبية؛ ما اضطرَّ إدارة معظم املراكز إلى تعليق عملها، على الرغم من أنها لم تكن بالقرب منها مق

 عسكرية، وتعرضت بعض املنشآت الطبية ألكثر من اعتداء واحد.

طالب املؤسسات الحقوقية السورية بلجنة تحقيق دولية مستقلة وآلية
ُ
دولية محايدة مستقلة لفتح  ت

د على  تحقيقات في استهداف النظام السوري وروسيا املنشآت الحيوية والصحية واإلغاثية والتعليمية، وتشدَّ

نظام الروس ي بفتح تحقيقات بذلك وإطالع املجتمع السوري على نتائجه، ومحاسبة املتورطين، ضرورة قيام ال

سر الضحايا وتعويض املراكز واملنشآت املتضررة جمي
ُ
عها، وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أ

وقف التام عن ق واألعيان املشمولة  صف املستشفياتوالجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروس ي الحالي والتَّ

حرك ساك
ُ
 ًنا.بالرعاية واملناطق املدنية واحترام القانون العرفي اإلنساني، لكن كل تلك املطالبات لم تجد ولم ت

مجلس الدفاع االعلى في لبنان الالجئين فقد أبلغ وأيًضا، وفي الشهر نفسه، وعلى ضعيد إنساني كارثي آخر، 

ملتحدة بقرار يقض ي بإزالة أسقف كل املخيمات الثابتة والبيتونية، فوضية األمم االسوريين شفهًيا عبر م

إضافية على الالجئين السوريين خشية واإلبقاء على الخيام فقط ضمن املخيمات، في خطوة توحي بضغوط 

 توطينهم، ما سيزيد من معاناتهم الحياتية اليومية.

ألمم املتحدة التي لم تضع خطة واضحة لكيفية إلى مفوضية ا وحّمل الالجئون املغلوب على أمرهم املسؤولية

 جذرًيا مع الحكوم
ً

ة اللبنانية لوقف الضغوط العمل، وناشدوا األمم املتحدة واالتحاد األوروبي أن يجدوا حال

ل عبًئا أمنيً 
ّ
ا التي يتعرض لها الالجئون السوريون في لبنان، أو إخراجهم من لبنان بحال كان وجودهم فيه ُيشك

 ا أو إنسانًيا عليه، وأيًضا لم تلق نداءاتهم آذان صاغية.أو اقتصاديً 

واجتماعية سيئة، وُيخش ى أن هذا غيض من فيض ملا يتعرض له السوريون من مآس ي إنسانية واقتصادية 

دأ املجتمع الدولي قد نس ي الوضع اإلنساني الكارثي الذي يعاني منه السوريون، في الداخل وفي دول اللجوء، وب

 م اكتراث مع القضية األكثر مأسوية خالل القرن األخير.يتعامل بعد

سائل كلها على الوضع اإلنساني ال بد للمعارضة السورية من إعادة حساباتها، وأن تعيد تسليط الضوء بالو 

وارث السيئ واملخيف الذي يعيشه ماليين السوريين، النازحين والالجئين، قبل أن تتفاقهم هذه املآس ي لتصبح ك

دّمرة.ال يمكن 
ّ
 السيطرة على نتائجها امل
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