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ا

 : نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة أوًل
التصعيد العسكري األعنف الذي باشرته قوات نظام األسد وحليفه الروس ي على ا مضت على بدء يوم   93

 الروسية التركية. لم تتوقف الحملة يوم  منطقة إدلب واألرياف القريبة املحيطة بها، أو ما يعرف بمنطقة الهدنة ا

إدلب الجنوبي وحماة ، ولم تغادر طائرات النظامين الروس ي والسوري سماء ريفي ةر الثالثو خالل هذه الشه

في كلها ، ولم تتوقف براميلها وصواريخها عن حصد األرواح وتدمير مقومات الحياة ةخاص صورةالشمالي ب

 209بينهم  امدني   853منهم  -منذ بدء التصعيد اشخص   2850ا الذي وصل إلى الريفين. فإضافة إلى عدد الضحاي

، معظمها ، فقد دمر الطيران املنشآت الحيويةاألف   650000وإلى عدد املهجرين الذي فاق  -ةامرأ 158أطفال و

األخالقي الذي  كاملراكز الطبية واملنشآت التعليمية ومرافق املياه وأفران الخبز. والالفت هو مستوى االنحطاط

في  اإلحداثياتام لوحشية واملجازر استخدأضافت على ا هاإنميز أداء القوات الروسية في هذه الحرب، حيث 

األمم املتحدة قد زودتها بها بغرض تجنب قصفها، ما أثار استياء األمين العام  ، وكانتقصف املرافق الحيوية

 غوتيرس فتح تحقيق بهذا الخصوص. ا منطلبو معظمهم، فأعضاء مجلس األمن و لألمم املتحدة 

لى بقعة صغيرة من األرض في ريف وكل ما استطاعت هذه الحملة العسكرية الهائلة إنجازه هو السيطرة ع

   الجبين وتل ملح. احماة الشمالي، منها قريت

د الشمالية نشير قبل مغادرة ملف املشهد امليداني إلى االستعدادات العسكرية التركية املكثفة على الحدو 

الوحدات في منطقة "شانلي أورفة" املقابلة لتل أبيض بريف الرقة الشمالي. لدعم  ةخاص صورةلسورية، وب

دة هناك، وأخبار عن بدء إزالة الجدار اإلسمنتي الذي أقامته تركيا على الحدود بين و العسكرية التركية املتوج

مرة الجيش التركي لاللتحاق إكرية السورية العاملة بوردت أخبار عن تعليمات صدرت للفصائل العسو البلدين، 

التصريحات التركية القوية التي صدرت عن كل من الرئيس  كله بدورات تدريبية قصيرة في تركيا. يضاف إلى ذلك

دون انتظار من سورية  يووزير الخارجية ووزير الدفاع، حول استعداد تركيا إلقامة املنطقة العازلة شمال

 يات املتحدة عليها.موافقة الوال 

( امدني   354) في املئة، 42خالل هذا الشهر، نسبة املدنيين منهم  اشخص   850في ملف الضحايا، رصدنا مقتل 

  96بينهم 
 

في املئة إلى  14 ننسبته ،ةامرأ 49 افي املئة إلى مجموع الضحايا املدنيين، وبينهم أيض   28نسبتهم  ،طفال

 مجموع الضحايا املدنيين. 

، (إدلب ومحيطها)غرب سورية  يفي منطقة خفض التصعيد، شمال تلعظمى من الضحايا سقطبية االغال

  281فكان نصيب حماة 
 

  252يشكلون ثلث عدد الضحايا، وكان نصيب إدلب  ،قتيال
 

في املئة  30نسبتهم  ،قتيال

  71إلى إجمالي القتلى. أما قتلى الالذقية، وعددهم 
 

الريف  في قاتلين، فقد سقطوا، غالبيتهم العظمى من املقتيال

 طقة جبل التركمان( التي تقع تحت سيطرة الفصائل اإلسالمية املسلحة.الشمالي الشرقي للمحافظة، )من
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في مخيم الهول يستمر مسلسل موت األطفال بسبب النقص الخطر في الخدمات الطبية وفي الغذاء، وقد 

  386وصل عدد األطفال الذين غيبهم املوت إلى 
 

 على األقل منذ مطلع هذا العام.  طفال

الجيش اللبناني  هدمتزايد الضغوط على الالجئين في كل من لبنان وتركيا، حيث في ملف اللجوء، نشير إلى 

أعطى مهلة للسوريين القاطنين في عرسال إلزالة منازلهم اإلسمنتية ، و ا لالجئين سورييني  تسمنإ امسكن   20

لبالد. إلى ااالعتقال والترحيل لالجئين سوريين بحجة الدخول غير الشرعي ر تموبس غرفة. 1400حوالى البالغة 

ا السلطات التركية  رحلتأما في تركيا فقد  من الالجئين السوريين إلى منطقة إدلب عبر معبر باب  اكبير   اعدد  قسر 

لهيئة تحرير الشام. وقد  ؛هم إلى سلطات األمر الواقع هناكتالهوى، وسلم ِّ
 من ايوم   18خالل  اجئ  ال  3451 ُرح 

تموز، وألسباب مختلفة، منها دخول األراض ي التركية بطريقة غير نظامية، أو عدم حمل بطاقة الحماية  مطلع

املؤقتة "الكمليك" أو مخالفة القوانين التركية. وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التركية بإجبار 

ا. وقد التقى وفد تهم في العودة الطوعية إلى سورية، ثم ترحيلهم قسر  غبإقرارات بر على توقيع الالسوريين على 

 ئتالف بوزير الداخلية التركي، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة ملتابعة شؤون الالجئين السوريين في تركيا. من اال 

 

 ا: الضحاياثانيا 

 1يانات عن الضحاياب 

وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب  2019و يولي تموز/( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر 1الجدول رقم )

 ؛املحافظة

 
 

                                                             
 : البيانات على مالحظات. 1

( الضحايا عن أخبار) فقرةويتم إهمالها أو إيرادها في  للتسجيل، تكفي ال( القتلى عشرات)سقوط  أو( القتلى من كبير عدد)سقوط  فعبارات محددة، أرقام بهم ترد ال الذين الضحاياهمل ي -

 .الحقيقي العدد من أقل اغالب   لدينا المسجل العدد يكون لذلك. 

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

 .الفئات باقي 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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%

%042145132373457068049349558مقاتل

%334200111750000809812طفل

%0300001082800000496امرأة

%034100234511703110020724رجل مدني

%398300447019503118035442مج القتلى المدنيين

%3132975132811042520711673849100مج القتلى حسب المحافظة

%0%2%3%1%1%2%33%12%30%0%8%0%8%0%100%

ضحايا شهر تموز / يوليو 2019 - حسب الفئة
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  ؛حسب الفئةبوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم 
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، وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب 2019( أدناه يبين أعداد ضحايا تموز/ يوليو 2والجدول رقم )

  ؛املحافظة

 
 

  ؛(2جدول رقم )وضحان البيانات الرئيسة في الوالرسمان البيانيان اآلتيان ي
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%

%0030061604758051039036443اشتباكات ومعارك عادية

%0940561192518702005038045قصف جوي

%33127011223000142688مفخخات وألغام

%01400001300020111تعذيب وإعدامات

%00500011100051142اغتيال وقنص

%00100008000120121أخرى

%3132975132811042520711673849100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%3132975132811042520711673849100إجمالي الضحايا

%0%2%3%1%1%2%33%12%30%0%8%0%8%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر تموز/ يوليو 2019 - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد قتلى الشهر وتوزعهم 
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  ؛حسب العددبحسب املحافظة، مرتبة ب، 2019أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا تموز/ يوليو 

 
 

 بيانات مقارنة 

 ؛حسب الفئات واألشهربوزعين م 2019بين ضحايا العام ( ي3الجدول اآلتي رقم )

 
 

  

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%647262486404672935495390165مقاتل

%26%395796758776985289طفل

%21%1760103977443494437امرأة

%53%11497148141215176207109818رجل مدني

%17021434731337629535400000206935مج المدنين

%100%81747683371710481230849000005970100مجموع

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

 
 

 ؛(4والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم )

 
 

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%420272285287507584364271946اشتباكات وقصف أرضي

%25499352301470568380242441قصف جوي

%7960138893137685028مفخخات وألغام

%20811351011681تعذيب وإعدامات

%221922111418141202اغتيال وقنص

%221825262113121372أخرى

%000000000كيماوي

%81747683371710481230849000005970100مجموع

ضحايا العام 2019 )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 ؛حسب األشهربحسب املحافظات و ب 2019( يبين توزيع ضحايا العام 5الجدول اآلتي رقم )

 
  

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%000100340دمشق

%210032713461ريف دمشق

%1243139829781درعا

%2187907341السويداء

%1000245120القنيطرة

%0747592433131833حمص

%12692560512650281160927حماة

%1382468122575810457110حلب

%7984124104336339252131822أدلب

%000000000طرطوس

%31065155711873الالذقية

%47983201521الرقة

%537278549334425667186331دير الزور

%8100103130الحسكة

%81747683371710481230849000005970100مجموع

توزيع ضحايا العام 2019 حسب المحافظات وحسب األشهر
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 حسب املحافظات.ب 2019والرسم البياني اآلتي يوضح توزيع ضحايا العام 

 
 

 ؛حسب العددبعلى املحافظات مرتبة  2019أما الرسم البياني اآلتي فيوضح توزع ضحايا العام 
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وسطي عدل ال، وامل19 يوليو /وتموز ، 18 يوليو /تموز ا الرسم البياني اآلتي فيقيم مقارنة بين ضحايا مأ

  2019، والوسطي الشهري لضحايا العام 2018الشهري لضحايا العام 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

ل رية خالا في سو مدني   1864االثنين، مقتل  ،وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها .أ

بين القتلى من ، ، معظمهم قتلوا على يد قوات النظام السوري وروسيا2019النصف األول من عام 

468  
 

  /01.07.2019 –امرأة. /سمارت  285 وطفال

خالل شهر حزيران/ يونيو املاض ي، منهم  اشخص   1313وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان، مقتل  .ب

  68بينهم  ،امدني   275
 

 /01.07.2009 –املرصد السوري /مرأة. ا 39و طفال

 –جثة. /املرصد السوري  200تضم نحو عثرت فرق االنقاذ في الرقة على مقبرة جماعية جديدة  .ج

03.07.2019/ 

  296 بينهم ا،مدني   1023 من أكثر سقوطوثق فريق "منسقو استجابة سورية"  .د
 

 اتفاق بداية منذ ،طفال

 /12.07.2019 – شام. /2018 برتمسبأيلول/  في الضامنة الدول  بين سوتش ي

 تيالطالئع جنوبي مدينة الرقة، ليرتفع عدد الجثث الجثة جديدة في مقبرة معسكر  23ُعثر اليوم على  .ه

 
ُ
 /15.07.20019 –جثة. /شام  300خالل األيام األخيرة إلى أكثر من ت لشِّ انت
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قتلى املدنيين، ثنين، إن أعداد التقرير له، يوم االفي  "منسقو االستجابة في الشمال السوري" قال فريق .و

نتيجة الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا على مناطق )إدلب، وحماة، وحلب، والالذقية( الواقعة 

.  281، بينهم تلىق 1010منذ شهر شباط/ فبراير حتى اآلن، بلغت  ،نزوعة السالحمضمن املنطقة 
 

طفال

 /22.07.2019 –جيرون /

، قتلوا منذ امتطوع   267البيضاء"، عن خسارتها  اتدني السوري "الخوذمنظمة الدفاع امل كشفت .ز

 –منهم. /شام  240، محملة النظام السوري وروسيا مسؤولية مقتل 2012تأسيسها أواخر عام 

24.07.2019/ 

جندي من قوات النظام.  13عثرت قوات النظام على مقبرة جماعية بريف درعا الغربي تضم رفات  .ح

 /25.07.2019 –املرصد السوري /

قالت مفوضة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ميشيل باشليه في بيان يوم الجمعة إن ضربات جوية  .ط

ومخابز أسفرت عن مقتل ما ال  نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق

  26بينهم  ات،مدنيين في األيام العشرة املاضي 103يقل عن 
 

 /26.07.2019 –/رويترز  .طفال

 خفض“ارتفع عدد األشخاص الذين سقطوا منذ بدء التصعيد األعنف على اإلطالق ضمن منطقة  .ي

( 2850تموز/ يوليو الجاري، إلى ) 30الثالثاء ، وحتى يوم ملاض يأبريل ا /نيسان شهر من 30 في ”التصعيد

  /30.07.2019 –ة. /املرصد السوري امرأ 158أطفال و 209بينهم  ،امدني   853منهم  ،اشخص  

  12وثق املرصد السوري لحقوق اإلنسان مفارقة  .ك
 

للحياة في مخيم الهول للنازحين جنوب  اجديد   طفال

الحسكة، وذلك نتيجة النقص الحاد في األدوية واألغذية والرعاية الطبية، وبذلك يرتفع عدد األطفال 

ن العام الجاري حتى مساء أمس األحد الذين فارقوا الحياة في املخيم منذ مطلع كانون الثاني / يناير م

  386 من شهر تموز/ يوليو الجاري، إلى 21
 

 /31.07.2019 –على األقل. /املرصد السوري  طفال

 

 
ا
 ا: التغييب القسري ثالث

حالة اعتقال  2460ثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها نشرته الثالثاء أكثرمن و  .أ

 117بينهم  ،، نصفهم اعتقل على يد قوات النظام السوري2019عام تعسفي في النصف األول من ال

 
 

 /02.07.2019 –امرأة. /سمارت  122 و طفال

حالة اعتقال واختطاف على يد قوات النظام  18اليقل عن  قال "مكتب التوثيق في درعا" إنه وثق ما .ب

 /02.07.2019 –/سمارت  .2019السوري في محافظة درعا خالل شهر حزيران 
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 املرتبط" السوري الوطني الجيش" اعتقال" والعدالة الحقيقة أجل من سوريون " نظمةت موثق .ج

/سمارت  .املنصرم حزيران شهر خالل بحلب عفرين منطقة في اشخص   56 املؤقتة السورية بالحكومة

– 06.07.2019/ 

 

 : النزوح والتهجير واللجوءارابعا 

 خبار عن النزوح والتهجير القسري أ .1

 على وروسيا السوري النظام لقوات العسكرية الحملة إن" سوريا – األولية تجابةساال  منسقوقال " .أ

 /08.07.2019 –سمارت / ا.شخص   633118إلى نزوح  أدت والالذقية، وحلب وحماة إدلب محافظات

األربعاء، في تقرير لها، إن عشرات اآلالف من األطفال  ،قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونسيف" .ب

  ،خيم الهول عرضة لالستغالل واألذىفي م
 

ا. وأضافت أن األطفال في مخيم  غامض  ويواجهون مستقبال

تعرضهم لالستغالل أو مثل ا بسبب التجربة التي خاضوها من ا صعب  الهول يواجهون وضعا إنساني  

ا، م  عا 12أعمال عنف "في غاية القسوة"، مشيرة أن معظمهم دون سن إجبارهم على القتال والقيام ب

 يمكن ال خروقات على عيان شهود وكانوا الشديد العنف تجربة خاضوا أنهم إذ هشاشةوهم األكثر "

 /17.07.2019 – سمارت". /يتخيلها أن للعقل

ألف شخص نزحوا خالل ثالثة أشهر من التصعيد  400أعلنت األمم املتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من  .ج

النظام قصفها على املنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل  في شمال غرب سورية، في وقت تكثف قوات

 /26.07.2019 –جهادية. /شام 

ألف طفل بحاجة إلى  26حد، إن األ  ،(OCHA) "قال"مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .د

 –تعليم في مخيم "الهول" الذي تشرف عليه "اإلدارة الذاتية" الكردية جنوب مدينة الحسكة. /سمارت 

28.07.2019/  

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

  20كرت وكاالت إغاثة دولية أن وحدات من الجيش اللبناني هدمت ما ال يقل عن ذ .أ
 

 لالجئين في وقت منزال

تضرر آالف و  ،زيد من عمليات الهدمممبكر من صباح يوم االثنين، محذرة من أنها تخش ى حدوث 

 /01.07.2019 –رويترز / .من بينهم أطفال، األشخاص
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أعطى الجيش اللبناني االثنين، مهلة جديدة لالجئين السوريين إلزالة مخيماتهم املشيدة من اإلسمنت  .ب

التي يقطنون فيها بمنطقة عرسال شمال لبنان. ويأتي ذلك بعد أن أمهلت السلطات اللبنانية، الالجئين 

 –يم عرسال. /سمارت ي مخغرفة اسمنتية ف 1400 حوالىاملخالفين حتى نهاية حزيران الفائت، إلزالة 

01.07.2019/ 

ا معظمهم أطفال ونساء بعد دخولهم األراض ي اللبنانية سوري   34أوقفت قوات األمن اللبنانية األربعاء  .ج

االثنين، عشرات  ،عبر معابر حدودية غير شرعية بين البلدين. وسبق أن اعتقل الجيش اللبناني

 –تهمة دخولهم بطريقة غير شرعية. /سمارت ن، بالالجئين السوريين في مناطق متفرقة من لبنا

03.07.2019/ 

لت السلطات التركية أكثر من  .د الجئ سوري من أرضيها إلى محافظة إدلب، منذ بداية شهر  7500رح 

. وقال مسؤول املكتب اإلعالمي ملعبر "باب الهوى" مازن علوش، إن 2019تموز  18حزيران حتى 

ا، بينما ارتفعت نسبة ا سوري  الجئ   4178الل شهر حزيران بر خالسلطات التركية سلمت إدارة املع

. وأضاف "علوش" االجئ   3451ا نحو يوم   18املرحلين خالل شهر تموز الجاري، حيث بلغ عددهم خالل 

أن أبرز عمليات الترحيل هي لألشخاص الذين يمسك بهم حرس الحدود التركي خالل محاولتهم الدخول 

طريقة غير نظامية، إضافة إلى أشخاص ال يحملون بطاقة الحماية املؤقتة، وبعض إلى األراض ي التركية ب

 /20.07.2019 –األشخاص الذين يخالفون القوانين في تركيا. /سمارت 

سطنبول التركية يوم االثنين مهلة أربعة أسابيع للسوريين الذين يعيشون إحددت السلطات في مدينة  .ه

اوإال سيواجهون الترحيل قس ،املسجلين فيها للعودة إلى األقاليم في أكبر مدينة تركية ريحدون تصمن   ر 

 /22.07.2019 –/رويترز  .تلك األقاليمإلى 

مع وفد من االئتالف الوطني  امغلق   االتركي سليمان صويلو، يوم األربعاء، اجتماع  عقد وزير الداخلية  .و

تستضيفهم تركيا في إطار الحماية لقوى الثورة، برئاسة أنس العبدة، تناول وضع السوريين الذين 

قتة. وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، و امل

 /24.07.2019 –والعبدة، ملتابعة الشؤون املتعلقة بالسوريين. /شام 

 على توقيعالين على السلطات التركية بإجبار السوري ،يوم الجمعة ،اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش .ز

اإقرارات برغبتهم في العودة إلى سورية طو   /27.07.2019 –ا إلى هناك. /شام ثم إعادتهم بعد ذلك قسر   ع 
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 3(2): املشهد امليداني اخامسا 

 طورات املشهد امليدانيت .1

ذكرت وسائل إعالم رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع  .أ

 21وإصابة  ،ما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن أربعة مدنيين ،سورية في حمص ومحيط دمشق عسكرية

ن من املجال الجوي 
ُ
آخرين. وقال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي ش

 /01.07.2019 –اللبناني. /رويترز 

 جميع ا استكملت نصبكشفت شركة إسرائيلية متخصصة في تحليل صور األقمار الصناعية أن روسي .ب

/شام  .السورية مصياف ببلدة مرتفعة منطقة في للجو املضادة" 300 – إسبطاريات منظومة صواريخ "

– 01.07.2019/ 

غير مسبوق بين ميليشيات تابعة  عسكري  استنفار“قالت )بي بي س ي( إن مصادر أكدت لها وجود  .ج

 اإليراني النفوذ تحجيم على تعمل روسيا“ أن مضيفة ،”إليران، وقوات روسية في منطقة شرق الفرات

 /05.07.2019 –جيرون /. ”سورية في الكبير

، بينهم امدني   13مقتل  نفذت طائرات النظام مجزرة مروعة في قرية محمبل بريف إدلب الغربي أدت إلى .د

 /06.07.2019 –حرجة. /املرصد السوري  بعضهمحال نساء، إضافة إلى جرح عدد آخر،  3أطفال و 7

إطالقها معركة جديدة بهدف السيطرة على مواقع فصائل املعارضة املسلحة، يوم الثالثاء، نت أعل .ه

 –/جيرون  .النظام وامليليشيات املوالية له في محاور جبل التركمان بريف الالذقية الشمالي

09.07.2019/ 

مركزة على أرسل الجيش التركي، الخميس، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى وحداته املت .و

ة كيليس إلى والية شانلي أورفة، وسط تدابير أمنية مشددة. وكانت الحدود مع سورية. وتوجهت من والي

تركيا في وقت سابق قد أرسلت تعزيزات كبيرة إلى نفس املنطقة لدعم الوحدات العسكرية التركية على 

 /11.07.2019 –الحدود السورية. /شام 

ت منازل املدنيين ت جوية استهدففي مدينة خان شيخون جراء غاراوقعت صباح اليوم مجزرة مروعة  .ز

 /13.07.2019 –أطفال وسيدتان. /شام  4قتلى بينهم  8سقوط إلى ما أدى  ،من قبل الطيران الروس ي

االثنين، إن روسيا وقوات النظام السوري استهدفتا  ،قال "فريق منسقو االستجابة في شمال سورية" .ح

مستشفى  63قصف استهدف افظتي حماة وإدلب. وأوضح في تقرير له أن المنشأة حيوية في مح 221

                                                             
 .عنها يترتب وما بها يتعلق وما السورية، األرض على تجري التي العسكرية العمليات الميداني بالمشهد يقصد 2
 .يومية شبه بصورة تحصل التي الروتينية والمعارك القصف عمليات نسجل ال 3
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 14ومنشأة تعليمية وثمانية مخيمات للنازحين،  91للدفاع املدني السوري،  امركز   27و اطبي   اومركز  

  13و اآلي   امخبز  
 
إضافة إلى محطتي مياه وثالث محطات كهرباء، منذ بدء العمليات  ة،شعبي اسوق

 /15.07.2019 –. /سمارت فبراير /وسيا والنظام في شهر شباطالعسكرية لر 

تل  .ط
ُ
ا بينهم متطوع في الدفاع املدني 14ق في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، يوم االثنين، من  مدني 

اء استهداف الطيران الروس ي أحياء س ا وسط مدينة معرة النعمان، في جر  ا شعبي 
 
كنية متفرقة وسوق

 /22.07.2019 –/جيرون  .ريف إدلب الجنوبي

قالت منظمة األمم املتحدة لحماية الطفولة )اليونيسف( في بيان، إن الخدمات الحيوية ظلت تتعرض  .ي

مياه في "معرة النعمان" للهجوم في األسابيع املاضية في شمال غربي سورية، مؤكدة تعرض ثمانية مرافق 

ة مرافق مياه للهجوم البيان تعرض ثماني ألف شخص. وأكد 250 ىللهجوم، ما قطع اإلمدادات عن حوال

 –وذلك خالل الشهرين املاضيين. /شام  ،إدلب، تدعم اليونيسف ثالثة منها يفي معرة النعمان، جنوب

22.07.2019/ 

  39رة النعمان جنوب مدينة إدلب إلى ارتفعت االثنين، حصيلة ضحايا مجزرة مدينة مع .ك
 

 60 و قتيال

 /22.07.2019 –نساء. /سمارت  يأطفال وثمانا. ومن بين القتلى خمسة جريح  

قتلى وجرحى في محافظات إدلب وحلب  210الثالثاء،  ،منسقو االستجابة شمالي سورية""فريق أحص ى  .ل

ن. وأوضح "منسقو االستجابة" في وحماة وسطها، نتيجة قصف روسيا وقوات النظام السوري االثني

وأربعة  ،وسبعة مدنيين في حماة بينهم طفالن ،في إدلب ا بينهم تسعة أطفال قتلوامدني   53بيان لهم أن 

ا. ولفت البيان أن طائرات روسيا والنظام الحربية مدني   146جرح و ا، مدنيين بحلب بينهم طفالن أيض  

 –وأربع مدارس. /سمارت  ستشفياتسوقان وأربعة م ابينه ،باملحافظات احيوي   امركز   14استهدفت 

23.07.2019/ 

تركيا أن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة سقوط صاروخين، الليلة  يوبانلي أورفة جنأعلنت والية ش .م

 /23.07.2019 –/جيرون  .املاضية، على بلدة جيالن بينار، مصدرهما األراض ي السورية

، كان 2019تموز  22 ،ن اإلنسانية "أوتشا" التابع لألمم املتحدة إن االثنينقال مكتب تنسيق الشؤو  .ن

 /24.07.2019 –سمارت / املاض ي. أبريل /ة منذ نهاية شهر نيساناليوم األكثر دموي

دمرت الطائرات الحربية الروسية يوم الثالثاء، آخر فرن للخبز في مدينة خان شيخون بريف إدلب  .س

 /24.07.2019 –الجنوبي. /شام 

البالد ذكر التلفزيون الرسمي السوري صباح األربعاء أن إسرائيل قصفت منطقة استراتيجية في جنوب  .ع

غربية في السابق إن فصائل  استخباراتر وهي املنطقة التي قالت مصاد ،تطل على مرتفعات الجوالن

 /24.07.2019 –/رويترز  .مسلحة تدعمها إيران تتمركز فيها
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فجر انتحاري نفسه في املنطقة الواقعة بين مدينة الحراك وبلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي،  .ف

. /املرصد حو عناصر على األقل وإصابة آخرين بجر  6النظام، ما تسبب بمقتل عند حاجز ملخابرات 

  /27.07.2019 –السوري 

قالت مصادر من الحكومة واملعارضة السورية يوم االثنين إن قوات الحكومة استعادت السيطرة على  .ص

ى القوات حزيران خالل هجوم مضاد عل /قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو

 –بدعم من روسيا. /رويترز  أبريل /ا في املنطقة منذ أواخر نيسانن هجوم  الحكومية التي تش

29.07.2019/ 
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 4خرائط السيطرة والنفوذ  .2

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

 
  2019/ 07 / 01آخر تحديث  – املصدر: جسور  

  

                                                             
ولصالح قوات النظام في بادية  باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يتم قضمها تدريجيا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، 3 

  قرير.فضل عدم تكرار خرائطها في كل تالشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ في باقي مناطق القطر أصبحت شبه مجمدة، ون



 2019 ز/ يوليوتمو شهر  عنتقرير املرصد  مرصد حرمون 

 

 

 
24 

 ؛5ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية تالرسم البياني اآل -

 
 2019/ 07/  31تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

  

                                                             
مساحة التي ما زالت تحت سيطرة بعض االختالف في نسب السيطرة الواردة في الرسم البياني الذي نعده في مرصد حرمون، ونظيرتها في المواقع األخرى، والسبب الرئيس هو ال ثمة 5

 تنظيم داعش في البادية غرب الفرات عند منطقة السخنة. 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛تقدم قوات النظام في ريف حماة الشمالي ( أدناه ت

 
  2019/ 07/  31آخر تحديث  –املصدر: ستب 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛شمال سوريةها تي تزمع تركيا إقامتاملنطقة العازلة ال ( أدناه ت

  
 2019/ 07/  31آخر تحديث  – نورساملصدر: 

 

 ومناطق سيطرته : املستجدات على مستوى النظاماسادسا 

 لى املستوى السياس يع .1

علوي رئيس النظام السوري بشار األسد خالل زيارة إلى التقى زير خارجية سلطنة عمان يوسف بن  .أ

 /07.07.2019 –/سمارت  .2011اندالع الثورة السورية عام دمشق هي الثانية له منذ 

 

 على املستوى العسكري  .2

في  وجودينقال األمين العام مليليشيا "حزب هللا" اللبنانية حسن نصر هللا إنه خفض عدد عناصره امل .أ

سورية. وأضاف أنهم "أعادوا نشر وتموضع العناصر، معتبرا أن اإلجراءات الجديد ال عالقة لها 
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قوبات املفروضة عليهم أو التقشف املالي، إذا دعت الحاجة لعودة كل من كان هناك سيعود". بالع

  /13.07.2019 –سمارت /

 

 على املستويات األخرى  .3

األربعاء، عن مشروع سكك حديدية يهدف إلى ربط ميناء "اإلمام  ،وإيرانأعلنت حكومة النظام السوري  .أ

ية عبر األراض ي العراقية. وقال مدير املؤسسة العامة للسكك الخميني" اإليراني بميناء محافظة الالذق

املشروع يسهم في تعزيز العالقات التجارية بين سورية الحديدية التابعة للنظام نجيب الفارس، إن 

 /03.07.2019 –والعراق. /سمارت وإيران 

مة من مناطق ادق ،صادرت السلطات اليونانية ما وصفته بأكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في العالم .ب

سيطرة قوات النظام السوري بقيمة تفوق نصف مليار دوالر. وهي ثالث حاويات محملة باملخدرات. 

وقالت وحدة الجرائم املالية اليونانية في بيان "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عامليا مما يحرم الجريمة 

 /06.07.2019 –مليون دوالر". /رويترز  660املنظمة من عائدات تتجاوز 

أعلن مجلس إدارة "غرفة التجارة" اإليرانية أن بالده تنوي إرسال فريق اقتصادي إلى سورية للمشاركة  .ج

في إعادة األعمار وتأهيل السدود املتضررة. وقال عضو املجلس، كيوان كاشفي األحد، إن إيران "تدرس 

في إعادة  سهاميوما لل  45 لوضع السوق الراهن في سورية" وهي عازمة على إرسال فريق اقتصادي خال

 –وكذلك إعادة إعمار األبنية املتضررة. /سمارت  ،الكهرباء واملاء والسدود، من مثل البنى التحتية

08.07.2019/ 

أبرزها إقالة اللواء جميل الحسن من إدارة  ،أجرى النظام السوري تغييرات برؤساء أربعة أفرع أمنية .د

 ن ساوتعيين اللواء غ ،املخابرات الجوية
 

ن النظام السوري اللواء حسام لوقا إسماعيل بدال  عنه. وعي 

ا لشعبة للواء ديب زيتون. واللواء ناصر العلي رئيس   اا إلدارة املخابرات العامة )أمن الدولة(، خلف  مدير  

ا للواء صفوان عيس ى. واللواء ناصر ديب في إدارة األمن الجنائي خلف   ،للواء لوقا ااألمن السياس ي خلف  

 /08.07.2019 –مارت س/

أعلنت حكومة )جبل طارق( أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحلها، يوم الخميس املاض ي،  .ه

ا كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية يشتبه أنها كانت متجهة إلى ميناء بانياس السوري، ما اعتب
 
رته انتهاك

 /09.07.2019 –للعقوبات االقتصادية األوروبية على نظام األسد. /جيرون 

اتفاق ملدة خمس سنوات مع حكومة النظام السوري تشمل تبادل القوى العاملة على وقعت إيران  .و

 للمشاركة في إعادة إعمار سورية. وقال وزير "العمل والرفاه االجتماعي" اإلیراني محمد شريعتمداري،
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يب الفني واملنهي ومتابعة شمل مجاالت الرعاية االجتماعية والتدر يو  ،متد لخمس سنواتيإن االتفاق 

ة تتعلق بمستقبل سوق العمل وتبادل القوى العاملة واملسهمة في إعادة إعمار سورية. دراسات شامل

 /10.07.2019 –سمارت /

يسمح له، بصفته القائد العام للقوات ا ا تشريعي  أصدر رئيس النظام السوري بشار األسد مرسوم   .ز

الخدمة العسكرية ملن هم في سن التكليف ومازالوا على مقاعد  املسلحة، بإلغاء التأجيل الدراس ي عن

 /15.07.2009 –ما يعني احتمال سوق آالف الطالب للخدمة اإللزامية في أي وقت. /سمارت  ،الدراسة

هلك التابعة للنظام قرارا ألزمت بموجبه عدد من التجار أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية املست .ح

شار القرار أن على مستوردي القطاع أداتهم للقطاع العام بسعر التكلفة. و % من مستور 15ببيع 

الخاص للمواد املمولة من املصارف العاملة في سورية املرخص لها بالتعامل بالقطع األجنبي بتسليم 

حسب نسبة التمويل ملؤسسات القطاع بتي يستوردونها بسعر التكلفة و % من عدد من املواد ال15كمية 

 /19.07.2019 –شام العام. /

 

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

 لى املستوى السياس يع .1

ستانة" املقبلة آقالت هيئة التفاوض إنها تتمنى عدم مشاركة وفد الفصائل العسكرية في محادثات " .أ

 –/سمارت  .الي وغربي سوريةبسبب الجرائم التي ترتكبها روسيا وقوات النظام السوري في مناطق شم

26.07.2019/ 

قال املتحدث العسكري باسم وفد الفصائل العسكرية واالئتالف الوطني السوري الرائد ياسر عبد  .ب

ستانة" إلثبات "إجرام" روسيا آات "من محادث 13الرحيم الثالثاء، إنهم ذاهبون لحضور الجوالة 

ثالثة ملفات أبرزها وقف التصعيد على ب عنى" ستستانةآمن " 13والنظام السوري. وأضاف أن الجولة 

الشمال السوري، إضافة إلى اإلفراج عن املعتقلين من سجون قوات النظام، واملطالبة بحقوق الالجئين 

على دعوة "الهيئة العليا  اوعدم الضغط عليهم بالعودة القسرية إلى بالدهم، ورد   ،السوريين

الرحيم إن غياب الوفد عن املحادثات سيكون لصالح ، قال ستانة"آللمفاوضات" بعدم الذهاب إلى "

ه الروس واإليراني، كما أن الساحة السياسية ستبقى للنظام وحده. /سمارت ئالنظام السوري وحلفا

– 30.07.2019/  

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن  اعسكري   أو سياسيا يناهضه أو األسد، نظام معارضة يدعي من كل يشمل" السورية"المعارضة  مصطلح أن نفترض التقرير، هذا ألغراض 6

 رأينا بهذه المعارضة وتصنيفنا لها. 



 2019 ز/ يوليوتمو شهر  عنتقرير املرصد  مرصد حرمون 

 

 

 
29 

 

 على املستوى العسكري  .2

ة بجهد صنع "الجيش السوري الوطني" املرتبط بالحكومة السورية املؤقتة أول مدرعة عسكرية مصفح .أ

شمال مدينة حلب. وقال مدير املكتب اإلعالمي لـ"فرقة الحمزة" التابعة للجيش الوطني  في وأيدي محلية

ون الفنية واآلليات" التابع لـ "الفرقة" بدأت باملشروع ماجد الحلبي إن "الورشة الفنية" في "قسم الشؤ 

اص واأللغام الخفيفة واملتوسطة. بتصنيع مدرعة "الفهد" املضادة للرص األمر وانتهى ،منذ نحو عام

 /09.07.2019 –ارت سم/

 

 على املستويات األخرى  .3

 ال يوجد 

 

 
ا
 سيطرتها: املستجدات على مستوى القوى الكردية ومناطق اثامن

 لى املستوى السياس يع .1

 ال يوجد 

 

 على املستوى العسكري  .2

 ال يوجد 

 

 على املستويات األخرى  .3

 بينكافة  املعابر األحد، ،(قسد" )الديمقراطية سوريا اتقو أغلقت كل من قوات النظام السوري و" .أ

 ، منالبالد وشرقي شمالي وحلب والرقة الزور دير محافظات في الطرفين لسيطرة الخاضعة املناطق

 /21.07.2019 – سمارت. /ذلك وراء األسباب معرفة دون 

حد وأربعين ألف هكتار من األربعاء، إن الحرائق التهمت ما يزيد عن وا ،قالت "اإلدارة الذاتية" .ب

 /31.07.2019 –الزراعية شمالي شرقي سورية خالل العام الجاري. /سمارت  صوالتاملح
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املستجدات على مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل : اتاسعا 

 املتحالفة معه

 لى املستوى السياس يع .1

 ال يوجد

 

 على املستوى العسكري  .2

سكرية غير مسبوقة على الحدود السورية التركية من جهة تل كشفت مصادر إعالمية عن تحشدات ع .أ

أبيض بريف الرقة الشمالي، الفتة إلى إزالة قسم من الجدار اإلسمنتي العازل من قبل الجيش التركي. 

اباملقابل انتشرت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية  الحدودي.  قرب معبر تل أبيض امكثف   انتشار 

 /15.07.2019 –شام /

 

 على املستويات األخرى  .3

 املرتبط" السوري الوطني الجيش" اعتقال" والعدالة الحقيقة أجل من سوريون " وثقت منظمة .أ

 .املنصرم يونيو /حزيران شهر خالل بحلب عفرين منطقة في اشخص   56 املؤقتة السورية بالحكومة

 /06.07.2019 –سمارت /

 

 املستجدات على صعيد العملية السياسية: اعاشرا 
ال جير بيدرسن مبعوث األمم املتحدة إلى سورية، يوم األربعاء، بعد االجتماع مع وزير الخارجية ق  .أ

السوري وليد املعلم، إن األمم املتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع سورية بشأن تشكيل لجنة لصياغة 

 /10.07.2019 –/رويترز  .دستور البالد

ا عن غلو، األربعاء، إنه من املمكن أن يتم اإلعالن قريب  تشاووش أو قال وزير الخارجية التركي مولود  .ب

تشكيل لجنة صياغة الدستور في سورية، وأشار "أوغلو" إلى أنه تم إزالة الخالفات الحاصلة حول 

  /24.07.2019 –أعضاء اللجنة، وأنه يجري اآلن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها. /شام 
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" حول سورية 13 ةستانآمولود جاويش أوغلو، يوم الثالثاء، إن مباحثات " ية التركيقال وزير الخارج .ج

آب/أغسطس املقبل، ستتناول قضايا  2و 1املزمع انعقادها في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" يومي 

مهمة. وأضاف: "يجب أن نحافظ على رباطة الجأش ونولي املزيد من االهتمام للعملية السياسية)...( 

ا على إنشاء اللجنة الدستورية، ونعمل معا للعالن عن إنشاء اللجنة". /شام وسنتفاوض   –أيض 

30.07.2019/ 

حول سورية، بدورتها  ةستان"آلعاصمة الكازاخية نور السلطان مباحثات "اتبدأ يوم الخميس في  .د

فدي "بحضور الدول الضامنة "إيران وتركيا وروسيا" ووفود النظام واملعارضة، مع حضور و 13الـ"

 /31.07.2019 –العراق ولبنان للمرة األولى. /شام 

 

 حادي عشر: املستجدات على صعيد العدالة
  يوجد ال

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية ا  ملؤثرة ثاني عشر: املستجدات في مو

 لوًليات املتحدة األميركيةا .1

ورك، من أن عدم مباالة ي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، برات مكجميرك حذر املبعوث األ  .أ

صناع القرار في منطقة الشرق األوسط قد تفتح الباب أمام عودة التنظيم للسيطرة على املنطقة، في 

 /02.07.2019 –/شام  .ي من عودة خطرة لداعشأميرك وقت كان قد حذر تقرير 

مالي وشمالي شرقي الثالثاء، عن بقاء قواتها املسلحة في مناطق ش ،يةكمير أعلنت الواليات املتحدة األ  .ب

ي ميرك سورية في الوقت الراهن ملواصلة الحملة ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقال وزير الدفاع األ 

ية املتبقية في شمال شرقي سورية ستبقى هناك كجزء ميركاملؤقت مارك إسبر، إن "القوات املسلحة األ 

 /16.07.2019 – من القوة متعددة الجنسيات ملواصلة الحملة ضد داعش". /سمارت

إن واشنطن وأنقرة ملتزمتان بتحقيق تقدم سريع  ،يوم األربعاء ،ية في تركياميركقالت السفارة األ  .ج

 –/رويترز  .نبج الواقعة في شمال سوريةخارطة الطريق املتفق عليها بشأن مدينة م فيوملموس 

24.07.2019/ 
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انهزم، لكنه يظل « داعش»ة، إن تنظيم قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة األركان األميركي  .د

 .، وال بد من استمرار التحالف بين القوات األميركية وقوات التحالف الدولية ملنع عودة التنظيماخطر  

 /30.07.2019 –شام /

 

 روسيا اًلتحادية .2

 قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، إن بالده منزعجة من "محاولة الواليات املتحدة استخدام .أ

ا عن أمله أن واشنطن تنتهك بذلك قرارات األمم املتحدة، معرب   رأىاألكراد لتقسيم األراض ي السورية"، و 

أن "تتخلى الواليات املتحدة عن محاوالتها التي تفسد توازن املصالح بين املجموعات العرقية والدينية 

  /03.07.2019 –في سورية". /شام 

 املتشددين من اآلالف عشرات وجود مع نهاية ال ما إلى نتسامح أن ايمكنن ال“قال الفروف، يوم الخميس:  .ب

 نفسه الوقت في وسنبحث إدلب، في التصعيد خفض منطقة في( القاعدة) مبتنظي املرتبطين املتطرفين

 /18.07.2019 –جيرون /. ”املدنيين بالسكان يضر   ال حل عن

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 –وجهتها الواليات املتحدة إلرسال قوات برية إلى سورية. /رويترز رفضت أملانيا يوم االثنين دعوة  .أ

08.07.2019/  

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الليلة املاضية، أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات  .ب

 /10.07.2019 –إضافية إلى سورية، لتحل محل القوات األميركية التي تعتزم االنسحاب. /رويترز 

اء هجمات االتحاد األوروبي، أمس األربعاء، في بيان صادر عن مفوضيته، عن قلقه العميق إز  أعرب .ج

ا القصف األخير بـ "األكثر النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، شمال شرقي البالد، واصف  

  /25.07.2019 –/شام  ."دموية

 

 الدول العربية .4

ى ما أسماه تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون" التأكيد عل .أ

إلى أن لبنان جاهز للتواصل مع نظام  اانتظار الحل السياس ي لألزمة السورية، مشير  بالدهم من دون 
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 األسد 
 

والتوتر محصور  ،األجل ذلك. وزعم عون أن القسم األكبر من سورية بات مستقر   امباشر   تواصال

 /03.07.2019 –في املئة من أراضيها. /شام  10في منطقة ال تشكل سوى 

ني االتحادي اإلماراتي أمل القبيس ي روسيا على ما وصفته "تطهير سورية من شكرت رئيسة املجلس الوط .ب

اإلرهابيين". ووصفت روسيا بأنها "دولة صديقة حميمة"، مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكامل بين 

 /05.07.2019 –البلدين. /شام 

اللطيف الزياني عن قلقه البالغ ألمين العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد أعرب ا .ج

ضرورة وقف إطالق النار وحماية  ابشأن الوضع اإلنساني املتردي في منطقتي إدلب وحماة، مؤكد  

تكثيف  املدنيين والسماح بإدخال املساعدات اإلنسانية واستمرار العمليات اإلغاثية. وأكد ضرورة

 –. /شام 2254ار مجلس األمن رقم وقر  1الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 

30.07.2019/   

 

 إيران .5

 ال يوجد

 

 تركيا .6

قال "صادق أرسالن"، سفير تركيا لدى مكتب األمم املتحدة بجنيف، إن بالده لن تترد في الرد على  .أ

 –بمحافظة إدلب. /شام  صعيدخفض الت استهداف قوات األسد لنقاط مراقبتها في منطقة

02.07.2019/ 

أبدى رئيس بلدية إسطنبول الجديد، "أكرم إمام أوغلو"، تضامنه مع بقية السياسيين املتعاطفين مع  .ب

 في السوريين الالجئين مع التعاطي“الالجئين السوريين واملتضامنين معهم من مبدأ إنساني، وقال إن 

دون  الذين إن األمنية، البوابة من وليس اإلنسانية بةالبوا من يكون  أن يجب إسطنبول   إحداث يتعم 

 –شام /. ”ترحيلهم يتوجب من وهؤالء ينتمون، سورية جهة ألي معروفون  تركيا في القالقل

03.07.2019/ 

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، توقف تسجيل السوريين في مدينة إسطنبول التي بلغ  .ج

 /06.07.2019 –، إال في الحاالت االستثنائية. /شام األف   546عددهم فيها 
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قال والي إسطنبول علي يرلي قايا إن السلطات التركية ستمنع التنقل بين الواليات واملدن التركية  .د

ا أنهم سيعيدون الالجئين السوريين املسجلين إلى املدينة للسوريين للحد من العمل غير املرخص، مؤكد  

 /13.07.2019 –الحماية املؤقتة. /سمارت  بطاقةالتي استخرج منها 

سطنبول التركية يوم االثنين مهلة أربعة أسابيع للسوريين الذين يعيشون إحددت السلطات في مدينة  .ه

 اوإال سيواجهون الترحيل قسر   ،دون تصريح في أكبر مدينة تركية للعودة إلى األقاليم املسجلين فيهامن 

 /22.07.2019 –/رويترز  .تلك األقاليمإلى 

إن بالده ستبدأ عملية عسكرية شرقي نهر  ،يوم االثنين ،قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو .و

وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها  ،إذا لم تتم إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سورية ،الفرات

 /22.07.2019 –/رويترز  .أنقرة

 شرقي “اإلرهاب ممر”إن تركيا عازمة على تدمير  ،يوم الجمعة ،ردوغانرجب طيب أقال الرئيس التركي  .ز

املتحدة بشأن إقامة منطقة  الواليات مع املحادثات إليه ستصل عما النظر بغض ة،سوري في الفرات نهر

 /25.07.2019 –/رويترز  .آمنة مزمعة في شمال سورية

ءات وزارة الداخلية وتشديداتها املتعلقة إمام أوغلو" إجرارئيس بلدية إسطنبول الكبرى "أكرم  رأى .ح

 /29.07.2019 –تأخرها. /شام  ابالسوريين ضرورية، منتقد  

إنشاء منطقة آمنة شمالي سورية بمفردها، إلى قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار، إن بالده ستضطر  .ط

 –رت /سما .بخصوص ذلك ةميركحال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الواليات املتحدة األ 

30.07.2019/ 

  

 إسرائيل .7

قال رئيس املوساد اإلسرائيلي يوس ي كوهين أنه "بعد سنوات طويلة من الحرب في سورية، يبدو أننا  .أ

وأكد أن إسرائيل ال يمكن أن تسمح للقوات اإليرانية بإنشاء قاعدة  .نقترب من تسوية داخلية في سورية"

 /02.07.2019 –لبنان. /شام  لوجستية في سورية لنقل األسلحة إلى حزب هللا في

 

  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة .8

ات في محافظة إدلب؛ اتهمت األمم املتحدة في بيان لها، النظام السوري بتعمد استهداف مستشفي .أ

مشاركة إحداثياتها مع أطراف دولية من رغم ال ، علىمؤكدة أنه واصل استهداف املستشفيات هناك

 /05.07.2019 –/شام  .مايتها من الهجماتلح
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ا لتحديد الجهة التي  .ب ا جديد  لت فريق 
 
أعلنت منظمة )حظر األسلحة الكيميائية( مساء األربعاء، أنها شك

ا في هجمات كيماوية حصلت في سورية.استخدمت  أضافت و  ذخائر محظورة في سورية، سيبدأ تحقيق 

 في ،”الهجمات ملنفذي اتهامات توجيه له تتيح سلطات ديهل سيكون  الجديد التحقيق فريق“املنظمة أن 

 /11.07.2019 –تقتصر على التأكد من وقوع الهجمات فقط. /جيرون  املنظمة تحقيقات كانت حين

أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم املتحدة، مساء الخميس، عن إدانته للغارات الجوية التي أعرب  .ج

منشآت طبية وعاملين طبيين. وقال في بيان: إن   ةخاص صورةلتي طالت بتستهدف املدنيين في سورية، وا

 أكبر من وهو النعمان، معرة في مستشفى بينها املاض ي، األربعاء للقصف تعرضت طبية منشآت عدة“

وأضاف غوتيريس:  ،”لألطراف املتحاربة سابق وقت في إحداثياته إعطاء وتم املنطقة، في الطبية املنشآت

ا ،”الطبية املنشآت ذلك في بما املدنية، التحتية والبنى املدنيين حماية يجب“  يرتكب“ من أن إلى مشير 

 /12.07.2019 –جيرون /. ”ُيحاسب أن يجب الدولي اإلنساني للقانون  خطرة انتهاكات

ماليين سوري للتهديد، بسبب  10حذرت األمم املتحدة، أمس اإلثنين، من تعرض حياة أكثر من  .د

طق "ملوثة باأللغام"، التي خلفتها الحروب الدائرة على مختلف مناطق التراب السوري في مناهم وجود

 /23.07.2019 –/شام  .السيما مناطق سيطرة داعش

قال دبلوماسيون إن ثلثي أعضاء مجلس األمن الدولي بما في ذلك الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا   .ه

املتحدة أنطونيو جوتيريش التحقيق في تعرض منشآت طبية طلبوا يوم الثالثاء من األمين العام لألمم 

 /30.07.2019 –/رويترز  .تدعمها األمم املتحدة في شمال غرب سورية لهجمات

 

 خرى أ .9

عبر البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الوضع اإلنساني في شمال غرب سورية وحث على إنهاء القتال املستمر  .أ

ُسلمت إلى الرئيس السوري بشار األسد يوم االثنين عبر منذ سنوات من خالل التفاوض، في رسالة 

ملتكاملة بالفاتيكان. ودعت الكردينال بيتر كودو أبيا توركسون الذي يرأس دائرة خدمة التنمية البشرية ا

الرسالة إلى العودة اآلمنة ملاليين النازحين نتيجة سنوات من القتال، ومعاملة املعتقلين السياسيين 

  /22.07.2019 ا لحل سياس ي للصراع. /رويترزواستئناف املفاوضات سعي   ،بطريقة إنسانية
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 7سورية ثالث عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه 
"، من أن عودة داعش الثانية، عنوانه "(ISW) "ي أعده معهد "دراسات الحربأميرك حذر تقرير  .1

ا وعلى نحو "أشد خطورة"؛ رغم خسارته  تنظيم "داعش"، "لم يهزم" ويستعد للعودة مجدد 

 .يضعفحين بدأ  2011لألراض ي. فالتنظيم اليوم أقوى من سلفه "القاعدة" في العراق في عام 

ر التقرير أن "داعش" بنى من مجموعات صغيرة من الفلول عام 
 
ا بما يكفي  2011ذك ا كبير 

 
جيش

والسيطرة على معظم شرق سورية  للسيطرة على الفلوجة واملوصل )شمال( ومدن أخرى في العراق

 .في ثالث سنوات فقط

من  استوى أكثر خطر  وتوقع التقرير أن التنظيم سوف يستعيد قوته بسرعة كبيرة، وسيعود بم

قبل، وكان قد نقل العديد من مقاتليه وعائالتهم من مدن املوصل، والرقة السورية وغيرها من املدن 

 ا تزال قواته منتشرة اآلن فيمديمة في العراق وسورية، حيث همة إلى مناطق الدعم الجديدة والقامل

ا إلى  .وتشن عمليات تمردكليهما، البلدين  كما أنه يحتفظ بشبكة تمويل عاملية مولت عودته مجدد 

التمرد، وتمكن من إعادة بناء قدراته اإلعالمية الرئيسية، وكذلك الحفاظ على األسلحة وغيرها من 

/شام  .نفاق ومناطق الدعم األخرى من أجل تجهيز قوات املتمردين املجددةاإلمدادات في شبكات األ 

– 01.07.2019/ 

 حتى ًل تكون املسألة السورية أكبر مشاكل تركياعنوان "تحت  .2
 

 " نشرت صحيفة ترك برس مقاال

االتجاه  تناول أبعاد أزمة الالجئين السوريين في تركيا. ومما جاء فيه أن الصراع في سورية لم يتطور في

الذي كانت تنتظره تركيا، فاملعارضة فقدت قواها، وتخلى الغرب عن دعمها بسبب التنظيمات 

روسيا، الراديكالية التي سيطرت على األرض. واألسد تمكن من الصمود بدعم كامل من إيران و 

"اإلطاحة  وأصبحت الواليات املتحدة ال تمانع في استمراره، بعد أن كانت تؤكد في املاض ي على ضرورة

 ةبه". وال أحد يأبه أحد بالجرائم التي ارتكبها األسد ضد اإلنسانية، وتستخدم القوى العظمى سوري

ها. واليوم هناك صراع ساحة لصراعاتها، وتختبر أسلحتها الخطيرة وتعرضها هناك للراغبين بشرائ

 على تقاسم املنطقة بين الواليات املتحدة وروسيا وإيران والقوى األخرى. 

ماليين يعيشون في  4غادروا منازلهم حتى اليوم، منهم  امليون سوري   11 ىيشير املقال إلى أن حوال

بيرة كاتحاد دون مساهمة جدية من املؤسسات الكمن  مليار دوالر 37تركيا، كلفوا الدولة حوالي 

لبية الغرف والبورصات التركية وجمعية رجال األعمال األتراك، وحتى من الجامعات. أما أغ

                                                             
 رما نركز في هذا الفصل على الحدث المهيمن في المدة التي يغطيها التقري اغالب   7
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املواطنين فيرون أن الالجئين السوريين متورطين بشكل كبير في الجرائم، ويسلبون األتراك أعمالهم 

 للغة كراهية.  اواسع   ابسبب قلة أجورهم، وأصبحنا نالحظ انتشار  

الكاتب في نهاية مقاله أن صبر تركيا بدأ ينفذ بسبب عدم تلقيها الدعم الكافي من العالم. ويرى يرى 

أنه إذا لم يتم التركيز على حل املسألة السورية على مختلف األصعدة فستكون واحدة من  اأيض  

 /07.07.2019 –/ترك برس  .في مواجهة تركيا كالتأكبر املش

 ميركستريت جورنال" األ نشرت صحيفة "وول  .3
 

بعنوان "إخراج إيران من سورية لن يكون  ية مقاال

 
 

حيث ال القوة  ،اجه إسرائيل في مهمتها إلخراج إيران من سورية" تناول كاتبه الصعوبات التي تو سهال

 قادرين على ذلك حتى لو أرادوا. بالجوية اإلسرائيلية تكفي إلخراج، وال الروس 

ليتها تقتصر على بعض علية القوة الجوية اإلسرائيلية، إال أن فاعرغم من فايرى الكاتب أنه على ال

رية واسع وعميق ومتعدد األوجه، وبعض عناصره معرضة بشدة ، "فاملشروع اإليراني في سو ماتامله

فإيران "تشارك في جهد واسع يهدف إلى دمج الهياكل  .للقوة الجوية، لكن البعض اآلخر ليس كذلك"

الخاضعة لقيادتها مع الدولة السورية نفسها، والهدف كما هو الحال في لبنان والعراق هو إزالة أي 

عنصر الذي تسيطر عليه طهران وهيكل السلطة املحلي، فإيران تنوي حدود يمكن تحديدها بين ال

 ."عة لسيطرتها ضمن آلية الدولة الحاليةزرع نوع من "الدولة العميقة" الخاض

حسب الكاتب، تنش ئ ميليشيات من السكان السوريين، وتنش ئ ميليشيات داخلية بفإيران، 

وقوة الدفاع  .الدولة الرسمية في سورية تطوعية، على غرار الباسيج اإليراني، داخل قوات أمن

وهي  .جزء من قوات النظام السوري ألف جندي، هي 100إلى  90الوطني التابعة لها، واملكونة من 

الفرقة بمثل تقيم عالقات مباشرة وثيقة مع بعض العناصر األكثر قوة داخل قوات النظام،  اأيض  

ذلك "الجهود املبذولة لتشييع املواطنين السوريين الرابعة التي يقودها ماهر األسد. يضاف إلى كل 

شيعة من غير السوريين في أماكن تم تهجير  السنة وما يرافق ذلك من عمليات الستيطان مواطنين

 .مواطنيها السنة بفعل سنوات الحرب"

 تؤكد أن املشروع اإليراني في سورية يهدف للتحكم على املدى البعيد بسورية منكلها هذه العناصر 

فإنه ال يمكن إيقاف هذا املشروع بالقصف الجوي وحده. لذلك تسعى إسرائيل  ومن ثمقبل طهران، 

قوة ونفوذ روسيا من رغم على الإلقناع روسيا باملساعدة في إخراج اإليرانيين. لكن، يتابع الكاتب، 

والواليات  دون أن تقدم لها إسرائلمن في سورية، فإنها لن تلتزم بهدف إسرائيل بإخراج إيران، 

الحوافز املرضية، كما أنه من املشكوك فيه أن يكون لدى الروس أو األسد القدرة على املتحدة 

 .اقتالع الوجود اإليراني الراسخ في سورية
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يختم الكاتب بالقول: "من املرجح أن تواصل إيران مشروعها الخاص بتفكيك سورية، ويبدو من 

هزة البعيدة لذلك املشروع، دون أن تها الصارمة ضد األجأن تواصل "إسرائيل" ضربا ااملرجح أيض  

 /10.07.2019 –/الخليج أونالين  .تلمس جوهرها"

 

 "ما هو مستقبل الالجئين السوريين في تركيا؟"  تحت عنوان .4
 

تناول واقع  نشرت نيويورك تايمز مقاال

التي اتخذتها السلطات الالجئين السوريين في تركيا، ومستقبلهم، خاصة بعد اإلجراءات الجديدة 

 التركية بحق بعضهم.

ألف فقط في املخيمات،  100مليون سوري، منهم حوالي  3.6يعيش في تركيا حوالي "حسب املقال، ب

لكن  .حوالي نصف مليون في إسطنبول  أما غالبيتهم فيعيشون في املدن والبلدات التركية، منهم

في املئة. ويعتقد األتراك في املناطق التي  13الة االقتصاد التركي يعاني صعوبات، ويبلغ معدل البط

ا اجتماعية واقتصادية بشكل متزايد بأن الالجئين ينافسونهم على وظائفهم، وأن 
 
تعاني ضغوط

 ."الحكومة تمنحهم املزيد من االمتيازات

ا إلى عنف. ففي حزيران/ يونيو، هاجمت مجموعة واجهات املحال  السورييتحول ا" ة الستياء أحيان 

ا بفتاة تركية في إسطنبول. وظهرت هاشتاغات  ا تحر ش جنسي  ا سوري  بعد انتشار الشائعات بأن الجئ 

ت ملناهضة املهاجرين، وفي األسبوع املاض ي، أغلقت/ أوقفت الحكومة التركية املزيد من التسجيال 

 .لالجئين السوريين في إسطنبول، ملعالجة الهجرة غير النظامية في املدينة

ألة الالجئين في صلب املناقشات السياسية، ويعتقد كثيٌر من األتراك أن مسألة الالجئين كانت مس

ا في مساعدة إمام أوغلو على الفوز في انتخابات إسطنبول  ا مهم  فهو يرى أن "الالجئين  .لعبت دور 

 .ديارهم"ين يرهقون البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية للبالد، ويجب عليهم العودة إلى السوري

وقال الرئيس التركي  بدأ الرئيس أردوغان وحزبه باالستجابة للسخط املتزايد ضد الالجئين. اومؤخر  

ا أن يدفع  ا من إن املتورطين في أنشطة إجرامية سيتم ترحيلهم، وإن من املتوقع قريب  الالجئون جزء 

 ."تكاليف رعايتهم الصحية

ية واملعارضة إلى التعاون لتطوير حلول ملسألة يختم الكاتب بالقول: "تحتاج الحكومة الترك

ا"  .الالجئين، والتي سيكون لها تأثير مهدئ ومطمئن على السياسة التركية التي تعاني االستقطاب أيض 

 /18.07.2019 –جيرون /

 

ا نشر موقع "املونيتور" تقرير   ملاذا شنت تركيا الحرب على ًلفتات املتاجر العربية"عنوان "تحت  .5

فيه أن السلطات التركية بدأت بإزالة الفتات املتاجر املكتوبة باللغة العربية في أنحاء تركيا، جاء 
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ع، بسبب للتخفيف من السخط الشعبي الناش ئ عن أعداد الالجئين السوريين، وهو األمر الذي رف

 األزمة االقتصادية، التكاليف السياسية للحكومة.

، 2011التي زادت بشكل كبير بسبب تدفق الالجئين منذ عام يقول الكاتب أن هذه الالفتات العربية 

عن املكاسب من  اتراجع   همعضبتحمل معاٍن سياسية أبعد من مشكلة الالجئين، حيث يراها 

كثير إلى بالنسبة و . 1928حرف العربيةاألحرف الالتينية عام األ بإصالحات أتاتورك، الذي استبدل 

تات العربية يذكر بمشكلة الالجئين متعددة األوجه، وبعضهم من السكان املحليين، فإن وجود الالف

 يشكو أنهم يخسرون تركيا، أو أنه بدأ تعريبها.

كان هو سبب خسارة  يشير التقرير إلى أن الغضب املتزايد من سياسات الحكومة تجاه الالجئين،

 23ت في اسطنبول في آذار/ مارس، وفي إعادة االنتخابا 31حزب العدالة والتنمية املدن الكبيرة في 

 ما دفع الحكومة التخاذ قرار بإزالة الالفتات العربية عن املتاجر.  ،حزيران/ يونيو

يوفر الالجئون من سورية لكن يؤكد التقرير أن لب املشكلة ليس اللغة، إنما االقتصاد، حيث 

والتي وصلت إلى وغيرها من البلدان العربية عمالة رخيصة، ما ساعد على البطالة بين أهل البلد، 

، عندما بدأ تدفق 2011في  باملئة 9.1في آذار/ مارس، في الوقت الذي كانت فيه البطالة باملئة  14.1

 /19.07.2019 – 21الالجئين من سورية. /عربي 

 بعنوان "ميركة "واشنطن إيكسمينير" األ نشرت صحيف .6
 

روسيا تتجاهل املعايير اإلنسانية ية، مقاال

االنتهاكات الروسية بحق املدنيين في إدلب. وطالب كاتب املقال الواليات  " تناول في قصف إدلب

 املتحدة بمواجهة روسيا بجرائم الحرب التي ترتكبها في سورية.

وتستهدف بوحشية  اإلنسانية، املعايير تتجاهل "روسيانقل الكاتب عن أردوغان قوله، إن 

 خرى".املستشفيات واملدارس واألسواق واملواقع املدنية األ 

حسب الكاتب فإن روسيا تسعى بجرائمها تلك إلى الحصول على اتفاق لوقف إطالق النار، بو 

ا ، وسيفعل بوتين، أي ش يء للحصول على نصره بسرعة، في وقت يشعر بشار األسد لشروطها وفق 

 بالسعادة، من هذا التوجه اإلستراتيجي الروس ي. 

ق مقتل يشير الكاتب في نهاية مقاله إلى تقرير فريق "
 
ا  1079منسقو استجابة سوريا" الذي يوث مدني 

  294بينهم 
 

  18و طفال
 

ا، عامال   إنساني 
 

 ألف 670 من أكثر ونزوح بجروح، املئات ابةإص عن فضال

 2جراء قصف "نظام األسد" وروسيا على املناطق اآلمنة شمال غرب سورية، منذ من ة، نسم

 /27.07.2019 –و الجاري. /الدرر الشامية تموز/ يولي 24شباط/ فبراير املاض ي وحتى 
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 تحت عنوان "تركيا تفتح أبواب أوروبة أمام  .7
 

 الالجئين" نشرت صحيفة "فوغلياد" الروسية مقاال

تناول استثمار تركيا مللف الالجئين في مساوماتها مع اإلتحاد األوروبي. في إشارة إلى تعليق تركيا تنفيذ 

وبهذا فإن  .ق الالجئين إلى دول االتحاد األوروبي مقابل املالنص على وقف تدفيي ذاالتفاق ال

 
 

ا للغاية"، خاصة وأن أردوغان،  حقيقي  "تسونامي جديد من املهاجرين غير الشرعيين يصبح احتماال

"، على الرغم من الضغط الشديد من جانب 400-الذي أثبت صرامته من خالل إصراره على "إس

 فتح البوابات أمام املهاجرين.  الناتو، سيكون من السهل عليه

"في حال قيام مفاوضات جديدة حول استمرار اتفاق احتواء الالجئين، فإن  حسب الكاتب، فإنهب

دور عن أموال تعويض جديدة، إنما عن حقول الغاز في الجرف القبرص ي. وموقف تلن  ناقشةامل

ح وزير الداخلية التركية، سلي
 
مان صويلو، إلى أن "تركيا يمكن أن بروكسل هنا يبدو ضعيفا". وقد مل

 ".على الهجرة غير املنظمة كأداة للضغط على بروكسلتستخدم السيطرة 

نقل الكاتب عن وزير الخارجية التركية قوله: "إذا كان االتحاد األوروبي يتوقع أن نكون مستعدين 

تطوير مبادئ جديدة عاما على أبوابه، في انتظار فتحها، فهذا عبث. إننا نعمل على  50للمراوحة 

 /28.07.2019 –/آر تي  ."ا في أوائل أغسطسلسياستنا الخارجية وسنعلمهم عنه

 

، لفتت ة"سوري إلى ًلجئين تركياو لبنان"مخاوف من ترحيل جماعي مع إعادة في تقرير بعنوان  .8

رحاها في سورية  صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى ان "الدول املجاورة للحرب التي ما زالت تدور 

وتعيدهم إلى مناطق ما زالت مضطربة في سورية، ما يثير مخاوف من تقبض على مئات العاملين 

 ."عمليات ترحيل جماعي لالجئين، وتعريض الكثير منهم للخطر

 في الهجرة سلطات قبل من اسُتهدفوا بيروتو اسطنبول جاء في التقرير أن "السوريين املقيمين في 

مهلوا  تم وإنه ألخيرة،ا األسابيع
ُ
 30اعتقال نحو ألف الجئ سوري في عطلة نهاية األسبوع املاض ي وأ

يوما للمغادرة". وأضاف أن "بعض الالجئين في اسطنبول وصفوا عمليات ترحيلهم عبر ثالث مراكز 

احتجاز، حيث تمت مصادرة هواتفهم املحمولة، ولم يتمكنوا من االتصال بأسرهم أو محاميهم، 

 ."ائق تنص على أنهم وافقوا "طوعا" على العودة إلى سوريةوا على توقيع وثوأجبر

 قالوا رسمية، أوراقا يحملون  ال منهم والكثير بيروت، في سوريين الجئينن "أإلى  اأشار التقرير أيض  

 يةاألولو  إلعطاء اللبنانية الحكومة من لقرار وفقا الجاري، الشهر أوائل منذ أعمالهم من فصلوا إنهم

 /29.07.2019 –". /النشرة اللبنانية للعمالة

 



 2019 ز/ يوليوتمو شهر  عنتقرير املرصد  مرصد حرمون 

 

 

 
41 

رابع عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية
من اجتماعات  13أواخر شهر تموز/ يوليو، أعلنت املعارضة السورية موافقتها على املشاركة في الجولة الـ  يف

عقد في العاصمة الكازاخية نور س ةستانآ
ُ
، وأعلن املتحدث 2019في األول والثاني من آب/ أغسطس  ،لطانالتي ت

"املطالبة بوقف القصف على مناطق إدلب وحماة  هوالهدف من املشاركة  أنالعسكري باسم الوفد املفاوض 

 ن".و الم أن الروس مجرمإن الوفد سيحاول "أن ُيثبت للع اأيض   وقالوبحث ملف الالجئين السوريين"، 

 مواقع خرتز املقبل، و  ةستانآباجتماع  اكلي   متفائل غير املعارض السوري الشارع أنمن  رغمعلى الو 

 االجتماعات مقاطعة ضرورة على وشددت ستحضره، التي السورية للمعارضات بانتقادات االجتماعي التواصل

ووقف قصف إدلب شمال غرب سورية، وشددت على  ،املعتقلين ملف رأسها على واضحة بطلبات الحضور  أو

 ضرورة عدم التنازل عن أهم مطالب الثورة املتمثلة بالتغيير السياس ي.

والتي قام بها في شهر تموز/  ،لستيفان دي مستورا اخلف   منصبه توليه منذ دمشق إلى الرابعة زيارته خالل

صيات في سورية بوزير الخارجية السوري ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية، والتقى بشخ بيدرسنيوليو، اجتمع 

 سورية أخرى من املجتمع األهلي ومن معارضة الداخل.

 بـ دمشق فيوصف مباحثاته و  ،وآليات وإجراءات عملها السورية يةلجنة الدستور التشكيل  بيدرسنبحث 

 ا يزال هناك املزيد مما سيتم بحثه".ملكن  ،في املحادثات اكبير   ا"بالجيدة"، وأشار إلى أن هناك "تقدم  

على أن العملية الدستورية  -كالعادة-وشددت  بيدرسن،تقل دمشق إنها موافقة على ما أتى به املقابل، لم  في

 ،وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية ،وهي ملك للسوريين وحدهم ،"هي شأن سوري

 عام نحو منذ مالنظا يكررها" الكليشة" وهذه"، هملصالح ادون أي تدخل خارجي ووفق  من وتقرير مستقبله 

دخله ألنها اللجنة تشكيل ملبدأ رفضه عن للتعبير
ُ
 بطريقة كان لو حتى به يرغب ال سياس ي مسار إلى عنوة ت

 .روسيا حليفته وتوصية

 آليات وال شخوصها، على وال الدستورية، اللجنة على بعد توافق هناك ليس املتقاطعة، املعلومات وفق

أن  امسبق   عرفوا السوريين فإن وعليه األممي، املبعوث اقترحه الذي املشتركة رئاستها مبدأ على حتى وال عملها،

حدث اختالف. 13الجولة 
ُ
 املقبلة ستكون روتينية كسابقاتها، ولن تخرج بأي نتائج مختلفة أو يمكن أن ت

 ظامالنبرهن لي الزمةإجراءات ثقة  هيطالق سراح املعتقلين وإطالق النار إاملعارضة على أن وقف  شددت

 ،2254القرار و  1 جنيف بيانولها أو  ،للمرجعيات الدولية افي العملية السياسية وفق   اعلى أنه جاد في املض ي قدم  

 وقف تضمن وحدها فهي ينفذاها، أو بها يلتزما أن روسيا خلفه ومن السوري النظام يرفض ما هي املطالب وهذه

 .الدولية اراتالقر  وفق السياسية العملية وسير سورية في القتل آلة
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في رفض  امستمر   السوري النظام زال تشكيل اللجنة الدستورية، ما ةستانآاألساس الراهن من  الهدف

روسيا  تستمرو لتكون نتائجها مناسبة ملا يريد،  ،ويصر على أن يكون صاحب األكثرية فيها ،تركيبة هذه اللجنة

بقي آليات عملها ومؤتم ةستانآبإصرارها على أن تكون مرجعياتها اجتماعات 
ُ
ر سوتش ي ال مؤتمرات جنيف، وت

كلها لتصويت داخلها غامضة لتستطيع التحكم بها في مراحلها املختلفة. وهذه املعطيات اطريقة و  هاومرجعيات

جدي لن جوالتها، امتدت ومهما(، ةستانآ) اتاالجتماع هذه بأن السوريين غالبية يقوله بما للقناعة تدعو
ُ
 ت

وصل ،انفع  
ُ
 السوريين إلى بر أمان. ولن ت
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