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ا

 : نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة أوًل
 انسبي  

 
(، بل هو األقل على اإلطلق، 2019نيسان/ أبريل  10إلى  01هذه املدة )من  ، كان عدد الضحايا قليل

  90، فقد سقط بسبب العنف اوضعت الحرب على تنظيم الدولة شرق الفرات أوزارها مؤخر  أن بعد 
 

 قتيل

  15في املئة من املدنيين، وبين هؤالء  56في املئة منهم من العسكريين، و 44فقط، 
 

 نساء. 8و طفل

بسبب توقف الحرب  افي املئة من عدد القتلى( أيض   12كوسيلة للقتل ) اع دور الطيران الحربي كثير  تراج

 في املئة( 20الشاملة على داعش، وازدادت حصة املفخخات واأللغام )

ضحية(، رغم أن أعداد الضحايا ونسبهم انخفضت  34بقيت دير الزور في الصدارة من حيث عدد الضحايا )

أعدادهم ونسبهم للمدد السابقة، واالنخاض الرئيس هو في عدد القتلى العسكريين. وتأتي إدلب  بشكل هائل عن

  28في املرتبة الثانية بحصيلة مقداره 
 

ا من املدنيين الذين سقط معظمهم بسبب في املئة منهم تقريب   80، قتيل

 قصف قوات النظام املتكرر لريف املحافظة.

ى استمرار "فريق االستجابة األولية" التابع لـ"مجلس الرقة املدني" في انتشال نشير إل افي ملف الضحايا أيض  

ما يبدو وكأنه  ، فياجثة يومي   15الضحايا من املقابر الجماعية التي خلفتها داعش في الرقة، وبمعدل يومي بحدود 

 نبع من الجثث ال ينضب.

إلى عدد الوفيات الهائل من األطفال في مخيم الهول في الحسكة، بسبب سوء الرعاية الصحية  انشير أيض  

ألف نازح( الذي يضم نازحي مناطق سيطرة داعش شرق  73ونقص األدوية واألغذية في هذا املخيم العملق )

م تأكدنا من أسباب الفرات، ومعظمهم من النساء واألطفال. لكننا لم نسجل هؤالء الوفيات في قوائمنا لعد

 وفاتهم، أو بتعبير آخر، لصعوبة ربط هذه األسباب بالحرب والعنف. 

ما  ،في املشهد امليداني كان األبرز هو القصف املتكرر لريف إدلب من قبل قوات النظام والطيران الروس ي

ا تسببو تسبب بسقوط كثير من املدنيين،  تل فيها  أيض 
ُ
وأصيب  اشخص   12بمجزرة في كفر نبل بريف إدلب، ق

 عشرات. 

نشير إلى عودة النشاط للخليا األمنية في ريف إدلب، وتنفيذها لعدد كبير من  افي املشهد امليداني أيض  

 داعش.     عمليات التفجير، منها أربعة في يوم واحد. واملتهم دائما في هذه التفجيرات، حسب هيئة تحرير الشام، هو

عِلنعلى صعيد العملية السياسية، 
ُ
( في العاصمة 12ستانة )الجولة رقم آعن جولة جديدة ملحادثات  أ

أشار الرئيس التركي ُبعيد لقائه مع نظيره و من نيسان/ أبريل الجاري،  26و 25الكازاخية "نور سلطان" يومي 

هذه املرة، وهي األردن والعراق ولبنان وأملانيا الروس ي في موسكو، إلى إمكان دعوة خمس دول جديدة للمشاركة 

 أن ذلك سيقوي من مستوى القرارات.   ابين  والصين، م
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 ا: الضحاياثانيا 

  1بيانات عن الضحايا 

 ؛( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

 
 

 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 

                                                             
  :البيانات على ملحظات1

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

ا لدينا املسجل العدد يكون  لذلك، (الضحايا عن أخبار) فقرة  .الحقيقي العدد من أقل غالب 

ا يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى دنع الفئات، في تفصيل دون  من أعداد ورود عند - ا ارتفاع   في وهمي انخفاض يقابله الرجال، من املسجلين القتلى أعداد في وهمي 

 .الفئات باقي من املسجلين أعداد

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

  .القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -

الفئة

ق
ش

دم

ق
ش

دم
ف 

ري

عا
در

اء
يد

سو
ال

رة
ط
ني
لق
ا

ص
حم

اة
حم

ب
حل

ب
دل

أ

س
طو

طر

ية
ذق

ال
ال

قة
لر

ا

ور
لز

 ا
ير

د

كة
س

ح
ال

ئة
لف
 ا
ج
م

%

%4363244044مقاتل

%246211517طفل

%114289امرأة

%12312272730رجل مدني

%10000058220041005056مج القتلى المدنيين

%1000045112800734090100مج القتلى حسب المحافظة

%1%0%0%0%0%4%6%12%31%0%0%8%38%0%100%

ضحايا الثلث 1 من شهر 04 / 2019 - حسب الفئة
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  ؛( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات2والجدول رقم )
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%

%45614194853اشتباكات ومعارك عادية

%651112قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
31591820%

%113167تعذيب وإعدامات

%14278اغتيال وقنص

%00أخرى

%1000045112800734090100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%1000045112800734090100إجمالي الضحايا

%1%0%0%0%0%4%6%12%31%0%0%8%38%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 1 من شهر 04 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 
 

 
 

 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 
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   ؛أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا حسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصفر

 
 

 أخبار عن الضحايا 

  85ا بينهم مدني   334وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل   .أ
 

سورية خلل امرأة في  63 وطفل

 –/سمارت  .منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية اشخص   154، 2019شهر آذار 

01.04.2019/ 

 451خلل شهر آذار / مارس الفائت، منهم  اشخص   955وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان، مقتل  .ب

  193بينهم  امدني  
 

 /01.04.2019 –سيدة. /املرصد السورية  106و طفل

  13توفي  .ج
 

جراء سوء األحوال الصحية واملعيشية في مخيم الهول للنازحين، الذي يضم عناصر  طفل

على األقل عدد األطفال الذين فارقوا  207، ليرتفع إلى مختلفة جنسيات من ”اإلسلمية الدولة“تنظيم 

. /املرصد السوري 2019نيسان / أبريل  2وحتى اليوم  ،2019الحياة منذ الرابع من كانون الثاني/ يناير 

– 02.04.2019/  

سورية غرقوا خلل  497قالت "مارتا سانشيز ديونيس" املسؤولة في مشروع "املهاجرون الضائعون" أن  .د

على األقل في شرقي البحر املتوسط،  219، بينهم اتعملية الهجرة إلى أوروبا في السنوات الخمس األخير 

 /04.04.2019 –املنطقة الوسطى من البحر املتوسط /شام في  278و

  241كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن مقتل  .ه
 

 طفل

   /05.04.2019 –. /شام 2019نيسان  5بسبب الحرب في سورية لغاية  افلسطيني  

جثة جديدة من مقبرة  18األحد،  ،املدني" انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة .و

، 2019كانون الثاني/ يناير  22الفخيخة الجماعية في محافظة الرقة. وكان الفريق قد بدأ االثنين 
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 800و 600حيث تشير اإلحصاءات األولية لوجود مابين  هذه املقبرة   بالعمل على انتشال الجثث من

 /07.04.2019 –/سمارت ."جثة، بحسب "مجلس الرقة املدني

 

 
ا
 ا: التغييب القسري ثالث

حالة اعتقال قسري في سورية خلل آذار/  357وثقت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان( أكثر من   .أ

. /الشبكة السورية لحقوق معظمها مارس املاض ي، وقالت إن نظام األسد مسؤول عن تلك الحاالت

 /01.04.2019 –اإلنسان 

 

 النزوح والتهجير واللجوء: ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

عائلة بسبب قصف قوات النظام السوري  22746ثق "فريق منسقو اإلستجابة" االثنين، نزوح و  .أ

 141406. وقال الفريق إن 2019وروسيا على شمالي سورية منذ بداية شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار 

نسمة نزحوا في املناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام في محافظات حماة وإدلب وحلب. /سمارت 

– 01.04.2019/ 

% من اللجئين الفلسطينيين السوريين 60قالت وكالة غوث وتشغيل اللجئين "األونروا"، إن أكثر من  .ب

الجئ، يعانون من النزوح داخل سورية. وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابها ضرر.  438000البالغ عددهم 

  /01.04.2019 –الجئ فلسطيني. /شام  120000كما نزح خارج البلد أكثر من 

تعرضت عشرات املخيمات املنتشرة في الشمال السوري لعواصف مطرية ألحقت بها الخراب والدمار،  .ج

تلك الواقعة في ريفي إدلب الشمالي والغربي، على الشريط الحدودي بين سورية وتركيا.  اخصوص  

 /02.04.2019 –املرصد السوري /

خلل الشهرين املاضيين نتيجة تصاعد األعمال ا نزحوا ألف شخص   90قالت األمم املتحدة، إن  .د

 /06.04.2019 –. /سمارت هاووسط سورية العسكرية شمالي

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

في عقدته في العاصمة االثلثاء، خلل مؤتمر صح ،قالت نائبة األمين العام لألمم املتحدة أمينة محمد .أ

بيروت: "سنتمكن من إيجاد حل ألزمة اللجئين السوريين في لبنان، ال سيما أننا نتعاون مع الحكومة 
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السورية في هذا الصدد )...( أظنكم تريدون عودتهم إلى بيئة آمنة، هذا مهم للغاية )...( وهذا ما نعمل 

 /09.04.2018 –عليه في األمم املتحدة". /سمارت 

الجئ سوري بينهم سبعة أطفال وامرأة من مدينة الجزائر إلى  18رحلت السلطات الجزائرية الثلثاء،  .ب

 /09.04.2019 –مخيم للجئين على حدودها مع دولة مالي. /سمارت 

أعلنت جمعية رجال ورواد األعمال السوريين "سياد"، بلوغ قيمة استثمارات السوريين في تركيا نحو  .ج

 /09.04.2019 –/شام  .مليار دوالر 1.5

 

 3(2): املشهد امليداني اخامسا 

 امليداني املشهد تطورات .1

شخصا قتلوا وأصيب  12قال عبادة ذكرى مدير الدفاع املدني في منطقة كفر نبل إن ما ال يقل عن  .أ

  /04.04.2019 –العشرات نتيجة قصف الحكومة السورية للمدينة يوم الخميس. /رويترز 

عنصر من  200كشف مصدر أمني في محافظة األنبار العراقية، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت  .ب

 /07.04.2019 –اعش إلى السلطات العراقية، وجميعهم من الجنسية العراقية. /شام تنظيم د

عادت الحركة النشطة للخليا األمنية املسؤولة عن عمليات التفجير بريف إدلب، مسجلة اليوم أربع  .ج

 –/شام  .تفجيرات في مناطق متفرقة ضمن املدن الرئيسة تسببت بسقوط ضحايا وجرحى

08.04.2019/ 

در أمني في شمال سورية إن قنبلة انفجرت في مدينة الرقة السورية ما أدى إلى مقتل ثمانية قال مص .د

 /09.04.2019 –أشخاص يوم الثلثاء بينهم أربعة أفراد من قوات سوريا الديمقراطية. /رويترز 

 

 4خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

                                                             
 .وما يترتب عنها يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها 2
 .ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية 3
شبه ثابتة في جميع مناطق القطر بعد إنهاء سيطرة تنظيم الدولة شرق الفرات، ولم يعد ثمة معنى من مواقع السيطرة والنفوذ  أصبحت 4

 .إيراد الخرائط التفصيلية في كل مرة
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   2019/ 04 / 01آخر تحديث  –  املصدر: جسور  
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 5يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية  تيالرسم البياني اآل -

  
 2019/ 40/  10تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
والسبب الرئيس هو  ،في املواقع األخرى  االختلف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، ونظيرتهاثمة بعض  5

ا، تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات، واملشار إليها على الخريطة ببقعة رمادية مخططة.    املساحة التي ما زالت، نسبي 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 مناطق القصف الروس ي ومسار الدوريات التركية في ريف إدلب.  ( أدناه ت

 
   2019/ 04/  03آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب 
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 : املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرتهاسادسا 

 السياس ي املستوى  على .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3

 مرور بمنع ملصر أوعزت األميركية القوات“ إن ،االثنين خميس، عماد حكومة النظام السوريقال رئيس  .أ

". وأضاف أن األزمة البلد في طاقة أزمة حدوث إلى أدى ما السويس، قناة من إيرانية، نفط ناقلة أي

ا نفط برميل مليوني تدفق توقف“بدأت منذ ستة أشهر، عندما  خط االئتمان  ضمن سورية، إلى شهري 

ا ،”االيراني  ناقلت بتمرير إقناعها في فشلت املصرية الحكومة مع االتصاالت كل أن“ إلى النظر الفت 

هو "إعلن القوات األميركية أن كل ناقلة نفط  ا". وأضاف خميس أن ما زاد األمر سوء  اإليرانية النفط

متجهة إلى سورية، هي هدف لنيرانها، إضافة إلى املراقبة الشديدة التي فرضتها على األفراد والطواقم 

والسفن، والتشدد في منع التحويلت، وغيرها من اإلجراءات التي جعلت استيراد النظام للنفط 

ا". /جيرو ا جد  ا صعب   /09.04.2019 –ن ومشتقاته أمر 

سيما  ردت الحكومة املصرية على الشائعات واألنباء املنتشرة، حول منع السفن املتجهة إلى سورية ال .ب

 /10.04.2019 –اإليرانية من عبور قناة السويس، مؤكد أنها عارية تماما من الصحة. /شام 

 

 ( 6): املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها اسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض  اتقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيا أو عسكري  ألغراض هذا ال 6

 النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. 
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 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد   

 

 
ا
 : املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتهااثامن

 السياس ي املستوى  على .1

العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، استعداد "قسد" ملا أسماه التفاوض أعلن القائد  .أ

 
 
تحقيق أمرين لذلك، هما خروج تركيا من عفرين وتخليها عن تهديد شمال وشرق  امع تركيا، مشترط

  /08.04.019 –/شام  .سورية

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد  .أ

 

 على املستويات األخرى  .3

شاحنة محملة باملحروقات، من املناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا  200خرجت أكثر من   .أ

الديمقراطية" شمالي شرقي البلد، إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وقال مصدر من 

شاحنة محملة بمادة املازوت  200"الجمارك" التابعة لـ"اإلدارة الذاتية" الكردية، السبت، إن أكثر من 

ا أن هذه الشحنات تتم خرجت من مدينة الطبقة بالرقة، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري. مشير  

 /06.04.2019 –باتفاق تجاري بين "قسد" والنظام. /سمارت 

أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، أن اآلالف من عناصر مسلحي تنظيم  .ب

من خطر  اعوائلهم معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، محذر  داعش وعشرات اآلالف من 

. ودعا إلى محاكمة عناصر داعش املعتقلين في شرقي سورية امحاوالت داعش إعادة تنظيم نفسه مجدد  
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من قبل محكمة دولية يكون مقرها في مدينة عين العرب "كوباني" "وتستطيع حماية حقوق جميع من 

 /07.04.2019 –رهابيين". /شام تضرروا على يد هؤالء اإل 

، بتطبيق ةبدأت هيئة املالية التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق سيطرة قسد شرقي سوري .ج

"النظام الضريبي" املتمثل في استحصال الضرائب من الشركات، التجار، املعامل، وسيارات الشحن، 

ٍّ منها اوذلك وفق  
 /10.04.2019 –/شام  .لدخل كل 

 

: املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل اتاسعا 

 املتحالفة معه

 السياس ي املستوى  على .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 

 

 : املستجدات على صعيد العملية السياسيةاعاشرا 
يوم الخميس، أنه من املقرر أن تعقد الجولة  كازاخستان، مختار تليبيردي،أعلن نائب وزير خارجية  .أ

نيسان الحالي في العاصمة الكازاخية "نور  26و 25حول سورية يومي  ةستانآاملقبلة من محادثات 

 /04.04.2019 –". /شام السلطان

ح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تشارك خمس دول جديدة، في محادثات  .ب الخاصة  ةتانسآرج 

ا ،”بسورية التي سُتعقد نهاية الشهر الحالي، وهي األردن، العراق، لبنان، أملانيا والصين : مضيف 

 /10.04.2019 –جيرون /. ”الدولي املستوى  على أقوى  ستصبح إليها التوصل سيتم التي القرارات“

 



 2019 أبريل نيسان/الثلث األول من شهر  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
16 

 حادي عشر: املستجدات على صعيد العدالة
 ال يوجد 

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة ثاني عشر:   املستجدات في مو

 األميركية املتحدة الوًليات .1

مايك بومبيو، األربعاء، في لقاء جمعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو  قال وزير الخارجية األميركية .أ

رة تداعيات“في واشنطن: إن أي عملية عسكرية تركية شمال شرق سورية سيكون لها   .”محتملة مدم 

  /04.04.2019 –جيرون /

النظام السوري كية وفرنسا وبريطانيا عزمها على محاسبة ير أكدت كل من الواليات املتحدة األم .ب

ية في سورية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية على مجزرة الكيماوي التي و الستخدامه األسلحة الكيما

 ،. وقالت حكومات الدول الثلث في بيان مشترك2017ارتكبتها قواته في مدينة خان شيخون بإدلب عام 

  دالسبت، إن هذه الهجمات تع
 
 الكيميائية لألسلحة استخدام أي من نحذرو" ،ا لألعراف الدوليةانتهاك

 لرجال قتله على ومحاسبته املناسب، بالشكل الرد على عزمنا في ثابتين ونظل األسد، نظام قبل من

 /06.04.2019 – سمارت". /الفظيعة األسلحة هذه باستخدام أبرياء وأطفال ونساء

 

 روسيا اًلتحادية .2

الخارجية الروسية، إن مصير "بشار األسد"، ال تجري مناقشته في قالت املتحدثة باسم وزارة  .أ

ة أن هذه القضية صفحة مطوية. وأضافت أن بيناملفاوضات الخاصة بتسوية القضية في سورية، م

"األسد رئيس فعلي لدولة ذات سيادة. والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر من سيدير بلده وكيف 

 /05.04.2019 –ر الجديد من أجل ذلك". /شام ينبغي العمل على وضع الدستو 

نيسان/ أبريل، مع نظيره  7األحد ، يوم فيادان وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، في مؤتمر صح .ب

األردني أيمن الصفدي، في العاصمة األردنية عمان، القرارات األميركية املتعلقة بالجوالن والقدس، 

وحول التسوية . ”صوص الجوالن والقدس، ونعتبرها غير شرعيةخب األميركية القرارات ندين“وقال: 

( …) الدولية القرارات أساس على سورية، في السياسية التسوية تناولنا لقد“السياسية في سورية قال: 

 –جيرون /. ”جنيف في الحوار إلعادة خطوات يتخذوا أن املتحدة األمم في زملئنا من نأمل

07.04.2019/ 
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عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب  ، فييوم االثنين ،الرئيس الروس ي فلديمير بوتينقال  .ج

 –أردوغان في موسكو إن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في محافظة إدلب السورية. /رويترز 

08.04.2019/ 

ن احتمال تنفيذ عملية إقال مبعوث الرئيس الروس ي املعني بشؤون سورية، ألكسندر الفرينتييف،  .د

 /08.04.2019 –ا يزال قائما، إال أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد. /شام معلى األرض في محافظة إدلب 

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ال يوجد 

 

 الدول العربية .4

ا مقال األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس األحد، إن عودة سورية إلى املنظمة  .أ

ا، وأن هذا املوضوع "أثير بشكل غير رسمي في التشاور بين وزراء الخارجية العرب". ا مبكر  تزال أمر  

ألمر غير ناضج، فيما وأضاف أنه موضوع حساس، و"تكمن حساسيته في أنه كلما أثير قال البعض إن ا

يرى البعض اآلخر أنه ليس على جدول أعمالنا، وآخرون قالوا نحتاج لعملية سياسية وأرضية يلتقي 

 /01.04.2019 –فيها السوريون". /شام 

ا لقاء قيامها ا كبير  قال ملك اململكة األردنية الهاشمية عبدهللا الثاني، السبت، إن بلده دفعت ثمن   .ب

 1.4 حوالىووفق بيانات لألمم املتحدة، يستضيف األردن  ه اللجئين الوافدين إليها.بالعمل الصحيح تجا

   /06.04.219 –ألف الجئ. /شام  650منهم  ،مليون سوري

 

 إيران .5

قال رئيس لجنة األمن القومي اإليراني، حشمت هللا فلحت بيشه، أن طهران تغض النظر عن حديث  .أ

 –ا لتحويل سورية إلى ساحة حرب. /شام إيرانية في سورية تجنب  تل أبيب باستهداف مواقع 

10.04.2019/  
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 تركيا .6

في مشترك مع نظيره الروس ي ااالثنين، خلل مؤتمر صح ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  .أ

وقفنا عائقا فلديمير بوتين: "حققنا نتائج إيجابية خلل الفترة املاضية في إدلب وغيرها من املناطق )...( 

أمام ارتكاب املجازر بحق املدنيين وحصلنا على النتائج )...( نسعى لكي يسود األمن فيها كما جرى بمدينتي 

 /08.04.2019 –/سمارت  ."جرابلس والباب في حلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلده وروسيا اتفقتا على العمل سوية ضد  .ب

 /10.04.2019 –ا مواصلة عملهما على تنفيذ اتفاق إدلب. /شام املقاتلين األجانب في سورية، مؤكد  

 

 إسرائيل .7

 وزير ونشر املحتل، السوري الجوالن في يهودي ألف 250 نحو توطين أجل من خطة، ”إسرائيل“وضعت  .أ

 250االستيطانية، الستيعاب  الوحدات من اآلالف عشرات بناء“ خللها يتم خطة اإلسرائيلي اإلسكان

ألف وحدة استيطانية في مدينة )كتسرين(  30، وتشمل بناء ″2048ألف يهودي بحلول العام 

ا.  33االستيطانية، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجوالن، تضافان إلى  مستوطنة قائمة هناك حالي 

  /02.04.2019 –جيرون /

 

 ملنظمات ذات الصلة  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، وا .8

أعلنت األمم املتحدة، يوم الثلثاء، أن سورية من ضمن ثماني دول شكلت ثلثي إجمالي عدد األشخاص  .أ

املعرضين لخطر املجاعة في العالم، بحسب ما ذكرت منظمة األغذية والزراعة )فاو( في تقريرها العاملي 

 /02.04.2019 –/جيرون  .2019حول أزمات الغذاء للعام 

جدد األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد موقف املنظمة الدولية إزاء سيادة سورية  .ب

في مشترك عقده، يوم األربعاء، مع ا، وذلك خلل مؤتمر صحاعلى مرتفعات الجوالن املحتلة إسرائيلي  

ة على ضرورة احترام وزير الخارجية املصري سامح شكري، في القاهرة. وقال "إن األمم  املتحدة مصر 

 /03.04.2019 –سيادة سوريا على أراضيها، ومن ضمن ذلك الهضبة املحتلة" /شام 

طالب األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، مجلس األمن الدولي، بـ "وحدة الصف"  .ج

 /05.04.2019 –/شام  ة في سورية من العقاب.ويلضمان عدم إفلت مستخدمي األسلحة الكيما
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 أخرى  .9

 ال يوجد 

 

 7ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
ا عن طريقة عمل )هيئة تحرير الشام( في سورية، قالت فيه إن ا خاص  نشرت صحيفة اإلندبندنت تقرير   .1

دولة إسلمية خاصة بها، ولديها الهيئة تشبه "تنظيم داعش" إال أنها تعمل بطريقة أكثر ذكاء  إلنشاء 

خطة مدروسة وطويلة األمد، على عكس التوسع السريع الذي قام به "داعش" وجذب اهتماما واسعا 

 .ضده

ونقل التقرير عن نيكوالس هيرسمن "مركز أبحاث األمن األمريكي الجديد" قوله، إن "هيئة تحرير الشام 

لى "السماح للفصائل األخرى بالوجود، إال أنها كما تشترك في الهدف نفسه مع داعش" لكنها اعتمدت ع

مؤسسات املافيا القوية، تحتفظ بالقدرة على استخدام القوة الساحقة ضد أي كيان يظهر ويعارض 

وأضاف هيرسمن: "وضعت الهيئة نفسها في موضع املسيطر على النقاط الحدودية الرئيسية  ."وجودها

ن املدينة وإليها، والتي تعتبر بمثابة شرايين رئيسية للمنطقة" في إدلب، وسيطرت على الطرق املؤدية م

 من خلل هذه الطريقة، تحولت الهيئة إلى "القوة املسيطرة في إدلب وذات السيادة الفعلية هناك".

أما تشارلز ليستر، من "معهد الشرق األوسط" فنوه إلى الطريقة التي تتعامل بها الهيئة مع التهديدات 

 الخارجية امل
 

من التراجع والسعي إلرضاء الناس، تقوم استراتيجية الهيئة على الرد  تزايدة وقال: "بدال

 بشكل عدواني، واتخاذ إجراءات صارمة إلظهار سلطتها مرة أخرى".

يخلص التقرير إلى أن الهيئة تحولت إلى نسخة أخرى عن نظام )األسد( الذي تأمل في استبداله، وهي 

اآلن حبيسة إدلب، وقد أصبحت الطريقة الوحيدة إلنهائها هي إخراجها من هناك بالقوة، ما قد يؤدي 

 /02.04.2019 –إلى مقتل عدد من املدنيين من أبناء املنطقة ومن النازحين. /أورينت نت 

 

ا يتحدث عن جيل الحرب الضائع في سورية، وهم األطفال نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقرير   .2

 الذين فقدوا التعليم املنظم، خاصة في مناطق تنظيم الدولة. 

ألف طفل في سن املدرسة يعيشون اآلن في مخيم الهول، شمال شرق  25 ىيشير التقرير إلى أن حوال

م األطفال الذين كانوا يقيمون في مناطق تنظيم الدولة وقضوا سنوات حياتهم األولى سورية، وه

                                                             
ا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها  7  التقريرغالب 
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يتعلمون عن "الجهاد والسلح"، وعن مبادئ التنظيم وأساليبه البربرية، ودرسوا املقررات الدراسية 

ن التي مجدت "الفتوحات" ومعارك الجهاديين. وهؤالء األطفال يمثلون عينة من مليين األطفال الذي

مليون طفل في سورية خارج  2.1 ىيطلق عليهم "الجيل الضائع في سورية"، ويقدر عددهم بحوال

 مليون آخرين يواجهون خطر التسلل من املدرسة. 1.3املدارس، باإلضافة إلى 

يلفت التقرير إلى أن ما يفاقم هذه املشكلة هو حجم الدمار الذي أصاب املدارس، حيث تعرضت ثلث 

كامل، وثلثها اآلخر تحول إلى مراكز استيعاب للجئين أو إلى قواعد عسكرية. يفاقم من املدارس لدمار 

ألف معلم وتربوي، أو تركوا أعمالهم بسبب  140 ىنقص املعلمين، حيث غادر البلد حوال ااملشكلة أيض  

 /03.04.2019 – 21عربي /العنف وانقطاع الدخل. 

 ير نشرت مجلة "نيوزويك" األم  .3
 

" يرى كاتبه في سورية، نار الحرب ما زالت تحت الرمادبعنوان " كية مقاال

 . ةدائم صورةاالضطرابات بأن العقبات الجمة أما إعادة اإلعمار في سورية ستشكل بيئة خصبة لتفجر 

 وإعادة املستمرة، األهلية الحرب إنهاء هو حاليا، قال الكاتب إن التحدي األكبر الذي تواجهه سورية

ومن غير املحتمل أن تحدث في أي وقت قريب.  شاقة مهمة لكنها والنازحين، اللجئين مليين إلعادة البناء

ألن "طبيعة الحكومة السورية والشكل املحتمل ألي اتفاقات إلنهاء الحرب ينذران بسلم فارغ، إن لم 

ا، وسنوات من املعاناة اإلضافية ا متجمد  ما يحتمل أن يثير املزيد من الصراع في املنطقة،  ،يكن نزاع 

 
 
 يين".لإلرهاب امستمر   اويوفر ملذ

قدر بـ 
ُ
مليار دوالر حسب الحكومة السورية، لكن إعادة  400يقول الكاتب إن كلفة إعادة اإلعمار ت

 
 

من ذلك، قد تكون هناك إعادة إعمار مجزأة،  اإلعمار لن تأتي طاملا بقي بشار األسد في السلطة، وبدال

 املقربين. روعاتومن املرجح أن يستخدم النظام إيراداتها لدعم مش

في املقال أن روسيا وإيران ال تملكان املوارد إلعادة اإلعمار، لكنهما ستسعيان لـ"إعادة بناء البنية جاء 

التحتية للنفط والغاز، واملشاركة في بعض عمليات إعادة البناء عندما يمكنهم الحصول على التمويل 

 .وربما حق امللكية، لكن العقوبات املستقبلية قد تعطل هذه الجهود التافهة"

الذي تمت املوافقة عليه  2254يقول األميركيون واألوروبيون إنهم "ملتزمون بقرار مجلس األمن رقم 

ا ألعلى املعايير  باإلجماع، والذي يدعو إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي وانتخابات حرة ونزيهة، وفق 

 ذلك. الدولية للشفافية واملساءلة"، لذلك يرفضون دعم إعادة اإلعمار قبل تحقيق

أما الصين، فـ"تميل إلى أن تكون حذرة من االستثمار في مناطق الحرب، وتمويلها يأتي إلى حد كبير في 

ا ما تنفذ من قبل الشركات الصينية، بدال من املنح أو شكل قروض ملشاريع بناء البنية التحتية، وغالب  

 االستثمار".
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ا من اإلجراءات األمنية الداخلية الصارمة التي يختم الكاتب مقاله بالقول: "إن السوريين سيرون نوع  

أدت إلى ثورات في البداية"، ما سيوفر الوقود ملزيد من االضطرابات والتحديات األمنية لسنوات قادمة. 

  /06.04.2019 –مركز الشرق العربي /

 

 ادعاء نظام األسد بالنصر" انتصار املهزومميشيل كيلو يناقش في مقال له في العربي الجديد بعنوان " .4

نصف مساحة  حوالىيقول كيلو إن ادعاء األسد بالنصر كذبة كبيرة، ألن األسدية فشلت في استعادة 

سورية، على الرغم من الحرب الضروس التي تخوضها كل من روسيا وإيران إلى جانب النظام، وعلى 

 ا يحارب إلى جانب النظام بتوجيه وإشراف إيراني.. ا إرهابي  الرغم من وجود اثني عشر تنظيم  

، يرى كيلو أن نظام األسد "صار من املاض ي، بعد أن نشر منقذوه الروس، قبل عامي ن، مسودة دستورٍّ

بأن النظام األسدي غير قابل لإلنقاذ، حيث رسمت هيكلية نظامٍّ ال  اهي أول وثيقة رسمية تعترف ضمن  

 صبيانية قاتلة، في التلعب 
 
يشبه األسدية في بنوده الرئيسة، وقد فهم األسد ذلك، وبدأ يمارس لعبة

 . "على املصالح والتوازنات بين روسيا وإيران

نه "إذا كانت الثورة لم تنتصر، فهذا ال يعني أن مطالبها ال تحمل طابعا مستقبليا سيجسده يقول كيلو إ

النظام السوري البديل، أو أن أحدا في وسعه إعادة الشعب السوري إلى ما قبل منتصف مارس/ آذار 

ذوا رأسه انتصار "من سلم وطنا يرفضه إلى مستعمرين وغزاة أجانب لينق ا". لكن ذلك ال يعني أبد  2011

... لقد آن األوان ألن يخجل من الحديث عن انتصار، بينما يمارس الروس واإليرانيون سيادة دولوية في 

 /06.04.2019 –. /العربي الجديد "مناطقه، من دون أن يدري 

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
، 12)نور سلطان( بنسخته الـ  ةستانآفية املتوالية املتعلقة باجتماع االتصريحات الصحبدأت هذا الشهر  

 25الخاصة بسورية التي سُتعقد في  وأعلن األتراك أن خمس دول إضافية يمكن أن تشارك في هذه االجتماعات

القرارات التي سيتم  الشهر الجاري، وهي األردن والعراق ولبنان وأملانيا والصين، وأعرب عن قناعته بأن 26و

 التوصل إليها ستصبح أقوى على املستوى الدولي.

ت، من املستبعد أن تشارك نفسه في هذه االجتماعات، لكن في الوق  ااملبعوث األممي يمكن أن ُيشارك أيض  

، بسبب رفضها لسحب البساط من جنيف كلها االجتماعات املاضية الواليات املتحدة، حال هذا االجتماع كحال

 وسوتش ي. ةستانآإلى 
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ع في عدد املشاركين في االجتماعات، وحرص روسيا على أن يكون هناك عدد كبير من  يعيدنا هذا التوس 

الرئيس يعيدنا ذلك إلى تصريحات  ؛فيه، حتى لو كانت غير ذات تأثير في سياق امللف السوري املسهمةالدول 

بوتين في اليوم األخير من شهر شباط/ فبراير املاض ي، الذي كشف فيها عن وجود خطة روسية الروس ي فلديمير 

إلنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول املنخرطة في النزاع السوري، وبالدرجة األولى القيادة السورية، 

 بؤر لإلرهاب".، تتولى مهمة "االستقرار النهائي بعد القضاء على جميع او"ربما" املعارضة أيض  

من األراض ي جميعها إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب القوات األجنبية  ئذأشار بوتين في حين

د أن القضاء على آخر بؤر  حافظةالسورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع امل
 
على وحدة أراضيها، وأك

 اإلرهاب في سورية "سيتم في القريب العاجل".

سرائيل أعلنت إال يعرف تفاصيله، وحدها  الى هذا اإلعلن الروس ي في حينه، باعتبار أن أحد  لم ُيعلق أحد ع

معرفتها بالخطة، وقال مصدر حكومي إسرائيلي رفيع، في عقب الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

الدول لدراسة مسألة إبعاد  نتنياهو إلى موسكو، إن روسيا وإسرائيل ستشكلن فريق عمل بمشاركة عدد من

 دون أن يوضح إن كان هذا الفريق هو نواة املجموعة الدولية الجديدة أم ال.من القوات األجنبية من سورية، 

، ومن توسيع الدول املشاركة واملسهمة في هذه ةستانآما يبدو من  الخطط الروسية هذه ستبدأ في

طط في الغالب األعم غير مضمونة النجاح، فما يؤكد عدم وعلى دفعات، لكن هذه الخ ااالجتماعات، تدريجي  

 
 

استئصال اإلرهاب،  إمكان تشكل مثل هذه املجموعة هو الشروط التي وضعها بوتين لتشكيلها، فقد اشترط أوال

وهو ال يعني بالتأكيد فقط تنظيم الدولة اإلسلمية وجبهة النصرة، بل يعني كل املعارضة السورية املسلحة، 

ها بأدبياته وتصريحاته مجموعات إرهابية بغض النظر عن أيديولوجياتها وفكرها واعتدالها، كذلك دالتي يع

من سورية، وهو ُيدرك أنه لن يستطيع فرض خروج األطراف املعنية، جميعها اشترط سحب القوات األجنبية 

انون، مع وجود كم هائل من كإيران وأميركا وتركيا والدول العرببة وامليليشيات املتعددة واملنفلتة من أي ق

 تضارب املصالح والعداء والتناقض بينها.

أن توصيف القوات األجنبية  رى كذلك هناك نقطة أخرى ستمنع تشكيل هذه املجموعة، وهي أن روسيا ت

التي دخلت إلى سورية بطريقة غير شرعية، ال يعنيها ال هي وال إيران، ألنهما في سورية بطلب رسمي من النظام 

 كم، وهو منطق ترفضه كل القوى واألطراف التي لها علقة بامللف السوري.الحا

ه لهم الدعوات، وهذا التحديد وحده كاف لتفشيل تشكيل املجموعة، فقد  د بوتين من ستوج  كذلك حد 

دعى اقال إن أهم املشاركين هو "القيادة السورية"، واستبعد تقريب  
ُ
"، أي املعارضة السورية التي قال إنها "ربما ت

لطرف النظام السوري ضد املعارضة قبل أن تتولد هذه املجموعة، وبهذا يكون بوتين  اصريح   اه اتخذ موقف  إن

  ،هذه املجموعة اقد شل  مسبق  
 
 تحول دون تشكيلها. اووضع شروط
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ة روسية بشأن سورية، فهي دائم   امن شبه املؤكد أيض  
 
نفسها  دتع اأن الواليات املتحدة لن توافق على خط

قرر 
ُ
 ودعمها مواشنطن  دون موافقةمن في املنطقة، و  ةاألقوى وامل

 
روسية من هذا النوع لن ترى الخطة  ناورة

 النور، كما أن األمم املتحدة سترفض أن تكون تابعة ملجموعة تتزعمها روسيا.

زالت الشكوك تحوم حول  امالعسكري ملوسكو لم ُيترجم حتى اآلن إلى نجاح سياس ي على األرض، و االنتصار 

  ةستانآنجاح اجتماعات منصة 
 
طراف اإلقليمية والدولية، فرضها على السوريين وعلى األ  االتي حاول الروس عبث

ون على يبقوا املمسكي ن بخيوط اللعبة في سورية، والواضح أن الروس على عجلة من أمرهم، ويبدو أنهم يصر 

موا تنازالت للغير، سواء كان األميركيون أم الغرب أم تركيا أم املعارضة السورية، ومن الواضح من  دون أن ُيقد 

درك روسيا ذلك، وهي تحاول اإلبقاء على إدارة األزمة ال الوصول إلى سلم 
ُ
أن هذه الرغبة/ املعادلة لن تنجح، وت

 ية.عادل واضح مستقر في سور 
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