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ا

 : نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة أوًل
( األول مستمر منذ أواخر نيسان، 2019تموز  20إلى  11حدثين رئيسين ميزا املشهد امليداني هذه املدة )من 

منطقة خفض التصعيد في إدلب، والثاني حديث، وهو وهو الحملة العسكرية التي يشنها النظام وحلفاؤه على 

 الحشود واالستعدادات العسكرية التركية شمال سورية. 

زالت قوات النظام  حدث األول، الحملة العسكرية على إدلب ومحيطها القريب، حيث ماال جديد في ال

حقيق اختراق على محاور والطيران الروس ي في سعي دؤوب، ال يخلو من وحشية ومجازر وانتهاكات جسيمة، لت

"منسقو دون أي نجاح يذكر، اللهم سوى التدمير والقتل. والصورة تتضح في تقرير من ريف حماة الشمالي 

منشأة حيوية في  221اإلستجابة في شمال سورية" الذي أشار إلى استهداف قوات النظام والطيران الروس ي لـ 

أما االنحطاط  .امخبز   14منشأة تعليمية، و 91ى ومركز طبي، ومشف 63ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، منها 

س ي إلحداثيات املنشآت الطبية والتعليمية التي تزوده بها األخالقي بأبهى صوره، فيتجلى في استخدام الطيران الرو 

 األمم املتحدة بغرض تجنب قصفها، يستخدمها لقصف تلك املنشآت.

صد إرسال ية لسورية، فقد ر  ية التركية املكثفة على الحدود الشمالأما الحدث الثاني، االستعدادات العسكر 

رفة" )مقابل تل أبيض بريف الرقة الشمالي( لدعم الوحدات تعزيزات عسكرية تركية كبيرة إلى منطقة "شانلي أو 

لحدود دة هناك، وثمة أخبار عن بدء إزالة الجدار اإلسمنتي الذي أقامته تركيا على او جو العسكرية التركية امل

مرة الجيش التركي إوردت أخبار عن تعليمات صدرت للفصائل العسكرية السورية العاملة بو بين البلدين، 

بدورات تدريبية قصيرة في تركيا. فإذا أضعنا إلى ذلك تصريحات بعض املسؤولين األتراك، الستنتجنا لاللتحاق 

ن والروس بشأن ييأمريك أن التفاهمات مع الأن ثمة اقتحام قريب قادم للقوات التركية لألراض ي السورية، و 

 إقامة املنطقة اآلمنة شمال سورية قد أنجزت.

  81في املئة منهم من املدنيين ) 31هذه املدة،  اشخص   265صد مقتل ننتقل إلى ملف الضحايا، ونر 
 

( قتيال

  19بينهم 
 

 ،سيدات 8و طفال

، سقط اعلى أرض حماة، ريفها الشمالي تحديد  غالبية القتلى سقطوا في إدلب وحماة حيث تدور املعارك، ف

  144أكثر من نصف القتلى، )
 

وعلى أرض  ؛املعارك املباشرة بين املتحاربين( غالبيتهم من العسكريين، بسبب قتيال

  50في املئة من القتلى ) 20إدلب سقط 
 

( معظمهم من املدنيين، ألن املناطق املدنية تتعرض للقصف فقط، قتيال

 رك هناك. وليس ثمة معا

ثث من نختم في ملف الضحايا باإلشارة إلى الخبر املتكرر منذ طرد تنظيم الدولة من الرقة، وهو انتشال الج

 300في األيام األخيرة إلى  تاملقابر الجماعية في مناطق مختلفة من الرقة، حيث وصل عدد الجثث التي انتشل

    جثة من مقبرة معسكر الطالئع جنوبي مدينة الرقة.



    

 

4 

 

نختم تكثيفنا هذا بالتطور املقلق على صعيد الالجئين، حيث تقوم السلطات التركية بالترحيل القسري 

ايدة من الالجئين السوريين إلى منطقة إدلب عبر معبر باب الهوى، وتسليمهم إلى سلطات األمر الواقع ألعداد متز 

لهناك، هيئة تحرير الشام. وقد  ِّ
ح  ز، وألسباب مختلفة، منها دخول م األولى من تمو يو  18خالل الـ  االجئ   3451 ر 

ة املؤقتة "الكمليك" أو مخالفة القوانين األراض ي التركية بطريقة غير نظامية، أو عدم حمل بطاقة الحماي

، وكأن السلطات األمنية تتعسف ايبدو أن الترحيل مخالف ملا صرح به املسؤولون األتراك أخير  ا التركية. وظاهري  

لوا ا وتتجاوز القرارات الرسمية، فهناك من في إجراءاته ِّ
ح  ممن يحملون "الكمليك" إنما من محافظة أخرى. أما ر 

فسح املجال ألي طعن أو اعتراض.الطريقة فق
 
 اسية وتخلو من اإلنسانية، وال ت

 

 ا: الضحاياثانيا 

 1بيانات عن الضحايا 

 ؛ات وبحسب املحافظات( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئ1الجدول رقم )

 

                                                             

 لبياناتا على مالحظات .1

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

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

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

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

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

  القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -

الفئة
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%

%71136611417218469مقاتل

%21511197طفل

%211483امرأة

%26182445420رجل مدني

%02400082439000408131مج القتلى المدنيين

%02110011443050040212265100مج القتلى حسب المحافظة

%0%1%4%0%0%0%54%11%19%0%2%0%8%1%100%

ضحايا الثلث 2 من شهر 07 / 2019 - حسب الفئة
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  ؛حسب الفئةبوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 
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  ؛( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات2والجدول رقم )

 
 

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

%27011921010439اشتباكات ومعارك عادية

%7436211242قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
261153723614%

%2131تعذيب وإعدامات

%11462اغتيال وقنص

%442أخرى

%02110011443050040212265100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%02110011443050040212265100إجمالي الضحايا

%0%1%4%0%0%0%54%11%19%0%2%0%8%1%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 07 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 

 
 

 ؛رغأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا حسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األص
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 أخبار عن الضحايا 

 من جديدة جثة 15 الخميس،" املدني الرقة مجلس" لـ التابعانتشل "فريق االستجابة األولية"   .أ

 /11.07.2019 –. /سمارت الرقة مدينة قرب مقبرة

طفل منذ بداية اتفاق  296مدني بينهم  1023فريق "منسقو استجابة سورية" سقوط أكثر من  وثق .ب

 /12.07.2019 –. /شام 2018سوتش ي بين الدول الضامنة في سبتمبر 

ثر اليوم على  .ج رقة، ليرتفع عدد الجثث جثة جديدة في مقبرة معسكر الطالئع جنوبي مدينة ال 23ع 

 /15.07.20019 –جثة. /شام  300خالل األيام األخيرة إلى أكثر من  املنتشلة

 

 
ا
 ا: التغييب القسري ثالث

 ال يوجد

 

 : النزوح والتهجير واللجوءارابعا  

 والتهجير القسري أخبار عن النزوح  

 –ن على الحدود السورية ( من قاطني مخيم الركبااشخص   16624باملئة ) 40قالت األمم املتحدة إن  .أ

واتجهوا إلى مالجئ في محافظة حمص  ،تموز الجاري  10آذار الفائت حتى  24، غادروه خالل من األردنية

 /16.07.2019 –الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. /سمارت 

األطفال  األربعاء، في تقرير لها، إن عشرات اآلالف من ،قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونسيف" .ب

طفال في مخيم ى ويواجهون مستقبال غامضا. وأضافت أن األ في مخيم الهول عرضة لالستغالل واألذ

الهول يواجهون وضعا إنسانيا صعبا بسبب التجربة التي خاضوها من تعرضهم لالستغالل أو إجبارهم 

ا، وهم عام   12ـعلى القتال والقيام بأعمال عنف "في غاية القسوة"، مشيرة أن معظمهم دون سن ال

خروقات ال يمكن للعقل  األكثر "هشاشة إذ أنهم خاضوا تجربة العنف الشديد وكانوا شهود عيان على

 /17.07.2019 –أن يتخيلها". /سمارت 
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 أخبار عن اللجوء والجاليات 

لى أعلنت )املفوضية السامية لشؤون الالجئين( اليوم الثالثاء، أن عدد الالجئين السوريين العائدين إ .أ

 .2018اية ألف، منذ افتتاح املعبر نه 22سورية من األردن، من خالل معبر نصيب الحدودي وصل إلى 

 /16.07.2019 –جيرون /

نحو  2018كشف مكتب اإلحصاء االتحادي في أملانيا أن عدد الالجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية عام  .ب

 .مة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغانمليون حاصلون على حق اإلقا 1.3مليون شخص، منهم  1.8

 /19.07.2019 –شام /

لت السلطات  .ج الجئ سوري من أرضيها إلى محافظة إدلب، منذ بداية شهر  7500التركية أكثر من رح 

. وقال مسؤول املكتب اإلعالمي ملعبر "باب الهوى" مازن علوش، إن 2019تموز  18حزيران حتى 

ا، بينما ارتفعت نسبة ا سوري  الجئ   4178عبر خالل شهر حزيران السلطات التركية سلمت إدارة امل

. وأضاف "علوش" االجئ   3451ا نحو يوم   18ل شهر تموز الجاري، حيث بلغ عددهم خالل املرحلين خال

أن أبرز عمليات الترحيل هي لألشخاص الذين يمسك بهم حرس الحدود التركي خالل محاولتهم الدخول 

عض بطريقة غير نظامية، إضافة إلى أشخاص ال يحملون بطاقة الحماية املؤقتة، وبإلى األراض ي التركية 

 /20.07.2019 –األشخاص الذين يخالفون القوانين في تركيا. /سمارت 

 

 3(2): املشهد امليداني اخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1

تل  .أ
 
ا وجرح  11ق يف حلب الشمالي، آخرون، بتفجير سيارة مفخخة، وسط مدينة عفرين بر  40مدني 

 /11.07.2019 –صباح يوم الخميس. /جيرون 

قالت مصادر إعالم إسرائيلية، إن إيران أقامت مركز قيادة في مدينة البوكمال السورية من أجل شن  .ب

 /11.07.2019 –شام /. "يلداف في "إسرائهجمات على القوات األمريكية في سورية، وعلى أه

ى وحداته املتمركزة على جديدة من التعزيزات العسكرية إل أرسل الجيش التركي، الخميس، دفعة .ج

الحدود مع سورية. وتوجهت من والية كيليس إلى والية شانلي أورفة، وسط تدابير أمنية مشددة. وكانت 

                                                             
 .وما يترتب عنها يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها 2
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية 3
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لدعم الوحدات العسكرية التركية على  نفسها لى املنطقةتركيا في وقت سابق قد أرسلت تعزيزات كبيرة إ

 /11.07.2019 –شام الحدود السورية. /

وقعت صباح اليوم مجزرة مروعة في مدينة خان شيخون جراء غارات جوية استهدفت منازل املدنيين  .د

 /13.07.2019 –أطفال وسيدتان. /شام  4قتلى بينهم  8سقوط إلى ما أدى ، من قبل الطيران الروس ي

ا ت النظام السوري استهدفتاالثنين، إن روسيا وقوا ،قال "فريق منسقو االستجابة في شمال سورية" .ه

 63وأوضحوا في تقرير لهم أن القصف استهدف  ،منشأة حيوية في محافظتي حماة وإدلب 221

منشأة تعليمية وثمانية مخيمات  91للدفاع املدني السوري،  امركز   27و اطبي   امستشفى ومركز  

  13و اآلي   امخبز   14للنازحين، 
 
بدء ثالث محطات كهرباء، منذ إضافة إلى محطتي مياه و  ةشعبي اسوق

 /15.07.2019 –العمليات العسكرية لروسيا والنظام في شهر شباط. /سمارت 

لبيضاء" يوم الجمعة، إن قوات النظام السوري و ا اتقالت مؤسسة الدفاع املدني السوري "الخوذ .و

تعرض ل تتزاما حليفه الروس ي صعدت من قصفها على مدينة خان شيخون منذ صباح اليوم، في وقت 

 /19.07.2019 –املدينة لجحيم القصف حتى الساعة. /شام 
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 4خرائط السيطرة والنفوذ . 2

 ( أدناه تظهر توزع السيطرة على األراض ي السورية كلها1الخريطة رقم ) -

 
  2019/ 07 / 01آخر تحديث  – املصدر: جسور  

  

                                                             

 ا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزورالتغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تدريجي  باستثناء  3 

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

  .تقرير في كل
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 5اض ي السورية ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األر تالرسم البياني اآل -

  
 2019/ 70/  20تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
والسبب الرئيس هو  ،في املواقع األخرى  ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، ونظيرتها 5

  املساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.
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ظهر2الخريطة رقم ) -
 
 ؛مواقع املعارك وتوزع السيطرة في ريف حماة الشمالي ( أدناه ت

 
  2019/ 07/  12آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب 
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ظهر مواقع الحشود التركية شمال سورية3الخريطة رقم ) -
 
 ؛( أدناه ت

  
 2019/ 07/  15آخر تحديث  –ة ستب : وكالاملصدر

 

 ومناطق سيطرته : املستجدات على مستوى النظاماسادسا 

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

ين في وجودقال األمين العام مليليشيا "حزب هللا" اللبنانية حسن نصر هللا إنه خفض عدد عناصره امل .أ

راءات الجديد ال عالقة لها شر وتموضع العناصر، معتبرا أن اإلجسورية. وأضاف أنهم "أعادوا ن

بالعقوبات املفروضة عليهم أو التقشف املالي، إذا دعت الحاجة لعودة كل من كان هناك سيعود". 

  /13.07.2019 –سمارت /
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 على املستويات األخرى  .3

غرب مدينة السويداء. /سمارت  ا من األراض ي املزروعة بمادتي القمح والشعيرهكتار   13التهمت النيران  .أ

– 13.07.20149/ 

ا يسمح له، بصفته القائد العام للقوات ا تشريعي  أصدر رئيس النظام السوري بشار األسد مرسوم   .ب

ى مقاعد زالوا عل املسلحة، بإلغاء التأجيل الدراس ي عن الخدمة العسكرية ملن هم في سن التكليف وما

 /15.07.2009 –أي وقت. /سمارت لطالب للخدمة اإللزامية في ما يعني احتمال سوق آالف ا ،الدراسة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك التابعة للنظام قرارا ألزمت بموجبه عدد من التجار  .ج

أن على مستوردي القطاع  إلى القرارشار أمن مستورداتهم للقطاع العام بسعر التكلفة. و  باملئة 15ببيع 

املرخص لها بالتعامل بالقطع األجنبي بتسليم الخاص للمواد املمولة من املصارف العاملة في سورية 

حسب نسبة التمويل ملؤسسات بمن عدد من املواد التي يستوردونها بسعر التكلفة و  باملئة15كمية 

 /19.07.2019 –القطاع العام. /شام 

 

 ( 6)مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها  : املستجدات علىاسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض  اا أو عسكري  ة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسي  ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارض 6

 رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.  النظر عن
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ا
 : املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتهااثامن

 على املستوى السياس ي .1

  يوجدال 

 

 على املستوى العسكري  .2

  ال يوجد

 

 ملستويات األخرى على ا .3

 مدينة في الكردية" الذاتية اإلدارةاألحياء الخاضعة لسيطرة " ، الخميس،أربعة انفجارات ضربت .أ

 /11.07.2019 –سمارت / الحسكة

 

: املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل اتاسعا 

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

كشفت مصادر إعالمية عن تحشدات عسكرية غير مسبوقة على الحدود السورية التركية من جهة تل  .أ

أبيض بريف الرقة الشمالي، الفتة إلى إزالة قسم من الجدار اإلسمنتي العازل من قبل الجيش التركي. 

دي. و باملقابل انتشرت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية بشكل مكثف قرب معبر تل أبيض الحد

 /15.07.2019 –شام /
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 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 

 

 : املستجدات على صعيد العملية السياسيةاعاشرا 
 ال يوجد

 

 حادي عشر: املستجدات على صعيد العدالة
  ال يوجد

  

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة   ثاني عشر: املستجدات في مو

 يةمريكالوًليات املتحدة األ  .1

اليات املتحدة األمريكية الثالثاء، عن بقاء قواتها املسلحة في مناطق شمالي وشمالي شرقي أعلنت الو  .أ

سورية في الوقت الراهن ملواصلة الحملة ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقال وزير الدفاع األمريكي 

هناك كجزء  رية ستبقىاملؤقت مارك إسبر، إن "القوات املسلحة األمريكية املتبقية في شمال شرقي سو 

 /16.07.2019 –من القوة متعددة الجنسيات ملواصلة الحملة ضد داعش". /سمارت 

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال نائب وزير الخارجية الروس ي، ألكسندر غروشكو، يوم الجمعة، إنه يجب أن تضمن عملية التسوية  .أ

 –/شام  .ر قانونيالدولة بشكل غية في هذه وجودالسياسية في سورية سحب القوات األجنبية امل

12.07.2019/ 

 من اآلالف عشرات وجود مع نهاية ال ما إلى نتسامح أن يمكننا ال“قال الفروف، اليوم الخميس:  .ب

 في وسنبحث إدلب، في التصعيد خفض منطقة في( القاعدة) بتنظيم املرتبطين املتطرفين املتشددين

 /18.07.2019 –جيرون /. ”املدنيينلوقت نفسه عن حل ال يضر  بالسكان ا
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 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ال يوجد  .أ

 

 الدول العربية .4

 ال يوجد  .أ

 

 إيران .5

 ال يوجد  .أ

 

 تركيا .6

قال والي إسطنبول علي يرلي قايا إن السلطات التركية ستمنع التنقل بين الواليات واملدن التركية  .أ

سجلين إلى املدينة ا أنهم سيعيدون الالجئين السوريين املللسوريين للحد من العمل غير املرخص، مؤكد  

  /13.07.2019 –التي استخرج منها بطاقة الحماية املؤقتة. /سمارت 

  

 إسرائيل .7

 ال يوجد  .أ

 

  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة .8

ا لتحديد الجهة أعلنت منظمة )حظر األسلحة الكيميائية( مساء أمس األربعاء، أنها  .أ ا جديد  لت فريق 
 
شك

ا في هجمات كيمياوية حصلت في سورية.التي اس  تخدمت ذخائر محظورة في سورية، سيبدأ تحقيق 

 ملنفذي اتهامات توجيه له تتيح سلطات لديه سيكون  الجديد التحقيق فريق“أضافت املنظمة أن و 

 –تقتصر على التأكد من وقوع الهجمات فقط. /جيرون  املنظمة تحقيقات كانت حين في ،”الهجمات

11.07.2019/ 
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أعرب أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم املتحدة، مساء الخميس، عن إدانته للغارات الجوية التي  .ب

تستهدف املدنيين في سورية، والتي طالت بشكل خاص منشآت طبية وعاملين طبيين. وقال في بيان: إن  

ن، وهو من أكبر األربعاء املاض ي، بينها مستشفى في معرة النعما للقصف تعرضت ةطبي منشآت عدة“

وأضاف غوتيريس:  ،”املنشآت الطبية في املنطقة، وتم إعطاء إحداثياته في وقت سابق لألطراف املتحاربة

ا ،”الطبية املنشآت ذلك في بما املدنية، التحتية والبنى املدنيين حماية يجب“  يرتكب“ من أن إلى مشير 

حاسبانتهاكا  /12.07.2019 –جيرون /. ”ت خطرة للقانون اإلنساني الدولي يجب أن ي 

 

 أخرى  .9

 ال يوجد  .أ

 

 7ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
نشرت صحيفة فايننشال تايمز، تقريرا بعنوان "لهذه األسباب يرفض السوريون العودة إلى وطنهم"  .1

نظام األسد يجبر  الضوء على مشكلة عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم، ومما جاء فيه أنسلط 

السوريين العائدين إلى أوطانهم على الخدمة في صفوف قواته العسكرية، ويهددهم باالعتقاالت 

العشوائية، حيث يسود مناخ قائم على الخوف. ومن األسباب التي جاء بها التقرير، كمية الفساد 

ميع من املتبقين أن لتي لم تعد تطاق، فـ"من لديه وساطة وعالقات تصبح أموره سهلة وعلى الجا

 يصمتوا ويتحملوا الظلم وإال سيواجهون االعتقال".

ادعاء األسد بدعم عودة الالجئين إلى سورية، بهدف االستفادة من من رغم على اليقول التقرير إنه 

، لم يعد إلى 2016ألمم املتحدة، تشير إلى أنه ومنذ عام املساعدات الخارجية، إال أن سجالت ا

مليون شخص فروا  5.6شخص، من أصل  170,000من الالجئين. أي ما يقدر بـ % 3سورية سوى 

 .من العنف

حسب التقرير فإن الجماعات الحقوقية تخش ى من تحرك الدول األوروبية، واعتبار سورية آمنة ب

إقامة طالبي  فينيف دمشق على أنها مدينة آمنة، مما يؤثر لالجئين، حيث أعادت الدنمارك تص

 /18.07.2019 –/أورينت نت  .مين من هناكاللجوء القاد

 

                                                             
ا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها التقرير. 7  غالب 
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 "ما هو مستقبل الالجئين السوريين في تركيا؟"  تحت عنوان .2
 

تناول واقع  نشرت نيويورك تايمز مقاال

الالجئين السوريين في تركيا، ومستقبلهم، خاصة بعد اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات 

 التركية بحق بعضهم.

ألف فقط في املخيمات،  100 ىمليون سوري، منهم حوال 3.6تركيا حوالي حسب املقال، يعيش في ب

لكن  .حوالي نصف مليون في إسطنبول أما غالبيتهم فيعيشون في املدن والبلدات التركية، منهم 

في املئة. ويعتقد األتراك في املناطق التي  13االقتصاد التركي يعاني صعوبات، ويبلغ معدل البطالة 

ا ا
 
جتماعية واقتصادية بشكل متزايد بأن الالجئين ينافسونهم على وظائفهم، وأن تعاني ضغوط

 .الحكومة تمنحهم املزيد من االمتيازات

ا إلى عنف. ففي حزيران/ يونيو، هاجمت مجموعة واجهات املحيتحول االس السورية  التتياء أحيان 

ا بفتاة تركية ا تحر ش جنسي  ا سوري  في إسطنبول. وظهرت هاشتاغات  بعد انتشار الشائعات بأن الجئ 

الحكومة التركية املزيد من التسجيالت لالجئين  وقفتملناهضة املهاجرين، وفي األسبوع املاض ي، أ

 .السوريين في إسطنبول، ملعالجة الهجرة غير النظامية في املدينة

ة الالجئين كانت مسألة الالجئين في صلب املناقشات السياسية، ويعتقد كثيٌر من األتراك أن مسأل

ا في مساعدة إمام أوغلو على الفوز في انتخابات إسطنبول  ا مهم  فهو يرى أن "الالجئين  .لعبت دور 

 .البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية للبالد، ويجب عليهم العودة إلى ديارهم"السوريين يرهقون 

وقال الرئيس التركي  الالجئين.بدأ الرئيس أردوغان وحزبه باالستجابة للسخط املتزايد ضد  اومؤخر  

ا ا أن يدفع الالجئون جزء  من  إن املتورطين في أنشطة إجرامية سيتم ترحيلهم، وإن من املتوقع قريب 

 .تكاليف رعايتهم الصحية

يختم الكاتب بالقول: "تحتاج الحكومة التركية واملعارضة إلى التعاون لتطوير حلول ملسألة 

ا"الالجئين، والتي سيكون لها تأ  .ثير مهدئ ومطمئن على السياسة التركية التي تعاني االستقطاب أيض 

 /18.07.2019 –جيرون /

 

ا نشر موقع "املونيتور" تقرير   تركيا الحرب على ًلفتات املتاجر العربية"ملاذا شنت تحت عنوان " .3

ي أنحاء تركيا، جاء فيه أن السلطات التركية بدأت بإزالة الفتات املتاجر املكتوبة باللغة العربية ف

للتخفيف من السخط الشعبي الناش ئ عن أعداد الالجئين السوريين، وهو األمر الذي رفع، بسبب 

 قتصادية، التكاليف السياسية للحكومة.األزمة اال

، 2011يقول الكاتب أن هذه الالفتات العربية التي زادت بشكل كبير بسبب تدفق الالجئين منذ عام 

عن املكاسب من  امن مشكلة الالجئين، حيث يراها البعض تراجع   تحمل معاٍن سياسية أبعد
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. كما أنه بالنسبة 1928إصالحات أتاتورك، الذي استبدل األحرف العربية باألحرف الالتينية عام 

لكثير من السكان املحليين، فإن وجود الالفتات العربية يذكر بمشكلة الالجئين متعددة إلى ا

 هم يخسرون تركيا، أو أنه بدأ يتم تعريبها.األوجه، وبعضهم يشكو من أن

ير التقرير إلى أن الغضب املتزايد من سياسات الحكومة تجاه الالجئين، كان هو سبب خسارة يش

 23آذار/ مارس، وفي إعادة االنتخابات في اسطنبول في  31حزب العدالة والتنمية املدن الكبيرة في 

 ار بإزالة الالفتات العربية عن املتاجر. حزيران/ يونيو. ما دفع الحكومة التخاذ قر 

يؤكد التقرير أن لب املشكلة ليس اللغة، إنما االقتصاد، حيث يوفر الالجئون من سورية  لكن

وغيرها من البلدان العربية عمالة رخيصة، ما ساعد على البطالة بين أهل البلد، والتي وصلت إلى 

ئين ، عندما بدأ تدفق الالج2011% في 9.1البطالة  % في آذار/ مارس، في الوقت الذي كانت فيه14.1

 /19.07.2019 – 21من سورية. /عربي 

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
في الثلث الثاني من هذا الشهر، قال منسقو االستجابة في الشمال السوري، إن عدد املدارس واملنشآت 

السوري والطيران الروس ي على منطقة خفض فة بالحملة العسكرية التي شنها النظام التعليمية املستهد

مدرسة ضمن  91التصعيد في إدلب وحماة شمال شرق سورية بلغ منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم بلغ 

ظتين، وأن األضرار املجمعات التربوية التابعة ملديرية التربية والتعليم التابعة للمعارضة السورية في هاتين املحاف

 والخروج عن الخدمة بشمل كامل. باملئة 5شآت تراوح بين التي أصابت هذه املن

ومنشآت تعليمية في خان شيخون وكفرنبل  ااالستجابة إلى أن االستهداف طال مدارس   يوأشار فريق منسق

لضغط على الطرف الروس ي با جميعها وأريحا وإدلب ومعرة النعمان وريف حماة وغيرها، وناشد الجهات املعنية

 للتوقف عن استهداف املنشآت التعليمية في املنطقة.والنظام السوري 

، أن الجهات املانحة أوقفت دعمها ملديريات الصحة في إدلب املدة نفسها بية فيو أعلنت مصادر دولية وأور و 

إلى مراكز تطوعية فقط  والنقاط الطبية التابعة لها ستشفياتوحلب وحماة، وتحول العمل ضمن املراكز وامل

 شفى وبنك دم في املنطقة.ستوم اطبي   امركز   160قبلة، وتوقف الدعم هذا سيوقف عمل نحو امل رحلةخالل امل

وتقوم مديريات الصحة في محافظات إدلب وحلب وحماة، التابعة للمعارضة السورية، وبفضل تمويل 

 مليون سوري منتشرين في مناطق الشمال. 4.7الجهات املانحة، بتقديم الخدمات الطبية ألكثر من 
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تقول املعارضة السورية، ومراصد حقوقية محلية ودولية، إن قوات النظام السوري والقوات الروسية و 

 الحليفة لها، تقوم بتدمير املنشآت الطبية والتعليمية في سورية بشكل مقصود وممنهج.

لتابع أن "مجلس سوريا الديمقراطية" الكردي، اانتشرت أنباء ووثائق تشير إلى ليس هذا وحسب، بل كذلك 

 
 

برئيسته التنفيذية إلهام أحمد، قررت التعامل مع الوسيط  لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، ممثال

ضت فيه أحمد )وفق وثيقة سربتها وسائل  اإلسرائيلي موتي كاهانا لبيع نفط شمال وشمال شرق سورية، وفو 

املتعلقة ببيع النفط السوري جميعها ه(، بأن يقوم األخير بتمثيل املجلس في األمور إعالم إسرائيلية وكاهانا نفس

سيطر عليها امليليشيات الكردية بدعم من القوات األ في 
 
ية، مع إعطائه االمتيازات والتسهيالت مريكاملناطق التي ت

ألف برميل خالل  400جية ليبلغ الالزمة إلجراء استكشاف والتنقيب عن املزيد عن اآلبار وزيادة طاقتها اإلنتا

 املستقبلية القادمة. دةامل

، الرئيس العربي للمجلس نفى األمر، وقال إن التقارير "غير صحيحة وملفقة"، أن رياض درارمن رغم على الو 

ده وأظهر وثائقه، وقال إنه ينتظر موافقة الواليات 
 
وأن األحمد "ليست مخولة بتوقيع وثائق"، إال أن كاهانا أك

  احزبي   اتقليدي   املتحدة، بينما كل ما فعله "مجلس سوريا الديمقراطية" هو أن أصدر بيان  ا
 
، ال حقائق امتعالي   اجاف

جدد التأكيد لشعبنا  أو وثائق تدعمه، قال فيه "إن محاوالت اإلساءة للمجلس وإثارة األباطيل لن تدفعه إال لي 

ر ببيانات النظام السوري السوري على موقفه الثابت تجاه وحدة األراض ي الس
 
ذك ورية وسيادتها"، وهو ما ي 

 العبثية.

نتجة باملئة  90على نحو  تسيطر القوات الكردية
 
من أهم املوارد النفطية في سورية بما في ذلك أكبر اآلبار امل

 ية في شمال شرق سورية.مريكللنفط، وتحظى بحماية مباشرة من القوات األ 

 ابئر   11سرائيلي، فإن االتفاق مع األكراد يتعلق باستثمار ( اإل i24مع تلفزيون ) ووفق ما قال كاهانا في لقاء

( وبيعهم، وعلى أن تتم عملية البيع ألي جهة وأي شخص، شرط أن ال األف برميل )يومي   400ة الستخراج نفطي

 تكون وأن ال تصل أموالها إلى سورية وإيران.

، لكن تقديرات مختصين تشير إلى اوعوائد   ااصة بالنفط، إنتاج  وال يعلن األكراد في سورية عن األرقام الخ

شرف على األف برميل يومي   35وآبار دير الزور في الجزء الخاضع لسيطرة األكراد ال يزيد عن أن إنتاج حقول 
 
، ت

دعى "هيئة الطاقة" في اإلدارة الذاتية الكردية.
 
 إنتاج وبيعه هيئة ت

داف الطيران الروس ي وطيران النظام وحتى الطيران األمريكي للمنشآت لم تكف السوريين مصائبهم، واسته

سرق نفطهم ويوزع بين أمراء حرب النظام وأمراء الحرب األكراد، الحيوية و  الصحية والتعليمية، ولم يكفيهم أن ي 

 لتأتي قضية بيع النفط عبر إسرائيليين، وبيد إسرائيلية، وبمباركة من تل أبيب.






	Blank Page
	intro.pdf
	أولًا – مقدمة:
	ثانيًا – ظروف تمهيدية:
	ثالثًا - حركة كثيرة وصيد مجهول:
	رابعًا - خطة أميركية:
	خامسًا – مخططات روسية:
	سادسًا – دور إسرائيلي
	سابعًا – صعوبة الفكرة والتنفيذ:
	ثامنًا - خاتمة:
	Blank Page
	Blank Page

	Observatory report for 2st second of July 2019.pdf
	أولًا: نظرة عامة إلى أهم مجريات المدة
	ثانيًا: الضحايا
	1. بيانات عن الضحايا
	2. أخبار عن الضحايا

	ثالثًا: التغييب القسري
	رابعًا: النزوح والتهجير واللجوء
	1. أخبار عن النزوح والتهجير القسري
	2. أخبار عن اللجوء والجاليات

	خامسًا: المشهد الميداني ( )
	1. تطورات المشهد الميداني
	2. خرائط السيطرة والنفوذ

	سادسًا: المستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته
	1. على المستوى السياسي
	2. على المستوى العسكري
	3. على المستويات الأخرى

	سابعًا: المستجدات على مستوى المعارضة المسلحة ومناطق سيطرتها ( )
	1. على المستوى السياسي
	2. على المستوى العسكري
	3. على المستويات الأخرى

	ثامنًا: المستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
	1. على المستوى السياسي
	2. على المستوى العسكري
	3. على المستويات الأخرى

	تاسعًا: المستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه
	1. على المستوى السياسي
	2. على المستوى العسكري
	3. على المستويات الأخرى

	عاشرًا: المستجدات على صعيد العملية السياسية
	حادي عشر: المستجدات على صعيد العدالة
	ثاني عشر: المستجدات في مواقف القوى الإقليمية والدولية المؤثرة
	1. الولايات المتحدة الأمريكية
	2. روسيا الاتحادية
	3. دول الاتحاد الأوروبي
	4. الدول العربية
	5. إيران
	6. تركيا
	7. إسرائيل
	8. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات الصلة
	9. أخرى

	ثالث عشر: إطلالة على الإعلامين العربي والدولي تجاه سورية
	رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم المستجدات السياسية والعسكرية

	Blank Page



