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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة 
ا

 أوًل
 سقط 717

ا
ا، يشكلون  313(، من بينهم 2019على األرض السورية في هذا الشهر )نيسان/ أبريل  واقتيًل مدنيا

 نسبتهم  75من بينهم جموع القتلى، و في املئة من م 44
ا

امرأة نسبتهن  97في املئة من القتلى املدنيين، و  24طفًل

ا باألشهر األخيرة. 31  في املئة من القتلى املدنيين، وهي نسب مرتفعة قياسا

 من حيث عدد القتلى، 
ا

شهر خًلل هذا الونسبتهم التراجع الكبير في عدد القتلى من رغم على الدير الزور أوًل

،  122ف الحرب النظامية مع تنظيم الدولة، تليها حلب بحصيلة مقدارها بعد توق
ا

في املئة منهم من  70قتيًل

ا( 86العسكريين ) سقط معظمهم بعمليات نوعية، نفذتها "هيئة تحرير الشام" وغرفة عمليات  ،عسكريا

، 104نوبي. أما قتلى إدلب الـ د مواقع عسكرية لجيش النظام السوري في ريف حلب الج"وحرض املؤمنين" ض

وثلثيهم من املدنيين، فقد سقط معظمهم في القصف العنيف الذي ينفذه جيش النظام بمشاركة الطيران 

ا. أما حماة فقتًلهامن الروس ي  الريف  سقطوا بسبب قصف النظام على معظمهم املدنيينمن  دون توقف تقريبا

ن فمعظمهم من قوات النظام، و فض التصعيد، أما العسكريالحموي املحاذي إلدلب، والواقع ضمن منطقة خ

ا من  22منهم بهجوم لـ "هيئة تحرير الشام" على أحد حواجز النظام شمال املدينة، و 13فقد قتل  عنصرا

ا، امليليشيا اإليرانية قتلوا بغارة إسرائيلية على موقع عسكري إيراني ق رب مصياف. أما حمص التي تأتي خامسا

 من العسكريين، وغالبيتهم سقطوا بكمائن لتنظيم الدولة في البادية الشرقية. هم جميعفقتًلها 

ا إلى بعض األخبار الًلفتة، منها: وصول عدد وفيات األطفال في مخيم الهول  في ملف الضحايا نشير أيضا

  271جنوب الحسكة إلى 
ا

ر بأن ا من مطلع العام، بسبب نقص الغذاء وسوء الرعاية الصحية، ونذبدءا طفًل ِّ
 
ك

ي تحررت من داعش، خاصة من منطقة من النساء واألطفال القادمين من املناطق التمعظمهم نزًلء هذا املخيم 

 ؛معتقل لديه، ودفنهم في مقابر جماعية، خًلل سيطرته على الرقة 1700ومنها خبر إعدام داعش لـ  ؛الباغوز 

متعقل تحت التعذيب  14000ها مقتل ما يزيد عن ومنها ما نشرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول توثيق

 في سجون النظام السوري. 

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

ا تسبب و تسبب بسقوط كثير من املدنيين،  تل فيها أيضا
ُ
ا،  12بمجزرة في كفر نبل في ريف إدلب، ق وأصيب شخصا

 عشرات. ال

 عند ملف النزوح، ونش
ا

ير إلى املأساة الكبيرة التي يعيشها املخيمان قبل تناول املشهد امليداني، نتوقف قليًل

ا، ويقطنه ما يزيد عن  يالكبيران: مخيم الهول جنوب شخص معظمهم من  73000الحسكة، الذي أشرنا إليه آنفا

الطبية والخدمات، ما تسبب بموت عدد من األطفال، ًل يسقط  ملوادفي ا اشديدا  االنساء واألطفال، ويعاني نقصا 

من طرف قوات النظام، ومن  اخانقا  اومخيم الركبان على الحدود األردنية، حيث يعاني حصارا  ،عادة بحرب
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الطرف األردني، وهو ما يتعذر قصفه على قوات النظام بسبب قربه من قاعدة عسكرية أميركية، كما يتعذر 

 ن النظام. س وقوات النظام ترحيل قاطنيه وإعادتهم إلى مناطقهم بسبب خوفهم من قوات أمعلى الرو 

في املشهد امليداني، نشير إلى حدثين هامين في هذا الشهر: األول هو النشاط الًلفت ملقاتلي داعش املتخفين، 

ا من التفجيرات بقوات النظام، وأو  قعتها في عدد من الكمائن، ضمن أو ما يسمى بالخًليا النائمة التي نفذت عددا

تها "غزوة الثأر لبًلد الشام"، ثم ظهور زعيمها، أبي حملة أطلقتها للثأر من خسارتها مناطق سيطرت ها، وقد سمَّ

بكر البغدادي، آخر الشهر في تسجيل مصور، يقول فيه أن املعركة لم تنته، ويتوعد بالثأر لقتًلهم. أما الحدث 

ثات لنظام والطيران الروس ي هجومهم على ريفي إدلب وحماة، خاصة بعد انتهاء محادالثاني فهو تكثيف قوات ا

 أستانا إلى الفشل، ما أدى إلى قتل العشرات، وإلى تهجير عشرات األلوف.

ها هذا الشهر، ما أدى إلى تعلى صعيد النظام ومناطق سيطرته، نشير إلى أزمة املحروقات الخانقة التي عان

مام مراكز ابير بالكيلومترات، ومثلها أضاء الساعات الطويلة أمام محطات الوقود في طو شلل حركة املرور وق

أسباب األزمة إلى الحصار اًلقتصادي الشديد الذي  -وخبراء آخرون-توزيع أسطوانات الغاز. وقد عزا النظام 

ا. وثمة  فرضته الوًليات املتحدة على سورية، وإيران من قبلها، ما جعل وصول النفط إلى سورية ا متعذرا أمرا

الشحنات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أخبار عن انفراج األزمة مع نهاية الشهر، ووصول بعض 

ا خًلل هذا الشهر، أوصل الدوًلر إلى حدود الـ 2014بالقوة عام 
ا
ا ملحوظ . أما الليرة السورية فشهدت تدهورا

 تبعه ذلك من تضخم في األسعار.ليرة سورية في السوق السوداء. مع ما يست 565

سنة  49لى خبر تأجير مرفأ طرطوس لروسيا بعقد إذعان مدته النظام، ونلفت إ فبي األخبار املتعلقةنبقى 

من الشهر الجاري. وتسارع اًلهتمام بتدريس اللغة الروسية في  20عنه في الـ  أعلنقابلة للتجديد، الذي 

ا إلى تدريسها منذ خمس سنوات الجامعات السورية )حمص، والًلذقية( إض لغة ثانية في بوصفها افة طبعا

 ميناء طرطوس.، من مثل عن دورات خاصة في أماكن سيطرة الروس أعلنالعامة. و املدارس 

على صعيد املعارضة، تجدر اإلشارة إلى قيام اًلئتًلف بافتتاح أول مقر له داخل سورية، في بلدة الراعي في 

 ة تبدو غريبة بعد ثماني سنوات من عمر الثورة. ريف حلب الشمالي، في خطو 

عملية السياسية، فقد عقدت في أستانا جولة جديدة من املحادثات، ركزت على اللجنة نختم نظرتنا هذه بال

حسب رئيس الوفد الروس ي فقد فشلت املحادثات في تذليل بالدستورية، إضافة إلى الوضع املتأزم في إدلب. و 

ذلك مباشرة على للجنة الدستورية، ما يعني: أن املحادثات كانت بًل جدوى. وقد انعكس العقبات أمام تشكيل ا

 الوضع العسكري في منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تكثف الهجوم األسدي الروس ي على املنطقة.    
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ا: الضحايا  ثانيا

  2 1بيانات عن الضحايا 

، وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب 2019ان/ أبريل ( أدناه، يبين أعداد ضحايا شهر نيس1الجدول رقم )

 املحافظة:

 
 (1رقم )جدول 

 

  

                                                             
قتلى( أو )سقوط عشرات يتم إهمال الضحايا الذين ًل ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من ال - مًلحظات على البيانات:1

ا أقل من العدد الحقيقيالقتلى( ًل تكفي للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في فقرة )أخبار عن  .الضحايا(. لذلك يكون العدد املسجل لدينا غالبا

ا في -  ا وهميا أعداد القتلى املسجلين من  عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات، نعتبر القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

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

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

  تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر، وليس تاريخ حدوث القتل. - 
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%0287059368638053160040456مقاتل

%00200097120004507510طفل

%000000513130026409714امرأة

%11300010164101365014120رجل مدني

%115000243666015174031344مج القتلى المدنيين

%13137059601221040683340717100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%2%1%0%8%8%17%15%0%1%1%47%0%100%

ضحايا شهر نيسان / أبريل 2019 - حسب الفئة
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 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان، يوضحان أعداد القتلى ونسبهم 
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، وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب 2019( أدناه، يبين أعداد ضحايا نيسان/ أبريل 2والجدول رقم )

 املحافظة: 

 
 (2)م رق جدول 

 

 (: 2الرئيسة في الجدول رقم )والرسمان البيانيان اآلتيان، يوضحان البيانات 
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%

%002605640903406350028740اشتباكات ومعارك عادية

%00000017022000262030142قصف جوي

%112003229300051608912مفخخات وألغام

%0000000030000030تعذيب وإعدامات

%00610001300000112اغتيال وقنص

%023000121200060264أخرى

%13137059601221040683340717100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%13137059601221040683340717100إجمالي الضحايا

%0%0%2%1%0%8%8%17%15%0%1%1%47%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر نيسان/ أبريل 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي، فيوضح أعداد القتلى، وتوزعهم 

 
 

 حسب العدد: بحسب املحافظة، مرتبة ب، 2019أما الرسم البياني اآلتي، فيبين توزع ضحايا نيسان/ أبريل 
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 انات مقارنةيب 

 حسب الفئات واألشهر:بموزعين  2019(، يبين ضحايا العام 3الجدول اآلتي رقم )

 
 (3جدول رقم )

 (:3والرسوم البيانية اآلتية، توضح بيانات الجدول رقم )

 
 

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%647262486404179963مقاتل

%26%395796752679طفل

%27%17601039727710امرأة

%48%1149714814150018رجل مدني

%17021434731300000000104437مج المدنين

%100%817476833717000000002843100مجموع

ضحايا العام 2019  موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 حسب وسيلة القتل: بموزعين  2019( اآلتي، يبين ضحايا العام 4الجدول رقم )

 
  

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%420272285287126444اشتباكات وقصف أرضي

%25499352301100635قصف جوي

%79601388936613مفخخات وألغام

%208113421تعذيب وإعدامات

%22192211743اغتيال وقنص

%22182526913أخرى

%000000كيماوي

%817476833717000000002843100مجموع

ضحايا العام 2019 )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 (:4بيانات الجدول رقم )سوم البيانية اآلتية، توضح لر وا
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 حسب األشهر:بحسب املحافظات و ب 2019(، يبين توزيع ضحايا العام 5الجدول اآلتي رقم )

 
 (5جدول رقم )

 (:5والرسم البياني اآلتي، يوضح ما جاء في الجدول رقم )

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%000110دمشق

%21003241ريف دمشق

%124313321درعا

%2187181السويداء

%100010القنيطرة

%0747591134حمص

%126925601666حماة

%138246812235212حلب

%798412410439114أدلب
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، والوسطي 2019، ونيسان/ أبريل 2018أما الرسم البياني اآلتي، فيقيم مقارنة بين ضحايا نيسان/ أبريل 

 : 2019، والوسطي الشهري لضحايا العام 2018الشهري لضحايا العام 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

ا، بينهم  334سان مقتل وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلن .1  و 85مدنيا
ا

امرأة في سورية خًلل  63طفًل

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

01.04.2019/. 

ا غرقوا خًلل  497قالت "مارتا سانشيز ديونيس" املسؤولة في مشروع "املهاجرون الضائعون": إن  .2 سوريا

ي البحر على األقل غرقوا في شرق 219السنوات الخمس األخيرة، بينهم ة الهجرة إلى أوروبا في عملي

 ./04.04.2019في املنطقة الوسطى من البحر املتوسط. /شام،  278املتوسط، و

  241كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن مقتل  .3
ا

طفًل

ا بسبب الحر   .  /05.04.2019. /شام، 2019نيسان  5ب في سورية لغاية فلسطينيا

شرق الحسكة، نتيجة  ياألطفال الذين فارقوا الحياة في مخيم الهول جنوب على األقل عدد 82ارتفع إلى  .4

الصحية واملعيشية السيئة، ونتيجة نقص الغذاء والدواء، وذلك منذ السيطرة على مزارع  وضاعاأل 

آذار/ مارس حتى اآلن. /املرصد  21ا الديمقراطية، وإنهاء التنظيم هناك في الباغوز من قبل قوات سوري

 .   /11.04.2019السوري، 
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سجين لديه  1700أعدم أكثر من ” الدولة اإلسًلمية“قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن تنظيم  .5

ج وعين العرب سجين كردي ممن اعتقلهم في الرقة ومنب 500إبان سيطرته على مدينة الرقة، بينهم 

الجثث في مقابر جماعية  تفنالفرات، ودُ  يلسيطرته في تلك الحقبة شرقومناطق أخرى، كانت تخضع 

 ./11.04.2019في مدينة الرقة. /املرصد السوري، 

ا من مدينة داريا، كان يُ  19تم العثور على جثث  .6 حيث أعدمتهم  أنهم معتقلون لدى النظام، ظنشابا

ا قبل الوصول إلى سجون،قوات النظام السوري ميد . 2012وبعد أن اعتقلتهم أواخر العام  انيا

 ./25.04.2019سمارت، /

ا ت 14,009وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" مقتل  .7 حت التعذيب في السجون ومراكز مدنيا

ا من الكوادر اإلعًلمية. /سمارت،  52اًلحتجاز التابعة ألجهزة أمن النظام، بينهم   ./30.04.2019شخصا

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

حالة اعتقال قسري في سورية خًلل آذار/  357وثقت )الشبكة السورية لحقوق اإلنسان( أكثر من  .1

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

 ./01.04.2019اإلنسان، 

حزب اًلتحاد الديمقراطي "واي بي جي" الذراع العسكري ل اقتحمت وحدات الحماية الشعبية الكردية .2

"بي واي دي" القسم الخامس الخاص بالًلجئين السوريين في مخيم الهول، في ساعة متأخرة من مساء 

نفسه ها القسم دهمثم جددت . ( عائًلت سورية، ونقلتها إلى جهة مجهولة7أمس األربعاء، واعتقلت )

سنة(، ونقلتهم بعربات  16من )ل موعة من األطفال، أعمارهم أقصباح يوم الخميس، واعتقلت مج

 ./11.04.2019عسكرية إلى جهة مجهولة. /شام، 

ا ممن  40 دهم فرع األمن العسكري عشرات املنازل في مدينة الضمير في ريف دمشق، واعتقل نحو .3 شابا

ا ” انشقوا عن قوات النظام“ ا تسوية ومصالحة-سابقا إلى جهة مجهولة. /املرصد  اواقتيدو  -وأجروا ًلحقا

 ./19.04.2019السوري، 

تبادل الجيش السوري الحر، خًلل يوم اإلثنين، أسرى ومعتقلين مع قوات النظام السوري ضمن مسار  .4

التابع ملدينة الباب شرق مدينة حلب. وقد سلم النظام " في نقطة معبر "أبو الزندين" ةستانآاتفاق "

. وهذه تعد عملية التبادل الثالثة ضمن ذاته جيش الوطني" العددتسعة معتقلين مدنيين، وسلم "ال

 ./22.04.2019"، وقد حضرها ممثلون عن تركيا وروسيا واألمم املتحدة. /سمارت، ةستانآمسار اتفاق "
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ا 323مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد )وثق فريق الرصد والتوثيق في  .5 ا فلسطينيا ( ًلجئا

ًلجئة فلسطينية، ًلفتة إلى أن أكثر من نصف املفقودين،  37حرب في سورية، منهم منذ بدء أحداث ال

هم من أبناء مخيم اليرموك. واتهم الفريق املجموعات املوالية لألمن السوري بقيامها بعمليات خطف 

بزعم أن املفقود مطلوب لألمن السوري، وإما من أجل مساومة ذوي املخطوف وطلب  واعتقال، إما

ي، الية إلطًلق سراحه. يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من املفقودين في سجون النظام السور فدية م

 ./22.04.2019ا يزال األمن يتكتم على مصيرهم، أو على أماكن اعتقالهم. /شام، م

 

ا:    النزوح والتهجير واللجوءرابعا

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

عائلة بسبب قصف قوات النظام السوري  22746إلثنين، نزوح ثق "فريق منسقو اًلستجابة"، يوم او   .1

. وقال 2019وروسيا على شمالي سورية منذ بداية شهر شباط/فبراير وحتى نهاية شهر آذار/مارس 

ا نز  141406الفريق: إن  حوا في املناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام في محافظات حماة شخصا

 ./01.04.2019وإدلب وحلب. /سمارت، 

في املئة من الًلجئين الفلسطينيين  60قالت وكالة غوث وتشغيل الًلجئين "األونروا": إن أكثر من  .2

ًلجئ، يعانون النزوح داخل سورية. وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابتها  438000السوريين البالغ عددهم 

 . /01.04.2019ًلجئ فلسطيني. /شام،  120,000نزح خارج البًلد أكثر من و أضرار. 

يك إن أوضاع ًلجئي مخيم الركبان مزرية ستيفان دوغر اقال املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة  .3

ا ًلستطًلع أجرته األمم  95للغاية، وأضاف أن ًلجئي املخيم يريدون مغادرته، لكن  في املئة منهم، وفقا

 ./11.04.2019 . /شام،املتحدة، عبروا عن مخاوفهم من أجهزة األمن التابعة لنظام األسد

ن املجموعة الخامسة من ين العام لألمم املتحدة: إاملتحدث الرسمي باسم األمقال ستيفان دوغريك،  .4

 1433مهجري مخيم الركبان، على الحدود السورية األردنية، غادرت املخيم أول أمس، وهي تضم 

ا معظمهم من األطفال، وأكد: أن أكثر من  ان، حتى اآلن، شخص غادروا مخيم الركب 3600شخصا

، من الذين غادروا املخيم مع 1200 حوالىما سيقيم  في مًلجئ في مدينة حمص وما حولها، فيليقيموا 

 ./16.04.2019أقاربهم. /جيرون، 
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 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

ا بينهم سبعة أطفال وامرأة، من مدينة الجزا 18رحلت السلطات الجزائرية، يوم الثًلثاء،  .1 ا سوريا ئر ًلجئا

 ./09.04.2019إلى مخيم لًلجئين على حدودها مع دولة مالي. /سمارت، 

 1.5أعلنت جمعية رجال ورواد األعمال السوريين "سياد" بلوغ قيمة استثمارات السوريين في تركيا نحو  .2

 ./09.04.2019. /شام، مليار دوًلر

سؤول في قوات سوريا أعلن محمود كرو، املسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سورية، وامل .3

ألف عراقي من مخيمات  31لعراقية، إلعادة نحو الديمقراطية، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة ا

ا  ا أن بينهم عوائل من مقاتلي "داعش". وأوضح: أن "وفدا من مجلس شمال شرق سورية إلى بلدهم، مؤكدا

عراقيين إلى بلدهم، وجرى اًلتفاق على الوزراء العراقي زار اإلدارة الذاتية لبحث عودة الًلجئين ال

تسجيل... ولحد اآلن سجلت أسماء أربعة آًلف شخص... ننتظر أن عودتهم". وأضاف: "فتحنا باب ال

 . /11.04.2019تفتح الحكومة العراقية الحدود، لنبدأ بتسيير الرحًلت". /شام، 

بر الياس، في يوم األربعاء، واعتقل  داهم الجيش اللبناني مخيم "الياسمين" لًلجئين السوريين قرب بلدة .4

خيم، ودمر مرافقها وبنيتها التحتية بحجة "أنها خالية من الًلجئين".  110، بعد أن أزال جميعهم الشبان

 ./25.04.2019سمارت، /

لسوريين، بانتظار دراسة جديدة للوضع األمني في سورية. علقت أملانيا دراسة طلبات اللجوء آلًلف ا .5

ية، من ضمنهم تعليق طالبي لجوء، حصلوا على "الحماية الثانوية" من الحكومة األملانويشمل قرار ال

 ./27.04.2019أشخاص يواجهون مخاطر جدية. /سمارت، 

 

ا: املشهد امليداني   4(3)خامسا

 تطورات املشهد امليداني  .1

ا 12إن ما ًل يقل عن  ،عبادة ذكرى، مدير الدفاع املدني في منطقة كفر نبلقال  .1 ، وأصيب قتلوا شخصا

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

                                                             
ي تجري عىل األرض السورية، وما يتعلق بها وما ي3

ي العمليات العسكرية الت 
تب عنهاقصد بالمشهد الميدان   .يت 

ي تحصل بصورة شبه يومية4
 .ال نسجل عمليات القصف والمعارك الروتينية الت 
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عنصر من  200كشف مصدر أمني في محافظة األنبار العراقية، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت  .2

 ./07.04.2019تنظيم داعش إلى السلطات العراقية، وجميعهم من الجنسية العراقية. /شام، 

ع عادت الحركة النشطة للخًليا األمنية املسؤولة عن عمليات التفجير في ريف إدلب، مسجلة اليوم أرب .3

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

08.04.2019/. 

لى مقتل ثمانية قال مصدر أمني في شمال سورية إن قنبلة انفجرت في مدينة الرقة السورية، ما أدى إ .4

 ./09.04.2019بينهم أربعة أفراد من قوات سوريا الديمقراطية. /رويترز،  ،أشخاص يوم الثًلثاء

ا قرب محافظة  .5 ا عسكريا ذكر التلفزيون السوري، يوم السبت، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا

عن تدمير بعض  حماة، لكن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ وأسقطتها. وأسفر الهجوم

 ./13.04.2019املباني وإصابة ثًلثة مقاتلين بجروح. /رويترز، 

كية، ليل السبت، أربعة أشخاص بعملية إنزال ير ي بقيادة الوًليات املتحدة األماعتقل التحالف الدول .6

، 2019آذار/ مارس  9جوي قرب بلدة الرافقة غرب مدينة الرقة. وسبق للقوات األميركية أن اعتقلت في 

ا في مدينة الطبقة غربي الرقة. وتنفذ قوات التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في املناطق أش خاصا

لخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسًلمية"، أو التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ا

ا، بعضها بهدف القبض على قياديين في "التنظيم" وأخرى مجهولة السبب. /سمارت
ا
، حديث

13.04.2019/. 

ا من قوات النظام السوري بين قتيل وجريح؛ إثر وقوعهم في كم 20 سقط أكثر من .7 ين نصبه عنصرا

عناصر من تنظيم الدولة قرب جبل البشري شرقي مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي. ونجح 

عون لتنظيم واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. وكان عناصر تاب ،عناصر التنظيم بأسر عدد من العناصر

ا رب مدينة على نقاط ارتكاز لقوات النظام قرب منطقة الكوم ق الدولة شنوا قبل ثًلثة أيام هجوما

ا منهم. والجدير بالذكر: أن تنظيم الدولة أطلق قبل  15السخنة في بادية حمص الشرقية، وقتلوا  عنصرا

ا على خسارته  آلخر معاقله في سورية، استهدف فيها أيام ما أسماها "غزوة الثأر لوًلية الشام"؛ وذلك ردا

 
ا
 ./20.04.2019م، وعناصر لقوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري. /شا انقاط

الجمعة عدد من القتلى والجرحى من القوات الروسية واإليرانية خًلل اشتباكات جرت بين  يومسقط  .8

دير الزور، اشتبكت دورية روسية الطرفين في محافظتي دير الزور وحلب. ففي مدينة امليادين في ريف 

عناصر من  4مع حاجز عسكري إيراني، ما أدى إلى سقوط قتيلين في صفوف الحرس الثوري، وجرح 
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لشرطة العسكرية الروسية. وفي حلب وقعت اشتباكات بين الجانبين في املطار الدولي لم تعرف ا

 ./20.04.2019خسائرها. /شام، 

لشمال سورية وشرقها، عبد الكريم جية باإلدارة الذاتية الكردية" قال رئيس "دائرة العًلقات الخار  .9

غربية، محتجزون شرق الفرات. وأضاف  آًلف عنصر من تنظيم الدولة، بينهم ألف من دول  6عمر: إن 

ا بلدانهم  ا على اإلدارة الكردية التي طالبت مرارا ا كبيرا أن ملف املحتجزين األجانب وعائًلتهم يشكل عبئا

 ./20.04.2019م ومحاكمتهم على أراضيها. /شام، باستعادته

تل  .10
ُ
ا على األقل، وجرح  17ق مدينة جسر الشغور  آخرين، يوم األربعاء، في انفجار في وسط 27شخصا

 . /24.04.2019التابعة ملحافظة إدلب، أدى إلى انهيار عدد من املباني. /رويترز، 

ا  ،بة الهجمات الجوية، يوم الخميسذكرت منظمة العفو الدولية ومجموعة )إيروورز( ملراق .11 أن هجوما

، 2017ة السورية عام دعمته الوًليات املتحدة لطرد تنظيم الدولة اإلسًلمية من معقله في مدينة الرق

. /رويترز، مدني، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف 1600تسبب في مقتل أكثر من 

24.04.2019/. 

ا لها في اافتتحت القوات الروسية  .12 ا عسكريا ألحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مقرا

املربع األمني  ديرديان"، في حي املطار الذي يعمدينة الحسكة، وتمركزت القوات الروسية في فندق "امل

 ./24.04.2019الذي تسيطر عليه قوات النظام في مدينة الحسكة. /سمارت، 

حماة وإدلب، ترافقت مع قصف مدفعي  ريفيجوية مكثفة على  شنت طائرات حربية ومروحية غارات .13

ا، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف املدنيين.  قوات األسد  واستخدمتوصاروخي عنيف جدا

في ريف حماة، ما أدى إلى سقوط عدد من  عدة القذائف املدفعية والصاروخية، واستهدفت بلدات

 ./27.04.2019الجرحى في صفوف املدنيين. /شام، 

هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات "حرض املؤمنين" تنفيذ هجومين منفصلين فجر اليوم  منل أعلنت ك .14

وجرح عدد آخر.  فقد  50إلى مقتل ما ًل يقل عن ى الهجومان ضد مواقع قوات األسد جنوب حلب، وأد

ا من قوات األسد 25أعلنت غرفة عمليات و"حرض املؤمنين" عن تمكنها قتل   -على جبهة "زمار عنصرا

ش" في ريف حلب الجنوبي، وذلك عبر انغماسيين تسللوا إلى مواقع األسد، ثم انسحبوا بسًلم، حري

ا آخر على مواقع األسد في محور "الحويزو حسب تصريح الغرفة. ب خان  - شنت هيئة تحرير الشام هجوما

ن وجرح آخري 25ما ًل يقل عن طومان" في ريف حلب الجنوبي، وذلك عبر انغماسيين تمكنوا فيها قتل 

 ./27.04.2018عدد آخر. /شام، 
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نفذت امليليشيات اإليرانية خًلل األيام املاضية حملة واسعة في محافظة دير الزور؛ لًلستيًلء على  .15

منازل املدنيين ضمن املناطق الواقعة تحت سيطرة قوات األسد. وتركزت الحملة على املدن الكبيرة في 

ر، ومدينتي امليادين، والبوكمال، في الريف الشرقي. /شام، مركز مدينة دير الزو  ، من مثلدير الزور

28.04.2019/. 

قال زعيم تنظيم الدولة اإلسًلمية "أبو بكر البغدادي" إن املعركة ضد من وصفهم بـ"أعداء اإلسًلم"  .16

د خسارة آخر طويلة، ولم تنته بعد. وأضاف: أنهم سيثأرون لقتًلهم وأسراهم في سورية والعراق بع

 ./29.04.2019دير الزور. /سمارت،  يفي منطقة الباغوز شرقمعاقلهم 
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 5خرائط السيطرة والنفوذ  .2

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

 
  .2019/ 04/  30آخر تحديث  – املصدر: أخبار سورية اليوم 

  

                                                             

ي مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تدريجًيا لصالح قوات سوريا 5
 
ي تحصل ف

ات الت  ي  باستثناء التغيتر
 
الديمقراطية ف

ي بادية الشام، فإن 
 
، ولصالح قوات النظام ف ي

 
ف ي مناطق القطر أصبحت شبه ريف دير الزور الشر

 
ي باف

 
مواقع السيطرة والنفوذ ف

ي كل تقرير
 
  .مجمدة، ونفضل عدم تكرار خرائطها ف
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 6السيطرة على األراض ي السورية:  عن توزع نسب ي، يعطي فكرةتالرسم البياني اآل -

  
 .2019/ 40/  30تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
ي مرصد حرمونث6

 
ي الذي نعده ف

ي الرسم البيان 
 
ي المواقع األخرى، مة بعض االختالف بير  نسب السيطرة الواردة ف

 
تها ف ، ونظتر

ي ال تزال تحت سيط
ي البادية غرب الفرات عند منطقة السخنةوالسبب الرئيس، هو: المساحة الت 

 
  .رة تنظيم داعش ف
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ظهر توزع السيطرة في الشمال الغربي، و 2الخريطة رقم ) -
ُ
املناطق التي استهدفتها قوات النظام ( أدناه، ت

 السوري والطيران الروس ي: 

 
 . 2019/ 04/  30آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب 
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ا: املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرته  سادسا

 على املستوى السياس ي .1

ا لها في سورية، يدعى "واجد فوزي". وسيتسلم مهم .1 ا جديدا ه على رأس بعثة اتعينت أندونيسيا سفيرا

الشهر  17جاكرتا الدبلوماسية في دمشق بعد اًلنتهاء من اًلنتخابات الرئاسية والبرملانية اإلندونيسية في 

 ./14.04.2019الجاري. /شام، 

وصل مبعوث الرئيس الروس ي الخاص إلى سورية، ألكسندر ًلفرينتييف، إلى دمشق في زيارة سريعة،  .2

ا من الرياض حيث أجرى محا دثات مع "بشار األسد" في دمشق، بعد ساعات معدودة من لقائه في قادما

ممثلي هيئة التفاوض السورية. /شام، الرياض ولي عهد السعودية، األمير محمد بن سلمان، و 

19.04.2019/. 

 

 على املستوى العسكري  .2

نيٍد يواصل الحرس الثوري اإليراني ضم مزيد من الشباب السوريين إلى صفوفه من خًلل مكاتب تج .1

تابعة له في ريف دير الزور، ويهتم اإليرانيون بنشر هذه املكاتب بشكٍل خاص في دير الزور وريفها؛ ألن 

 إلى لبنان. والتطوع في املمر 
ا

ا بالعراق، يمر من هذه املناطق وصوًل البري الذي تزمع طهران إنشاءه مرورا

ي هذه املناطق من نفوذ وصًلحيات. ري الشبان؛ بسبب ما يتمتع به الحرس الثوري فهذه املكاتب يغ

 . /15.04.2019شام، /

ا لها في األحياء الخا .2 ا عسكريا ضعة لسيطرة قوات النظام السوري في افتتحت القوات الروسية مقرا

املربع األمني  دالقوات الروسية في فندق "امليرديان" في حي املطار الذي يعمدينة الحسكة، وتمركزت 

 ./24.04.2019الذي تسيطر عليه قوات النظام في مدينة الحسكة. /سمارت، 

 

 على املستويات األخرى  .3

القوات األميركية أوعزت ملصر بمنع مرور “إن  ،ثنينعماد خميس، اإل قال رئيس حكومة النظام السوري .1

ة في البًلد". وأضاف: أن األزمة أي ناقلة نفط إيرانية، من قناة السويس، ما أدى إلى حدوث أزمة طاق

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

ا النظر إلى”اإليراني أن كل اًلتصاًلت مع الحكومة املصرية فشلت في إقناعها بتمرير ناقًلت “ ، ًلفتا
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ا، هو "إعًلن القوات األميركية أن كل ناقلة نفط النفط اإليرانية". وأضاف خميس: أن ما زاد األم ر سوءا

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

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

ا ا جدا ا صعبا  ./09.04.2019". /جيرون، ومشتقاته أمرا

ردت الحكومة املصرية على الشائعات واألنباء املنتشرة، حول منع السفن املتجهة إلى سورية، ًلسيما  .2

ا من الصحة. /شام، اإليرانية من عبور قناة السويس  ./10.04.2019، مؤكدة أنها عارية تماما

ا، يقض ي بمصادرة األمًلك ا .3 ا  86 ملنقولة وغير املنقولة لـأصدرت حكومة النظام السوري قرارا شخصا

ا من عائًلتهم، على خلفية نشاطهم في الثورة  51معظمهم من أبناء مدينة دوما، إضافة إلى   اسما

 ./12.04.2019السورية. /سمارت، 

كشف وزير النقل العراقي عن مباحثات ثًلثية مرتقبة بين إيران والعراق وسورية بخصوص الربط  .4

السككي بين الدول الثًلث. وأضاف: أنه "تم الوصول إلى طريق التعاون املشترك في املجال اًلقتصادي، 

لسلعي بين تبادل اوتذليل كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري وال

 عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال 
ا

البلدين، ذات املنشأ املحلي للتصدير إلى كل منهما، فضًل

 ./13.04.2019الطاقة والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي". /شام، 

داخلية  ة غليانسيما في العاصمة دمشق، وسط حال تتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام، ًل .5

ا و على احتياجاتهم من الغاز والوقود.  كبيرة لعدم تمكن املدنيين الحصول   تسبب ذلك بأزمة كبيرة أيضا

 ./16.04.2019شام، /. لحركة املرور وشلل في الشوارع واألسواق

قال نائب رئيس الوزراء الروس ي، يوري بوريسوف: إنه بحث مع "بشار األسد" في دمشق، أمس السبت،  .6

ا إلى أن "منابع النفط الرئيسية اآلن بعيدة عن متناول الحكومة السورية"، زمة البأ نزين في سورية، ًلفتا

 ./21.04.2019". /شام، وأضاف: أن "هناك مقترحات محددة، وعلى الجانب السوري التوصل إلى قرار

ية في السوق م املاضفي األيا -الليرة-سجل سعر صرف الدوًلر مستويات قياسية أمام العملة السورية  .7

ليرة، في وقت عزا خبراء موالون للنظام هذا اًلرتفاع إلى الحصار  560السوداء، حيث تخطى مستوى الـ 

 ./22.042019اًلقتصادي على سورية. /شام، 

ن من املقرر افتتاح إ صرح فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روسترودنيتشيستفا" الروس ي في لبنان .8

  40أكثر من  أبرمفي جامعتي الًلذقية وحمص، حيث تم كليات اللغة الروسية 
ا
بين الجامعات  ااتفاق

منذ -الروسية والسورية على مدار العام املاض ي. وقال املسؤول الروس ي إن وزارة التعليم السورية 

  -خمس سنوات
ا
ا إلى أن تدريس أجنبية ثانية في  بدأت بتدريس اللغة الروسية لغة املدارس العامة، ًلفتا
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ا إلى نحو  ًلميذ اللغة الروسية سيستمر في الجامعات،الت ا اللغة  18.6مشيرا ألف تلميذ يدرسون حاليا

ا  ةأعلن في سوريو الروسية.  عن البدء بإجراء دورة في اللغة الروسية لعمال وموظفي مرفأ طرطوس، أيضا

علنسية، الذي واستثمار املرفأ املذكور، لصالح شركة رو  وذلك بعد يومين من اإلعًلن عن تأجير
ُ
عنه  أ

 ./26.04.2019في العشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري. /شام، 

ا، بعد أن تخطى  .9 ا مؤخرا أطلق مصرف سورية املركزي حملة لدعم الليرة السورية التي شهدت تراجعا

توى قياس ي له على اإلطًلق، في وقت عزا ليرة سورية، وهو أعلى مس 560سعر صرف الدوًلر حاجز الـ 

ار اًلقتصادي على سورية، وقال املصرف في بيان إن راء موالون للنظام هذا اًلرتفاع إلى الحصخب

"سياسته مبنية على تلبية اًلحتياجات األساسية للقطاعين الخاص والعام بالسعر الرسمي عبر 

 ./29.04.2019القنوات املصرفية اآلمنة". /شام، 

 

ا: املستجدات على مستوى املعارضة امل  ( 7)سلحة ومناطق سيطرتها سابعا

 على املستوى السياس ي .4

ا له في بلدة الراعي في ريف  .1 افتتح اًلئتًلف الوطني السوري لقوى الثورة واملعارضة، صباح األربعاء، مقرا

. وذلك بحضور رئيس اًلئتًلف وأعضاء الهيئة 2013سيسه عام أحلب الشمالي، وذلك للمرة األولى منذ ت

في ريف حلب الشمالي،  قيادات )الجيش الوطني( ورؤساء املجالس املحليةالسياسية في اًلئتًلف و 

ا لتشكيًلت من )الجيش الوطني(. /جيرون،  ا عسكريا  ./24.04.2019وتضمن اًلفتتاح عرضا

ا من نقاط اًلختًلف مع حكومة  ىقال املتحدث باسم "هيئة التفاوض" يحي .2 العريض ي إنهم تجاوزوا كثيرا

ا 
ا
أن "اللجنة الدستورية ستكون بوابة لتطبيق القرارات الدولية بما فيها بيان النظام السوري، مردف

، وأي نتائج مستقبلية، ستكون وفق مطالب الشعب السوري". وأشار 2254القرار رقم جنيف و 

ري يحاول عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية ورعاية األمم املتحدة لها، "العريض ي" إلى أن النظام السو 

الروسية أجبرته على القبول برعاية األمم املتحدة والقرارات السياسية. وأوضح  إًل أن الضغوط

تزال جارية حول أعضاء الثلث الثالث من اللجنة، إضافة إلى "القواعد  امعريض ي" أن املحادثات  "ال

 ./22.04.2019عملها. /سمارت،  اإلجرائية" حول 

 

                                                             
ض أن مصطلح "المعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسًيا أو عسكرًيا 7 ألغراض هذا التقرير، نفت 

 ثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه المعارضة وتصنيفنا لها. )باست
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 على املستوى العسكري  .5

 ًل يوجد 

 

 خرى على املستويات األ  .6

 ًل يوجد 

 

ا: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 على املستوى السياس ي .1

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

ا تحقيق أمرين لذلك
ا
سورية.  ييد شمال وشرقهما خروج تركيا من عفرين، وتخليها عن تهد ؛تركيا، مشترط

 ./08.04.019شام، /

 

 على املستوى العسكري  .2

أكدت مصادر في )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، يوم الثًلثاء، أن األخيرة تتعرض لضغط من  .1

اح بانتشار قوات تركية، على الشريط الحدودي داخل األراض ي الوًليات املتحدة، من أجل السم

ا من مشروع املنطقة اآلمنة شمال شرق سوريةالسورية شرقي الفرات، بحيث تك وأشارت ”. ون جزءا

ميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، سيتوجه إلى مناطق شرق الفرات املصادر إلى أن املبعوث األ 

 . /16.04.2019يام القادمة، لتجديد هذه الضغوط. /جيرون، الخاضعة لسيطرة )قسد( في األ 

م األربعاء، تأسيس أول فصيل من األرمن السوريين باسم "نوبار يو ، YPGأعلنت وحدات حماية الشعب  .2

أوزانيان"، ينضوي تحت راية " قسد"، حيث أقيمت مراسم اإلعًلن في كنيسة قرية تل كوران في ناحية 

ا مع ترديد النشيد الوطني األرمنيتل تمر، ونظم  ا عسكريا كون الوحدة املشكلة من . وتتاملقاتلون عرضا

ا. /شام،  90  ./24.04.2019شخصا
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 على املستويات األخرى  .3

شاحنة محملة باملحروقات من املناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا  200خرجت أكثر من  .1

قوات النظام السوري. وقال مصدر من  شرق البًلد، إلى مناطق سيطرة يالديمقراطية" شمال

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

ا إلى أن هذه الشحنات  خرجت من مدينة الطبقة في الرقة، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري. مشيرا

 ./06.04.2019م. /سمارت، تتم باتفاقية تجارية بين "قسد" والنظا

، بتطبيق ةاطق سيطرة قسد شرق سوريبدأت هيئة املالية التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية في من .2

"النظام الضريبي" املتمثل في استحصال الضرائب من الشركات، والتجار، واملعامل، وسيارات الشحن، 

ٍ منها
ا لدخل كل   ./10.04.2019. /شام، وذلك وفقا

الحسكة أن األمطار الغزيرة في منطقة  ،األربعاء ،ًلتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهًلل األحمرأكد ا .3

ا إلى أن  شرق سورية، تسببت في حدوث أسوأ فيضانات شهدتها املنطقة خًلل عقد من الزمان، ًلفتا

ى إلى زيادة حدة األزمة  118نحو  ا أد  م  ا شبه كامل ملنازلهم وسبل عيشهم، مِّ ألف شخص يواجهون تدميرا

ا الذين فروا  غالبية السكان املتضررين هم مناإلنسانية في املنطقة. وأوضح اًلتحاد أن  النازحين داخليا

من الحرب في شمال سورية، ويتلقون مساعدات إنسانية من الهًلل األحمر السوري، الذي يعد 

 ./18.04.2019املنظمة الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى هذا الجزء من البًلد. /شام، 

، فهو يحصل على مبالغ النفط في ريف دير الزور الشرقييواصل تنظيم الدولة اًلستفادة من حقول  .4

حيث يهديد مستثمري حقول النفط بحرق الحقل،  ،طائلة، على الرغم من عدم سيطرته على الحقول 

حسب املصادر فإن مستثمر حقل الصيجان النفطي في ريف دير بلم يدفعوا املترتبات للتنظيم. و  ما

 1000 حوالىلم يتم دفع  قل ماة إلى الحقل، وتهديده بحرق الحالزور، فوجئ بوصول خًليا تنظيم الدول

ا للتنظيم. /شام،   . /22.04.2019دوًلر أمريكي يوميا
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ا: املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل  تاسعا

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ًل يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ًل يوجد

 

 املستويات األخرى على  .3

 ًل يوجد 

 

ا: املس  تجدات على صعيد العملية السياسيةعاشرا
أنه من املقرر أن تعقد الجولة  ،أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان، مختار تليبيردي، يوم الخميس .1

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

 ./04.04.2019". /شام، السلطان

ح الرئيس  .2 الخاصة  ةستانآالتركي رجب طيب أردوغان أن تشارك خمس دول جديدة في محادثات رج 

ا: أن”. بسورية التي سُتعقد نهاية الشهر الحالي، وهي: األردن، والعراق، ولبنان، وأملانيا، والصين  مضيفا

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

استقبل وزير الخارجية السوري وليد املعلم، صباح اليوم األحد، غير بيدرسون املبعوث الخاص لألمين  .3

العام لألمم املتحدة إلى سورية. واستعرض الطرفان الجهود املتواصلة املبذولة من أجل إحراز تقدم في 

ية السياسية بما في ذلك لاملسار السياس ي لحل األزمة في سورية، واستكمال املشاورات املتعلقة بالعم

 ./14.04.2019لجنة مناقشة الدستور. /سانا، 

الخاصة  ةستانآمن مباحثات  12انطلقت، يوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة  .4

بسورية، والتقى ممثلون عن روسيا وإيران صباح اليوم في إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثًلثية. 

من املنتظر وصول املبعوث األممي الخاص إلى سورية “ية الكازاخية في بيان لها اليوم إن جوقالت الخار 
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ومن املفترض أن تتناول املحادثات التي ستتم يوم غد ”. غير بيدرسون، للمشاركة في اًلجتماعات

أبرزها ملف اتفاق )سوتش ي( في إدلب، وملف اللجنة الدستورية، وملف  عدة، الجمعة، ملفات

 ./25.04.2019لين، إضافة إلى ملف شرق الفرات /جيرون، قاملعت

قال املبعوث الخاص للرئيس الروس ي إلى سورية ألكسندر ًلفرينتييف إن جولة املشاورات في إطار  .5

ا إلى أن العمل مستمر. وأشار ة ستانآ حول سورية ركزت على إطًلق اللجنة الدستورية السورية، مشيرا

ا مشاورات في إطار ثًلثي مع املبعوث جإلى أن العمل على تشكيل الل نة الدستورية مستمر، وستجري غدا

األممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، وسيهدف العمل إلى اًلتفاق على مختلف النقاط املتعلقة 

 ./25.04.2019بتشكيل اللجنة الدستورية. /شام، 

اللجنة الدستورية هو األهم في  فإن مل ة،ستانآقال "أحمد طعمة"، رئيس وفد املعارضة إلى محادثات  .6

ا ا إلى أن األسماء املختلف حولها قد تم اًلتفاق عليها اآلن تقريبا . /شام، جولة املحادثات هذه، ًلفتا

26.04.2019/. 

حول سورية، أكدت عزمها على  ةستانآقالت وزارة الخارجية التركية إن األطراف املشاركة في مباحثات  .7

 ./26.04.2019. /شام، استقرار الوضع في إدلببتنفيذ اًلتفاقات الخاصة 

قال املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون إن "من الصعب القول إننا أصبحنا قريبين من الحل في  .8

بناء السًلم في املهم هو أن نصل إلى اتفاق، ونرغب في رؤية أفق لبداية “سورية"، وأضاف أن من 

 لكي نتفق على تشكيلة اللجنة سورية... يجب أن نسير خطوة تلو أخرى، 
ا

ويجب أن نجد سبيًل

م نبحث في كيفية بدء عملها". وأوضح بيدرسون أن عملية التوافق على تشكيل 
 
الدستورية، ومن ث

يه القواعد اإلجرائية أم مستمرة، وًل نزال قيد املناقشة، سواء فيما يتعلق باألسماء أم ما نسم“اللجنة 

ا املرجعيات. وآمل أننا سنستمر  ./26.04.2019جيرون، /”. في التقدم بهذا امللف أيضا

( في بيانها الختامي على أهمية اًللتزام بوحدة أراض ي سورية ةستانآأكدت الدول الضامنة ملسار ) .9

رفضها أي محاولة لخلق حقائق وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد األمم املتحدة، وشددت على 

إلرهاب، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوفد الروس ي في املباحثات جديدة على األرض بذريعة مكافحة ا

ا، أن ”. في اًلتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية“أن الحاضرين فشلوا  وجاء في البيان أيضا

، بما في ذلك تسيير  الدول الضامنة جددت عزمها على اًللتزام بتنفيذ
ا

اتفاق استقرار إدلب كامًل

أكدت مواصلة التعاون، من أجل دحر و والعمل النشط ملركز التنسيق الثًلثي،  ،سقةالدوريات املن

 ./26.04.2019)داعش( و)النصرة( وغيرهما من التنظيمات اإلرهابية بشكل كامل. /جيرون، 
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 حادي عشر: املستجدات على صعيد العدالة
سيمثل للمحاكمة  - شار األسدعم الرئيس السوري ب -إن رفعت األسد  ،يوم األربعاء ،مصدر قضائيقال  .1

  في فرنسا في
ا

عقارية، تصل قيمتها إلى مًليين اليوروهات، وذلك بأموال  ما يتصل بمزاعم امتًلكه أصوًل

ت
 
ل ِّ
 ./17.04.2019من الدولة السورية. /رويترز،  ُحو 

ليون سجل، لتابعة لألمم املتحدة أنها تمتلك أدلة تتضمن أكثر من ما املحايدة واملستقلةاآللية  أكدت .2

جاء ذلك في تقريرها الثالث الذي قدمته إلى الجمعية . و 2011بشأن الجرائم املرتكبة في سورية منذ عام 

ق، وصور وفيديوهات، وثائ“العامة لألمم املتحدة مساء الثًلثاء، وتشمل األدلة التي يشير إليها التقرير: 

. 2011م املرتكبة في سورية، منذ ربيع عام الجرائ هذا التقرير ، ويغطي”وإفادات من الشهود والضحايا

 ./24.04.2019جيرون، /

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة   ثاني عشر: املستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

مايك بومبيو، أمس األربعاء، في لقاء جمعه مع نظيره التركي مولود جاويش  قال وزير الخارجية األميركية .1

رة “واشنطن إن أي عملية عسكرية تركية شمال شرق سورية سيكون لها  أوغلو في تداعيات مدم 

  ./04.04.2019جيرون، /”. محتملة

ظام السوري كية وفرنسا وبريطانيا عزمها على محاسبة النير أكدت كل من الوًليات املتحدة األم .2

ملجزرة الكيماوي التي ارتكبتها  ية في سورية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانيةو ًلستخدامه األسلحة الكيما

. وقالت حكومات الدول الثًلث في بيان مشترك السبت 2017قواته في مدينة خان شيخون في إدلب عام 

ا لألعراف الدولية، و"نحذر من أي اس دإن هذه الهجمات تع
ا
تخدام لألسلحة الكيميائية من قبل انتهاك

لشكل املناسب، ومحاسبته على قتله لرجال ونساء نظام األسد، ونظل ثابتين في عزمنا على الرد با

 ./06.04.2019وأطفال أبرياء باستخدام هذه األسلحة الفظيعة". /سمارت، 

درة سورية والعودة إلى على اإليرانيين مغا»قال املبعوث األميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري إن  .3

ا أن بًلده تتفهم قلق تركيا تجاه «بيوتهم ات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية وحد وجود، مؤكدا

لحزب اًلتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سورية قرب حدودها الجنوبية. وأضاف جيفري أن بًلده 

الحزب الديمقراطي ووحدات حماية الشعب  وجودتعمل مع تركيا على إعًلن منطقة آمنة خالية من 

 ./18.04.2019الكردية بهدف "تبديد مخاوفها األمنية". /شام، 
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جون »، و«أبراهام لينكولن»كشفت مصادر إعًلمية غربية، عن وصول حاملتي الطائرات األميركية  .4

ول ، مصحوبتين بسفن حربية أخرى قرب إيطاليا في البحر املتوسط، إلى جانب األسط«ستينيس

الذي كان  األميركي السادس املرابض في املتوسط. وقال السفير األميركي في موسكو جون هانتسمان

نسعى إلى عًلقة أفضل مع روسيا، لكن هذا ًل يمكن أن يحدث إًل عندما »ضمن فريق الحاملتين: 

ف على تتوقف روسيا عن سلوكها العدواني، وتخلق مساحة للحوار املثمر. سنستمر في فرض التكالي

شام، /«. ركيروسيا، عندما تتخذ إجراءات تستهدف شركاءنا وحلفاءنا ومصالح األمن القومي األمي

27.04.2019/. 

إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة اإلخوان  ،يوم الثًلثاء ،قال البيت األبيض .5

ا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عق ا أجنبيا ا إرهابيا وبات على أقدم جماعة سياسية إسًلمية املسلمين تنظيما

 ./30.04.2019/رويترز،  في مصر. 

ن تنظيم الدولة "داعش" لديه قدرات عاملية، أ ميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري أكد املبعوث األ  .6

ا. وأشار إلى أن مهمة القوات األميركية في سورية هي الهزيمة املستدامة للتنظيم. مو  ا يزال يشكل تهديدا

 ./30.04.2019شام، /

 

 روسيا اًلتحادية .2

ر "بشار األسد"، ًل تجري مناقشته في املفاوضات قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن مصي .1

ة أن هذه القضية صفحة مطوية. وأضافت: أن "األسد رئيس بينسورية، مالخاصة بتسوية القضية في 

فعلي لدولة ذات سيادة. والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر من سيدير بًلده، وكيف ينبغي العمل 

 ./05.04.2019شام، /على وضع الدستور الجديد من أجل ذلك". 

دان وزير الخارجية الروس ي سيرغي ًلفروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره األردني أيمن الصفدي، في  .2

ندين القرارات األميركية “العاصمة األردنية عمان، القرارات األميركية املتعلقة بالجوًلن والقدس، وقال: 

لقد “ية، قال: وية السياسية في سور وحول التس”. بخصوص الجوًلن والقدس، ونعتبرها غير شرعية

نأمل من زمًلئنا في األمم املتحدة )…( تناولنا التسوية السياسية في سورية، على أساس القرارات الدولية 

 ./07.04.2019جيرون، /”. أن يتخذوا خطوات إلعادة الحوار في جنيف

سورية  جود بًلده وإيران فيقال املندوب الروس ي الدائم لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا إن و  .3

الجميع "، وإن على اآلخرين مغادرة البًلد؛ ألنهم غير مدعوين من قبل النظام. وأضاف أن ”قانوني“
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. /جيرون، "سيرحل في النهاية، بما فيهم نحن واإليرانيين، عندما يحين الوقت، وًل يعود لوجودنا ضرورة

11.04.2019/. 

، الجنرال فاليري غيراسيموف إن دعم موسكو وات املسلحة الروسيةقال رئيس هيئة األركان العامة للق .4

، جنب الدولة السورية اًلنهيار. وأضاف أن القوات الروسية بدأت 2015العسكري لدمشق في العام 

، عندما كانت الحكومة في هذه البًلد 2015عمليتها في سورية، تلبية لطلب من دمشق في سبتمبر العام 

الدولة السورية مهددة بالزوال "في غضون شهر ونصف أو  من أراضيها، وكانت ةباملئ 10تسيطر على 

 ./24.04.2019شهرين". /شام، 

وزير الدفاع الروس ي "سيرغي شويغو" أن التعاون الروس ي اإليراني في املجال العسكري بلغ مستوى  رأى .5

ا إلى أهمية هذا التعاون في تهدئة الوضع في سورية. وأضاف ا، مشيرا اري ضمن أن العمل الج شويغو عاليا

ا  ةستانآصيغة  ا في إقامة نظام وقف األعمال القتالية وإعادة الوضع في سورية إلى ميلعب دورا هما

 ./24.04.2019طبيعته. /شام، 

إنه ًل يستبعد شن هجوم شامل على املتشددين في  ،قال الرئيس الروس ي، فًلديمير بوتين، يوم السبت .6

بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا  قوات السورية مدعومةمحافظة إدلب من جانب ال

ا في الوقت الحالي. /رويترز،   ./27.04.2019الخيار لن يكون عمليا

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

دين في سورية إلى و جو رفضت املحكمة العليا الفرنسية إعادة زوجات إرهابيين من داعش وأطفالهن امل

مة ًل تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية. /شام، بًلدهم؛ بحجة أن املحك

23.04.2019/. 

 

 الدول العربية .4

ا مإن عودة سورية إلى املنظمة  ،قال األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس األحد .1

ا، وإن ه ا مبكرا اور بين وزراء الخارجية العرب". ذا املوضوع "أثير بشكل غير رسمي في التشتزال أمرا

وأضاف أنه موضوع حساس، و"تكمن حساسيته في أنه كلما أثير قال بعضهم إن األمر غير ناضج، فيما 

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

 ./01.04.2019ون". /شام، فيها السوري
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إن عودة سورية إلى الجامعة مرهون بانتفاء  ،ام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيطقال األمين الع .2

ا إلى أن الدول العربية تريد التأكد من أن املقعد  أسباب الصراع التي أدت إلى تجميد عضويتها، ًلفتا

 . /12.04.2019السوري ًل تشغله إيران. /شام، 

لنقل التابعة للنظام السوري السماح لطائرتها بالعبور قطر عبر هيئة طيرانها املدني من وزارة اطلبت  .3

ا مع نظام األسد. وأعلن وزير  فوق األراض ي السورية، حيث رآها مراقبون خطوة في اتجاه التطبيع مجددا

ا ب العبور فوق األجواء نقل النظام "علي حمود" موافقته على منح شركة "الخطوط الجوية القطرية" إذنا

مؤسسة  -على طلب تقدمت به هيئة الطيران املدني القطرية إلى وزارة النقل السورية، وذلك بناء 

 . /23.04.2019الطيران املدني السوري". /شام، 

 

 إيران .5

إن طهران تغض النظر عن حديث  ،قال رئيس لجنة األمن القومي اإليراني، حشمت هللا فًلحت بيشه .1

ا لتح ويل سورية إلى ساحة حرب. /شام، تل أبيب باستهداف مواقع إيرانية في سورية تجنبا

10.04.2019/ . 

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن إيران لن تتخلى عن سورية والعراق بعد إنفاقها  .2

 ./25.04.2019موارد كثيرة في هذين البلدين. /شام، 

 

 تركيا .6

ع نظيره الروس ي في مشترك مااًلثنين، خًلل مؤتمر صح ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .1

ا  فًلديمير بوتين "حققنا نتائج إيجابية خًلل الفترة املاضية في إدلب وغيرها من املناطق )...( وقفنا عائقا

ى لكي يسود األمن فيها كما جرى أمام ارتكاب املجازر بحق املدنيين، وحصلنا على النتائج )...( نسع

 ./08.04.2019". /سمارت، بمدينتي جرابلس والباب في حلب

إن بًلده وروسيا اتفقتا على العمل سوية ضد  ،قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو .2

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

لًلجئين أن بًلده ستواصل تقديم الدعم  ،أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس .3

ن يقيم في الوًليات التي فاز برئاسة بلدياتها مرشحو أحزاب السوريين املقيمين على أراضيها، بمن فيهم م

 ./18.04.2019. /جيرون، املعارضة الذين يطالبون بإعادتهم إلى سورية
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 إسرائيل .7

نشر وزير ألف يهودي في الجوًلن السوري املحتل، و  250خطة من أجل توطين نحو ” إسرائيل“وضعت  

ألف  250بناء عشرات اآلًلف من الوحدات اًلستيطانية، ًلستيعاب “اإلسكان اإلسرائيلي خطة يتم خًللها 

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

ا. /جيرون، مستوطنة قائمة  33الجوًلن، تضافان إلى  مستوطنتين جديدتين في  . /02.04.2019هناك حاليا

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

أن سورية من ضمن ثماني دول شكلت ثلثي إجمالي عدد األشخاص  ،أعلنت األمم املتحدة، يوم الثًلثاء .1

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

 ./02.04.2019. /جيرون، 2019حول أزمات الغذاء للعام 

جدد األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد موقف املنظمة الدولية إزاء سيادة سورية  .2

ا، وذلك خًلل مؤتمر  في مشترك عقده، يوم األربعاء، مع اصحعلى مرتفعات الجوًلن املحتلة إسرائيليا

ة على ضرورة احترام وزي ر الخارجية املصري سامح شكري في القاهرة، وقال: "إن األمم املتحدة مصر 

حتلة" /شام، 
ُ
 ./03.04.2019سيادة سوريا على أراضيها، ومن ضمن ذلك الهضبة امل

مجلس األمن الدولي، بـ "وحدة الصف" طالب األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس،  .3

 ./05.04.2019ية في سورية، من العقاب. /شام، او ن عدم إفًلت مستخدمي األسلحة الكيملضما

دعا بانوس مومسيس، منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية املعني باألزمة السورية، يوم  .4

جنبي محتجزين في مخيم الهول بعد هروبهم طفل أ 2500الخميس، الحكومات إلى عدم التخلي عن نحو 

وقال مومسيس: إن على تلك الدول أن . من آخر معقل كان تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسًلمية

ينبغي أًل يصبح أحد بًل ” وأضاف:. تتحمل مسؤوليتها، وتتسلم مواطنيها ملحاكمتهم إذا اقتض ى األمر

 ./18.04.2019رويترز، /“. لهؤًلء األشخاصوطن، وينبغي أن تبذل كل الجهود إليجاد حل 

رت منظمة )مراسلون بًل حدود( يوم الخميس، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في العالم، أصد .5

تلوا فيها، واستمرار التضييق على  174وجاءت سورية في املرتبة 
ُ
ا، بسبب عدد الصحافيين الذين ق عامليا

 "إن  العمل الصحافي. وقالت املنظمة في تقريرها
ُ
حتمل، حيث الصحافة في سورية تمر  بظروف عمل ًل ت



 2019 أبريل شهر نيسان/ تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
38 

ا ا وصعبا . /جيرون، "تستمر اًلعتقاًلت والخطف واًلغتيال، ما يجعل العمل الصحافي في سورية خطرا

18.04.2019/. 

 

 أخرى  .9

 ًل يوجد 

 

 8ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
ا عن طريقة عمل )هيئة تحرير الشام( فنشرت صحيفة  .1 ا خاصا ي سورية، قالت فيه إن اإلندبندنت تقريرا

الهيئة تشبه "تنظيم داعش" إًل أنها تعمل بطريقة أكثر ذكاءا إلنشاء دولة إسًلمية خاصة بها، ولديها 

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

 ضده.

كي الجديد" قوله إن "هيئة تحرير الشام ير األمونقل التقرير عن نيكوًلس هيرسمن "مركز أبحاث األمن 

تشترك في الهدف نفسه مع داعش" لكنها اعتمدت على "السماح للفصائل األخرى بالوجود، إًل أنها كما 

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

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

في إدلب، وسيطرت على الطرق املؤدية من املدينة وإليها، التي تعتبر بمثابة شرايين رئيسية للمنطقة" 

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

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

 من التراجع والسعي إلرضاء الناس، تقوم استراتيجية الهيئة 
ا

التهديدات الخارجية املتزايدة، وقال: "بدًل

 تخاذ إجراءات صارمة إلظهار سلطتها مرة أخرى".على الرد بشكل عدواني، وا

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

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

 ./02.04.2019بناء املنطقة ومن النازحين. /أورينت نت، إلى مقتل العديد من املدنيين من أ

 

                                                             
 ما ن8

ً
ي يغطيها التقرير. غالبا

ي المدة الت 
ي هذا الفصل عىل الحدث المهيمن ف 

 ركز ف 
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ا يتحدث عن جيل الحرب الضائع في سورية، وهم األطفال نشرت صحيفة "لو  .2 س أنجلوس تايمز" تقريرا

 الذين فقدوا التعليم املنظم، خاصة في مناطق تنظيم الدولة. 

شرق  ياآلن في مخيم الهول، شمالألف طفل في سن املدرسة، يعيشون  25يشير التقرير إلى أن نحو 

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

يتعلمون عن "الجهاد والسًلح"، وعن مبادئ التنظيم وأساليبه البربرية، ودرسوا املقررات الدراسية 

طفال يمثلون عينة من مًليين األطفال الذين التي مجدت "الفتوحات" ومعارك الجهاديين. وهؤًلء األ 

مليون طفل في سورية خارج املدارس،  2.1سورية"، ويقدر عددهم بنحو يطلق عليهم "الجيل الضائع في 

 مليون آخرين يواجهون خطر التسلل من املدرسة. 1.3إضافة إلى 

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

استيعاب لًلجئين أو إلى قواعد عسكرية. ويفاقم من  املدارس لدمار كامل، وثلثها اآلخر تحول إلى مراكز

ا نقص املعلمين؛ إذ غادر البًلد نحو  تركوا أعمالهم بسبب ألف معلم وتربوي، أو  140املشكلة أيضا

 ./03.04.2019، 21عربي /العنف وانقطاع الدخل. 

 

 ء نظام األسد بالنصر.ميشيل كيلو يناقش في مقال له في العربي الجديد بعنوان "انتصار املهزوم" ادعا .3

يقول كيلو: إن ادعاء األسد النصر كذبة كبيرة؛ ألن األسدية فشلت في استعادة قرابة نصف مساحة 

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

ا يحارب إلى جانب النظام ا إرهابيا  ... بتوجيه وإشراف إيراني الرغم من وجود اثني عشر تنظيما

يرى كيلو أن نظام األسد "صار من املاض ي، بعد أن نشر منقذوه الروس، قبل عامين، مسودة دستوٍر، 

ا بأن النظام األسدي غير قابل لإلنقاذ، حيث رسمت هيكلية نظاٍم ًل  هي أول وثيقة رسمية تعترف ضمنا

 صبي يشبه األسدية في بنوده الرئيسة، وقد فهم األسد ذلك،
ا
انية قاتلة، في التًلعب وبدأ يمارس لعبة

 على املصالح والتوازنات بين روسيا وإيران. 

ا سيجسده  ا مستقبليا يقول كيلو: إنه "إذا كانت الثورة لم تنتصر، فهذا ًل يعني أن مطالبها ًل تحمل طابعا

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

ا يرفضه إلى مستعمرين وغزاة أجانب لينقذوا رأسه 2011 ا انتصار "من سلم وطنا ". لكن ذلك ًل يعني أبدا

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

 ./06.04.2019مناطقه، من دون أن يدري. /العربي الجديد، 
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، بدأه الكاتب تحت عنوان  .4
ا

"الحرب األهلية السورية تقترب من نهايتها" نشرت مؤسسة راند مقاًل

باإلشارة إلى أنه تم طرد تنظيم الدولة "داعش" من آخر الجيوب التي يسيطر عليها في سورية، ليس 

ية القائمة، التحدي األكبر أمام قوات التحالف، بل إن التحدي األكبر سيكون "إنهاء الحرب األهل

ا. وهذا يعني إنشاء دولة يمكنها توفير األمان و  إعادة بناء سورية، إلعادة مًليين الًلجئين واملشردين داخليا

واألمن والفرص التي توقف املزيد من التمرد والدمار". وتلك مهمة شاقة بحكم طبيعة الحكومة 

ية اتفاقات إلنهاء د ينجمان عن أالسورية، والسًلم األجوف العقيم، أو تجميد الصراع، اللذان ق

ا  ا مستمرا
ا
الحرب. ما قد يمدُّ بعمر املعاناة، ويحر ض على مزيد من الصراع في املنطقة، ويوفر مًلذ

 لإلرهابيين.

ا بعيد املنال،  يقول الكاتب: إن بقاء األسد في السلطة، سيجعل من عملية إعادة إعماٍر جدية أمرا

، الذي 2254نسا رفضت املساهمة، وتكرر التزامها بقرار مجلس األمن رقم فالوًليات املتحدة وأملانيا وفر 

ا ألعلى املعايير  …وإلى انتخابات حرة ونزيهة … يدعو إلى "حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي  وفقا

الدولية للشفافية واملساءلة"، وليس من املحتمل أن يحدث أي من تلك األمور في ظل حكومة األسد. أما 

وإيران فًل تملكان املوارد الًلزمة لتمويل إعادة اإلعمار الشامل. أما الصين فًل تحبذ اًلستثمار  روسيا

 بات مالية في ميزانياتها.في مناطق الحرب. ودول الخليج أصبحت تواجه صعو 

يختم الكاتب مقاله بالقول: "إن إحًلل السًلم املستقر في سورية يستدعي إعادة البناء التي تعيد لحمة 

ا من   من ذلك، سيشهد السوريون نوعا
ا

البًلد. أما مع سيطرة األسد، فيبدو ذلك غير ممكن. وبدًل

ورات في املقام األول، مما يوفر الوقود ملزيد من اإلجراءات األمنية الداخلية الصارمة التي أشعلت الث

ا للمنطقة لسنوات مقبلة". /جيرون،  ا أمنيا  ./16.04.2019اًلضطرابات، وتحديا

 

 ت .5
ا

حت عنوان "خطة روسية غير معلنة في سورية"، نشرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية مقاًل

ة عسكرية إيرانية في سورية، من دون التنسيق يتناول اتفاق طهران مع دمشق على إنشاء قاعدة بحري

 مع روسيا.

بحرية خاصة بها على يقول الكاتب: إن الفكرة ليست جديدة، فلطاملا تطلعت إيران إلى إنشاء قاعدة 

ا. واألسد يرغب في  ا تماما ساحل البحر املتوسط؛ لذلك فخبر استئجار إيران ميناء الًلذقية كان متوقعا

ران، بما في ذلك في توفير قاعدة بحرية لها. لكن املشكلة هي مع روسيا، التي ترى مواصلة التعاون مع إي

عد الضام
ُ
ا؛ "ألن موسكو ت ا معنويا ن الرئيس لًلستقرار والسًلم املستقبلي في سورية. لذلك األمر بعدا

ت وبالتالي، فمن شأن تعزيز دور طهران أن يؤدي إلى فقدان روسيا هذه الوضعية". كما أن العًلقا



 2019 أبريل شهر نيسان/ تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
41 

اإلسرائيلية سوف تتأثر بشكل جدي؛ ألن إسرائيل "ستعتبر أي هجوم عليها من قبل  –الروسية 

 ". اإليرانيين في سورية متفق عليه مع موسكو

رغم ذلك فإن موسكو تبدو راضية عن ذلك التعاون لسبب غير معلن، هو أن هذه الصفقة بين دمشق 

يدية بين إيران والعراق وسورية بشبكة واحدة. وطهران، قد تؤدي إلى إحياء خطط ربط السكك الحد

املتوسط، وعبر سكة الحديد هذه يمكن لروسيا الوصول البري إلى الشاطئ السوري على البحر األبيض 

ا من املحطات البحرية اإليرانية في بحر قزوين. وهذا ًل يخدم فقط إمداد القواعد العسكرية 
ا
انطًلق

 ./16.04.2019لتجاري إلى الشرق األوسط بأكمله. /رأي اليوم، الروسية هناك، إنما يخدم التدفق ا

 

 بعنوان "القاعدة العسكرية  نشرت صحيفة .6
ا

ا "نيزافيسيمايا غازيتا" مقاًل في طرطوس ستصبح مركزا

ا" جاء فيه: أن روسيا ستصبح هي املورد الرئيس للنفط إلى سورية بدل إيران، حسب  ا روسيا نفطيا

تصريحات نائب رئيس الوزراء الروس ي يوري بوريسوف إثر زيارته إلى دمشق واجتماعه باألسد، التي 

ا عن اتفاق بين موسكو ودمشق على نقل ميناء طرطوس بال كشفت كامل إلى روسيا ًلستثماره أيضا

ا ملدة  ا واقتصاديا ا وعسكريا ا قابلة للتجديد.   49لوجستيا  عاما

يشير املقال إلى: أن إنتاج سورية من النفط، على قلته، لم يعد تحت سيطرة الحكومة السورية باعتبار 

من قوات ع شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية املدعومة أن معظم حقول اإلنتاج تق

التحالف. وحسب الخبير العسكري "فًلديمير بوبوف" فإن روسيا قادرة على تلبية احتياجات سورية 

من النفط، خاصة بعد توقفها عن إمداد أوكرانيا به، أما مصافي النفط الخاضعة لسيطرة نظام األسد 

ا  ا؛ لذلك ففلن تتلقى أبدا إن روسيا بخطوتها هذه النفط السوري املنتج شرق الفرات لفترة طويلة جدا

ا موافقتها على تقسيم البًلد، "حيث سيخضع شرق الفرات مع كل البنية التحتية املنتجة  تعلن ضمنيا

 ./23.04.2019للنفط في سورية للتحالف الذي تقوده الوًليات املتحدة". /رأي اليوم، 

 

ا بعنوان "كيف تساعد العقوباير وكالة "بلومبيرغ" األمنشرت  .7 ت على إيران بوتين في سورية" كية، تقريرا

كية املشددة على إيران ستساعد بوتين في تعزيز لعبته في الشرق ير شرح كاتبه كيف: أن العقوبات األم

ن حرة في األوسط؛ ألن روسيا ستكون املستفيد الوحيد من وقف صادرات إيران من النفط، وستكو 

افية تقدر بستة مليارات يورو، كما زيادة إنتاجها من النفط، وستحصل نتيجة ذلك على ثروة إض

ستكون املستفيد األكبر من إضعاف التأثير اإليراني في سورية، حيث ستتمكن من إبراز قوتها في الشرق 

 األوسط.
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رك، فلكل منهما أولوياته املختلفة، يلفت التقرير إلى توتر العًلقة بين روسيا وإيران بعد خفوت املعا

ي ساحة انطًلق للتأثير على املنطقة وتهديد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فبالنسبة إلى إيران، سورية ه

هدف روسيا، التي تهدف ًلستخدام إنجازاتها لتحقيق طموحاتها الدولية، والحفاظ في الوقت ذاته على 

بينهم إسرائيل، التي سمحت لها روسيا باستهداف الجماعات عًلقاتها مع الًلعبين في املنطقة، ومن 

 إليران في سورية. املوالية

تختم "بلومبيرغ" تقريرها باإلشارة إلى قول املدير العام للمجلس الروس ي للشؤون الدولية، أندريه 

وتدخل  كورتوني، بأنه: "في السيناريو األسوأ فإن العًلقات الروسية اإليرانية قد تنهار بشكل كامل،

لتنافس الضمني بين موسكو وطهران على العناصر العسكرية املوالية لكل منهما في حرب، حيث يصبح ا

ا". /عربي   ./28.04.2019، 21التأثير في دمشق أكثر وضوحا

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
( في العاصمة الكازاخية نور سلطان، ولم ينتج عنها ةستانآمن اجتماعات ) 12انتهت هذا الشهر الجولة الـ 

م في امللفين  ةستانآيء ذي قيمة، سوى تكرار نتائج اجتماعات أي ش  السابقة، ولم ينجح الروس في إحراز أي تقد 

 األساسيين املطروحين في اًلجتماعات، وهما: ملف اللجنة الدستورية، وملف إدلب.

ا من الدول الضامنة عدة اجتماعات ثنائية مغلقة ةستانآالجولة من جرت خًلل هذه  وممثلين ، ضمت وفودا

ما حضر ممثلون عن بعض الدول  عن النظام السوري واملعارضة، وبحضور املبعوث األممي غير بيدرسون، في

 األخرى بصفة مراقبين فقط.

ا، الذين يصل  كانت املعارضة السورية تأمل أن تبحث ضمن هذه الجولة ملف املعتقلين السوريين أيضا

 ألف معتقل. 128اإلنسان في شهر آذار/ مارس املاض ي نحو  عددهم وفق آخر إحصاء للشبكة السورية لحقوق 

ل ملف اللجنة الدستورية الهدف األساس لروسيا من وراء سلسلة اجتماعات )
 
(، وهو ملف ةستانآُيشك

، وسعت روسيا إلى تطويع هذا امللف 2018يشهد مراوحة في املكان منذ الجولة التاسعة التي ُعقدت في أيار/ مايو 

، كما حاول النظام السوري تعطيله واًللتفاف عليه بشروط غير منطقية، ًل يمكن أن تقبل بها وفق مصالحها

ما اقترح املبعوث  أن تكون حصته في هذه اللجنة ثلثي عدد األعضاء، فياملعارضة السورية، فقد أصر  النظام على 

واملعارضة وجماعات املجتمع  األممي السابق، ستيفان دي مستورا، أن يكون التوزيع بالتساوي بين النظام

كة بجماعات املجتمع املدني الذين و املدني، 
 
قد حاولت املعارضة أن تفرض املناصفة بينها وبين النظام ُمشك

 يختارهم دي مستورا، بأن يكونوا من الرماديين بأحسن األحوال.
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ية في التعاطي مع هذا امللف، فًل  ا وجد  حددوا آليات عمل اللجنة وحتى اللحظة، لم ُيظهر الروس توازنا

الدستورية، وًل حددوا مرجعياتها أو طريقة التصويت ضمنها، وًل الضامن لنتائجها، وغير ذلك من التفاصيل 

حدد نجاعة الفكرة من عدم نجاعتها؛ ولهذا بقيت اللجنة في مهب  ي ستحكم عمل هذه اللجنة فيالت
ُ
ما بعد، وت

 الريح.

ا ًل يستطيع فعل الكثير، حاله ه -أول مرة-لم يكن لحضور بيدرسن  ذا اًلجتماعات أي تأثير عليها؛ فهو عمليا

ى األطراف الفاعلة في األزمة السورية، ولن كحال املنظمة األممية التي يمثلها، كما لم يستطع الضغط عل

 يستطيع، وهو قادر على أن يقوم بدور املراقب ًلجتماعات أستانا، ليس إًل.

يزاًلن ما اني ملفات هذه الجولة، فإنه شائك بدوره، فروسيا والنظام السوري أما ملف إدلب الذي كان ث

ا بخرق وقف إطًلق النار الذي اتفق عليه في في الجولة الرابعة من املفاوضات،  2017أيار/ مايو  يهددان دائما

السابقة  وخًلل سنتين لم يبد الجانبان الروس ي والسوري أي اكتراث لتعارض قصفهما إدلب مع اًلتفاقات

ا أن من يحمي هذا اًلتفاق ليس التزام روسيا أو إيران أو النظام السوري، وإنما  ةستانآل  وسوتش ي، وبدا واضحا

 الرافض ًلنهيار أمن هذه املنطقة من سورية. املوقف التركي

(، ومؤتمر سوتش ي، في فرض حل سياس ي لسورية، ةستانآجولة من اجتماعات ) 12لم تنجح روسيا، عبر 

كته، هو ملف "مناطق خفض التصعيد" بل ح ا، واملسار الوحيد الذي حر  تى لم تنجح في تحريك أي مسار عمليا

د األدنى. وتواجه املساعي الروسية صرامة أميركية تؤكد على أن مسار الذي لم ينجح، ولم يحظ بصدقية الح

 ةستانآ)
ا

ط الحل السوري اسيا جذب بسمسار جنيف، ولن تتمكن رو من ( لن يكون بأي حال من األحوال بديًل

وقت إلى جانبها عبره، وهو ما يقلل من قيمة هذه اًلجتماعات، التي يمكن النظر إليها على أنها أداة إلدارة ال

واألزمة، وليس أداة لحل األزمة، وربما على السوريين انتظار أن تصل روسيا إلى القناعة الكاملة بوجوب اعتماد 

 
ً

ة السورية، وهو املسار الوحيد الذي توافق عليه الوًليات املتحدة. وريثما يتم لألزم مسار جنيف وحده حًل

 ًلفات الدول الكبرى واإلقليمية.ذلك، ُيخش ى أن يتواصل سقوط الضحايا السوريين ضحية خ
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