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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
تستمر الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري بمساعدة الطيران الحربي الروس ي وامليليشيا
املحاربة معها ،على محافظة إدلب ومحيطها القريب ،أو ما يسمى منطقة الهدنة الروسية التركية ،لكن من دون
صمودا ً
ً
الفتا أحرج القوات الهاجمة إلى حد بعيد .لكن ثمة
تحقيق أي تقدم على األرض ،حيث سجلت الفصائل
نتائج مؤملة على صعيد الضحايا ،حيث قتل حتى تاريخه ما يزيد عن  900شخص ،منهم ً 720
مدنيا ،ومؤملة على
ً
شخصا ،ومؤملة على صعيد تدمير املساكن والبنى التحتية
صعيد التهجير ،حيث فاق عدد املهجرين 600000
واملنشآت العامة والخدمية ،وفي مقدمتها املراكز الطبية.
ُ
ً
شخصا على ما استطعنا رصده ،نسبة املدنيين
قتل خالل هذه املدة (من  01إلى  10تموز /يوليو 260 )2019
ً
طفال نسبتهم  42في املئة إلى مجموع املدنيين ،وهذه نسبة عالية ً
منهم  34في املئة (ً 89
جدا،
مدنيا) بينهم 37
تسببت بها بشكل رئيس مجازر الطيران في ريف إدلب ،وانفجار مفخخة في دير الزور ،أما عدد الضحايا من
النساء فبلغ  15امرأة.
الغالبية العظمى من الضحايا سقطت في منطقة خفض التصعيد ،شمال غرب سورية ،إدلب ومحيطها،
ً
ً
ً
قتيال ،منهم ً 43
مدنيا بينهم  15طفال ،تلتها حماة بحصيلة  69قتيال ،ثم الالذقية،
فتصدرت إدلب بحصيلة 73
ً
ً
تحديدا (منطقة جبل التركمان) حيث سقط  52مقاتال من قوات النظام ،ومن الفصائل
في شمالها الشرقي
اإلسالمية التي تسيطر على املكان.
قتلى دمشق الثالثة هم من األطفال ،وسقطوا في حي جوبر بانفجار لغم ،أما قتلى ريف دمشق فمعظمهم
سقط بسبب الضربات اإلسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية في منطقة صحنايا قرب دمشق.
نختم في موضوع الضحايا باإلشارة خبرين متصلين ،األول اكتشاف مقبرة جماعية جديدة من مخلفات
ً
داعش في الرقة ،وتضم  200جثة ً
تقريبا .والثاني خبر وفاة  50طفال آخرين في مخيم الهول بالحسكة ،ما يرفع
ً
عدد وفيات األطفال في املخيم إلى  358طفال منذ بداية العام .والسبب املعروف هو النقص الحاد في الرعاية
الصحية ،إضافة إلى سوء التغذية.
في ملف اللجوء ،يمكن اإلشارة إلى تزايد الضغوط من قبل الحكومة اللبنانية والبلديات على الالجئين
ً
مسكنا اسمنيا لالجئين سوريين .كما أعطى مهلة
السوريين في لبنان ،فقد قام الجيش اللبناني بهدم 20
للسوريين القاطنين في عرسال إلزالة منازلهم اإلسمنتية البالغة بحدود  1400غرفة .إضافة أيضا إلى استمرار
االعتقال والترحيل لالجئين سوريين بحجة الدخول غير الشرعي للبالد.
على مستوى النظام ،كان ً
الفتا خبر إقالة ضباط أمن كبار ،على رأسهم جميل الحسن ،مدير إدارة املخابرات
الجوية ،واللواء ديب زيتون ،مدير إدارة املخابرات العامة.
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ا
ثانيا :الضحايا
بيانات عن الضحايا1
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 / 07حسب الفئة
دمشق

ريف دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

مج القتلى المدنيين

3

6

2

3

0

مج القتلى حسب المحافظة

3

9

5

3

0

%

1%

3%

2%

1%

0%

طرطوس

2

1

1

الالذقية

رجل مدني

5

5

21

الرقة

امرأة

1

5

2

7

2

دير الزور

طفل

3

3

1

4

1

15

الحسكة

مقاتل

3

3

12

55

16

30

52
8

مج الفئة

الفئة

%

171

66%

37

14%

15

6%

37

14%

89

34%
100%

1

1

0

14

8

43

0

0

1

9

0

12

69

24

73

0

52

1

9

0

260

3%

0%

100%

0% 20% 0% 28% 9% 27% 5%

 .1مالحظات على البيانات
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى) ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالهاأو إيرادها في الفقرة (ب .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 القتلى المسجلين 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:
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات؛
ضحايا الثلث  1من شهر  - 2019 / 07حسب 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
مفخخات وألغام وقذائف غير
منفجرة

9

تعذيب وإعدامات

2

اغتيال وقنص

2

أخرى

1

مج ضحايا األسلحة التقليدية

6

22

12

52

18

119

46%

1

3

3

3

6

45

7

21

34

113

43%

9

5

2

7

16

6%

1

1

4

2%

3

1%

5

2%

260

100%

1
2
3

0

12

24

69

73

0

52

1

1

1

9

0

أسلحة محرمة دوليا ً
كيماوية

0

0%

أخرى

0

0%

مج ضحايا األسلحة المحرمة
دوليا ً

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

إجمالي الضحايا

3

9

5

3

0

12

69

24

73

0

52

1

9

0

260

100%

%

1%

3%

2%

1%

0%

3%

0%

100%

0% 20% 0% 28% 9% 27% 5%

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 األكبر إلى األصغر؛
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أخبارعن الضحايا
أ.

ب.
ج.
د.

ه.

و.

ز.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها ،االثنين ،مقتل ًّ 1864
مدنيا في سورية خالل
النصف األول من عام  ،2019معظمهم قتلوا على يد قوات النظام السوري وروسيا؛ من بين القتلى
ً
 468طفال و 285امرأة/ .سمارت – /01.07.2019
ً
شخصا خالل شهر حزيران /يونيو املاض ي ،منهم
وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،مقتل 1313
ً
ً 275
مدنيا ،بينهم  68طفال و 39امرأة/ .املرصد السوري – /01.07.2009
عثرت فرق االنقاذ في الرقة على مقبرة جماعية جديدة تضم نحو  200جثة/ .املرصد السوري –
/03.07.2019
ُ
ارتفع إلى  2177عدد األشخاص الذين قتلوا منذ بدء التصعيد األعنف على اإلطالق ضمن منطقة
“خفض التصعيد” في  30من شهر نيسان /أبريل الفائت ،وحتى يوم السبت  6تموز /يوليو الجاري،
ً
ومنهم ً 570
مدنيا ،بينهم  145طفال و 112امرأة/ .املرصد السوري – /06.07.2019
قالت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في اإلنقاذ يوم السبت إن ما ال يقل عن  544مدنيا قتلوا
وأصيب أكثر من  2000منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة املسلحة في شمال غرب
سورية قبل نحو شهرين/ .رويترز – /07.07.2019
قال "منسقو االستجابة األولية – سوريا" إن الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وروسيا على
محافظات إدلب وحماة وحلب والالذقية ،أدت ملقتل  912مدني ،هم ًّ 722
مدنيا بينهم  222طفل قتلوا
في إدلب ،و 144بينهم  25طفل ،بينما قتل في حلب  44مدني منهم عشرة أطفال ،كما قتل في الالذقية
طفل ورجل ،خالل املدة من  2شباط حتى  8تموز / .2019سمارت – /08.07.2019
ً
ً
جديدا الحياة في مخيم الهول نتيجة سوء األحوال الصحية واملعيشية ،ونقص األدوية
فارق  50طفال
واألغذية ،والنقص الحاد في الرعاية الطبية ،وبذلك يرتفع إلى  358على األقل عدد األطفال الذين فارقوا
الحياة منذ مطلع كانون الثاني /يناير من العام الجاري حتى مساء أمس االثنين  8تموز  /يوليو الجاري،
ً
علما بأن املخيم يضم نحو  73ألف نازح ،غالبيتهم من أطفال ونساء عناصر تنظيم “الدولة اإلسالمية”.
/املرصد السوري – /09.07.2019
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ا
ثالثا :التغييب القسري
أ .وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها نشرته الثالثاء أكثرمن  2460حالة اعتقال
تعسفي في النصف األول من العام  ،2019نصفهم اعتقلوا على يد قوات النظام السوري .بينهم 117
ً
طفال و  122امرأة/ .سمارت – /02.07.2019
ب .قال "مكتب التوثيق في درعا" إنه وثق مااليقل عن  18حالة اعتقال واختطاف على يد قوات النظام
السوري في محافظة درعا خالل شهر حزيران / .2019سمارت – /02.07.2019
ج .وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" اعتقال "الجيش الوطني السوري" املرتبط
ً
شخصا في منطقة عفرين بحلب خالل شهر حزيران املنصرم/ .سمارت
بالحكومة السورية املؤقتة 56
– /06.07.2019

ر ا
ابعا :النزوح والتهجيرواللجوء
 .1أخبارعن النزوح والتهجيرالقسري
أ .قال "منسقو االستجابة األولية – سوريا" إن الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وروسيا على
ً
شخصا/ .سمارت – /08.07.2019
محافظات إدلب وحماة وحلب والالذقية ،أدت إلى نزوح 633118

.2

أخبارعن اللجوء والجاليات
ً
أ .ذكرت وكاالت إغاثة دولية أن وحدات من الجيش اللبناني هدمت ما ال يقل عن  20منزال لالجئين في وقت
مبكر من صباح يوم االثنين ،محذرة من أنها تخش ى حدوث املزيد من عمليات الهدم ومن تضرر آالف
األشخاص ومن بينهم أطفال / .رويترز – /01.07.2019
ب .أعطى الجيش اللبناني االثنين ،مهلة جديدة لالجئين السوريين إلزالة مخيماتهم املشيدة من اإلسمنت
التي يقطنون فيها بمنطقة عرسال شمال لبنان .ويأتي ذلك بعد أن أمهلت السلطات اللبنانية ،الالجئين
املخالفين حتى نهاية حزيران الفائت ،إلزالة حوالى  1400غرفة اسمنتية في مخيم عرسال/ .سمارت –
/01.07.2019
ًّ
سوريا معظمهم أطفال ونساء بعد دخولهم األراض ي اللبنانية
ج .أوقفت قوات األمن اللبنانية ،األربعاء34 ،
عبر معابر حدودية غير شرعية بين البلدين .واعتقل الجيش اللبناني في وقت سابق ،االثنين ،عشرات
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الالجئين السوريين في مناطق متفرقة من لبنان ،بتهمة دخولهم بطريقة غير شرعية/ .سمارت –
/03.07.2019

ا
خامسا :املشهد امليداني (3)2
تطورات املشهد امليداني

.1
أ.

ب.

ج.

د.

ه.

ذكرت وسائل إعالم رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع
عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21
آخرين .وقال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي ُشن من املجال الجوي
اللبناني/ .رويترز – /01.07.2019
كشفت شركة إسرائيلية متخصصة في تحليل صور األقمار الصناعية ،عن أن روسيا استكملت نصب
جميع بطاريات منظومة صواريخ "إس –  "300املضادة للجو في منطقة مرتفعة ببلدة مصياف السورية.
/شام – /01.07.2019
قالت (بي بي س ي) إن مصادر أكدت لها وجود “استنفار عسكري غير مسبوق بين ميليشيات تابعة
إليران ،وقوات روسية في منطقة شرق الفرات” ،مضيفة أن “روسيا تعمل على تحجيم النفوذ اإليراني
الكبير في سورية”/ .جيرون – /05.07.2019
نفذت طائرات النظام مجزرة مروعة في قرية محمبل بريف إدلب الغربي مساء اليوم ،أدت إلى مقتل 13
ً
مدنيا ،بينهم  7أطفال و 3نساء ،إضافة إلى جرح عدد آخر ،حال بعضهم حرجة/ .املرصد السوري –
/06.07.2019
أعلنت فصائل املعارضة املسلحة ،يوم الثالثاء ،إطالقها معركة جديدة بهدف السيطرة على مواقع
النظام وامليليشيات املوالية له في محاور جبل التركمان بريف الالذقية الشمالي/ .جيرون –
/09.07.2019

 2يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها وما يترتب عنها.
 3ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
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 .2خرائط السيطرة والنفوذ 4
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع السيطرة على األراض ي السورية كلها؛

املصدر :جسور – آخر تحديث 2019/ 07 / 01

ًّ
تدريجيا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور
 3باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش ،حيث يتم قضمها
الشرقي ،ولصالح قوات النظام في بادية الشام ،فإن مواقع السيطرة والنفوذ في باقي مناطق القطر أصبحت شبه مجمدة ،ونفضل عدم تكرار خرائطها
في كل تقرير.
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 -الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض

مرصد حرمون
ي السورية؛ 5

املصدر :مرصد حرمون – تحديث 2019/ 07 / 10

 5ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون ،ونظيرتها في املواقع األخرى ،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 توزع السيطرة ومحاور االشتباكات في ريف الالذقية الشمالي الشرقي؛

املصدر :ستب – آخر تحديث 2019/ 07 / 09
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ُ
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر املواقع التي استهدفها الطيران اإلسرائيلي في ريف دمشق وحمص؛

املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2019/ 07 / 01
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ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .التقى زير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي رئيس النظام السوري بشار األسد خالل زيارة إلى
دمشق هي الثانية له منذ اندالع الثورة السورية عام / .2011سمارت – /07.07.2019

على املستوى العسكري

.3

ال يوجد

على املستويات األخرى

.4
أ.

ب.

ج.

د.

أعلنت حكومة النظام السوري وإيران األربعاء ،عن مشروع سكك حديدية يهدف إلى ربط ميناء "اإلمام
الخميني" اإليراني بميناء محافظة الالذقية عبر األراض ي العراقية .وقال مدير املؤسسة العامة للسكك
الحديدية التابعة للنظام نجيب الفارس ،إن املشروع يسهم في تعزيز العالقات التجارية بين سورية
وإيران والعراق/ .سمارت – /03.07.2019
صادرت السلطات اليونانية ما وصفته بأكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في العالم قادمة من مناطق
سيطرة قوات النظام السوري بقيمة تفوق نصف مليار دوالر .وهي عبارة عن ثالث حاويات محملة
باملخدرات .وقالت وحدة الجرائم املالية اليونانية في بيان "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها ًّ
عامليا ،مما
يحرم الجريمة املنظمة من عائدات تتجاوز  660مليون دوالر"/ .رويترز – /06.07.2019
أعلن مجلس إدارة "غرفة التجارة" اإليرانية أن بالده تنوي إرسال فريق اقتصادي إلى سورية للمشاركة
في إعادة األعمار وتأهيل السدود املتضررة .وقال عضو املجلس ،كيوان كاشفي األحد ،إن إيران "تدرس
وضع السوق الراهن في سورية" وهي عازمة على إرسال فريق اقتصادي خالل ً 45
يوما لإلسهام في إعادة
البنى التحتية ،من مثل الكهرباء واملاء والسدود ،وكذلك إعادة إعمار األبنية املتضررة/ .سمارت –
/08.07.2019
أجرى النظام السوري تغييرات برؤساء أربعة أفرع أمنية ،أبرزها إقالة اللواء جميل الحسن من إدارة
ً
بدال منهّ ،
وعين النظام السوري اللواء حسام لوقا
املخابرات الجوية ،وتعيين اللواء غسان إسماعيل
مديرا إلدا ة املخابرات العامة (أمن الدولة)ً ،
خلفا للواء ديب زيتون ،واللواء ناصر العلي ر ً
ئيسا لشعبة
ً ر
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خلفا للواء لوقا ،واللواء ناصر ديب في إدا ة األمن الجنائي ً
األمن السياس ي ً
خلفا للواء صفوان عيس ى.
ر
/سمارت – /08.07.2019
ه .أعلنت حكومة (جبل طارق) أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحلها ،يوم الخميس املاض ي،
ً
كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية يشتبه أنها كانت متجهة إلى ميناء بانياس السوري ،ما عدته انتهاكا
للعقوبات االقتصادية األوروبية على نظام األسد/ .جيرون – /09.07.2019
و .وقعت إيران على اتفاق ملدة خمس سنوات مع حكومة النظام السوري تشمل تبادل القوى العاملة
للمشاركة في إعادة إعمار سورية .وقال وزير "العمل والرفاه االجتماعي" اإلیراني محمد شريعتمداري،
إن االتفاق يمتد لخمس سنوات ،ويشمل مجاالت الرعاية االجتماعية والتدريب الفني واملنهي ،ومتابعة
دراسات شاملة تتعلق بمستقبل سوق العمل وتبادل القوى العاملة ،واإلسهام في إعادة إعمار سورية.
/سمارت – /10.07.2019

ا
سابعا :املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها ()6
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

 .2على املستوى العسكري
أ .صنع "الجيش السوري الوطني" املرتبط بالحكومة السورية املؤقتة أول مدرعة عسكرية مصفحة
بجهود وأيدي محلية شمال مدينة حلب .وقال مدير املكتب اإلعالمي لـ"فرقة الحمزة" التابعة للجيش
الوطني ماجد الحلبي إن "الورشة الفنية" في "قسم الشؤون الفنية واآلليات" التابع لـ "الفرقة" بدأت
باملشروع منذ نحو عام وانتهى بتصنيع مدرعة "الفهد" املضادة للرصاص واأللغام الخفيفة واملتوسطة.
/سمارت – /09.07.2019

ً
ً
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض
سياسيا أو
 6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
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 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد

.2

على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
أ .التهمت النيران  30هكتارا من األراض ي الزراعية في قرى تابعة لناحية الدرباسية شمال مدينة الحسكة.
وقد التهم حريق في وقت سابق ،األربعاء ،سيارة إطفاء و 10هكتارات من األراض ي الزراعية املحصودة
قرب محيط بلدة القحطانية شمال شرق مدينة الحسكة/ .سمارت – /04.07.2019
ب .وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" اعتقال "الجيش الوطني السوري" املرتبط
ً
شخصا في منطقة عفرين بحلب خالل شهر حزيران املنصرم/ .سمارت
بالحكومة السورية املؤقتة 56
– /06.07.2019

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل
املتحالفة معه
 .1على املستوى السياس ي
ال يوجد
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على املستوى العسكري
ال يوجد

.3

على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
عاشرا :املستجدات على صعيد العملية السياسية
أ .قال جير بيدرسن مبعوث األمم املتحدة إلى سورية ،يوم األربعاء ،بعد االجتماع مع وزير الخارجية
السوري وليد املعلم ،إن األمم املتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع سورية بشأن تشكيل لجنة لصياغة
دستور البالد/ .رويترز – /10.07.2019

حادي عشر :املستجدات على صعيد العدالة
ال يوجد

ثاني عشر :املستجدات في مو اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .حذر املبعوث األميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" ،برات مكجورك ،من أن عدم
مباالة صناع القرار في منطقة الشرق األوسط قد تفتح الباب أمام عودة التنظيم للسيطرة على
املنطقة ،في وقت كان قد حذر تقرير أميركي من عودة خطيرة لداعش/ .شام – /02.07.2019

.2

روسيا اًلتحادية
أ .قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف ،إن بالده منزعجة من "محاولة الواليات املتحدة استخدام
األكراد لتقسيم األراض ي السورية" ،واعتبر أن واشنطن تنتهك بذلك قرارات األمم املتحدة ،معربا عن
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أمله أن "تتخلى الواليات املتحدة عن محاوالتها التي تفسد توازن املصالح بين املجموعات العرقية
والدينية في سورية"/ .شام – /03.07.2019

.3

دول اًلتحاد األوروبي
أ .رفضت أملانيا يوم االثنين دعوة وجهتها الواليات املتحدة إلرسال قوات برية إلى سورية/ .رويترز –
/08.07.2019
ب .قالت صحيفة الغارديان البريطانية ،الليلة املاضية ،أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات
إضافية إلى سورية ،لتحل محل القوات األميركية التي تعتزم االنسحاب/ .رويترز – /10.07.2019

.4

الدول العربية
أ .جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون" التأكيد على ما أسماه تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى
ً
مشيرا إلى أن لبنان جاهز للتواصل مع نظام
بالدهم من دون انتظار الحل السياس ي لألزمة السورية،
ً
مستقرا والتوتر محصور
األسد بشكل مباشر ألجل ذلك .وزعم عون أن القسم األكبر من سورية بات
في منطقة ال تشكل سوى  10في املئة من أراضيها/ .شام – /03.07.2019
ب .شكرت رئيسة املجلس الوطني االتحادي اإلماراتي أمل القبيس ي ،روسيا على ما وصفته "تطهير سورية
من اإلرهابيين" .ووصفت روسيا بأنها "دولة صديقة حميمة" ،مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكامل بين
البلدين/ .شام – /05.07.2019

.5

إيران
أ .قال كبير مساعدي وزير الخارجية اإليراني علي أصغر خاجي :إن “الوجود اإليراني في سورية رسمي ،بناء
على طلب من الحكومة السورية للمساعدة في مكافحة اإلرهاب”/ .جيرون – /02.07.2019
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تركيا
أ .قال "صادق أرسالن" ،سفير تركيا لدى مكتب األمم املتحدة بجنيف ،إن بالده لن تترد في الرد على
استهداف قوات األسد لنقاط مراقبتها في منطقة خفض التصعيد ،بمحافظة إدلب/ .شام –
/02.07.2019
ب .أبدى رئيس بلدية إسطنبول الجديد" ،أكرم إمام أوغلو" ،تضامنه مع بقية السياسيين املتعاطفين مع
الالجئين السوريين واملتضامنين معهم من مبدأ إنساني ،وقال إن “التعاطي مع الالجئين السوريين في
إسطنبول يجب أن يكون من البوابة اإلنسانية وليس من البوابة األمنية ،إن الذين ّ
يتعمدون إحداث
القالقل في تركيا معروفون ألي جهة سورية ينتمون ،وهؤالء من يتوجب ترحيلهم”/ .شام –
/03.07.2019
ج .أعلن وزير الداخلية التركي ،سليمان صويلو ،توقف تسجيل السوريين في مدينة إسطنبول التي بلغ
عددهم فيها ً 546
ألفا ،إال في الحاالت االستثنائية/ .شام – /06.07.2019

.7

إسرائيل
أ .قال رئيس املوساد اإلسرائيلي يوس ي كوهين أنه "بعد سنوات طويلة من الحرب في سورية ،يبدو أننا
نقترب من تسوية داخلية في سورية" .وأكد أن إسرائيل ال يمكن أن تسمح للقوات اإليرانية بإنشاء
قاعدة لوجستية في سورية لنقل األسلحة إلى حزب هللا في لبنان/ .شام – /02.07.2019

.8

األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .اتهمت األمم املتحدة في بيان لها ،النظام السوري بتعمد استهداف مستشفيات في محافظة إدلب؛
مؤكدة أنه واصل استهداف املستشفيات هناك رغم مشاركة إحداثياتها مع أطراف دولية لحمايتها من
الهجمات/ .شام – /05.07.2019

.9

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

 .1حذر تقرير أميركي أعده معهد "دراسات الحرب) ،" (ISWعنوانه "عودة داعش الثانية" ،من أن تنظيم
ً
مجددا وعلى نحو "أشد خطورة"؛ رغم خسارته لألراض ي .فالتنظيم
"داعش"" ،لم يهزم" ويستعد للعودة
اليوم أقوى من سلفه "القاعدة" في العراق في عام  2011حين بدأ يضعف.
ّ
ً
جيشا ً
كبيرا بما يكفي
ذكر التقرير أن "داعش" بنى من مجموعات صغيرة من الفلول عام 2011
للسيطرة على الفلوجة واملوصل (شمال) ومدن أخرى في العراق ،والسيطرة على شرق سورية معظمه
في ثالث سنوات فقط.
وتوقع التقرير أن التنظيم سوف يستعيد قوته بسرعة كبيرة ،وسيعود بمستوى أكثر خطورة من قبل،
وكان قد نقل العديد من مقاتليه وعائالتهم من مدن املوصل ،والرقة السورية وغيرها من املدن الهامة
إلى مناطق الدعم الجديدة والقديمة في العراق وسورية ،حيث ما تزال قواته منتشرة اآلن في البلدين
ً
مجددا إلى التمرد ،وتمكن
كليهما وتشن عمليات تمرد .كما أنه يحتفظ بشبكة تمويل عاملية مولت عودته
إعادة بناء قدراته اإلعالمية الرئيسة ،وكذلك املحافظة على األسلحة وغيرها من اإلمدادات في شبكات
األنفاق ومناطق الدعم األخرى من أجل تجهيز قوات املتمردين املجددة/ .شام – /01.07.2019
 .2قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال بعنوان "إدلب على شفا الكارثة" إن الهجمات املتواصلة
التي يشنها النظام السوري وروسيا على أخر املعاقل املعارضة في شمال غربي سورية ،تصعيد خطر
ً
ً
قتيال ً
مدنيا على األقل ،بينهم  130طفال ،و 2171
يجعل إدلب على شفا الكارثة .فالحرب خلفت 544
ً
جريحا ،وأجبرت أكثر من  300ألف شخص على مغادرة منازلهم .والجيش الروس ي وحليفه السوري
يستهدفان املدنيين ً
عمدا ،وقصفوا ً
ً
قياسيا من املنشآت الطبية ،ويستخدمان الذخائر العنقودية
عددا
واألسلحة املحرقة بهدف شل الحياة اليومية وتهجير السكان.
تنقل الصحيفة عنة "أحمد الشيخو" ،املتحدث باسم الدفاع املدني في إدلب ،قوله" :لقد تم إفراغ قرى
ً
ً
تدميرا ضد محافظة إدلب.
مضيفا أنها من أكثر الحمالت
وبلدات بأكملها"،
وحذر رؤساء  11منظمة إنسانية عاملية كبرى في نهاية الشهر املاض ي من أن إدلب تقف على شفا الكارثة،
حيث يتعرض  3ماليين مدني للخطر .وجاء في بيانهم الذي أقرته األمم املتحدة" :لقد مات كثيرون ...حتى
للحروب قوانين" ،في مواجهة "هجمات متعددة من القوات الحكومية وحلفائها على املستشفيات
واملدارس واألسواق"/ .مصر العربية – /07.07.2019
7

ً
غالبا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها التقرير.
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ً
 .3تحت عنوان "حتى ًل تكون املسألة السورية أكبرمشاكل تركيا" نشرت صحيفة ترك برس مقاال تناول
أبعاد أزمة الالجئين السوريين في تركيا .ومما جاء فيه أن الصراع في سورية لم يتطور في االتجاه الذي
كانت تنتظره تركيا ،فاملعارضة فقدت قواها ،وتخلى الغرب عن دعمها بسبب التنظيمات الراديكالية
التي سيطرت على األرض .واألسد تمكن من الصمود بدعم كامل من إيران وروسيا ،وأصبحت الواليات
املتحدة ال تمانع في استمراره ،بعد أن كانت تؤكد في املاض ي على ضرورة "اإلطاحة به" .وال أحد يأبه أحد
بالجرائم التي ارتكبها األسد ضد اإلنسانية ،وتستخدم القوى العظمى سورية ساحة لصراعاتها ،وتختبر
أسلحتها الخطرة ،وتعرضها هناك للراغبين بشرائها .واليوم هناك صراع على تقاسم املنطقة بين
الواليات املتحدة وروسيا وإيران والقوى األخرى.
ً
يشير املقال إلى أن حوالي  11مليون
سوريا غادروا منازلهم حتى اليوم ،منهم  4ماليين يعيشون في تركيا،
كلفوا الدولة حوالي  37مليار دوالر ..دون مساهمة جدية من املؤسسات الكبيرة كاتحاد الغرف
والبورصات التركية وجمعية رجال األعمال األتراك ،وحتى من الجامعات .أما أغلبية املواطنين فيرون
أن الالجئين السوريين متورطين بشكل كبير في الجرائم ،ويسلبون األتراك أعمالهم بسبب قلة أجورهم،
ً
واسعا للغة كراهية.
وأصبحنا نالحظ انتشا ًرا
يرى الكاتب في نهاية مقاله أن صبر تركيا بدأ ينفذ بسبب عدم تلقيها الدعم الكافي من العالم .ويرى ً
أيضا
أنه إذا لم يتم التركيز على حل املسألة السورية على مختلف الصعد،فستكون واحدة من كبرى
املشكالت في مواجهة تركيا/ .ترك برس – /07.07.2019
 .4قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن نظام األسد أمام خيارات محدودة للغاية للمحافظة على تدفق النفط
الخام بعد أن قامت البحرية البريطانية األسبوع املاض ي بإيقاف ناقلة تحمل الخام اإليراني إلى املتوسط
في أثناء مرورها بجبل طارق ،ما يعني حرمان النظام من إمدادات النفط اإليرانية التي يعتمد عليها بشكل
كبير ،وأن عليه البحث عن بديل بأسرع ما يمكن.
بحسب الكاتب فإن املالذ الوحيد أمام النظام االن للتزود بالنفط ،لتلبية متطلباته املدنية والعسكرية،
هو روسيا ،حيث من املحتمل أن تقوم األخيرة بتزويد النظام بالنفط بالطريقة ذاتها التي تقوم فيها
بتزويد طائراتها ومركباتها العسكرية العاملة في سورية .لكن ،وحسب الكاتب ،فإن هذا السيناريو هو
دوليا ،حيث إن احتجاز ناقلة نقط إيرانية في جبل طارق أمر مختلف ً
األخطر ً
تماما عن احتجاز ناقلة
روسية في بحر إيجة/ .أورينت نت – /09.07.2019
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ً
ً
 .5نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية مقاال بعنوان "إخراج إيران من سورية لن يكون سهال"
تناول كاتبه الصعوبات التي تواجه إسرائيل في مهمتها إلخراج إيران من سورية .حيث ال القوة الجوية
اإلسرائيلية تكفي إلخراج ،وال الروس قادرين على ذلك حتى لو أرادوا.
يرى الكاتب أنه على الرغم من فعالية القوة الجوية اإلسرائيلية ،إال أن فعاليتها تقتصر على بعض
املهمات" ،فاملشروع اإليراني في سورية واسع وعميق ومتعدد األوجه ،وبعض عناصره معرضة بشدة
للقوة الجوية ،لكن البعض اآلخر ليس كذلك" .فإيران "تشارك في جهد واسع يهدف إلى دمج الهياكل
الخاضعة لقيادتها مع الدولة السورية نفسها ،والهدف كما هو الحال في لبنان والعراق هو إزالة أي
حدود يمكن تحديدها بين العنصر الذي تسيطر عليه طهران وهيكل السلطة املحلي ،فإيران تنوي زرع
نوع من "الدولة العميقة" الخاضعة لسيطرتها ضمن آلية الدولة الحالية".
فإيران ،بحسب الكاتب ،تنش ئ ميليشيات من السكان السوريين ،وتنش ئ ميليشيات داخلية تطوعية،
على غرار الباسيج اإليراني ،داخل قوات أمن الدولة الرسمية في سورية ،وقوة الدفاع الوطني التابعة
لها ،واملكونة من  90إلى  100ألف جندي ،هي جزء من قوات النظام السوري ،وهي ً
أيضا تقيم عالقات
مباشرة وثيقة مع بعض العناصر األكثر قوة داخل قوات النظام ،كالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر
األسد .يضاف إلى ذلك كله "الجهود املبذولة لتشييع املواطنين السوريين السنة وما يرافق ذلك من
عمليات الستيطان مواطنين شيعة من غير السوريين في أماكن تم تهجير مواطنيها السنة بفعل سنوات
الحرب".
كل هذه العناصر تؤكد أن املشروع اإليراني في سورية يهدف للتحكم على املدى البعيد بسورية من قبل
طهران ،ومن ثم ،فإنه ال يمكن إيقاف هذا املشروع بالقصف الجوي وحده ،لذلك تسعى إسرائيل
إلقناع روسيا باملساعدة في إخراج اإليرانيين .لكن ،يتابع الكاتب ،على الرغم من قوة روسيا ونفوذها في
سورية ،فإنها لن تلتزم بهدف إسرائيل بإخراج إيران ،من دون أن تقدم لها إسرائل والواليات املتحدة
الحوافز املرضية ،كما أنه من املشكوك فيه أن يكون لدى الروس أو األسد القدرة على اقتالع الوجود
اإليراني الراسخ في سورية.
يختم الكاتب بالقول" :من املرجح أن تواصل إيران مشروعها الخاص بتفكيك سورية ،ويبدو من املرجح
ً
أيضا أن تواصل "إسرائيل" ضرباتها الصارمة ضد األجهزة البعيدة لذلك املشروع ،دون أن تلمس
جوهرها"/ .الخليج أونالين – /10.07.2019
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رابع عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
مطلع الشهر الجاري ،طالعتنا وسائل اإلعالم الغربية بخبر عن مصادرة السلطات اليونانية ما وصفته بـ
"أكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها في العالم" ،واملفاجئ أنها كانت قادمة من سورية ،وتزيد قيمتها عن
نصف مليار يورو ،على شكل  33مليون قرص كبتاغون ،ولم تعرف السلطات الوجهة النهائية لهذه الشحنة
الضخمة من املخدرات.
قبل عام  ،2011كانت سورية بلد عبور للمخدرات القادمة من لبنان إلى دول الخليج العربي ،ولم يكن
عبورها ً
كثيفا إال بقدر ما تستطيع مافيات تجارة املخدرات تمريره بمساعدة بعض املسؤولين األمنيين ،وبعد
الحرب املستمرة منذ ثماني سنوات سوريةّ ،
تحولت سورية بفضل حزب هللا إلى بلد ُمصدر للمخدرات من
الطراز األول ،وكمية املخد ات التي يتم كشفها ومصاد تها ،وهي في طريقها إلى األسواق العاملية ،كبيرة ً
جدا ،وقد
ر
ر
تم في وقت سابق خالل السنوات األخيرة مصادرة مئات الكيلوغرامات في طريقها إلى األسواق الخارجية ،لكن لم
ً
مؤخرا.
يتوقع أحد أن يبلغ التصدير من سورية حجم الشحنة املصادرة في اليونان
تأتي شحنات املخدرات (الكبتاغون) إلى سورية بشكل رئيس من لبنان ،وتستقر في مناطق يسيطر عليها
(حزب هللا) ،وبعضها يمر عبر مناطق تسيطر عليها ميليشيات النظام ،وضبطت خالل السنوات األخيرة مديريات
جما ك السعودية واأل دن وقبرص واليونان عشرات املاليين من حبوب الكبتاجون املُ ّ
ً
شهريا من
عدة للتهريب
ر
ر
لبنان عبر سوريةّ ،
وحول الحزب سورية إلى بؤرة دولية لتجارته غير املشروعة.
ّ
شكلت تجارة املخدرات ً
موردا ً
ماليا ً
مهما لـ (حزب هللا) ،وباتت واردات زراعة وتجارة الحشيش واملخدرات
تعادل نحو  %70من إيرادات الحزب املالية ،وتدعم هذه الواردات ميليشياته بعد أن قننت إيران الدعم املالي
للحزب نتيجة أزمتها االقتصادية.
ألقت الواليات املتحدة القبض على عدة خاليا تابعة لحزب هلل اللبناني تتعامل بتجارة املخدرات الدولية
لتأمين عائدات مالية للحزب الذي ّ
يمول بها عمليات تسلحه وقتاله في سورية التي أرسل لها آالف املقاتلين لدعم
نظام الرئيس السوري بشار األسد.
األمر ال يبدأ من حزب هللا ،بل ُيعد هذا الحزب أحد الوسائل واألذرع التنفيذية ،حيث تريد إيران ،املسيطرة
تدمر سورية ،ليس فقط ببنيته التحتية واقتصاده ،بل تريد حتى تدميره ً
كليا على هذا الحزب ،أن ّ
ً
بشريا وتدمير
سمعته على املستوى العاملي ،من أجل الحصول على موارد مالية أكثر مليليشياتها الرديفة املنتشرة في الشرق
األوسط ،وعلى رأسها حزب هللا.
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في أميركا الالتينية ،أطلقت إيران شبكة دولية بمساعدة حزب هللا ،مركز عملياتها في فنزويال واملناطق
الحدودية في أميركا الالتينية ،تنشط في أنحاء العالم جميعها في تهريب املخدرات وغسيل األموال ،وتجني ً
سنويا
أر ً
باحا تصل ملئات ماليين الدوالرات.
الهدف األساس من تشكيل هذه الشبكة الدولية هو شراء األسلحة واملعدات النووية إليران ،وبيع
املخدرات ،ومسؤول هذه الشبكة هو عبد هللا صفي الدين ،ممثل حزب هللا في طهران ،والذي وضعته وزارة
الخزانة األميركية على قائمة اإلرهاب العاملي عام  ،2018وينسق األمر مع قاسم سليماني رئيس فيلق القدس
اإلرهابي.
منذ ذاك الحين وحتى اآلن استطاعت األجهزة األمنية األميركية واألوروبية وأجهزة األمن في الدول الالتينية
كشف عشرات العمليات والشبكات املعدة لتهريب املخدرات وغسيل األموال املرتبطة بحزب هللا ،واعتقال
عشرات األشخاص املتورطين.
شبكة حزب هللا الدولية هذه تشمل عشرات املؤسسات التجارية واملالية وغرف العمليات ،التي تنشط في
أنحاء العالم جميعها ،وترتبط بمراكز عمليات أساسية موجودة في لبنان وطهران وأميركا وفنزويال واملنطقة
ثالثية الحدود مع البرازيل واألرجنتين والبارغواي ،وإضافة إلى فائدتها للحصول على نبع مالي مستمر ،فإن إيران
تستفيد منها للتحايل على العقوبات األميركية املفروضة ولشراء املعدات املمنوعة عنها.
ً
إذا ،هي عملية سياسية اقتصادية إجرامية منظمة على مستوى دولي ،وليست مسألة شحنة مخدرات
ُ
عابرة ،ال مجرد مافيا إجرامية صغيرة ،بل هي آفة دولية تسهم فيها إيران بشكل أساس ي ،تتسبب من خاللها
بتدمير سورية ً
بشريا ،وتدمير سمعتها على مستوى العالم ،بعد أن أسهمت إيران بتدميرها ً
عمليا ،عبر قتل
السوريين وتهجيرهم وتغيير الديموغرافيا السورية ودعمها للنظام السوري.
صارت سورية بفضل إيران واحدة من أخطر مصدري املخدرات في العالم ،وربما ستصبح أكثر من ذلك إن
ً
مجتمعا ً
دوليا يقطعها.
استمرت اليد اإليرانية تعبث في سورية من دون أن تجد

25

