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ا
أوًل :نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة ()1

ا
قتيًل سقطوا هذا الشهر على األراض ي السورية ،منهم  228ا
مدنيا فقط ،نسبتهم  20باملئة من
1138
إجمالي الضحايا؛ وأقول "فقط" ألن هذا الرقم هو األقل منذ شهور عدة ،يتبين لنا ذلك بوضوح إذا نظرنا
إلى الرسم البياني الذي يقارن بين عدد القتلى في األشهر الخمسة األولى من هذا العام.
لدمشق كان النصيب األكبر من القتلى ،لكن غالبيتهم العظمى من العسكريين الذين سقطوا في األحياء
الجنوبية من العاصمة بسبب املعارك بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة ،والتي انتهت مؤخرا بخروج
عناصر التنظيم وسيطرة قوات النظام على املنطقة على ما سيرد الحقا .تأتي دير الزور في املرتبة الثانية
ا
بحصيلة مقدارها  328قتيًل ،وأيضا غالبيتهم العظمى من العسكريين التابعين لجيش النظام ومقاتلي
تنظيم الدولة.
قتلى إدلب الـ  123معظمهم من املدنيين ( 73قتيل  60 -باملئة) سقط نصفهم ا
تقريبا بانفجار املفخخات،
ا
تحديدا ،وقد
أما قتلى حمص الـ  92فغاليتهم من العسكريين ( 77قتيل –  84باملئة) ومن قوات النظام
سقط معظمهم في معارك مع مقاتلي تنظيم الدولة القادمين من بادية دير الزور.
في املشهد امليداني هناك مناطق ساخنة انتهت املعارك فيها ،وتوقف قصف النظام لها ،وانتهى أمرها إلى
إبعاد املقاتلين ،وتهجير السكان ،وسيطرة قوات النظام .وأقصد بالتحديد املنطقة التي تشمل ريفي حمص
الشمالي ،وحماة الجنوبي ،وتلك التي تشمل جنوب دمشق .وقد انتهى وضع املنطقة األولى في منتصف هذا
الشهر ا
تقريبا ،بعد خروخ آخر دفعة من املهجرين .وانتهى وضع الثانية (جنوب دمشق) ،بعد خروج آخر
دفعة من مهجري بلدات يلدا وببيًل وبيت سحم باتجاه الشمال ،ثم بعد خروج مقاتلي داعش من آخر معقل
ُ
لهم في الحجر األسود ومخيم اليرموك وحي التضامن إلى البادية السورية .لكن الًلفت أنه ن ِقل املئات منهم
إلى بادية محافظة السويداء باالتفاق مع قوات النظام.
في املشهد امليداني هذا الشهر برصد انطًلق حملة عسكرية جديدة من قبل قوات سوريا الديمقراطية
وقوات التحالف لإلجهاز على ما تبقى من مناطق تنظيم الدولة اإلسًلمية في ريف دير الزور والبادية ،وذلك
بعد مدة جمود دامت ا
أشهرا عدة بسبب انشغال قوات سوريا الديمقراطية بمعركة عفرين.
أما الحدث امليداني األبرز هذا الشهر ،فكان االحتكاك العسكري املباشر والخطر بين إسرائيل وإيران
على األراض ي السورية ،بعد أن سبقته تهديدات وتحذيرات إسرائيلية متعددة ،فقد شنت الطائرات
اإلسرائيلية ،بحجة هجوم صاروخي إيراني على مرتفعات الجوالن املحتل ،أعنف هجوم لها على أهداف
ا
عسكريا إيرانيا
عسكرية إيرانية في الجنوب وريف دمشق ومحافظتي حماة وحمص ...ما أدى إلى مقتل 28
على األقل ،وتدمير معظم تلك األهداف ،وكادت الحرب أن تندلع بين الطرفين لوال أن إيران آثرت لعق
()1

يقصد باملدة الزمن الذي يغطيه التقرير
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جراحها والتحلي بالصبر ،واستمرت اسرائيل بمهاجمة مواقع إيرانية في سورية بصورة شبه يومية من دون
رد ،مع رفع سقف مطالبها التي وصلت إلى خروج القوات اإليرانية جميعها من سورية مهما كان دورها
وحجمها .بعد أن كان املطلب يقتصر على عدم االقتراب من حدود الجوالن.
إضافة إلى الضربات العسكرية اإلسرائيلية املباشرة ،تلقت إيران صفعة قوية من حليفها الروس ي الذي
ا
ا
ا
وتأكيدا بأنها لن تنسحب من
غاضبا،
حصرا ،ما استدعى ر ادا إيرانيا
طالبها بترك الجنوب لقوات النظام
سورية مهما كان حجم الضغوطات .ويبدو أن إضعاف الدور اإليراني في سورية هو مطلب أميركي إسرائيلي
معلن ،وروس ي غير معلن.
أما النظام ،الذي ارتاح من معاركه جنوب دمشق وسيطر على املنطقة ،فقد أعلن نيته توجيه قواته
باتجاه الجنوب الستعادة السيطرة على املنطقة ،وطرد املعارضة املسلحة منها ،ما استدعى ردود فعل رادعة
من قبل الواليات املتحدة األميركية التي هددت بإجراءات صارمة في حال باشرت قوات النظام ا
حربا هناك،
َ
بوصف الجنوب الغربي منطقة خفض تصعيد تم التوافق عليها من قبل الواليات املتحدة وروسيا واألردن
بمباركة إسرائيلية.

ا
ثانيا :الضحايا
 .1بيانات عن ضحايا املدة ()2
الجدول رقم ( )1أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة

( )2مًلحظات على البيانات:
 يتم إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة ،فعبارات (سقوط عدد كبير من القتلى) أو (سقوط عشرات القتلى)ا
ال تكفي للتسجيل ،ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة (ب .أخبار عن الضحايا) .لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا أقل
من العدد الحقيقي.
ا
ارتفاعا ًّ
وهميا في أعداد القتلى
 عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات ،نعد القتلى جميعهم من الرجال ،وهذا يعنياملسجلين 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.
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ضحايا شهر أيار  /مايو  -حسب الفئة
الفئة

دمشق

ريف
دمشق

درعا

السويداء

القنيطرة

حمص

حماة

حلب

أدلب

طرطوس

الالذقية

الرقة

دير الزور

الحسكة

مج الفئة

%

مقاتل
طفل
امرأة
رجل مدني
مج ال قتلى المدنيين
مج ال قتلى حسب المحافظة

326
9
5
19
33
359

76
0
1
1
2
78

7
3
3
7
13
20

0
0
0
1
1
1

4
0
0
2
2
6

77
2
4
9
15
92

37
2
3
17
22
59

14
4
0
14
18
32

50
11
7
55
73
123

0
0
0
0
0
0

6
0
0
1
1
7

0
1
1
2
4
4

313
2
0
13
15
328

0
14
7
8
29
29

910
48
31
149
228
1138

80%
4%
3%
13%
20%
100%

%

32%

7%

2%

0%

1%

8%

5%

3%

11%

0%

1%

0%

29%

3%

100%

جدول رقم ()1
والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة
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والجدول رقم ( )2أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات
ضحايا شهر أيار  /مايو  -حسب 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

229

43

12

0

1

61

36

3

16

0

7

0

183

0

591

52%

قصف جوي

130

35

1

0

1

19

10

6

31

0

0

0

129

23

385

34%

مفخخات وألغام

0

0

3

0

4

8

2

12

37

0

0

4

3

5

78

7%

تعذيب وإعدامات
اغتيال وقنص
أخرى
مج ضحايا األسلحة التقليدية
أسلحة محرمة دوليا ً
أسلحة كيماوية
أخرى
مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا ً
إجمالي ال ضحايا

0
0
0
359

0
0
0
78

1
3
0
20

0
0
1
1

0
0
0
6

2
1
1
92

0
9
2
59

1
9
1
32

4
25
10
123

0
0
0
0

0
0
0
7

0
0
0
4

1
2
10
328

1
0
0
29

10
49
25
1138

1%
4%
2%
100%

0
0
0
359

0
0
0
78

0
0
0
20

0
0
0
1

0
0
0
6

0
0
0
92

0
0
0
59

0
0
0
32

0
0
0
123

0
0
0
0

0
0
0
7

0
0
0
4

0
0
0
328

0
0
0
29

0
0
0
1138

0%
0%
0%
100%

%

32%

7%

2%

0%

1%

8%

5%

3%

11%

0%

1%

0%

29%

3%

100%

جدول رقم ()2
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والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم ()2
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم حسب املحافظات:
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان أعداد ونسب الضحايا بحسب املحافظة ،مرتبة من األعلى إلى
األدنى

 .2بيانات مقارنة
الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا لألشهر الخمسة األخيرة  /بحسب الفئة
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أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر الخمسة األخيرة  /بحسب وسيلة القتل

 .3أخبارعن الضحايا
ا
شخصا تحت التعذيب في السجون السورية
أ .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل أربعين
ا
سجينا قتلوا على يد قوات النظام
منذ بداية العام  2018حتى األول من أيار الحالي .منهم 35
السوري/ .سمارت – /02.05.2018
ب .وثقت "الشبكة السوري لحقوق اإلنسان" مقتل  683من الكوادر اإلعًلمية في سورية منذ انطًلق
الثورة السورية عام  ،2011سقط معظمهم على يد قوات النظام في البًلد .من بينهم ست نساء،
وثمانية صحافيين أجنبيين ،في ما قتل  37منهم تحت التعذيب في سجون النظام/ .سمارت –
/03.05.2018
ج .تزايد عدد قتلى االنفجارات التي ضربت مستودعات مطار حماة العسكري ،في  18أيار /مايو
ا
الجاري ،حيث وصل العدد إلى  28قتيًل على األقل ،هم من قوات النظام واملسلحين املوالين لها،
وما تزال أعداد القتلى مرشحة لًلرتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى .ولم ترد معلومات إلى اآلن في
ما إذا كان االنفجار ا
ناجما عن خلل فني أو هجمات استهدفت املستودعات/ .املرصد السوري –
/20.05.2018
د .نعى الدفاع املدني السوري "الخوذات البيضاء" خمسة من املتطوعين في صفوفه إثر هجوم مسلح
من قبل مجهولين على مقرهم في بلدة تل حديا بريف حلب الجنوبي .وأدى الهجوم ا
أيضا إلى إصابة
ثًلثة آخرين/ .شام – /26.05.2018
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ا
ثالثا :التغييب القسري
 .1أخبارعن التغييب القسري
أ .جرت عملية تبادل جديدة لألسرى اليوم في محافظة إدلب ،بين هيئة تحرير الشام من جانب،
ُ
فرج فيها عن أكثر من  80عنصر من هيئة تحرير
أ
وألوية صقور الشام من جانب آخر ،حيث ِ
الشام ،مقابل إفراج تحرير الشام عن ما ال يقل عن  35من صقور الشام/ .املرصد السوري –
/01.05.2018
ب .اعتقلت قوات النظام السوري األربعاء ًّ 60
مدنيا غالبيتهم نساء وأطفال وكبار بالسن من مخيم
اليرموك جنوب دمشق خًلل محاولة عبورهم إلى بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم/ .سمارت –
/02.05.2018
ج .وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،السبت 687 ،حالة اعتقال تعسفي في عموم سورية
خًلل شهر نيسان املاض ي 476 ،حالة نفذتها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها ،بينهم
ا
 42امرأة و 45طفًل/ .سمارت – /05.05.2018
ا
د .ما يزال مجهوال مصير أكثر من  200معتقل مدني ،من أهالي ريف دير الزور الشرقي ،اعتقلهم
الحشد الشعبي العراقي خًلل عملية عسكرية له في سورية ،واقتادهم إلى العراق/ .املرصد
السوري – /09.05.2018
ه .اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الجمعة نحو  75ا
شابا من مدينة الطبقة في الرقة
لسوقهم إلى التجنيد اإلجباري/ .سمارت – /11.05.2018
و .اعتقلت قوات النظام السوري حوالى  100شاب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بغرض
ُ
التجنيد اإلجباري ،ونقل غالبيتهم إلى نقطة "الدريج" العسكرية التابعة لقوات النظام.
/سمارت – /13.05.2018
ز .اعتقلت قوات "األسايش" التابعة لـ "اإلدارة الذاتية" الكردية ،األحد 40 ،ا
شابا من قرى عدة
شرقي مدينة الرقة ،بهدف سوقهم إلى التجنيد اإلجباري/ .سمارت – /20.05.2018
ح .اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" االثنين ،عشرات الشبان في منطقة منبج شرق حلب،
لسوقهم إلى التجنيد اإلجباري/ .سمارت – /21.05.2018
ط .فصائل ريف درعا تأسر نحو  20من "عناصر تنظيم الدولة اإلسًلمية" خًلل محاولتهم
الوصول من دمشق إلى حوض اليرموك/ .املرصد السوري – /25.05.2018
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ي .اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية  20ا
مدنيا من أبناء دير الزور في مخيم السد بريف
الحسكة/ .الشبكة السورية – /26.05.2018
ك .داهم ملثمون من (هيئة تحرير الشام) ،أمس األحد ،مناز َل مهجري حي الحجر األسود في مدينة
ا
شخصا ،بينهم سيدات؛ بذريعة انتمائهم إلى تنظيم (داعش).
سلقين بريف إدلب ،واعتقلوا 20
/جيرون – /28.05.2018
ل .اعتقلت "وحدات حماية الشعب" الكردية االثنين 23 ،شخصا بينهم عناصر من "لواء ثوار
الرقة" التابع لها في مدينة الرقة/ .سمارت – /28.05.2018
م .اعتقلت قوات النظام السوري االثنين 23 ،شخصا خًلل محاولتهم العبور من مناطق
سيطرتها غرب مدينة حماة باتجاه محافظة إدلب/ .سمارت – /28.05.2018

ر ا
ابعا :النزوح واللجوء والجاليات
 .1أخبارعن النزوح
ال يوجد

 .2أخبارعن اللجوء والجاليات

ا
أ .طالب الرئيس اللبناني ميشال عون ،األربعاء ،كًل من مصر والسعودية واإلمارات بالتدخل من
أجل تأمين عودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم .وقال" :يجب وضع حد للتداعيات التي يحدثها
هذا النزوح على لبنان ،اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وأمنيا"/ .سمارت – /02.05.2018

ب .تعهدت زعيمة حزب "إيي" (الجيد) التركي املعارض" ،مرال أقشنر" ،بإعادة الًلجئين السوريين
إلى بًلدهم حال فوزها في انتخابات  24حزيران /يونيو القادم/ .شام – /07.05.2018
ج .كشف اإلعًلمي اللبناني املقرب من ميليشيات "حزب هللا" ومخابرات النظام "ناصر قنديل"
أن األمن العام اللبناني يوشك ترحيل أربعة آالف الجئ سوري تجاه مناطق نظام األسد/ .شام
– /16.05.2018
د .أعلن الرئيس اللبناني ،أن وقت التحذيرات قد انتهى في حل قضية الًلجئين السوريين إلى
لبنان ،مشددا على ضرورة إعادتهم إلى املناطق اآلمنة في سورية من دون انتظار حل األزمة
السورية/ .شام – /23.05.2018
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ه .قال "عماد نجيب الفاخوري" وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ،إن املجتمع الدولي كان
يدعم األردن بثلث احتياجاته بما يخص اللجوء السوري ،لكن الدعم ارتفع على مستوى
الثلثين/ .شام – /26.05.2018
و .تمسك وزير الداخلية األملاني ،هورست زيهوفر ،يوم األحد ،بإنشاء مراكز استقبال لًلجئين،
معروفة باسم "مراكز املرساة" ،على الرغم من رفض الواليات معظمها ،وانتقاد منظمات
حقوقية للمشروع .ويخطط زيهوفر الفتتاح " 6مراكز مرساة" في أنحاء أملانيا بين يونيو/
ا
مسكنا في داخلها/ .شام
حزيران وسبتمبر /أيلول املقبلين ،تتولى استقبال الًلجئين ،وتوفر لهم
– /27.05.2018
ز .أكد اللواء "عباس إبراهيم" مدير األمن العام اللبناني وجود اتصاالت مع نظام األسد إلعادة
قريبا ،ا
آالف الًلجئين السوريين إلى ديارهم ا
الفتا إلى أنه "سيتم إنشاء  10مراكز في لبنان خاصة
بالسوريين لتخفيف الضغط عن املراكز األساسية لكن ذلك ال يعني أن بقاءهم في لبنان
سيطول"/ .شام – /31.05.2018

ا
خامسا :املشهد امليداني ()4()3
.1

تطورات املشهد امليداني في املناطق الساخنة()5

 1.1تطورات املشهد امليداني في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

ا
أ .قال مسؤول في املعارضة السورية املسلحة إن املسلحين قبلوا اتفاقا مع الحكومة يوم األربعاء
للخروج من جيب قرب مدينة حمص .وقال إن االتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة روسية
سيعيد حكم الدولة ،وسيسلم املقاتلون أسلحتهم الثقيلة .وأضاف أن املسلحين واملدنيين الذين
يرفضون عودة حكم الدولة سيتم نقلهم إلى مناطق خاضعة للمعارضة في الشمال قرب الحدود
التركية ا
بدءا من يوم السبت/ .رويترز – /02.05.2018

ب .بدأت فصائل عسكرية في شمال حمص ،الخميس ،تسليم سًلحها الثقيل لروسيا بموجب اتفاق
بين الطرفين .وقال ناشطون إن "جيش التوحيد" العامل ضمن قيادة املنطقة الوسطى وفصائل

( )3يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية ،وما يتعلق بها.
( )4ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.
( )5يقصد باملناطق الساخنة ،املناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية كبيرة ومؤثرة ،وهذه موقتة ،وتتغير بين مدة وأخرى.
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عسكرية آخرى سلموا سًلحهم الثقيل لروسيا وذلك على نقاط التماس شمال مدينة الرستن
وجنوب مدينة تلبيسة/ .سمارت – /03.05.2018
ج .أنهت فصائل الجيش السوري الحر العاملة في مدينة الرستن شمال حمص ،تسليم أسلحتها
الثقيلة للقوات الروسية ،وقررت الخروج إلى الشمال السوري ،ضمن اتفاق التهجير/ .سمارت –
/05.05.2018
د .أعلنت هيئة التفاوض عن شمال حمص في بيان لها ،الخميس ،تعليق خروج دفعات جديدة من
املهجرين نحو الشمال السوري إلى حين تأمين القافلتين السابقتين بعد مواجهتهما برفض تركيا
دخولهما شمال حلب ما اضطر إحداها للعودة نحو إدلب/ .سمارت – /10.05.2018
ه .وصلت الدفعة الثامنة من مهجري ريف حمص الشمالي ،يوم الثًلثاء ،إلى الشمال السوري ،حيث
ا
شخصا،
تنتظرهم مراكز إيواء موقتة ،في ريفي حلب وإدلب .وتضم القافلة  96حافلة ،تق ُّل 2850
إضافة إلى  34سيارة خاصة .وبوصول الدفعة الثامنة من مهجري حمص؛ يرتفع عدد الواصلين
من املنطقة إلى الشمال السوري ،إلى نحو  27ألف نسمة/ .جيرون – /15.05.2018
و .أعلنت قوات النظام السوري األربعاء ،السيطرة على كامل ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي،
"بعد خروج آخر دفعة مهجرين" ضمن االتفاق الذي فرضته روسيا/ .سمارت – /16.05.2018
 1.2تطورات املشهد امليداني في جنوب دمشق
أ .قسمت قوات النظام السوري ،الخميس ،مدينة الحجر األسود جنوبي دمشق إلى جزأين ،بعد
قصف مكثف واشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسًلمية"/ .سمارت – /03.05.2018
ب .خرجت يوم الخميس الدفعة السابعة واألخيرة من مهجري بلدات ببيًل ويلدا وبيت سحم باتجاه
الشمال السوري .وقد قسمت القافلة إلى جزأين ،أحدهما اتجه إلى محافظة إدلب ،واآلخر
بانتظار نقله إلى مدينة جرابلس شمال شرق مدينة حلب/ .سمارت – /10.05.2018
ج .دخلت قوات النظام السوري وميليشاته ،الجمعة ،إلى بلدات ببيًل وبيت سحم ويلدا جنوب
العاصمة دمشق ،بعد اإلنتهاء مع عملية تهجير املدنيين الراغبين ومقاتلي الفصائل/ .سمارت –
/11.05.2018
د .تمكنت قوات النظام السيطرة على حي الحجر األسود بالكامل ،بعد قتال مع تنظيم الدولة بدأ
منذ  19نيسان /أبريل الجاري ،ولم يتبق تحت سيطرة تنظيم الدولة سوى نحو  70باملئة من
مخيم اليرموك وجزء من حي التضامن في القطاع الجنوبي من العاصمة/ .املرصد السوري –
/15.05.2018
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ه .خرجت دفعة من مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسًلمية" من الجنوب الدمشقي ،نحو البادية
السورية ،وذلك في سرية كاملة ا
بعيدا عن إعًلم النظام السوري ،وسط نفي من قبل النظام.
/املرصد السوري – /20.05.2018
و .بدأت قوات الشرطة العسكرية الروسية دورياتها في بلدات يلدا وببيًل وبيت سحم جنوب
العاصمة دمشق ،والتي ّ
هجر أهلها وثوارها منها قبل أيام ،وأوضح اللواء يوري يفتوشينكو،
رئيس ما يسمى املركز الروس ي للمصالحة "الذي مقره قاعدة حميميم بريف الًلذقية" ،أن
انتشار قوات الشرطة العسكرية في البلدات املذكورة جاء ضمن الجهد الرامي إلى إعادة الوضع
إلى طبيعته في ضواحي أخرى من دمشق ومناطق أخرى في سورية/ .شام – /20.05.2018
ز .قال الجيش السوري يوم االثنين إنه استعاد السيطرة على املناطق الواقعة في محيط العاصمة
دمشق ،وذلك ألول مرة منذ بداية الحرب قبل سبع سنوات ،بعد طرد تنظيم الدولة اإلسًلمية
من جيب في جنوب دمشق/ .رويترز – /21.05.2018
ح .أحرق عناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" االثنين مقراتهم ومنازلهم وآلياتهم في مناطق وجودهم
ا
استعدادا إلخًلء املنطقة ضمن
بأحياء دمشق الجنوبية ومدينة الحجر األسود املًلصقة،
اتفاق أبرم مع حكومة النظام السوري/ .سمارت – /21.05.2018
ط .وصلت ليل األحد  -االثنين ،الدفعة األولى من عناصر تنظيم "الدولة اإلسًلمية" وعائًلتهم من
حي التضامن ومخيم اليرموك والحجر األسود جنوب العاصمة دمشق إلى البادية السورية.
/سمارت – /21.05.2018
ي .وصل مئات العناصر من تنظيم "الدولة اإلسًلمية" إلى بادية محافظة السويداء بعد إخراجهم
من أحياء كانوا يسيطرون عليها جنوبي العاصمة دمشق في إطار اتفاق مع قوات النظام.
/سمارت – ( /22.05.2018انظر الخريطة اآلتية)
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ك .طالبت منظمات املجتمع املدني واللجنات الشعبية الفلسطينية كل األطراف الدولية ومنظمات
حقوق اإلنسان وفي مقدمتها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الًلجئين الفلسطينيين
«أونروا» ،الضغط على النظام السوري من أجل وقف عملية سرقة ونهب واستباحة ممتلكات
املدنيين في مخيم اليرموك .وأكدت في بيان مشترك أن عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها
عناصر وضباط في قوات األسد تظهر ما بات يعرف بظاهرة «التعفيش»/24.05.2018/ .

 .2تطورات املشهد امليداني في باقي املناطق
أ .أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية يوم الثًلثاء استئناف املعركة للسيطرة على آخر منطقة
تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية في شرق البًلد بالقرب من الحدود مع العراق .وكان التحالف
قد أوقف القتال ضد التنظيم املتشدد بعدما بدأت تركيا هجومها على منطقة عفرين/ .رويترز –
/01.05.2018
ب .ارتفع عدد القتلى املدنيين في الريف الجنوبي ملدينة الحسكة من جراء املجزرة التي نفذتها طائرات
ا
قتيًل ا
مدنيا ،منهم 10
ال يعلم ما إذا كانت تابعة لسًلح الجو العراقي أم للتحالف الدولي؛ إلى 23
أطفال و 6نساء و 7رجال غالبيتهم من املسنين/ .املرصد السورية – /01.05.2018
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ج .قال الجيش الروس ي إن طائرة مقاتلة متطورة متعددة املهمات من طراز سوخوي  30تحطمت في
سورية صباح يوم الخميس بعد وقت قصير من إقًلعها من قاعدة حميميم ،ما أسفر عن مقتل
طياريها االثنين/ .رويترز – /03.05.2018
د .استهدفت قوات النظام السوري بقذائف محملة بمادة الفوسفور الحارقة ليل األحد – االثنين،
األراض ي الزراعية املحيطة بقرية الزكاة شمالي مدينة حماة ،ما أدى إلى اندالع النار في املحاصيل
الزراعية/ .سمارت – /07.05.2018
ه .قال قائد عسكري في تحالف إقليمي يدعم الرئيس السوري ،إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت
ا
موقعا للجيش السوري بمنطقة الكسوة جنوبي دمشق ،يوم الثًلثاء ،من دون أن تسفر عن
سقوط قتلى أو جرحى .وذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء أن دوي انفجارات سمع قرب
الكسوة ،وقالت إن الدفاع الجوي السوري تصدى لصاروخين إسرائيليين ودمرهما في منطقة
الكسوة/ .رويترز – /08.05.2018
ا
و .ذكرت وسائل إعًلم رسمية نقًل عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت
لصواريخ إسرائيلية على األراض ي السورية من دون تحديد املوقع/ .رويترز – /09.05.2018
ز .أكد مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات األميركية أقامت قاعدة جديدة في منبج في
شمالي حلب ،قبل ثًلثة أشهر بعد أن هددت تركيا بشن عملية في منبج ضد "الوحدات الكردية".
وقال املسؤول إن القاعدة الجديدة ،تضم قوات فرنسية كذلك/ .شام – /09.05.2018
ا
ًّ
صاروخيا على قواعد عسكرية
هجوما
ح .قالت إسرائيل إن القوات اإليرانية في سورية شنت
إسرائيلية في مرتفعات الجوالن في وقت مبكر يوم الخميس ،ما أدى إلى واحدة من أعنف الضربات
اإلسرائيلية على سورية منذ بدء الصراع هناك في / .2011رويترز – /10.05.2018
ط .قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن سورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي
أطلقتها عليها إسرائيل خًلل ليل األربعاء/ .رويترز – /10.05.2018
ي .كشف جيش اإلحتًلل اإلسرائيلي الخميس ،أنه قصف أنظمة دفاع جوي لقوات النظام السوري
محذ ارا إياها من الرد والعمل ضده ،ذلك بعد ساعات من قصف إسرائيلي على عشرات األهداف
العسكرية اإليرانية جنوبي سورية/ .سمارت – /10.05.2018
ك .وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل  23على األقل نتيجة الضربات الصاروخية اإلسرائيلية
ا
التي استهدفت مواقع ونقاطا عسكرية عدة لقوات النظام وحلفائها في مناطق متفرقة في وسط
سورية وبالقرب من العاصمة دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا – القنيطرة –
ريف دمشق الغربي ،قبيل فجر اليوم الخميس/ .املرصد السوري – /10.05.2018
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ل .أنشأ الجيش التركي ،يوم األربعاء ،نقطة مراقبة في (جبل العالية) في منطقة جسر الشغور بريف
ا
إدلب الغربي ،تنفيذا التفاقات (آستانة  )6بين الدول الضامنة للملف السوري/ .جيرون –
/16.05.2018
م .تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من التحالف الدولي وبالتنسيق مع القوات العراقية
َ
السيطرة على كامل بلدة الباغوز الواقعة على الحدود السورية – العراقية عند الضفاف الشرقية
لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي ،وذلك في عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر من تنظيم
"الدولة اإلسًلمية"/ .املرصد السوري – /14.05.2018
ن .طائرات النظام تلقي منشورات على درعا تطالبهم فيها بـ "إلقاء السًلح واالنضمام للمصالحة
املحلية والتعاون لوقف نزيف الدم"/ .املرصد السوري – /15.05.2018
ا
س .هز انفجار خامس مطار حماة العسكري ،ومعلومات عن سقوط  11قتيًل على األقل ،وجرح
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
املطار ،الذي يستخدم قاعدة النطًلق الطائرات لقصف الريف الحموي وريف إدلب ومناطق
سورية أخرى/ .املرصد السوري – /18.05.2018
ع .نشر جنود فرنسيون  6بطاريات مدفعية قرب قرية "باغوز" بريف دير الزور الشرقي الخاضعة
لسيطرة حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب ،ونشرت القوات الفرنسية مزيدا من
تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيس ى والرقة/ .شام – /19.05.2018
ف .تزايد عدد قتلى االنفجارات التي ضربت مستودعات مطار حماة العسكري ،في  18أيار /مايو
ا
الجاري ،حيث وصل العدد إلى  28قتيًل على األقل ،هم من قوات النظام واملسلحين املوالين لها،
وال تزال أعداد القتلى مرشحة لًلرتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى .ولم ترد معلومات إلى اآلن في
ما إذا كان االنفجار ناجم عن خلل فني أو هجمات استهدفت املستودعات/ .املرصد السوري –
/20.05.2018
ُ
ص .قتل ما ال يقل عن  30فردا من الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران يوم الثًلثاء عندما
هاجم مقاتلون من تنظيم الدولة اإلسًلمية ا
ًّ
عسكريا قرب مدينة تدمر شرق سورية/ .رويترز
موقعا
– /22.05.2018
ق .جددت قوات النظام السوري استهدافها لألراض ي الزراعية في مدينة اللطامنة شمال حماة
بالقنابل الفوسفورية ،ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة/ .سمارت – /23.05.2018
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ر .أنشأت قوات سوريا الديمقراطية نقاط مراقبة مشتركة مع الجيش العراقي على الحدود السورية
العراقية ،في الضفة الشرقية لنهر الفرات .وذلك بعد السيطرة على قرية (الباغوز) ،وطرد مقاتلي
تنظيم (داعش) من املنطقة الحدودية في ريف دير الزور الشرقي"/ .جيرون – /23.05.2018
ش .أسفرت الغارات اإلسرائيلية التي استهدفت مخازن أسلحة لحزب هللا ،قرب مطار الضبعة ،عن
مقتل تسعة عناصر من قوات النظام وميليشيا (حزب هللا) املدعوم من إيران/ .جيرون –
/25.05.2018
ت .أكدت وزارة الدفاع الروسية ،األحد ،مقتل أربعة مستشارين عسكريين وجرح ثًلثة آخرين في
محافظة دير الزور ،بعد يومين من إعًلن تنظيم "الدولة اإلسًلمية" قتل جنود روسيين هناك.
/سمارت – /27.05.2018
ث .قال قائد في تحالف عسكري مؤيد لدمشق ،يوم الثًلثاء ،إن الجيش السوري استكمل
استعداداته لهجوم وشيك على املناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي املعارضة في جنوب غرب سورية.
/رويترز – /29.05.2018
خ .قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة إن إسرائيل وروسيا اتفقتا على السماح لجيش النظام السوري
باستعادة السيطرة على حدوده الجنوبية مع إسرائيل .ويقض ي االتفاق ا
أيضا بعدم انتشار أي قوات
من إيران ،أو من جماعة (حزب هللا) اللبناني أو أي عناصر أجنبية على الحدود ،وإن إسرائيل
ستحافظ على حرية تصرفها داخل سورية .وأضافت القناة أن "النظام السوري وافق على هذا
االتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وروسيا"/ .جيرون – /29.05.2018

 .3خرائط السيطرة والنفوذ
 -الخريطة رقم ( )1أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على األراض ي السورية كلها.
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املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2018/05/26
ُ
 الخريطة رقم ( )2أدناه تظهر أماكن تركز قوات املعارضة املسلحة في محافظة إدلب وحلب وحماةوالًلذقية
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املصدر :وكالة ستب – آخر تحديث 2018/05/ 26
 -الخريطة رقم ( )3أدناه تظهر أماكن وجود قوات املعارضة املسلحة في محافظة درعا.

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/05/ 24 :
21

مرصد حرمون

تقرير عن شهر أيار  /مايو 2018

 -الخريطة رقم ( )4أدناه تظهر أماكن تواجد نقاط املراقبة األجنبية

املصدر :قاسيون – آخر تحديث2018/05/24 :

ا
سادسا :املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته
 .1على املستوى السياس ي
أ .قال الكرملين إن الرئيس السوري بشار األسد أجرى مباحثات مع الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين
في منتجع سوتش ي يوم الخميس ،وقد تركزت املباحثات على الصراع في سورية/ .رويترز –
/17.05.2018
ب .قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل املقداد ،يوم األربعاء ،إن انسحاب القوات اإليرانية من
سورية "غير مطروح للنقاش" بعد أن طالبت واشنطن بانسحابها من الحرب الدائرة في سورية.
/رويترز – /23.05.2018
ج .أثار الرئيس السوري بشار األسد احتمال الصدام مع القوات األميركية في سورية ما لم تأخذ
ا
سريعا/ .رويترز/31.05.2018 -
الواليات املتحدة العبرة من العراق وترحل عن سورية
د .قال رئيس النظام السوري بشار األسد ،إن تجميع الفصائل العسكرية في محافظة إدلب شمالي
البًلد ،يسهل مهمة قوات النظام .وأضاف "هم يختارون الذهاب إلى إدلب ،ولكن هذا أفضل
بالنسبة لنا من منظور عسكري"/ .سمارت – /31.05.2018
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ه .قال بشار األسد إنه ال وجود لقوات إيرانية في سورية ،وإنه "ال يمكن إخفاء ذلك ،وال نخجل من
القول بأن لدينا مثل هذه القوات ،فنحن من دعونا الروس وكان بإمكاننا أن ندعو اإليرانيين".
/شام – /31.05.2018

 .2على املستوى العسكري
ال يوجد

 .3على املستويات األخرى
أ .بحث وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة النظام السوري حسين عرنوس ووزير الطرق وبناء
املدن اإليراني عباس آخوندي ،الخميس ،إعادة اإلعمار باملدن السورية ،وتنظيم املناطق
العشوائية فيها/ .سمارت – /17.05.2018
ب .منحت قوات النظام السوري إيران حق ملكية وشراء العقارات في مدينة البوكمال جنوب شرق
مدينة دير الزور .وأوضح ناشطون أن منظمة "جهاد البناء" اإليرانية اشترت عقارات من معارضين
لقوات النظام بصورة غير مباشرة عن طريق وسطاء وبسعر يصل إلى  40ألف دوالر أميركي للعقار
الواحد/ .سمارت – /17.05.2018
ج .قامت الشرطة العسكرية الروسية بإهانة مجموعة تابعة لقوات النظام حاولت سرقة ممتلكات
ا
ا
مصورا يظهر القوات
مقطعا
املدنيين في بلدة ببيًل جنوب العاصمة ،وقد تداول أهالي املنطقة
الروسية تجبر ثًلثة من عناصر النظام على االنبطاح أمام سيارة شحن تحوي أدوات منزلية ،وسط
تصفيق املدنيين/ .سمارت – /27.05.2018

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

أ .انتخب االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ر َ
ئيسه وأمينه العام وهيئته السياسية ،أمس
األحد ،وذلك في إطار الدورة  39الجتماع الهيئة العامة التي انطلقت أول أمس السبت .وقد أصبح
ئيسا لًلئتًلف ،ونذير الحكيم ا
عبد الرحمن مصطفى ر ا
أمينا ا
عاما للمرة الثانية على التوالي ،في حين

( - )6ألغراض هذا التقرير ،نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد ،أو يناهضه
ًّ
ا
عسكريا (باستثناء داعش) ،وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها.
سياسيا أو
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حصل كل من عبد الباسط حمو ،بدر جاموس ،ديما موس ى ،على منصب نواب رئيس االئتًلف .أما
ا
ّ
فضمت كًل من "أنس العبدة ،هادي البحرة ،عبد األحد اسطيفو،
الهيئة السياسية الجديدة
محمد العبد هللا ،بشار الزعبي ،أمل شيخو ،رياض الحسن ،أحمد رمضان ،جمال الورد ،محمد
سليم الخطيب ،عقاب يحيى ،محمد يحيى مكتبي ،هيثم رحمة ،ياسر فرحان ،حواس خليل ،عبد
املجيد البركات ،محمد سلو ،فادي إبراهيم ،فؤاد عليكو" /جيرون – /07.05.2018
ب .نقلت قناة " "RTالروسية عن رئيس وفد املعارضة السورية إلى آستانة أحمد طعمه قوله إن قوى
ا
املعارضة املسلحة أخطأت بحمل السًلح ،وأنها لم تطمح ا
يوما لتكون بديًل من حكومة النظام.
وأضاف طعمة أن "الكثير من القيادات العسكرية السورية املعارضة تجنح حاليا إلى الحل
ا
مؤكدا أن غالبية الفصائل املسلحة تنأى بنفسها عن الجماعات املتشددة بما فيها
السياس ي"،
"جبهة النصرة" ،ا
مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى قناعة بأن روسيا تبحث عن حل سياس ي لألزمة السورية،
وذلك بعد لقاء املعارضة مع الجانب الروس ي/ .شام – /16.05.2018
ج .قال نصر الحريري ،يوم الخميس ،إن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي املبرم من إيران
يفتح املجال لزيادة الضغط على طهران لوقف دعمها العسكري للرئيس السوري بشار األسد.
/رويترز – /31.05.2018

 .2على املستوى العسكري
أ .أعلن عدد من فصائل الجيش السوري الحر العاملة في درعا ،اندماجها وتشكيل ثًلثة ألوية تتبع لـ
"فرقة أحرار الحارة"/ .سمارت – /04.05.2018
ا
ب .شكل  13فصيًل بالجيش السوري الحر غرفة عمليات "سيوف الحق" بمحافظة القنيطرة ،بهدف
وحدة الفصائل وتنسيق عملها/ .سمارت – /14.05.2018
ج .أعلن  11فصيل عسكري في املعارضة السورية العاملة في الشمال السوري ،عن تشكيل ائتًلف
عسكري باسم (الجبهة الوطنية للتحرير) ،وتعيين العقيد فضل هللا الحجي ا
قائدا ا
عاما لها ،واملقدم
نائبا له ،والرائد محمد املنصور ر ا
صهيب ليوش ا
ئيسا لألركان/ .جيرون – /29.05.2018

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد
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ا
ثامنا :املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
 .1على املستوى السياس ي
أ .قال مسؤول بارز في "مجلس سوريا الديمقراطي" ،إن املجلس ال يمانع نشر قوات عربية في املناطق
الخاضعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمالي وشرقي سورية /سمارت – /01.05.208

 .2على املستوى العسكري
اليوجد

 .3على املستويات األخرى
ال يوجد

ا
تاسعا :املستجدات على مستوى العملية السياسية
 .1عام
ال يوجد

 .2مسارجنيف
قال مبعوث األمم املتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا لرويترز يوم االثنين إن الحكومة السورية
سلمت األمم املتحدة قائمة بأسماء املرشحين للجنة الدستور التي تم االتفاق على تشكيلها خًلل مؤتمر
السًلم السوري في منتجع سوتش ي الروس ي في يناير كانون الثاني .ويختار دي ميستورا أعضاء اللجنة .
/رويترز – /28.05.2018

 .3مسارآستانة
أ .أعلنت روسيا وتركيا وإيران يوم الثًلثاء أنها ستعقد الجولة املقبلة من محادثاتها بشأن السًلم
في سورية في يوليو /تموز في مدينة سوتش ي الروسية ،وليس في مدينة آستانة عاصمة
كازاخستان مثل اجتماعاتها السابقة/ .رويترز – /15.05.2018
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ب .جددت الدول الضامنة "روسيا وإيران وتركيا" في بيانها الختامي بمناسبة اختتام أعمال جولة
آستانة  ،9التزامها القوي بسيادة سورية واستقًللها ووحدة وسًلمة أراضيها ،وأكدت على أهمية
تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سورية/ .شام – /15.05.2018

ا
عاشرا :املستجدات في مو اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية
املؤثرة
 .1الوًليات املتحدة األميركية
أ .قال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس ،إن الواليات املتحدة األميركية وحلفاءها لن يرغبوا بسحب
قواتهم من سورية قبل التوصل إلى اتفاق سًلم/ .سمارت – /01.05.2018
ب .قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تعتزم سحب مساعداتها من شمال
غرب سورية الخاضع لسيطرة فصائل إسًلمية ،وتريد التركيز على جهد إعادة إعمار املناطق التي
استعادتها القوات التي تقودها الواليات املتحدة من تنظيم الدولة اإلسًلمية في شمال غرب البًلد.
/رويترز – /19.05.2018
ج .طالب وزير الخارجية األميركي مارك بومبيو ،االثنين ،إيران سحب ميليشياتها جميعها من سورية،
وتوعد بفرض عقوبات جديدة عليها ،وقال إن الواليات املتحدة لن تسمح إليران بالسيطرة على
الشرق األوسط ،وهي تدعم النظام السوري "القاتل" ،وعليها سحب ميليشياتها جميعها من سورية.
/سمارت – /21.05.2018
د .قالت تركيا والواليات املتحدة في بيان إن مجموعات عمل تركية وأميركية اجتمعت في أنقرة يوم
الجمعة ،ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان األمن واالستقرار في منبج بشمال سورية/ .رويترز
– /25.05.2018
ه .حذرت الواليات املتحدة سورية يوم الجمعة من أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة" ردا على
انتهاكات وقف إطًلق النار ،قائلة إنها تشعر بقلق بشأن تقارير أفادت بقرب وقوع عملية عسكرية
في إحدى مناطق عدم التصعيد في جنوب غرب البًلد/ .رويترز – /26.05.2018
و .قالت وزارة الخارجية األميركية ،الثًلثاء ،إنها حاولت منع سورية من ترؤس مؤتمر نزع األسلحة ،إال
أن قواعد املؤتمر حالت دون تمكنها القيام بذلك/ .شام – /31.05.2018
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 .2روسيا اًلتحادية
أ .قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين ،يوم األربعاء ،إن سفنا عسكرية روسية مزودة بصواريخ
كاليبر املوجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر املتوسط للتصدي ملا وصفه بالتهديد اإلرهابي
في سورية/ .رويترز – /16.05.2018
ب .قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين يوم الجمعة إن على الدول األوروبية أن تساعد سورية على
إعادة البناء إذا كانت تريد عودة الًلجئين إليها .ودعا الدول األوروبية إلى إبعاد السياسية عن عملية
إعادة إعمار سورية/ .رويترز – /18.05.2018
ج .قال سيرغي الفروف وزير الخارجية الروس ي ،إن مهمة الوجود العسكري لبًلده في سورية "لم تنته
بعد" ،وإن هذا الوجود "سيستمر طاملا تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية" ،وذلك بعد ساعات
من إعًلن الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين أن انسحاب القوات األجنبية من سورية بات ا
قريبا.
/جيرون – /19.05.2018
د .دعت روسيا "املواطنين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم ،واملشاركة في إعادة الحياة في املدن
التي اجتاحها "اإلرهاب" .ودعت الشبان "للمشاركة في املعارك الجارية ضد "اإلرهاب الدولي" في
سورية" /جيرون – /22.05.2018
ه .قال وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو ،إن القوات الجوية الفضائية الروسية نجحت في
ا
استنادا إلى الخبرة املكتسبة هناك/ .شام – /25.05.2018
امتحانها في سورية وستواصل تطورها
و .قالت روسيا ،يوم االثنين إن الجيش السوري يجب أن يكون القوة الوحيدة على الحدود الجنوبية
لبًلده مع األردن وإسرائيل بعدما حذرت واشنطن من اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد انتهاكات الهدنة
في تلك املنطقة/ .رويترز – /28.05.2018
ز .قال وزير الخارجية سيرجي الفروف ،يوم األربعاء ،إنه ينبغي على القوات غير السورية كلها أن
تنسحب من حدود سورية الجنوبية مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن/ .رويترز – /30.05.2018

 .3دول اًلتحاد األوروبي
أ .كشف رئيس أركان الجيوش الفرنسية ،الجمعة ،أن قواتهم ستبقى في سورية إلى جانب القوات
األميركية حتى "القضاء" على تنظيم "الدولة اإلسًلمية"/ .سمارت – /04.05.2018
ا
مجددا نظام
ب .قالت وزيرة الدفاع الفرنس ي" ،فلورنس بارليط ،يوم الثًلثاء ،إن بًلدها ستضرب
األسد إذا استخدم أسلحة كيمياوية/ .شام – /08.05.2018
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ج .قالت املستشارة األملانية أنجيًل ميركل ،يوم السبت ،إنه يتعين على أوروبا أن تفعل املزيد إلنهاء
الحرب في سورية ،ووصفت سورية بأنها "واحدة من أكبر املآس ي اإلنسانية في عصرنا" وقالت إن
الساسة يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية إلنهاء هذا الصراع/ .رويترز – /12.05.2018
د .أعلن االتحاد األوروبي ،اليوم اإلثنين ،تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام السوري ،وإضافة
هيئات وأسماء جديدة إلى قائمة هذه العقوبات .وجاء في بيان االتحاد" :إن التدابير التقييدية ضد
النظام السوري تم تمديدها إلى  1حزيران /يونيو عام  ،2019وجاء التمديد بسبب قمع النظام
املستمر للسكان املدنيين في سورية"/ .جيرون – /28.05.2018

 .4الدول العربية
أ .طالب الرئيس اللبناني ميشال عون األربعاء ،كل من مصر والسعودية واإلمارات بالتدخل من
أجل تأمين عودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم .وقال" :يجب وضع حد للتداعيات التي يحدثها
هذا النزوح على لبنان ،اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وأمنيا"/ .سمارت – /02.05.2018
ب .قال وزير الخرجية املصري سامح شكري إن فكرة استبدال قوات عربية بالقوات األخرى
املوجودة في سورية واردة ،وتناقش على املستوى اإلعًلمي وعلى مستوى الدول/ .سمارت –
/04.05.2018
ج .أعلن الرئيس اللبناني أن وقت التحذيرات قد انتهى في حل قضية الًلجئين السوريين إلى لبنان،
ا
مشددا على ضرورة إعادتهم إلى املناطق اآلمنة في سورية من دون انتظار حل األزمة السورية.
/شام – /23.05.2018
د .وجه "جبران باسيل" وزير الخارجية اللبناني رسالة إلى "وليد املعلم" وزير الخارجية في حكومة
األسد ،وإلى األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ا
معربا فيها عن قلق لبنان من
تداعيات القانون رقم  10بوصفه قد يعوق عودة عدد غير قليل من النازحين إلى مناطقهم.
/شام – /26.05.2018
ه .قال مسؤول أردني ،االثنين ،إن بًلده والواليات املتحدة األميركية وروسيا متفقون على ضرورة
املحافظة على منطقة "تخفيف التصعيد" جنوبي سورية/ .سمارت – /28.05.2018
و .دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الواليات املتحدة إلى تقديم املساعدة الًلزمة لبًلده لتسهيل
عودة النازحين السوريين إلى املناطق األمنه بسورية ،ومن دون انتظار الحل السياس ي الشامل
لألزمة السورية ملباشرة هذه العودة/ .شام – /30.05.2018
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ز .قال البطريرك املاروني بشارة الراعي أنه يؤيد التواصل مع النظام السوري من أجل عودة
الًلجئين إلى سورية ،ألن النظام السوري هو املسؤول عنهم وليس لبنان/ .شام –
/31.05.2018

 .5إيران
أ .هدد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإليراني" ،عًلء الدين
بروجردي" ،إسرائيل بالرد على اعتدائها في سورية ،والتي أدت إلى مقتل مستشارين إيرانيين/ .شام
– /02.05.2018
بّ .
حمل نائب رئيس لجنة األمن القومي اإليراني ،الخميس ،قوات النظام السوري مسؤولية القصف
على مواقع إسرائيلية في هضبة الجوالن املحتلة .ونفى نائب رئيس اللجنة" ،أبو الفضل حسن بيغي"
ا
أن تكون إيران وراء الضربات الصاروخية على املواقع اإلسرائيلية ،مردفا" :النظام السوري من قام
بهذه الضربات" .وأضاف أن "إيران ليس لها عًلقة بالصواريخ التي تم إطًلقها أمس األربعاء على
إسرائيل )..( ،ولو كانت إيران من قامت بذلك ألعلنت فورا"/ .سمارت – /10.05.2018
ج .وجه عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني حشمت هللا فًلحت بيشه،
انتقادات إلى مواقف بشار األسد بعد غا ات إسرائيلية على مواقع إيرانية ،ا
واصفا إياها بـ«السلبية».
ر
وقال إن "األسد يدين ببقائه للمساعدات االستشارية اإليرانية" ...وإن "الشباب اإليراني قدم
تضحيات على مدى  6سنوات ا
دفاعا عن سًلمة األراض ي السورية ،وبعد ذلك تدخلت روسيا"،
ا
وشدد على أن ذلك "ساعد األسد للتقدم في املعادالت الدولية"/ .شام – /13.05.2018
د .قال "علي شمخاني" أمين مجلس األمن القومي اإليراني ،إن بًلده لن تنسحب من سورية على الرغم
من الضغوطات التي تتعرض لها ،وأن تدخلها في سورية جاء بطلب من نظام األسد ،وذلك بعد
تصريحات روسية دعت إلى خروج "جميع القوات األجنبية" من سورية/ .شام – /23.05.2018

 .6تركيا
أ .قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،يوم األحد ،إن تركيا ستشن عمليات عسكرية جديدة على
حدودها بعد هجوميها السابقين في سورية /رويترز – /06.05.2018
ب .نشرت وكالة "األناضول" التركية تفاصيل مانصت عليه خارطة الطريق التركية  -األميركية بشأن
مدينة منبج شمالي سورية ،وتتضمن إخراج عناصر حزبي االتحاد الديمقراطي "بي واي دي"
والعمال الكردستاني "بي كي كي" من غربي نهر الفرات خًلل شهر واحد/ .شام – /30.05.2018
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ج .رأى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ،الخميس ،أن رئيس النظام السوري بشار األسد
لن يكون قاد ارا على حكم سورية ،ألنه قتل نحو مليون شخص .وقال إن تركيا لم تغير موقفها من
"األسد" حتى اآلن/ .سمارت – /31.05.2018

 .7إسرائيل
أ .قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز ،يوم االثنين ،إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري
بشار األسد ،وتطيح حكومته إذا استخدمت إيران األراض ي السورية في تنفيذ هجمات ضدها
/رويترز – /01.05.2018
هجوم استهدف قوات إيرانية
ب .قال يسرائيل كاتس وزير االستخبارات اإلسرائيلي ،بعد ساعات من
ٍ
في سورية ،إن حكومته "تعمل على إجبار إيران على االنسحاب من سورية" ،وأضاف أن "اإليرانيين
ال يفهمون غير هذه اللغة" /جيرون – /09.05.2018
ج .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،يوم الخميس ،إن الضربات الجوية اإلسرائيلية على
أهداف إيرانية في سورية كانت "مناسبة" ألن الجمهورية اإلسًلمية "تجاوزت خطا أحمر"/ .رويترز
– /10.05.2018
د .دعا عضو املجلس املصغر للشؤون السياسية واألمنية في إسرائيل" ،يؤاف غاالنت" ،الذي يشغل
منصب وزير اإلسكان في إسرائيل الى إقتًلع إيران من سورية وشدد على أن إسرائيل ستغتنم هذه
الفرصة .وأكد على أنه "من األفضل العمل اآلن ضد سعي إيران للتمركز في سورية ألن الثمن
ا
سيكون باهظا في املستقبل"/ .شام – /11.05.2018
ه .قال وزير االستخبارات اإلسرائيلية ،يوم األربعاء ،إن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب لًلعتراف بسيادتها على هضبة الجوالن املحتلة ،وتوقع موافقة الواليات املتحدة على
ذلك خًلل شهور/ .رويترز – /23.05.2018
و .قال رئيس وزراء االحتًلل اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،اليوم األربعاء ،إن إسرائيل "لن تسمح إليران
بتعزيز وجودها في سورية واستمراها في بناء قوتها النووية" ،وأضاف" :تضطلع القوات الجوية
اإلسرائيلية بدور حاسم في تنفيذ هذه السياسة ،وقد فعلت ذلك باستمرار وفعالية في هذه الفترة
وطوال السنوات املاضية"/ .شام – /23.05.2018
ز .قالت مصادر دبلوماسية غربية ،أمس ،إن تل أبيب أبلغت موسكو قرارها توسيع «الخطوط
الحمراء» في سورية بما يشمل منع إيران من تثبيت وجودها العسكري وميلشياتها و«حزب هللا» في
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األراض ي السورية جميعها وليس فقط في الجنوب ،بحسب "الشرق األوسط"/ .شام –
/26.05.2018
ح .قال النائب في الكنيست اإلسرائيلي "إيال بن روفين من حزب "املعسكر الصهيوني إنه يؤيد استمرار
حكم بشار األسدّ ،
وعد ذلك "مصلحة إسرائيلية" .وقال" :مؤسف قول هذا ،ولكن نظرة واقعية إلى
الوضع املركب تبين أن استقرار حكم القاتل البغيض بشار األسد هو مصلحة إسرائيلية صرفة".
/شام – /27.05.2018
ط .قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو" :موقفنا بشأن سورية واضح ..نعتقد أنه ال مجال
ألي وجود عسكري إيراني في أي مكان في سورية"/ .رويترز – /28.05.2018

 .8األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،واملنظمات ذات الصلة
أ .قال أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم املتحدة ،أمس الجمعة ،إن من املتوقع "تدمير كافة
مرافق إنتاج األسلحة الكيمياوية املتبقية املعلن عنها في سورية ،بشكل كامل ونهائي ،خًلل األسابيع
املقبلة"/ .جيرون – /05.05.2018
ب .قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،يوم األربعاء ،إن ذخائر من الكلور املحظور أسقطت على
األرجح في أحياء سورية في فبراير /شباط ،وذلك بعد أن أكدت فحوص معملية وجود املادة
الكيماوية السامة .ولم تذكر املنظمة ،في أحدث تقاريرها عن االستخدام املمنهج للذخيرة املحظورة
في الحرب األهلية السورية ،الطرف الذي شن الهجوم في مدينة سراقب الواقعة في منطقة تسيطر
عليها املعارضة في محافظة إدلب/ .رويترز – /16.05.2018
ج .طالب األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ،مجلس األمن الدولي ،بوضع آلية ملحاسبة
املتورطين في استخدم األسلحة الكيميائية في سورية/ .شام – /16.05.2018
د .قال بانوس مومتزيس منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في أزمة سورية ،إن األزمة اإلنسانية
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
تقلب رأسا على عقب"/ .رويترز – /18.05.2018
ه .قالت منظمة األمم املتحدة ،يوم اإلثنين ،إن مخيم اليرموك ،أكبر مخيمات الًلجئين الفلسطينيين
في سورية ،يعاني "حالة دمار كامل" ،في إشارة إلى قصف النظام املتواصل على املخيم منذ منتصف
إبريل /نيسان املاض ي ،بهدف إخًلئه من عناصر تنظيم الدولة/ .شام – /22.05.2018
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و .طالبت منظمات املجتمع املدني واللجنات الشعبية الفلسطينية كل األطراف الدولية ومنظمات
حقوق اإلنسان وفي مقدمتها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الًلجئين الفلسطينيين «أونروا»،
الضغط على النظام السوري من أجل وقف عملية سرقة ونهب واستباحة ممتلكات املدنيين في
مخيم اليرموك .وأكدت في بيان مشترك أن عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها عناصر وضباط
في قوات األسد تظهر ما بات يعرف بظاهرة «التعفيش»/24.05.2018/ .
ز .كشفت األمم املتحدة أنها ما زالت غير قادرة على "الوصول اإلنساني" إلى غوطة دمشق الشرقية،
منذ منتصف شهر آذار /مارس املاض ي/ .جيرون – /24.5.2018
ح .قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش :إن "مشاركة حزب هللا في النزاع الدائر في سورية
ا
النأي ّ
خرقا لسياسة َّ
بالنفس وملبادئ إعًلن بعبدا"/ .جيرون – /25.05.2018
يشكل
ط .قال رئيس منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،أحمد أوزومجو ،إن العينات التي جمعها خبراء
ّ
املنظمة من املناطق التي َّ
تعرضت لهجمات كيماوية بسورية تثبت وجود مواد كيماوية ،لم يسبق
للنظام السوري اإلعًلن عنها/ .شام – /29.05.2018
ي .أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ،أن تطبيق القانون رقم  10في سورية سيتسبب في "اإلخًلء
القسري للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم" .وحذ َرت في تقرير أصدرته ،الثًلثاء ،من أن
"تطبيق هذا القانون يؤثر على حقوق امللكية ،وال يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض ،ويصل إلى
حد اإلخًلء القسري بحق املالكين ،ومصادرة أمًلك من ال يملكون حقوق ملكية معترف بها".
/جيرون – /30.05.2018
ك .حذرت األمم املتحدة ومنظمات إغاثة يوم الخميس من "فجوة كبيرة" في التمويل املطلوب لًلجئين
السوريين واملجتمعات التي تستضيفهم هذا العام قد تؤدي إلى تقليص خدمات حيوية ،ما يهدد
االستقرار االجتماعي في الدول التي تستضيف الًلجئين ويهدد مستقبل الًلجئين/ .رويترز –
/31.05.2018

 .9أخرى
دعت الدول الـ  32املشاركة في مؤتمر باريس الذي يبحث الهجمات الكيماوية حول العالم ،إلى محاسبة
املتورطين في استخدام السًلح الكيماوي حول العالم ،وفي سورية بصورة خاصة ،منتقدين روسيا
بسبب استخدامها حق النقض "الفيتو" مرات عدة بوجه محاسبة نظام األسد املسؤول عن عشرات
الهجمات الكيماوية بحق املدنيين/ .شام – /19.05.2018
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حادي عشر :إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ا
 .1نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقاال للكاتب "ياروسًلف تروفيموف" بعنوان "هل يمكن
احتواء الصراع اإلسرائيلي  -اإليراني في سورية؟" يرى فيه الكاتب أن الصراع العسكري املباشر بين إسرائيل
وإيران قد بدأ بالفعل ،حيث بدأت إسرائيل بشن هجمات جريئة ومؤملة على القواعد العسكرية اإليرانية في
سورية ،ويتساءل الكاتب عن إمكان احتواء هذا الصدام داخل حدود سورية" ،أو ّأن عدوى العنف
ستتفش ى في الساحات اإلسرائيلية واإليرانية وربما اللبنانية ،فيشعل فتيل حرب إقليمية ّ
مشرعة".
ا
عسكريا بسبب مخاطر انهيار اتفاقه النووي ،وهو على قدر
يرى الكاتب أن النظام اإليراني متردد في الرد
كبير من الحكمة ،ويجيد ممارسة الصبر االستراتيجي ،لكن هذا كله ال يعني أن األمور لن تتصاعد بشكل
كبير في األسابيع املقبلة ،فثمة حد لقدرة إيران على تحمل الذل الذي تتلقاه من إسرائيل.
أما إسرائيل فقد ّ
تغيرت ،وتخلت عن استهداف وكًلء إيران ،وبدأت بمهاجمة إيران مباشرة ،ألنها
املسؤولة عن أعمال وكًلئها ويجب أن تدفع الثمن .فإذا بدأ حزب هللا بإطًلق الصواريخ على تل أبيب ،فمن
املتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة طهران.
أما موقف موسكو من هذا الصراع ،فيلخصه السفير الروس ي في إسرائيل ألكسندر شاين الذي قال
لصحيفة يديعوت أحرونوت" :إن موسكو «قلقة» من الوجود العسكري اإليراني في سورية ،وأنها تتفهم
األسباب التي تضطر إسرائيل إلى تنفيذ مثل هذه اإلجراءات" /الحياة – /09.05.2018
ا
َ
 .2تحت عنوان "ملن الطلقة األولى؟" يكتب زهير قصيباتي مقاال في الحياة يرى فيه أن الحرب في الشرق
ا
األوسط باتت شبه حتمية بعد أن أصبح املسرح مكتمًل ،وقد بدأت إسرائيل بالفعل استهداف املواقع
اإليرانية في ريف دمشق ُبعيد إعًلن ترامب تخليه عن االتفاق النووي مع إيران.
يقول الكاتب إنه لطاملا تعايشت إسرائيل مع نظام بشار األسد ،لكنها ترى أنه تجاوز الخطوط الحمر
بتمكينه إيران االقتر َ
اب من إسرائيل ،وتهديد أمنها ،لذلك أصبحت إطاحته واردة.
يقول الكاتب إن هذه الحرب اإلقليمية الوشيكة ،والتي ربما كانت شرارتها األولى استهداف إسرائيل
ملستودعات الصواريخ اإليرانية في الكسوة ،هي قرار أميركي قاعدته خنق االقتصاد اإليراني ،كما إنها قرار
مسرح اكتمل ،قد ال تتكرر.
إسرائيلي ينتهز فرصة
ٍ
أما إيران التي أغرت األوروبيين بتراجعها عن االنسحاب من االتفاق النووي بعدما انتفض عليه ترامب،
فقد تعهدت أن تقاوم «بضراوة» تحجيم نفوذها اإلقليمي الذي يستحيل أن تقايض عليه ،لعلمها أن
ا
تلقائيا نزع أسنان النظام ،ونهاية أحًلمه.
تضحية من هذا النوع ستعني
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َ
يتساءل الكاتب في النهاية" ،ملن الطلقة األولى ،قبل إعادة رسم خريطة الصراع في املنطقة ،وإعادة إيران
الى قواعد تسوية أميركية – روسية شاملة ،يريدها ترامب قبل واليته الثانية؟" /الحياة – /10.05.2018
ا
 .3نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاال للكاتب اإلسرائيلي أنشيل فيفر تناول فيه املواجهة بين تل
ا
أبيب وطهران ،ورأى أن نتنياهو "ال ّ
يفضل مواجهة مفتوحة مع إيران ،بل يسعى بدال من ذلك إلى استخدام
ا
أمًل في أن ّ
يؤدي ذلك إلى تغيير النظام".
أسلوب الضغط البطيء على طهران؛
مغايرا ،حيث ّ
ا
تحدى
يقول الكاتب أن الحرب اإليرانية اإلسرائيلية أخذت خًلل هذا العام مسا ارا
الجانبان بعضهما ا
بعضا بصورة مباشرة ،وذلك حين اخترقت طائرة إيرانية من دون طيار املجال الجوي
اإلسرائيلي ،في شباط /فبراير املاض ي ،ردت عليها إسرائيل باستهداف بعض القواعد اإليرانية ومستودعات
ا
األسلحة داخل سورية .وليلة األربعاء املاض ي ،قصفت القوات اإليرانية مرتفعات الجوالن بـ  20صاروخا،
قبل أن ّ
ترد عليها "إسرائيل" بأكبر سلسلة ضربات على سورية منذ عام .1974
وعلى الرغم من ذلك ،يرى الكاتب ،أن الطرفين ال يريدان الحرب؛ "فإيران استثمرت مليارات الدوالرات
لضمان بقاء بشار األسد في سورية ،وتعتقد أن ذلك يمكن أن ّ
يتحقق من دون الدخول في حرب" .ونتنياهو
يرى أن االنشقاق داخل القيادة اإليرانية حيال الصراع في سورية واإلنفاق الخارجي على املليشيات كفيل
بأن ّ
يؤدي إلى أزمة خطيرة في طهران ،خاصة وأن وضعها االقتصادي على حافة االنهيار ،بعد إعًلن الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،انسحابه من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران ،وهو ما اعتبره
نتنياهو "وصفة سحرية لتغيير النظام اإليراني" .لكنه يعلن ا
دوما استعداده لخوض حرب أخرى في الشرق
األوسط"/ .الخليج أون الين – /12.05.2018
ا
 .4كتب ميخائيل خودارينوك في صحيفة "غازيتا رو" الروسية مقاال بعنوان "هل سيتمكن اإلرهابيون
من إحياء داعش؟" تناول فيه مخاطر عودة تنظيم الدولة اإلسًلمية في املناطق التي تسيطر عليها القوات
األميركية شرق الفرات بسبب سياسات الواليات املتحدة هناك .فبحسب ماريا زاخاروفا ،املتحدثة باسم
الخارجية الروسية ،فإن تنفيذ ترامب لقراره باالنسحاب السريع من سورية قد ّ
يؤدي إلى مخاطر جدية،
تتمثل بانتعاش (داعش) في املنطقة ،وظهورها من جديد .كذلك تتساءل زاخاروفا عن سر "صمت اإلدارة
األميركية عن عدة آالف من املسلحين اإلرهابيين الذين تم احتجازهم من قبل التحالف واألكراد وقوات
سوريا الديمقراطية"  ،وحيث ال تتخذ بحقهم أية تدابير باستثناء تقييد حريتهم بالحركة/ .جيرون –
/17.05.2018
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ا
 .5تحت عنوان "أسطوانة الحل السياس ي في سورية" نشرت العربي الجديد مقاال للكاتب يحي العريض ي،
مستشار الهيئة العليا للمفاوضات ،تناول فيه كذبة الحل السياس ي في سورية وبعدها عن الحقيقة.
يقول العريض ي إن الجميع قال إن الحل للقضية لسورية هو حل سياس ي ،لكن الجميع فعل خًلف
ذلك .فالنظام يتحدث ا
دائما عن حل سياس ي لكنه استخدم الرصاص من اليوم األول لخروج السوريين
ا
مطالبين بحريتهم وكرامتهم ،ورفع مستوى عنفه ا
يوما بعد يوم وصوال إلى السًلح الكيماوي ،واستقدام
ا
مرتاحا لعسكرة الثورة الذي وفر له ذريعة اإلرهاب
القوات األجنبية واملرتزقة ملساعدته على قتل شعبه،
ومكافحة اإلرهاب ،وطمس مطلب الحرية.
ا
مرفوضا من الجميع ،النظام
مؤتمر جنيف الذي باشرته األمم املتحدة بعد سنتين من بدء املقتلة ،كان
بمعادلته الصفرية "األسد أو ال أحد" و"املعارضة" بمعادلتها الصفرية ا
أيضا "سورية ال تعيش باألسد".
وأصبح الشغل الشاغل لروسيا هو إفراغ أي قرار دولي يدعو إلى حل سياس ي من مضمونه ،وابتداع
ًّ
عسكريا ،بمثل اجتماعات آستانة وسوتش ي ...وأصبح الشغل الشاغل
األساليب لتمكين النظام االنتصار
للواليات املتحدة هو الحديث عن حل سياس ي ودعم العسكرة في املعارضة ،شريطة أال تهزم النظام.
واستمر النهج العسكري من دون توقف ،من دون أن يتوقف الحديث عن الحل السياس ي ،وزادت
الجغرافيا التي يسيطر عليها "النظام" بفعل روس ي – إيراني ،وتضع أميركا يدها على ثلث البًلد املفيد وتركيا
ا
ا
واقتصاديا تحت السيطرة الفعلية الروسية -
روحيا
على جزء ،والجزء األكبر املرعوب الخائف املدمر
اإليرانية والشكلية األسدية.
َ
أما املنس ّي في حل سياس ي كهذا ،والذي ال ُيستفتى ،وال ُيؤخذ رأيه ،فيبقى ذلك اإلنسان السوري الذي
ا
ا
ا
حقيقيا" .ومن هنا ،ال يمكن أن يكون هناك حل سياس ي إال إذا تمت العودة إلى جوهر
سياسيا
يريد حًل
القضية السورية" :شعب يريد الحرية ،يتوق للعيش في بلد واحد تحت سقف القانون ،يختار من يتعاقد
معه للحكم ،كأي شعب يستحق العيش الكريم" .ويأتي هذا الحل السياس ي "بتوافق دولي وسوري عبر تفعيل
إرادة دولية صادقة ،تعمل على تطبيق القرار الدولي الذي ينص على انتقال سياس ي تقوده هيئة حكم
ّ
انتقالية سوريةُ ،تدعم ا
دوليا إليجاد بيئة آمنة سليمة موضوعية ،تمكن كل السوريين من وضع بلدهم على
سكة الحياة ثانية"/ .العربي الجديد – /20.05.2018
 .1مجلة فورين بوليس ي األميركية رأت في إحدى افتتاحياتها "سورية تسير ببطء نحو التقسيم" أن
ّ
املتجمد" ،وأن سورية تتجه نحو التقسيم،
الصراع في سورية دخل مرحلة ما يمكن تسميته بـ "الصراع
ولكن ببطء.
ترى املجلة أن بوتين أصبح أمام مفترق طرق ،وعليه اآلن أن يوزان بين دعمه لألسد وبين مصالحه
األخرى في املنطقة ،وسورية على وجه التحديد؛ فموسكو أصبحت ترسل اإلشارات إلى حلفائها ،إيران
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واألسد ،أنها لم تعد مهتمة بمساعدة النظام السوري على استعادة السيطرة على باقي املناطق الخارجة عن
سيطرته ،وأن مرحلة جديدة بدأت بعد االنتصارات األخيرة ،وعلى "القوات األجنبية املتمركزة في سورية أن
تبدأ باالنسحاب" .ليأتي على الفور رد طهران الغاضب" :ال أحد يمكن أن يجبر طهران على فعل أي ش يء".
وبحسب الصحيفة ،فثمة أسباب عدة للخًلفات بين موسكو وحلفائها ،منها أن روسيا أعلنت سمحت
إلسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سورية ،وسمحت لتركيا بالسيطرة على أجزاء من شمال غرب سورية،
وهي تطلب من األسد املوافقة على دستور جديد ّ
يحد من سلطاته.
ّ
يبدو اآلن أن روسيا قد ّ
تدخلها ما تريد ،وصنعت لنفسها ا
وضعا مناسبا داخل سورية ،فقد
حققت من
نجحت في منع هزيمة األسد ،وحافظت على قواعدها البحرية والجوية ،وباتت الوسيط القوي في الصراع
كل العب بسورية ا
السوري ،ولديها القدرة على منح ّ
جزءا مما يريد .وهي اآلن ترغب بتحقيق التوازن بين
دعمها لنظام األسد وبين مصالحها األخرى ،ومن ضمن ذلك تقويض دول الغرب بسورية ،ا
وأيضا املحافظة
على عًلقاتها مع القوى اإلقليمية باملنطقة ،مثل "إسرائيل" وتركيا ،ومن ثم فإن نتيجة هذه السياسة
الروسية ستكون تقسيم سوريا/ .الخليج أون الين – /26.05.2018
 .7نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا تحت عنوان "صبر روسيا مع حلفائها اإليرانيين في سورية بدأ
ينفد" ،يكشف أن روسيا تشعر بإحباط متزايد إزاء الوجود اإليراني في سورية ،وبأنها قلقة من أن الصراع
بين إسرائيل وطهران يهدد انتصارها في الحرب األهلية في سورية ،ويضيف كاتب التقرير" :تقييمي للموقف
هو أن الروس يعنيهم استتباب انتصاراتهم في سورية ،أعتقد أنهم يدركون أنه لو استمر اإليرانيون في
مسارهم الحالي ،فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيدات ،وسيؤدي إلى إخفاق خططهم كلها" .ألن إسرائل لن تسمح
إليران بوجود عسكري دائم في سورية ،ألنه يهدد أمنها.
ا
وضوحا اآلن ،بعد أن دعا بوتين
ترى الصحيفة أن الصدوع في العًلقات الروسية اإليرانية أصبحت أكثر
إلى خروج القوات األجنبية كلها من سورية ،وبعد أن صرح الفروف أن الجيش السوري هو الوحيد الذي
يجب أن ينشر قواته على الحدود الجنوبية ..وأن هذا التغير في السياسة الروسية تجاه إيران كان بسبب
سياسة التصعيد اإلسرائيلية ،التي هددت بإشعال حرب واسعة".
وينوه التقرير إلى أنه حتى يصعب على روسيا إجبار القوات اإليرانية على مغادرة سورية ،بعد أن
استثمرت ا
كثيرا في دعمك األسد وتعزيز وجودها ،إضافة إلى أن قوات األسد املحطمة ما تزال تعتمد بصورة
كبيرة على املليشيات املرتبطة بإيران ،في وقت يحاول فيه النظام استعادة السيطرة على ما تبقى من مناطق
سورية/ .عربي /29.05.2018 – 21
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ثاني عشر :تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية
والعسكرية
وضح هذا الشهر بدء تعرض إيران لضغوط كبيرة في سورية ،سواء بصورة مباشرة من قبل إسرائيل
ا
والواليات املتحدة ،أم بشكل غير مباشرة من قبل روسيا ،وبقي النظام السوري وحده ينوس متنقًل بين
حضن روسيا وحضن حكام طهران ،وهو ال يعرف أن الخيارين كليهما خاسران.
ّ
خًلل األسبوعين األخيرين ،ظهرت مًلمح تخلي الروس عن الحليف اإليراني املوقت والطارئ في سورية،
ومن مظهر هذا التخلي مراقبة روسيا القوات اإليرانية أو اللبنانية التابعة إليران تتعرض لضربات جوية
قاسية ،سواء من قبل إسرائيل أم من قبل التحالف الدولي الثًلثي (الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا)،
ا
ولم ُت ّ
ساكنا ،وصدرت عن عدد من املسؤولين الروس تصريحات تؤكد وجوب انسحاب إيران من
حرك
جنوب سورية ،وربما من كل سورية ا
أيضا.
يمكن أن تكون إيران مقصودة ضمن القوات األجنبية التي تحدث الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين عن
وجوب خروجها من سورية ،وفي الغالب هي املقصودة الوحيدة من تصريحات رأس الدبلوماسية الروسية
فورا ،وهي ا
سيرغي الفروف الذي ّأكد على ضرورة انسحاب القوات األجنبية كلها من جنوب سورية ا
طبعا
مقصودة مباشرة بكًلم مبعوث الرئيس الروس ي إلى سورية ،ألكسندر الفرنتيف ،الذي قال بوضوح إنها
ضمن املجموعات العسكرية األجنبية املقصودة في تصريحات بوتين.
لكن إيران أعلنت هذا الشهر رفضها االنسحاب في سورية ،وراحت إلى أبعد من ذلك في استعراض قوتها
ّ
اللفظية ،وقالت إنه ال توجد قوة في العالم يمكن أن ترغمها على االنسحاب من سورية ،وبدأت تحث النظام
ّ
التوجه نحو جنوب سورية ،القريبة من حدود الكيان اإلسرائيلي ،والتي تضمن هدنتها الواليات
السوري على
املتحدة وروسيا.
كذلك حاولت روسيا وإيران والنظام السوري دفع مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية الذين اتفقت معهم
على إخًلء مخيم اليرموك إلى الذهاب إلى جنوب سورية ال إلى البادية ،وأفشل النظام السوري ومفاوضون
إيرانيون املفاوضات أكثر من مرة بسبب إصرار مقاتلي تنظيم الدولة اإلسًلمية على الخروج إلى شرقي
سورية حيث العبور إلى العراق أمر ممكن ،في ما ّ
أصر النظام السوري وإيران على خروجهم إلى جنوب
سورية ،إلى أن تدخلت لجنة تفاوض روسية وأنهت موضوع خروج مقاتلي التنظيم من مخيم اليرموك ،بعد
دمرت قوات النظام املخيمّ ،
أن ّ
وحولته إلى ركام.
ا
عسكريا ،وشن
هذه املناوشات املباشرة وغير املباشرة كلها دفعت إسرائيل خًلل هذا الشهر للتصعيد
هجمات ّ
جوية صاعقة على أهداف عسكرية إيرانية في مناطق مختلفة من سورية ،منها مطارات ومسكرات
ومخازن أسلحة ّ
سرية ومقرات أمنية تابعة إليران.
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هذا األمر أثار حفيظة الواليات املتحدة ا
أيضا التي هددت النظام بحال تحركه نحو جنوب سورية،
ُ
وعقدت اجتماعات روسية أردنية إسرائيلية منفصلة لبحث الوضع امليداني والنيات ،ملحاولة تطويق
ا
النيات اإليرانية ،ومحاولة روسيا تسويق النظام السوري بديًل في جنوب سورية من امليليشيات اإليرانية،
محل مقاتلي وفصائل الجبهة الجنوبية التي ما الت من الفصائل القليلة ا
أي أن يحل ّ
جدا في سورية
ز
املنضوية تحت راية الجيش الحر.
تبدو روسيا والواليات املتحدة وإسرائيل متوافقة هذه املرة على قضية واحدة ،وعلى الرغم من ندرة
توافقاتهم إال أنهم اجتمعوا على أمر واحد هذه املرة ،وهو تقليص النفوذ اإليراني في سورية وتحجيمه ،أو
باألدق وقف تمدده في الدولة واملجتمع واألمن واالقتصاد.
لكن من يعرف طريقة تفكير النظام اإليراني ،واملخاطر التي يحملها االنسحاب واالنكفاء اإليراني من
سورية على إيران ،ال يصعب عليه أن ُيدرك أن إيران لن تستسلم بهذه السهولة ،وهي لن تتردد في افتعال
مشكًلت كبيرة حتى لروسيا عبر ميليشيات طائفية الطابع وخًليا إرهابية منتشرة في كثير من دول املنطقة
والعالم ،ويمكنها تشكيل حركات جهادية تستهدف مصالح روسيا والواليات املتحدة ،وهذا ربما ما يقلق
الجانبين ويدفع بهما إلى التفكير بعدم ّ
تسرع في ما يخص الوجود اإليراني في سورية.
ويبقى الجنوب السوري هو محط األنظار في هذه املرحلة ،ومقياس مدى االفتراق الروس ي  -اإليراني،
َّ
ومدى ّ
الجدية األميركية واإلسرائيلية في التعامل مع تمرد طهران ،إذ ُيظن أن الدول التي وقعت العام املاض ي
على اتفاق إلقامة منطقة خفض تصعيد في جنوب وجنوب غرب سورية (درعا والقنيطرة) ،أي الواليات
املتحدة وروسيا واألردن ،اتفقت -بعد اجتماعات عاجلة في األردن -على املحافظة على وقف إطًلق النار في
خطوة لتسريع وتيرة املساعي للتوصل إلى حل سياس ي ،وهو ما يدفع إلى الظن بأن إيران لن تستطيع التحرك
في جنوب سورية خارج األوامر األميركية ،كما أن النظام السوري الذي يضع عينه على جنوب سورية وعلى
املعابر الحدودية مع األردن ،لن ُيسمح له بشن هجوم عسكري على املنطقة ،وتكرار سيناريو مناطق خفض
التصعيد التي خرقها جميعها مع روسيا وإيران ،سواء في الغوطة وريف دمشق أم إدلب وحلب ،وإن حصل
ما يتناقض مع هذه االستنتاجات ،فإن ذلك يعني بالضرورة أن املواقف الروسية واألميركية من إيران هي
جزء من توافق على توزيع األدوار في ما ُيشبه املسرحية السياسية والعسكرية.
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