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ا

 : نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة أوًل
نبدأ من املشهد امليداني، حيث استحوذت عليه أخبار الحرب التي تشنها قوات النظام وامليليشيا املحاربة 

معها والقوات الجوية الروسية على منطقة الهدنة الروسية التركية التي تشمل إدلب وبعض األرياف املحيطة 

الغربي، وعلى ريف إدلب الجنوبي كما هو بها. وقد تركزت املعارك ومحاوالت االقتحام على ريف حماة الشمالي 

 . 2موضح في الخريطة رقم 

لم يتوقف الهجوم الذي بدأ في نهاية نيسان، طيلة هذه املدة )مدة التقرير( باستثناء بعض الهدوء النسبي 

الذي رافق إعالن هدنة قصيرة من طرف قوات النظام باتفاق روس ي تركي، لم توافق عليها فصائل املعارضة 

باءت بالفشل جميعها القصف العنيف وكثافة النيران، إال أن محاوالت االقتحام من رغم على اللحة. و املس

 الصطدامها بمقاومة ضارية من قبل الفصائل.

قتلى، غالبيتهم العظمى في منطقة إدلب ومحيطها )منطقة  408سقط خالل هذه املدة على األراض ي السورية 

  28( منهم امدني   117في املئة منهم من املدنيين ) 29ورة، خفض التصعيد( بسبب املعارك املذك
 

 مرأة.ا 19و طفال

  187كان نصب حماة من القتلى األكبر، حيث سقط في أريافها الشمالية الغربية 
 

في املئة من  46) قتيال

في املئة( بينما سقط في الالذقية، في منطقة جبل  27قتلى ) 110بحصيلة  ةالقتلى(. بينما جاءت إدلب ثاني  

  33التركمان بالريف الشمالي الشرقي 
 

 جميعهم من العسكريين التابعين لجيش النظام وللفصائل املسلحة قتيال

 التي تسيطر على املكان. 

شرقية في كمائن أو معارك فجميعهم من العسكريين الذين سقطوا في البادية ال 28أما قتلى حمص الـ 

 دين هناك.و متفرقة مع عناصر من تنظيم الدولة اإلسالمية املوج

في موضوع الضحايا نشير إلى مسلسل املقابر الجماعية الطويل واملتجدد، فما إن انتهت عملية انتشال 

طبابة الشرعية حتى أعلنت لجنة ال ،جثة 630الجثث من مقبرة الفخيخة في الرقة، بحصيلة إجمالية مقدارها 

عة أن يصل العدد إلى اجثة من تحت األنق 74في دير الزور انتشال  ِّ
 
 جثة. 300ض ومن مقابر جماعية، متوق

عبر قوائم بأسماء الـ)املوتى(  ا، ويتم اإلعالن عنه رسمي  اقتُل املعتقلين في السجون السورية مستمر أيض  

رسلها السلطات الرسمية إلى دوائر السجل املدني إلعالم ذويهم. ويتم ذلك 
ُ
دون تسليم الجثث أو اإلعالم من ت

عن مكان دفنها. والجديد أن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" حصلت على قائمة جديدة من دائرة 

قتيل من حماة وريفها  700من تم اإلعالن عن موتهم/ قتلهم في السجون إلى السجل املدني في حماة، ليصل عدد 

 .2019خالل العام 

أختم جولتي املكثفة هذه بأخبار حرائق الحقول التي تتوالى في غير مكان، لكن أعظمها أصاب مناطق سيطرة 

ألف هكتار من األراض ي  50امليليشيا الكردية شمال شرق سورية، حيث أعلنت اإلدارة الذاتية احتراق أكثر من 
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املزروعة بالقمح والشعير في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، واتهمت اإلدارة "تنظيم الدولة" و"املقاومة 

 الشعبية" التابعة لقوات النظام السوري بافتعال هذه الحرائق. 

 

 ا: الضحاياثانيا 

 1بيانات عن الضحايا 

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

 
  

                                                             
  مالحظات على البيانات: 1

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

 .الحقيقي العدد من أقل الدينا غالب   المسجل العدد يكون لذلك. للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في الفقرة )أخبار عن الضحايا( تكفي

 القتلى أعداد في اوهمي   اارتفاع   يعني وهذا الرجال، من القتلى جميعهم نعتبر الفئات، في تفصيل من دون أعداد ورود عند -

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

 .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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%21281754313321529171مقاتل

%118162287طفل

%3511195امرأة

%387527017رجل مدني

%0040001220790002011729مج القتلى المدنيين

%0060128187241100332170408100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%0%0%7%46%6%27%0%8%0%4%0%100%

ضحايا الثلث 2 من شهر 06 / 2019 - حسب الفئة
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 ؛حسب الفئةبوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 
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  ؛( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظات2والجدول رقم )

 
 

  ؛(2البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )والرسمان 

 

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

%

%288717153311219347اشتباكات ومعارك عادية

%9969520049قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
11461%

%110تعذيب وإعدامات

%51172اغتيال وقنص

%110أخرى

%0060128187241100332170408100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%0060128187241100332170408100إجمالي الضحايا

%0%0%1%0%0%7%46%6%27%0%8%0%4%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 06 /  2019 - حسب وسيلة القتل
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 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 

 
 

   ؛رغحسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصبأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا 
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 أخبار عن الضحايا 

جثة من املقبرة  630االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" عملية انتشال أنهى "فريق  .أ

ا. يوم   140الجماعية في قرية الفخيخة بمحافظة الرقة. وقد استغرق العمل على انتشال هذه الجثث 

 /13.06.2019 –سمارت /

السجل املدني في محافظة أعلنت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" األربعاء، أن  دائرة  .ب

لجثث أو تزويدهم بمكان الدفن، الفتة ا همدون تسليممن حماه، قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، 

ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم  مدةعقب في إلى أن وفاة عدد من أولئك املحتجزين سجلت 

تقرير نشرته عبر موقعها اإللكتروني إلى أن  . ولفتت املنظمة في2019اإلبالغ بوفاتهم إال في بداية العام 

وريفها،  ةوثيقة وفاة ملحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل املدني في مدينة حما 700 حوالىهنالك 

 /20.06.2019 –. /شام 2019، وحتى شهر أيار/مايو 2019وذلك منذ بداية العام 

جثة من تحت األنقاض ومن  74ير الزور املدني" انتشلت "لجنة الطبابة الشرعية" التابعة لـ "مجلس د .ج

مقابر جماعية في مدينة هجين، شرق دير الزور. وتم ذلك بناء على طلب األهالي الذين اشتكوا من 

ا انبعاث الروائح الكريهة من تلك األماكن. وقال عضو اللجنة، أحمد العيس ى، إن العمل ما يزال مستمر  

جثة ملدنيين وعناصر في تنظيم "الدولة اإلسالمية".  300النتشال الجثث من ثالث مقابر تحوي أكثر من 

 /20.06.2019 –سمارت /

 

 
ا
 ا: التغييب القسري ثالث

 ال يوجد

 

 : النزوح والتهجير واللجوءارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

ألف شخص من شمال غربي سورية، فروا  300الخميس، إن أكثر من قالت األمم املتحدة، يوم أمس  .أ

في عقده املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة اباتجاه الحدود مع تركيا، وذلك في مؤتمر صح

 /14.06.2019 –/شام  .استيفان دوغريك، باملقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك

رية" االثنين، إن الحملة العسكرية لروسيا وقوات النظام قال "فريق منسقو االستجابة في شمال سو  .ب

إنسان من  551877السوري والقصف املكثف على املدن والبلدات في الشمال السوري، تسبب بنزوح 



 2019 من شهر حزيران/ يونيو ثانين الثلث التقرير املرصد ع مرصد حرمون 

 

 

 
9 

/سمارت   ا منذ بدء الحملة العسكرية.أسبوع   19مدنهم وبلداتهم وقراهم في حماة وإدلب وحلب خالل 

– 17.06.2019/ 

غذاء العاملي التابع لألمم املتحدة أنه يوسع عمليات توزيع املساعدات الغذائية الشهرية أعلن برنامج ال .ج

  800نحو إلى لتصل 
 
 يا من إدلب وشمالألف شخص بشمال غربي سورية، من بينهم النازحون حديث

 /18.06.2019 –حماة. /شام 

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

رت  15املؤسسة على األراض ي التركية حاجز تجاوزت الشركات السورية الشريكة  .أ
 
ألف شركة، وف

 /14.06.2019 –/شام  .آالف سوري 10بدورها فرص العمل ألكثر من 

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" الحكومة إلى حزم أمرها وتوحيد مقاربتها مللف الالجئين السوريين "ليتم  .ب

  /19.06.2019 –وضع خطة واضحة لعودة سريعة لهم إلى بالدهم". /شام 

أعلنت دائرة الهجرة التركية عن تشكيل "اآللية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير  .ج

 /19.06.2019 –النظاميين إلى بلدانهم األصلية. /شام 

 

 3(2): املشهد امليداني اخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1

ا على تل الحارة الواقع في ا صاروخي  إسرائيل شنت هجوم  قالت الوكالة العربية السورية لألنباء إن  .أ

محافظة درعا بالقرب من هضبة الجوالن املحتلة، واملطل على منطقة حدودية بين البلدين في الصباح 

. وأضافت أن إسرائيل لجأت عدة الباكر يوم األربعاء. وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ

 /12.06.2019 –. /رويترز الهجوم خالل الرادارات على لتشويشإلى ا “إلكترونية حرب”إلى 

نقلت وكاالت أنباء روسية عن الجيش الروس ي القول يوم األربعاء إن روسيا وتركيا توسطتا في وقف تام  .ب

إلطالق النار في محافظة إدلب السورية بين قوات الحكومة ومقاتلي املعارضة. ونسبت الوكاالت إلى 

                                                             
 .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
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وأدى إلى خفض  ،لجيش قوله إن اتفاق وقف إطالق النار يسري على منطقة عدم التصعيد في إدلبا

 /12.06.2019 –العنف بشكل كبير يوم األربعاء. /رويترز 

ر من ليلة الثالثاء، بقصف لطيران خحصيلة أولية وجرح آخرون، في وقت متأفي قتل خمسة مدنيين  .ج

 /12.06.2019 –/شام  .قرية كفرعين بريف إدلب الجنوبياألسد الحربي على منازل ملدنيين في 

قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن قوات الحكومة السورية هاجمت نقطة مراقبة تركية في  .د

قذيفة مورتر. وأضافت الوزارة  35وتضمن استخدام  ،اه متعمد  عدتمحافظة إدلب بسورية، في هجوم 

دات ولحقت أضرار ببعض املع ،في بيان أن ثالثة جنود أتراك أصيبوا بإصابات طفيفة في الهجوم

 /13.06.2019 –واملنشآت. /رويترز 

فجر السبت، التقدم على محاور الجبين وتل  ،حاولت قوات األسد وامليليشيات املساندة بدعم روس ي .ه

ملح بريف حماة الشمالي، في ظل معلومات تتحدث عن إصرار روس ي على استعادة تلك املنطقة من 

وقالت مصادر عسكرية إن قوات األسد وروسيا قبضة فصائل الثوار، إال أن محاولتها باءت بالفشل. 

تحضر منذ أيام لشن عملية عسكرية مباغتة على فصائل الثوار في منطقة الجبين وتل ملح، تحت غطاء 

الهدنة التي أعلنتها، في محاولة منها الستعادة السيطرة على ماحرره الثوار هناك، وإعادة فتح أوتستراد 

 /15.06.2019 –. /شام احماة املرصود ناري   -السقيلبية 

 ااستهدفت القوات التركية املتمركزة في إحدى نقاط مراقبة خفض التوتر، في ريف حماة الغربي، حاجز   .و

ا على استهداف النظام مواقع لها في مدينة مورك  اتابع   لقوات النظام، بعدة قذائف مدفعية، وذلك رد 

 /16.06.2019 –/جيرون  .شمالي حماة

سكرية الثالثاء، هجوما على مواقع قوات النظام السوري في قرية الجلمة ومحيط بدأت الفصائل الع .ز

قرية كفرهود شمال غرب مدينة حماة. وهذا الهجوم هو جزء من املرحلة الثانية للعملية التي بدأتها 

 –"تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر. /سمارت 

18.06.2019/ 

 بأكثر ب إدلبجنو  الهبيط بلدة قصفت السوري النظام قوات أن كشف الدفاع املدني السوري األحد، .ح

 مقتل إلى أدت أيار، شهر نهاية وحتى نيسان 26 في العسكرية الحملة منذ بدءوصاروخ قذيفة  8900 من

 /18.06.2019 –/سمارت  .مؤسسة مدنية 20تدمير نحو و  امدني   11

 ا عنيف  األسد هجوم  بدأت قوات  .ط
 
ا بقصف مدفعي وصاروخي وجوي،  على محوري الجبين وتل ا مسبوق

ملح في ريف حماة الشمالي، لكن الفصائل تمكنت من إفشال الهجوم وإجبار قوات األسد على التراجع. 

 /20.06.2019 –وتكبيدها خسائر كبيرة في األرواح والعتاد. /شام 
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في بلدات املسطومة وحيش بحق املدنيين  وم الخميس، مجزرتين، يظامارتكب الطيران الحربي التابع للن .ي

 /20.06.2019 –بريف إدلب، راح ضحيتها أكثر من عشرة مدنيين، بينهم أطفال. /شام 

 

 4خرائط السيطرة والنفوذ  .2

 ( أدناه تظهر توزع السيطرة على األراض ي السورية كلها1الخريطة رقم ) -

 
   2019/  06 / 18 –  املصدر: وكالة ستب 

                                                             

 ا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزورباستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تدريجي   3 

شبه مجمدة، ونفضل عدم تكرار خرائطها أصبحت في باقي مناطق القطر وذ ، ولصالح قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفالشرقي

  .في كل تقرير
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 5ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية تالرسم البياني اآل -

  
 2019/ 06/  20 –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
والسبب الرئيس هو  ،في املواقع األخرى  ونظيرتها ثمة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، 5

  املساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛التطورات العسكرية في ريف حماة الشمالي الغربي ( أدناه ت

 
   2019/ 06/  18 –املصدر: وكالة ستب 
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ظهر مواقع املطارات العسكرية في سورية3الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛( أدناه ت

  
 2019/ 06/  11 –املصدر: وكالة ستب 
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 : املستجدات على مستوى النظام ومناطق سيطرتهاسادسا 

 على املستوى السياس ي  .1

إن سورية ال تريد مواجهة مسلحة مع تركيا  ،يوم الثالثاء ،قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم  .أ

وذلك بعد أن قالت أنقرة إن أحد مواقعها للمراقبة في إدلب تعرض لهجوم من منطقة واقعة تحت 

 /18.06.2019 –/رويترز  .سيطرة القوات الحكومية السورية

 

 على املستوى العسكري  .2

ئية في تصريحات نشرت يوم األربعاء إن قال فرناندو أرياس املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميا .أ

 
 
ا املسؤولين السوريين رفضوا السماح بدخول فريق تحقيق بشأن األسلحة الكيماوية تم تشكيله حديث

لى الجناة في هجمات بذخيرة محظورة. وكانت الدول األعضاء في املنظمة قد صوتت العام إللتعرف 

ة الجناة، وهو قرار عارضته دمشق وحليفتها املاض ي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوي

ة االعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه سوري ترفض”موسكو. وقال أرياس للدول األعضاء 

 /12.06.2019 –رويترز /. “وآثاره

 

 على املستويات األخرى  .3

هكتارا  15السويداء، ونحو هكتار من األراض ي الزراعية في محافظة  50التهمت حرائق منفصلة نحو  .أ

 /12.06.2019 –/سمارت  .من األراض ي الزراعية في محافظة درعا

ه شركة مرفأ طرطوس مع علي وم األربعاء، العقد الذي وقعت، يأقر مجلس الشعب التابع للنظام .ب

 –، لتصبح بذلك إدارة مرفأ طرطوس االستراتيجي بيد الروس. /شام االجانب الروس ي، وأصبح قانون  

12.06.2019/ 

/سمارت  .ليرة سورية في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام 600السبت، حاجز الـ  ،تجاوز سعر الدوالر .ج

– 14.06.2019/ 
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 ( 6): املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها اسابعا 

 على املستوى السياس ي .1

بعقد لقاء معها، ورأته "غير ُمجٍد"، بسبب تصعيد  اروسي   ارفضت "هيئة التفاوض السورية" طلب   .أ

األسدي" الحملة العسكرية في إدلب واملنطقة الشمالية. وقال نصر الحريري  -اإليراني  -الثالثي "الروس ي 

إن روسيا ال تؤمن بالحل السياس ي، وما يحدث في إدلب واملنطقة الشمالية هي مسؤولية روسية. وأكد 

فر اوتتو  ،الشعب لىورات للوصول إلى الحل السياس ي، عندما يتوقف القصف ععلى االستمرار في املشا

"موت  اموضوعية تسهم روسيا في صناعتها من أجل الدخول في عملية سياسية جديدة"، معلن   أحوال

 /19.06.2019 –العملية السياسية". /شام 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد

 

 
ا
 : املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتهااثامن

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

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

 رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. النظر عن 
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 على املستويات األخرى  .3

 40قال الرئيس املشترك لـ"هيئة االقتصاد والزراعة" بـ"اإلدارة الذاتية" سليمان بارودو، إن أكثر من  .أ

قمح والشعير التهمتها الحرائق التي اندلعت في محافظات الرقة ودير الزور ألف هكتار من محصولي ال

مليار  18والحسكة ومنطقة عين العرب "كوباني" شمال حلب. وأوضح أن قيمة خسائر املزارعين بلغت 

أن "اإلدارة الذاتية" لن تقوم بتعويضهم "ألنها ال تستطيع استقراض األموال من إلى ا ليرة سورية، الفت  

البنوك أو صندوق النقد الدولي". وأشار أن معظم الحرائق نشبت "بفعل فاعل" على يد "خاليا" تنظيم 

"الدولة اإلسالمية" و"املقاومة الشعبية" املرتبطة بقوات النظام السوري وأخرى ناتجة عن "أعمال 

 /16.06.2019 –نتقام وثأر". /سمارت ا

صحيفة "فرات بوست" بأن عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام األسد، اجتمعوا  تقال .ب

أمس األول الخميس مع عناصر من "قسد" في بلدة ذيبان الواقعة تحت سيطرة األخيرة، بهدف فتح خط 

 –/شام  .النظام وميليشيات إيران وجود مناطق نقل جديد للنفط الخام من مناطق سيطرة "قسد" إلى

16.06.2019/ 

ا يقض ي بتسجيل السيارات املدنية لديها أصدرت "اإلدارة الذاتية" الكردية في شمالي شرقي سورية، قرار   .ج

 /16.06.2019 –/سمارت  .تحت طائلة الحجز واملخالفة

  

التركي والفصائل : املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش اتاسعا 

 املتحالفة معه

 على املستوى السياس ي .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 
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 : املستجدات على صعيد العملية السياسيةاعاشرا 
قائمة أشخاص في  6قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن بالده تعترض على أسماء  .أ

إلى أن من بين هؤالء الستة، رئيس سابق للبنك املركزي  ااملرشحين لصياغة دستور جديد لسورية، الفت  

ا بأن األمم املتحدة وتركيا دون أن يحدد التفاصيل، منوه  من السوري، ورئيس حزب، ونائب عام، 

  /15.06.2019 –وأضاف أن "هؤالء ال يمثلون املجتمع املدني". /شام  ،تعترضان على أسماء هؤالء

يه دعوة روسية للمشاركة في جولة مفاوضات " .ب " حول األزمة 13ستانة آأعلن لبنان، األربعاء، تلق 

 /19.06.2019 –/شام  .السورية، املقرر عقدها في يوليو/ تموز بالعاصمة الكازاخية

 

 املستجدات على صعيد العدالةحادي عشر: 
 ال يوجد

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة   ثاني عشر: املستجدات في مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

فرضت الواليات املتحدة يوم الثالثاء عقوبات على رجل األعمال السوري البارز سامر فوز وشقيقيه،  .أ

والذين تقول واشنطن إنهم جنوا املاليين من  ،بشار األسدالذين تربطهم صالت وثيقة بالرئيس السوري 

 /11.06.2019 –خالل تطوير عقارات على أراض تم االستيالء عليها ممن فروا من الحرب. /رويترز 

قال املبعوث األميركي إلى سورية، جيمس جيفري، أمس الثالثاء، إن الواليات املتحدة ستواصل الضغط  .ب

 16ا على إعالن وزارة الخزانة األميركية فرض عقوبات جديدة ضد أهدافها، تعقيب  ا لتحقيق اقتصادي  

ا على عالقة بالنظام في سورية. وأضاف أن العقوبات على سامر فوز "تتسق مع سياسة ا وكيان  شخص  

 2254الرئيس األميركي تجاه سورية، والتي من بين أهدافها حل األزمة السورية وفق قرار األمم املتحدة 

 /12.06.2019 –وإخراج القوات اإليرانية في سورية". /شام 
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 روسيا اًلتحادية .2

ن تركيا تعمل بنشاط على تنفيذ التزاماتها إيوم الثالثاء، ، وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف قال .أ

بموجب االتفاق مع روسيا للتسوية في إدلب، وهذه االلتزامات تتمثل في "فصل املعارضة السورية 

املسلحة القادرة على االتفاق واملستعدة لالنخراط في العملية السياسية، عن عناصر العصابات الذين 

بحكم التعريف، فيتعين معاملتهم كاإلرهابيين". وجاء تصريح  يرفضون أي اتفاقات وال يمكن أن يقبلوها

 /11.06.2019 –الفروف بعد يوم من توعده للمدنيين والفصائل بإدلب برد "قاس وساحق". /شام 

نائب سكرتير مجلس األمن الروس ي، "ألكسندر فينيديكتوف" أن أي خطوات مشتركة بين روسيا  رأى .ب

أسماه "إرساء االستقرار في سورية والشرق األوسط" بأسره، يجب أن والواليات املتحدة وإسرائيل ملا 

ولفت إلى أن الحوار بين روسيا والواليات املتحدة حول سورية  .تراعي مصالح كل األطراف، ومنها إيران

ي أظهر "قدرا كافيا من اإلرادة السياسية وها ميركتعثر خالل مدة طويلة، لكنه اعترف بأن الجانب األ 

ي واإلسرائيلي، يزمع عقده في القدس في ميركنستعد للقاء بين قادة مجالس األمن الروس ي واأل  نحن اآلن

 /16.06.2019 –. /شام ."غضون أسبوعين

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ال يوجد 

 

 الدول العربية .4

دة على دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس االثنين، الواليات املتحدة واملجتمع الدولي إلى "املساع .أ

عودة النازحين السورين إلى األماكن "اآلمنة" في سورية، من دون انتظار الحل السياس ي، الذي يمكن 

 /11.06.2019 –/شام  ."أن يطول التوصل إليه

قال ولي العهد السعودي األمير "محمد بن سلمان"، إن السعودية تسعى لتحقيق عدة أهداف في  .ب

ت اإلرهابية، والتعامل مع النفوذ اإليراني املزعزع لالستقرار، سورية، وهي منع عودة سيطرة التنظيما

 –على وحدة البالد. /شام  حافظة، بصورة تؤدي إلى امل2254وتحقيق االنتقال السياس ي وفق القرار 

16.06.2019/  
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 إيران .5

إلى أن تحالفها معهما  ااعتبر مسؤول إيراني أن "العراق وسورية" مكملين استراتيجيين لبالده، الفت   .أ

ا، أميركفي مواجهة الكيان الصهيوني و  اودفاعي   اوأمني   اوسياسي   ااقتصادي   اا استراتيجي  يشكل مشروع  

 /12.06.2019 –وملواجهة "اإلرهابيين" والتهديدات األجنبية وإلرساء األمن املستدام في املنطقة. /شام 

 

 تركيا .6

م  .أ
 
 مع التركية الحدود طول  على ”اإلرهابي املمر“أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بالده سُتحط

"كما حطمناه على حدودنا مع شمال العراق وعلى الخط الواصل بين جرابلس  الفرات، شرق  سورية

لعمال وعفرين" وأكد أن وحدات حماية الشعب، وحزب االتحاد الديمقراطي، هما امتداد لحزب ا

  /13.06.2019 –الكردستاني. /جيرون 

ب تعامل باريس مع تنظيم "ي ب  .ب أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بالده ال تصو 

 /13.06.2019 –ك"، وأن هذه الخطوة ال تليق بدولة مثل فرنسا. /شام 

أشخاص في قائمة  6قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن بالده تعترض على أسماء  .ج

إلى أن من بين هؤالء الستة، رئيس سابق للبنك املركزي  ادستور جديد لسورية، الفت   املرشحين لصياغة

ا بأن األمم املتحدة وتركيا دون أن يحدد التفاصيل، منوه  من السوري، ورئيس حزب، ونائب عام، 

 /15.06.2019 –تعترضان على أسماء هؤالء. وأضاف أن "هؤالء ال يمثلون املجتمع املدني". /شام 

ت دائرة الهجرة التركية عن تشكيل "اآللية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير أعلن .د

 /19.06.2019 –النظاميين إلى بلدانهم األصلية. /شام 

 

 إسرائيل .7

 ال يوجد 

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

علنية للبحث في ملف الوضع في سورية، في وقت تتواصل يعقد مجلس األمن الدولي يوم الثالثاء، جلسة  .أ

 .فيه الهجمة العسكرية للنظام وروسيا على محافظات شمال سورية، وسط أوضاع إنسانية مأسوية
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 وقال دبلوماس ي، إن هذا االجتماع الذي لم يكن مدرج  
 

 على برنامج مجلس األمن، سيعقد بطلب ا أصال

نساني في األمم دول غير دائمة العضوية مسؤولة عن ملف سورية اإلمن بلجيكا وأملانيا والكويت، ثالث 

 /18.06.2019 –/شام  .املتحدة

قالت روز ماري ديكارلو وكيلة األمين العام للشؤون السياسية وبناء السالم إن جهد األمم املتحدة  .ب

يئة من للتوسط في حل سياس ي يلبي التطلعات املشروعة للشعب السوري، ال يمكن أن تتقدم في ب

"الصراع املفتوح". وفي الجلسة التي تناول فيها مجلس األمن الدولي األوضاع شمال غرب سورية، قالت 

تعطل إذا لم تتمكن روسيا وتركيا دعم اتفاق وقف إطالق النار، وإذا لم يديكارلو إن الجهد الدولية س

لمبعوث الخاص لألمين العام ا بدعم لستانة إيجاد سبيل للعمل مع  آيتمكن مجلس األمن ورعاة عملية 

 /19.06.2019 –. /شام 2254لتطبيق قرار مجلس األمن 

 

 أخرى  .9

 ال يوجد 

 

 7ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية 
ب النفط إلى النظام إ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال األميركية" .1 ن الحكومة اإليرانية ما زالت تهر 

ية على إيران كان باملقابل فرصة ميركالسوري عبر مصر. وبحسب الصحيفة فإن "نظام العقوبات األ 

فقد بدأت إيران  .لنظام األسد في ليستفيد أكثر من النفط اإليراني الذي يبدو أنه لم يعد له مشترون"

اقالت باستخدام جزٍء من فائضها النفطي لتخفيف النقص الحاد في سورية، حيث "وصلت خمس ن

مليوني برميل  حوالىنفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري منذ أوائل مايو املاض ي". وكل ناقلة تحمل 

مليون دوالر، حيث تقوم مصافي النظام السوري بمعالجة النفط الخام  60من النفط، قيمتها بحدود 

آلته العسكرية، ويبيع وتحويله إلى بنزين ومنتجات أخرى يمكن لنظام دمشق أن يستخدمها في إدامة 

 /13.06.2019 –/الخليج أون الين  .الباقي للمواطنين

 

                                                             
ا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها التقرير.  7  غالب 



 2019 من شهر حزيران/ يونيو ثانين الثلث التقرير املرصد ع مرصد حرمون 

 

 

 
22 

 عسكرية بمواجهة تنذر بريطانية مقترحات عن تقرير، في البريطانية ”الغارديان“كشفت صحيفة  .2

ة سوري شمال في روسيا مع محتملة ة، الفتة إلى أن إدارة القوات الخاصة البريطانية وضعت خطة سريَّ

َبل الوزراء في الحكومة البريطانية ا من قِّ  .تسمى "مفهوم العمليات الخاصة"، سيبتُّ فيها قريب 

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين البريطانيين يعتبرون أن روسيا يجب أن تكون أحد أهداف 

حادثة تسمم القوات الخاصة البريطانية، السيما وأن القلق بشأن تصرفاتها زاد بشكل كبير بعد 

 .سكريبال في سالزبوري العام املاض ي، والتي اتهمت فيها الحكومة البريطانية روسيا باملسؤولية

وقالت الصحيفة بأنه في حال تمت املوافقة على الخطة العسكرية املعروضة، فستجري إعادة هيكلة 

 /14.06.2019 –هذه الوحدات للقيام بمهام جديدة. /شام 

 

رية التي يواجهها الالجئون السوريون في لبنان، أجرت صحيفة "العربية نت" لقاء  حول موضوع العنص .3

مع الدكتور أنطوان مسرة، املتخصص في العلوم اإلنسانية وعلم االجتماع واألستاذ في الجامعة 

ة الذي أوضح أن هناك ثالثة جوانب في املسألة، هي "الشعبوية التي يمارسها بعض  اللبنانية أنطوان مسر 

ث الذاكرة  السياسيين في لبنان، واإلعالم الذي ال يساعد على عرض الوقائع، باإلضافة إلى تلو 

 ."الجماعية

ة إلى أن بعض السياسيين يماريون سياسات شعبوية هدفها إثارة الغرائز  ل، أشار مسر  في الجانب األو 

ليس فقط في لبنان وإنما في دول تجاه الالجئين والنازحين، وهذه السياسية باتت تنتشر في شكل سريع 

 عدة في العالم، ولألسف فإن الناس أصبحت تنجرف نحو الكالم السياس ي الذي يهدف إلى التعبئة.

ة إلى أن اإلعالم "ُيساهم في التعبئة من خالل عدم عرضه لوقائع  أما في ما يتعلق باإلعالم، فلفت مسر 

رإيجابية ودراسات عملية تساعد املتابعين على الت  ."بص 

أما تلوث الذاكرة الجماعية، فهو العنصر األهم في تغذية العنصرية ضد السوريين في لبنان، وهذا 

ثة من خالل تعليم  ي لتنقية الذاكرات امللو  "موجود في املجتمعات العربية كافة نتيجة غياب العمل الجد 

 التاريخ. 

لهجة العنصرية وخطاب الكراهية تجاه اعتبر مسرة "أن الحكومة اللبنانية واعية ملسألة تصاعد ال

ية تعمل على وضع سياسة عامة تحدد كيفية التعامل  لت لجنة وزارية جد 
 
النازحين السوريين، وهي شك

مع الالجئين واملحافظة على حقوقهم اإلنسانية، لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى التوطين وتغيير هوية 

 /15.06.2019 –/العربية نت  ."لبنان
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عنوان "في لبنان.. العنصرية تطارد السوريين" نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرا جاء  تحت .4

رغم على الفيه أن الالجئين السوريون يواجهون حمالت عنصرية في لبنان، ومطالب بالعودة لبالدهم 

 حياتهم وأمنهم. لعدم وجود ضمانات من 

جبران باسيل يقود هذه الحملة، ويقول إن نحو ثالثة أرباع الالجئين السوريين  وزير الخارجية اللبناني

سورية، وليس هناك خطر أمني أو سياس ي يتهددهم، لكنهم بقوا ألسباب إلى في لبنان يمكنهم العودة 

ا إمكان تفسير أي من تصريحاته على أنها عنصرية، بحجة أن كل دولة  اقتصادية. ونفى باسيل أيض 

 نيها في املرتبة األولى.تضع مواط

وكاالت اإلغاثة العاملة مع الالجئين أشارت إلى بعض أسباب املخاوف التي تجعل الالجئين السوريين غير 

راغبين في العودة إلى بالدهم، ومنها فقدان املمتلكات والتجنيد في الجيش السوري واالنتقام. /مصر 

 /15.06.2019 –العربية 

 

ألوسط" عن تقديم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، خطة من ثماني كشفت صحيفة "الشرق ا .5

بهدف التوصل إلى حل سياس ي  2254نقاط لروسيا في منتصف أيار املاض ي، تتناول تنفيذ القرار الدولي 

، وإضعاف النفوذ «داعش»ا تتعلق بالتعاون في ملف محاربة اإلرهاب وفي سورية. وتشمل الخطة بنود  

اإليراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سورية، وتوفير املساعدات اإلنسانية، ودعم الدول 

املجاورة، وتوفير شروط عودة الالجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ املحاسبة عن الجرائم املرتكبة 

. وحسب الصحيفة فإن الجانب الروس ي أبدى موافقته على هذه املبادئ، مع التحفظ على في سورية

 تسلسل التنفيذ. 

أن يتم تناول هذه الخطة خالل اجتماع جون بولتون، رئيس مكتب األمن  اتوقعت الصحيفة أيض  

ونيو/ حزيران من شهر ي 24القومي األميركي، ونظيره الروس ي نيكوالي باتروشيف، في القدس الغربية في 

 /19.06.2019 –الجاري. /الشرق األوسط 

 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
فت خاللها مواقع للنظام السوري وللقوات  صِّ

ُ
تعرضت سورية أكثر من مرة لغارات جوية إسرائيلية، ق

وخاصة في الشمال في  ،عدوان ُيصعد هجماته على السوريينزال النظام السوري بعد كل جولة  اإليرانية، وما

ا بـ "حق الر 
 
 .ياتالذي لم يلمسه السوريون إال ضدهم طوال السنوات الثماني املاض "داآلونة األخيرة، وُمحتفظ
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استهدفت الغارات اإلسرائيلية مطار التيفور في حمص، وريف القنيطرة، وريف دمشق الجنوبي، وأتت هذه 

د ساعات من تعالي الصراخ اإليراني والتهديد املفتعل لحرق املنطقة إذا تم إطالق الطلقة األولى من الغارات بع

قبل الواليات املتحدة نحو إيران، وفق تصريحات مسؤولين في طهران، ومن ثم أخذ زعيم ميليشيا حزب هللا في 

دون من رق املنطقة مع اإلسرائيليين لبنان على عاتقه ترويج دعايات مفتعلة عن قدرة مموليه في طهران على ح

 أن ينبس ببنت شفة عن ما يمكن أن تكون عليه الخسائر الكارثية إن حاولت إيران ذلك.

في أوقات سابقة من قبل اإلسرائيلين الذين عدة وكان مطار التيفور العسكري في حمص تعرض لغارات 

لوجود اإليراني في سورية، وكانت ضربات صاروخية كانوا يبررون في كل مرة عبر بياناتهم أن الغارات تستهدف ا

ا 14ونيسان/ أبريل من العام املاض ي أسفرت عن مقتل  2018في شباط/ فبراير  بينهم سبعة إيرانيين،  ،عسكري 

 وتحطيم طائرتي شحن إيرانيتين، وحملت كل من موسكو وطهران والنظام السوري إسرائيل مسؤولية الغارات.

ا بعد حملة التهديدات التي أطلقتها كل من لكن ما الذي يتغير ب عد كل هذه الغارات وتصاعدها، خصوص 

 موسكو والنظام السوري وإيران وميليشياتهم؟

إن االعتراف بهذه الغارات واإلعالن عنها يفضح ادعاءات النظام السوري وحلفائه املشغولين بقتل الشعب 

ي سورية تغلغل كبير، ودليل ذلك أن املستهدف من الغارات السوري، ويؤكد على أن التغلغل اإليراني العسكري ف

اإلسرائيلية هي ميلشيا إيران، بينما في غالبية هذه الغارات يبقى النظام في دمشق بمأمن، ويتم نقل الطمأنينة 

 والتفاهمات للنظام عبر موسكو التي تأخذ على عاتقها تنظيم الغارات لإلسرائيليين.

ون بتحييد النظام السوري من دائرة استهدافهم، ينشغل النظام بتحييد ومثلما ينشغل اإلسرائيلي

 منهم الشعب السوري وكل مقدراته، بما يوحي بأن هناك اتفاق 
 

اإلسرائيليين من دائرة االستهداف، ويضع بدال

عنف قوم على تفهم وحشية األخير نحو املجتمع السوري، مقابل تفهم يفي االستراتيجية بين تل أبيب ودمشق، 

اإلسرائيليين ضد مخالب النظام اإليراني في سورية، وبات هناك اطمئنان مفاده أنه كلما استكمل النظام في 

ا من األمان واالستمرار.  دمشق مقومات تحطيم املجتمع السوري، فإنه يحيق باألمن اإلسرائيلي مزيد 

ا عميقة فوق الجغرافيا السوري، ال  لفشل النظام في مواجهتها، بل ألنها تمنح تترك الغارات اإلسرائيلية أثار 

ا النظام في دمشق  ضاعف مه ازيد  مأيض 
ُ
املواجهة بالنسبة للسوريين، مات من الوحشية ضد السوريين، وت

ا، بعد كل غارة صهيونية ينتقم النظام من الشعب السوري، ويستخدم  ملواجهة النظام و واإلسرائيليين في آن مع 

ا.كلها، أسلحته   بما فيها املحرم دولي 
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