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: نظرة عامة إلى أهم مجريات املدة 
ا

 أوًل

 سقطوا على األرض السورية في هذا الشهر، أيلول/ سبتمبر  877
ا

في في  15، نسبة املدنيين منهم 2018قتيًل

( أي بمعدل  129املئة فقط )
ا

ا، وهذه املعدالت هي األقل منذ بداية العام، إذ إن معدل القتلى  4.3قتيًل قتيل يوميا

في املئة.  19.6في املئة، ومعدل القتل اليومي لألشهر التسعة هو  37املدنيين لألشهر التسعة من هذا العام هو 

ا، أرقام هذا الشهر هي األقل باملقاييس كلها، والجدول رقم 
ا
ملوضحة له، تشير إلى ذلك ، والرسوم البيانية ا3إذ

 بوضوح.

 نسبتهم إلى املدنيين  24من بين القتلى املدنيين 
ا

امرأة  18في املئة(، و 23في املئة )املعدل الشهري  18.6طفًل

 في املئة( 15في املئة )املعدل الشهري  14نسبتهم 

ا، األغلبية العظمى من قتلى هذا الشهر هم من العسكريين )
ا
لقتلى(، وهؤالء معظمهم في املئة من ا 85إذ

سقطوا في معارك تصفية داعش في ريف دير الزور الشرقي أو في ريف دمشق الشرقي، وهذا ما جعل محافظتي 

 في املئة للثانية. 14في املئة لألولى و 66دير الزور وريف دمشق تتصدران قائمة الضحايا لهذا الشهر بنسبة 

لى ثًلثة أخبار؛ األول هو هذا الكم الهائل من الجثث التي يقوم نشير قبل أن ننهي إيجازنا في ملف الضحايا إ

"فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" بانتشالها في مدينة الرقة، سواء من مقابر جماعية 

جثة منذ  2300بتوقيع داعش، أم من تحت أنقاض البنايات التي دمرها قصف التحالف، وهذا الرقم تجاوز 

د داعش من املدينة؛ والثاني هو ما ورد في تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  بأن عدد ضحايا عمليات طر 

ا خًلل سنوات نشاطه األربع، منهم  2832التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بلغ   و 861مدنيا
ا

امرأة،  617طفًل

ا بأن التحالف يعترف بـ  في تقرير الشبكة نفسه من أن العمليات  قتيل فقط. والثالث هو ما ورد 1100علما

ا، بينهم  6239عن مقتل  2015العسكرية الروسية أسفرت، منذ مباشرتها في خريف عام   أطفال. 1804مدنيا

األبرز في تطورات املشهد امليداني، وما استتبعه من تطورات سياسية، هو تطورات إدلب، وتطورات حادثة 

 ة صديقة، وتطورات معارك تصفية داعش.سقوط الطائرة الروسية بنيران سوري

ففي إدلب، بعد قرع طبول الحرب من قبل النظام وحلفائه الروس واإليرانيين، وحشد القوات واألساطيل، 

وحبس الجميع ألنفاسهم بانتظار الحرب الكارثية، جاء اجتماع الرئيسين أردوغان وبوتين في سوتش ي، ليجمد 

ا على شرط تسوية مسألة التنظيمات )اإلرهابية( األوضاع ويهدئ األنفس ويريح الجمي ع، وإن كان التجميد معلقا

ا حول إدلب في املناطق املتاخمة  20إلى  15من األتراك، ونزع السًلح الثقيل من منطقة عازلة بعرض  كيلو مترا

اح مهمة ملناطق وجود قوات النظام وحلفائه، ما يعني أن احتماالت االنفجار تبقى قائمة ومتوقفة على نج

مقاتل( وباقي الفصائل املتشددة، إذ  10000األتراك الصعبة مع هيئة تحرير الشام، الفصيل األكبر واألقوى )

 إن تسوية األوضاع في إدلب تعني نهاية تلك التنظيمات، حيث ال مكان آخر يمكن الذهاب إليه.
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، وقد بدأت 2018تشرين أول/ أكتوبر  15املهلة املعطاة لألتراك لنزع السًلح الثقيل من املنطقة العازلة هي 

األخبار الطيبة بالتوارد، فها هو أحد قياديي "الجبهة الوطنية للتحرير" يتحدث عن تحضيرات تجري على األرض 

لسحب السًلح الثقيل من املنطقة العازلة، وها هو مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان يتحدث عن 

ق الشام"، ما يعني أن األمور في إدلب تسير باتجاه الحل، وأن احتماالت انسحابات فعلية تنفذها جماعة "فيل

ا بعد يوم، بانتظار املهمة التركية األصعب مع "هيئة تحرير الشام".   الحرب تضعف يوما

أما عن حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة االستطًلع الروسية، ومقتل طاقمها املؤلف من  

ا، وذلك ب 15 عيد إقًلعها من قاعدة حميميم الجوية، وبالتزامن مع غارة إسرائيلية على مواقع جوية عنصرا

إسرائيلية على املنطقة الغربية، وبعد أن حمل الروس إسرائيل مسؤولية ذلك عن طريق الخديعة، تتالت 

لة فصول القضية، واستمرت روسيا بإظهار غضبها، رافضة ما ساقه اإلسرائيليون من تبسويغات، محاو 

استغًلل الحادث، من دون أن يصل ذلك إلى حد االصطدام مع إسرائيل، وكان الفصل األخير في هذا امللف هو 

" على الرغم من اعتراض كل من 300قرار روسيا تسليم النظام السوري منظومة الدفاع الصاروخي "س 

 فروف.إسرائيل والواليات املتحدة على ذلك، وبالفعل بدأ التسليم بحسب ما قاله ال 

أما في الحرب على تنظيم الدولة التي اقتربت من نهايتها مع انطًلق املرحلة األخيرة من عملية غضب الفرات 

التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف الدولي، لطرد التنظيم من آخر معاقله في 

ا تمكنها طرد التنظيم من شرق دير الزور. فقد حققت قسد نجاحات مهمة في مسعاها، وأعلن نقطة  28ت مؤخرا

ا هو قيام قوات النظام والقوات اإليرانية الحليفة بتأمين نقل أكثر من  عسكرية شرق النهر. لكن الًلفت أيضا

عنصر من مقاتلي تنظيم الدولة، من منطقة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور إلى الريف الشرقي  400

الدولة “ات التحالف الدولي بعملية إنزال في الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم إلدلب، وكذلك قيام طائر 

 عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، ونقل عدد من عناصر التنظيم "يرجح أنهم من القادة". ” اإلسًلمية
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ا: الضحايا  ثانيا

 1بيانات عن الضحايا 

 زعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر أيلول/ سبتمبر وتو 1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 

 والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب الفئة: 

 
 

                                                             
  :البيانات على مًلحظات 1

لذلك يكون ، ها أو إيرادها في فقرة )أخبار عن الضحايا(إهمال جري إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل، وي جري ي -

ا أقل من العدد الحقيقي  .العدد املسجل لدينا غالبا

ا في أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أ د  نع الفئات، في تفصيل دون  من أعداد ورود عند - ا وهميا  .عداد املسجلين من باقي الفئاتالقتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعا

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

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

الفئة

ق
ش

م
د

ف 
ري

ق
ش

م
د

عا
ر
د

ء
دا
وي

س
ال

رة
ط
ني
لق
ا

ص
حم

اة
حم

ب
حل

ب
دل

أ

س
و
ط
ر
ط

ة
قي

الذ
ال

ة
رق

ال

ر
و
ز
ال
ر 

دي

ة
سك

ح
ال

ة
فئ

ال
ج 

م

%

%3121000853121320552274885مقاتل

%000100621400100243طفل

%00000090800010182امرأة

%032000811310002578710رجل مدني

%03210023135300126712915مج القتلى المدنيين

%312421082844743215789877100مج القتلى حسب المحافظة

%0%14%0%0%0%1%3%5%8%0%0%0%66%1%100%

ضحايا شهر أيلول / سبتمبر - حسب الفئة
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 ( أدناه يبين أعداد ضحايا أيلول/ سبتمبر وتوزعهم بحسب وسيلة القتل وبحسب املحافظة 2والجدول رقم )

 
 (2رقم ) جدول 
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ة
قي

الذ
ال

ة
رق

ال

ر
و
ز
ال
ر 

دي

ة
سك

ح
ال

ة
فئ

ال
ج 

م

%

%071000019257010341146553اشتباكات ومعارك عادية

%35000080034300203030134قصف جوي

%000000751201112293مفخخات وألغام

%032000096000143374تعذيب وإعدامات

%0000000512000111293اغتيال وقنص

%00010020300082162أخرى

%312421082844743215789877100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%312421082844743215789877100إجمالي الضحايا

%0%14%0%0%0%1%3%5%8%0%0%0%66%1%100%

ضحايا شهر أيلول / سبتمبر - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية

أسلحة محرمة دولياً
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 ( 2ن يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )والرسمان البيانيان اآلتيا

 
 

 
 

 أما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم بحسب املحافظات:
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 أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا أيلول/ سبتمبر بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد؛ 
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 بيانات مقارنة 

كلهم لغاية أيلول/ سبتمبر، موزعين على أساس  2018( يعطي فكرة عن ضحايا العام 3الجدول اآلتي رقم )

 الفئات واألشهر؛

 
 (03جدول رقم )

 

 (03والرسوم البيانية التفصيلية اآلتية توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )

 
 

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%133010621627849910751985631748889363مقاتل

%23%166340281100489284712412068طفل

%15%1232291627631466247187946امرأة

%62%36383693224614923028517287330023رجل مدني

%100%65214051375422228368431290129000530037مج المدنين

%198224673002127111381119141692187700014193100مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية أيلول/ سبتمبر - موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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موزعين  –لغاية أيلول/ سبتمبر  – 2018( أدناه يقدم فكرة تفصيلية عن ضحايا عام 04والجدول رقم )

 بحسب وسيلة القتل وبحسب األشهر

 
 (04جدول رقم )

  

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%117010251360636591526756320465684951اشتباكات وقصف أرضي

%66713291560434385425484294301587944قصف جوي

%96714682787288118296805مفخخات وألغام

%20151110102533141373022تعذيب وإعدامات

%2219194449584940293292اغتيال وقنص

%786525136816941أخرى

%0006000000600كيماوي

%198224673002127111381119141692187700014193107مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية أيلول / سبتمبر )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 أعًله؛ 04والرسوم البيانية اآلتية توضح ما ورد في الجدول رقم 

 
 

 
 



 2018 هر أيلول/ سبتمبرشتقرير املرصد عن  مرصد حرمون 

 

 

 
14 

 

 
 



 2018 هر أيلول/ سبتمبرشتقرير املرصد عن  مرصد حرمون 

 

 

 
15 

 
 

 
 

  



 2018 هر أيلول/ سبتمبرشتقرير املرصد عن  مرصد حرمون 

 

 

 
16 

موزعين بحسب املحافظات  –لغاية أيلول/ سبتمبر  2018( يبين توزع ضحايا عام 05الجدول اآلتي رقم )

 األشهر: وبحسب

 
 (05جدول رقم )

 

 أعًله؛ 05والرسوم البيانية اآلتية توضح بيانات الجدول رقم 

 

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%304915626835926038736دمشق

%350100413961877836130124327823ريف دمشق

%406011672015849513829917درعا

%20001573224614293السويداء

%16111631810470القنيطرة

%1930611092296183012حمص

%101272034592269283062حماة

%294564702573251409144187513حلب

%4812602371251231459213674167312أدلب

%00000000330طرطوس

%001507153002690الالذقية

%16632411611500الرقة

%648457442412328533376316578409029دير الزور

%04382990135292081الحسكة
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 أخبار عن الضحايا 

 تحت التعذيب خًلل شهر آب/ أغسطس  198وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" مقتل  .أ
ا

معتقًل

  /02.09.2018 –منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم طفًلن. /سمارت  194املاض ي، 

قت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها، مقتل  .ب
 
ا منذ مطلع عام  22وث وحتى  2018إعًلميا

 /05.09.2018 –/سمارت  .بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري 

جثة من تحت األنقاض في  13انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" اإلثنين،  .ج

ة الرقة. وقال أحد األطباء الشرعيين في "فريق االستجابة" إن عدد الجثث التي انتشلولها من تحت مدين

 –جثة، منها سلم لذويها وأخرى مجهولة دفنت في مقبرة "الشهداء". /سمارت  2250األبنية املدمر وصل 

10.09.2018/ 

جثة من أحياء مدينة الرقة،  14ت انتشل فريق االستجابة األولية التابع لـ"مجلس الرقة املدني" السب .د

 .قتلوا بقصف قوات التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، خًلل سيطرتها على املدينة

 /15.09.2018 –سمارت /

قالت وكالة )مؤتة(، املقربة من )تنظيم الدولة اإلسًلمية/ داعش(، الجمعة إن تنظيم الدولة قتل خًلل  .ه

من قوات النظام السوري وامليليشيات التابعة له، في البادية السورية  500ر من الشهرين املاضيين أكث

 /22.09.2018 –/جيرون  .شرق السويداء

األحد، إن التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسًلمية"  ،قالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" .و

ا خًلل أربع سنوات من العمليات العسكرية التي 2832قتل  وأوضحت الشبكة في  نفذها فيها. مدنيا

 و 861تقريرها أن من بين القتلى 
ا

 23امرأة منذ بداية قصف التحالف الدولي في سورية يوم  617طفًل

 /23.09.2018 –، وحتى اليوم. /سمارت 2018أيلول/ سبتمبر 

يات املتحدة مدني قتلوا في ضربات بقيادة الوال  1100قال الجيش األميركي يوم الخميس إن ما يربو على   .ز

 –/رويترز  .2014على أهداف لتنظيم الدولة اإلسًلمية في العراق وسورية منذ أن بدأت العملية في 

27.09.2018/ 

نوية الثالثة لتدخل القوات الروسية في  .ح قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، بمناسبة الذكرى الس 

ا بينه 6239سورية، أن تدخل الروس أسفر عن مقتل  أطفال. ووثق ارتكاب القوات  1804م مدنيا

ة. /جيرون  321الروسية ما ال يقل عن   )انظر الرسم اآلتي( /30.09.2018 –مجزرة في تلك املد 
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 30/09/2018 –املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث

 أخبار عن التغييب القسري  

اإلنسان في رسالة مشتركة اليوم، مجموعة عمل  طالبت إحدى عشرة منظمة من منظمات حقوق  .أ

اآلستانة حول االعتقاالت واالختفاء القسري في سورية، باتخاذ خطوات فورية ملعالجة االعتقاالت 

ا  /02.09.2018 –/شام  .التعسفية التي يقوم بها نظام األسد، وتعذيبه املعتقلين وإخفائهم قسرا

مة األمر الواقع في شمال شرق سورية تحتجز أعضاء قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حكو  .ب

 إلى أن "اإلدارة 
ا
تحالف سياس ي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاض ي السليمة، الفتة

الذاتية" التي يقودها "حزب االتحاد الديمقراطي" اعتقلت أعضاء "املجلس الوطني الكردي" 

ا، وفي بعض الحاالت يبدو أنها أخفتهم قسرا   /10.09.2018 –/شام  .اتعسفا

ا من قرى عدة في غرب مدينة الرقة بتهم  270اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" نحو  .ج شخصا

 /10.09.2018 –/سمارت  .عدة

أكدت مختطفات محافظة السويداء لدى تنظيم "الدولة اإلسًلمية"، األربعاء، سًلمتهن من خًلل  .د

 /12.09.2018 –تفاوض" /سمارت مقطع مصور جديد أرسله التنظيم إلى "لجنة ال
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ا من غوطة دمشق الشرقية ومدينة التل، من ضمنهم  115"مخابرات النظام الجوية" تعتقل  .ه مواطنا

 /13.09.2018 –عامًلت في مراكز طبية. /املرصد السوري  7

ا من فرق )الخوذات البيضاء(، ممن  11اعتقلت قوات النظام األسدي، الخميس،  .و ا سابقا عنصرا

وا أو  ضاعهم مع النظام األسدي، وظلوا في مدينة الرستن، بعد تهجير َمن رفض التسوية إلى سو 

 /15.09.2018 –الشمال السوري. /جيرون 

اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مئات الشبان ضمن مناطق سيطرة  .ز

 –املرصد السوري /”. اتيواجب الدفاع الذ“قوات سوريا الديمقراطية ضمن عملية التجنيد لـ 

26.09.2018/ 

مدني منحدرين من املنطقة الواقعة على  100أفرجت قوات النظام، بطلب روس ي، عن نحو  .ح

 /26.09.2018 –الحدود اإلدارية بين درعا والسويداء بعد أسابيع على اعتقالهم. /املرصد السوري 

ا من املدنيين في مدينة ال .ط ة في ريف درعا، في اعتقلت قوات النظام السوري عددا أيلول/  27حار 

 /28.09.2018 –سبتمبر. /الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

ا من املدنيين في قرية الطيانة في ريف دير الزور، في  .ي  28اعتقلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية عددا

 /29.09.2018 -أيلول/ سبتمبر. /الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

من جهة أخرى، عبر ” الدولة اإلسًلمية“النظام السوري من جهة، وتنظيم وصلت التفاوضات بين  .ك

وسطاء لإلفراج عن عشرات املختطفين واملختطفات من أبناء قرى الريف الشرقي ملحافظة 

السويداء، إلى مراحل متقدمة، وُيتوقع الوصول إلى اتفاق نهائي لإلفراج عنهم مقابل شروط فرضها 

بخروج عناصره من املنطقة، واإلفراج عن معتقًلت على صلة بتنظيم  التنظيم، يرجح أنها تتعلق

 /30.09.2018 –الدولة اإلسًلمية". /املرصد السوري “

 

ا: النزوح والتهجير واللجوء   رابعا

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

ن منازلهم في ألف شخص فروا م 30قال مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يوم اإلثنين إن أكثر من 

شمال غرب سورية منذ أن استأنف الجيش والقوات املتحالفة القصف األسبوع املاض ي. وأضاف أن أي هجوم 

 ./11.09.2018 –/رويترز  .عسكري قد يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين
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 أخبار عن اللجوء والجاليات 

ألف طالب  130تحدة للطفولة "اليونيسف"، إن حوالى قالت مسؤولة اإلعًلم في منظمة األمم امل  .أ

وطالبة من الًلجئين السوريين يلتحقون اليوم باملدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية في 

ألف طالب وطالبة  30، من بينهم زهاء 2019/  2018مختلف محافظات اململكة مع بدء العام الدراس ي 

 /01.09.2018 –/شام  .خيمات اللجوء في اململكةمن الًلجئين السوريين في م

ا، الثًلثاء، بصورة طوعية من لبنان إلى األراض ي السورية بإشراف من املديرية  541عاد  .ب ا سوريا الجئا

 /04.09.2018 –العامة لألمن اللبناني. /سمارت 

دهم لقضاء إجازة ألف الجئ سوري ممن دخلوا إلى بًل  50وزارة الداخلية التركية، األربعاء، إن  قالت .ج

 /05.09.2018 –/سمارت  ."عيد الفطر املاض ي لم يعودوا إلى تركيا "بشكل طوعي

 اإلقامة على أراضيها،  بدأت وزارة الداخلية الكويتية .د
َ
مًلحقة عشرة آالف سوري، من املخالفين شروط

ا أمام عودتهم“ ذ إجراءات أخرى في ، مشيرة إلى أنها ستتخ”بافتراض أن األوضاع في بلدهم لم تعد عائقا

ا ممن حضروا بسمات زيارة ولم يغادروا  /18.09.2018 –/جيرون  .حق كفًلئهم، خصوصا

عائلة سورية من الًلجئين لديها،  8000أبلغت املفوضية السامية لشؤون الًلجئين، في لبنان، أكثر من  .ه

قبل، في خطوة الغرض أن املساعدات املقدمة عن طريقها ستتوقف مع بداية تشرين الثاني/ نوفمبر امل

 /20.09.2018 –منها دفع الًلجئين السوريين إلى العودة إلى بًلدهم. /شام 

ألف سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان  50قال اللواء عباس إبراهيم مدير عام األمن العام اللبناني، إن  .و

 /25.09.2018 –ز /رويتر .ألف خًلل سنة واحدة 200، وإن العدد قد يصل إلى 2018منذ بداية عام 

منحت الحكومة البريطانية حق اللجوء ملئة شخص من متطوعي الدفاع املدني وعائًلتهم ممن خرجوا  .ز

 /25.09.2018 –/سمارت  .من محافظة القنيطرة

 

ا: املشهد امليداني  3(2)خامسا

 تطورات املشهد امليداني  .1

وط التماس، إذ تقوم بحفر تواصل الفصائل املسلحة في إدلب عمليات تحصين جبهات القتال وخط .أ

الخنادق واألنفاق وتحصين الجبهات ونقاط التمركز، وزيادة نقاط الحراسة واملراقبة، ضمن عمليات 

                                                             
 .بها يتعلق وما السورية، األرض على تجري  التي العسكرية العمليات امليداني باملشهد يقصد2
 .يومية شبه بصورة تحصل التي الروتينية واملعارك القصف عمليات نسجل ال3
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التحضر لصد العملية العسكرية التي تعتزم قوات النظام تنفيذها التي من املرجح أن تنطلق في أي 

 /02.09.2018 –وقت. /املرصد السوري 

السورية لألنباء )سانا( يوم الثًلثاء أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع  ذكرت الوكالة العربية .ب

عسكرية في سورية يوم الثًلثاء لكن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت بعض الصواريخ 

بعض املواقع ”التي أطلقتها. ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت 

 /04.09.2018 –رويترز /“. ي محافظتي طرطوس وحماةالعسكرية ف

غارة على أهداف إيرانية في  200قال مصدر عسكري في الجيش اإلسرائيلي، الثًلثاء، إن قواته نفذت  .ج

ا إسقاط ما يقرب من  قنبلة وصاروخ، معظمها من طائرات  800سورية خًلل العام املاض ي، مؤكدا

 /04.09.2018 –مقاتلة على أهداف في سورية. /شام 

ا آخر في ظل  .د استأنف الجيش السوري قصف محافظة إدلب يوم األربعاء، بينما فجر املسلحون جسرا

تكهنات بهجوم حكومي. وتجهز دمشق، بدعم من حليفتيها روسيا وإيران، لهجوم بهدف استعادة إدلب 

الثًلثاء بعد أسابيع واملناطق املجاورة في شمال غرب البًلد واستأنفت الضربات الجوية مع روسيا يوم 

 /05.09.2018 –من الهدوء. /رويترز 

أرسلت تركيا الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة تضم دبابات إلى قواتها املنتشرة على الحدود مع  .ه

 /06.09.2018سورية. /

شاحنة محملة باملعدات  150دخل إلى منطقة وجود قوات التحالف في شرق الفرات، أكثر من  .و

ت املدرعة واآلليات، ليرتفع بذلك عدد الشاحنات التي دخلت املنطقة منذ مطلع اللوجستية والعربا

شاحنة، ويأتي استقدام هذا الكم الضخم من املعدات واملدرعات واألسلحة،  1900آب/ أغسطس إلى 

ضمن عملية توسعة التحالف لقواعده العسكرية واملطارات في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة. 

 /06.09.2018 –ري املرصد السو /

غارة طالت مناطق في خان شيخون واللطامنة  81ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية إلى  .ز

ا على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي  54وأماكن أخرى في ريف إدلب، وأسقط أكثر من   متفجرا
ا

برميًل

ثافة واألعنف منذ العاشر من والجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي، وهذا هو القصف األعلى ك

 /08.09.2018 –أغسطس / آب الفائت. /املرصد السوري 

ساعة  48قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن القصف الجوي والصاروخي على إدلب خًلل الـ   .ح

ا، ونزوح أكثر من  22الفائتة أدى إلى مقتل  ا مدنيا  –شخص. /املرصد السوري  5000شخصا

09.09.2018/ 
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ألف شخص  30رك لوكوك منسق اإلغاثة الطارئة في األمم املتحدة، يوم اإلثنين، أن أكثر من ذكر ما .ط

نزحوا من ديارهم في شمال غرب سورية بعدما استأنفت الحكومة السورية والقوات املتحالفة معها 

 /10.09.2018 –القصف هناك األسبوع املاض ي. /رويترز 

يوم الثًلثاء، بدء املرحلة األخيرة من عملية )غضب الفرات(، بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية،  .ي

لطرد تنظيم )داعش( من آخر معاقله في دير الزور؛ بدأت معارك عنيفة بين الطرفين، في منطقة 

 /11.09.2018 –)هجين( شرق دير الزور. /جيرون 

عارضة السورية قالت مصادر في املعارضة السورية إن تركيا تكثف إمدادات السًلح ملقاتلي امل .ك

ملساعدتهم على التصدي لهجوم من املتوقع أن يشنه الجيش السوري وحلفاؤه املدعومون من روسيا 

 /12.09.2018 –وإيران في الشمال الغربي قرب الحدود التركية. /رويترز 

ا عملياتية وقاعدات جديدة ضمن مناطق سيطرة قوات الحماية الشعبية،  .ل
ا
تقيم الواليات املتحدة نقاط

 /13.09.2018 –وقوات سوريا الديمقراطية في سورية. /شام 

 نقل إيرانية، من طراز “ذكرت وسائل إعًلم إسرائيلية األحد أن  .م
َ
رت الليلة املاضية طائرة إسرائيل دم 

واستهدفت الغارة اإلسرائيلية مخازن سًلح ”. )بوينغ(، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي

 DHLاملطار، جرى تمويهها بوضع شعارات األمم املتحدة وشركة النقل العاملية في حظائر طائرات في 

 /16.09.2018 –جيرون /”. على سطحها

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثًلثاء إن الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية  .ن

 /18.09.2018 –رز روسية فوق سورية، لكنها ألقت بالًلئمة في حدوث هذا على إسرائيل. /رويت

أعلنت القوات البحرية األميركية، وصول حاملة الطائرات "هاري ترومان" إلى البحر املتوسط، برفقة  .س

مجموعة هجومية، هدفها "دعم الحلفاء في حلف الناتو والدول األوروبية واألفريقية الشريكة، وشركاء 

للواليات املتحدة في أوروبا وأفريقيا". /شام الواليات املتحدة في التحالف الدولي، ومصالح األمن القومي 

– 21.09.2018/ 

شاحنة محملة باألسلحة والعتاد إلى شمال شرق سورية منذ مطلع شهر  500أدخلت القوات األميركية  .ع

 /21.09.2018 –أيلول/سبتمبر الجاري /شام 

الجيب الخاضع  نفذت طائرات التحالف الدولي عملية إنزال في أطراف قرية املراشدة الواقعة في .ف

عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، وقامت بنقل عدد من األشخاص ” الدولة اإلسًلمية“لسيطرة تنظيم 

، وتأتي هذه العملية بالتزامن مع القتال العنيف الذي ”الدولة اإلسًلمية“يرجح أنهم قادة في تنظيم 

 -فرات. /املرصد السوري في شرق نهر ال” الدولة اإلسًلمية“يجري في الجيب األخير لتنظيم 

21.09.2018/ 
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 عسكرية من معسكر جورين شمال غرب مدينة حماة، كان  .ص
ا

سحب النظام السوري، األحد، أرتاال

أرسلها قبل نحو شهر إلى املعسكر وسط حديث عن شنه حملة عسكرية على محافظة إدلب املجاورة. 

عزيزات كافة من مشاة وآليات عسكرية وقال ناشطون إن "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام سحبت الت

 /23.09.2018 –متوسطة وثقيلة من املعسكر نحو قرية "تيزين" غرب مطار حماة العسكري. /سمارت 

أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، األحد، أن ست نقاط  .ق

 –/شام  .ط الفصل في مرتفعات الجوالنمراقبة للشرطة العسكرية الروسية تنتشر على طول خ

23.09.2018/ 

تتواصل لليوم الخامس عشر على التوالي معارك طرد داعش من الجيب األخير الذي تسيطر عليه في  .ر

الدولة “من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم  210شرق الفرات، مودية بحياة أكثر من 

 /24.09.2018 –املرصد السوري /”. اإلسًلمية

، مساء األحد ”الدولة اإلسًلمية“من عناصر تنظيم  400نقلت قوات النظام والقوات اإليرانية أكثر من  .ش

أيلول/ سبتمبر من منطقة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، إلى الريف الشرقي ملحافظة إدلب.  23

 /24.09.2018 –املرصد السوري /

كرية، الثًلثاء، إلى نقطتي املراقبة في مدينة مورك وقرية آلية عس 40دخل رتل عسكري تركي مؤلف من  .ت

نقطة مراقبة في محافظات حلب وإدلب وحماة، ضمن  12شيرمغار شمال حماة. وسبق أن نشرت تركيا 

 /25.09.2018 –" /سمارت 6إطار تنفيذ اتفاق "تخفيف التصعيد" املتفق عليه في محادثات "آستانة 

نقطة عسكرية  28ة، "قسد" في بيان أنها طردت تنظيم "الدولة من أعلنت قوات سوريا الديمقراطي  .ث

إلى أن االشتباكات واملواجهات  غارة على مواقع لألخير، مشيرة 28شرق دير الزور، ونفذ طيران التحالف 

ا للتنظيم، إضافة إلى تدمير مقر للقيادة 40أسفرت عن مقتل أكثر من   .ومستودع ذخيرة ونفقين عنصرا

 /25.09.2018 –سمارت /

قال قيادي من "الجبهة الوطنية للتحرير"، إن التحضيرات لسحب السًلح الثقيل من املنطقة "منزوعة  .خ

ا. /سمارت   –السًلح" على أطراف محافظة إدلب، ما تزال جارية من دون بدء سحبه ذلك فعليا

27.09.2018/ 

حد، إن جماعة فيلق الشام قال رامي عبد الرحمن، مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان، يوم األ  .ذ

املسلحة بدأت في سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من املنطقة منزوعة السًلح في شمال غرب سورية. 

وأضاف أن هذه هي أول جماعة تذعن لطلب مغادرة املنطقة منزوعة السًلح التي أقامتها تركيا وروسيا 

 /30.09.2018 –لتفادي هجوم للجيش السوري املدعوم من موسكو. /رويترز 
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 خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 
  09/2018/ 29آخر تحديث  –املصدر: قاسيون  

 

 الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية -
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 30/09/2018تحديث  آخر –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 املنطقة منزوعة السًلح حول إدلب  ( أدناه ت

 
  09/2018/ 19آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع امليليشيا اإليرانية على األراض ي السورية ( أدناه ت

 
  2018 /09/ 23آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
تقدم قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي )السيطرة على  ( أدناه ت

 قرية الباغور(

 
  09/2018/ 21آخر تحديث  –املصدر: قاسيون 

 

ا: املستجدات في مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته   سادسا

 املستوى السياس ي في .1

يس، إن محافظة إدلب التي تسيطر عليها قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس، يوم الخم .أ

ا باالنتصار في أي حرب مقبلة ا إلى سيادة الدولة السورية، متعهدا /رويترز  .املعارضة ستعود قريبا

– 06.09.2018/ 

ا في  .ب رحبت دمشق باالتفاق الروس ي التركي بإقامة منطقة عازلة في إدلب، وتعهدت باملض ي قدما

شبر من األراض ي السورية سواء بالعمليات العسكرية أم  حربها ضد اإلرهاب حتى تحرير آخر”

 /18.09.2018 –/رويترز  .“باملصالحات املحلية

نقلت صحيفة الوطن السورية عن فيصل املقداد نائب وزير الخارجية قوله يوم الثًلثاء إن سورية  .ج

ا”ستستعيد إدلب  ا أو سلما ا إلى عزم الحكومة على هزيمة املعارضين هن“ حربا اك على الرغم مشيرا

ا للجيش على املنطقة. /رويترز  ا متوقعا  –من االتفاق الروس ي التركي الذي أوقف هجوما

25.09.2018/ 



 2018 هر أيلول/ سبتمبرشتقرير املرصد عن  مرصد حرمون 

 

 

 
30 

ألقى وزير الخارجية في حكومة النظام السوري "وليد املعلم"، كلمة أمام الجمعية العامة لألمم  .د

تًلك النظام لألسلحة املتحدة املنعقدة في نيويورك، دعا فيها إلى عودة الًلجئين وأنكر ام

ا إياها بالوقوف وراء هجوم تنظيم الدولة  الكيماوية، وهاجم فيها الواليات املتحدة األميركية متهما

على محافظة السويداء. وركز على ضرورة مشاركة دولية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي شنها 

 /30.09.2018 –نظامه على الشعب السوري طوال السنوات املاضية. /سمارت 

 

 املستوى العسكري  في .2

ا لتطويع السكان املحليين في صفوفه، في قرية الفرحانية  .أ افتتح "الحرس الثوري اإليراني" مركزا

  /04.09.2018 –الشرقية الخاضعة لسيطرة النظام السوري شمال مدينة حمص. /سمارت 

وتين أبلغ األسد يوم اإلثنين قال مكتب الرئيس السوري بشار األسد إن الرئيس الروس ي فًلديمير ب .ب

 –/رويترز  .املضادة للطائرات 300-بأن موسكو ستزود حليفتها سورية بمنظومة صواريخ إس

24.09.2018/ 

 عسكرية من معسكر جورين شمال غرب مدينة حماة، كان  .ج
ا

سحب النظام السوري، األحد، أرتاال

على محافظة إدلب أرسلها قبل نحو شهر للمعسكر وسط حديث عن شنه حملة عسكرية 

املجاورة. وقال ناشطون إن "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام سحبت التعزيزات كافة من مشاة 

وآليات عسكرية متوسطة وثقيلة من املعسكر نحو قرية "تيزين" غرب مطار حماة العسكري. 

 /23.09.2018 –سمارت /

يمير ميخييف، أن موسكو تنوي إرسال صرح النائب األول ملجمع "تقنيات الراديو إلكترونية"، فًلد .د

"، ستكون قادرة على مراقبة الطائرات 300-أنظمة دفاع متطورة أخرى إلى سورية، إضافة إلى "إس

ا في أوروبا حتى قبل أن ترتفع في الهواء إضافة  .ليس فقط على أرض "إسرائيل" فحسب، بل أيضا

قنابل املوجهة والصواريخ، وكذلك نظام إلى منظومات قادرة على التصدي لألسلحة عالية الدقة وال

 /30.09.2018 –/شام  .تعطيل إدارة الطيران والسفن

 

 في املستويات األخرى  .3

أعلن حاكم مصرف سورية املركزي، دريد درغام، عن العملة النقدية من فئة الخمسين ليرة املعدنية  .أ

اءت بسبب رداءة مواصفات التي سيجري التداول بها قبل نهاية العام الجاري. وقال إن الخطوة ج

ا. /سمارت   /09.09.2018 –األوراق النقدية املستخدمة حاليا
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قالت صحيفة الوطن املوالية للحكومة السورية، يوم الثًلثاء، إن مؤسسات الدولة السورية ستعود  .ب

تعدوا إلى إدلب بمقتض ى االتفاق التركي الروس ي بعد أن يسلم مقاتلو املعارضة أسلحتهم الثقيلة كلها ويب

 /18.09.2018 –/رويترز  .عن املناطق املدنية

ع" في بعض مدن .ج الغوطة الشرقية وبلداتها في العاصمة السورية دمشق التي  انتشرت ظاهرة "التشي 

ا. وقالت مصادر محلية إن أكثر من نصف سكان بلدة حتيتة  سيطرت عليها قوات النظام السوري مؤخرا

 –ييعهم من قبل ميليشيا "حزب هللا" اللبناني. /سمارت التركمان في الغوطة الشرقية جرى تش

24.09.2018/ 

جمع محقق كندي نحو مليون وثيقة تحمل بعضها توقيع رئيس النظام السوري بشار األسد، وتثبت  .د

مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في سورية طوال السنوات املاضيات، بهدف تقديمها إلى املحاكم 

ا. /سمارت   /24.09.2018 –الحقا

 10كشف النظام السوري أن حي التضامن جنوب العاصمة دمشق سيخضع بالكامل للقانون رقم  .ه

القاض ي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن املخطط التنظيمي العام  ،2018الصادر في 

 /27.09.2015 –/سمارت  .للوحدات اإلدارية

نصيب الحدودي مع األردن سيعاد فتحه في قالت وسائل إعًلم سورية رسمية، يوم السبت، إن معبر  .و

 –/رويترز  .العاشر من أكتوبر/ تشرين األول وذلك بعد ثًلثة أعوام من إغًلقه على يد مقاتلي املعارضة

29.09.2018/ 

 

ا: املستجدات في مستوى املعارضة السورية ومناطق سيطرتها  ( 4)سابعا

 املستوى السياس ي في .1

املبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا حول محافظة  انتقدت "هيئة التفاوض" تصريحات .أ

إدلب، مفترضة أنها تعطي ذريعة للهجوم على املحافظة. وقالت الهيئة في بيان لها الجمعة، "على دي 

ميستورا القيام بواجبه لحماية املدنيين وليس تصنيفهم بين إرهابي وغير إرهابي وإعطاء ذريعة إلعًلن 

 /01.09.2018 –دلب وقتلهم وتهجيرهم". /سمارت الحرب على أهالي إ

                                                             
وتصنيفنا  ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضةعسكريا  أو سياسيا يناهضه أو األسد، نظام معارضة يدعي من كل يشمل" السورية"املعارضة  مصطلح أن نفترض التقرير، هذا راضغأل 4

 لها. 
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طالب االئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، األمم املتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات دي  .ب

رة التي تمهد الطريق أمام ما يمكن أن تقوم به روسيا وميليشيات إيران 
َ
ميستورا الصادمة واملستنك

ن في إدلب. وعد  االئتًلف أن مواقف دي ميستورا وتصريحاته تمثل ونظام األسد من جرائم ضد املدنيي

ا مع الدور الذي يجب أن يؤديه، وال بد من تصويبها والتحرك بما ينسجم  ا على التزاماته وتناقضا نكوصا

مع االستحقاقات السياسية بوضع األولوية لحماية املدنيين واملحافظة على أرواحهم ال تهجيرهم 

 /01.09.2018 –وتشريدهم. /شام 

" للمعارضة السورية الجمعة، مع 2التقى وفد من "هيئة التفاوض" املنبثقة من مؤتمر "الرياض  .ج

"املجموعة املصغرة" حول سورية، ومع مسؤولين أميركيين في مدينة جنيف السويسرية، ملاقشة 

 /14.09.2018 –/سمارت  .األوضاع في مدينة إدلب

ة لقاءات مع عدد من رؤساء وفود دولية، من املشاركين في أعمال عقدت هيئة التفاوض السورية سلسل .د

إيمانويل  فقد التقى وفد الهيئة مع الرئيس الفرنس ي .الجمعية العامة لألمم املتحدة في مدينة نيويورك

د  ماكرون الذي
 
وقوف فرنسا مع الشعب السوري في سعيه للوصول إلى حل  للمعاناة واألزمة التي “أك

ستيفان دي  قد وفد الهيئة اجتماعات منفصلة، مع كل من املبعوث الدولي إلى سوريةوع”. يعانيها

أورليك  ليستر بور، ووزير الخارجية الدنماركي ووزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية، ميستورا

 جول ريبيرن. وقد طالب الوفد ممن قابلهم بتقديم مزيد فيستر كارجودسن، واملبعوث األميركي الخاص

من الدعم لتفعيل تفاوضات الحل السياس ي، وفق مرجعيات األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن، 

 /26.09.2018 –/جيرون  .وعدم اختصار املشكلة باللجنة الدستورية

دعت "الهيئة التأسيسة" لـ"حكومة اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب،  .ه

لى عدم تسليم السًلح واالنسحاب من خطوط التماس مع قوات النظام "الفصائل العسكرية" إ

ا على االتفاق "الروس ي   /24.09.2018 –التركي". /سمارت  -السوري ردا

 

 املستوى العسكري  في .2

أكد القائد العام لحركة أحرار الشام اإلسًلمية، جابر علي باشا أن الفصائل في الشمال السوري  .أ

كة أو حملة عسكرية قد تشنها قوات النظام وروسيا. وبين أن الفصائل على أتم الجاهزية ألي معر 

ا إلى أن "معركة الشمال  ا، وبإمكانها استخدامها في املعركة، الفتا ا وعسكريا ا قوية سياسيا
ا
تملك أوراق

ا على الروس ولن تكون كباقي املناطق". /شام   /01.09.2018 –ستكون جحيما
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ا من فصائل الجيش السوري الحر املتحالفة مع أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير ا .ب لتي تضم عددا

ها تركيا معتدلة، أنها ستتعاون مع الجهد الدبلوماس ي التركي، لتجنيب املدنيين ويًلت  تركيا التي تعد 

 /23.09.2018 –/رويترز  .الحرب، لكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو األراض ي التي يسيطرون عليها

" أكبر جماعة متشددة في شمال غرب سورية يوم االثنين إنها ستعلن قالت "هيئة تحرير الشام  .ج

 –/رويترز  .موقفها من االتفاق التركي الروس ي بشأن محافظة إدلب خًلل األيام القليلة املقبلة

24.09.2018/ 

أكد مصدر من فصائل املعارضة السورية في محافظة إدلب، اليوم الخميس، أن )هيئة تحرير  .د

تفاق سوتش ي، وستغادر املنطقة منزوعة السًلح، بشرط التزام النظام وروسيا الشام( ستلتزم ا

 /27.09.2018 –/جيرون  .باالتفاق

قال رئيس "املكتب الشرعي" لـ"الجبهة الوطنية للتحرير" عمر حذيفة، إن الجيش السوري الحر لن  .ه

قعة ضمن املنطقة يسمح للقوات الروسية بالدخول إلى مقراته أو تسيير دوريات في مناطقه الوا

"منزوعة السًلح"مع قوات النظام السوري املتفق عليها بين روسيا وتركيا شمال سورية. /سمارت 

– 30.09.2018/ 

 

 في املستويات األخرى  .3

أكد القائد العام لحركة أحرار الشام اإلسًلمية جابر علي باشا أن الفصائل في الشمال السوري على  .أ

لة عسكرية قد تشنها قوات النظام وروسيا. وبين أن الفصائل تملك أتم الجاهزية ألي معركة أو حم

ا إلى أن "معركة الشمال ستكون  ا، وبإمكانها استخدامها في املعركة، الفتا ا وعسكريا ا قوية سياسيا
ا
أوراق

ا على الروس ولن تكون كباقي املناطق". /شام   /01.09.2018 –جحيما

فظة إدلب، في أكثر من سبعين منطقة، للمطالبة تظاهر يوم الجمعة مئات آالف من سكان محا .ب

ألف شخص في مدينة  40بإسقاط النظام السوري وتأكيد استمرار الثورة السورية. فقد خرج أكثر من 

ألف متظاهر في معرة  30ألف شخص في تظاهرة مدينة إدلب، ونحو  20سراقب، وأكثر من 

ها رفعت علم الثورة والفتات ت
 
طالب إسقاط النظام وتؤكد استمرار الثورة النعمان.التظاهرات كل

 /14.09.2018 –السورية. /سمارت 

بدأ مقاتلو جيش اإلسًلم الذين اضطروا إلى ترك مدنهم عندما سيطرت القوات الحكومية على الغوطة  .ج

الشرقية، ببناء مئات البيوت للنازحين من املقاتلين واملدنيين في املنطقة الخاضعة لسيطرة املعارضة 

ويشبه جيش اإلسًلم املشروع بمدينة جديدة للنازحين من الغوطة الشرقية  .الحدود التركيةقرب 
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 .الذين يعيشون في مخيمات منذ سيطرت قوات الرئيس بشار األسد على املنطقة في أبريل/ نيسان

 /27.09.2018 –رويترز /

تحت  خرجت الجمعة، عشرات التظاهرات في محافظتي إدلب وحلب في الشمال السوري، .د

تظاهرة كبيرة  150)الحرية للمعتقلين(، وكانت الجمعة املاضية قد شهدت خروَج ما ال يقل عن  شعار

 /28.09.2018 –في عموم الشمال السوري، وكذلك الحال في األسبوع الذي سبقه. /جيرون 

 

ا: املستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
ا
 ثامن

 املستوى السياس ي في .1

ناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد تشكيل إدارة موحدة للمناطق بدأ الج .أ

 /06.09.2018 –الخاضعة لسيطرتها في خطوة ستعزز من سلطتها في شمال سورية وشرقها. /رويترز 

قال رياض درار الرئيس املشترك ملجلس سوريا الديمقراطية، إن محادثاتهم مع النظام لم تتوقف،  .ب

ما يشوبها الفتور بسبب انشغال النظام على أكثر من جهة، إضافة الى انشغال قوات سوريا إن

 /21.09.2018 –الديمقراطية بتحرير بقية املناطق في هجين من داعش شرق البًلد. /شام 

إلهام أحمد، نظام األسد « مسد»هاجمت رئيسة الهيئة التنفيذية ملجلس سوريا الديمقراطية  .ج

ة بشكل عنيف، قائلة إنه استخدم العنف منذ عقود ضد معارضيه وكل شخص وأجهزته األمني

يخالفه الرأي، وأسس سًللة حاكمة دكتاتورية بعيدة البعد كله عن النظام الجمهوري الذي يزعم 

وأضافت أن أجهزة االستخبارات هي الحاكم الحقيقي في سورية، فهي تعمل بوصفها  .بوجوده اليوم

 –ة وقضائية. فالقضاة والسجانون كلهم في أيدي االستخبارات /شام سلطة تشريعية وتنفيذي

23.09.2018/ 

شاهوز حسن، يوم الخميس، أنهم مستعدون للعمل مع  PYD أعلن رئيس حزب االتحاد الديمقراطي .د

القوى السياسية جميعها شرق سورية باستثناء أحزاب املجلس الوطني الكردي، في رد على 

ن مساع أميركية لتشكيل "إدارة جديدة" في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية التصريحات التي تحدثت ع

 /28.09.2018 –/شام  .شرق سورية، يشارك فيها املجلس الوطني الكردي

 

 كري املستوى العس في .2

 ال يوجد
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 في املستويات األخرى  .3

ا جرى تفعيله األحد، بين ميليشيا )قوات سوريا الديمقراطية/  .أ
ا
قسد( أكد ناشطون أن اتفاق

والنظام السوري، بخصوص نقل النفط، من حقول محافظة دير الزور إلى املناطق التي يسيطر 

عليها النظام. وقد وصل عدد من الصهاريج التابعة لنظام األسد األحد إلى حقل )التنك( النفطي 

ي الواقع تحت سيطرة )قسد( قرب بلدة أبو حمام؛ لنقل النفط الخام إلى مناطق سيطرة النظام ف

 /03.09.2018 –جيرون /”. محافظة دير الزور

قال املسؤول الكردي عبد الكريم عمر، يوم الخميس، إن السلطات الكردية ال تستطيع احتجاز  .ب

فرد آخرين  500مقاتل أجنبي و 500ية، وعددهم نحو األسرى األجانب من تنظيم الدولة اإلسًلم

 /20.09.2018 –دولة، إلى األبد، وإن على دولهم استعادتهم. /رويترز  40من نحو 

 

ا: املستجدات في العملية السياسية   تاسعا

 عام .1

أخفق رؤساء تركيا وإيران وروسيا، يوم الجمعة، في االتفاق على وقف إلطًلق النار من شأنه أن يمنع  .أ

ا للحكومة السورية على محافظة إدلب الذي تخش ى األمم املتحدة أن يسبب كارثة إنسانية  هجوما

 /07.09.2018 –/رويترز  .تحل بعشرات آالف من املدنيين

 

 مسار جنيف .2

 ال يوجد

 مسار آستانة .3

 ال يوجد
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اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة وسياساتها ا: املستجدات في مو  عاشرا

 ملتحدة األميركيةالوًليات ا .1

ت قائمة أهداف في  .أ نقلت قناة )س ي إن إن( األميركية، أمس الجمعة، أن الواليات املتحدة أعد 

ا لتنفيذ ضربة محتملة، في حال قيام النظام بهجمات بالسًلح الكيمياوي في  سورية؛ استعدادا

 –يرون ج/”. العملية ستبدأ فور إعطاء الرئيس دونالد ترامب األمر“إدلب. وأكدت أن 

01.09.2018/ 

حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار األسد وحليفتيه إيران وروسيا يوم  .ب

 إن مئات آالف ربما ُيقتلون “ هجوم متهور ”االثنين من شن 
ا

 –/رويترز  .على محافظة إدلب قائًل

04.09.2018/ 

على أن “ أدلة كثيرة”، إن هناك قال جيم جيفري، ممثل الواليات املتحدة الجديد بشأن سورية .ج

ا من أن أي  القوات الحكومية السورية تستعد الستخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب، محذرا

ا”هجوم على هذه املنطقة الخاضعة لسيطرة املعارضة سيكون  ا متهورا  –/رويترز  .“تصعيدا

06.09.2018/ 

عن قناعته بأن الجوالن سيبقى إلى األبد أعرب السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان،  .د

ا ال أستطيع تخيل وضع يمكن فيه  تحت سيطرة كيان االحتًلل ولن يعاد إلى سورية. وقال: "شخصيا

إعادة هضبة الجوالن إلى سورية. وبصراحة ال أستطيع تخيل وضع ال تكون فيه هضبة الجوالن 

ا من إسرائيل إلى األبد". /شام   /06.09.2018 –جزءا

النظام »دمشق العًلقات مع « قطع»فت مصادر دبلوماسية وثيقة أميركية، تركز على ضرورة كش .ه

تعديل »، وضرورة إدخال سلسلة من اإلصًلحات في الدستور السوري، بينها «اإليراني وميليشياته

، وإعطاء صًلحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصًلح أجهزة «صًلحيات الرئيس

 /14.09.2018 –ن واعتماد نظام المركزي، كشروط للتوصل إلى حل للصراع في سورية. /شام األم

قالت مندوبة الواليات املتحدة الدائمة لدى األمم املتحدة نيكي هايلي، إن واشنطن مقتنعة بأن  .و

 /23.09.2018 –/شام  ."بشار األسد سيترك منصبه بنفسه، وأن "رحيل األسد مسألة وقت ال أكثر

مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون يوم اإلثنين إن خطط روسيا تزويد سورية بنظام  قال .ز

ا”الصاروخي ستمثل  300-إس ا خطرا من جانب موسكو، وأعرب عن أمله في أن تعيد “ تصعيدا

 /24.09.2018 –/رويترز  .الحكومة الروسية النظر في املسألة
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إن الواليات املتحدة لن تغادر سورية ما  جون بولتون  يقال مستشار الرئيس األميركي لألمن القوم .ح

 /25.09.2018 –/جيرون  .دامت القوات اإليرانية هناك

ل وزير الدفاع األميركي  .ط  ،”سورية في الحرب الستمرار املباشرة املسؤولية” إيراَن  ماتيس جيمسحم 

ا من إبقاء نظام “وقال: إن  "، ولبنان اليمن في حصل وما ،ألسدا بشارإيران تسببت في كل ش يء، بدءا

ا، إذا كانت تتحدى الواليات املتحدة. /جيرون 
ا
ا باهظ ا إيران أنها سوف تدفع ثمنا  –محذرا

27.09.2018/ 

أكد ممثل الواليات املتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري أن الروس واإليرانيين والنظام  .ي

ا إلى أنهم يتحكمون في نصف األراض ي ونصف عدد  السوري لم يكسبوا الحرب في سورية، مشيرا

سكان سورية فقط، ويجلسون على "قمة الحطام"، ويحدوهم األمل في الحصول على دعم من 

 /28.09.2018 –املجتمع الدولي في إعادة اإلعمار وإنعاش االقتصاد". /شام 

األميركي  نقل املتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، شون رايان، عن وزير الدفاع .ك

جيمس ماتيس، قوله، إنهم "سيظلون في سورية حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، وسيستمرون 

 /28.09.2018 –/شام  ."بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية

قال جيم جيفري ممثل الواليات املتحدة الخاص بسورية، إن الواليات املتحدة سوف تتبنى مع  .ل

ا من العقوبات إذا عرقل الرئيس بشار األسد العملية “ استراتيجية عزلة”حلفائها  تشمل مزيدا

 /29.09.2018 –/رويترز  .السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب املستمرة منذ سبع سنوات

 

 روسيا اًلتحادية .2

قال وزير الخارجية سيرجي الفروف يوم اإلثنين إنه ال يمكن تقبل الوضع في محافظة إدلب السورية  .أ

ر مسمى، وإن للحكومة السورية حليفة موسكو الحق كله في القضاء على املسلحين في إلى أجل غي

 /03.09.2018 –املحافظة الشمالية. /رويترز 

قال الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين، يوم الجمعة، بعد محادثات مع نظيريه التركي واإليراني في  .ب

 /07.09.2018 –/رويترز  .دلبطهران إن املهمة الرئيسة هي طرد املتشددين من محافظة إ

 التركية ثًلثة أسابيع، كي  ألكسندر الفرنتييف أمهل مبعوث الرئيس الروس ي إلى سورية .ج
َ
الحكومة

 القتال ضد من أسماهم 
ا

، إلى أن ”التنظيمات اإلرهابية“تحل مشكلة )اإلرهابيين( في إدلب، مؤجًل

 /12.09.2018 –تحل أنقرة القضية. /جيرون 
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ع الروس ي سيرجي شويجو إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية قال وزير الدفا .د

عسكرية جديدة في محافظة إدلب. وجاء ذلك بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة 

 –منزوعة السًلح في إدلب لفصل قوات املعارضة عن قوات الحكومة السورية. /رويترز 

17.09.2018/ 

م الثًلثاء إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية قال الكرملين يو  .ه

/رويترز  .روسية فوق سورية، في واقعة نيران صديقة تلقي روسيا باللوم الكامل فيها على إسرائيل

– 18.09.2018/ 

لي بنيامين قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائي .و

 –/رويترز  .نتنياهو يوم الثًلثاء بأن سًلح الجو اإلسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سورية

18.09.2018/ 

قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف، يوم الجمعة، إن سيطرة الواليات املتحدة على الضفة  .ز

 /21.09.2018 –/رويترز  .السورية الشرقية لنهر الفرات تشكل التهديد الرئيس لوحدة األراض ي

قال ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملين، يوم اإلثنين، إن قرار روسيا تزويد سورية بمنظومة  .ح

 /24.09.2018 –املضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سًلمة الجيش الروس ي. /رويترز  300-إس

لعمل يجري على إقامة منطقة قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف يوم الجمعة إن ا .ط

 /28.09.2018 –/رويترز  .منزوعة السًلح في منطقة إدلب السورية

قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف يوم الجمعة إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي   .ي

 –روسية الصنع إلى سورية بدأت بالفعل على الرغم من اعتراضات إسرائيل. /رويترز  300-إس

28.09.2018/ 

قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروس ي الجمعة، إن بًلده مصرة على "أن تكون  .ك

ا وغير دائم". وتابع: "ال بد من تحرير  املنطقة منزوعة السًلح في محافظة إدلب السورية إجراء موقتا

 /28.09.2018 –األراض ي السورية كافة من أي وجود لإلرهابيين". /شام 

 

 تحاد األوروبيدول اًل .3

أن رأس النظام السوري، بشار األسد، قد يكون ربح  جان إيف لودريان أكد وزير الخارجية الفرنس ي .أ

ا مع الوسطاء الدوليين /جيرون  .الحرب، لكنه لم يفز بالسًلم، بسبب عدم إنهاء األزمة السورية سياسيا

– 03.09.2018/ 
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لى استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية قال قائد الجيش الفرنس ي، يوم الخميس، إن قواته ع .ب

 .إذا اسُتخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي متوقع الستعادة محافظة إدلب في شمال البًلد

 /06.09.2018 –رويترز /

ذكرت سفيرة بريطانيا لدى األمم املتحدة كارين بيرس، يوم الجمعة، أن قادة الجيش السوري ووحداتهم  .ج

 –/رويترز  .ظة إدلب سيعاقبون في حالة شن أي هجوم كبير على املدنييناملتمركزة حول محاف

07.09.2018/ 

أعلن مندوب السويد الدائم في األمم املتحدة أولوف سكوغ، أن ثماني دول في االتحاد األوروبي تدعم  .د

الجهد الذي تبذله تركيا لتجنب وقوع "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب، وهذه الدول هي بًلده 

بريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وبولندا، وأملانيا، وبلجيكا، وإيطاليا. وتؤكد "ضرورة محاسبة املنتهكين و 

 /07.09.2018 –للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان". /سمارت 

قالت الحكومة األملانية، يوم اإلثنين، إنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن إمكان نشر قوات عسكرية  .ه

ا داخل حكومة ف ا جديدا ا من الحزب الديمقراطي االشتراكي وفجر صراعا ا حادا ي سورية، ما أثار انتقادا

 /10.09.2018 –/رويترز  .املستشارة أنجيًل ميركل االئتًلفية

ا يتفق مع دستورها  .و ا منفردا قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، يوم األربعاء، إن أملانيا ستتخذ قرارا

 –/رويترز  .ن الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريةوالقانو 

12.09.2018/ 

قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لو دريان، يوم األربعاء، إن القصف العشوائي الذي تنفذه   .ز

 –/رويترز  .ربالقوات الروسية والسورية واإليرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم ح

12.09.2018/ 

أن بًلده مستعدة لإلسهام في عملية إعادة إعمار  الجمعة، هايكو ماس، أعلن وزير الخارجية األملاني .ح

 /14.09.2018 –سورية إذا جرى التوصل إلى حل سياس ي يؤدي إلى انتخابات حرة فيها. /سمارت 

ا طويل قالت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير ليين، يوم ا .ط لسبت، إنها ال يمكنها أن تستبعد انتشارا

ا عن دور أملانيا في تحرك عسكري 
ا
األمد للقوات األملانية في الشرق األوسط وسط مناقشة أوسع نطاق

 /15.09.2018 –محتمل في سورية. /رويترز 

املسؤولين عن قال دبلوماسيون إن من املقرر أن يتفق سفراء االتحاد األوروبي على آلية جديدة ملعاقبة  .ي

الهجمات باألسلحة الكيماوية باستهداف األشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة 

ن نظام العقوبات الجديد االتحاد األوروبي من فرض  .املحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم ِّ
 
وسيمك

تحاد األوروبي ومنعهم من عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في اال
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دخوله. ويستند النظام إلى اقتراح فرنس ي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا وسورية 

 /24.09.2018 –/رويترز  .املتكرر لألسلحة الكيماوية

إلى انتقد الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون، الثًلثاء، الدعوات في لبنان إلى عودة الًلجئين السوريين  .ك

ا على أنه "ال يمكن أن يعود هؤالء الًلجئون قبل وجود حل مستدام لألزمة في بلدهم  ."بلدهم، مشددا

 /26.09.2018 –شام /

ا  .ل ا إلكترونيا قال أليستر بيرت وزير الشرق األوسط في وزارة الخارجية البريطانية يوم األربعاء إن تطبيقا

طق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض ساهمت بًلده في دعمه لتحذير السوريين في املنا

هذه املبادرة التي تمولها املساعدات البريطانية يمكن أن توفر ”في املئة. وأضاف:  27اإلصابات بنسبة 

 –رويترز /“. للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خًللها إلى بر األمان قبل بدء الغارات الجوية

26.09.2018/ 

مليون دوالر إلى املفوضية السامية لألمم املتحدة  135يوم الجمعة، أنها بصدد تقديم أعلنت أملانيا،  .م

 –/شام  .لشؤون الًلجئين ملساعدتها في التعاطي مع أزمة الًلجئين السوريين في األردن ولبنان

29.09.2018/ 

 

 الدول العربية .4

ا أرد .أ ا اقتصاديا ا إلى دمشق في قال رئيس البرملان األردني عاطف الطراونة، إن وفدا ا سيتوجه قريبا نيا

ا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن. /شام  إطار التحضير لفتح املعابر الحدودية، مشيرا

– 03.09.2018/ 

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي األردنية الدكتورة ماري قعوار، إن األردن ملتزم بسياسته  .ب

حين عودتهم الطوعية إلى بًلدهم، ولن يطبق اإلعادة القسرية على  املتعلقة باستضافة الًلجئين إلى

 /07.09.2018 –الًلجئين السوريين. /شام 

 

 إيران .5

“ تطهير”قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، يوم اإلثنين، خًلل زيارة لدمشق إنه يجب  .أ

ورية جميعها ويجب أن تبدأ يجب املحافظة على األراض ي الس”وأضاف  .محافظة إدلب من املقاتلين

ا ويجب أن يعود النازحون إلى عائًلتهم  .“الطوائف واملجموعات جميعها جولة إعادة البناء جماعيا

 /03.09.2018 –رويترز /
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قال مستشار مرشد الثورة اإليرانية للصناعات العسكرية، حسين دهقان، إن إيران ستدعم نظام  .ب

 /09.09.2018 –القوات األميركية املوجودة في سورية. /شام األسد في حال حصول مواجهة بين قواته و 

أعلن املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، اإلثنين، أن بًلده ال تنوي املشاركة في أي عملية  .ج

حل  قضية إدلب بشكل ال “عسكرية على إدلب إلى جانب قوات النظام. وقال: 
ُ
نحن مصممون على أن ت

ا ُيلحق الضرر بالشع ب السوري، ونقوم بطرح بعض القضايا خًلل اتصاالتنا مع تركيا وروسيا، وأعلن 

ا أن وجودنا في سورية يقتصر على الدعم االستشاري، ولن نشارك في أي عملية  –جيرون /”. مرارا

17.09.2018/ 

ركيا وروسيا قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، يوم الثًلثاء، إن الدبلوماسية بين إيران وت  .د

 /18.09.2018 –/رويترز  .نجحت في تفادي الحرب في إدلب

قال علي شمخاني أمين املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة  .ه

 /27.09.2018 –/رويترز  .الجيش السوري وحلفائه

 

 تركيا .6

بعاء، أن قصف محافظة إدلب السورية أمر ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم األر  .أ

ا أن أنقرة ستضغط في قمة مقررة يوم الجمعة في طهران من أجل  خاطئ ويجب أن يتوقف، مضيفا

 /05.09.2018 –/رويترز  .الخروج بقرار لوقف مثل هذه الهجمات

بلغت أقص ى قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن قدرة تركيا على استقبال الًلجئين  .ب

مداها في مؤشر على إحجام أنقرة عن استقبال مزيد من الًلجئين في حال حدوث تدفق من إدلب 

 /07.09.2018 –/رويترز  .السورية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، الرئيسين اإليراني والروس ي إلى املوافقة على وقف  .ج

ا”هذا االتفاق سيكون إطًلق نار في محافظة إدلب، وقال إن مثل   /07.09.2018 –/رويترز  .للقمة“ نصرا

لن تقف موقف املتفرج ولن تشارك في ”قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن تركيا  .د

 .إذا غض العالم الطرف عن قتل عشرات آالف لدعم أجندة الحكومة السورية“ مثل هذه اللعبة

 /07.09.2018 –رويترز /

ر الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بًلده ال تتحمل مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من قال وزي .ه

 /10.10.2018 –/شام  .محافظة "إدلب" السورية من جراء الهجمات، لكنهم لن يتخلوا عن إنسانيتهم
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سبب قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثًلثاء، إن الهجوم الذي ينفذه النظام على إدلب سي .و

على املجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال “وأكد أن  مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا، وغيرهما.

هجوم إدلب؛ ألن تكلفة املواقف السلبية ستكون باهظة، وال يمكننا ترك الشعب السوري لرحمة 

 /11.09.2018 –جيرون /”. األسد

ين، إن تركيا وروسيا قررتا إقامة منطقة منزوعة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم اإلثن .ز

على أن تقوم قوات تركية  .السًلح بين مقاتلي املعارضة وقوات الحكومة في محافظة إدلب السورية

 /17.09.2018 –/رويترز  .وروسية بعمل دوريات في املنطقة لضمان احترامها

ثًلثاء، إن املعارضة السورية في إدلب ستبقى قال إبراهيم كالين املتحدث باسم الرئاسة التركية، يوم ال  .ح

 –/رويترز  .في املناطق نفسها املوجودة فيها اآلن في إطار االتفاق الذي وقعت عليه تركيا وروسيا

18.09.2018/ 

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثًلثاء، أنه سيجري فتح طريقين دوليتين من مدينة  .ط

والًلذقية، ضمن االتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروس ي والتركي أمس  حلب إلى كل من حماة

 /18.09.2018 –/سمارت  .اإلثنين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثًلثاء، إن مسؤولين في أجهزة االستخبارات  .ي

 –/رويترز  .واألمن التركية والروسية سيبحثون وضع الجماعات املتشددة في إدلب السورية

18.09.2018/ 

قال املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الجمعة إن تركيا والواليات املتحدة أوشكتا على  .ك

إكمال العمل على دوريات مشتركة في منطقة منبج في شمال سورية، وإن هذه الدوريات والتدريبات 

ا  /21.09.2018 –/رويترز  .املشتركة ستبدأ قريبا

وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، إنه جرى االتفاق على حدود املنطقة املنزوعة السًلح املقرر  قالت .ل

وأضافت أن الحدود املتفق عليها تأخذ في  .سورية خًلل اجتماعات مع لجنة روسية -إقامتها في إدلب 

 /21.09.2018 –/رويترز  .الحسبان الهيكل الجغرافي للمنطقة وأماكنها السكنية

ا هي قا .م ل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن املشكلة األكبر بالنسبة إلى مستقبل سورية حاليا

 /23.09.2018 –املستنقع اإلرهابي املتنامي شرق الفرات تحت رعاية بعض حلفاء تركيا. /شام 

ي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم اإلثنين، إن بًلده ستتخذ إجراء شرق نهر الفرات ف .ن

 /24.09.2018 –/رويترز  .سورية، وستقيم مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غرب سورية
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مساعي السًلم السورية، في “األربعاء، أنه ال يمكن أن تستمر  رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس التركي .س

ا: "إن الجماعات املسلحة بدأت االنسحاب من  ظل بقاء بشار األسد على رأس السلطة". وقال أيضا

ا التفاق سوتش ي". /جيرون 
ا
 /26.09.2018 –املنطقة منزوعة السًلح في محافظة إدلب، تنفيذ

 

 إسرائيل .7

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومة بًلده مصممة على منع "إيران ووكًلئها"  .أ

 –/سمارت  .ةمن إقامة قواعد عسكرية في سورية، إضافة إلى منعها من إنتاج أسلحة عالية الدق

06.09.2018/ 

« يوجد مستقبل»أعلن وزير االستخبارات واملواصًلت اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزعيم حزب  .ب

املعارض، يائير لبيد، أن تصريحات السفير األميركي في "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، تعد  فرصة 

/شام  ."املحتل إلى "إسرائيل تاريخية لًلعتراف الرسمي من الواليات املتحدة بضم الجوالن السوري

– 08.09.2018/ 

ا من الجهد  .ج لعدم ”قالت إسرائيل، يوم الخميس، إنها لن توقف ضرباتها في سورية لكنها ستبذل مزيدا

أفعال غير مسؤولة وغير ”مع القوات الروسية، وذلك بعد أن اتهمتها موسكو بارتكاب “ االشتباك

 –/رويترز  .ق الخطأ بنيران سورية أطلقت من األرضأدت إلى إسقاط طائرة روسية عن طري“ ودية

20.09.2018/ 

يوم الخميس، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام  ،أفيغدور ليبرمان أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي .د

 .السوري أسقطت الطائرة الروسية، بعد مغادرة الطائرات اإلسرائيلية املنطقة وعودتها إلى قواعدها

 /20.09.2018 –جيرون /

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثًلثاء، إن إسرائيل ستواصل عملياتها  .ه

العسكرية في سورية بعد أن أعلنت روسيا أنها ستزود حليفتها سورية بنظام صاروخي متطور مضاد 

 /25.09.2018 –/رويترز  .للطائرات

الخميس، إن إسرائيل على استعداد إلعادة فتح  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، يوم .و

معبر القنيطرة مع الشطر الخاضع لسيطرة سورية من هضبة الجوالن بعد أن استعادت قوات 

 /27.09.2018 –/رويترز  .الحكومة السورية السيطرة على تلك املنطقة من مقاتلي املعارضة
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 ة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصل األمم املتحدة .8

مانويل فونتين، أن أكثر من  أكد مدير برامج الطوارئ في منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( .أ

 .مليون طفل يعيشون في إدلب معرضون للخطر في حال بدء النظام حملة عسكرية على املنطقة

 /01.09.2018 –جيرون /

ألف شخص مهدد بالنزوح  700قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، إن حوالى  .ب

 /01.09.2018 –قوات النظام السوري محافظة إدلب /سمارت  في حال هاجمت

قال املبعوث الخاص لألمم املتحدة ستيفان دي ميستورا، إن املحادثات املقرر أن تجريها قوى رئيسة  .ج

ا في سورية ستكون  ا دستوريا ملية لع“ لحظة حقيقة”هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصًلحا

 /04.09.2018 –سياسية ذات صدقية. /رويترز 

قال محققون من األمم املتحدة، يوم األربعاء، إنهم وثقوا استخدام القوات الحكومية السورية لغاز   .د

الكلور املحظور ثًلث مرات في هجمات تمثل جرائم حرب، وحثوا القوى العاملية على املساعدة في تجنب 

 /12.09.2018 –/ ىرويترز  .خيرة للسيطرة على إدلبفي املعركة األ “ مذبحة”وقوع 

قال )التحالف العاملي لحماية التعليم من الهجمات( في تقرير له، اليوم الجمعة، إن نحو مليوني طفل  .ه

سوري يعدون متسربين من املدارس، بسبب تضرر املدارس واملؤسسات التعليمية من جراء القصف 

أكثر من نصف املدارس “وذكر التقرير أن  ام السوري وحلفاؤه.والهجمات العسكرية التي نفذها النظ

ا ”في سورية تعرضت لتدمير جزئي، وأن واحدة من بين كل عشر مدارس تعرضت للتخريب الكامل ، الفتا

 –جيرون /”. أكثر من نصف الهجمات املسجلة على املدارس في العالم كانت في سورية“إلى أن 

14.09.2018/ 

ة الدولية املحايدة للتحقيق بالجرائم" في سورية كاترين ماركي أويل، أن خبراء أكدت رئيسة "اآللي .و

"اآللية" ومحققيها جمعوا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سورية. وأضافت أن 

حكومة األسد لم تستجب بعد لطلباتها زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك. وشددت 

ى أهمية محاسبة املسؤولين عن الجرائم في سورية من األطراف جميعها لتحقيق سًلم دائم فيها. عل

  /14.09.2018 –شام /

في بيان أصدرته أمس الجمعة، بأن النظام السوري استخدم الذخائر  منظمة العفو الدولية أفادت .ز

ا، ما ال يقل عن  أيلول/ سبتمبر، في قصفه الشطر  10و 7مرة، في املدة ما بين  13العنقودية املحرمة دوليا

ا، وإصابة  14الجنوبي من محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل   –/جيرون  .آخرين 35مدنيا

15.09.2018/ 
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إعادة إعمار “قال أدما دينغ، مستشار األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة الجماعية، أمس األربعاء: إن  .ح

أن يتمكن السوريون من تحقيق “رب عن أمله في وأع”. سورية قد تستغرق أكثر من نصف قرن 

ا أنه يأمل في أال يرى ”املصالحة القائمة على املواطنة، ال على االنتماءات الدينية أو العرقية ، مضيفا

ا من أجل بًلدهم“  /20.09.2018 –جيرون /”. شيعة وسنة وعلويين، بل سوريين يعملون معا

 

 أخرى  .9

طراف كلها التي لها تأثير في سورية الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية ناشد البابا فرنسيس يوم األحد األ  .أ

ا من قوات الحكومة السورية
ا
ا وشيك  –/رويترز  .املدنيين في محافظة إدلب التي تترقب هجوما

02.09.2018/ 

نحن باقون في سورية حتى بعد تسوية إدلب، ”قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا:  .ب

 /19.09.2018 –رويترز / “.السورية القيادة وبموافقةا هناك مرتبط بالحاجة وبقاؤن

عدم تسهيل التطهير املذهبي أو »وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط لإلسهام في إعمار سورية، بينها  .ج

 ، محذرين من املساهمة مع روسيا في عملية«إجراء إصًلحات في القطاعين األمني والقضائي»و« العرقي

 /27.09.2018 –اإلعمار قبل تلبية الشروط؛ ألن ذلك قد يؤدي إلى "مسؤولية قانونية". /شام 

رة حول سورية، )أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة  .د
 
دعا وزراء خارجية املجموعة املصغ

 األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، إلى 
َ
ل اجتماع “والسعودية ومصر واألردن( املبعوث تنظيم أو 

فة بصياغة دستور، في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد
 
وقال  ”.للجنة مكل

ندعو إلى عقد اجتماع، في أسرع وقت ممكن، للجنٍة دستورية ذات صدقية “الوزراء في بيان لهم: 

ا ال  سسا
ُ
باشر أعمال صياغة دستور سوري جديد، وتضع أ

ُ
ة ونزيهةومفتوحة للجميع، ت ”. نتخابات حر 

 /28.09.2018 –جيرون /

 

 حادي عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية

نقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن  "الحرب التي بين الحربين"في مقالها االفتتاحي بعنوان  .1

ا غير رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، عاموس يدلين، قوله "إن إسرائي ل تبذل جهدا

مسبوق ملنع تثبيت الوجود اإليراني في سورية سواء على الصعيد العسكري أم الدبلوماس ي، وأنها 

تستنزف القوة العسكرية اإليرانية في سورية من دون االنزالق ملواجهة شاملة، وإن الجيش 
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ومدى دقته، وأثره  اإلسرائيلي يركز على نجاعة القصف الذي يستهدف القوات اإليرانية في سورية،

 .االستراتيجي في إضعاف الوجود اإليراني هناك"

يقول يادلين إن الخطر األكبر على إسرائيل آٍت من الجبهة الشمالية، حيث يتعزز الوجود اإليراني 

في سورية، ويضيف أن الجهد الدبلوماس ي الذي بذل مع روسيا إلخراج إيران لم يعط ثماره، وهو 

 لعمليات القصف. ما أعطى مساحة أكبر 

وشدد يادلين على أن التركيز اإلسرائيلي ينصب على املعركة بين الحربين، حرب النظام الوشيكة 

على إدلب، وحرب إسرائيل على املواقع العسكرية اإليرانية في سورية ولبنان، وهذه الحرب "البينية" 

أجيل الحرب القادمة من خًلل تهدف إلى منع التعاظم واملس بالقدرة وباألسلحة املتطورة. ألن "ت

 /06.09.2018 – 21األثر الردعي أمر بالغ األهمية إلسرائيل". /عربي 

 

نشرت مجلة "فورين بوليس ي" مقاال للباحث في معهد القدس للدراسات االستراتيجية جوناثان  .2

ا في الحرب السوريةسباير، بعنوان "  " يقول فيه إن إسرائيل دخلت رسمإسرائيل تشارك رسميا
ا
يا

ا الحرب األهلية السورية وباسم مواجهة إيران، وإن هذه الحرب لم تعد مقتصرة على الجو،  وعمليا

بل اشتملت على ضربات قريبة من الحدود العراقية السورية وعمليات تصفية لباحثين وقادة. ويرى 

ة، لن الكاتب أن "الهدف الرئيس هذه الحرب، وهو إجبار إيران على الخروج بالكامل من سوري

يتحقق في ضوء هذه االستراتيجية، إال أن منع إيران من التمترس في سورية وتقوية مركزها هما في 

 متناول اليد".

يقول الكاتب إن "النهاية املحتومة للتمرد السوري أدت إلى هذا التحول... فمنذ بداية هذا العام بدا 

ا إلسرائيل أن املعارضة املسلحة على حافة الهزيمة، وهذا بسبب التدخل الروس ي واإليراني،  واضحا

ولهذا لم تكن إسرائيل لترض ى بدور املراقب، والسماح ببنى تحتية وسياسية إيرانية مستقلة على 

األرض السورية إلى جانب قواعدها العسكرية القائمة في لبنان والعراق، ولهذا بدأت الهجمات 

 لك".اإلسرائيلية الستهداف البنى التحتية الناشئة بعد ذ

يشكك الكاتب في قدرة إسرائيل على النجاح في مسعاها بإخراج إيران من سورية، وبخاصة أن إيران 

 ضخمة في مشروعها، وأنفقت 
ا

مليار دوالر فيها منذ بداية الحرب فقط، "إضافة  30استثمرت أمواال

ية، مثل قوات إلى أن املشروع اإليراني متعدد الوجوه، ويضم خلق بنى داخل القوى األمنية السور 

الدفاع الوطني، ونشر املليشيات والهجمات الجوية، وعليه فإن غارات جوية وعمليات تصفية 

 ليست كافية لدفع إيران إلى الخروج من سورية".
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ويختم الكاتب مقاله بالقول: "يمكن النظر للحملة اإلسرائيلية على أنها جزء من جهد مشترك يضم 

ة على إيران وجهد آخر لدول إقليمية، وبسبب االستثمار اإليراني عقوبات مالية واقتصادية أميركي

الكبير والهجمات اإلسرائيلية املتقطعة، فإن املعركة التي أمامنا ستكون طويلة ومفتوحة". /عربي 

21 – 10.09.2018/ 

 

 بعنوان .3
ا

: "إدلب تجمع رؤية واشنطن وأنقرة في مجلة فورين بوليس ي األميركية نشرت مقاال

جاء فيه أنه على الرغم من اختًلف الرئيسين ترامب وأردوغان، فإن تجنب كارثة إنسانية سورية" 

ويرى كاتب املقال أن الواليات املتحدة ما تزال تملك  .جديدة في سورية هو مصلحة مشتركة لكليهما

ا ما حدث في حلب  .األدوات الًلزمة للحؤول دون حدوث كارثة إنسانية تفوق كثيرا

ا ملعارض ي نظام األسد من أنحاء سورية كلها، واآلن لم بحسب الكاتب ف إن إدلب أصبحت مستقرا

يعد ثمة مكان يمكن لهؤالء التوجه إليه، كما أن املعركة قد تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من الًلجئين 

سماح ، وال2016باتجاه تركيا، ما قد يدفع األتراك إلى إعادة النظر في بنود اتفاقهم مع األوربيين عام 

 بتدفق الًلجئين باتجاه أوروبا، ما قد يدفعها مرة أخرى إلى حالة من الفوض ى.

يقول الكاتب إن عدم القيام بأي ش يء لوقف الهجوم على إدلب من شأنه أن يقوض سياسة 

الواليات املتحدة التي تسعى للدفع بعملية جنيف السياسية من جديد وتطبيق مقتضياتها إلنهاء 

ا وسمحت لألسد وحلفائه الروس واإليرانيين لكن "إذا  .الحرب لم تحرك الواليات املتحدة ساكنا

بالتقدم نحو إدلب، وتشريد مئات آالف من املدنيين، وربما استخدام األسلحة الكيماوية، فإن ذلك 

 .سيضعف من موقف الواليات املتحدة، ومن قدرتها عدم التأثير في املرحلة األخيرة من الصراع"

على الرئيس األميركي أن يوضح لبوتين أن الواليات املتحدة ستعرقل كل جهد روس ي لذلك ينبغي 

 إلعادة إعمار سورية إذا ما أعطت موسكو الضوء األخضر لهجوم األسد على إدلب. 

أما تركيا، فبوجودها العسكري املحدود في إدلب، استطاعت ردع قوات النظام وروسيا وإيران، وإن 

ا للدخول في مواجهة مباشرة معها. وتركيا، وترفض الواليات املتحدة كان ذلك بشكل مهتز، تج نبا

ا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وتدفقات موجات كبيرة من الًلجئين ا جديدا  .هجوما

ا لغير سبب، لكن في حالة إدلب، تجد الدولتان  -صحيح أن العًلقات التركية  األميركية تشهد توترا

ا في إدلب خطوة إيجابية نحو تحسين العًلقات نفسيهما في الجانب ن فسه، وقد يكون عملهما معا

بينهما، لذلك يرى الكاتب أن على الواليات املتحدة االستمرار في خلق غطاء دبلوماس ي كبير لتركيا في 

 –الوقت الذي تتفاوض فيه مع روسيا وإيران ونظام األسد. /مركز الجسر للدراسات 

17.09.2018/ 
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ا بعنوان "صحيفة فيل .4 هل أجهض اًلتفاق الروس ي التركي الهجوم على يت األملانية نشرت تقريرا

" تناول االتفاق الروس ي التركي بشأن محافظة إدلب، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السًلح في إدلب

ا أن من شأن هذا االتفاق "أن يجهض الهجوم العسكري على هذه املنطقة".  املحافظة، مفترضا

ر إنه على الرغم من حالة التفاؤل التي أطلقها االتفاق "املفاجئ"، إال أنه طرح باملقابل يقول التقري

تشرين  15جملة من التساؤالت حول التفاصيل املتعلقة باملنطقة العازلة، التي سيجري إنجازها في 

 األول/ أكتوبر املقبل، وحيال هذا الشأن، قال بوتين: لم نتفاوض بعد بشأن عدد من القضايا

ا من الحلول".  الصعبة. ويجب علينا أن نجد مزيدا

وبحسب التقرير فإن "أكبر مشكلة تؤرق الروس هو هيئة تحرير الشام، فبعد إبرام االتفاق الروس ي 

التركي، يجب على هذه امليلشيات املسلحة أن تنسحب من املنطقة العازلة برفقة املجموعات 

ا إلى أن تركيا "خ ًلل األشهر األخيرة، حاولت في كثير من املرات إقناع املتطرفة األخرى"، مشيرا

 /18.09.2018 – 21امليليشيات املتطرفة باالنتقال إلى شمال سورية، لكن من دون جدوى". /عربي 

 

"مستقبل التحالف الروس ي نشر موقع "ذا أتًلنتك" تقريرا للكاتب كريشناديف كاالمور، حول  .5

ب مخاطر انهيار هذا التحالف في ضوء التطورات الخطيرة تناول فيه الكات اإلسرائيلي في سورية"

األخيرة، أي إسقاط الطائرة الروسية بمضادات سورية واتهام روسيا إلسرائيل بالتسبب في 

" إلى النظام السوري واحتجاج 300الحادث، ثم القرار الروس ي بتسليم منظومة الصواريخ "إس 

ن اإلسرائيلي في العمل في األجواء السورية... ما إسرائيل على ذلك بوصفه سيحد من حرية الطيرا

ه الكاتب "نكسة خطرة للتحالف الروس ي السوري".  يعد 

يلفت التقرير إلى أن إسرائيل تريد منع الجماعات اإليرانية من التقدم نحو حدودها، ومن إقامة 

تحويل سورية  قواعد دائمة لها على األراض ي السورية، إضافة إلى ضمان عدم تمكين حزب هللا من

 إلى قاعدة النطًلق عملياته ضدها، والتطورات األخيرة قد تحد من قدرة إسرائيل على ذلك.

يستدرك الكاتب بالقول إن حدة األزمة بدأت بالتراجع، إذ عاد الرئيس بوتين وقدم لهجة تصالحية 

ا"، ويظن أن روسيا وإسرائيل استطاعتا تنح ا مؤسفا
ا
 إن السقوط كان "حادث

ا
ية التناقضات في قائًل

ا، ألن "البلدين يحتاجان إلى بعضهما، فروسيا بحاجة إلى إسرائيل بسبب  الساحة السورية جانبا

عًلقاتها القوية مع الغرب، وإسرائيل بحاجة إلى روسيا؛ ألنها الدولة الوحيدة القوية التي يمكن أن 

ا في تؤثر في أفعال إيران، وربما كان حادث األسبوع املاض ي نكسة موقتة ا دائما ، وليس انفجارا

 /25.09.2018 – 21العًلقات". /عربي 
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ا بعنوان  .6 "انهيار اتفاق إدلب سيكون كارثة على تركيا نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا

أيلول/ سبتمبر الجاري بين الرئيسين التركي  17قال كاتبه إن االتفاق الذي وقع في  وأوروبا"

مكن أن تحصل، والخشية اآلن أن يكون االتفاق محض تأجيل لهذه والروس ي، منع "كارثة" كان ي

 الكارثة، فانهياره يعني موجة ضخمة من الًلجئين السوريين باتجاه تركيا وأوروبا. 

يرى الكاتب أنه، بعد سنوات من السخاء التركي مع الًلجئين السوريين، تنامى استياء واضح لدى 

في املئة من األتراك رغبتهم في إعادة السوريين إلى  85دى نحو الشعب التركي من هؤالء الًلجئين، وأب

وطنهم، بحسب استطًلع للرأي. لذلك ُيخش ى من انهيار االتفاق وتجدد القتال، وتفق الًلجئين مرة 

ا من دخول "متشددين"  أخرى، إذ ستصل إلى أوروبا ولن تقف عند حدود تركيا فقط، وُيخش ى أيضا

 .، وبخاصة أولئك الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وداعشمع النازحين إلى تلك الدول 

وتختم الصحيفة تقريرها بالقول، إنه على قادة العالم الذين سيجتمعون في نيويورك، أن يجدوا 

ا ملنع وقوع تلك الكارثة في إدلب. /الخليج أون الين   مناسبا
ا

 /25.09.2018 –حًل

 

 في الحياة، يرى  ون؟""هل تسير إدلب على طريق لواء اإلسكندر بعنوان  .7
ا

يكتب خالد غزال مقاال

فيه إلى إدلب في طريقها لًللتحاق بتركيا، أو بمعنى أصح تركيا في طريقها لضم إدلب ألراضيها على 

ا في لواء اسكندرون. فسورية بحسب الكاتب تعيش اليوم "حال تقسيم واقعي  غرار ما فعلت سابقا

ا إلى استعمار على األرض" وإن كان في مراحله األولى، ف هي فقدت استقًللها، وأصبحت خاضعة عمليا

ا، إذ ألحق لواء  روس ي له اليد العليا في كل ش يء، وعلى غرار ما فعله االستعمار الفرنس ي سابقا

، فإن تركيا أردوغان التي تقر بدور روسيا، 1939اإلسكندرون بتركيا بعد صفقة بين البلدين عام 

افها في إلحاق إدلب ستـــكون عبر االتفاق مع روسيا. وهذه لم تعد الشبيه بدور فرنسا، ترى أن أهد

ا باتجاه االتفاقات السياسية  تكهنات، فالعًلقات الروسية التركية خطت خطوات مهمة مؤخرا

ا على الرئيس بوتين  والعسكرية واالقتصادية. البلدان يحتاج كل منهـــما إلى اآلخر، ولن يكون صعبا

 األرض مقابل الخدمات التي يؤمنها أردوغان. إعطاء حليفه قطعة من 

أردوغان، بحسب الكاتب، لم يتدخل في سورية طوال السنوات السبع املنصرمة، على الرغم من 

رؤيته أن "سورية كلها صارت مدينة حماه، بل إن ما حصل في حماه يشكل نقطة صغيرة مما أصاب 

ا"، فهو فقط ينتظر اللحظة  سورية من الدمار على يد النظام وحلفائه اإليرانيين والروس خصوصا

 /29.09.2019 –املًلئمة ليقطف ثمار انهيار سورية وتدميرها، وعينه على محافظة إدلب. /الحياة 
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ثاني عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية 

 والعسكرية

ا في  ج األميركيون شهر أيلول/ سبتمبر، وتحديدا لنوا من خًلله مع حكومات مصر وفرنسا منه، ببيان أع 27تو 

ا للتشكيل العاجل  وأملانيا واألردن واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة والواليات املتحدة تأييدهم جميعا

للجنة دستورية "من أجل تحقيق تقدم في جهد األمم املتحدة للوصول إلى حل  سياس ي للصراع في سورية على 

 ".2254من رقم أساس قرار مجلس األ 

ودعت هذه الدول األمم املتحدة ومكتب مبعوث األمم املتحدة الخاص لسورية للعمل، في أسرع وقت ممكن، 

إلى عقد لجنة دستورية ممثلة للجميع وذات صدقية لتبدأ في صوغ دستور سوري جديد، والتمهيد إلجراء 

بمن -محايدة يكون للسوريين املؤهلين جميعهم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف األمم املتحدة في بيئة آمنة و 

 حق املشاركة فيها. -فيهم املغتربين

ا من الخارج وكأنه دفع للعلية السياسية في  هذا اإلعًلن هو مسار استراتيجي أميركي جديد، يبدو نظريا

ا من التساؤالت والغ ا يحل كثيرا موض، سواء لعدم سورية، وعملية التغيير السياس ي املأمول، لكنه في عمقه أيضا

كر، كما يوجد عبارات غامضة، كان يحملها 
ُ
ذكر البيان أي آلية ُملزمة للنظام وحلفائه أن يسيروا وفق ما ذ

 ، من قبيل إجراء انتخابات "في بيئة آمنة ومحايدة".1بدوره بيان جنيف

الشرق األوسط،  أتى البيان بعد أيام من إعًلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون

ديفيد ساتيرفيلد، أن بًلده تظن بأن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن إعادة إعمار سورية ممكن فقط في وجود 

 عملية سًلم بإشراف األمم املتحدة، وأنهم )األميركيين( يعلنون عن ذلك خًلل مباحثاتهم مع روسيا.

ا مع إعًلن مسؤولة أميركية أنه لن يكون ه ناك أي عمل لعودة الًلجئين أو إعادة األعمار في كذلك أتى تزامنا

 ظل وجود األسد، ولن يكون هناك اتصال بالنظام عن طريق أي منظمة دولية.

يؤكد األميركيون واألوربيون أن إعادة إعمار سورية وعودة الًلجئين يمكن شرط عدم وجود رأس النظام 

ائمة لدى األمم املتحدة نيكي هايلي قالت ما دعو السوري وكبار قادته، لكن مندوبة الواليات املتحدة الد

رغم الرئيس السوري بشار األسد على التنحي، لكنها مقتنعة بأنه سيترك 
ُ
للتشاؤم، إذ صر حت بأن واشنطن لن ت

رة لكل سورية  ا ُمدم  منصبه بنفسه، وهي أدى إلى أن هذا األمر غير وارد عند األسد ونظامه بعد أن خاضوا حربا

 السابعة قبل ستة أشهر. أنهت سنتها

ا تجلى بوضوح هذا الشهر، إذ لم تتوقف روسيا عن دعوة  عمليه إعادة اإلعمار وعودة الًلجئين، كانت هاجسا

أوروبا والواليات املتحدة إلى املساعدة من أجل إعادة اإلعمار وإعادة الًلجئين والنازحين، وطالبت برفع 

شيع بين الًلجئين السوريين العقوبات املفروضة على النظام السوري لتس
ُ
هيل تحقيق هذا الهدف، وحاولت أن ت
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أن األوضاع باتت مستقرة واألمن مستتب، ودعتهم إلى العودة إلى العيش من دون خوف، لكنها ترفض ربط عملية 

 عودة الًلجئين أو إعادة اإلعمار باالنتقال السياس ي.

ى، منهم مساعد املندوب الروس ي لدى األمم املتحدة، هذا األمر دعا إليه أكثر من مسؤول روس ي رفيع املستو 

ديميتري بوليانسكي، الذي شدد على أن الدول "يجب أال تربط املساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في 

ا في القدرات املالية ال يفسح لها املجال بالتفكير  ا كارثيا نظام الرئيس السوري بشار األسد" الذي يعاني نقصا

رها بعض األوساط بنحو بإعادة 
قد 

ُ
ا في الكوادر البشرية التي هاجرت أو  300اإلعمار التي ت مليار دوالر، ونقصا

ر عددها بأكثر من نصف الشعب السوري.  نزحت من سورية وُيقد 

وفق استطًلعات -باء الجهد الروس ي كله بالفشل، فلم يعد إلى سورية أي مهاجر أو الجئ، فالًلجئ السوري 

العودة إلى سورية ألسباب عدة، على رأسها عدم توافر األمن واالستقرار وسيادة القانون والحق، يرفض  -رأي

واملحسوبية والفساد والقمع، وعدم وجود مؤسسات عصرية تعمل على بناء مجتمع العدالة والحرية والكرامة 

 اإلنسانية، ووجود فروع أمنية جحيمية، ذات سلطات قمعية ُمطلقة.

ا ُيؤثر في النظام الحاكم في سورية، وأقص ى ما تطرح أن تجري عملية إصًلح  ال تريد روسيا  سياسيا
ا

حًل

ا، وتأمل في  ا وليس جوهريا عاد هيكلة األجهزة األمنية شكليا
ُ
جري مصالحات، وت

ُ
وتعديًلت على النظام الحالي، وت

سوري في حرب لم يكن هدفها  عودة الًلجئين وإعادة اإلعمار، وتتناس ى أن النظام السوري تسبب في قتل مليون 

 سوى املحافظة على السلطة والكرس ي.

من الواضح أن السوريين لن يعودوا إلى بلدهم، واإلعمار لن يبدأ، ما لم تنته بيئة القمع والحرب، ويتوفر 

األمان السياس ي واالجتماعي والغذائي، وينتهي القمع الذي تمارسه األجهزة األمنية، ويبدأ الحل السياس ي 

ا بقرارات دولية حاسمة وإلزامية لألطراف كلها.اال 
 نتقالي الديمقراطي الذي يضمن حقوق السوريين، مضمونا
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