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ا

  (1) املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل

 قتي 471نبدأ كعادتنا بالضحايا، فقد رصدنا سقوط 
ً

 هذه املدة على األرض السورية، لكن املريح أن ل

(، أي بمعدل ستة قتلى مدنيين يومًيا، وهو  62باملئة من هذا الرقم ) 13املدنيين ال يشكلون سوى 
ً

قتيل

قتلى(، والنساء حوالى  8باملئة ) 13معدل منخفض قياًسا بعمر الثورة كله. نسبة األطفال من القتلى املدنيين 

تلى( وهما أيًضا معدالن منخفضان، إذن يمكن القول إن هذه املدة تتميز بانخفاض معدالت ق 9باملئة ) 14

 قتل املدنيين انخفاًضا كبيًرا.

العسكريون سقطوا في دمشق ودير الزور وحماة بصورة أساس، ففي دمشق التي حافظت على صدارتها 

، كان عدد القتلى العسكريين  235لسلم القتلى بـ 
ً

  217قتيل
ً

، سقطوا جميًعا في املعارك الدائرة في قتيل

األحياء الجنوبية لدمشق، بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة اإلسلمية، وأغلبهم من عناصر النظام. 

، وبسبب معارك إنهاء  92وفي دير الزور التي جاءت ثانًيا بعدد القتلى، فقد بلغ عدد العسكريين منهم 
ً

قتيل

ًضا، ويتوزع هؤالء بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات وجود تنظيم الدولة أي

( سقطوا في التفجيرات التي حصلت في 28، فغالبيتهم العظمى )29النظام. أما قتلى حماة من العسكريين الـ 

 مطار حماة، والتي بقيت مجهولة املصدر حتى اآلن.

مص الشمالي وحماة الجنوبي، حيث رصدنا تطبيق اتفاق ننتقل إلى املشهد امليداني، ونبدأ بريفي ح

التسوية، وخروج املقاتلين جميعهم وأسرهم بأسلحتهم الخفيفة، وخروج )تهجير( كل من يرفض االتفاق، 

 وأصبحت املنطقة خالية من املعارضة املسلحة، وخاضعة للنظام بصورة كاملة.

ا املقاتلة معها إلى بلدات ببيل وبيت سحم ويلدا أما في جنوب دمشق، فقد دخلت قوات النظام وامليليشي

بعد االنتهاء من تهجير املقاتلين وأسرهم واملدنيين الراغبين في الخروج، وانتهت املعارضة املسلحة في تلك 

املنطقة، أما في مناطق سيطرة داعش، فقد حققت قوات النظام انتصارات كبيرة على التنظيم، وتقدمت 

التضامن، وسيطرت سيطرة كاملة على الحجر األسود، ما دفع التنظيم إلى القبول  في مخيم اليرموك وحي

بالتسوية، ومغادرة املنطقة باتجاه مناطق سيطرة التنظيم في البادية السورية، وخرجت بالفعل آخر دفعة 

أي من مقاتلي التنظيم وأسرهم وسط تعتيم وإنكار من قبل النظام. وبذلك يصبح جنوب دمشق خالًيا من 

 قوات مناوئة للنظام.

في تطورات معارك طرد داعش من مناطقها املتبقية في ريف دير الزور الشرقي ومنطقة البادية، فقد 

ا في هذه املعارك بدعم جوي من قوات التحالف الدولي، 
ً
حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدًما ملحوظ

 وسيطرة على قرى عدة، وعلى تلة استراتيجية مهمة.

                                                             
 يقصد باملدة الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير  (1)
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ور جديد في مناطق السيطرة الكردية، ازدياد وجود القوات الفرنسية وظهورها إلى جانب وثمة تط

القوات األميركية، وقد نشرت ست بطاريات مدفعية في قرية باغوز بريف دير الزور الشرقي، ومزيًدا من 

 التعزيزات العسكرية في منبج والحسكة وعين عيس ى والرقة.    

ا مهًما، فقد أودت تلك  يمكننا أيًضا عّد االنفجارات
ً
العنيفة التي هزت مطار حماة العسكري حدث

عنصًرا من مقاتلي النظام، وأصابت املطار بدمار كبير، أما السبب فما زال  28االنفجارات الخمسة بحياة 

 لنا، ويرجح أنه هجوم خارجي إسرائيلي. 
ً

 مجهوال

 

 : الضحايااثانيا 

 (2) الضحايا عن بيانات .1

 أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات (1الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

 

                                                             
  ملحظات على البيانات: (2)

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

ال تكفي للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة )أخبار عن الضحايا(. لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالًبا أقل من 

 .العدد الحقيقي

ا وهمًيا في أعداد القتلى عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات، نعد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعً  -

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

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

 تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -

الفئة
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%2172811529101619240987مقاتل

%4111182طفل

%512192امرأة

%91137510274510رجل مدني

قتلى المدنيين %180301310610004706213مج ال

قتلى حسب المحافظة %2352830218391626014990471100مج ال

%50%6%1%0%0%4%8%3%6%0%0%1%21%0%100%

ضحايا الثلث الثاني من شهر أيار/ مايو 2018 - حسب الفئة
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 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم بحسب الفئة: 
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 (3)( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات 2والجدول رقم )

 

 (2جدول رقم )

  

                                                             
وردت أخبار كثيرة عن مقتل أشخاص باستخدام أسلحة محرمة دولًيا، لكننا لم نستطع التأكد منها، فرأينا إهمالها،   (3)

 لكن األخبار موجودة في التقرير
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%

%153142132415826556اشتباكات ومعارك عادية

%82141107623415633قصف جوي

غام وقذائف غير  مفخخات وأل

منفجرة
8654235%

%1451تعذيب وإعدامات

%129123اغتيال وقنص

%127102أخرى

تقليدية %2352830218391626014990471100مج ضحايا  األسلحة ال

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

ضحايا %2352830218391626014990471100إجمالي ال

%50%6%1%0%0%4%8%3%6%0%0%1%21%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر أيار/ مايو  2018 - حسب وسيلة القتل
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 

 

 

 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا حسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد 

 

 

 الضحايا عن أخبار  .2

سيارة مفخخة أمام مبنى املحافظة والقصر العدلي في حي الكسيح وسط مدينة إدلب، ما انفجرت  .أ

 /12.05.2018 –أدى إلى سقوط تسعة قتلى وجرح أكثر من عشرين. /شام 

أيار/ مايو  18تزايد عدد قتلى االنفجارات التي ضربت مستودعات مطار حماة العسكري، في  .ب

  28الجاري، حيث وصل العدد إلى 
ً

على األقل، هم من قوات النظام واملسلحين املوالين لها، قتيل

وما تزال أعداد القتلى مرشحة للرتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى. ولم ترد معلومات إلى اآلن في 

 –املرصد السوري /ما إذا كان االنفجار ناجًما عن خلل فني أو هجمات استهدفت املستودعات. 

20.05.2018/ 

 

 
ا
 لقسري ا التغييب: اثالث

 القسري  التغييب عن أخبار  .1

شاًبا من مدينة الطبقة في الرقة  75)قسد( الجمعة نحو  "قوات سوريا الديمقراطية"اعتقلت  .أ

 /11.05.2018 –سمارت /لسوقهم إلى التجنيد اإلجباري. 
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شاًبا  20الكردية نحو  "اإلدارة الذاتية"التابعة لـ  "الشرطة العسكرية"اعتقلت، األحد، حواجز  .ب

 /13.05.2018 –في مدينة الرقة. /سمارت  "التجنيد اإلجباري "خلل حملة 

شاب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بغرض التجنيد  100اعتقلت قوات النظام السوري نحو  .ج

قل غالبيتهم إلى نقطة 
ُ
 –العسكرية التابعة لقوات النظام. /سمارت  "الدريج"اإلجباري، ون

13.05.2018/   

، الثلثاء، ستة شبان من مهجري جنوب العاصمة السورية دمشق في "هيئة تحرير الشام"اعتقلت  .د

 /15.05.2018 –قرية قاح شمال مدينة إدلب. /سمارت 

شخًصا، واعتدى  19الكردية الجمعة،  "وحدات حماية الشعب"اعتقل جهاز االستخبارات التابع لـ  .ه

جايف غرب مدينة الرقة، بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بمهربي بالضرب على بعضهم في قرية ال

  /19.05.2018 –/سمارت  .السلح

شاًبا من قرى عدة شرق  40الكردية األحد،  "اإلدارة الذاتية"التابعة لـ  "األسايش"اعتقلت قوات  .و

 /20.05.2018 –مدينة الرقة، بهدف سوقهم إلى التجنيد اإلجباري. /سمارت 

 

 اللجوء والجالياتو  حالنزو: ارابعا 

 النزوح عن أخبار  .1

 ال يوجد 

 

 والجاليات اللجوء عن أخبار  .2

حالة والدة في صفوف اللجئين السوريين  158ألًفا و 276بينت هيئة الرقابة العامة في تركيا حدوث  .أ

 /14.05.2018 –. /شام 2017إلى عام  2011داخل األراض ي التركية من عام 

أن  "ناصر قنديل"ومخابرات النظام  "حزب هللا"كشف اإلعلمي اللبناني املقرب من ميليشيات  .ب

 –األمن العام اللبناني يوشك ترحيل أربعة آالف الجئ سوري تجاه مناطق نظام األسد. /شام 

16.05.2018/ 
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ا  (5)(4) : املشهد امليدانيخامسا

 (6)الساخنة املناطق في امليداني املشهد تطورات .1

 تطورات املشهد امليداني في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي 

، السبت، برفقة مدنيين من قرى محيطة في "هيئة تحرير الشام"خرجت الدفعة األولى من عناصر  .أ

ا التفاق مع الروس. وتتكون من نحو 
ً
 20مدينة السلمية بحماة باتجاه الشمال السوري تنفيذ

ومدنيين.  "تحرير الشام"شخص من عناصر  1500من  حافلة وسيارات خاصة عدة تقل أكثر

 /12.05.2018 –سمارت /

وصلت الدفعة الثامنة من مهجري ريف حمص الشمالي، يوم الثلثاء، إلى الشمال السوري، حيث  .ب

شخًصا،  2850حافلة، تقلُّ  96تنتظرهم مراكز إيواء موقتة، في ريفي حلب وإدلب. وتضم القافلة 

اصة. وبوصول الدفعة الثامنة من مهجري حمص؛ يرتفع عدد الواصلين، سيارة خ 34إضافة إلى 

 /15.05.2018 –ألف نسمة. /جيرون  27من املنطقة إلى الشمال السوري، إلى نحو 

قال التلفزيون الرسمي السوري إن مقاتلي املعارضة الباقين في آخر جيب يسيطرون عليه بوسط  .ج

 البلد بدؤوا االنسحاب يوم األربعاء، األ 
ً
مر الذي يحكم قبضة الحكومة على املنطقة، ويفتح جزءا

 /16.05.2018 –رئيًسا من أهم طريق سريع في سورية. /رويترز 

دخل محافظ حمص ومجموعات تابعة للنظام السوري وامليليشيات املساندة له، األربعاء، إلى  .د

، ورفعوا علم مدينة الرستن شمال مدينة حمص، برفقة عناصر من الشرطة العسكرية الروسية

 –/سمارت  .النظام في املدينة، وذلك في عقب تهجير مقاتليها وعائلتهم وأعداد من املدنيين

16.05.2018/ 

أعلنت قوات النظام السوري، األربعاء، السيطرة على كامل ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي  .ه

 /16.05.2018 –ت /سمار  .ضمن االتفاق الذي فرضته روسيا "بعد خروج آخر دفعة مهجرين"

 

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.  (4)
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية  (5)
يقصد باملناطق الساخنة، املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة، وهذه موقتة، وتتغير بين مدة   (6)

 وأخرى.



 2018 مايو /أيارشهر  الثلث الثاني من تقرير عن مرصد حرمون 

 

 

 
11 

 تطورات املشهد امليداني في جنوب دمشق 

دخلت قوات النظام السوري وميليشاته الجمعة إلى بلدات ببيل وبيت سحم ويلدا جنوب العاصمة  .أ

 –/سمارت  .دمشق، بعد اإلنتهاء مع عملية تهجير املدنيين الراغبين ومقاتلي الفصائل

11.05.2018/ 

بعد معارك عنيفة بين قوات النظام املدعمة بلواء القدس الفلسطيني واملسلحين املوالين لها من  .ب

من جهة أخرى، تمكنت قوات النظام تحقيق تقدم في  "الدولة اإلسلمية"جهة، وعناصر تنظيم 

باملئة  80أطراف مخيم اليرموك وفي حيي التضامن والحجر األسود، وأصبحت تسيطر على أكثر من 

ن مساحة حي الحجر األسود، ولم يبقَّ للتنظيم سوى القسم الشمالي من الحي. /املرصد السوري م

– 14.05.2018/ 

تمكنت قوات النظام السيطرة على حي الحجر األسود بالكامل، بعد قتال مع تنظيم الدولة بدأ منذ  .ج

ئة من مخيم بامل 70نيسان/ أبريل الجاري، ولم يبق تحت سيطرة تنظيم الدولة سوى نحو  19

 –اليرموك وجزء من حي التضامن في القطاع الجنوبي من العاصمة. /املرصد السوري 

15.05.2018/ 

، السبت، قتل عشرات العناصر لقوات "الدولة اإلسلمية"أعلنت وسائل إعلم تابعة لتنظيم  .د

قلقها على النظام السوري بمواجهات في أحياء دمشق الجنوبية، في ما أعربت األمم املتحدة عن 

 /19.05.2018 –مصير آالف املدنيين املحاصرين في منطقة املعارك. /سمارت 

من حي  "الدولة اإلسلمية"بدأت قوات النظام السوري، األحد، التجهيز إلخراج عناصر تنظيم  .ه

التضامن ومخيم اليرموك جنوبي دمشق ومدينة الحجر األسود املجاورة للبادية السورية. وقد 

بدأت الحافلت تتجمع في حي الزاهرة الجديدة قرب مخيم اليرموك، استعداًدا لدخول املخيم ونقل 

  /20.05.2018 –عناصر التنظيم وعائلتهم إلى مناطق سيطرته في البادية السورية. /سمارت 

من الجنوب الدمشقي،نحو البادية السورية،  "الدولة اإلسلمية"خرجت دفعة من مقاتلي تنظيم  .و

املرصد /وذلك في سرية كاملة بعيًدا عن إعلم النظام السوري، وسط نفي من قبل النظام. 

 /20.05.2018 –السوري 

بيت سحم جنوب العاصمة بدأت قوات الشرطة العسكرية الروسية دورياتها في بلدات يلدا وببيل و  .ز

دمشق، والتي هّجر أهلها وثوارها منها قبل أيام، وأوضح اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس ما يسمى 

، أن انتشار قوات الشرطة "مقره قاعدة حميميم بريف اللذقية"املركز الروس ي للمصالحة 

لى طبيعته في ضواحي العسكرية في البلدات املذكورة جاء ضمن الجهد الرامي إلى إعادة الوضع إ

 /20.05.2018 –أخرى من دمشق ومناطق أخرى في سورية.  /شام 
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 املناطق باقي في امليداني املشهد تطورات .2

استطلع وفد عسكري تركي، صباح اليوم الجمعة، موقعين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب  .أ

 –/جيرون  .قبة فيهماالغربي، وفي جبل التركمان بريف اللذقية؛ تمهيًدا إلنشاء نقطتي مرا

11.05.2018/. 

تل ثمانية مدنيين، هم  .ب
ُ
أطفال، وُجرح آخرون، يوم السبت، في قصٍف لقوات  3سيدات و 5ق

 /12.05.208 –التحالف الدولي على قرية )الحمادة(، جنوبي محافظة الحسكة. /جيرون 

مدينة إدلب، ما  انفجرت سيارة مفخخة أمام مبنى املحافظة والقصر العدلي في حي الكسيح وسط .ج

 /12.05.2018 –أدى إلى سقوط تسعة قتلى وجرح أكثر من عشرين. /شام 

دخل رتل عسكري تركي، يوم اإلثنين، إلى ريف حماة الغربي، بهدف إنشاء نقطة مراقبة جديدة،  .د

ا التفاق الدول الضامنة في )آستانة 
ً
 /14.05.2018 –(. /جيرون 6تنفيذ

اء، نقطة مراقبة في )جبل العالية( في منطقة جسر الشغور بريف أنشأ الجيش التركي، يوم األربع .ه

ا التفاقات )آستانة 
ً
 –/جيرون  .( بين الدول الضامنة للملف السوري6إدلب الغربي، تنفيذ

16.05.2018/ 

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من التحالف الدولي وبالتنسيق مع القوات العراقية  .و

العراقية عند الضفاف  –بلدة الباغوز الواقعة على الحدود السورية  من السيطرة على كامل

الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر من 

 /14.05.2018 –املرصد السوري /. "الدولة اإلسلمية"تنظيم 

لقاء السلح واالنضمام للمصالحة املحلية إ"طائرات النظام تلقي منشورات على درعا تطالبهم فيها بـ  .ز

 /15.05.2018 –. /املرصد السوري "والتعاون لوقف نزيف الدم

أكدت مصادر إعلمية بريف حلب الجنوبي، يوم الخميس، أنها رصدت انسحاب رتل عسكري  .ح

لقوات األسد وامليليشيات اإليرانية املساندة له من بلدة الحاضر جنوب حلب، باتجاه القاعدة 

آلية عسكرية،  70اإليرانية في منطقة جبل عزان. وبحسب املصادر فإن الرتل مكون من أكثر من 

ومئات العناصر، ومن املرجح أن يكون االنسحاب في سياق ترسيم الحدود بين مناطق سيطرة 

 /17.05.2018 –النظام واملعارضة وفق ما اتفقت عليه الدول الضامنة في آستانة. /شام 

 على األقل وجرح  11مس مطار حماة العسكري، ومعلومات عن سقوط هز انفجار خا .ط
ً
قتيل

العشرات في صفوف قوات النظام واملسلحين املوالين لها، وال ُيعلم إلى اآلن ما إذا كانت االنفجارات 

ناجمة عن هجمات استهدفت املطار أو نتيجة خلل فني في مستودعات الوقود والذخيرة داخل 
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م قاعدة النطلق الطائرات لقصف الريف الحموي وريف إدلب ومناطق املطار، الذي يستخد

  /18.05.2018 –سورية أخرى. /املرصد السوري 

اإليرانية، بدأت فعلًيا بعمليات  "جهاد البناء"أكدت مصادر ميدانية في ريف دير الزور، أن منظمة  .ي

ي اإليراني املسيطر على استملك األراض ي والعقارات في مدينة البوكمال بدعم من الحرس الثور 

املنطقة. وذكرت املصادر أن عدًدا من األبنية السكنية والعقارات باتت في ملكية املنظمة اإليرانية، 

وأن مسؤوليها أعلموا قوات األسد امليليشيات اإليرانية هناك بضرورة تأمين منازل الستقدام 

 /19.05.2018 –. /شام عائلت موظفي املنظمة من العراق وإيران للعيش في املنطقة

بريف دير الزور الشرقي الخاضعة  "باغوز "بطاريات مدفعية قرب قرية  6نشر جنود فرنسيون  .ك

لسيطرة حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب، ونشرت القوات الفرنسية مزيًدا من 

 /19.05.2018 –تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيس ى والرقة. /شام 

ة عند الضفاف تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، في إثر معارك مع تنظيم الدولة اإلسلمي .ل

 على تلة مرتفعة ذات أهمية استراتيجية لرصدها املنطقة املحيطة 
َ
الشرقية لنهر الفرات، السيطرة

 /19.05.2018 –بها. /املرصد السوري 

أيار/ مايو  18تزايد عدد قتلى االنفجارات التي ضربت مستودعات مطار حماة العسكري، في  .م

 على 28الجاري، حيث وصل العدد إلى 
ً

األقل، هم من قوات النظام واملسلحين املوالين لها،  قتيل

وما تزال أعداد القتلى مرشحة للرتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى. ولم ترد معلومات إلى اآلن في 

 –املرصد السوري /ما إذا كان االنفجار ناجًما عن خلل فني أو هجمات استهدفت املستودعات. 

20.05.2018/ 

املصالحة "ة منشورات على بلدات بريف درعا الشرقي تضمنت دعوات إلى ألقت الطائرات املروحي .ن

  /20.05.2018 –/املرصد السوري  "املحلية والعودة إلى حضن الوطن
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 خرائط السيطرة والنفوذ .3

 ( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.1الخريطة رقم ) -

 

   05/2018/ 20آخر تحديث  –أخبار سورة اليوم املصدر:  
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 ( أدناه تطورات املعارك وتوزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي 2الخريطة رقم ) -

 

   14/05/2018آخر تحديث  –املصدر: مراسلون 

 

 ( أدناه تظهر توزع القوى في ريف حمص الشمالي3الخريطة رقم ) -

 

 14/05/2018 آخر تحديث: –املصدر: قاسيون 
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 توزع نقاط املراقبة التركية في الشمال السوري( أدناه تظهر 4الخريطة رقم ) -

 

 20/05/2018 آخر تحديث: –املصدر: قاسيون 
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  سيطرته ومناطق وحلفائه: املستجدات على مستوى النظام اسادسا 

 على املستوى السياس ي .1

قال الكرملين إن الرئيس السوري بشار األسد أجرى مباحثات مع الرئيس الروس ي فلديمير بوتين في 

 /17.05.2018 –رويترز /منتجع سوتش ي يوم الخميس، وقد تركزت املباحثات على الصراع في سورية. 

 

 لى املستوى العسكري ع .2

 ال يوجد

 

 األخرى  املستويات على .3

بحث وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة النظام السوري حسين عرنوس ووزير الطرق وبناء  .أ

املدن اإليراني عباس آخوندي، الخميس، إعادة اإلعمار باملدن السورية، وتنظيم املناطق 

 /17.05.2018 –/سمارت  .العشوائية فيها

في مدينة البوكمال جنوب شرق  منحت قوات النظام السوري إيران حق ملكية وشراء العقارات .ب

اإليرانية اشترت عقارات من معارضين  "جهاد البناء"مدينة دير الزور. وأوضح ناشطون أن منظمة 

ألف دوالر أميركي للعقار  40لقوات النظام بصورة غير مباشر عن طريق وسيطين وبسعر يصل إلى 

 /17.05.2018 –الواحد. /سمارت 

 

 ( 7)ى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها : املستجدات على مستو اسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

الروسية عن رئيس وفد املعارضة السورية إلى آستانة، أحمد طعمه، قوله إن قوى  "RT"نقلت قناة 

 من حكومة النظام. وأضاف 
ً

املعارضة املسلحة، أخطأت بحمل السلح، وأنها لم تطمح يوًما لتكون بديل

، مؤكدا "ن القيادات العسكرية السورية املعارضة تجنح حاليا إلى الحل السياس يالكثير م"طعمة أن 

، مشيًرا إلى "جبهة النصرة"أن غالبية الفصائل املسلحة تنأى بنفسها عن الجماعات املتشددة بما فيها 

                                                             
ي معارضة نظام األسد، أو ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدع -  (7)

ا أو عسكرًيا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.   يناهضه سياسيًّ
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 أنهم وصلوا إلى قناعة بأن روسيا تبحث عن حل سياس ي لألزمة السورية، وذلك بعد لقاء املعارضة مع

 /16.05.2018 –الجانب الروس ي. /شام 

 

 على املستوى العسكري  .2

 بالجيش السوري الحر غرفة عمليات  13شكل  .أ
ً

بمحافظة القنيطرة، بهدف  "سيوف الحق"فصيل

 /14.05.2018 –/سمارت  .وحدة الفصائل وتنسيق عملها

 

 األخرى  املستويات على .3

 ال يوجد

 

 
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى : املستجدات على مستوى اثامن

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 كري على املستوى العس .2

يتجه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة، إلى رفع عدد قواته في منبج  .أ

السورية، التي لطاملا شكلت نقطة خلف بين تركيا وأميركا. وقد زار وفد رسمي من قيادة التحالف 

مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، لبحث هذا  الدولي، الجمعة، قيادة

 /19.05.2018 –املوضوع الذي قد يشكل أزمة جديدة مع تركيا /شام 

بريف دير الزور الشرقي الخاضعة  "باغوز "بطاريات مدفعية قرب قرية  6نشر جنود فرنسيون  .ب

لقوات الفرنسية مزيًدا من لسيطرة حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب، ونشرت ا

 /19.05.2018 –تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيس ى والرقة. /شام 
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 األخرى  املستويات على .3

 ال يوجد

 

 السياسية العملية مستوى  على املستجدات: اتاسعا 

 عام .1

 ال يوجد

 

 جنيف مسار  .2

 ال يوجد

 

 آستانة مسار  .3

أكدت وزارة خارجية كازاخستان، االثنين، عدم مشاركة وفد الواليات املتحدة األميركية في  .أ

الدول  حول سورية، املقرر عقدها في وقت الحق اليوم االثنين، بمشاركة "9آستانة "محادثات 

 /14.05.2018 –/سمارت  .الضامنة روسيا وإيران وتركيا

، إن الهدف األساس ي في آستانة بالنسبة للمعارضة "أيمن العاسمي"قال عضو وفد آستانة،  .ب

وتركيا هو إيقاف أي عملية عسكرية في محافظة إدلب، واإلبقاء عليها منطقة هادئة، وتحويل 

 /14.05.2018 –/شام  .عجلة االتفاق من منطقة خفض عنف إلى منطقة وقف إطلق نار كامل

عقد الجولة املقبلة من محادثاتها بشأن السلم أعلنت روسيا وتركيا وإيران، يوم الثلثاء، أنها ست .ج

في سورية في يوليو تموز في مدينة سوتش ي الروسية وليس في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان 

 /15.05.2018 –/رويترز  .مثل اجتماعاتها السابقة

ة في بيانها الختامي بمناسبة اختتام أعمال جول "روسيا وإيران وتركيا"جددت الدول الضامنة  .د

، التزامها القوي بسيادة سورية واستقللها ووحدة وسلمة أراضيها، وأكدت أهمية 9آستانة 

 /15.05.2018 –تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سورية. /شام 
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يوم الثلثاء،  9قال أحمد طعمة رئيس وفد املعارضة السورية املشارك في اجتماعات آستانة   .ه

لتركية في نقاط املراقبة بمحافظة إدلب، سيفصل مناطق النظام إن اكتمال نشر القوات ا

 /15.05.2018 –واملعارضة، وسيأخذ الحجة من النظام بخروقاته التي يرتكبها دائًما. /شام 

قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم الثلثاء، إن املشاركين  .و

وا ضرورة االلتزام بوحدة األراض ي السورية واملحافظة على أكد "9-آستانا"جميعهم في مؤتمر 

  /15.05.2018 –وحدتها الوطنية. /شام 

 

اقف  املستجدات: اعاشرا  سياسات القوى اإلقليمية والدولية و في مو

 املؤثرة

 الوًليات املتحدة األميركية .1

عازمة على سحب مساعداتها من شمال  قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب

غرب سورية الخاضع لسيطرة فصائل إسلمية، وتريد التركيز على جهد إعادة إعمار املناطق التي 

استعادتها القوات بقيادة الواليات املتحدة من تنظيم الدولة اإلسلمية في شمال غرب البلد. /رويترز 

– 19.05.2018/ 

 

 اًلتحادية روسيا .2

ر كوجين مساعد الرئيس فلديمير بوتين الذي يشرف على املساعدات العسكرية قال فلديمي .أ

-الروسية للدول األخرى، إن روسيا ال تجري محادثات مع الحكومة السورية إلمدادها بصواريخ إس

أرض جو املتطورة، وال تظن أنها ضرورية، في تحول في موقف موسكو، على ما يبدو، في عقب  300

 /11.05.2018 –. /رويترز يس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ملوسكو هذا األسبوعزيارة قام بها رئ

قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين، يوم األربعاء، إن سفًنا عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر   .ب

املوجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر املتوسط للتصدي ملا وصفه بالتهديد اإلرهابي في 

 /16.05.2018 –/رويترز  .يةسور 

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن املسلحين األجنبيين املوجودين في  .ج

 –/شام  .سورية، قد يغادرونها بعد بدء العملية السياسية، إذ إن وجودهم هناك ليس شرعًيا

18.05.2018/ 
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الدول األوروبية أن تساعد سورية على  قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين، يوم الجمعة، إن على .د

إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللجئين إليها. ودعا الدول األوروبية إلى إبعاد السياسية عن عملية 

 /18.05.2018 –إعادة إعمار سورية. /رويترز 

تنته  لم"قال سيرغي الفروف، وزير الخارجية الروس ي، إن مهمة الوجود العسكري لبلده في سورية  .ه

، وذلك بعد ساعات "سيستمر طاملا تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية"، وإن هذا الوجود "بعد

 .من إعلن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين أن انسحاب القوات األجنبية من سورية بات قريًبا

 /19.05.2018 –جيرون /

 األوروبي اًلتحاد دول  .3

ل، يوم السبت، إنه يتعين على أوروبا أن تفعل املزيد إلنهاء قالت املستشارة األملانية أنغيل ميرك .أ

وقالت إن  "واحدة من أكبر املآس ي اإلنسانية في عصرنا"الحرب في سورية، ووصفت سورية بأنها 

 /12.05.2018 –رويترز / .الساسة يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية إلنهاء هذا الصراع

ول ثلثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير قالت فرنسا يوم الجمعة إنها جمدت أص .ب

أسلحة كيماوية في سورية. وفي بيان مشترك قال وزير املالية برونو لو مير ووزير الخارجية جان 

إيف لو دريان إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها املركز السوري للبحوث 

 /18.05.2018 –والدراسات العلمية. /رويترز 

عسكريين فرنسيين زاروا ساحة "قوله: إّن  "قوات سوريا الديمقراطية"قال مصدر عسكري في  .ج

)كندال( غرب الرقة، لتدشين معسكر أمني هناك، وإعداد كوادر استخباراتية يشرفون هم على 

 –. /جيرون "عاًما 25و 18عنصًرا، تراوح أعمارهم بين  140تدريبها، حيث سيتم اختيار 

19.05.2018/ 

طالبت املستشارة األملانية بضرورة رفع الحكومة السورية اإلجراءات التي قد تعرقل عودة اللجئين  .د

الصادر مؤخًرا في سورية، والذي ينص على  10السوريين إلى وطنهم، وأكدت قلقها من القانون رقم 

هذا نبأ س يء الناس يفقدون ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في الفترة الزمنية املحددة، و "أن 

 /19.05.2018 –. /شام "جدا بالنسبة لجميع من يريد العودة إلى سورية

 

 العربية الدول  .4

 ال يوجد
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 إيران .5

وجه عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني حشمت هللا فلحت بيشه، 

«. السلبية»نية، واصًفا إياها بـانتقادات إلى مواقف بشار األسد بعد غارات إسرائيلية على مواقع إيرا

الشباب اإليراني قدم تضحيات "، وإن "األسد يدين ببقائه للمساعدات االستشارية اإليرانية"وقال إن 

، وشدد على أن ذلك "سنوات دفاًعا عن سلمة األراض ي السورية، وبعد ذلك تدخلت روسيا 6على مدى 

 /13.05.2018 –شام /. "ساعد األسد للتقدم في املعادالت الدولية"

 

 تركيا .6

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي املعارض، كمال قليجدار أوغلو، إنهم سينهون الحرب في 

سورية في أقرب وقت، وسيعيدون اللجئين السوريين إلى بلدهم بعد إعمار منازلهم ومدارسهم 

 /14.05.2018 –ومنتزهاتهم. /شام 

 

 إسرائيل .7

ليبرمان وزير الدفاع اإلسرائيلي، يوم الجمعة، الرئيس السوري بشار األسد من مغبة  حذر أفيجدور  .أ

الوجود العسكري اإليراني في بلده، وقال إن نشاط أقوى حلفاء األسد في املنطقة لن يتسبب إال في 

 /11.05.2018 –. /رويترز ."األضرار واملشكلت"مزيد من 

، الذي يشغل "يؤاف غاالنت"ية واألمنية في إسرائيل دعا عضو املجلس املصغر للشؤون السياس .ب

من سورية، وشدد على أن إسرائيل ستغتنم  إيران اقتلعمنصب وزير اإلسكان في إسرائيل، إلى 

من األفضل العمل اآلن ضد سعي إيران للتمركز في سوريا ألن الثمن "هذه الفرصة. وأكد على أنه 

 /11.05.2018 –. /شام "سيكون باهظا في املستقبل

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية يوم األربعاء إن ذخائر من الكلور املحظور أسقطت على  .أ

األرجح في أحياء سورية في فبراير/ شباط، وذلك بعد أن أكدت فحوص معملية وجود املادة 

ملنظمة، في أحدث تقاريرها عن االستخدام املمنهج للذخيرة املحظورة الكيماوية السامة. ولم تذكر ا
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في الحرب األهلية السورية، الطرف الذي شن الهجوم في مدينة سراقب الواقعة في منطقة تسيطر 

 /16.05.2018 –عليها املعارضة في محافظة إدلب. /رويترز 

ألمن الدولي، بوضع آلية ملحاسبة طالب األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس ا .ب

 /16.05.2018 –املتورطين في استخدم األسلحة الكيميائية في سورية. /شام 

عن أمله بإنعاش العملية  "ستيفان دي ميستورا"عبر مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية  .ج

في هذا االتجاه.  السياسية لتسوية النزاع في سورية. ودعا إلى تنشيط جهد األطراف املعنية جميعها

ويرى أنه حان الوقت للدبلوماسية العالية لألطراف املتورطة جميعها للمساعدة في اللقاءات على 

 /17.05.2015 –املستوى العالي في تحريك العملية السلمية في سورية. /شام 

نسانية قال بانوس مومتزيس منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في أزمة سورية، إن األزمة اإل .د

في سورية هذا العام أسوأ منها في أي وقت سابق منذ بدء الحرب األهلية قبل نحو سبع سنوات. 

تدهور مأساوي للغاية، ونزوح واسع النطاق، وعدم اكتراث بحماية املدنيين وما زالت حياة الناس "

  /18.05.2018 –. /رويترز "تقلب رأسا على عقب

 

 أخرى  .9

املشاركة في مؤتمر باريس، الذي يبحث الهجمات الكيماوية حول العالم، إلى محاسبة  32دعت الدول الـ 

املتورطين في استخدام السلح الكيماوي حول العالم، وفي سورية بصورة خاصة، وانتقدت روسيا 

رات مرات عدة بوجه محاسبة نظام األسد املسؤول عن عش "الفيتو"بسبب استخدامها حق النقض 

 /19.05.2018 –الهجمات الكيماوية بحق املدنيين. /شام 

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية حادي

 للكاتب اإلسرائيلي أنشيل فيفر تناول فيه املواجهة بين تل 1
ً

. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاال

 من ذلك إلى استخدام ال يفّضل مواجهة "أبيب وطهران، ورأى أن نتنياهو 
ً

مفتوحة مع إيران، بل يسعى بدال

 في أن يؤّدي ذلك إلى تغيير النظام
ً

 ."أسلوب الضغط البطيء على طهران؛ أمل

يقول الكاتب إن الحرب اإليرانية اإلسرائيلية أخذت خلل هذا العام مساًرا مغايًرا، حيث تحّدى 

خترقت طائرة إيرانية من دون طيار املجال الجوي الجانبان بعضهما بعًضا بصورة مباشرة، وذلك حين ا

اإلسرائيلي، في شباط/ فبراير املاض ي، ردت عليها إسرائيل باستهداف بعض القواعد اإليرانية ومستودعات 
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ا،  20وليلة األربعاء املاض ي، قصفت القوات اإليرانية مرتفعات الجوالن بـ . األسلحة داخل سورية
ً
صاروخ

 .1974بأكبر سلسلة ضربات على سورية منذ عام  "سرائيلإ"قبل أن ترّد عليها 

فإيران استثمرت مليارات الدوالرات "وعلى الرغم من ذلك، يرى الكاتب، أن الطرفين ال يريدان الحرب؛ 

ونتنياهو  ."لضمان بقاء بشار األسد في سورية، وتعتقد أن ذلك يمكن أن يتحّقق من دون الدخول في حرب

القيادة اإليرانية حيال الصراع في سورية واإلنفاق الخارجي على املليشيات كفيل  يرى أن االنشقاق داخل

بأن يؤّدي إلى أزمة خطرة في طهران، خاصة أن وضعها االقتصادي على حافة االنهيار، بعد إعلن الرئيس 

اعتبره األميركي، دونالد ترامب، انسحابه من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران، وهو ما 

استعداده لخوض حرب أخرى في الشرق . لكنه يعلن دوًما "وصفة سحرية لتغيير النظام اإليراني"نتنياهو 

 /12.05.2018 –الخليج أون الين /األوسط.

 

 بعنوان  "غازيتا رو ". كتب ميخائيل خودارينوك في صحيفة 2
ً

هل سيتمكن اإلرهابيون "الروسية مقاال

خاطر عودة تنظيم الدولة اإلسلمية في املناطق التي تسيطر عليها القوات تناول فيه م "من إحياء داعش؟

األميركية شرق الفرات بسبب سياسات الواليات املتحدة هناك. فبحسب ماريا زاخاروفا، املتحدثة باسم 

قد يؤّدي إلى مخاطر جدية، الخارجية الروسية، فإن تنفيذ ترامب لقراره باالنسحاب السريع من سورية 

صمت اإلدارة "كذلك تتساءل زاخاروفا عن سر ل بانتعاش )داعش( في املنطقة، وظهورها من جديد. تتمث

األميركية عن آالف عدة من املسلحين اإلرهابيين الذين تم احتجازهم من قبل التحالف واألكراد وقوات 

 –بالحركة. /جيرون م ، وحيث ال تتخذ بحقهم أية تدابير باستثناء تقييد حريته"سورية الديمقراطية

17.05.2018/ 

 

 عنوانه 3
ً

تناول  "األسد يقابل بوتين في زيارة مفاجئة لروسيا". نشرت صحيفة سبوتنيك الروسية مقاال

أيار/مايو الجاري، وهو تحديًدا  17ما دار بين الرئيسين بوتين واألسد خلل زيارة األسد املفاجئة إلى روسيا في 

إن روسيا تتوقع من القوات املسلحة "من سورية، فقد قال بوتين لألسد موضوع خروج القوات األجنبية 

األجنبية االنسحاب من سورية، حاملا تبدأ عملية سلم... وإن مثل هذا االنسحاب سيكون جزًءا من تسوية 

لكن بوتين لم يحدد لألسد ما هي القوات األجنبية املقصودة. وبحسب  ."للحرب األهلية الطويلة في البلد

لكاتب فإن بوتين يشير إلى الوجود العسكري اإليراني في سورية، وربما أشار إلى دوٍر روس ي في منع إيران من ا

 .أن تتحصن هناك

وأشار بوتين أيًضا إلى أن الجيش السوري، بعد انتصاراته الكبيرة في الحرب، يجب أن يتحول االهتمام 

 /18.05.2018 –جيرون / .إلى املساعدات اإلنسانية، وإلى التسوية السياسية
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 للكاتب يحي العريض ي،  "أسطوانة الحل السياس ي في سورية". تحت عنوان 4
ً

نشرت العربي الجديد مقاال

 مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، تناول فيه كذبة الحل السياس ي في سورية وبعدها عن الحقيقة.

سياس ي، لكن الجميع فعل عكس يقول العريض ي إن الجميع قال إن الحل للقضية لسورية هو حل 

ذلك. فالنظام يتحدث دائما عن حل سياس ي لكنه استخدم الرصاص من اليوم األول لخروج السوريين 

 إلى السلح الكيماوي، واستقدام 
ً

مطالبين بحريتهم وكرامتهم، ورفع مستوى عنفه يوًما بعد يوم وصوال

تاًحا لعسكرة الثورة الذي وفر له ذريعة اإلرهاب القوات األجنبية واملرتزقة ملساعدته على قتل شعبه، مر 

 ومكافحة اإلرهاب، وطمس مطلب الحرية.

مؤتمر جنيف الذي باشرته األمم املتحدة بعد سنتين من بدء املقتلة، كان مرفوًضا من الجميع، النظام 

. "عيش باألسدسورية ال ت"بمعادلتها الصفرية أيًضا  "املعارضة"و "األسد أو ال أحد"بمعادلته الصفرية 

وأصبح الشغل الشاغل لروسيا هو إفراغ أي قرار دولي يدعو إلى حل سياس ي من مضمونه، وابتداع 

ا، من مثل اجتماعات آستانة وسوتش ي... وأصبح الشغل الشاغل  األساليب لتمكين النظام االنتصاَر عسكريًّ

 ، شريطة أال تهزم النظام. للواليات املتحدة هو الحديث عن حل سياس ي ودعم العسكرة في املعارضة

واستمر النهج العسكري من دون توقف، من دون أن يتوقف الحديث عن الحل السياس ي، وزادت 

إيراني، وتضع أميركا يدها على ثلث البلد املفيد، وتركيا  –بفعل روس ي  "النظام"الجغرافيا التي يسيطر عليها 

 -حًيا واقتصادًيا تحت السيطرة الفعلية الروسية على جزء، والجزء األكبر املرعوب الخائف املدمر رو 

 اإليرانية والشكلية األسدية.

ذ رأيه، فيبقى ذلك اإلنسان السوري الذي 
َ
أما املنس ّي في حل سياس ي كهذا، والذي ال ُيستفتى، وال ُيؤخ

 سياسًيا حقيقًيا. 
ً

لى جوهر ومن هنا، ال يمكن أن يكون هناك حل سياس ي إال إذا تمت العودة إ"يريد حل

شعب يريد الحرية، يتوق للعيش في بلد واحد تحت سقف القانون، يختار من يتعاقد "القضية السورية: 

بتوافق دولي وسوري عبر تفعيل ". ويأتي هذا الحل السياس ي "معه للحكم، كأي شعب يستحق العيش الكريم

ل سياس ي تقوده هيئة حكم إرادة دولية صادقة، تعمل على تطبيق القرار الدولي الذي ينص على انتقا

ن كل السوريين من وضع بلدهم على 
ّ
دعم دولًيا إليجاد بيئة آمنة سليمة موضوعية، تمك

ُ
انتقالية سورية، ت

 /20.05.2018 –. /العربي الجديد "سكة الحياة ثانية

 

 "غازيتا نيزافيسيمايا"نشرت صحيفة  "روسيا وأميركا فقدتا االهتمام بمباحثات أستانا". تحت عنوان 5

 للكاتب 
ً

تناول فيه موقف واشنطن من مسار آستانة، ورؤية الروس ملآالت  "إيغور سوبوتين"الروسية مقاال

 هذا املسار. 

يقول الكاتب إنها املرة األولى التي توضح فيها الواليات املتحدة أسباب مقاطعتها للجولة التاسعة من 

منصة آستانة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران، محادثات آستانة، حيث وصفت الخارجية األميركية 
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لقد رأينا ما يكفي من سلوك روسيا وإيران "بمحاولة لتحويل االنتباه عن مشكلت أكثر خطًرا، وقالت: 

للعتقاد بأنهما ال يقدمان أي مساهمة جدية إلنهاء العنف املستمر. نعتقد، بحزم وباالتفاق مع املجتمع 

هي الطريق الوحيد للتقدم نحو تسوية سلمية وفقا لقرار مجلس  "جنيف"ا، بأن الدولي بما في ذلك روسي

 .". جميع القنوات األخرى لصرف االنتباه2254األمن الدولي رقم 

أما املمثل الخاص للرئيس الروس ي لشؤون التسوية السورية، رئيس الوفد الروس ي في محادثات آستانة، 

دول الضامنة، وافقنا على عقد االجتماع القادم في سوتش ي.. نحن، ال"ألكسندر الفرينتيف، فقد قال: 

ينوون االستغناء عن آستانة . ما يوحي بأن الروس "فسوتش ي، في هذه املرحلة يلبي معظم متطلبات اليوم

 /20.05.2018 –/الخليج أون الين  .بوصفها منصة استنفدت نفسها، ولكن نحو سوتش ي

 

أهم املستجدات السياسية عشر: تقدير موقف وتوقعات حول  ثاني

 والعسكرية

في السابع عشر من هذا الشهر، قام رأس النظام السوري بشار األسد بزيارة مفاجئة غير ُمعلنة إلى 

منتجع سوتش ي، التقى خللها بالرئيس الروس ي فلديمير بوتين، ولم ُيستقبل بالبروتوكوالت الرئاسية 

علن وسائل اإلعلم 
ُ
 السورية الرسمية عن الزيارة إال بعد أن عاد األسد إلى دمشق.التقليدية، ولم ت

كانون  11ليست املرة األولى التي ُيستدعى فيها األسد لحضرة بوتين كجندي من جنوده املطواعين، ففي 

في اللذقية، وعامله بوتين بفوقية  "الروسية"استقبل بوتين األسد في قاعدة حميميم  2017األول/ ديسمبر 

تى إن أحد ضباطه منع األسد من االقتراب من بوتين حين أراد تحّية جنوده الروس العاملين في ظاهرة، ح

علن وسائل إعلم النظام عن الزيارة إال 
ُ
القاعدة الجوية التي اتخذها الروس مقًرا عسكرًيا لهم، وكذلك لم ت

 بعد انتهائها.

، استدعى الرئيس الروس ي األسد إلى مدينة سوتش ي، 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  21وقبل ذلك، في 

بطائرة عسكرية روسية، من دون مرافقين أو وفد، وحتى من دون مترجم، وكان  -وفق وسائل إعلم-ووصلها 

نب األسد، وكاملرات واضًحا أيًضا التعالي الروس ي في التعامل معه، بحيث لم يوضع العلم السوري إلى جا

علن وسائل إعلم النظام عن الزيارة إال بعد يوم كامل من حصولها.
ُ
 األخريات، لم ت

في الشكل، كانت الطريقة التي اسُتدعي بها األسد للقاء بوتين في املرات الثلث فوقية وغير الئقة برئيس، 

وأوامرهم، وأنه ضعيف إلى وأوضحت من دون لبس أن األسد بات محض مدير تنفيذي ملخططات الروس 

الدرجة التي لم يكن ليقدر على فرض حضور وفد معه يضم مرافقيه أو معاونيه السياسيين أو األمنيين، 

ويدعم هذا االفتراض أن الروس هم من أعلنوا عن اللقاء في املرات كلها، وهم من أعلنوا ما دار خلله بين 

 الرئيسين.



 2018 مايو /أيارشهر  الثلث الثاني من تقرير عن مرصد حرمون 

 

 

 
27 

األخيرة وال األهداف الحقيقية من وراء استدعاء الروس رأَس  في املضمون، لم ُيعرف سبب الزيارة

القوات املسلحة "النظام السوري، وجّل ما صدر من تصريحات هي إخبار بوتين لألسد أن روسيا تتوقع من 

االنسحاب من سورية، وأن مثل هذا االنسحاب سيكون جزًءا من تسوية  "األجنبية املوجودة في سورية

البلد، وتأكيده ضرورة أن يتحول االهتمام إلى املساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار بعد للحرب الطويلة في 

 التسوية السياسية.

لم تتضح على الفور ما هي القوات األجنبية التي أشار إليها بوتين، حيث إن لروسيا وإيران والواليات 

على الرغم من أن مبعوث الرئيس الروس ي املتحدة وتركيا ولبنان والعراق واألكراد وغيرهم قوات في سورية، 

إلى سورية ألكسندر الفرنتيف قال إن املقصود من تصريحات الرئيس بوتين بشأن الحاجة إلى انسحاب 

القوات األجنبية من سورية هو القوات اإليرانية وميليشيات حزب هللا والقوات التركية واألميركية، لكن 

ين حول املقاتلين األجانب في سورية، ونفى هذا االحتمال الذي الكرملين حسم الجدل بشأن تصريحات بوت

هناك دول بينها "تداولته املعارضة السورية، وصّرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، وقال 

وبين سورية علقات تعاون عسكري فني، أما االتحاد الروس ي فذهب هناك بطلب من القيادة السورية 

الشرعية للتواجد هناك، بعكس بعض الدول األخرى فوجودها هناك مخالف للقوانين  ولديه كل األسس

 ، أي إن بوتين ال يعني في حديثه ال إيران وال روسيا."الدولية

ُيرجح أن تكرار استدعاء بوتين لألسد كل بضعة أشهر يصب في خانة توجيه رسائل تأكيد إلى الغرب 

لروسية فقط، حيث يسعى بوتين إلى مساومة الغرب، خاصة أن عموًما بأن امللف السوري بين األيدي ا

 الفرنسية( لم تأخذ مداها. -البريطانية  -الضربة العسكرية الثلثية )األميركية 

في لقاء حميميم السابق قال بوتين إنه سيسحب قواته العسكرية من سورية، وفي لقاء سوتش ي األول 

مللف السوري، لكّنه تراجع عن سحب القوات لعسكرية قال إنه يحرص على دور األمم املتحدة في ا

الروسية، ثم عرقل كل أدوار األمم املتحدة باستخدامه الفيتو مرات عدة لتعطيل مشروعات قرارات في 

مجلس األمن كان يمكن لها أن تخفف من حدة التدمير والقتال في سورية، وتضع حًدا لعنف النظام 

 السوري.

اجتماع آستانة بنسخته التاسعة، الذي حاول الروس من خلله عبر األطراف أتت الزيارة مترافقة مع 

املشاركة )النظام وبعض املعارضين السوريين الذين ال ُيمثلون أي تكتل أو هيئة معارضة ُمعترف بها(، 

 .2012دستور  "تعديل"التشديد على فكرة تشكيل لجنة دستورية، وافق النظام السوري عليها، مهمتها 

الرئيس بوتين في مناوراته السياسية، التي تسندها قوة عسكرية على األرض، تسعى لترسيخ  يستمر

تقاسم مناطق النفوذ، ويستمر يدعم النظام السوري بل حدود، ويرفض تحقيق أي من مطالب املعارضة 

 للخلص من الحكم األمني الشمولي الفاسد اإلجرامي، ويستمر أيًضا بكيل تفاصيل امللف السوري

 بمكيالين.
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