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 املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أول
 على الروس ي الطيران إلى إضافة لها، الداعمة وامليليشيا النظام قوات اتشنه التي العسكرية الحملة دخلت

 القتل باستثناء تذكر جازاتنإ دون من  العشرين، أسبوعها القريب ومحيطها إدلب في التصعيد خفض منطقة

 . الصديق التركي الضامن فيه بما الدولي، املجتمع من مريب صمت وسط اوطبع   والتشريد، والدمار

م  أقوى  كانت فاملقاومة مدتها، وطول  ووحشيتها وقدراتها الحملة بحجم اقياس   يذكر ال النظام اتو ق تقدُّ

 . امتوقع   كان مما وأشرس

 في موضح هو كما الجنوبي إدلب ريف وعلى الغربي، الشمالي حماة ريف ىعل العسكري  الضغط تركز

 الحارقة، والقنابل العنقودية القنابل فيها بما ،كلها األسلحة أنواع الحملة هذه في اسُتخدمتو (. 3) رقم الخريطة

 واملدارس الطبية واملراكز املأهولة، واملناطق املدنيين كالعادة، واستهدفت، ،"ووتش رايس هيومن" حسبب

  236 بينهم الجاري، يونيو/  حزيران 24 لغاية األقل على امدني   833 مقتل عن وأسفرت. التحتية والبنية
 

 ،طفل

 73و اطبي   امركز   61 منها ،اتقريب   حيوية منشأة 200 تدمير عن أسفرتو . وبلداتهم منازلهم من األف   580 وتشريد

   .   امخبز   11و امسجد   31و تعليمية منشأة

  بالقنابل لهجوم بإدلب تركي مراقبة موقع تعرض هو الحرب، هذه فصول  ضمن حدث بارز  تطور 
 
 اانطلق

 ،امتعمد   تركيا هعدت الذي األمر. آخرين ثلثة وإصابة تركي جندي مقتل ىلإ وأدى القريبة، النظام مواقع من

 عدد إلى عسكرية تعزيزات الرسل  سارعتو  حماة، شمال النظام لقوات مواقع بقصف الفور  على عليه وردت

 . املراقبة نقاط من

 76 املدنيين وبين ،(ئةامل في 24) امدني   295 بينهم ،اشخص   1230 مقتل الشهر هذا رصدنا الضحايا، ملف في

 
 

 (. املدنيين القتلى مجموع من اتقريب   املئة في 15) مرأةا 43و ،(املدنيين القتلى مجموع من املئة في 26) طفل

  650) القتلى نصف من أكثر ،اتحديد   الغربي الشمالي ريفها لوحدها، حماة تحملت
 

 العظمى غالبيتهم( قتيل

 إدلب تأتي. النظام قوات قبل من للمنطقة عدد االقتحام ومحاوالت فالقص في سقطوا الذين العسكريين من

  339 مقدارها قتلى بحصيلة اثاني  
 

 قبل من املدنيين استهداف بسبب اطو سق امدني   197 بينهم( املئة في 28) قتيل

 . الروس ي والطيران النظام قوات

 معارك أو كمائن في الشرقية ديةالبا في سقطوا الذين العسكريين من فجميعهم 33 الـ حمص قتلى أما

 الـ الزور دير قتلىإلى  بالنسبة األمر وكذلك ،هناك دينو جو امل السلمية الدولة تنظيم من عناصر مع متفرقة

 .جميعها مواقعه على بالقضاء ارسمي   دعاءاال  تم تنظيم آثار عن مخيفة أرقام وهذه. 56
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 بباقي اقياس   الذروة في كان يونيو /حزيران في القتل مستوى  أن إلى تشير بالضحايا املتعلقة املقارنة البيانات

 إدلب) املزعومة يةالترك الروسية الهدنة منطقة على الحملة في العنف تصعيد بسبب وذلك السنة، أشهر

  .(القريب ومحيطها

 مقبرة ىإل مقبرة فمن واملرعب، الطويل الجماعية املقابر مسلسل استمرار اأيض   نشير الضحايا موضوع في

 املقابر بعض باستثناء داعش، بتوقيع وكلها األخرى، تلو املقبرة اكتشاف يتم الزور دير إلى الرقة ومن جديدة،

 تحت الناس وُدفن األبنية، بعض ُدمرت حيث الدولة، تنظيم مع معاركه أثناءفي  فالتحال طيران صنعها التي

 . بعد ما في التفسخ روائح عليها لتدل أنقاضها،
ُ
 في املعتقلين موت هو آخر، موت مسلسل استمرار إلى رشيون

 قتيل 700 بـ قوائم تسليم الفصول، هذه وآخر. املميتة البيئة بسبب أو التعذيب، بسبب إن النظا، سجون 

 معلومات أي دون من و  الجثث، تسليم دون  من ذويهم لعلم حماة في املدني السجل دوائر إلى السجون  داخل

 يوثق الذي" النسان لحقوق  السورية الشبكة" لـ األخير التقرير إلى ضمارامل هذا في يرونش. دفنها مكان عن

 .النظام سجون  في قضوا منهم املئة في 98 الثورة، اندالع منذ السورية السجون  في ملعتقلين موت حالة 14227

 ملدة اجديد   ارئيس   ،بدةالع أنس قالساب هرئيس   الوطني، ئتلفاال  انتخاب خبر إلى نشير املعارضة صعيد على

 السورية للحكومة ارئيس   مصطفى، الرحمن عبد ،واليته املنتهية ئتلفاال  رئيس انُتخب كما للتجديد، قابل عام

 . حطب أبو لجواد اخلف   املؤقتة

 حماة ريف في القتال جبهات على الساروت الباسط عبد الشاب الثائر مقتل إلى ونشير املعارضة، في نبقى

 .  األسدي الطغيان نظام ضد فاملسلح ،السلمي النضال من مشرفة مسيرة بذلك امنهي   ،الشمالي

 

 : الضحايااثانيً 

 1الضحايا عن بيانات 

 وبحسب الفئات بحسب وتوزعهم 2019 يونيو /حزيران شهر ضحايا أعداد يبين هأدنا( 1) رقم الجدول 

 ؛املحافظة

                                                             

 ملحظات 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 اب  لدينا غال المسجل العدد يكون لذلك ،للتسجيل، ويتم إهمالها أو إيرادها في فقرة )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 نييع وهذا بجنسهم، نهتم ال األطفال من القتلى -
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 (1) رقم جدول 

 

  ؛الفئة حسبببهم ضحان أعداد القتلى ونسالبيانيان اآلتيان يو  والرسمان

 
 

 
 

                                                             

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

%073043360524142055953093576مقاتل

%00100011105000130766طفل

%0000001062700000433امرأة

%004000241812000100017614رجل مدني

%005000453419700113029524مج القتلى المدنيين

%078043365058339055205601230100مج القتلى حسب المحافظة

%0%1%1%0%0%3%53%5%28%0%4%2%5%0%100%

ضحايا شهر حزيران / يونيو 2019 - حسب الفئة
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 وبحسب القتل وسيلة بحسب وتوزعهم، 2019 يونيو /حزيران ضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

  ؛املحافظة

 
 (2) رقم جدول 

 

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

%00000333502690045139058447اشتباكات ومعارك عادية

%0700302981423601000056846قصف جوي

%001000063001890373مفخخات وألغام

%00100000700020101تعذيب وإعدامات

%00601016200110181اغتيال وقنص

%00000016100050131أخرى

%078043365058339055205601230100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%078043365058339055205601230100إجمالي الضحايا

%0%1%1%0%0%3%53%5%28%0%4%2%5%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر حزيران/ يونيو 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 ؛املحافظات حسبب وتوزعهم الشهر قتلىأعداد  آلتي فيوضحالبياني ا رسمال أما
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  ؛العدد حسببرتبة املحافظة، م حسبب، 2019الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا حزيران/ يونيو  أما

 
 

 مقارنة بيانات 

 .واألشهر الفئات حسببموزعين  2019( يبين ضحايا العام 3اآلتي رقم ) الجدول 

 
 (3) رقم جدول 

 

  

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%647262486404672935340667مقاتل

%25%3957967587764308طفل

%23%17601039774433948امرأة

%52%1149714814121517689117رجل مدني

%170214347313376295000000171533مج المدنين

%100%817476833717104812300000005121100مجموع

ضحايا العام 2019  موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 ؛(3) رقم الجدول  بيانات توضح اآلتية البيانية والرسوم
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 ؛القتل وسيلة حسببموزعين  2019( اآلتي يبين ضحايا العام 4رقم ) الجدول 

 
 (4) رقم جدول 

 

 (4) رقم الجدول  بيانات توضح اآلتية البيانية والرسوم

 

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%420272285287507584235546اشتباكات وقصف أرضي

%25499352301470568204440قصف جوي

%79601388931374348مفخخات وألغام

%208113510571تعذيب وإعدامات

%2219221114181062اغتيال وقنص

%2218252621131252أخرى

%00000000كيماوي

%817476833717104812300000005121100مجموع

ضحايا العام 2019 )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 ؛األشهر حسببو  املحافظات حسبب 2019ع ضحايا العام ( يبين توزي5اآلتي رقم ) الجدول 

 
 (5) رقم جدول 

 

 ؛املحافظات حسبب 2019البياني اآلتي يوضح توزيع ضحايا العام  والرسم

 
 

  

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%00010010دمشق

%2100327331ريف دمشق

%12431398491درعا

%218790271السويداء

%10002470القنيطرة

%07475924331703حمص

%12692560512650132826حماة

%138246812257584679حلب

%7984124104336339106621أدلب

%00000000طرطوس

%310651551162الالذقية

%4798320511الرقة

%5372785493344256179635دير الزور

%810010100الحسكة

%817476833717104812300000005121100مجموع

توزيع ضحايا العام 2019 حسب المحافظات وحسب األشهر
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 د؛العد حسببعلى املحافظات مرتبة  2019آلتي فيوضح توزع ضحايا العام لبياني االرسم ا أما

 
 

، والوسطي الشهري 19 يونيو /وحزيران، 18 يونيو /حزيرانة بين ضحايا الرسم البياني اآلتي فيقيم مقارن أما

  ؛2019، والوسطي الشهري لضحايا العام 2018لضحايا العام 

 
 

 الضحايا عن أخبار  

ا في سورية، في  416السبت، مقتل  ،في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق النسان وثقت  .أ مدني 

تلوا تحت التعذيب.  14 ابينهم أيض   ومنسيدة.  62طفال وأ 107أيار/ مايو املاض ي، بينهم 
ُ
ا ق شخص 

 /01.06.2019 –جيرون /
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نيين إلى ازدياد أعداد القتلى املد اليوم االثنين، أنهم وثقوا نسقو االستجابة في الشمال السوريم أعلن .ب

، من جراء الحملة العسكرية التي يشنها النظام على أرياف 189ينهم ضحية، ب 659
 

إدلب وحماة  طفل

 /03.06.2019 –/جيرون  .عائلة من منازلهم 72,520وحلب، كما وثقوا نزوح 

( 1858ن )إطلل ناجي،  ،لعامةالقيادة ا -األمين العام املساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  قال .ج

 /08.06.2019 –قضوا خلل قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري. /شام  افلسطيني  

جثة من املقبرة  630بة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" عملية انتشال ق االستجاأنهى "فري .د

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

 /13.06.2019 –سمارت /

املدني في محافظة رة السجل ، أّن دائاألربعاء ،أعلنت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" .ه

لجثث أو تزويدهم بمكان الدفن، الفتة إلى أن وفاة هم اتسليم من دون  وثائق بوفاة ذويهم،ة سلمتهم حما

ة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم البلغ بوفاتهم مدعقب في سجلت من أولئك املحتجزين  كثير

 حوالى عبر موقعها اللكتروني إلى أن هنالكير نشرته مة في تقر . ولفتت املنظ2019إال في بداية العام 

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

 /20.06.2019 –. /شام 2019شهر أيار/مايو  ، وحتى2019اية العام بد

جثة من تحت األنقاض ومن  74ني"، لزور املدجلس دير اانتشلت "لجنة الطبابة الشرعية" التابعة لـ "م .و

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

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

جثة ملدنيين وعناصر في تنظيم "الدولة السلمية".  300ر من تحوي أكث النتشال الجثث من ثلث مقابر

 /20.06.2019 –سمارت /

ري النظام السو  ا بقصف لقواتمدني   1974وثقت الشبكة السورية لحقوق النسان مقتل وجرح  .ز

شهرين. وقالت الشبكة في تقرير لها الجمعة، إن  حوالىوروسيا على محافظة إدلب شمالي البلد خلل 

  118ا بينهم مدني   487قل عن ما الي
 

آخرين، منذ بداية الحملة  1487وأصيب نحو  ،امرأة قتلوا 92 وطفل

نيسان  26من تاريخ  رابعة" بإدلبض التصعيد الالعسكرية لقوات النظام وروسيا على منطقة "خف

 /21.06.2019 –ان الجاري. /سمارت ر حزي 21الفائت حتى تاريخ 

ق مقتل يالشمال السوري( أصدر )منسقو االستجابة في  .ح
ّ
ا وث ا ميداني  ا، بينهم  833وم االثنين، تقرير  مدني 

، منذ بداية شباط/ فبراير حتى اآلن، نتيجة الحملة ال 236
 

يا على النظام وروس عسكرية لقواتطفل

مناطق )إدلب، وحماة، وحلب(، الواقعة ضمن املنطقة املنزوعة السلح في شمال غرب سورية. /جيرون 

– 24.06.2019/ 
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  14227وثقت "الشبكة السورية لحقوق النسان" مقتل  .ط
 

  177بينهم  ، تحت التعذيبمعتقل
 

 62 وطفل

ون قوات النظام السوري /سمارت ة منهم في سجباملئ 98، 2019حتى  2011امرأة في سورية منذ عام 

– 26.06.2019/ 

 

 
ً
 القسري  التغييب: اثالث

ال تعسفي خلل شهر أيار حالة اعتق 394ن" األحد، إنها وثقت قالت "الشبكة السورية لحقوق النسا .أ

  21، بينهم ةالفائت في سوري
 

 –/سمارت  .السوريامرأة، معظمهم على يد قوات النظام  14 وطفل

02.06.2019/ 

قالت ميشيل باشليه مفوضة األمم املتحدة لحقوق النسان يوم االثنين إنه يتعين إما توفير محاكمات  .ب

ا من مقاتلي تنظيم الدولة السلمية، وبينهم أجانب، وأفراد أسرهم ألف   55طلق سراح عادلة أو إ

وأال تجعل  ،ية مواطنيهامسؤولتحمل ت أنوالعراق. وأضافت أنه يتعين على الدول  ةاملحتجزين في سوري

 /24.06.2019 –أطفال املقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية. /رويترز 

 

 اللجوءو  والتهجير  النزوح: ارابعً 

 القسري  والتهجير  النزوح عن أخبار  .1

ط، إن املتحّدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر في منطقة الشرق األوسقالت "سارة الزوقري"  .أ

"ثلثي سكان املخيم هم من األطفال  "ظروف األطفال في مخيم الهول صعبة للغاية وقاسية". وأضافت أن

احتياجاتهم كثيرة، فبالضافة إلى و  ،دولة 60ورو أطراف ومرض ى... وهم ينحدرون من ومنهم جرحى ومبت

خيم بمستقبل مجهول دون الت التي تحتاج إلى رعاية طبية أو تدخل جراحي، هم يعيشون في هذا املالحا

 /04.06.2019 –تعليم". /شام 

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

في عقده املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة استيفان االحدود مع تركيا، وذلك في مؤتمر صح

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

ا وقوات النظام قال "فريق منسقو االستجابة في شمال سورية" االثنين، إن الحملة العسكرية لروسي .ج

من  اإنسان   551877لشمال السوري، تسبب بنزوح السوري والقصف املكثف على املدن والبلدات في ا
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ا منذ بدء الحملة العسكرية.  /سمارت أسبوع   19خلل مدنهم وبلداتهم وقراهم في حماة وإدلب وحلب، 

– 17.06.2019/ 

نه يوسع عمليات توزيع املساعدات الغذائية الشهرية أعلن برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة أ .د

  800تصل لنحو ل
 
ا من إدلب وشمال حماة. ألف شخص بشمال غربي سورية، من بينهم النازحون حديث

 /18.06.2019 –شام /

ق  ،أصدر )منسقو االستجابة في الشمال السوري( .ه
ّ
ا وث ا ميداني  ( 579257) حوالى نزوحيوم االثنين، تقرير 

اة، وحلب(، الواقعة الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا على مناطق )إدلب، وحمجة نتي نسمة

يران/ حز  24أبريل حتى نيسان/  29منذ  وذلك .ضمن املنطقة املنزوعة السلح في شمال غرب سورية

غصن الزيتون( ومناطق شمال  -نقطة، في مناطق )درع الفرات 35يونيو الجاري موزعين على أكثر من 

  /24.06.2019 –جيرون / .”سورية، إضافة إلى مخيمات النزوح املحاذية للحدود التركية غرب

 

 والجاليات اللجوء عن أخبار  .2

 طواعية العودة فضلوا الذين السوريين اللجئين عدد إن ،صويلو سليمان التركي الداخلية وزير قال .أ

 – شام/ .الجئ ألف 331 نحو بلغ ،(سورية شمالي) الزيتون  وغصن الفرات درع منطقتي إلى

03.06.2019/ 

 السوريون، اللجئون  ويشغلها يديرها التي التجارية املحال بإقفال اللبنانية البلديات بعض شرعت .ب

في وقت  حقوقية منظمات وحذرت. البلد في التجارة وقطاع العمل سوق  على ذلك تداعيات بدعوى 

 نحو يهدد مما سوريون، الجئون  يقطنها قتةو م مساكن لهدم اللبنانية السلطات لدى خطة منسابق 

 لبنان، في للدفاع األعلى املجلس وكان. مأوى  دون من  بالبقاء أطفال، نصفهم من أكثر شخص، ألف 25

 باستثناء العشوائية، املخيمات في سوريون  الجئون  بناها مساكن بهدم قرارا أبريل، /نيسان في أصدر قد

 أكثر سورية، مع الحدودية عرسال بلدة في ويوجد. تيكيةلسالب والشوادر األخشاب من املصنوعة تلك

 طفل، ألف 15 نحو بينهم من شخص، ألف 25 من أكثر فيها يقطن السمنت، من امسكن   5680 من

 يونيو /حزيران من التاسع حتى مهلة فيها القاطنين السوريين اللجئين اللبنانية السلطات منحت وقد

 /06.06.2019 – شام. /الهدم قرار لتنفيذ

 يتم سورية، إلى اللجئين ترحيل وقف الحكومة بقرار ملحقة مذكرة إرفاق أملانية واليات ست تعتزم .ج

 سورية يزورون الذين أو السوري بالنظام فون يعتر  الذين للسوريين مختلف بشكل النظر بموجبها

 /07.06.2019 – سمارت. /التمديد زمن خلل
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 الذين السوريين ترحيل قررت اللبنانية السلطات أن" اللجئين نلشؤو  املتحدة األمم مفوضية" أكدت  .د

 التابعة" ةالهجر  دائرة" إلى وتسليمهم ،2019 نيسان 24 تاريخ بعد لبنان إلى قانونية غير بطريقة دخلوا

 أيار 17 يوم أيضا أصدر للبنانيا العام األمن أن ،بيان في" املفوضية" وأضافت .السوري النظام لحكومة

على  والديهما إقامة على لبنان إلى 15 الـ سن ن و د السوريين األطفال دخول  بموجبه منع اقرار   الفائت،

ق" العام األمن" أن" املفوضية" وأشارت .الكفيل وجودمن  رغمال
ّ
 للسوريين القامة تجديد اقت  و م عل

 املسجلين السوريين اللجئين ملفات بمعالجة الخاص البرنامج تحسين بهدف الفائت، أيار مطلع منذ

 /09.06.2019 – سمارت/ .لديها

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

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

 ليتم" السوريين اللجئين مللف مقاربتها وتوحيد أمرها حزم إلى الحكومة" اللبنانية الكتائب" حزب دعا .و

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

 غير للمهاجرين" يةالطوع العودة لدعم الوطنية اآللية" تشكيل عن التركية الهجرة دائرة أعلنت .ز

 /19.06.2019 – شام. /األصلية بلدانهم إلى النظاميين

 415 ولد سورية في مةز األ  بداية منذ" أياز، هللا عبد التركية، الداخلية وزارة في الهجرة قسم مسؤول قال .ح

 فلأ 100 أن إلى امشير   الشباب، فئة من هم تركيا في السوريين أن وأوضح". تركيا في سوري مولود ألف

 /21.06.2019 – شام. /اعام   60 أعمارهم تتجاوز  فقط منهم

 يقةبطر  دخولهم بتهمة لبنان من متفرقة مناطق في اسوري   الجئا 40 االثنين، ،اللبناني الجيش اعتقل .ط

 يوم، قبل وأطفال نساء بينهم سوري الجئ 32 اللبناني" العام األمن" أوقف أن وسبق. شرعية غير

  /24.06.2019 – سمارت. /شرعية غير بطريقة انيةاللبن األراض ي لدخولهم

 

 3(2): املشهد امليداني اخامًس 

 امليداني املشهد طوراتت .1

إدلب الجنوبي بالفوسفور ف بلدات ومدن ريف يوم السبت، استهدا، جددت قوات األسد وميليشياته .أ

 /01.06.2019 –سبب حرائق كبيرة في املناطق املستهدفة. /شام ما ، االحارق املحرم دولي  

                                                             
 .وما يترتب عنها العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بهايقصد باملشهد امليداني   2
 .نية التي تحصل بصورة شبه يوميةال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتي  3
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مكتظة بمدينة إعزاز شمال  سوق السبت، في  مساءقال موظفو إغاثة ومسعفون إن سيارة انفجرت  .ب

 /02.06.2019 –رز ل عن عشرة أشخاص. /رويتأدى إلى مقتل ما ال يق ما التركية، الحدود قرب ة،سوري

لي على مطار تصدت يوم األحد لهجوم إسرائي السوريةفاعات الجوية مصدر عسكري سوري أن الد قال .ج

 آخرين، اثنين وإصابةوإن الهجوم أدى إلى مقتل شخصين  ،الواقع بمحافظة حمصالتيفور العسكري 

 /02.06.2019 –ومعدات. /رويترز  فضل عن إصابة مستودع ذخيرة وحدوث أضرار بأبنية

تل عشرة أشخاص، بينهم أربعة مدنيي .د
ُ
دوار ن، وُجرح عشرات آخرين في انفجار سيارة مفخخة، عند ق

 /02.06.2019 –/جيرون  .الرقة، مساء السبت النعيم وسط مدينة

  21ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز االثنين، إلى  .ه
 

 –/سمارت  .اجريح   45 وقتيل

03.06.2019/ 

 ، أن الحملة العسكرية التي تشنها روسيالها تقرير يف( يوم االثنين أكدت منظمة )هيومن رايتس ووتش .و

ا، وأسلحة عشوائية ضد املدنيين.  والنظام السوري شمال غرب سورية تستخدم أسلحة محظورة دولي 

نقودية واألسلحة الحارقة املحظورة التحالف الروس ي السوري استخدم الذخائر الع“وأضاف التقرير: 

ا، ولها آثار واسعة، بمامات، إلى جفي الهج فيها البراميل املتفجرة  انب األسلحة املتفجرة الكبيرة امللقاة جو 

 /03.06.2019 –يرون في املناطق املدنية املأهولة بالسكان" /ج

من القمح واملحاصيل األخرى في  اتالدونمذكرت األمم املتحدة يوم الثلثاء أن مقاتلين أحرقوا آالف  .ز

ملدنيين وأجبرت مئات اآلالف من ا “سلح حرب”حملة حولت إمدادات الغذاء إلى في  ةشمال غرب سوري

 /04.06.2019 –ترز على الفرار. /روي

سيطرت قوات النظام يوم الثلثاء على قرى )الحردانة، الحميرات، القروطية( في ريف حماة الشمالي،  .ح

ساعات، وسط تصعّيد جوي شتباكات عنيفة مع فصائل املعارضة استمرت أكثر من ست وذلك بعد ا

 /03.06.2019 –رون من قبل طائرات النظام على تلك املناطق. /جي

األحد، إن القصف الجوي  ،سوريا" محمد حلج –قال مدير "فريق منسقو االستجابة األولية  .ط

نزوح أكثر إلى ملدن والبلدات والقرى جنوب إدلب أدى والصاروخي واملدفعي لقوات النظام وروسيا على ا

والقرى شمال حماة. ألف شخص من املدن والبلدات  200ما نزح أكثر من  ألف شخص، في 300من 

 2من للمدة أن الحصيلة إلى ا ير  أطفال، مش 203بينهم  امدني   697 وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل

منشأة حيوية وبنى  183أن القصف استهدف إلى ت "حلج" حزيران الجاري. ولف 9شباط املاض ي حتى 

، سبعة اومخبز   افرن   11 ،امسجد   31، ةمنشأة تعليمي 71شفى ونقطة طبية، ستم 57منها " ،تحتية

 /09.06.2019 –مخيمات، ستة مراكز للدفاع املدني". /سمارت 
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االثنين، تعزيزات عسكرية إلى  -د أرسل "التحالف الدولي" بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ليل األح .ي

يات شاحنة تحمل آل 200 حوالىمكونة من  ،محافظة الحسكةب بيدر تل منطقةقواعده العسكرية في 

 /10.06.2019 –سمنتية إضافة إلى صهاريج وقود ومعدات لوجستية. /سمارت ثقيلة وحواجز إ

باعي، اللواء الركن "سعد مزهر قال مدير االستخبارات العسكرية رئيس مركز تبادل املعلومات الر  .ك

غاية لديمقراطية "قسد" لمن تنظيم الدولة من قوات سوريا ا اصر  عن 1143العلق" إن العراق تسلم 

 /10.06.2019 –اض ي. /شام نهاية أيار امل

آالف موقع أثري في سورية  10التابعة للنظام، يوم االثنين، تعرض نحو  مديرية اآلثار واملتاحف أكدت .ل

 /10.06.2019 –/جيرون  .والنهب، إضافة إلى تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية خارج سوريةللدمار 

الصواريخ الفراغية  مستخدمةيف إدلب الجنوبي ة في قرية جباال بر لنظام الحربية مجزر نفذت طائرات ا .م

 وجود مدنيين عالقين تحتإلى إضافة  مدنيين على األقل من بينهم طفل 7ما أسفر عن استشهاد 

 /10.06.2019 –ري األنقاض. /املرصد السو 

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

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

. وأضافت أن إسرائيل لجأت عدة لجوية السورية أسقطت صواريخالباكر يوم األربعاء. وإن الدفاعات ا

 /12.06.2019 –يترز دارات خلل الهجوم. /رو للتشويش على الرا “حرب إلكترونية”إلى 

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

ورية بين قوات الحكومة ومقاتلي املعارضة. ونسبت الوكاالت إلى لطلق النار في محافظة إدلب الس

وأدى إلى خفض  ،التصعيد في إدلب نار يسري على منطقة عدمالجيش قوله إن اتفاق وقف إطلق ال

 /12.06.2019 –العنف بشكل كبير يوم األربعاء. /رويترز 

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

ة ة مورتر. وأضافت الوزار قذيف 35وتضمن استخدام  ،اته متعمد  عدمحافظة إدلب بسورية، في هجوم 

د أتراك أصيبوا بإصابات طفيفة في الهجوم ولحقت أضرار ببعض املعدات في بيان أن ثلثة جنو 

 /13.06.2019 –واملنشآت. /رويترز 

ر اليوم السبت، التقدم على محاور الجبين يات املساندة بدعم روس ي فجحاولت قوات األسد وامليليش .ف

ة تلك املنطقة من إصرار روس ي على استعاد في ظل معلومات تتحدث عنوتل ملح بريف حماة الشمالي، 

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

ن عملية عسكرية مباغتة على فصائل الثوار في منطقة الجبين وتل ملح، تحت غطاء تحضر منذ أيام لش
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ه الثوار هناك، وإعادة فتح أوتستراد عادة السيطرة على ماحرر ا، في محاولة منها الستالهدنة التي أعلنته

 /15.06.2019 –. /شام احماة املرصود ناري   -السقيلبية 

 اريف حماة الغربي، حاجز  ي إحدى نقاط مراقبة خفض التوتر، في استهدفت القوات التركية املتمركزة ف .ص

قع لها في مدينة مورك ستهداف النظام موا، وذلك رّدا على اعدة ةلقوات النظام، بقذائف مدفعي اتابع  

 /16.06.2019 –شمالي حماة. /جيرون 

رية الجلمة ومحيط ا على مواقع قوات النظام السوري في قبدأت الفصائل العسكرية الثلثاء، هجوم   .ق

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

 –رت ر الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر. /سما"تحري

18.06.2019/ 

كثر لسوري قصفت بلدة الهبيط جنوب إدلب بأدني السوري األحد، أن قوات النظام اكشف الدفاع امل .ر

ار، أدت إلى مقتل نيسان وحتى نهاية شهر أي 26قذيفة وصاروخ منذ بدء الحملة العسكرية في  8900من 

 /18.06.2019 –مؤسسة مدنية. /سمارت  20ا وتدمير نحو مدني   11

 ا ا عنيف  بدأت قوات األسد هجوم   .ش
 
لى محوري الجبين ا بقصف مدفعي وصاروخي وجوي، على عمسبوق

 ،ماة الشمالي، لكن الفصائل تمكنت إفشال الهجوم وإجبار قوات األسد على التراجعوتل ملح في ريف ح

 /20.06.2019 –ر كبيرة في األرواح والعتاد. /شام ها خسائوتكبيد

ش تين بحق املدنيين في بلدات املسطومة وحيارتكب الطيران الحربي التابع للنظام يوم الخميس، مجزر  .ت

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

ا مدني   61رين للحملة العسكرية على املنطقة وفاة بوع العشفي األس ةوثق فريق منسقو استجابة سوري .ث

  14بينهم 
 

 02ي ليرتفع عدد الضحايا املدنيين في املنطقة منذ بداية الحملة العسكرية ف ،وطفلة طفل

  236بينهم  ،امدني   833 إلى يونيوحزيران/  24فبراير وحتى شباط/ 
 

 /24.06.2019 –/شام  .وطفلة طفل

ر مدرسة ألضرا 63في محافظة إدلب، اليوم الثلثاء، أنها وثقت تعرض تربية والتعليم أعلنت مديرية ال .خ

حافظة، خلل النصف متفاوتة، بسبب االقصف الذي شنته قوات النظام وحليفتها روسيا، على امل

 /25.06.2019 –األول من العام الحالي. /جيرون 

تعزيز القوات ل، ةلى الحدود مع سوريأرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية، وقوات كوماندوز إ .ذ

 /25.06.2019 –املنتشرة على الحدود. /شام 

روسيا يواصلن سياسة البيضاء" في بيان يوم األربعاء، إن النظام السوري و  اتقالت منظمة "الخوذ .ض

 في انتهاك صارخ للقانون النساني ةنشآت املدنية في شمال غرب سورياألرض املحروقة ضد املدنيين وامل

 /26.06.2019 –/شام  .الدولي
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إن الجيش التركي قصف مواقع لقوات النظام  الجمعة، –قالت وزارة الدفاع التركية ليل الخميس  .ظ

 علا السوري شمال مدينة حماة، رد  
 
 –/سمارت  .املراقبة التركية في قرية شيرمغار ى استهدافها نقطة

27.06.2019/ 

عندما تعرض موقع  ،وأصيب ثلثة آخرون يوم الخميس ،لا قتقالت وزارة الدفاع التركية إن جندي   .غ

ية لقصف وهجوم بقذائف املورتر. وأضافت أن الهجوم شن من أراض مراقبة بمحافظة إدلب السور 

 /28.06.2019 –ا. /رويترز ا متعمد  ه هجوم  دمشيرة إلى أنها تع ،قوات الحكومة السورية تسيطر عليها

ما أسقط  مغار بحماة، فيقطة املراقبة التركية في قرية شير قصفت قوات النظام السوري السبت، ن .أأ

 /29.06.2019 –/سمارت  .الجيش التركي طائرة استطلع لها

 قالت الوكالة العربية السورية لألنبا .بب
 

 عن مصدر عسكري ء في ساعة متأخرة من مساء األحد نقل

عسكرية في حمص ومحيط  ت صواريخ على سوريا مستهدفة مواقعإن طائرات حربية إسرائيلية أطلق

ن من املجال الجوي دمشق. وأضاف
ُ
ت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي ش

 /30.06.2019 –اللبناني. /رويترز 
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   4سيطرة والنفوذط الخرائ .2

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

 
   06/2019  / 18  –  ستب وكالة: املصدر 

 

                                                             
 الديمقراطية في ريف دير الزورا لصالح قوات سوريا ريجي  باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تد4

ونفضل عدم تكرار  شبه مجمدة،أصبحت في باقي مناطق القطر ، ولصالح قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ الشرقي

   .خرائطها في كل تقرير
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 5البياني التالي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية  الرسم -

  
 2019/ 06/  30 –: مرصد حرمون املصدر

  

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

  املساحة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة.
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ظهر أدناه (2) رقم الخريطة -
ُ
 ؛الغربي الشمالي حماة ريف في السيطرة توزع ت

 
   2019/ 06/  29 – نورس مركز: املصدر
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ظهر ناهدأ( 3) رقم الخريطة -
ُ
  ؛محاور االشتباكات ونقاط القصف في ريف حماة الشمالي ت

  
 2019/ 06/  27 – ستب وكالة: املصدر

 

 تهسيطر  ومناطق: املستجدات على مستوى النظام اسادًس 

 على املستوى السياس ي .1

وذلك  ،اال تريد مواجهة مسلحة مع تركي ةالثلثاء إن سوريقال وزير الخارجية السوري وليد املعلم يوم  .أ

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

 /18.06.2019 –/رويترز  .القوات الحكومية السورية
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 ستوى العسكري امللى ع .2

  يوجد ال

 

 األخرى  املستويات على .3

 يوجد ال

 

 ( 6) تهاطر سي ومناطق: املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة اسابعً 

 على املستوى السياس ي. 1

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

وقال نصر الحريري  األسدي" الحملة العسكرية في إدلب واملنطقة الشمالية. -ي اليران -الثلثي "الروس ي 

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

فر احل السياس ي، عندما يتوقف القصف عن الشعب وتتو االستمرار في املشاورات للوصول إلى ال على

"موت  اضوعية تسهم روسيا في صناعتها من أجل الدخول في عملية سياسية جديدة"، معلن  و م أحوال

 /19.06.2019 –العملية السياسية". /شام 

 ةالسبت، أنس العبدة رئيسا له لدورة جديدة مدتها عام قابل ،انتخب االئتلف الوطني السوري .ب

ا للحكومة السورية املؤقتة خلفا ئيس  ا لعبد الرحمن مصطفى، بينما انتخب األخير ر للتجديد، خلف  

  /29.06.2019 –/سمارت  .لجواد أبو حطب

 

 على املستوى العسكري . 2

  يوجد ال

 

                                                             
ناء داعش(، وذلك بغض )باستث اا أو عسكري  ياسي  غراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سأل  6

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

صوالت باملح املزروعة األراض ي من اهكتار   240 نحو باحتراق السوري النظام قوات قصف تسبب .أ

 /01.06.2019 – سمارت. /حماة ةينمد يشمال الحلبي الفستق وأشجار االستراتيجية

 نتيجة حرائقلا التهمتها الزراعية صوالتاملح من هكتار 200 نحو إن" املؤقتة السورية الحكومة" قالت .ب

 /04.06.2019 – سمارت. /حلب مدينة يجنوب أراض على سياو ور  السوري النظام قوات قصف

ا الساروت الباسط عبد مقتل نبأ السبت، يوم، العّزة جيش قيادة أعلنت .ج صيب بجراح متأثر 
ُ
 بها، أ

  /08.06.2019 – جيرون/ .العظام كسر معركة ضمن الشمالي حماة ريف جبهات على الخميس،

 

 
ً
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى : املستجدات على مستوى اثامن

 املستوى السياس يعلى  .1

ام ه للحوار مع تركيا والنظيوم السبت، استعداد قوات، أبدى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية .أ

ضايا . وقال: "نحن ال نريد الحرب في املنطقة، نعمل على حل القةالسوري للوصول إلى الحل في سوري

كل األطراف سواء النظام السوري عن الحرب، ونحن مستعدون للحل السياس ي مع  ابسبل الحوار بعيد  

 /01.06.2019 –أم تركيا أم غيرها، سبيلنا للحل هو الحوار". /شام 

األحد، مع مسؤولين في "الدارة الذاتية"  ،التقى وفد مشترك من وزارتي الخارجية الفرنسية والهولندية .ب

دارة الذاتية" إن الوفد . وقالت "ال ةسورية بمحافظة الرقة لدعم مناطق سيطرتها شمالي شرقي الكردي

كذلك أبلغها أنه بصدد إنشاء  ،اا وسياسي  ا ودبلوماسي  الفرنس ي أبدى استعداده لدعمها عسكري  

ة . وأضافت أن الوفد تحدث عن إقامةأكاديمية للتدريب على إزالة األلغام من شمالي شرقي سوري

الجاري، لبحث آلية دعمها، تشارك فيه "فرنسا حزيران  27والثاني يوم  25اجتماعين في باريس األول في 

 /10.06.2019 –كا وبريطانيا" ودول أخرى. /سمارت ير وهولندا، أم

 

 كري على املستوى العس .2

ا شمالي شرقي عدلت "الدارة الذاتية" الكردية "قانون واجب الدفاع الذاتي" النافذ في مناطق سيطرته .أ

 /22.06.2019 –/سمارت  .ق منذ أكثر من خمس سنواتليشمل الشبان املقيمين في تلك املناط ةسوري
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 األخرى  املستويات على .3

بمحصولي القمح والشعير في محافظة الرقة.  بت، من األراض ي املزروعةهكتارا الس 70احترق نحو  .أ

املزروعة بمحصولي القمح والشعير قرب قرية هكتار األربعاء، من األراض ي  55وسبق أن احترق نحو 

 /01.06.2019 –الجرنية غرب الرقة. /سمارت 

 –ة الحسكة. /سمارت منطقة عامودا شمال مدين هكتار من األراض ي الزراعية في 500احترق نحو  .ب

04.06.2019/  

-لثلثاءهكتار من األراض ي املزروعة بالقمح والشعير ليل ا 2000قدرت مصادر محلية احتراق نحو  .ج

 /05.06.2019 –األربعاء، نتيجة حريق ضخم في محافظة الحسكة. /سمارت 

شمالي غربي  ا في قرية األغيبش على طريق تل تمرقال مصدر من فوج الطفاء بالحسكة إن حريق   .د

هكتار من األراض ي الزراعية، بعد أن تمكنوا إخماده بمؤازرة النقاط  1000 املحافظة، التهم قرابة

 /09.06.2019 –في البلدات املحيطة. /سمارت  املتمركزة

 40ان بارودو، إن أكثر من قال الرئيس املشترك لـ"هيئة االقتصاد والزراعة" بـ"الدارة الذاتية" سليم .ه

ا الحرائق التي اندلعت في محافظات الرقة ودير الزور ر من محصولي القمح والشعير التهمتهألف هكتا

مليار  18 بلغتباني" شمال حلب. وأوضح أن قيمة خسائر املزارعين والحسكة ومنطقة عين العرب "كو 

األموال من  بتعويضهم "ألنها ال تستطيع استقراضأن "الدارة الذاتية" لن تقوم إلى ا ليرة سورية، الفت  

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

لسوري وأخرى ناتجة عن تنظيم "الدولة السلمية" و "املقاومة الشعبية" املرتبطة بقوات النظام ا

 /16.06.2019 –"أعمال انتقام وثأر". /سمارت 

 ألسد، اجتمعواا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام اصحيفة "فرات بوست" بأن عناصر من ميليشي تقال .و

عناصر من "قسد" في بلدة ذيبان الواقعة تحت سيطرة األخيرة، بهدف فتح خط نقل جديد بالخميس 

 –/شام  .النظام وميليشيات إيرانوجود للنفط الخام من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق 

16.06.2019/ 

سجيل السيارات املدنية لديها يقض ي بتا قرار   ةأصدرت "الدارة الذاتية" الكردية في شمالي شرقي سوري .ز

 /16.06.2019 –/سمارت  .تحت طائلة الحجز واملخالفة

األربعاء، إن ستحاول تعويض املزارعين املتضررين من الحرائق شمالي  ،قالت "الدارة الذاتية" الكردية .ح

 /26.06.2019 –/سمارت  .فرة لديهااق المكانات املتو ، وفةشرقي سوري
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 والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطقى مستوى : املستجدات علاتاسعً 

 معه املتحالفة

 لى املستوى السياس يع .1

 يوجد ال

 

 العسكري على املستوى  .2

 يوجد ال

 

 األخرى  املستويات على .3

  يوجد ال

 

 اسيةالسي العملية صعيد على املستجدات: اعاشرً 
 قائمة في أشخاص 6 سماءأ على تعترض بلده إن أوغلو، تشاووش مولوود التركي، الخارجية وزير قال .أ

 املركزي  للبنك سابق رئيس الستة، هؤالء بين من أن إلى االفت   لسورية، جديد دستور  لصياغة املرشحين

 وتركيا املتحدة ماألم بأن منوها التفاصيل، يحدد أن دون من  عام، ونائب حزب، ورئيس السوري،

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

 األزمة حول " 13 ستانةآ" مفاوضات جولة في للمشاركة روسية دعوة تلّقيه األربعاء، لبنان، أعلن .ب

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

 روسيا بين أعمق لتفاهم يسعى أنه الخميس، يوم سورية، إلى الخاص األممي املبعوث بيدرسون  غير أكد .ج

 لدعم املؤثرة الدول  من مجموعة جمع“ يريد إنه وقال .السورية السلم عملية لدفع املتحدة، والواليات

 النشيطة الدول  من ومجموعتان لي،الدو  األمن مجلس في العضوية دائمة الخمس الدول  منها العملية،

ا غير لن ذاتها حد في الدستورية للجنةا أن الواضح من“: وأضاف. ”سورية في سياسي 
ُ
 إذا لكن الكثير، ت

 سياسية لعملية الباب ذلك يفتح فقد سياسية؛ إرادة هناك كانت وإذا صحيح، بشكل معها التعامل تم

 /27.06.2019 – جيرون/ .”أوسع
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 العدالة صعيد على ستجداتامل: عشر حادي
  يوجد ال

 

اقف القوى اإل املستجدات: عشر ثاني  قليمية والدولية املؤثرة في مو

 الوليات املتحدة األميركية .1

للحد من خطر  ةكي مايك بومبيو تواصل جهد إقامة منطقة آمنة شمالي سوريير الخارجية األمأعلن وزير  .أ

اليات املتحدة ستواصل دعم جهد األمم املتحدة الرامية للحل الهجمات الرهابية على تركيا. وأكد أن الو 

 /01.06.2019 –/شام  .ةالسياس ي في سوري

روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف  ،األحديوم  ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس حث .ب

في سورية محافظة إدلب، وقال: "نسمع أن روسيا وسورية وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب 

جزرة. ما هو الغرض؟ ما الذي وتقتل بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين. العالم يتفرج على هذه امل

 .03.06.2019 ستحصلون عليه؟ توقفوا". رويترز/

أكد املبعوث األمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، الثلثاء، أن التقارير العلمية التي  .ج

طات روسية على "بشار األسد"، مقابل ضغو بـولتها وسائل العلم حول اعتراف الواليات املتحدة تدا

 /05.06.2019 –/شام  .إيران غير صحيحة

 وشقيقيه، فوز  سامر البارز  السوري األعمال رجل على عقوبات الثلثاء يوم املتحدة الواليات فرضت .د

 من املليين جنوا إنهم واشنطن تقول  والذين ،األسد بشار السوري بالرئيس وثيقة صلت تربطهم الذين

 /11.06.2019 – رويترز. /الحرب من فروا ممن عليها االستيلء تم اضأر  على عقارات تطوير خلل

، جيمس جيفري، الثلثاء، إن الواليات املتحدة ستواصل الضغط ةقال املبعوث األميركي إلى سوري .ه

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

فوز "تتسق مع سياسة  سامر. وأضاف أن العقوبات على ةعلى علقة بالنظام في سوريا ا وكيان  شخص  

 2254، والتي من بين أهدافها حل األزمة السورية وفق قرار األمم املتحدة ةالرئيس األميركي تجاه سوري

 /12.06.2019 –". /شام ةاليرانية في سوريوإخراج القوات 

 كامل على للسيطرة تهدف كانت تركية عسكرية عملية أوقف نهإ ”ترامب دونالد“ األميركي الرئيس قال .و

 /30.06.2019 – شام. /قسد لسيطرة الخاضعة التركية السورية الحدود
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 التحادية روسيا .2

مريكي دونالد ترامب للتحرك العسكري الروس ي على انتقاد الرئيس األ  ،يوم االثنين ،د الكرملينر  .أ

إن املسلحين  ،وقال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملينوالسوري في محافظة إدلب السورية، 

 .ا ذلك بأنه غير مقبول يستخدمون إدلب قاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصف  

 /03.06.2019 –رويترز /

ين، صدور بيان عن مجلس األمن الدولي، يدين الحملة العسكرية التي منعت روسيا، يوم أمس االثن .ب

ام السوري في منطقة إدلب، شمال غربي البلد، وتخش ى الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة يشّنها النظ

بلدتي هجين والباغوز إنسانية. وقالت روسيا في رسالة، إن البيان كان "غير متوازن" ألنه لم يتطّرق إلى 

لدولة، وكانت جراء املعارك بين قوات مدعومة من الواليات املتحدة وتنظيم امن انى املدنيون حيث ع

بلجيكا وأملانيا والكويت اقترحت النص بعد اجتماعين طارئين للمجلس؛ على خلفية تصاعد شدة 

 /04.06.2019 –القصف على إدلب. /شام 

، أن تركيا تعمل بنشاط على تنفيذ التزاماتها يوم الثلثاء، يرغي الفروفوزير الخارجية الروس ي سرأى  .ج

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

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

وها بحكم التعريف، فيتعين معاملتهم كالرهابيين". وجاء تصريح اتفاقات وال يمكن أن يقبل يرفضون أي

 /11.06.2019 –للمدنيين والفصائل بإدلب برد "قاس وساحق". /شام  همن توعد الفروف بعد يوم

ن أي خطوات مشتركة بين روسيا إنائب سكرتير مجلس األمن الروس ي، "ألكسندر فينيديكتوف"  قال .د

والشرق األوسط" بأسره، يجب أن  ةا أسماه "إرساء االستقرار في سوريواليات املتحدة وإسرائيل ملوال

 ةولفت إلى أن الحوار بين روسيا والواليات املتحدة حول سوري .لح كل األطراف، ومنها إيرانتراعي مصا

تعثر خلل مدة طويلة، لكنه اعترف بأن الجانب األمريكي أظهر "قدرا كافيا من الرادة السياسية وها 

قده في القدس في آلن نستعد للقاء بين قادة مجالس األمن الروس ي واألمريكي والسرائيلي، يزمع عنحن ا

 /16.06.2019 –. /شام ."غضون أسبوعين

، ة، أمس الخميس، أن شركات األمن الخاصة موجودة في سوريكشف الرئيس الروس ي، فلديمير بوتين .ه

 تساند ميليشيات األسد في البادية السورية،  في إشارة لقوات "فانغر الروسية" املقاتلة، والتي
 

نها إ قائل

 /21.06.2019 –وال تشارك في القتال. /شام  ليست مرتبطة بالدولة

ا لضمان أمن ا كبير  ن موسكو تعير اهتمام  إأمين مجلس األمن الروس ي نيكوالي باتروشيف،  قال .و

. وذكر باتروشيف أن ةمن في سوريعلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب األ  ا"إسرائيل"، مشدد  
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مللف على التطورات الراهنة في الشرق األوسط وخاصة ا ا في القدس سيركزاالجتماع املقرر اليوم وغد  

، بما ةا إلى أنه سيجري بحث الخطوات التي ال بد من اتخاذها لحلل السلم في سوريالسوري، مشير  

مال القضاء على فلول "الرهابيين"، وتقديم فيها التوصل إلى تسوية سياسية داخلية، واستك

 /24.06.2019 –ار االقتصادي واالجتماعي. /شام املساعدات النسانية وإعادة العم

غير  ةال نيكوالي باتروشيف أمين مجلس األمن الروس ي يوم الثلثاء إن الضربات الجوية على سوريق .ز

  /25.06.2019 –/رويترز  .مرغوب فيها

كية ير األمخلل القمة األمنية السرائيلية  ةاتفاقات حول سوريإلى الثلثاء، التوصل  ،"أعلن "الكريملين .ح

 /25.06.2019 –مضمونها. /سمارت و  هاد جوهر يحدت دون من  ،الروسية

. وعبر ةدعا الرئيس الروس ي بوتين يوم الجمعة إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق االستقرار في سوري .ط

عين على دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين بوتين عن اعتقاده بأنه يت

 /27.06.2019 –لة السورية. /رويترز يقيا أن تتخذ دورا أكثر فعالية بشأن املسأوجنوب أفر 

إنه أبلغ نظيره األمريكي دونالد ترامب بالجراءات التي  ،يوم السبت ،قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين .ي

 –/رويترز  .ةما يتعلق بسوري ا أن البلدين على اتصال جيد فيمضيف   ةده في سورياتخذتها بل 

29.06.2019/ 

 

 األوروبي التحاد دول  .3

  يوجد ال

 

 العربية الدول  .4

هم من  ةمعظم اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون في سوري»قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب إن  .أ

 .على ضرورة التمييز بين املتدين والرهابي ا، مشدد  «الخطر موجود»ى أن إل ا، الفت  «الرهابيين املحتملين

 /09.06.2019 –شام /

الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس االثنين، الواليات املتحدة واملجتمع الدولي إلى "املساعدة على دعا  .ب

لسياس ي، الذي يمكن ، من دون انتظار الحل اةعودة النازحين السورين إلى األماكن "اآلمنة" في سوري

 /11.06.2019 –/شام  ."أن يطول التوصل إليه

في عدة أهداف  لتحقيق تسعى السعودية إنمد بن سلمان"، السعودي األمير "محولي العهد  قال .ج

وهي منع عودة سيطرة التنظيمات الرهابية، والتعامل مع النفوذ اليراني املزعزع للستقرار،  ة،سوري
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 –على وحدة البلد. /شام  حافظة، بصورة تؤدي إلى امل2254اس ي وفق القرار وتحقيق االنتقال السي

16.06.2019/  

عودة “إن  ،اللبناني ميشال عون، في اجتماع له مع وفد من الكونغوس األميركي في بيروت الرئيسقال  .د

ورية الذي النازحين السوريين املوجودين في لبنان ال يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياس ي لألزمة الس

ا، بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري نزوح السورية موجة ال“ا أن ، مدعي  ”قد يأخذ وقت 

لبنان الذي قدم كل التسهيلت “أضاف عون: و . ”تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة

ورية، باستثناء إدلب، النسانية واللوجستية للنازحين خلل الحرب السورية، يرى أن املناطق الس

ا إلى أن على ”باتت مستقرة للنازحين داخل األراض ي السورية دم مساعداتها األمم املتحدة أن تق“، مشير 

  /24.06.2019 –جيرون /. ”وليس خارجها، وذلك لتشجيعهم على العودة واملساهمة في أعمار بلدهم

 

 إيران .5

إلى أن تحالفها معهما  استراتيجيين لبلده، الفت  " مكملين اةاعتبر مسؤول إيراني أن "العراق وسوري .أ

 ،في مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا اودفاعي   اوأمني   اوسياسي   اتصادي  اق ااستراتيجي  يشكل مشروعا 

 /12.06.2019 –ولرساء األمن املستدام في املنطقة. /شام  ،ملواجهة "الرهابيين" والتهديدات األجنبيةو 

جمع، لى في إيران، علي شمخاني، االجتماع الثلثي الذي يم ملجلس األمن القومي األعاستبق األمين العا .ب

االثنين، بتأكيد  في القدس الغربية، رؤساء مجالس األمن القومي لروسيا والواليات املتحدة وإسرائيل،

البلد  ، وقال إن ملف الوجود اليراني في هذاةتمسك طهران بما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" في سوري

  /22.06.2019 –". /شام على أن "ال أحد يجبرنا على االنسحاب اليس محور بحث، مشدد  

 

 تركيا .6

دفاعه عن قضية اللجئين السوريين في وجه من يدعو  جدد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو .أ

 –/شام  .هاإلين يعودو  اإلى أن الحرب لم تبِق لهم بلد   الترحيلهم عن األراض ي التركية، مشير  

08.06.2019/  

  .ب
ّ
على طول الحدود التركية مع  ”املمر الرهابي“م أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلده سُتحط

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

هما امتداد لحزب العمال  ،قراطيوحزب االتحاد الديم ،وعفرين" وأكد أن وحدات حماية الشعب

  /13.06.2019 –الكردستاني. /جيرون 
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ود تشاووش أوغلو، أن بلده ال تصّوب تعامل باريس مع تنظيم "ي ب الخارجية التركي مولأكد وزير  .ج

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

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

إلى أن من بين هؤالء الستة، رئيس سابق للبنك املركزي  ا، الفت  ةيد لسورياملرشحين لصياغة دستور جد

السوري، ورئيس حزب، ونائبا عاما، دون أن يحدد التفاصيل، منوها بأن األمم املتحدة وتركيا تعترضان 

 /15.06.2019 –"هؤالء ال يمثلون املجتمع املدني". /شام  أنف على أسماء هؤالء. وأضا

كيل "اآللية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير جرة التركية عن تشأعلنت دائرة اله .ه

 /19.06.2019 –النظاميين إلى بلدانهم األصلية. /شام 

سؤولية مع تركيا بشكل عادل، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان املجتمع الدولي، بتقاسم امل .و

 ،مناسبة اليوم العاملي للجئين. وقال في رسالة بوبالوفاء بالتعهدات املتعلقة باللجئين السوريين

مّد يد املساعدة للجئين الهاربين من املجاعات، والصراعات، والحروب الداخلية، هو “ إنالخميس، 

تركيا تستضيف أكثر من أربعة مليين الجئ، “لى أن إ الرسالة، وأشارت ”أمر تفرضه الكرامة النسانية

 /21.06.2019 –يرون ج/. ”مليين سوري 3.6بينهم 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلثاء إنه يعتقد أن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى  .ز

 .د الحدود املشتركةعلى امتدا ةبلدهم سيبلغ املليون فور إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوري

  /25.06.2019 –رويترز /

 

 إسرائيل .7

على  كيةير الضغوط السرائيلية والعقوبات األم السرائيلي أفيخاي أدرعي إن قال املتحدث باسم الجيش .أ

 /06.06.2019 –/سمارت  .ةالحد من نشاطها في سوريفي  اسهمأإيران 

مواصلة العمل على "منع إيران من التواجد في جّدد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه  .ب

في مع أمين عام مجلس األمن القومي ا. وقال خلل مؤتمر صحأو امتلك السلح النووي"، ةسوري

الروس ي نيكوالي بيتروشيف:" إن روسيا تدرك ما يعنيه بالنسبة لنا أن يدعو نظام إلى تدميرنا، وأن يعمل 

ا لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي طبع سيتم لن تسمح إسرائيل ليران بالتواجد قرب حدودنا، وبال يومي 

 /24.06.2019 –ها من الحصول على أسلحة نووية ". /شام عمل كل ش يء ملنع

كية ير قال رئيس الوزراء السرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلثاء، في افتتاحه القمة األمنية السرائيلية األم .ج

في  ةفي سوري يل تحركت مئات املرات ملنع إيران من التموضع عسكرياالروسية:" كما تعلمون فإن إسرائ
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دعت فيه علنا وصراحة لتدميرنا". وأضاف:" لقد تحركنا مئات املرات ملنع إيران من تزويد الوقت الذي 

أسلحة إلى حزب هللا، أو انشاء جبهة ثانية في الشمال ضدنا من مرتفعات الجوالن". وتابع:" ستواصل 

أي وسترد إسرائيل بقوة على  ع إيران من استخدام أراض ي جيراننا كمنصة ملهاجمتنا،إسرائيل من

 /25.06.2019 –هجمات من هذا القبيل". /شام 

 

 األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   .8

واصل ، في وقت تتةالثلثاء، جلسة علنية للبحث في ملف الوضع في سوري، يعقد مجلس األمن الدولي .أ

 .إنسانية مأساوية، وسط أوضاع ةمحافظات شمال سوريفيه الهجمة العسكرية للنظام وروسيا على 

 وقال دبلوماس ي، إن هذا االجتماع الذي لم يكن مدرج  
 

برنامج مجلس األمن، سيعقد بطلب  في  ا أصل

النساني في األمم ا ةمن بلجيكا وأملانيا والكويت، ثلث دول غير دائمة العضوية مسؤولة عن ملف سوري

 /18.06.2019 –/شام  .املتحدة

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

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

، قالت ةسوري اول فيها مجلس األمن الدولي األوضاع شمال غرب"الصراع املفتوح". وفي الجلسة التي تن

الدولية ستتعطل إذا لم تتمكن روسيا وتركيا من دعم اتفاق وقف إطلق النار، وإذا  ديكارلو إن الجهود

ستانة إيجاد سبيل للعمل معا بدعم للمبعوث الخاص لألمين آلم يتمكن مجلس األمن ورعاة عملية 

 /19.06.2019 –. /شام 2254لس األمن العام لتطبيق قرار مج

النظام السوري  ،تحت عنوان "نظام مغشوش" تقرير فيمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت منظ .ج

بإستغلل املعونات النسانية ومساعدات إعادة العمار لترسيخ السياسات القمعية. وطالبت املنظمة 

مجال املساعدات واالستثمار لضمان أن أي في بيانها من املانحين واملستثمرين تغيير ممارساتهم في 

لسوريين. ورأت املنظمة أن النظام السوري وضع سياسات يعزز حقوق ا ةيقدمونه إلى سوري تمويل

سمح له بتحويل وجهة موارد املساعدات وإعادة العمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، توإطارات قانونية 

 /28.06.2019 –الين لها. /شام وملعاقبة من تراهم معارضين، ولفادة املو 

فين تحديد املسؤولين عن جديد   امنظمة حظر األسلحة الكيميائية أن فريق  أعلنت  .د
ّ
ا من املحققين املكل

وكانت التحقيقات السابقة تقتصر على كشف ما إذا  .قد بدأ عمله ةة وقعت في سورياويهجمات كيم

ضه منح النظام السوري املنظمة رف وقد أبلغ .ة من دون تحديد املسؤولياتاويتم استخدام أسلحة كيم

 /28.06.2019 –/شام  .ل اراضيهلدخو  امدير فريقها الجديد تصريح  
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 أخرى  .9

عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني  ،يوم السبت ،أكدت منظمة التعاون السلمي .أ

أصدرته في ختام قمتها في مدينة مكة  رافي لهضبة الجوالن السورية املحتلة. وطالبت في بيانغوالديمو 

ن الجوالن السوري املحتل إلى حدود الرابع من يونيو بانسحاب إسرائيل الكامل م”السبت  ،يومال

ديموجرافي بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني وال”وأكدت املنظمة عدم اعترافها . “1967

ه غير عدكي الخاص بضم الجوالن لألراض ي السرائيلية، و ير للجوالن، وخصوصا رفض وإدانة القرار األم

 /01.06.2019 –رويترز /. “عليه أي أثر قانوني ا وال يترتبشرعي والغي  

التصعيد في أعربت األمم املتحدة عن قلقها "البالغ" إزاء استمرار األعمال العدائية في منطقة خفض  .ب

 –لى األقل، وتشريد مئات اآلالف. /شام ع امدني   160الشمال السوري، والتي أسفرت عن مقتل 

03.06.2019/ 

 للنظر تهاإعاد حول ، األنباء التي تتناقلها وسائل العلم، امية )حماس(، رسمي  نفت حركة املقاومة السل  .ج

، القيادي البارز في الحركة "إن النظام السوري لقتها مع النظام السوري الحالي. وقال نايف الرجوببع

، وأصبح ام  اسُتهلك تما وقدله أي وزن أو قيمة، ومن الخطأ التعويل عليه أو التقرب منه،  الحالي لم يعد

 /08.06.2019 –". /شام اخاسر   ارهان  

 ،يوم االثنين ،بانوس مومسيس ،قال منسق األمم املتحدة القليمي للشؤون النسانية لألزمة السورية .د

في الوقت  ةا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريإن ما يصل إلى مليوني الجئ ربما يفرون إلى تركي

 /10.06.2019 –عدات على نحو خطير. /رويترز الذي انخفضت فيه أموال املسا

السوري والوجود يعقد اليوم الثلثاء في تل أبيب لقاء أمني ثلثي )روس ي أميركي إسرائيلي( ملناقشة امللف  .ه

 ن يناقش بولتون وباتريشوف، مع نظيرهما السرائيلي مئيرومن املزمع أ. ”أمن إسرائيل“اليراني وحماية 

ألمنية في سورية، وسبل التعاون لنهاء الوجود اليراني على األراض ي السورية. بن شبات، الترتيبات ا

  /25.06.2019 –جيرون /
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 7عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية  ثالث
 روسيا أنعن فضيحة مدوية، تمثلت ب لها تقرير فيبريطانية، ال كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" .1

لنقاط الطبية في إدلب مستفيدة من إحداثياتها املقدمة لها من األمم وا ستشفياتامل تقصف

و"نظام األسد" استهدفا خلل شهر  املتحدة بغرض تجنب قصفها.. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا

على إحداثيات هذه  ، على الرغم من حصول موسكوواحد فقط ثماني مستشفيات في إدلب

 املستشفيات لضمان عدم قصفها.

قت استهداف أكثر من  إن الصحيفة تقول 
ّ
نقطة طبية، منذ بدأ النظام  24مصادر حقوقية وث

وقة بحسب ي، وهي نسبة كبيرة غير مسبأبريل/ نيسان املاض  30منذ  إدلب حملته العسكرية على

 /01.06.2019 –األطباء. /الدرر الشامية 

 

  نشرتفة "هآرتس" السرائيلية صحي .2
 

بمناسبة العلن عن اللقاء االستثنائي ملستشاري األمن  مقاال

 تناول الصراع غير املعلن الشهر، هذا القدس في وإسرائيل وروسيا املتحدة الواليات من لكلالقومي 

 بين روسيا وإيران في سورية. 

لكل من إسرائيل وأمريكا  ااستراتيجي   اهديد  ت يشكل ةن املسار اليراني في سوريأ املقال كاتب يرى 

ظهر خلل املواجهات التي  والذيإلى الصراع املتزايد بين طهران وموسكو،  وأشاروروسيا أيضا. 

الحدود مع العراق، بين مليشيات املخابرات  اض ي بمدينة البوكمال علىجرت في شهر آذار/ مارس امل

كما أشار إلى أن "روسيا تدرب وتسلح مليشيات محلية  .انالجوية التابعة لألسد ومليشيات تؤيد إير 

موسكو "أمرت األسد بإقالة ضباط وجنود يؤيدون إيران  وأمعن طريق شركات روسية خاصة"، 

 ضباط روس. ل امن الجيش". وأكد أن الجيش السوري أصبح خاضع  

األخيرة طلب بيعها ن "إيران تلقت صفعتين من روسيا، األولى عندما رفضت فإ املقال كاتب حسبب

لسماح لسرائيل ، والثانية أنها تواصل ا400أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس

". ولةمعز  إيران إبقاء في"مصلحة  الكاتب، يضيف فلموسكو،". ةبمهاجمة أهداف إيرانية في سوري

 /07.06.2019 –شام /

 

شؤون الشرق األوسط في جامعة كامبريدج، " مقاال للباحثة املتخصصة في نشر موقع "ناشيونال إنترست

 بورسو أوزكليك، تقول فيه إن هناك فرصة لسرائيل وتركيا للعتراف بتوافق املصالح الجديد.

                                                             
ا ما نركز في هذا الفصل على الحدث املهيمن في املدة التي يغطيها   7  .التقريرغالب 
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إلى نهايتها، فإن هناك عدم  ةة في سوريإنه "في الوقت الذي تصل فيه الحرب األهلي الكاتبةتقول  .3

فات جديدة واختبار علقات قائمة". وتشير وضوح حول مستقبل البلد، ما يشجع على إقامة تحال

تسفر عنها نهاية الحرب، ومع أن سإلى أن لكل من البلدين "مصالح استراتيجية في التسوية التي 

املاض ي، إال أن كل منهما ترغبان في رؤية  وتركيا ال تنقصهما الخلفات على مدى العقدإسرائيل 

ما مجموعة مختلفة من األولويات بناء على ، لكن لكل منهةاستقرار عبر حدودهما مع سوري

 ضروريات األمن القومي والضروريات الجيوسياسية". 

إمكانية الحركة للمجموعات  منن هو "الحد تقول الكاتبة إن الهدف املشترك األساس ي بين البلدي

بان في هو أن "كل من تركيا وإسرائيل ترغفالهدف الثاني  أما ملسلحة واملليشيات غير املسلحة".ا

عملية سياسية لكل الدولتين  تأكييد". أما الهدف الثالث فهو ةالحد من النفوذ اليراني في سوري

 للنتقال إلى ما بعد الحرب. 

سيعود  ة،البلدين بشأن سوري بينالسياس ي قناة للحوار االستراتيجي و  إطلق فإن اتبةالك حسبب

"ستوفر فرصة لسرائيل وتركيا للعتراف بتلق إن نهاية الحرب السورية و بمنافع عديدة،  يهماعل

 جديد للمصالح".

مقالها بالقول إنه "يمكن ألمريكا أن تؤدي دورا فعاال في تقريب البلدين لتسهيل  الكاتبةوتختم 

د النفوذ اليراني املتنامي، وواضح أنه بالرغم من الخطاب اللذع، ، خاصة ضةاالستقرار في سوري

 – 21لين األمني والسياس ي سيصبح أمرا ضروريا في الفترة القادمة". /عربي فإن التعاون في املجا

09.06.2019/ 

 

ميركية"، أن الحكومة اليرانية ما زالت تهّرب النفط إلى األ صحيفة "وول ستريت جورنال  قالت .4

نظام السوري عبر مصر. وبحسب الصحيفة فإن "نظام العقوبات األمريكية على إيران كان ال

 .لم يعد له مشترون"فرصة لنظام األسد في ليستفيد أكثر من النفط اليراني الذي يبدو أنه  باملقابل

، حيث ةمن فائضها النفطي لتخفيف النقص الحاد في سوري جزٍء  باستخدامفقد بدأت إيران 

خمس ناقلت نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري منذ أوائل مايو املاض ي". وكل ناقلة "وصلت 

مصافي النظام  مليون دوالر، حيث تقوم 60 بحدودقرابة مليوني برميل من النفط، قيمتها تحمل 

السوري بمعالجة النفط الخام وتحويله إلى بنزين ومنتجات أخرى يمكن لنظام دمشق أن 

 /13.06.2019 –/الخليج أون الين  .ويبيع الباقي للمواطنين ،دامة آلته العسكريةيستخدمها في إ
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اللجئون السوريون في لبنان، أجرت صحيفة "العربية نت"  يواجههاالعنصرية التي موضوع  حول  .5

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

وية التي يمارسها بعض بسألة، هي "الشعاملللبنانية. الذي أوضح أن هناك ثلثة جوانب في ا

الذي ال يساعد على عرض الوقائع، بالضافة إلى تلّوث الذاكرة  ين في لبنان، والعلمالسياسي

 ."الجماعية

ا إثارة سياسات شعبوية هدفه يماريون مسّرة إلى أن بعض السياسيين  أشارفي الجانب األّول، 

لبنان الغرائز تجاه اللجئين والنازحين، وهذه السياسية باتت تنتشر في شكل سريع ليس فقط في 

هدف يتنجرف نحو الكلم السياس ي الذي  أصبحتة في العالم، ولألسف فإن الناس وإنما في دول عد

 .ةإلى التعبئ

التعبئة من خلل عدم عرضه لوقائع  إلى أن العلم "ُيساهم في مسّرةأما في ما يتعلق بالعلم، فلفت 

 ."على التبّصر املتابعينإيجابية ودراسات عملية تساعد 

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

من خلل "موجود في املجتمعات العربية كافة نتيجة غياب العمل الجّدي لتنقية الذاكرات امللّوثة 

 تعليم التاريخ. 

ية وخطاب الكراهية تجاه ر اعتبر مسرة "أن الحكومة اللبنانية واعية ملسألة تصاعد اللهجة العنص

لت لجنة وزارية جّدية تعمل على وضع سياسة عامة تحدد كيفية 
ّ
النازحين السوريين، وهي شك

أن يؤدي ذلك إلى التوطين  التعامل مع اللجئين واملحافظة على حقوقهم النسانية، لكن من دون 

 /15.06.2019 –/العربية نت  ."وتغيير هوية لبنان

 

األوسط" عن تقديم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، خطة من ثماني  كشفت صحيفة "الشرق  .6

بهدف التوصل إلى حل  2254منتصف أيار املاض ي، تتناول تنفيذ القرار الدولي  فينقاط لروسيا 

، «داعش»التعاون في ملف محاربة الرهاب وب تتعلقالخطة بنودا  وتشمل. ةيسياس ي في سور 

، وتوفير املساعدات ةوالتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريالنفوذ اليراني، وإضعاف 

النسانية، ودعم الدول املجاورة، وتوفير شروط عودة اللجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ 

 ته. وحسب الصحيفة فإن الجانب الروس ي أبدى موافقةئم املرتكبة في سورياملحاسبة عن الجرا

 على تسلسل التنفيذ.  التحفظ معملبادئ، على هذه ا
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الخطة خلل اجتماع جون بولتون، رئيس مكتب األمن  هذهتناول  يتمأن  اأيض   الصحيفة توقعت

من شهر يونيو/  24غربية في في القدس ال ،القومي األميركي، ونظيره الروس ي نيكوالي باتروشيف

 /19.06.2019 –حزيران الجاري. /الشرق األوسط 

 

األمن القومي الروس ي  ي ستشار مل املرتقبةالقمة الثلثية  بمناسبة ام" تقرير  نشر موقع "إسرائيل اليو  .7

رام ترجح احتماالت إب ةاليرانية في سوري -رات الروسية  التوتأّن جاء فيه  ،األميركي والسرائيليو 

مقابل رفع قسم،  ةُيرجح أن ينطوي على إخراج إيران من سوري ،روس ي" -إسرائيلي  -اتفاق "أميركي

تحدة األقل، من العقوبات األميركية واألوروبية املفروضة على روسيا وقبول الواليات امل على

  األميركية بـ "بشار األسد".

روسيا ترفض "أّن  يرى القومي" السرائيلي  "معهد دراسات األمنالتقرير إلى تقرير آخر نشره  أشار

تعزيز قوة إيران وإجبار روسيا  خطوة كهذهشأن  من ألن، "ةانسحاب القوات األميركية من سوري

"روسيا ّن إ يقول  رأي التقرير أشاركما  .بالسيطرة على حقول النفط في شرق البلد لهاعلى السماح 

قاعدة يمكن من خللها تعزيز  تعتبرها ألنهاطة"، إلى سيطرة األسد ببسا ةال تنوي إعادة سوري

اليراني في  الوجود ضدقوات روسية ذتها كما أشار إلى إجراءات اتخ .العلقات مع الخليج ومصر

 العسكرية القياداتتغييرات في ال وبعض ،ناشطين سوريين موالين ليرانسورية، كتوقيف 

 /21.06.2019 –شام / .من إيران املقربسد، ضعاف قائد الفرقة الرابعة، ماهر األ ل  واألمنية

 

 يديعوت احرونوت صحيفة تنشر  "ةا عليهم في سورييران عبئ  إ"الروس يرون  عنوان تحت .8

األميركي و القمة الثلثية التي عقدها مستشارو األمن القومي الروس ي تناول  االسرائيلية تقرير  

 دون مبدئي لخراج القوات األجنبية من سورية،  توصلت إلى اتفاق والتي ،والسرائيلي في إسرائيل

ن لحوار بين املستشارين الثلثة أا نه اتضح من خللإ الصحيفة وقالت .بلورة جدول زمني لذلك

 الوضع في سورية قد تغير، وأن الروس لم يعودوا يرون في إيران ذخرا، بل عبئا. 

 ،االجتماعات بهاافتتح  التي ،مين نتنياهوبنيا السرائيلية،رئيس الحكومة التقرير إلى كلمة  أشار

فرصة للدفع نحو " يشكل ام الثلث، الدول  بين للتعاون  الواسعة القاعدة على ركزت والتي

إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء إن " اأيض   وقال. "االستقرار في املنطقة وبشكل خاص في سورية

 ."ورية مستقرةضدها في الجوالن، والدول الثلثة ترغب في رؤية س

 اومم ،إيرانعلى مهاجمة  ركزاألميركي التقرير، فإن جون بولتون، مستشار األمن القومي  حسبب

يتدخل فيه النظام اليراني  حيث: "إن هذا االجتماع يجري في وقت خاص في الشرق األوسط، قاله
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 والعنف، وهيلإلرهاب إن إيران هي مصدر ... هناكبأعمال استفزازية  اآليل إلى االنهيار، املتطرف

 /29.06.2019 –/سوريا اليوم  ".يتهدد مصادر تزويد النفط العامل

 

وقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية رابع عشر: تقدير م

 والعسكرية
  

 
على روسيا وإسرائيل، و الواليات املتحدة من  ُعقدت هذا الشهر اجتماعات ثلثية في القدس ضّمت كل

-، وناقشت من القومي للدول الثلث، جون بولتون ونيكوالي باتروشيف ومئير بن شباتمستشاري األ مستوى 

ا وفي  الوضع في سورية والتهديدات اليرانية في الشرق األوسط -التسريباتوفق وسائل إعلم وبعض  عموم 

ع كثيرون أن ينتج عنها مواقف وخطوات جدية وعملية 
ّ
فوذ لتحجيم النسورية على وجه الخصوص، وتوق

اليراني الذي بات عامل إعاقة ليس للوصول إلى حل للقضية السورية فقط، بل للوصول لحل ألي من أزمات 

 الشرق األوسط.

التخلص من الوجود اليراني في املنطقة، مواقف واضحة تجاه  اتاالجتماعينتج عن أن توقع كثيرون 

على ، اليراني في الشرق األوسطوجود ران والقفها من إيحّدة مو الواليات املتحدة من بعد أن صّعدت خاصة 

ا أمر في غاية التعقيد، تحجيم نفوذ إيران في سورية أو إدارك السوريين أن من رغم ال فالحلف التخلص منه نهائي 

أن تحجيم نفوذ أحد  االروس ي اليراني مصلحي متشعب لدرجة يمكن الجزم من خللها أن روسيا ال ترغب فعلي  

 يين في سورية.ئها األساسحلفا

ا والواليات ت املعارضة السورية أن أولى نتائج مؤتمر القدس الذي جمع روسيظنبعد أيام من االجتماعات، 

من خلل انسحاب قوات تابعة للحشد الشعبي املوالية ليران  ،املتحدة وإسرائيل قد بدأ يظهر في شرق سورية

سيطر عليها شرق س
ُ
 على طول الحدود مع العراق.ورية، ومن من بعض املناطق التي ت

 بسورية  يشرقدير الزور وقالت مصادر محلية إن الجيش الروس ي بدأ االنتشار في 
 

ليشيات يمن امل دال

 .ةواضح صورةاملنتشرة هناك واملوالية للنظام، وأصبحت السيطرة والقرار للروس باليرانية 

من كامل الحدود لية واملؤتمرة بأوامر إيران املواالحشد الشعبي العراقية  يليشاتولوحظ انسحاب للخلف مل

، كيةير مأفي منطقة شرق الفرات بشكل كامل بأوامر العراقية  -إغلق الحدود السورية ، وتم العراقية –السورية 

 في البوكمال قرب الحدود مع العراق. اومهيمن   ازال قوي   د اليرانيين ماوجو لكن 

ها العسكري في املدينة وجودا جنوب سورية أن روسيا خفضت من في املقابل، الحظ سوريون في مدينة درع

 وجودمن جديد، خاصة وأن ال اوعسكري   امال انفجار الوضع أمني  وريفها، وقالوا إن األجواء العامة توحي باحت
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ية إلى أن األوضاع االقتصاد وادون تخفيف، وأشار من زال على ما هو عليه  اليراني )عبر ميليشيات حزب هللا( ما

 في عودة التوترات في املنطقة. انسهمياملتردية في املحافظة وتحرشات حزب هللا قد 

اط عبر ريف العسكري في جنوب سورية شبه معدوم، ويتقصر على عدة حواجز ونقد الروس ي وجو بات ال

ية، والطرفان، اليراني لم يتغير، وعلى العكس في شرق سور  وجوداملحافظة، وال يكاد ُيرى هذا التواجد، بينما ال

ة هدوء وترقب، وكل املعارضة من جهة والنظام وامليليشيات املوالية ليران من جهة ثانية، في دنوب سورية بحال

حواجز أو نقاط تفتيش ومراقبة روسية كافية ملنع أي توترات طارئة،  طرف ال يثق باآلخر إلى أبعد حد، وال توجد

 وكل طرف يتمترس في موقعه.

 
 
ها املرحلة، إلي تبدالت تكتيكية وليست استراتيجية بين روسيا وإيران، تبدالت وتغيرات تحتاج هي ربما ؛اإذ

 ا روسيا الستيعاب الضغط األميركي واملناورة عليه.هإلي وتحتاج

ا في  اليراني في سورية، فمعنت تارة اليرانيين  الوجودموقفها من خلل األشهر األخيرة، تقلبت روسيا كثير 

ت لهم تارات أخرى باملشاركة في عمليات عسكرية منفلتة سمحكة في معارك في شمال غرب سورية، و من املشار 

الحدود السورية العراقية ومناطق في  وراقبت كيف يحشد اليرانيون مقاتليهم بالقرب منى، في مناطق أحر 

على الرغم من أن هذا ، شيدضد هذا التح اواضح   اولم تتخذ موقف   الجنوب في الجوالن قرب الحدود السرائيلية

علن ويوحي بأن ليران  االتحشيد نظري  
ُ
ا مضايتعارض مع املوقف الروس ي امل

 
دة ألي ضغوط ترمي إلى اقتلع خطط

 .ريةالعسكري من سو  اوجوده

بسبب املوقف ، ليرانضربة موجعة لن يكون القدس  اتاجتماعما يمكن أن يخرج من ، فإن كلها باألحوال

في وسعها  د والرافض للتخلي عن هذا الحليف في سورية لحاجته اآلنية له، وستعمل روسيا كل ماالروس ي املتشد

ما القرارات إن صدر أي منها، وستسعى لفشال أي اجتماعات أخرى مقبلة، في القدس أو غيرها،  للمناورة على

 ا االستراتيجية املرجوة.وتحقق لها أهدافه ،هذه القرارات ال تضمن لها السيطرة الواسعة في سوريةدامت 
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