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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة
ا

 أوًل

 سقطوا هذا الشهر على األراض ي السورية، ثلثهم من املدنيين، ومن هؤالء  1119
ا

 يشكلون  92قتيًل
ا

طفًل

ا من املدنيين. وبالعودة إلى البيانات املقارنة نًلحظ  13امرأة يشكلون  46ملدنيين، وباملئة من ا 24 باملئة تقريبا

ا في معدل قتل املدنيين هذا الشهر مقارنة من الشهر السابق، وإن كان من املعدالت املنخفضة خًلل  ارتفاعا

وب من قبل قوات النظام، ما رفع هذا العام. أما السبب الرئيس وراء هذا االرتفاع فهو فتح معركة الجن

  115عدد القتلى املدنيين إلى 
ا

 . قتيًل

 يعادلون نصف العدد اإلجمالي  533دير الزور تصدرت قائمة الضحايا حيث سقط على أرضها 
ا

قتيًل

ا، لكن غالبيتهم العظمى من املقاتلين ) باملئة( الذين سقطوا في املعارك بين قوات النظام  95للقتلى تقريبا

 اتلي تنظيم الدولة من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي التنظيم من جانب آخر.ومق

، لكن ثًلثة أرباعهم من  158محافظة درعا تلت إدلب في عدد الضحايا، بحصيلة إجمالية قدرها 
ا

قتيًل

ا هو الحرب التي باشرها النظام في الثلث األخير من  115املدنيين ) الشهر على قتيل مدني( والسبب طبعا

 مدن وقرى املحافظة الستعادة السيطرة عليها، بدعم جوي روس ي.

ا،  145بعد درعا تأتي إدلب في ترتيب عدد الضحايا، حيث قتل فيها  باملئة منهم من املدنيين،  59شخصا

ومعظم هؤالء الضحايا سقط في مجزرتين ارتكبت إحداهما الطائرات الروسية في قرية زردانا بالريف 

ا، وارتكبت الثانية طائرات النظام في بلدة تفتناز، وأسفرت عن  47، وقتل فيها اإلدلبي ضحية من  11مدنيا

ا أن األلغام وعمليات القنص تسببت بمقتل  ا في محافظة إدلب هذا  53املدنيين. والًلفت أيضا شخصا

 الشهر.

جوي، لكنه قصف أما ضحايا الحسكة التسعون فثلثاهم من املدنيين، وثلثاهم تسبب به القصف ال

 طيران التحالف هذه املرة الذي ارتكب مجازر عدة بحق املدنيين هذا الشهر.

نختم في موضوع الضحايا باإلشارة إلى املقابر الجماعية التي اكتشفت من قبل "فريق االستجابة الدولية" 

 96امة تم انتشال جثة، ومن إحدى الحدائق الع 500في مدينة الرقة، فمن مقبرة ملعب الرشيد تم انتشال 

جثة على األقل من حديقة الحيوان جنوبي الرقة، وهذه املقابر )املجازر(  300جثة، وهم اآلن بصدد انتشال 

 جميعها من إنجاز تنظيم الدولة.

في املشهد امليداني كان الحدث األبرز هو معركة الجنوب، أي املعركة التي باشرتها قوات النظام املدعومة 

وس ي في الثلث األخير من هذا الشهر، الستعادة املناطق التي تسيطر عليها في محافظة درعا من الطيران الر 

والقنيطرة، وهذه املعركة كانت تبدو حتى األمس القريب مستحيلة بسبب حساسية املنطقة واتصالها بكل 

حدودها  من األردن والجوالن املحتل، وبسبب التصريحات اإلسرائيلية الرافضة أي وجود إيراني قرب

ا، وبسبب تحذيرات الواليات املتحدة الشديدة اللهجة من أي عمل عسكري في هذه املنطقة، لكن  خصوصا
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يبدو أن صفقة سياسية تمت بين روسيا وإسرائيل واألردن، بمباركة أميركية، تقض ي بالسماح للنظام 

دودها، وإبعاد القوات بالسيطرة على املنطقة وإنهاء البندقية املعارضة شرط ضمان أمن إسرائيل وح

اإليرانية أو املوالية لها من املنطقة، وربما من األراض ي السورية كلها. وكدأبه، استخدم النظام وحليفه 

ا،  الروس ي الوحشية املفرطة إلجبار املسلحين على االستسًلم، واستهدف الطيران الروس ي، كدأبه أيضا

كبت مجازر عدة في غير مدينة، كان من أبرزها مجزرة املراكز الطبية والخدمية للضغط على السكان، وارت

ا معظمهم من األطفال. وقد استطاع النظام بعد بضعة أيام السيطرة  20املسيفرة التي راح ضحيتها  مدنيا

على بعض املناطق، منها الحراك وبصر الحرير، ودخلت قواته إبطع وبعض القرى بناء على تسويات مع 

حزيران /  29املسيطرة عليها، بعد التهديد باقتحامها، وقد بدأت يوم الجمعة،  الهيئات املدنية والعسكرية

ا  يونيو، مفاوضات بين الجانب الروس ي وممثلي الفصائل والفعاليات املدنية لترتيب استًلم املنطقة سلميا

لسورية وإنهاء سيطرة الفصائل عليها، واستؤنفت في اليوم التالي، األحد، لكنها فشلت بحسب املعارضة ا

بسبب مطالب موسكو املذلة. وكان الخبر األخير الذي أوردته رويترز في نهاية هذا الشهر هو قبول بلدات 

 وقرى عدة بدخول قوات النظام إليها، في ما انهارت بعض دفاعات الفصائل في مدن أخرى.          

 

ا: الضحايا  ثانيا

 (1) بيانات عن ضحايا املدة .1

 بين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة( أدناه ي1الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

                                                             
  مًلحظات على البيانات: (1)

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

 .الحقيقي العدد من أقل لدينا غالبًا المسجل العدد يكون لذلك إهمالها أو إيرادها في الفقرة )أخبار عن الضحايا(،

 الرجال، من المسجلين القتلى أعداد في وهميًا ارتفاًعا يعني وهذا الرجال، من القتلى جميعهم نعد الفئات، في تفصيل من دون أعداد ورود عند -

 .الفئات باقي من المسجلين أعداد في وهمي اضانخف يقابله

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

 القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -

الفئة
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%

%004352224796001545043175167مقاتل

%022600021617000623928طفل

%01160001312000211464امرأة

%2073515122356007212523021رجل مدني

%23115515154285007295936833مج القتلى المدنيين

%2315857329225114501511533901119100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%14%5%0%3%2%5%13%0%1%1%48%8%100%

ضحايا شهر حزيران / يونيو - حسب الفئة
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 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم حسب الفئة: 
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 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات2والجدول رقم )

 

 (2رقم ) جدول 

 

 ( 2ن اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )والرسمان البيانيا
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%

%0055391107173101543182952647اشتباكات ومعارك عادية

%00941701305480001945442538قصف جوي

%0301104252500760726مفخخات وألغام

%20200160900041252تعذيب وإعدامات

%006015532800064585اغتيال وقنص

%00100001400052131أخرى

%2315857329225114501511533901119100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%2315857329225114501511533901119100إجمالي الضحايا

%0%0%14%5%0%3%2%5%13%0%1%1%48%8%100%

ضحايا شهر حزيران / يونيو - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية

أسلحة محرمة دولياً
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 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيبينان أعداد ونسب الضحايا بحسب املحافظة، مرتبة من األعلى إلى 

 األدنى 
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 بيانات مقارنة .2

 

 الرسم البياني اآلتي يقيم مقارنة بين أعداد الضحايا لألشهر الستة األخيرة / بحسب الفئة

 
 

 أما الرسم اآلتي فيقيم املقارنة بين قتلى األشهر الستة األخيرة / بحسب وسيلة القتل

 
 

 

 أخبار عن الضحايا .3

 بينهم طفل قتلوا  14قالت الشبكة لحقوق اإلنسان في تقرير، إن   .أ
ا

تحت التعذيب على يد معتقًل

قوات النظام وأجهزة األمن وامليليشيات التابعة لها، بينما قتل شخص تحت التعذيب في سجون 

فصائل الجيش السوري الحر، وآخر في سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، وقتل شخص في 

 /02.06.2018 –سجن جهات أخرى /سمارت 
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ساعة متواصلة،  24تلهم قصف التحالف خًلل على األقل عدد األشخاص الذين ق 20ارتفع إلى  .ب

في مجزرتين منفصلتين بشرق نهر الفرات؛ األولى في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، راح ضحيتها 

ا، والثانية في قرية الباغوز الفوقاني الخاضعة لسيطرة تنظيم  12 الدولة اإلسًلمية، وقتل “مواطنا

 /02.06.2018 –املرصد السوري /أطفال.  3أشخاص على األقل بينهم  8فيها 

مجزرة ارتكبتها األطراف  11قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إنَّ ما ال يقل عن  .ج

مجازر، والقوات الروسية مجزرة  3جميعها في سورية خًلل شهر أيار، ارتكبت منها قوات النظام 

بت تلك امل 5واحدة، وقوات التحالف الدولي  ا، بينهم  103جازر بقتل مجازر. وقد تسبَّ  45مدنيا

 ،
ا

  /07.06.2018 –سيدة. /شام  28طفًل

ا على األقل ليل الخميس من جراء ضربات جوية من طائرات يرجح أنها روسية،  47قتل  .د شخصا

 /08.06.2018 –استهدفت قرية زردانا بمحافظة إدلب. /رويترز 

ا بينهم  11إدلب، راح ضحيتها ارتكبت طيران النظام السوري مجزرة في بلدة تفتناز بريف  .ه  4مدنيًّ

 /10.06.2018 –أطفال. /الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

جثة من إحدى حدائق املدينة،  96انتهى "فريق االستجابة األولية" في مدينة الرقة من انتشال  .و

دفنت خًلل سيطرة تنظيم "الدولة اإلسًلمية" عليها. وسيتابع الفريق عمله وينتشل الجثث 

ا امل جثة من املقبرة الجماعية من ملعب  500دفونة في حديقة "البانوراما". وقد انتشل الفريق سابقا

 /20.06.2018 –"الرشيد" وسط مدينة الرقة. /سمارت 

ا  .ز
ا
قال طبيب شرعي في "فريق االستجابة األولية"، السبت، إن املقبرة الجماعية التي اكتشفوها حديث

 /23.06.2018 –/سمارت  .جثة 300تحوي ما ال يقل عن  في حديقة الحيوان جنوبي الرقة

ا بسبب  13197وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها، الثًلثاء، مقتل  .ح شخصا

 167باملئة منهم على يد قوات النظام السوري. بينهم  99، قض ى 2011التعذيب في سورية منذ آذار 

 /26.06.2018 –. /سمارت 2018ران حتى حزي 2011امرأة، منذ آذار  59طفًل و

معتقل لديها قتلوا تحت التعذيب أصولهم  100كشفت قوات النظام السوري عن أسماء حوالى  .ط

من مدينة املعضمية غرب دمشق. وقال أمين سر "اللجنة السورية للمعتقلين واملعتقًلت" مروان 

 لشعبة نفوس امل 96العش إن النظام سلم قائمة تضم أسماء 
ا

عضمية التابعة ملدينة داريا. معتقًل

ا إلى النفوس لقتلى تحت التعذيب من مدينة  وأشار إلى وجود قائمتين أخريين ستسلمان الحقا

ا إلى أن بينهم من قتل بعد محاكمة ميدانية  300املعضمية، ليصبح إجمالي القتلى  إنسان، مشيرا

 /29.06.2018 –وإعدام بسجن صيدنايا العسكري. /سمارت 

ا في  20جموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( أن النظام أبلغ ذوي أعلنت )م .ي ا فلسطينيا الجئا

مدينة حماة، نبأ وفاة أبنائهم في السجون تحت التعذيب، أمس الجمعة. وأضافت املجموعة أن 

هذه األرقام ترفع عدد ضحايا املعتقلين من الًلجئين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون “
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الجئ". /جيرون  503السوري، الذين تمكنت املجموعة من توثيق أسمائهم، إلى  ومعتقًلت النظام

– 30.06.2018/  

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1

 من العرب النازحين، في مدينة  .أ
ا

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية"، الثًلثاء، أربعين رجًل

 /05.06.2018 –. /سمارت الطبقة غرب الرقة بهدف "التجنيد اإلجباري"

حالة اعتقال تعسفي  600وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها، الثًلثاء، نحو  .ب

باملئة من هذه الحاالت تتحمل  85، معظمها بهدف التجنيد؛ 2018في سورية في شهر أيار 

 /05.06.2018 –مسؤوليتها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. /سمارت 

ا من أحياء مدينة الرقة  25تقلت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( األربعاء، نحو اع .ج شابا

 /20.06.2018 –لسوقهم إلى التجنيد اإلجباري. /سمارت 

مقاتل من عناصر  200أكدت مصادر موثوقة أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من  .د

 /24.06.2018 –رصد السوري لواء لواء ثوار الرقة، من ضمنهم قائد اللواء. /امل

شابا من شرقي محافظة دير الزور لسوقهم إلى  36اعتقلت قوات النظام السوري األربعاء،  .ه

 /27.06.2018 –/سمارت  .التجنيد اإلجباري 

شهدت مناطق في ريف الرقة عمليات اعتقال نفذتها قوات "األسايش" التابعة لـ "اإلدارة  .و

ا  40الذاتية" الكردية، طالت   /28.06.2018 –بتهم مختلفة. /سمارت شابا

 من سجن صيدنايا العسكري التابع للنظام السوري أصولهم من محافظة  50خرج  .ز
ا

معتقًل

آخرين تحت التعذيب، وذلك خًلل األسبوعين  40حماة، وأبلغت قواته عن مقتل حوالى 

بالشمال  املاضيين، ومن ضمن املفرج نساء بعضهم زوجات ملقاتلين في الجيش السوري الحر

 /29.06.2018 –السوري. /سمارت 

 25مدنيين في قرية مزرعة القحطانية بريف الرقة، في  7اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية  .ح

 /30.06.2018 –حزيران. /الشبكة السورية 

 

ا: النزوح واللجوء والجاليات  رابعا

 أخبار عن النزوح .1

ألف شخص نزحوا في سورية، في األشهر األربعة  920نحو “أعلنت األمم املتحدة، يوم اإلثنين، أن  .أ

ا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات2018األولى من العام  ا قياسيا ويرفع النزوح األخير ”. ؛ ما يعّد رقما



 2018 هر حزيران/ يونيوش ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
12 

مليون الجئ  5,6مليون، في حين يعيش نحو  6,2عدَد األشخاص الذين نزحوا في داخل سورية إلى 

 /11.06.2018 –قام األمم املتحدة. /جيرون سوري في الدول املجاورة، بحسب أر 

ألف  300أعلن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية، السبت، عودة أكثر من  .ب

ألف نازح عادوا إلى مدينة الرقة منذ تشرين األول  138نازح إلى مدينتي الرقة ودير الزور، منهم 

ا إلى مدينة دير الزور 188، وعاد 2017 ، وسط تخوف من انتشار 2017منذ تشرين الثاني  ألفا

 /24.06.2018 –األلغام والعبوات الناسفة. /سمارت 

أعلنت املديرة التنفيذية ملنظمة اليونيسيف هنريتا فور، في بيان صحافي أن االقتتال الدائر في  .ج

 طفل مع عائًلتهم. وجاء في 20000أطفال ونزوح  4منطقة جنوبي غرب سورية تسبب بمقتل 

البيان: "ال يعرف الرعب أحدا في سورية، حيث علق األطفال مرة أخرى في تبادل إلطًلق النار خًلل 

 20موجة من العنف مؤخرا يشهدها جنوب غرب البًلد، وأدى االقتتال إلى نزوح ما يقدر بنحو 

أطفال وإصابة كثيرين  4أيام فقط، وتم اإلبًلغ عن مقتل  3ألف طفل مع عائًلتهم في غضون 

 /27.06.2018 –آخرين". /شام 

قال محمد الهواري املتحدث باسم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الًلجئين في األردن يوم  .د

ا في  160الجمعة إن عدد النازحين في جنوب سورية زاد بأكثر من ثًلثة أضعاف، ليصل إلى  ألفا

ا  /29.06.2018 –/رويترز  .املعارك الدائرة في املنطقة حاليًّ

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

أبلغت سورية، يوم االثنين، لبنان أنها تريد عودة الًلجئين للمساعدة في عملية إعادة إعمار البًلد،  .أ

ا إلعادة بناء املناطق املدمرة قد يثنيهم عن  ا جديدا وذلك بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا

 /04.06.2018 –العودة إلى ديارهم. /رويترز 

 شؤون الًلجئين )التابعة لألمم املتحدة( بوضع خطة  .ب
َ
طالبت وزارة الخارجية اللبنانية مفوضية

إلطًلق مسار عودة النازحين السوريين إلى املناطق اآلمنة داخل سورية، ورّدت املفوضية بالقول 

 /06.06.2018 –إن عملها محصور في الشّق اإلنساني فحسب. /جيرون 

الجئ في لبنان إلى سورية في  3000لخميس إن من املتوقع أن يعود حوالى قال مسؤول محلي يوم ا .ج

األسبوع القادم وذلك بعد أسبوع من قول لبنان إنه يعمل مع دمشق بشأن عودة آالف الًلجئين 

 /07.06.2018 –الراغبين /رويترز 

د كل طلبات قال مكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الجمعة إن الوزير أمر بتجمي  .د

ا املفوضية  اإلقامة املقدمة من موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الًلجئين، متهما

 /08.06.2018 –رويترز /“. تخويفهم”بعرقلة عودة الًلجئين السوريين لبًلدهم عن طريق 
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ا لع  .ه درت نسبة العمالة السورية من األطفال من مجموع عمالة األطفال في األردن وفقا
ُ
دد من ق

ا من األطفال السوريين  60باملئة، وأكدت التصريحات أن هناك  70التصريحات الحكومية بـ  ألفا

الًلجئين في األردن دخلوا إلى سوق العمل، وهناك قلق من ارتفاع أعدادهم. ويعمل األطفال 

ويات، السوريون في مختلف املهن خاصة في املحًلت التجارية، واملطاعم، واملخابز، ومحًلت الحل

ومواقع البناء، واملزارع، واملصانع، واملنازل، ولهذه األعمال مخاطر عدة، وال سيما أن األطفال 

. /شام 
ا

 /12.06.2018 –يواجهون بيئة عمل غير آمنة وفيها مخاطر، خاصة في أثناء العمل ليًل

تابعة لألمم قالت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، إن املفوضية العليا لشؤون الًلجئين ال .و

املتحدة، أخبرتها عبر جواب مكتوب أنها وافقت على اقتراح الوزير جبران باسيل بتقسيم الًلجئين 

ا لتنظيم إعادتهم إلى بًلدهم  /22.06.2018 –/سمارت  .السوريين إلى فئات، تمهيدا

زمة الهجرة االستجابة متوسطة املدى" أل “ أطلقت )املنظمة الدولية للهجرة(، يوم األربعاء، برنامج .ز

والًلجئين السوريين في تركيا، وهي استراتيجية مدتها عامان تهدف إلى تحسين الطريقة التي تعالج 

بها املنظمة احتياجات املهاجرين والًلجئين السوريين، بالتعاون مع إدارة الهجرة التركية، ووكاالت 

 /27.06.2018 –األمم املتحدة، واملنظمات غير الحكومية. /جيرون 

ا  400لن مدير األمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم أن أع .ح الجئ سوري في لبنان، سيعودون غدا

 /27.06.2018 –/جيرون  .الخميس إلى بًلدهم

بدأت الدفعة األولى من القوافل التي تقل عائًلت سورية موجودة في لبنان بالعبور باتجاه مناطق  .ط

الوكالة الوطنية “حزب هللا في القلمون الغربي. ونقلت سيطرة قوات األسد وامليليشيات التابعة ل

ا سورية، دخلوا ضمن أول قافلة اليوم إلى سورية قادمين من بلدة عرسال  370أن ” لإلعًلم الجئا

اللبنانية، على أن يفرزوا إلى قرى وبلدات القلمون الغربي ومدينة القصير في ريف حمص، في ما 

  /28.06.2018 –يكتنف الغموض مصيرهم.  /شام 

قال األمين العام لجماعة حزب هللا اللبنانية حسن نصر هللا، يوم الجمعة، إن الحزب سينسق مع  .ي

الدولة السورية واألمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة الًلجئين السوريين الذين يريدون العودة 

 /29.06.2018 –/رويترز  .إلى بًلدهم

  



 2018 هر حزيران/ يونيوش ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
14 

ا: املشهد امليداني   (3)((2))خامسا

 تطورات املشهد امليداني .1

 التطورات امليدانية في املنطقة الجنوبية -

قالت مصادر في املعارضة السورية إن الجيش كثف قصف مناطق تسيطر عليها املعارضة في  .أ

الجنوب الغربي مع حشده قوات من أجل حملة الستعادة املنطقة الواقعة على الحدود مع 

 /20.06.2018 –سرائيل. /رويترز األردن وهضبة الجوالن التي تحتلها إ

أعلنت األربعاء غرف عمليات عسكرية وفصائل بالجيش السوري الحر وكتائب إسًلمية  .ب

تشكيل غرفتي عمليات ملواجهة الحملة العسكرية لقوات النظام السوري على محافظة درعا. 

 /20.06.2018 –سمارت /

ضة جنوبي غرب البًلد، يوم قصف الجيش السوري باملدفعية مناطق تسيطر عليها املعار  .ج

الخميس، في تصعيد مطرد من جانب الرئيس بشار األسد الذي تعهد باستعادة املنطقة 

 /21.06.2018 –/رويترز  .املتاخمة لألردن ومرتفعات الجوالن التي تحتلها إسرائيل

ة، باملئة من املدين 40أعلن املجلس املحلي مدينة الحراك شرق مدينة درعا، الجمعة، دمار  .د

 /22.06.2018 –باملئة. /سمارت  60وقدر املجلس املحلي لقرية املليحة الشرقية نسبة الدمار بـ 

قال عمال إغاثة ومسلحون من املعارضة إن الجيش السوري والقوات املتحالفة معه قصفوا   .ه

مناطق تسيطر عليها املعارضة في جنوب غرب البًلد، بينما فر آالف املدنيين إلى مناطق أكثر 

 /23.06.2018 –/رويترز  .أمنا على الحدود مع األردن وإسرائيل

قالت مصادر باملعارضة السورية إن طائرات روسية قصفت في ساعة متأخرة من ليل السبت  .و

بلدة يسيطر عليها مقاتلو املعارضة في جنوب غرب سورية في أول غطاء جوي توفره موسكو 

 /24.06.2018 –املنطقة. /رويترز  لهجوم موسع يشنه الجيش السوري الستعادة تلك

قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم االثنين، إن الجيش السوري تصدى بدعم من سًلح الجو  .ز

 70الجنوبية، وقتل نحو “ منطقة خفض التصعيد”الروس ي لهجوم من مقاتلي املعارضة في 

 /25.06.2018 –منهم. /رويترز 

تر تابعة للنظام أسقطت براميل متفجرة على ذكر مقاتلون في املعارضة أن طائرات هليكوب .ح

ا في جنوب غرب البًلد شرد  ا، موسعة هجوما مدينة درعا يوم االثنين ألول مرة منذ عام تقريبا

 /25.06.2018 –اآلالف. /رويترز 

                                                             
 األرض السورية، وما يتعلق بها. يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على  (2)
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية  (3)
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غارة جوية،  93وثق ناشطون، اإلثنين، شن الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري وروسيا  .ط

ا على مدن وبلدات محافظة درعا 66روحي وإلقاء الطيران امل  متفجرا
ا

ا مع سقوط  برميًل تزامنا

 /25.06.2018 –/سمارت  .عشرات القذائف

سيطرت قوات النظام السوري، الثًلثاء، على بلدة مليحة العطش وأجزاء من مدينة بصر  .ي

 –ارت /سم .الحرير شرق درعا، مع استمرار املواجهات الستعادتهما من الجيش السوري الحر

26.06.2018/ 

أعلنت قوات النظام السوري، الثًلثاء، توسيع عملياتها العسكرية في محافظة درعا لتصل إلى  .ك

مدينة درعا. وقالت وسائل إعًلم النظام الرسمية إن قواته "بدأت عملية التمهيد الناري أمام 

وامع". /سمارت تقدم الوحدات في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الص

– 26.06.2018/ 

تلوا وأصيب “ذكر مصدر في الدفاع املدني في درعا، أن  .ل
ُ
 25خمسة مدنيين، بينهم سيدتان، ق

وسبق ”. آخرون، أمس الثًلثاء، في غارات جوية روسية على مدينة نوى بريف املحافظة الشمالي

ق الدفاع املدني في املحافظة مقتَل 
ّ
ا، في اليومين  27أن وث املاضيين، في غارات جوية لقوات مدنيا

 /27.06.2018 –النظام وروسيا على مناطق متفرقة من املحافظة. /جيرون 

واصل الطيران الروس ي استهدافه للمراكز الطبية والخدمية في بلدات وقرى ريف درعا الشرقي،  .م

 /27.06.2018 –ما أسفر عن خروج عدد منها عن الخدمة. /شام 

ا وجرح  25ري، الخميس، مقتل وثق الدفاع املدني السو  .ن آخرين بقصف جوي روس ي  34مدنيًّ

ا من كارثة  ولقوات النظام السوري يوم األربعاء على مدن وبلدات محافظة درعا، محذرا

 /28.06.2018 –إنسانية. /سمارت 

ا راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من األطفال في بلدة  .س وقعت مجزرة مروعة جدًّ

من جراء تواصل الغارات الجوية الروسية واألسدية على املدنيين العزل. وتعرض منزل املسيفرة 

 غالبيتهم  20أحد املدنيين في بلدة املسيفرة لغارات جوية أدت إلى سقوط ما ال يقل عن 
ا

قتيًل

 /28.06.2018 –من األطفال وجلهم من عائلة واحدة. /شام 

بدأ منتصف الليل في محافظة درعا مهلة ساعة ت 12أعلنت روسيا، الخميس، هدنة ملدة  .ع

للفصائل العسكرية حتى ظهر غد للموافقة على مطالبها برفع علم النظام السوري و"تسوية 

أوضاع املسلحين". وأشار املصدر أن "التسوية" لن تشمل عناصر "جبهة النصرة" )هيئة تحرير 

ا( وال تنظيم "الدولة اإلسًلمية" في إشارة إلى   –"جيش خالد بن الوليد". /سمارت الشام حاليًّ

28.06.2018/ 

قال تلفزيون املنار التابع لجماعة حزب هللا اللبنانية، يوم الجمعة، إن الجيش السوري سيطر  .ف

على تل "الزميطية" غرب مدينة درعا، والذي يطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب 

 /29.06.2018 –محافظة درعا. /رويترز 
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السوري على مدينة الحراك شمال شرق مدينة درعا، بعد مواجهات مع  سيطرت قوات النظام .ص

الجيش السوري الحر والكتائب اإلسًلمية. وقال الناطق العسكري باسم "غرفة العمليات 

املركزية في الجنوب" رائد الراض ي، الجمعة، إن النظام سيطر على مدينتي الحراك وبصر 

 /29.06.2018 –الحرير. /سمارت 

رسمي أردني يوم الجمعة إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف إلطًلق نار قال مصدر  .ق

 –بين املعارضة وقوات الحكومة. /رويترز “ مصالحة”في جنوب سورية سيفض ي إلى 

29.06.2018/ 

دخلت قوات النظام السوري الجمعة إلى بلدة ابطع شمال مدينة درعا وقرية أم ولد شرقيها،  .ر

الهيئات العسكرية واملدنية فيها. وكشف مصدر من املجلس املحلي للبلدة في إطار "تسوية" مع 

عن شروط "التسوية" التي أرسلها النظام لألهالي بعد تهديدهم باقتحامها، وتمثلت بتسليم 

املطلوبين للخدمة اإللزامية واالحتياطية في صفوف قواته، والدخول إلى مؤسساته، وعودة 

 /29.06.2018 –املوظفين إليها. /سمارت 

مواطنين  7ارتكب الطيران الروس ي مجزرة في بلدة غصم بالريف الشرقي لدرعا راح ضحيتها  .ش

 /30.06.2018 –وجرح آخرون. /شام 

تمت يوم أمس الجولة األولى من التفاوض بين الجانب الروس ي وممثلي الفصائل والفعاليات  .ت

عرض الطرفان شروطهما على  املدنية في إحدى البلدات الخاضعة لسيطرة قوات األسد، وقد

أن تعقد اليوم، السبت، جولة ثانية وأخيرة، وتم االتفاق على أن تكون جولة املفاوضات اليوم 

في مدينة بصرى الشام، حيث دخلت قبل قليل شرطة روسية برفقة جنرال روس ي للبدء بعملية 

 /30.06.2018 –التفاوض. /شام 

ا عقدته قال إبراهيم الجباوي املتحدث باسم الج  .ث يش السوري الحر، يوم السبت، إن اجتماعا

املعارضة مع الجانب الروس ي في جنوب سورية للتفاوض على اتفاق سًلم مع الحكومة انتهى 

 /30.06.2018 –بالفشل بعد رفض مطالب موسكو املذلة باالستسًلم /رويترز 

يادة الدولة، قبلت بلدات وقرى عدة كانت خاضعة لسيطرة مسلحي املعارضة في سورية بس .خ

يوم السبت، في ما انهارت خطوط دفاع املسلحين في مناطق من جنوب غرب البًلد تحت وطأة 

 /30.06.2018 –قصف مكثف. /رويترز 

 

 التطورات امليدانية في باقي املناطق -

ساعة  24على األقل عدد األشخاص الذين قتلهم قصف التحالف خًلل  20ارتفع إلى  .أ

صلتين بشرق نهر الفرات؛ األولى في القطاع الجنوبي من ريف متواصلة، في مجزرتين منف

ا، والثانية في قرية الباغوز الفوقاني الخاضعة لسيطرة تنظيم  12الحسكة، راح ضحيتها  مواطنا
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 –أطفال. /املرصد السوري  3أشخاص على األقل بينهم  8الدولة اإلسًلمية، وقتل فيها “

02.06.2018/ 

العراقية بمحافظة  –كم من الحدود السورية  21راطية" على سيطرت "قوات سورية الديمق .ب

دير الزور. وأوضح قائد "مجلس دير الزور العسكري" خليل وحش النمر، أنهم تقدموا 

بالتنسيق مع القوات العراقية وسيطروا على قرية الباغوز التحتاني، مشيرا أن تنظيم "الدولة 

 /03.06.2018 –مدينة دير الزور. /سمارت  كم شرق  30ا بمساحة اإلسًلمية" محاصر حاليًّ 

أكدت مصادر إعًلمية "كردية" أن قوات التحالف الدولي عززت من مواقع تمركزها خًلل املدة  .ج

األخيرة في املنطقة الشرقية، ونشرت بطاريات صواريخ إضافية، ال سيما بعد تهديدات األسد 

استقدمت تعزيزات عسكرية لقوات "قسد". وأوضحت املصادر أن قوات التحالف الدولي 

 –إضافية إلى شمال شرق سورية، ونشرت بطاريات صواريخ فرنسية في ريف دير الزور. /شام 

03.06.2018/ 

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية تحقيق تقدم جديد والسيطرة على قرية مرجان الواقعة في  .د

املنطقة، وبذلك تصبح في ” الدولة اإلسًلمية“محيط بلدة الدشيشة املعقل األخير لتنظيم 

كلم من بلدة الدشيشة  8قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي على بعد نحو 

 /06.06.2018 –املعقل األخير للتنظيم في املنطقة. /املرصد السوري 

ا على األقل ليل الخميس من جراء ضربات جوية من طائرات يرجح أنها روسية،  47قتل   .ه شخصا

 /08.06.2018 –ردانا بمحافظة إدلب. /رويترز استهدفت قرية ز 

أصدر النظام السوري قرارا بإزالة مئات الحواجز التابعة لقواته في العاصمة السورية دمشق  .و

حاجزا بما فيهم حاجز مدينة القطيفة الواقع على الطريق الدولي  267وريفها. ويشمل القرار 

تين من ميليشياتها في محافظة حمص. وسبق أن جمدت قوات النظام عمل مجموع –دمشق 

 /09.06.2018 –حماة بأوامر روسية. /سمارت 

قال التلفزيون الرسمي السوري يوم االثنين إن ضربة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة  .ز

ا في مدرسة شرقي سورية، لكن التحالف نفى صحة هذا  18الواليات املتحدة قتلت  ا عراقيًّ
الجئا

 /11.06.2018 –التقرير. /رويترز 

ا نتيجة  .ح أعلنت مديرية التربية والتعليم في إدلب مدينة بنش شمالي سورية منكوبة تعليميًّ

 /11.06.2016 –قصف طائرات النظام لتجمع مدارس في املدينة. /سمارت 

قال مصدر من "قوات سوريا الديمقراطية" الثًلثاء، إن عشرات الجنود اإليطاليين وصلوا إلى  .ط

ا  لعناصر "قسد" في معاركهم ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية". أضاف جنوب الحسكة دعما

، تمركزوا في قاعدة عسكرية للتحالف الدولي 70املصدر أن الجنود اإليطاليين، وعددهم 

ا إلى أنهم  )تضم قوات أميركية وفرنسية( جنوب مدينة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة، الفتا

 /12.06.2018 –يملكون أسلحة وعربات خاصة بهم. /سمارت 
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نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي فجر يوم الثًلثاء مجزرة في منطقة تل الشاير الواقعة في  .ي

ضمن القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، ” الدولة اإلسًلمية“الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم 

جروح إناث، إضافة إلى إصابة عدد مماثل ب 4أطفال و 3مواطنين بينهم  10ما أدى إلى مقتل 

 /12.06.2018 –متفاوتة. /املرصد السوري 

قصف الجيش اإلسرائيلي مساء يوم الجمعة مواقع تابعة لقوات األسد في ريف درعا الشمالي،  .ك

 /14.06.2018 –وسط أنباء تتحدث عن تدمير منظومات دفاع جوية متطورة. /شام 

ائيل هاجمت مقاتلين شيعة قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسر  .ل

ا أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي  مدعومين من إيران في سورية، مبينا

 /14.06.2018 –لًلجئين السوريين السنة إلى أوروبا. /رويترز 

تتواصل عمليات االغتيال بوتيرة متصاعدة في عموم محافظة درعا، فقد اغتيل عضو آخر من  .م

على األقل عدد  28التي تعمل مع النظام بريف درعا، ليرتفع إلى ” املصالحةلجان “أعضاء 

”. أعضاء لجان املصالحة“منهم من  12األشخاص الذين اغتيلوا من قبل مسلحين مجهولين، 

 /14.06.2018 –املرصد السوري /

 تمكنت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف تحقيق تقدم استراتيجي ومهم .ن

في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، حيث فرضت سيطرتها على بلدة الدشيشة التي تبعد 

 –العراقية جنوبي الحسكة. /املرصد السوري  –كلم عن الحدود السورية  7أكثر من 

17.06.2018/   

قتل عشرات العناصر لقوات النظام وامليليشيات العراقية واألفغانية واإليرانية املوالية لها  .س

ف جوي على موقع لألولى في قرية الهري التابعة ملدينة البوكمال شرق دير الزور. /سمارت بقص

– 18.06.2018/ 

ا" على الحدود العراقية  .ع قالت ميليشيا "الحشد الشعبي العراقية"، اإلثنين، إن قصفا "أميركيًّ

ا لها، وإصابة  22السورية أدى إلى مقتل   /18.06.201 –آخرين. /سمارت  12عنصرا

دخلت قوات تركية إلى مشارف منبج في إطار اتفاق مع الواليات املتحدة. وكانت أنقرة وواشنطن  .ف

أقرتا في وقت سابق الشهر الجاري خارطة طريق النسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب 

 –الكردية السورية من منبج ونشر قوات تركية وأميركية في املنطقة لتأمينها. /رويترز 

18.06.2018/ 

عبرت « كاليبر»ت وسائل إعًلم روسية أمس أن طرادات بحرية روسية مزودة بصواريخ نشر  .ص

مضيق البوسفور، ودخلت الليلة املاضية إلى البحر املتوسط في طريقها إلى ميناء طرطوس 

 /19.06.2018 –السوري الذي يعد قاعدة روسية بحرية. /شام 

السورية بعد  –الحدود العراقية وصلت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، السبت، إلى  .ق

مواجهات مع تنظيم "الدولة اإلسًلمية" جنوب مدينة الحسكة، وقال ناشطون إن عناصر 
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" التابع مليليشيا "الحشد الشعبي العراقي" بعد 29"قسد" التقوا القوات العراقية و"اللواء 

 /23.06.2018 –سيطرة األولى على معبر "تل صفوك" الحدودي. /سمارت 

مصدر أمني مسؤول في محافظة األنبار، يوم السبت، عن انتشار للقوات األميركية على  كشف .ر

ا إلى أن انتشارها جاء  الحدود العراقية السورية وفي عمق الصحراء الغربية )غرب األنبار(، الفتا

 /23.06.2018 –ملنع وجود مليشيا الحشد الشعبي في تلك املناطق. /شام 

/رويترز  .صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي ذكر التلفزيون الرسمي أن .ش

– 26.06.2018/ 

عليها خًلل الشهر الفائت في أجزاء سيطرت  انسحبت قوات النظام السوري من مناطق .ت

 –/سمارت  ."ليتقدم لها تنظيم "الدولة اإلسًلمية البادية التابعة ملحافظة السويداء،

27.06.2018/ 

ا من  650“قال اللواء عبد الرزاق الًلز، قائد قوات الشرطة واألمن العام الوطني، إن  .ث عنصرا

قوات الشرطة وصلوا إلى بلدتي )بلبل( و)راجو(، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي؛ بهدف 

ا على “وأضاف: ”. نهوا تدريباتهم في تركياضبط األمن في املنطقة، بعد أن أ أن العدد قليل، قياسا

ع ”املساحة الجغرافية للمنطقة
ّ
عنصر آخرين إلى عفرين، بعد تخريج  800دخول نحو “، وتوق

 /28.06.2018 –جيرون /”. دورات إضافية

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .2

 األراض ي السورية كلها.( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة والنفوذ على 1الخريطة رقم ) -
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   06/2018/ 21آخر تحديث  –قاسيون املصدر:  

 

ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 التطورات امليدانية في الجنوب السوري ( أدناه ت
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   30/06/2018آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 

 

 ( أدناه تظهر توزع السيطرة في ريف حلب الغربي3الخريطة رقم ) -

 

 28/06/2018 يث:آخر تحد –املصدر: نورس 



 2018 هر حزيران/ يونيوش ر عنتقري مرصد حرمون 

 

 

 
22 

 

 ( أدناه توضح التطورات امليدانية في مدينة منبج4الخريطة رقم ) -

 

 29/06/2018 آخر تحديث: –املصدر: قاسيون 

 

ا: املستجدات على مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 على املستوى السياس ي .1

السورية تريد استعادة األراض ي قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم، يوم السبت، إن الحكومة  .أ

التي يسيطر عليها مسلحو املعارضة في جنوب غرب البًلد عبر تسوية تدعو املسلحين إما للقبول 

 /02.06.2018 –بحكم الدولة أو الرحيل. /رويترز 

ا بشأن ما إذا كان الوضع في جنوب سورية  .ب قال الرئيس السوري بشار األسد إنه لم يتخذ بعد قرارا

نعطي املجال للعملية السياسية إن لم ”خًلل املصالحة أو بالسبل العسكرية. وأضاف: سيحل من 

 /13.06.2018 –رويترز /“ تنجح فًل خيار سوى التحرير بالقوة

قالت سورية يوم الثًلثاء إنها تدين توغل قوات تركية وأميركية في محيط مدينة منبج بشمال  .ج

 /19.06.2018 –يات عسكرية في املنطقة. /رويترز البًلد، وذلك بعد يوم من بدء البلدين دور 

قال الرئيس السوري بشار األسد في مقابلة تلفزيونية، يوم األحد، إن الجيش السوري سيستعيد  .د

 /24.06.2018 –/رويترز  .السيطرة على شمال البًلد بالقوة إذا رفض املسلحون هناك االستسًلم
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 على املستوى العسكري  .2

موالية لنظام األسد عن قرب إصدار قرارات بإنهاء عمل ما يسمى  تحدثت مصادر إعًلمية .أ

بميليشيات الدفاع الوطني املوالية لقوات األسد، والتي تتشكل في غالبيتها من أبناء الطائفة 

العلوية، بعد سنوات من خدمتها لنظام األسد، وتم البدء بتنفيذ خطة لحل ما يسمى بـ "القوات 

مليليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، ودمجها بجيش األسد. وفي الرديفة"، في إشارة منها 

القنيطرة قامت قيادة ميليشيات الدفاع الوطني في خان أرنبة بتسريح عناصرها كلهم البالغ 

  /02.06.2018 –عنصر. /شام  200عددهم أكثر من 

بلدة دير حافر جنوب حلب،  أنهى ما ُسمي بـ )مؤتمر العشائر السورية( الذي أقامه نظام األسد، في .ب

ه، أمس األحد، ببيان ختامي أعلن فيه تشكيل ميليشيات مسلحة هدفها 
َ
طرد الدخًلء “أعمال

رفضهم ألي “وأكد املشاركون في بيانهم الختامي ”. املحتلين من القوات األميركية والتركية والفرنسية

ق معها، وأنه بخًلف ذلك يكون وجود عسكري من أي دولة، دون موافقة حكومة النظام أو التنسي

ا غير شرعي، وبمثابة اعتداء سيتم التصدي له بجميع الوسائل املتاحة  –جيرون /”. وجودا

04.06.2018/ 

قال مسؤوالن في التحالف اإلقليمي الداعم لدمشق إن نشر عسكريين روس في سورية قرب  .ج

ا مع قوات مدعومة من 
ا
إيران ومنها جماعة حزب هللا الحدود اللبنانية هذا األسبوع أثار خًلف

 /05.06.2018 –/رويترز  .اللبنانية التي عارضت هذه الخطوة غير املنسقة

 –جمدت قوات النظام عمل مجموعتين من ميليشياتها في محافظة حماة بأوامر روسية. /سمارت  .د

08.06.2018/ 

ا من ما 38قالت قناة هولندية رسمية إن شركة هولندية صدرت قبل عامين  .ه دة األسيتون التي طنا

تستخدم في صناعة أسلحة كيماوية إلى سورية من دون الحصول على التراخيص الًلزمة في هذا 

 /13.06.2018 –الخصوص، بحسب قناة هولندية رسمية. /شام 

خرجت الثًلثاء أرتال عسكرية لـ"قوات النمر" التابعة لقوات النظام السوري وميليشيات  .و

 /17.06.2018 –باتجاه جنوبي البًلد. /سمارت "الشبيحة" من محافظة حماة 

 

 على املستويات األخرى  .3

أعادت الحكومة السورية فتح الطريق السريع الواصل بين مدينتي حمص وحماة يوم األربعاء  .أ

 /06.06.2018 –رويترز /بعد أن سيطرت على املناطق املحيطة به جميعها. 

ر املخابرات الجوية السورية جميل حسن، أصدر االدعاء األملاني أمر اعتقال دولي بحق مدي .ب

االدعاء األملاني جميل حسن باإلشراف ويتهم  .بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
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على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة املخابرات السورية، وتشمل تعذيب واغتصاب 

 /08.06.2018 –رويترز / .“2013و 2011مئات األشخاص على األقل بين عامي ”وقتل 

ا بإزالة مئات الحواجز التابعة لقواته في العاصمة السورية دمشق  .ج أصدر النظام السوري قرارا

ا، بما فيها حاجز مدينة القطيفة الواقع على الطريق الدولي  267وريفها. ويشمل القرار  حاجزا

 ./09.06.2018 –حمص.  /سمارت  –دمشق 

اب في مدن وبلدات شمال حمص الستخراج البطاقات استغل النظام السوري حاجة الشب .د

الشخصية "الهويات" لسوقهم إلى التجنيد اإلجباري. حيث يطالب موظفو مركز استخراج 

البطاقات الشخصية الشباب الذين يريدون "هوية" بإحضار ورقة بيان وضع من شعبة 

ا إلى القطع العسكرية.  –/سمارت  التجنيد في مدينة حمص، وهناك يتم سوقهم فورا

23.06.2018/ 

 

ا: املستجدات على مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها   ( 4)سابعا

 على املستوى السياس ي .1

الشهر  23قال هادي البحرة، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، إن أعضاء الهيئة سيجتمعون يوم  .أ

ير الختيار مرشحيهم الجاري لبحث تشكيل "اللجنة الدستورية". وإن االجتماع سيناقش املعاي

ا إلى أنهم سيقررون خًلل االجتماع ما إذا كانوا بحاجة إلى االستعانة  لـ"اللجنة الدستورية"، الفتا

 /17.06.2018 –بخبراء قانونيين من خارج الهيئة. /سمارت 

عّد رئيس االئتًلف الوطني لقوى الثورة "عبد الرحمن مصطفى" دخول القوات التركية إلى منبج  .ب

ا أنها الضامن لتحقيق االستقرار في املناطق املحررة كافة، وعودة املهجرين إلى خطوة م همة، مؤكدا

مناطقهم ومنازلهم، والخًلص من كافة التنظيمات اإلرهابية التي تحاول سلب إرادة السوريين. 

 /18.06.2018 –شام /

  .ج
ا
ا لـ"إسقاط" قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، الخميس، إن هناك اتفاق ا دوليا

محافظة درعا بيد قوات النظام السوري وامليليشيات الداعمة لها. وأضاف أنه "من املعيب" أن 

نسمع من الواليات املتحدة األميركية أنها توقفت عن دعم اتفاق "تخفيف التصعيد" في درعا، 

 /21.06.2018 –وتسكت عن الخروقات جميعها فيها. /سمارت 

يى العريض ي" الناطق باسم هيئة التفاوض السورية أن هيئة التفاوض السورية أكد الدكتور "يح .د

 في الهيئة. وقال إن هذا 
ا

ا مستقًل ا سياسيا أقرت، يوم الثًلثاء، عّد املجلس الوطني الكردي كيانا

                                                             
ا )باستث -  (4) ا أو عسكريا ناء داعش(، ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيًّ

 لنظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. وذلك بغض ا
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اإلجراء من حقهم، كما أنه يسحب أي ذريعة من يد من يشككون بتمثيل الهيئة ملختلف أطياف 

 /26.06.2018 –السورية. /شام القوى الوطنية 

 

 على املستوى العسكري  .2

ا، إنهم وضعوا خطة للقضاء  .أ
ا
قال الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير، املشكلة حديث

 /01.06.2018 –سمارت /على تنظيم "الدولة اإلسًلمية" في محافظة إدلب. 

 

 على املستويات األخرى  .3

ألف طن من محصول  140اب بحماة إن املنطقة خسرت قال رئيس دائرة الزراعة في سهل الغ .أ

باملئة، نتيجة عوامل طبيعية وقصف قوات النظام  20القمح هذا املوسم، أي ما يعادل نسبة 

 /01.06.2018 –السوري. /سمارت 

أصدرت "وزارة العدل" التابعة لـ "حكومة اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"،  .ب

ا عن مرتكبي الجرائم واملسجونين ومحكومي الحق العام كافة. /سمارت  يوم األحد، ا عاما  –عفوا

03.06.2018/ 

االئتًلف  قال رئيس االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة عبد الرحمن مصطفى، الثًلثاء، إن .ج

 وأضاف أن هناك مساع لفتح مكاتب لًلئتًلف في مدينتي .يسعى لنقل مكاتبه إلى داخل سورية

الراعي وجرابلس قرب حلب الواقعتين تحت سيطرة فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة 

ا. /سمارت   /12.06.2018 –من تركيا، وفي جنوبي سورية أيضا

أغلقت "هيئة تحرير الشام"، السبت، جامعة "إيبًل" الخاصة في مدينة سراقب بمحافظة إدلب،  .د

همة "انتشار املوسيقى واالختًلط بين الذكور واعتقلت مديرها على خلفية احتفال داخلها بت

 /23.06.2018 –واإلناث". /سمارت 

 

ا: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد
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 على املستوى العسكري  .2

 قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يوم الثًلثاء، إن مستشاريها العسكريين .أ

سيغادرون مدينة منبج، وذلك بعد يوم من إعًلن تركيا والواليات املتحدة عن توصلهما التفاق 

بشأن إدارة املنطقة يتضمن انسحاب الوحدات، وهو ما طالبت به تركيا منذ وقت طويل. /رويترز 

– 05.06.2018/ 

قال املتحدث الرسمي باسم مجلس منبج العسكري، وهو قوة متحالفة مع قوات سوريا  .ب

 /06.06.2018 –الديمقراطية، إن املجلس لن يقبل أي وجود عسكري تركي في املدينة. /رويترز 

تواصل ميليشيا )قسد( حصاَر )لواء ثوار الرقة( في حيي )الرميلة( و)الدرعية( بمدينة الرقة،  .ج

ات من عناصره، بهدف تفكيك )اللواء( الذي ُيعّد من أكبر املكونات العسكرية واعتقال العشر 

العربية العاملة ضمن صفوف امليليشيا. وقد خّيرت العناصر املحاصرين بين االستسًلم أو 

االلتحاق بصفوفها، وهددت املحاصرين بشّنِّ هجوم واسع على املقرات، في حال رفض الخياَرين. 

 /25.06.2018 –جيرون /

 

 على املستويات األخرى  .3

فرضت "اإلدارة الذاتية" الكردية مناهج تعليمية خاصة بها على طًلب املرحلة الثانوية في مناطق  .أ

سيطرتها شمالي وشمالي شرقي سورية. وقال مدير املجمع التربوي التابع لـ "اإلدارة الذاتية" بمدينة 

لى املدارس الثانوية جميعها في مناطق عامودا شمالي الحسكة، إن املناهج الخاصة بهم ستفرض ع

ا إلى أن كل "مكون سيدرس املنهاج حسب لغته األم" في  سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، الفتا

 /19.06.2018 –إشارة إلى الطًلب العرب. /سمارت 

 

ا: املستجدات على مستوى العملية السياسية  تاسعا

 عام .1

ة ستيفان دي ميستورا إن مسؤولين أميركيين قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سوري .أ

سينضمون إلى محادثات في جنيف هذا الشهر بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية في مؤشر 

 /14.06.2018 –/رويترز  .على حراك في عملية بدت عرضة لخطر التعطل
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أكدت مصادر إعًلمية مقربة من منصتي "القاهرة وموسكو" أن األخيرتين سلمتا قوائم  .ب

 .رشحين بشأن اللجنة الدستورية إلى املبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستوراامل

 /18.06.2018 –شام /

ا من   .ج قال مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا في بيان إن مسؤولين كبارا

تشكيل اللجنة ، يوم الثًلثاء، بشأن كيفية “جوهرية”إيران وروسيا وتركيا أجروا محادثات 

 .الدستورية السورية وعملها، وإن من املقرر إجراء مزيد من هذه املحادثات خًلل أسابيع

 /19.06.2018 –رويترز /

 

 مسار جنيف .2

 ال يوجد

 

 مسار آستانة .3

أعلنت وزارة الخارجية الروس ي الجمعة عقد الجولة القادمة من محادثات "آستانة" حول سورية في 

 /29.06.2018 –هاية تموز املقبل. /سمارت مدينة سوتش ي الروسية ن

 

اقف وسياسات القوى اإلقليمية والدولية  ا: املستجدات في مو عاشرا

 املؤثرة 

 الوًليات املتحدة األميركية .1

ة أن املساس  .أ حذرت واشنطن النظاَم السوري من املساس بـ )قوات سوريا الديمقراطية(، مؤكدا

 /02.06.2018 –جيرون /”. سيئ للغاية“األميركية هو قرار بهذه القوات الحليفة للواليات املتحدة 

حذر وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس، الجمعة، ببروكسل من أن االنسحاب من سورية حال  .ب

ا". /شام  ا استراتيجيا
ا
 /09.06.2018 –انتهاء املعارك ضد تنظيم داعش سيكون "خط

ب قواتها من سورية واليمن، على خلفية أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن إيران بدأت سح .ج

أعتقد أن إيران تغّيرت، وال أظن أن اإليرانيين “خروج الواليات املتحدة من االتفاق النووي. وقال: 

 –جيرون /”. ينظرون اآلن نحو البحر املتوسط، لقد باشروا بسحب رجالهم من سورية واليمن

13.06.2018/ 
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دايفيد ساترفيلد أن الواليات املتحدة وجنودها موجودون في أعلن مساعد وزير الخارجية األميركي  .د

ا.  /شام   /14.06.2018 –سورية ليس فقط للقضاء على داعش بل ملواجهة النفوذ اإليراني أيضا

ردا على “ إجراءات حازمة ومًلئمة”قالت وزارة الخارجية األميركية إن الواليات املتحدة ستتخذ  .ه

 –نطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البًلد. /رويترز انتهاكات الحكومة السورية في م

15.06.2018/ 

أبلغت واشنطن فصائل املعارضة السورية أال تتوقع حصولها على دعم عسكري ملساعدتها في  .و

التصدي لهجوم ضخم تشنه القوات الحكومية املدعومة من روسيا الستعادة مناطق بجنوب 

ت الجيش السوري الحر: "إن الحكومة األميركية سورية. وجاء في رسالة واشنطن إلى قادة جماعا

 –رويترز /“. تريد توضيح ضرورة أال تبنوا قرارتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري 

24.06.2018/ 

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة، إنه تم التوصل إلى اتفاق حول  .أ

، وتوقع تطبيقه ”إسرائيل“إليرانية من مناطق جنوب غرب سورية قرب الحدود مع سحب القوات ا

 /02.06.2018 –خًلل أيام قريبة. /جيرون 

ا لًلنسحاب من   .ب قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين، يوم الخميس، إن بًلده ال تخطط حاليًّ

ا أن الجيش سيبقى هناك ما دام ذلك في مصلحة روسيا. /ر   /07.06.2018 –ويترز سورية، مضيفا

قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين إن وجود القوات العسكرية الروسية في سورية يشكل "خبرة  .ج

ا أنه  فريدة" للتدريب. وأضاف أن وجود القوات الروسية "آلية متميزة لتطوير قدرات جيشنا"، مبينا

في األوضاع القتالية. /سمارت اليمكن مقارنة أي نوع من التدريبات العسكرية مع استخدام القوات 

– 08.06.2018/ 

أكدت وزارة الدفاع الروسية، االثنين، أن لديها معلومات تفيد أن الواليات املتحدة وفصائل  .د

 /12.06.2018 –املعارضة ُيعّدون لشن هجوم كيماوي في دير الزور. /جيرون 

ي جنوب سورية للقضاء إلى قال السفير الروس ي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أن هناك ترتيبات ف .ه

ا أن التنسيق بين روسيا  من أسماهم باإلرهابيين، وليس إلخراج حزب هللا من هذه املناطق، مؤكدا

 /14.06.2018 –وما أسماه محور املقاومة مستمر. /شام 

كشف مصدر دبلوماس ي أردني إن هناك تأكيد من موسكو على أنه لن يكون هناك غطاء جوي من  .و

ات تقوم بها قوات النظام السوري أو القوات اإليرانية في الجنوب، في حال قام روسيا ألي تحرك

 /19.06.2018 –األخير بشن أي هجوم على درعا أو القنيطرة. /شام 
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شدد "ألكسندر الفرينتيف" مبعوث الرئيس الروس ي الخاص إلى سورية، أمس الثًلثاء، على ضرورة  .ز

يتم العمل على تشكيلها بدفع روس ي بناء على مقررات  تمثيل األكراد في اللجنة الدستورية التي

 /20.06.2018 –مؤتمر سوتش ي. /شام 

ا على   .ح أكد السفير الروس ي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، دعم بًلده لقوات األسد التي تشن هجوما

وعلى خًلف ما كانت موسكو تبثه من خًلل مسؤوليها  .منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية

ها التدخل في املعارك بجنوب غرب سورية، قال زاسبيكين إن جيش األسد بدعم من عدم نيت

 /23.06.2018 –القوات الروسية يستعيد "أرضه" في الجنوب /شام 

نقلت وكاالت أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها يوم األربعاء إن موسكو لم تخرج من اتفاق خفض   .ط

 /27.06.2018 –التصعيد في جنوب سورية. /رويترز 

ا وأكثر من  1140فًلديمير بوتين إن  قال الرئيس الروس ي .ي طائرة حربية تم سحبهم من  25عسكريا

 /28.06.2018 –/جيرون  .سورية، خًلل األيام القليلة املاضية

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

لتسوية  قال "بيتر بوريان" املمثل الخاص لًلتحاد األوروبي لدى آسيا الوسطى، إن العملية الرئيسة .أ

القضية السورية يجب أن تتم عبر مفاوضات جنيف. وأوضح "نحن نرى أن مسار أستانا هو عنصر 

من مسار التسوية السياسية، وإن العملية الرئيسية يجب أن تتم في جنيف، ومن الضروري أن 

 /05.06.2018 –تؤدي إلى تسوية سياسية لكل جوانب األزمة". /شام 

مليون يورو من موازنة الصندوق  167ن إقرار حزمة مالية بقيمة أعلن االتحاد األوروبي ع  .ب

االئتماني املكرس لسورية، ملساعدة الًلجئين السوريين في لبنان واألردن والجهات املحلية املضيفة 

لهم. وأوضحت املفوضية األوروبية، أمس األربعاء، أن هذه األموال ستسهم في تمويل مشروعات 

نها تأمين التحاق أبناء الًلجئين السوريين باملدارس العامة في لبنان بكلفة تتركز على محاور عدة، م

مليون يورو، وتوفير مساعدات اجتماعية للمهمشين منهم واملجموعات التي تستضيفهم في  100

 /21.06.2018 –مليون يورو. /شام  52لبنان بقيمة 

ارة إلى لبنان إن األوضاع في سورية غير قالت املستشارة األملانية أنغيًل ميركل يوم الجمعة خًلل زي .ج

نرغب في املساعدة على التوصل لحلول في سورية تؤدي ”مًلئمة بعد لعودة الًلجئين، وأضافت: 

 –إلمكانية عودة الًلجئين... نحتاج ظروفا أكثر أمنا حتى تصبح العودة ممكنة" /رويترز 

22.06.2018/ 
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ة في جنوب غرب البًلد يخاطر بزعزعة االستقرار قالت فرنسا في بيان إن هجوم الحكومة السوري .د

خفض ”باملنطقة، ودعت روسيا إلى تنفيذ التعهدات التي قطعتها العام املاض ي فيما يتعلق باتفاق 

 /28.06.2018 –/رويترز  .في املنطقة“ التصعيد

 

 الدول العربية .4

جماعة حزب هللا لن  قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إن القوات اإليرانية ومقاتلي .أ

 /06.06.2018 –/رويترز  “حتى تتحرر وتصبح أراضيها موحدة”ينسحبوا من سورية 

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش، إنه كان من الخطأ "إبعاد سورية  .ب

ة عن الجامعة العربية". وأضاف: "هذا يعني أنه ليس لدينا نفوذ سياس ي على اإلطًلق وال قنا

 –مفتوحة ولم نتمكن من تقديم منظور عربي لكيفية حل القضية السورية" /شام 

07.06.2018/ 

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، بعودة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم من دون  .ج

انتظار الحل السياس ي للقضية السورية، ألن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقاء الًلجئين 

على أرضه ملا يسببه وجودهم من تداعيات سلبية على الوضع االقتصادي. /سمارت السوريين 

– 14.06.2018/ 

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن بًلده سوف تستأنف منح تصاريح إقامة للعاملين  .د

في مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الًلجئين عندما تقدم املفوضية وغيرها من هيئات 

   /27.06.2018 –مم املتحدة خطة واضحة إلعادة الًلجئين السوريين إلى بًلدهم /رويترز األ 

أكد رئيس الوزراء األردني الدكتور عمر الرزاز أن األردن لن يستقبل أي الجئ سوري جديد  .ه

ا إلى أن اململكة استوعبت الجئين سوريين أكثر من طاقتها بكثير. /شام   –عبر الحدود، الفتا

27.06.2018/ 

 

 إيران .5

قال مسؤول أمني إيراني بارز يوم السبت إن إيران تدعم مسعى تقوده روسيا لفرض سيطرة  .أ

الحكومة السورية على جنوب سورية وسط تقارير تفيد بأن دمشق تعد لهجوم عسكري كبير في 

 /01.06.2018 –املنطقة. /رويترز 
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ن املستشارين اإليرانيين سيواصلون قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني، علي شمخاني، إ .ب

ا وجود أي مستشارين إيرانيين في جنوب سورية، أو قيامهم بأي دور هناك.  دعمهم لسورية، نافيا

 /02.06.2018 –شام /

انتقد نائب وزير الخارجية اإليراني، حسين شيخ اإلسًلم، األحد، روسيا بشدة بسبب دعوتها خروج  .ج

ا موسكو إلى احترام "إرادة وسيادة القوات األجنبية، بما فيها املي ليشيات اإليرانية، من سورية داعيا

سورية"، بحسب تعبيره. وقال "شيخ اإلسًلم" إن إيران "ضحت" وخسرت من قواتها في سورية "من 

 /04.06.2018 –أجل أمن إيران" وليس من أجل "جني األموال". /شام 

زم على تقليص نفوذ إيران اإلقليمي، وقال أكد علي خامنئي مرشد الثورة اإليراني أنه غير عا .د

ا"، وأضاف 
ا
لألوربيين الذين يطالبون بالحّد من نشاط إيران الصاروخي "هذا حلم لن يتحقق إطًلق

ا على أنه لن يقلص نفوذ إيران في  بأن طهران سترّد على الهجوم بعشرة إذا هاجمها األعداء، مؤكدا

 /05.06.2018 –سورية واليمن والعراق ولبنان. /شام 

مستعدة للمساهمة “. قال النائب األول للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري: إن الشركات اإليرانية  .ه

ا، إلى جانب “، وأضاف أن ”في إعادة إعمار سورية، على جميع الصعد إيران ستقف، حكومة وشعبا

”. ت اإلرهابيةسورية في مرحلة إعادة اإلعمار، كما وقفت إلى جانبها في مرحلة مكافحة املجموعا

 /20.06.2018 –جيرون /

 

 تركيا .6

قال بكر بوزداج املتحدث باسم الحكومة التركية، يوم االثنين، إن تركيا والواليات املتحدة اتفقتا  .أ

 –على وسيلة وجدول زمني النسحاب املسلحين األكراد من مدينة منبج السورية. /رويترز 

04.06.2018/ 

تشاووش أوغلو، يوم الثًلثاء، إنه سيتم سحب سًلح مقاتلي قال وزير الخارجية التركي مولود  .ب

وحدات حماية الشعب الكردية السورية لدى مغادرتهم مدينة منبج في شمال سورية في إطار 

 /05.06.2018 –خارطة طريق متفق عليها مع الواليات املتحدة. /رويترز 

سوري عادوا إلى مناطق تسيطر ألف  200قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثًلثاء إن  .ج

 /05.06.2018 –عليها قوات تركية في شمال سورية. /رويترز 

ا لها في واحدة من مناطق شمال سورية  .د قالت جامعة حران التركية يوم األربعاء إنها ستفتح فرعا

الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وحلفائه من املعارضة السورية املسلحة، ما يعمق دور أنقرة في 

 /06.06.2018 –طقة تسيطر عليها منذ نحو عامين /رويترز من
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أعلن بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، اليوم )السبت(، أن خارطة الطريق التي تهدف إلى إخراج  .ه

ا.  90من مدينة منبج شمال شرق مدينة حلب، ستسغرق ” ب ي د/ ي ب ك“عناصر تنظيم  يوما

سيتم تسليم إدارة “ذه بالتوافق مع واشنطن، وأنه وأضاف أنه تم التوصل لخارطة الطريق ه

 /16.06.2018 –، بعد طرد عناصر التنظيم منها. /جيرون ”املدينة إلى مجلس محلي

درع “ألف سوري عادوا إلى منطقة  160إلى  150ذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن ما بين  .و

ا آخرين عادوا إلى عفر  50، وأكثر من ”الفرات لم يتم التوصل إلى حل في سورية “ين. وأشار إلى أنه ألفا

بالتأكيد سوف يعودون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب، وعندما تصبح “حتى اآلن، لكن السوريين 

 /16.06.2018 –جيرون /”. الظروف مواتية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الخميس، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب  .ز

ا من الرابع من يوليو/  ةلكردية السورية سيبدؤون االنسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا بدءا

ا /رويترز   /21.06.2018 –تموز، وذلك بعد استعدادات استغرقت شهرا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة الًلجئين السوريين لبًلدهم في استجابة لقلق  .ح

نسعى بعد االنتخابات مباشرة إلى إحًلل األمن ”د الًلجئين في تركيا. وقال: الناخبين املتزايد إزاء أعدا

“. في كل األراض ي السورية بداية من املناطق القريبة من حدودنا ولتسهيل عودة ضيوفنا إلى ديارهم

 –رويترز /“. استقرار سورية يعتمد على قوة تركيا وإال سيمزقون سورة إربا”وأضاف 

22.06.2018/ 

رئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر في االنتخابات، يوم االثنين، إن تركيا قال ال  .ط

 –/رويترز  .حتى يتسنى لًلجئين العودة إلى سورية بأمان“ تحرير األراض ي السورية”ستواصل 

25.06.2018/ 

 

 إسرائيل .7

بخطر إيران،  قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إن "هنالك بلدان عربية تشعر .أ

وبالتالي فإن إخراجها من سورية بات ضروريا". وأضاف "هنالك تغير في مواقف بعض الدول 

 –العربية تجاهنا، وبدأوا يفهموننا ...أدركوا اليوم إمكانية التعاون معنا ضد التطرف". شام 

05.06.2018/ 

السوري بشار األسد من حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، رئيس النظام  .ب

ا عليها. وقال "نتنياهو" إن "األسد لم يعد في مأمن" في  الرد اإلسرائيلي في حال أطلق ناره مجددا

 /07.06.2018 –حال سمح إليران بمهاجمة إسرائيل من األراض ي السورية. /سمارت 
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مح لًلجئين قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، إن إسرائيل لن تس .ج

 –/رويترز  .السوريين بدخول أراضيها لكنها ستواصل إمدادهم باملساعدات اإلنسانية

29.06.2018/ 

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

حذرت األمم املتحدة أمس من عواقب نقص التمويل للخطة اإلقليمية ملواجهة أزمة الًلجئين لعام  .أ

 –في املئة منها حتى اآلن. /شام  20مليار دوالر حصلت فقط على  5.6طلب توفير ، والتي تت2018

01.06.2018/ 

ذكرت منظمة العفو الدولية، يوم الثًلثاء، أن هناك أدلة على أن الهجمات التي شنها التحالف  .ب

اض ي الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية في مدينة الرقة السورية العام امل

 /05.06.2018 –انتهكت القانون الدولي من خًلل تعريض حياة املدنيين للخطر. /رويترز 

جدد األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الثًلثاء، دعوة مجلس األمن الدولي إلى  .ج

ة "تشكيل آلية مستقلة تتسم باملهنية واملوضوعية، لتحدد هوية املسؤولين عن استخدام األسلح

 /05.06.2018 –الكيميائية في سورية". /شام 

عبرت األمم املتحدة، يوم االثنين، عن قلقها بشأن تصاعد القتال والضربات الجوية في محافظة  .د

 –في بًلدهم. /رويترز “ مكانا آخر يذهبون إليه”مليون مدني  2.5إدلب في سورية التي ال يجد فيها 

11.06.2018/ 

لكيميائية، يوم األربعاء، إن التحاليل أكدت استخدام غاز األعصاب قالت منظمة حظر األسلحة ا .ه

 24السارين وغاز الكلور املحظورين في هجوم في جنوبي مدينة اللطامنة في محافظة حماة يوم 

 /13.06.2018 –. /رويترز 2017مارس آذار 

يعيشون خارج  مليون طفل سوري 2.1قالت منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )يونيسيف(، أن  .و

، تسببت بانقطاع 2011مقاعد الدراسة في سورية، الفتة إلى أن "الحرب" الدائرة في سورية منذ 

 /13.06.2018 –هذا العدد من األطفال السوريين عن الدراسة. /شام 

قال محققون تابعون لألمم املتحدة يوم األربعاء إن قوات الحكومة السورية والقوات املوالية لها  .ز

جرائم حرب وجريمة ضد اإلنسانية في أثناء حصارها الطويل للغوطة الشرقية وذلك من  ارتكبت

 20ألف شخص. وأضاف املحققون إن نحو  265لنحو “ التجويع املتعمد“خًلل القصف املكثف و

، تحصنوا داخل املنطقة املحاصرة “لجماعات إرهابية”ألفا من مقاتلي املعارضة، وبعضهم ينتمي 

ة دمشق القريبة منهم في هجمات أدت إلى سقوط قتلى ومصابين على نحو يصل وقصفوا العاصم

 /20.06.2018 –إلى حد جرائم الحرب. /رويترز 
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حذرت األمم املتحدة، يوم اإلثنين، من اتساع الفجوة بين أعداد الًلجئين الذين يحتاجون إلى إعادة  .ح

لعالم. وقال فرحان حق، نائب املتحدث توطين واألماكن التي توفرها الحكومات لهم في جميع أنحاء ا

الرسمي باسم األمين العام لألمم املتحدة خًلل مؤتمر صحافي عقده بمقر املنظمة في نيويورك إن 

"املفوضية األممية العليا لشؤون الًلجئين تتوقع أن يرتفع عدد الًلجئين الذين يحتاجون إلى حل 

 /25.06.2018 –". /شام 2019م مليون الجئ عا 1.4)توطين( في بلدان ثالثة إلى 

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة األردنية إلى فتح حدودها أمام السوريين الفارين من العملية  .ط

العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري وروسيا في محافظة درعا، وقالت مستشارة املنظمة 

اة واملوت وال يمكن لألردن أن تتخلى منى الكيخيا: "يعيش الفارون من سورية حالة يائسة بين الحي

عنهم بكل بساطة )...( فمن واجبها توفير الحماية لًلجئين والسماح لهم بدخول البًلد فإغًلق 

 /26.06.2018 –الحدود يعد انتهاكا اللتزامات األردن الدولية". /سمارت 

نه "من املرجح جدا" أبلغ األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس مجلس األمن الدولي أ .ي

 25و 24استخدام غاَزي السارين والكلور، في هجمات على منطقة "اللطامنة" السورية، يومي 

 /26.06.2018 –. /شام 2017مارس/ آذار 

حذر ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية، يوم األربعاء، من نشوب  .ك

، وأضاف أن “خفض التصعيد”قة يشملها اتفاق معركة شاملة في جنوب غرب البًلد وهي منط

املعركة قد تؤثر في سكان ومنطقة بحجم كل ما تضرر باملعارك في الغوطة الشرقية وحلب في آن 

ا إلى معارك ربما كانت األكبر واألشرس في الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات. وأضاف  ا، مشيرا معا

 /27.06.2018 –خرى بهذا الحجم. /رويترز أنه ينبغي ملجلس األمن عدم السماح بمعركة أ

أعلنت األمم املتحدة، الخميس، إيقاف املساعدات التي تدخلها من األردن إلى محافظة درعا بسبب  .ل

 /28.06.2018 –/سمارت  .العملية العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري

الحسين، يوم الجمعة، إن  قال مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد .م

املدنيين في محافظة درعا بجنوب غرب سورية ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث 

ا من   /29.06.2018 –/رويترز  .“كارثة”في معركة الغوطة الشرقية محذرا

 

 أخرى  .9

ران سيبقى قال األمين العام لحزب هللا، حسن نصر هللا، يوم الجمعة إن حزب هللا املدعوم من إي .أ

في سورية ما دام الرئيس بشار األسد يريد بقاءه، في تحد للضغوط األميركية واإلسرائيلية إلجبار 

 /08.06.2018 –طهران وحلفائها على االنسحاب من البًلد. /رويترز 
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( األحد، روسيا بسحب دعمها لرئيس النظام G7طالبت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ) .ب

 /10.06.2018 –األسد. /سمارت السوري بشار 

قال األمين العام لجماعة حزب هللا اللبنانية حسن نصر هللا الحليف الوثيق للحكومة السورية يوم  .ج

حيث يحقق الجيش مكاسب “ نحن أمام تحول كبير وانتصار كبير جدا في جنوب سورية”الجمعة 

 /29.06.2018 –سريعة ضد املسلحين /رويترز 

جماعة حزب هللا اللبنانية حسن نصر هللا، يوم الجمعة، إن الحزب سينسق مع قال األمين العام ل .د

الدولة السورية واألمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة الًلجئين السوريين الذين يريدون العودة 

 /30.06.2018 –/رويترز  .إلى بًلدهم

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

ضغوط روسية على إيران فت مجلة )فورين بوليس ي األميركية( في مقال نشرته بعنوان "كش .1

" عن ضغوط كبيرة تواجهها إيران من قبل روسيا و"إسرائيل" للدفع بها إلى لالنسحاب من سورية

  االنسحاب من سورية، في وقت تحاول فيه طهران أن تبقى إلى األبد.

مليار دوالر منذ بدء الحرب،  30تثمرت في دمشق أكثر من يقول مسؤولون إيرانيون إن طهران اس

ا ضد "إسرائيل"، وهي  2000وخسرت نحو  ا جديدا
ا
قتيل، ووجودها في سورية يمنح طهران نفوذ

 عازمة اليوم على جني املكاسب؛ وغير مستعّدة لًلنسحاب. 

 عن خبراء إلى أن 
ا

  قاعدة 11القوات اإليرانية موجودة في تشير الصحيفة نقًل
ا

بأنحاء سورية، فضًل

قاعدة ونقطة مراقبة تابعة لحزب هللا.  15قواعد تابعة للمليشيات الشيعية املدعومة منها، و 9عن 

مليشيا تابعة إليران. وفي األشهر األخيرة حصلت الشركات اإليرانية على صفقات  12إلى جانب 

ار الكهربائي. ويقدر حجم بسورية تشمل توفير جرارات، وتعدين الفوسفات، وإصًلح شبكات التي

 .2013مليار دوالر منذ العام  4.5املشروعات التي استحوذت عليها إيران هناك بأكثر من 

هذا الوجود اإليراني مرفوض من قبل إسرائيل التي حذر رئيس وزرائها من أن "إسرائيل" ستضرب 

ا في سورية، ليس فقط بمرتفعات  الجوالن، ولكن في أي أي محاولة من جانب إيران للبقاء عسكريا

 مكان بالبًلد.

ا إقناع أطراف داخل النظام بضرورة مغادرة إيران، ألن  تقول الصحيفة إنه سيكون من الصعب جدا

 ما أنفقته إيران من استثمارات جعل النظام السوري يرتبط بصورة كبيرة بهذا الوجود.

لشراء موقف إيران من خًلل  الباحث في جامعة سانت أندروز علي األنصاري قال إن هناك إمكان

ضغوط تمارسها كل من موسكو ودمشق للدفع بطهران إلى املغادرة، ويتم ذلك عن طريق تقديم 

ا من وجهة نظر محلل  مزيد من العروض االستثمارية للشركات اإليرانية. لكن ذلك ال يبدو ممكنا

أساس ي. الهزيمة العسكرية  عسكري إيراني ألن "إيران تعتبر وجودها في سورية صراع وجود وهو أمر
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الكاملة للحكومة السورية هي وحدها ما قد يدفع طهران ملغادرة سورية، فهي لن تنسحب، وإذا 

 –انسحبت فإنه انسحاب تكتيكي بسبب الضغط الروس ي لتهدئة األمور". /الخليج أون الين 

02.06.2018/ 

 

ا بعنوان: " .2 اللقاء الروس ي اإلسرائيلي مصير  كيف حددنشرت صحيفة )بوبليكو اإلسبانية( تقريرا

؟" تناول اللقاءات الدبلوماسية املكثفة بين الجانبين الروس ي واإلسرائيلي، وكيفية تحديدها سورية

 مصير سورية.

أن اللقاء األخير بين بوتين ونتنياهو "أكد أن مرحلة الحرب التالية في سورية ستكون في  ذكر التقرير

تفاوض الوفدان اإلسرائيلي والروس ي حول املعايير التي ستتحكم  جنوب البًلد، وهو الصراع الذي

 فيه".

ا، يوجد عدد من املتمردين املهمين؛ بما في ذلك تو  لفت الصحيفة إلى أن في هذه املنطقة تحديدا

املنتمين إلى جبهة النصرة وتنظيم الدولة، "الذين يتشاركون جزءا من هذه املناطق مع الجيش 

 اإلسرائيلي". 

الصحيفة أن إسرائيل على استعداد لقبول مبدأ "حق حكومة دمشق في استعادة األراض ي تضيف 

التي خسرتها خًلل حرب الجنوب، بما في ذلك تلك املحاذية لخط الهدنة الذي تم ترسيمه خًلل 

"، مبينة أن "األسباب التي جعلت إسرائيل تقبل بهذه التنازالت ال زالت غير واضحة، إال 1973سنة 

 املمكن أن هذه الخطوة اتخذت نزوال عند طلب موسكو، شريطة الحصول على مقابل". أنه من

كيلومترا  20عن املقابل تقول الصحيفة أن الطرفين اتفقا على منع إيران من نشر قواتها على مسافة 

من خط الهدنة، والتزامها بأال تبني أي قاعدة جوية أو قاعدة إلطًلق الصواريخ على كامل التراب 

سوري، وستكون إلسرائيل حرية التصرف ضد اإليرانيين في سورية لضمان ذلك، وفي املقابل تلتزم ال

 إسرائيل بأال تهاجم نظام األسد.

وختمت الصحيفة قولها إن "موسكو ستنقل تفاصيل االتفاق الروس ي اإلسرائيلي إلى دمشق، التي 

فاق منطقيا، مما سيجعل إيران وسورية ستنقلها بدورها إلى طهران، ومن حيث املبدأ، يبدو هذا االت

 /04.06.2018 – 21تقبًلن به". /عربي 

 

3.  
ا

"وجوه غريبة كثيرة، يخش ى األكراد من تحت عنوان نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاال

يتناول التطورات التي طرأت على عفرين بعد معركة غصن الزيتون، تغيير ديموغرافي في عفرين" 

 -وجميعهم من العرب-تزداد أعداد الوافدين الجدد تغيير الديموغرافي، حيث خاصة على صعيد ال

ا. وكذلك يزداد االستياء من الوافدين الجدد، والخوف من أن التغييرات التدريجية  أسبوعيا
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لقد أصبحت " .املستمرة قد تبشر بنقطة اشتعاٍل أخرى في الصراع املستمر منذ سبع سنوات

 ملرحلة جديدة
ا
ومحورية، حيث تتكشف طموحات القوى اإلقليمية عارية، ويتهدد  عفرين بؤرة

بشكل كبير". أما  -القائم على توازن حساس ودقيق على مدار عقود-التعايش بين العرب واألكراد 

أنقرة فتنفي ذلك، وتصرُّ على أنها تهدف فقط إلى طرد حزب العمال الكردستاني، وليس السكان 

 /09.06.2018 –/جيرون  .ن إلى الحزب املذكور املحليين الكرد غير املنتسبي

34 

 

 

 

 للكاتب اللبناني خالد غزال بعنوان "نشرت  .4
ا

النازحون بين مطرقة النظام صحيفة الحياة مقاال

" تناول فيه مأساة الًلجئين السوريين في لبنان الذي دخلوه مرغمين السوري والسندان اللبناني

ا من قبل النظام ال سوري، ويسعى بدوره لخلق التجانس االجتماعي الذي يريد، بسبب تهجيرهم قسرا

وإحداث التغيير الديموغرافي الذي يحتاج إليه لإلمساك بالبلد على قاعدة من الهوية املذهبية 

 .الصافية. لذلك فإن مدخل مناقشة مسألة الًلجئين يبدأ من سورية وسياسة نظامها تجاه عودتهم

تعود ملصالح سياسية وأغراض "دنيئة"، وليس ألجل املصلحة  يرى الكاتب أن إثارة هذا املوضوع

الوطنية، وهو كًلم حق يراد به باطل، فخلفيته هي "الصراعات السياسية الداخلية، والتغطية على 

ا بالعبء الكبير لًلجئين السوريين، على االقتصاد  فضائح وملفات داخلية" مع التسليم طبعا

 مع التسليم بضرورة عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى ديارهم. واملؤسسات اللبنانية املختلفة، و 

يرد الكاتب على وقاحة األصوات التي "تحّمل النازحين السوريين مسؤولية األزمة االقتصادية 

املستفحلة، واالنهيار االقتصادي املتوقع، وارتفاع الدين العام.."؛ بالقول إن األسباب الحقيقية 
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فالحقيقة أن العهد الجديد يسعى "إلى التغطية على الفضائح التي  ألزمات لبنان واضحة ومعروفة،

يغرق بها منذ مجيئه. من فضائح بواخر الكهرباء، إلى معالجة املشكًلت االجتماعية والحد من 

 إلى فضيحة الفضائح املتعلقة 
ا

أزماتها، إلى املشكًلت البيئية، إلى فضائح التهريب والرش ى، وصوال

تفوح منه روائح الرش ى الضخمة التي دفعت لتجنيس أشخاص ملوثون  بمرسوم التجنيس الذي

بامللفات القضائية والسرقة والنهب. يضاف إلى ذلك تخبط الحكم، رئاسة وحكومة في الصراعات 

 .على املحاصصات الطائفية وعلى اقتسام كعكة السلطة"

الديماغوجية، وهو  يشير الكاتب في نهاية مقاله إلى سبب جوهري آخر يكمن خلف هذه الحملة

اللبناني إلعادة عًلقات سمتها األساسية عودة الوصاية السورية إلى  –"التواطؤ الرسمي السوري

البلد. والقوى اللبنانية الجاهزة لهذه الوصاية متعددة وعلى استعداد لوضع خدماتها، ويأتي في رأس 

 /19.06.2018 –/تاحياة  .هذه القوى العهد ووزراؤه ونوابه"

 

 للكاتب السوري علي إيران وساعة الحقيقةعنوان " تحت .5
ا

" نشرت صحيفة العربي الجديد مقاال

لحظة  العبد هللا، تناول فيه املأزق الذي يواجه الوجود اإليراني في سورية، ويقول إن إيران "تواجه

سياسية دقيقة وحساسة، في ضوء نشوء توافق إقليمي ودولي على تحجيمها، والحد من نفوذها 

ا على تدخلها في شؤون الدول املجاورة، اإل قليمي؛ وتعّرضها لضغوط سياسية وعسكرية مباشرة، ردا

ونشر الفوض ى في هذه الدول، بإثارة انشقاقات مذهبية وحروب بالوكالة، خدمة لخطط وبرامج 

 إيرانية صرفة."

، وتحولها، بعد 1979فبعد استعراض تاريخي ملسار النظام اإليراني منذ نجاح الثورة اإلسًلمية في 

انكشاف أهدافها الحقيقية في املنطقة، وانكشاف أدواتها التي ضللت عبرها الدول العربية 

واإلسًلمية، وعلى رأسها تحرير القدس، من سياسة االستقطاب إلى سياسة االختراق، عبر استغًلل 

ضخمة من جانب أتباع املذهب الشيعي في الدول العربية من جانب، وتوظيف القدرات املالية ال

آخر، ما أدى إلى اختراق أكثر من دولة عربية والسيطرة على قرارها الوطني، واستخدمتها ورقة في 

املساومات والتأثير.  لكن، بحسب الكاتب، فإن "استمرار هذه اإلستراتيجية وتحقيقها النجاح لم 

ا في ضوء السلبيات الكبيرة والكارثية التي أفرزتها، وانكشاف أهدافها الخبيثة من تبني  يعد ممكنا

مظلومية الشيعة والدفاع عن الحق الفلسطيني املسلوب، فمعطيات املشهد السياس ي اإليراني 

واإلقليمي والدولي تش ي بتحولها إلى سبب ملحاصرة إيران، وضربها، وإخراجها من الدول التي نجحت 

وقد "بدأ العد التنازلي لهذه في اختراقها عبر هدر قدرات بشرية كبيرة، وموارد مالية ضخمة.." 

اإلستراتيجية بمحطات متتالية: هزائم عسكرية ألحقتها بها فصائل املعارضة السورية، ما دفعها إلى 

االستنجاد بالقوات الروسية، ما أدى إلى تحول روسيا إلى منافس يريد طردها من سورية، بدء 

ية التي وجهتها إسرائيل ملواقع قواتها انحسار الحوثيين املدعومين منها في اليمن، الضربات الجو 
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وقوات حلفائها في سورية، انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات 

ا دعوة  ا: إسقاط النظام اإليراني، وأخيرا ا قديما ا أميركيا
ا
االقتصادية عليها وتشديدها، واستعادتها هدف

ى خلفية تخوف روس ي من انفجار حرب إسرائيلية إيرانية روسيا لها إلى االنسحاب من سورية، عل

 شاملة في سورية"

يرى الكاتب أن نقطة ضعف املشروع اإليراني في سورية هو ارتهانها للغطاء الجوي الروس ي، فبقاء 

قواتها وقوات حلفائها يعتمد على قرار موسكو بتوفير هذا الغطاء أم ال، ويبدو أن موسكو ال تريد 

غطاء، وال تريد لسورية أن تتحول إلى ملعب إليران، فقد اتفقت مع إسرائيل على إبعاد توفير هذا ال

القوات اإليرانية عن حدود الجوالن املحتل، وسحبت غطاءها الجوي عن القوات اإليرانية 

ومليشياتها غرب نهر الفرات والبادية السورية، وتعمل على تسهيل الضغوط اإلقليمية والدولية 

ا إلخراجه، ما سيجعل بقاء القوات اإليرانية في للجم النفوذ ، سورية اإليراني، ومحاصرته، تمهيدا

. /العربي الجديد 
ا

ا قرب الجوالن، مستحيًل  /20.06.2018 –وخصوصا

 

 للكاتب روبرت فيسك، عنوانه  .6
ا

"هل تخلت أميركا والناتو عن نشرت صحيفة )اإلندبندنت( مقاال

السوري، تناول فيه املوقف األميركي من العمليات العسكرية في الجنوب  فكرة اإلطاحة باألسد"

حيث يرى الكاتب "أن الساحة اآلن تشهد لحظة ستدون في التاريخ بسبب تخلي الواليات املتحدة 

عن مطلب إسقاط بشار األسد كشرط للمصالحة في سورية"، وأن "واشنطن تسحب البساط من 

 .تحت أقدام حلفاء آخرين"

ة وضعها الروس بالكامل، يقول فيسك إن الشروط املتضمنة في وقف إطًلق النار الساري في سوري

وكان وقف إطًلق النار فكرتهم باألساس، ومن ثم، فإن واشنطن توجه رسالة واضحة لحلفائها في 

 .جنوب سورية ومعارض ي األسد بصورة عامة بأنهم لن يتلقوا أي دعم منها في هذا الصراع

في القتال على الساحة ويشير فيسك إلى أن مقاتلي "حزب هللا والحرس الثوري اإليراني" لم يظهروا 

الجنوبية، وهو ما يبدو تفاهما بين الرئيس الروس ي، فًلديمير بوتين، ونظيره األميركي، دونالد ترامب 

 .سورية فقط -حول طبيعة العمليات هناك والتي يجب أن تكون روسية 

داخلية  ويوقول فيسك إن الرسالة التي وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن العمليات في درعا هي عمليات

فقط، ولن تمتد إلى هضبة الجوالن أو أراضيها في محاولة لطمأنة اإلسرائيليين، كما أن القوى 

الغربية بعد التخلي عن حلفائها جنوب وشمال سورية تبدو في تراجع، وهو ما يعني أن الروس قد 

املتبقية في  حققوا النصر في سورية، وكذلك الحال بالنسبة إلى بشار األسد، بينما تنتظر القوات

 /27.06.2018 – 21/عربي  .شمالي سورية وجنوبها مصيرها املؤلم
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 للكاتبين، لويزا الفًلك وأسما عجرودي، بعنوان .7
ا

 45"فرار  نشرت صحيفة )الواشنطن بوست( مقاال

ألف شخص، مع تقدم الحكومة السورية إلى منطقة املتمردين، يثير مخاوف من صراع أوسع" 

ن فرار عشرات اآلالف من املدنيين من الغارات الجوية السورية والروسية، يرى فيه الكاتبان أ

وتجمعهم في عمق األراض ي التي يسيطر عليها املتمردون، قرب الحدود مع األردن وإسرائيل، قد 

يشكل بؤرة قادرة مع استمرار العنف "على زعزعة استقرار األردن املجاورة، وإشعال صراع أوسع 

 .ن"بين إسرائيل وإيرا

الجئ سوري، سارع إلى اإلعًلن أن حدوده ستبقى مغلقة أمام  700000األردن، الذي يستضيف 

الًلجئين الجدد، وكان قد أعلن في وقت سابق عن تخوفه من احتمال تدفق الًلجئين عندما أعلن 

األسد نيته االنتقال إلى الجنوب الغربي. وسيكون مصير الجنوب السوري على طاولة املحادثات 

 واإلدارة األميركية في واشنطن هذا األسبوع.   لقادمة بين ملك األردنا

أما الواليات املتحدة التي تخلت عن جزء كبير من نفوذها في الجنوب الغربي لصالح روسيا؛ أكدت 

ا التزامها باتفاق وقف إطًلق النار في املنطقة، وتخلت عن جماعات املتمردين التي دعمتها في  مجددا

 /28.06.2018 –/جيرون  وأبلغتها بوضوح أنها لن تتلقى أي مساعدة منها.وقت سابق، 

 

قالت صحيفة )هآرتس( العبرية إن "إسرائيل" لن تعارض عودة نظام األسد إلى الحدود مع الجوالن،  .8

ا من  إال أنها تصر على عدم وجود أي قوات أجنبية هناك، حتى لو اعتبر النظام هذه القوات جزءا

 .قواته

الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي رفع مستويات التأهب في مرتفعات الجوالن املحتل، وأضافت 

بسبب التصعيد األخير في جنوب سورية، نتيجة للحملة العسكرية التي يشنها النظام ضد مواقع 

 ."الفصائل هناك، واقتراب قواته املتزايد من الحدود، بحسب ما نقل موقع "أورينت نت

سرائيل" ال تتوقع مواجهة مباشرة مع قوات النظام الطائفية، إال أنها مع وبحسب الصحيفة فإن "إ

ذلك تستعد آلثار جانبية غير مباشرة قد تنتج عن هذا الهجوم الذي يشنه النظام بمساعدة روسيا 

ا عن الحدود 60وإيران ضد درعا التي ال تبعد سوى   .كيلومترا

ادة قواتها بصورة كبيرة في الجوالن، بحسب ما وال ترى إسرائيل، في هذه املرحلة، أي ضرورة لزي

ا لألوضاع هناك ا متكررا  .أوردت الصحيفة، إال أن "الجيش والحكومة في إسرائيل"، سيجريان تقييما

 /30.06.2018 –أورينت نت /
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ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية

ا في النص ف الثاني منه، فتح النظام السوري بدعم من روسيا جبهة حربية خًلل هذا الشهر، وتحديدا

في جنوب سورية، وصمتت الواليات املتحدة التي ترعى منطقة "وقف التصعيد" في الجنوب السوري، 

 وتضمنها، ما دّل على وجود صفقة تفاهم إلعادة الجنوب السوري إلى سيطرة النظام.

والية إليران بقصف مدن وبلدات عدة في محافظة درعا، بدأت قوات النظام السوري وامليليشيات امل

وتسببت بخسائر بشرية ومادية، متحدية التحذير األميركي بعدم التصعيد في هذه املنطقة، وغير مكترثة 

بتعّهد واشنطن بـ "اتخاذ إجراءات حاسمة ومًلئمة" في حال انتهاك النظام السوري التفاق خفض التصعيد 

دت فيه على "ضرورة االستمرار في تطبيق واحترام  في هذه املنطقة، عبر
ّ
بيان أصدرته الخارجية األميركية أك

وقف إطًلق النار"، وأملحت أن نشوب أي معركة في تلك املنطقة سيهدد بتصعيد كبير، وهو التحذير 

 األميركي الثاني من نوعه خًلل شهر حزيران/ يونيو.

عارضة املسلحة في جنوب سورية، والتي ما زالت من قرر النظام السوري خوض معركة مع فصائل امل

الفصائل النادرة التي تعمل تحت راية "الجيش السوري الحر"، وقال رأس النظام السوري في مقابلة 

تلفزيونية إن هناك "تواصل مستمر بين الروس واألميركيين واإلسرائيليين" بشأن الجنوب، وإنه سيستخدم 

 لحل الدبلوماس ي.القوة العسكرية في حال فشل ا

خًلل مرحلة حشد النظام السوري لقواته أنشأت فصائل املعارضة غرفة عمليات موّحدة، وأعلنت 

ا"، وقالت "نقول للعالم كله بأننا قد أدينا كل  استعدادها لصد هجمات النظام، وتوعدت بـ "تلقينه درسا

لسياس ي، ولم يعد لدينا بعد اآلن إال االلتزامات الدولية لًلتفاقيات الضامنة لوقف التصعيد وللتفاوض ا

ا في هذه الثرى املعجونة في الدماء". ا واحدا  ترويض األرض لكي تستقبل في جوفها كل من يتقّدم شبرا

رت املتحدثة 
ّ
دانت الخارجية األميركية التصعيد العسكري الذي قامت به قوات النظام السوري، وحذ

االستمرار بهذا النهج، وقالت "تواصل الواليات املتحدة  باسم الوزارة هيذر ناورت النظام السوري من

تحذير كل من الحكومة الروسية ونظام األسد، من التداعيات الخطيرة لهذه االنتهاكات". وطالبت روسيا بـ 

"كبح جماح القوات املوالية للنظام من القيام بأفعال أخرى"، لكنها في حقيقة األمر لم تقم بأي عمل يمنع 

 سوري من القصف والتقدم في الجنوب السوري.النظام ال

ا  ا أميركيًّ
ا
ا سمح  -املوقف األميركي املتهاون دفع باملعارضة السورية إلى االقتناع بأن هناك اتفاق روسيًّ

للطائرات الروسية باالنخراط في العملية العسكرية، وعزز هذه الفرضية أن الواليات املتحدة أبلغت 

لرئيسة في الجنوب ضرورة أال تتوقع حصولها على دعم عسكري ملساعدتها على فصائل املعارضة السورية ا

التصدي لهجوم قوات النظام في جنوب سورية واملناطق املجاورة لألردن ومرتفعات الجوالن السورية 
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املحتلة، وقالت في رسالة إلى تلك الكتائب املسلحة "تريد الحكومة األميركية توضيح ضرورة أال تبنوا 

 تكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري".قرارا

رفضت املعارضة املسلحة االستماع للنصيحة األميركية، من منطلق أنها "نصيحة غير منطقية" تدعو 

إلى االستسًلم للنظام أو إلى التصالح معه في أحسن الحاالت، وهو ما سيؤدي إلى إفًلت يد النظام لًلنتقام 

، وشددت على أن النصيحة يجب أن تكون موجهة للروس والنظام للمحافظة من املناطق التي ثارت عليه

 على عهودهم ومواثيقهم بخفض التصعيد وعدم قتل املدنيين.

كان قرار املعارضة السورية املواجهة، على على الرغم من معرفتها أن قدرات النظام العسكرية 

ى ما يمكن أن تقوم به هو الصمود ملدة زمنية وامليليشيات اإليرانية وروسيا مئات أضعاف قدراتها، وأقص 

بعد املدنيين عن االستهداف.
ُ
 محددة، وشددت على أنها لن تبقى في املدن حتى ت

لكن النظام السوري، وكدأبه في كل هجوم على املعارضة املسلحة، استهدف املدن والقرى بصواريخه، 

ا، ضمن سياسة تخيير الحاضنة وأوقع عشرات القتلى في صفوف املدنيين، ودمر مستشفيات وب يوتا

 الشعبية بين التدمير والتهجير أو الدفع بالفصائل التي تحميها إلى االستسًلم.

كان املوقف األميركي مفاجأة للمعارضة السورية املسلحة في جنوب سورية، وال سيما أنها كانت تحظى 

ا ف ي األردن وتديرها الواليات املتحدة وبريطانيا بدعم ورعاية منذ سنوات عبر غرفة "املوك" التي تتخذ لها مقرا

والسعودية واألردن، وهذا يعني في حقيقة األمر أن األميركيين فشلوا في إقناع الروس والنظام بإيقاف الحرب 

 ضد الجنوب، أو أنهم عقدوا معهم صفقة.

ي يصل العاصمة وفق الوضع امليداني، يبدو أن النظام السوري مهتم بفتح وتأمين الطريق الدولي الذ

ا بفتح جبهات في غرب درعا، قرب الجوالن، ربما بسبب حساسية  دمشق باألردن عبر درعا، وغير مهتم كثيرا

املنطقة التي يوجد إسرائيليون على مسافة قريبة منها، وفي ظل مشاركة ميليشيات إيرانية غير سورية في 

 الهجوم، وهو ما سيثير حفيظة إسرائيل.

ا إعًلن األردن إغًلق حدوده في وجه عشرات آالف الًلجئين الهاربين من قصف ما زاد األوضاع سو ءا

النظام وروسيا، بحّجة أن قدرته االستيعابية ال تسمح له باستقبال موجة لجوء جديدة، من ناحية املوارد 

 املالية والبنية التحتية.

ا في  ترى املعارضة السورية أن صراعات وحسابات القوى اإلقليمية والدولية ت خصوصا
ّ
النافذة تجل

ا هو تخٍل أميركي وروس ي عن اتفاق خفض التصعيد في هذه املنطقة، وبات من  درعا، وأن ما جرى عمليا

الواضح أن واشنطن تراجعت خطوات واسعة عن استراتيجية اتبعتها في الجنوب السوري، وكانت قائمة 

 املتاخم لألردن وفلسطين املحتلة. على منع قوات النظام من استعادة السيطرة على هذا الجنوب

في الغالب األعم، لن يكون هناك عمليات عسكرية شاملة في الجنوب السوري، لكن روسيا معنية 
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في املائة من  70بتمكين النظام من مساحات واسعة من مناطق الجنوب التي تسيطر املعارضة على نحو 

ا، في ما الواليات املتحدة تصّر على تح قيق طلب إسرائيل بإبعاد امليليشيات اإليرانية وتلك أراضيه حاليا

ا، في الوقت الذي ال تمانع فيه  50التابعة لـ "حزب هللا" عن حدودها، وعلى مسافة ال تقّل عن  كيلومترا

 إسرائيل وجود قوات سورية نظامية على حدودها.

ا ومساومة للمعارضة السو   وبيعا
ا

ل انتكاسة لهذه ال شك في أن املوقف األميركي كان تخاذال
ّ
رية، ويشك

املعارضة، وأثبت مرة جديدة عدم اكتراث واشنطن بالحريات وحقوق اإلنسان، وسهولة نكثها بالعهود، 

 واستغًللها ألي حليف كوسيلة مؤقتة لتحقيق أهدافها فقط.

أيقن السوريون بشكل متأخر أن واشنطن نفسها هي من أوصلت الجنوب السوري إلى هذه املرحلة، 

شارك روسيا بقتل السوريين وتًل 
ُ
عبت بمصير البشر هناك، وتقع عليها مسؤوليات تاريخية وأخًلقية، فهي ت

 في الجنوب اليوم.
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