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ا

  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
في  28من العسكريين، و منهم املئةفي  72هذا الشهر بسبب العنف، في قتلوا في سورية  اشخص   1102

املئة إلى مجموع في  34أطفال نسبتهم  103قتل منهم  إذمن املدنيين. وكانت حصة األطفال كبيرة هذا الشهر،  املئة

 املئة إلى القتلى املدنيين.في  23مرأة، نسبتهم ا 69النساء  فبلغ عددهم  املدنيين، أما القتلى منالقتلى 

  853رها نف في سورية، بحصيلة مقداتكاد دير الزور تحتكر الع
 

املئة من إجمالي في  77، يشكلون قتيل

، وبقيت جبهة دير الزور مهاعظم قتلى البلد، وهذه الحال مستمرة منذ أشهر، حيث خمدت الجبهات في األرجاء

رتفاع في أوجها، حيث تدور هناك معارك عنيفة لتصفية وجود تنظيم الدولة في آخر معاقله. لكن امللحظ ا

خاصة األطفال والنساء، والسبب املباشر هو كثرة وبلعسكريين في هذه املحافظة، نسبة القتلى املدنيين إلى ا

ا املجازر التي ارتكبها طيران التحالف الحسن، في الريف الشرقي لدير الزور، ي، أهمها مجزرة قرية أبو خصوص 

  53سقوط أكثر من إلى ما أدى حيث قصف طيران التحالف املنازل املحيطة بمسجد القرية، 
 

 20بينهم  قتيل

 
 

  19بينهم  اشخص   19. ومجزرة بلدة الشعفة التي أودت بحياة طفل
 

 سيدات.  5و  طفل

اليوم العاملي ملناهضة العنف وفي تقرير أصدرته بمناسبة -ان ة لحقوق اإلنسالشبكة السوريوثقت 

  28226، و امرأة 27226مقتل  -ضد املرأة
 

على يد  ىمهم قض معظ وحتى اآلن، 2011منذ عام  ةوريفي س طفل

 .قوات النظام السوري وحلفائها

بنضالهما السلمي رائد الفارس  نختم في موضوع الضحايا بخبر اغتيال الناشطين اإلعلميين املعروفين

 محافظة إدلب. في وحمود جنيد، في بلدة كفر نبل 

ه في بادية الشام، على ء وجود تنظيم الدولة في آخر معاقلاألبرز في املشهد امليداني هذا الشهر هو إنها

نظيم الدولة يد قوات النظام وحلفائها، واستئناف قوات سوريا الديمقراطية هجومها البري على آخر معاقل ت

من في الريف الشرقي لدير الزور. وكذلك الهجوم بغاز الكلور على أحد أحياء حلب الذي أدى إلى إصابة أكثر 

إثره بقصف مواقع  فيظام واملعارضة، وقامت الطائرات الروسية التهامات بشأنه بين الن، وتبادل اشخص 100

ه إسرائيل ضد مواقع عسكرية إيرانية خي الذي قامت بالهجوم الصارو  ايض  أللمعارضة املسلحة في إدلب. يبرز 

 ريف دمشق، وفي القنيطرة.     في في منطقة الكسوة 

ويمكننا اإلشارة إلى حدثين بارزين، األول هو صدور مذكرات اعتقال  الشهر،لعدالة نصيب هذا كان ل

ة، هم على مملوك رئيس مكتب دولية عن االدعاء العام الفرنس ي، بحق ثلثة مسؤوليين أمنيين كبار في سوري

ي الجوية، وعبد السلم محمود من كبار الضباط ف ستخباراتاألمن الوطني، وجميل الحسن رئيس إدارة اال 

                                                             
 .التقرير يغطيها التي الزمنية ةرحليقصد باملدة امل 1
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بالجائزة الفرنسية األملانية لحقوق  ،أنور البنياملعارض املحامي السوري  الجوية. والثاني هو  فوز  تخباراتساال 

ا   .لجهده في الدفاع عن حقوق اإلنساناإلنسان وسيادة القانون، تكريم 

 في الحراك السياس ي حول سورية نرصد حدثين رئيسين، األول هو انعقاد جلسة خاصة ملجلس األمن

ي حول سورية، قدم فيها املبعوث األممي ديمستورا مطالعة حول تطورات العملية السياسية وصعوبات الدول

يء، ما قد يعزز احتمال تخلي األمم املتحدة عن جهدها تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تسفر الجلسة عن ش 

 بشأن العملية السياسية في سورية مع نهاية هذا العام. 

دون جدوى، حيث خرجت من ا ولة الحادية عشر من مباحثات آستانة، أيض  اد الجوالثاني هو انعق

كانت على جدول أعمالها، وأهمها ي تقد يذكر في امللفات األربع التي أدون تحقيق من ببيان يؤكد العموميات، 

لموس تقدم مأن اللقاء فشل في تحقيق أي  -االذي حضر مراقب  -علن ديمستورا أل اللجنة الدستورية. وقد تشكي

 على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية.  

 

 الضحاياا: ثانيا 

 2بيانات عن الضحايا 

توزعهم بحسب الفئات وبحسب نوفمبر و  /2( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر تشرين1الجدول رقم )

 املحافظة

 
 

                                                             
  :البيانات على ملحظات. 1

إهمالها أو إيرادها في الفقرة )ب. أخبار عن الضحايا(. لذلك  جري ي للتسجيل، ويمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفإه جري ي -

 .أقل من العدد الحقيقي الب  يكون العدد املسجل لدينا غا

 .يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات ل،في أعداد القتلى املسجلين من الرجا اوهمي   االقتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاع   دنع الفئات، في تفصيل دون  من أعداد ورود عند -

 .قطف 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

%

%04050013245515032639179772مقاتل

%00020037130017701039طفل

%000101024000610696امرأة

%0030000193400176013312رجل مدني

%00330132851002214030528مج القتلى المدنيين

%0408301427836603485311102100مج القتلى حسب المحافظة

%0%4%1%0%0%1%2%8%6%0%0%0%77%0%100%

ضحايا شهر تشرين2 / نوفمبر - حسب الفئة
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 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم 
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 وبحسب وسيلة القتل بحسب نوفمبر وتوزعهم /2تشرين ضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم ل جدو وال

 املحافظة 

 
 

 ( 2سة في الجدول رقم )والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئي
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%

%02900013234731032324147343اشتباكات ومعارك عادية

%0110000000000496050746قصف جوي

%00500032712001240727مفخخات وألغام

%0020000120004091تعذيب وإعدامات

%000001141200150242اغتيال وقنص

%00130004900000172أخرى

%0408301427836603485311102100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%0408301427836603485311102100إجمالي الضحايا

%0%4%1%0%0%1%2%8%6%0%0%0%77%0%100%

ضحايا شهر تشرين2 / نوفمبر - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية

أسلحة محرمة دولياً
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى وتوزعهم 

 
 

 حسب العدد بحسب املحافظة، مرتبة بنوفمبر  /2توزع ضحايا تشرينني اآلتي فيبين أما الرسم البيا
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 بيانات مقارنة 

ين على نوفمبر، موزع /2لغاية تشرين 2018 ( يعطي فكرة عن كامل ضحايا العام3رقم ) تيالجدول اآل

 أساس الفئات واألشهر

 
 

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

 
 

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%1330106216278499107519856317488837971057369مقاتل

%25%16634028110048928471243510313449طفل

%16%12322916276314662471813698766امرأة

%65%36383693224614923028517287107133354023رجل مدني

%106%652140513754222283684312901291553050576038مج المدنين

%198224673002127111381119141692187710381102016333107مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية تشرين2/ نوفمبر - موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 ،نوفمبر /2لغاية تشرين – 2018م فكرة تفصيلية عن ضحايا عام د( أدناه يق04والجدول رقم )

 حسب األشهربو ة القتل حسب وسيلبموزعين 

 
 

 أعله 04توضح ما ورد في الجدول رقم ة تياآلوالرسوم البيانية 

 

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%117010251360636591526756320465586473790852اشتباكات وقصف أرضي

%66713291560434385425484294301322507670844قصف جوي

%967146827872881182942727945مفخخات وألغام

%20151110102533141372093312تعذيب وإعدامات

%22191944495849402950244033اغتيال وقنص

%78652513681618171291أخرى

%000600000000600كيماوي

%198224673002127111381119141692187710381102016333107مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية تشرين2 / نوفمبر )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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حسب املحافظات ب  ،نوفمبر /2لغاية تشرين 2018بين توزع ضحايا عام ( ي05رقم )ي تاآلالجدول 

 حسب األشهر:بو 

 
 

 أعله 05رقم  توضح بيانات الجول ية تاآلوالرسوم البيانية 

 
 

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%30491562683592603008736دمشق

%3501004139618778361301246740338524ريف دمشق

%406011672015849513822810017درعا

%2000157322461134333السويداء

%1611163181000470القنيطرة

%1930611092296182143172حمص

%101272034592269288273412حماة

%2945647025732514091447583203314حلب

%48126023712512314592136747566181413أدلب

%0000000030030طرطوس

%00150715300203721الالذقية

%1663241161184620الرقة

%648457442412328533376316578797853574040دير الزور

%0438299013529312121الحسكة

%19822467300212711138111914169218771038110216333115مجموع

توزع ضحايا العام 2018 لغاية تشرين2/ نوفمبر )حسب المحافظات وحسب األشهر(
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 أخبار عن الضحايا 

في  اإعلمي    689وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" في تقرير لها الجمعة، مقتل ما ال يقل عن  .1

حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقد سقط معظمهم على يد  2011ذ  مطلع عام رية منسو 

 /02.11.2018 –ا. /سمارت قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له

عذيب على يد األطراف  اشخص   949قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إن  .2 قتلوا بسبب التَّ

 –م السوري. /شام منهم على يد قوات النظا 925كان  2018في سورية منذ مطلع الرئيسة الفاعلة 

03.11.2018/ 

واقعة في الجيب سة والشعفة الن وبلدتي السو نفذت طائرات التحالف الدولي مجزرة في بلدة هجي .3

عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات قبيل عصر اليوم، حيث قتلت ” الدولة اإلسلمية“األخير لتنظيم 

  /03.11.2018 –نساء. /املرصد السوري  5، و18أطفال دون سن الـ  5بينهم  امدني   14الطائرات 

جرت  في املئة 83من ضمنهم أكثر من  مواطن سوري داخل معتقلت النظام، آالف 104قتل أكثر من  .4

ر من عام وشهر تشرين األول/ أكتوب 2013الواقعة ما بين شهر أيار/ مايو من عام ة د  املتصفيتهم في 

ِتلواألف معتقل  30 لى. منهم ما يزيد ع2015
ُ
 /09.11.2018 –في سجن صيدنايا. /املرصد السوري  ق

  53زور الشرقي إلى ير الريف دضحايا مجزرة البقعان في ارتفع عدد  .5
 

، قضوا بقصف طائرات قتيل

 –هجين. /شام دينة الحسن )البقعان( التابعة مل يأبالتحالف الدولي ملنازل املدنيين في قرية 

19.11.2018/ 
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  28226وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها الثلثاء، مقتل  .6
 

سورية منذ عام   فيطفل

 /20.11.2018 –منهم. /سمارت  في املئة 80م السوري ات النظاقتلت قو  إذ، 2011

ناسبة اليوم العاملي ملناهضة ثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األحد، في تقريرها السنوي بمو  .7

معظمهم قضوا على يد قوات النظام  ،2011منذ عام  ةة في سوريامرأ 27226العنف ضد املرأة، مقتل 

 /25.11.2018 – /سمارت .السوري وحلفائها

جثة جديدة من مقبرة  11انتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ"مجلس الرقة املدني" اإلثنين،  .8

ويستمر " فريق االستجابة" بانتشال الجثث من املقابر  ،" الجماعية في مدينة الرقة"البانوراما

 2620 شلها خلل تسعة أشهر نحوبلغ عدد الجثث التي انت إذة وتحت أنقاض املباني املدمرة، الجماعي

 /27.11.2018 –/سمارت  جثة.

 

 
ا
 التغييب القسري : اثالث

ا من مدينة الشعفة شرق مدينة دير الزور، بتهمة شخص   35اعتقل تنظيم "الدولة اإلسلمية"  .1

 /04.11.2018 –/سمارت  .(التعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد

لتحالة اعتقال  488سان اليوم، إن ما ال يقل عن قالت الشبكة السورية لحقوق اإلن .2 ِ
في  ُسج 

من حصيلة  في املئة 87، مؤكدة مسؤولية النظام السوري عما ال يقل عن أكتوبر /تشرين األول 

عسفية. . حتى تاريخه 2018طلع حالة اعتقال تعسفي منذ م 6597التقرير  ووثق االعتقاالت التَّ

 /05.11.2018 –شام /

/املرصد  الشرقية دمشقغوطة في عدة مدن ومواطنة من  امواطن   26النظام  اتاستخبار اعتقلت  .3

 /05.11.2018 –السوري 

أنها تمكنت من توثيق أسماء  ء،فلسطينيي سورية( أمس الثلثاأعلنت )مجموعة العمل من أجل  .4

 من األطفال  25الجئات فلسطينيات في سجون النظام السوري، إضافة إلى  108
 

معتقل

 /07.11.2018 –/جيرون  نين.الفلسطي

  11مر النظام السوري بنقل أ .5
 

ريف في  من سجن حماة املركزي، إلى سجن صيدنايا العسكري معتقل

ن مدنيون اعتقلهم النظام على خلفية و املعتقلوهؤالء  هم.حكام إعدام مؤجلة بحقلتنفيذ أ دمشق،

 /07.11.2018 –ت . /سمار 2016م اإلعدام بحقهم عام احكأظاهرات وأصدر تالخروج ب
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 19قال التلفزيون الرسمي يوم الخميس إن القوات الحكومية السورية أنقذت مجموعة تضم   .6

 
 

/رويترز  .تموز  /السويداء السورية في يوليو الدولة اإلسلمية في مدينة ظيمتن م خطفهامرأة وطفل

– 08.11.2018/ 

اعتقال وم، بتمبر الفائت وحتى اليمنذ أوائل شهر أيلول/ سلحقوق اإلنسان املرصد السوري وثق  .7

مختلفة  ألسباب وذرائع ،من مختلف املناطق اسوري   امواطن   342ا ال يقل عن ملأجهزة النظام األمنية 

 ،ومتخلفين عن الخدمة اإللزامية في جيش النظام ،الشمال السوري صل مع أقرباء فيكالتوا

 /13.11.2018 –العسكرية. /املرصد السوري خدمة الوالتهرب من 

دخل إضراب معتقلي السجن املركزي في مدينة حماة يومه الثامن، وقال مصدر خاص من السجن  .8

تقلين عن الطعام وكيفية التوصل السجن وينظر في أمر إضراب املعإن وزير عدل النظام سيأتي إلى 

 فيا داخل السجن وهم مستمرون إن الوضع يزداد سوء   ،قال معتقلون و إلى حلول حول األمر. 

النظام السوري االجتماع باملندوب الروس ي في قاعدة  وقد طلبوا من وفد ،اإلضراب عن الطعام

 /20.11.2018 –سمارت / .دون أي ردمن ، حميميم العسكرية

  14اعتقلت قوات النظام السوري  .9
 

. ا في الجيش السوري الحر قرب بلدة الحارة في درعا سابق  مقاتل

 /22.11.2018 –سمارت /

 ي الحر السبت، عملية تبادل أسرى مع قوات النظام السوري برعاية روسيةيش السور أجرى الج .10

اح عشرة أسرى بينهم امرأة مقابل إفراج خير سر أطلق األ  إذ، تركية قرب مدينة الباب شرق حلب -

 /24.11.2018 –. /سمارت النظام عن العدد نفسه من املعتقلين من سجونه

 

  وءاللج: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري . 1

في ع الفرات ر دألف سوري عادوا إلى منطقة  260أكار يوم الخميس إن  قال وزير الدفاع التركي خلوص ي .1

 /01.11.2018 –ة. /رويترز شمال سوري

قال األردن يوم الخميس إن محادثات جرت مع واشنطن وموسكو إلخلء مخيم الركبان الذي يقطنه  .2

 /08.11.2018 –. /رويترز ألف نازح سوري 50نحو 

ركبان على سان، الحكومة األردنية مسؤولية معاناة قاطني مخيم الحملت الشبكة السورية لحقوق اإلن .3

وقال الشبكة في تقرير لها األربعاء، إن  النظام السوري. األردنية، إلى جانب قوات -الحدود السورية 

 ألف نازح، مشيرة 50أكثر من إلى إنسانية  إليصال مساعداتلألمم املتحدة عدة األردن رفض طلبات 



 2018 هر تشرين الثاني/ نوفمبرش تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
18 

، حيث تعرضت 2016 ستمبر /ل ملخيم منذ أيلو إلى اة األردنية منعت دخول املساعدات أن الحكوم إلى

إحدى النقاط العسكرية لهجوم من تنظيم "الدولة اإلسلمية خلف قتلى وجرحى في صفوف الجيش 

 /15.11.2018 –/سمارت  األردني.

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

 /تموز ا عادوا إلى بلدهم منذ شهر ا سوري  الجئ   87670اللبناني، إن قالت املديرية العامة لألمن العام  .1

وأضافت أن اللجئين عادوا في إطار "حملت العودة الطوعية" التي تنظمها ومن خلل  املاض ي. يوليو

 /03.11.2018 –/سمارت  التسهيلت التي تقدمها.

ا في النظام السوري ارتكب ثنين: إوزير شؤون النازحين في لبنان، اإل ،معين املرعبي قال .2  أمني 
 

ن مسؤوال

ريف حمص السورية، بعد أن عادت العائلة إلى في ة سورية، في بلدة الباروحة جريمة قتل بحق عائل

 /05.11.2018 –جيرون /من لبنان. ” العودة الطوعية“سورية، ضمن برنامج 

ين جدد في مدينة إسطنبول، وذلك قبل تسجيل أي الجئين سوريوزارة الداخلية التركية أنه لن يُ نت أعل .3

أن عدد السوريين قد كشفت الهجرة وكانت دائرة  ة للسوريين في املدينة.بسبب الكثافة السكانية الكبير 

ا 3.585.738املوجودين في األراض ي التركية بلغ   /05.11.2018 –/شام  سوري 

 لجئين السوريين العائدينعتقلت عشرات من الاإن قوات النظام السوري  أنور البنيحامي املقال  .4

وأضاف أن قوات النظام خلل األيام املاضية.  الحدودية ة املصنع"عبر "نقط ةمن لبنان إلى سوري اطوع  

م بحجة أنه ع األمنيةو سحبت األوراق الثبوتية والوثائق الشخصية من املعتقلين وحولتهم إلى الفر 

ق "تسوية" ما يمنحهم مدة ستة أشهر على األقل مطلوبين للخدمة االحتياطية مع العلم أنهم عادوا وف

 /13.11.2018 –/سمارت  إلتمام أوراقهم.

ملى فقيه، نائب مدير مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة )هيومان رايتس ووتش(:  قالت .5

ن عدم إجبار النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم بشكل سيتركز على ضما“إن عمل املنظمة 

 /15.11.2018 –/جيرون  .”ي قسر 

ا، دخلوا أراضيها من الحدود الجنوبية، وسط تحقيقات معهم سوري   43السلطات الجزائرية  احتجزت .6

 /26.11.2018 –/سمارت  التخاذ قرار بشأن ترحيلهم أو البقاء فيها.

، صباح األرب” لبنانيالجيش ال“أكد ناشطون أن  .7 واعتقاالت، طالت عشرات عاء، حملة مداهمات شن 

نحو “الناشطين في لبنان أن العدد بلغ اللجئين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية، وذكر بعض 

 /28.11.2018 –جيرون /”. امرأة 20شخص، بينهم  300
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 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 تطورات املشهد امليداني . 1

بهدف  ةيوم الخميس في منطقة منبج شمال سوريية دوريات مشتركة ميركأت القوات التركية واأل دب .1

 /01.11.2018 –. /رويترز كراد حلفاء واشنطنتجنب وقوع مواجهات بين تركيا واأل

عززت القوات العراقية مواقعها على الحدود السورية، بعد إعلن "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(  .2

 .دير الزور بالجهة املقابلة من الحدود لياتها ضد تنظيم "الدولة اإلسلمية" في محافظةإيقاف عم

 /03.11.2018 –سمارت /

ولي مجزرة في بلدة هجين وبلدتي السوسة والشعفة الواقعة في الجيب تحالف الدطائرات النفذت  .3

قتلت عصر، حيث ال عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات قبيل” الدولة اإلسلمية“األخير لتنظيم 

  /03.11.2018 –نساء. /املرصد السوري  5، و18أطفال دون سن الـ  5بينهم  امدني   14الطائرات 

طة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة املدى إلى البحر ها أرسلت فرقاقالت روسيا إن .4

 .رية قبالة الساحل السوريثنين بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحاملتوسط يوم اإل

 /05.11.2018 –رويترز /

دفاع الجوي ن الروس أكملوا تحديث منظومة اليقالت مصادر إعلم روسية رسمية إن املتخصص .5

مت" التي 300-"إس ِ
 
استكمال تدريب ولم يبق سوى في حالة التأهب القتالي،  ة. وأصبحتإلى سوري ُسل

 /08.11.2018 –. /شام العسكريين السوريين على املعدات

  23قتل  .6
 

من "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر وجرح آخرون، في هجوم شنته ميليشيات  مقاتل

 –/سمارت  .الروس ي-روسية على مواقعهم شمال مدينة حماة، في خرق للتفاق التركيإيرانية بقيادة 

09.11.2018/ 

ا ضد هجوما بري  حدة يوم األحد إنها استأنفت قالت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املت .7

الشهر املاض ي في  تنظيم الدولة اإلسلمية في آخر معقل له قرب الحدود مع العراق بعد تعليق الهجوم

 /11.11.2018 –/رويترز  .ةعقب قصف تركي لشمال سوري

يم الدولة اإلسلمية قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي يوم الثلثاء إن مئات من أعضاء تنظ .8

 /13.11.2018 –/رويترز  .الزور يحاولون دخول العراق عبر الحدودفي دير 

                                                             
 التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها. يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية  3
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.  4
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حتفهم يوم السبت في أحدث موجة من  -معظمهم لنساء واألطفالا من- اشخص   40لقي ما ال يقل عن  .9

سيطرة  الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد آخر جيب ما زال تحت

 /18.11.2018 –. /رويترز قرب الحدود مع العراق ةية في سوريتنظيم الدولة اإلسلم

من مقاتلي تنظيم تلل الصفا في بادية الشام، تطهير منطقة  جرى ثنين إنه قال الجيش السوري يوم اإل .10

 .املنطقةعلى  ةكامل سيطرةأن الجيش بات يسيطر و  .اشهر  أالدولة اإلسلمية بعد أن كانوا متحصنين بها 

 /19.11.2018 –رويترز /

، على ”اقبةإنشاء مواقع مر “أعلن وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس، أمس األربعاء، أن بلده بدأت  .11

ننش ئ مواقع “ :قالو  امتداد الحدود بين سورية وتركيا، بهدف التركيز على هزيمة تنظيم )داعش(.

نا نريد أن نكون الطرف الذي ينبه األتراك دود السورية، ألناملراقبة، في عدد من النقاط على امتداد الح

ا  الهدف هو ضمان تركيز “وأضاف: ، ”من خارج إحدى مناطق عملياتناا آتي  ويحذرهم؛ إذا رأينا شيئ 

ي نهر الفرات، وأننا قادرون على دقتال ضد األشخاص الذين نقاتلهم، في القطاع األوسط من واال

 /22.11.2018 –رون جي/ ”.ض الخلفة(سحق ما تبقى مما يسمى )أر 

از شخص في مدينة حلب في ساعة متأخرة من مساء السبت في هجوم يشتبه أنه بغ 100أصيب أكثر من  .12

قطاع في وقال مسؤول  سام أنحت الحكومة السورية وحليفتها روسيا باللوم فيه على مقاتلي املعارضة.

ما يشير إلى  ،أخرى  اعينين وأعراض  في ال اوالتهاب   الصحة في حلب إن الضحايا عانوا صعوبة في التنفس

قواتهم ال تملك أسلحة  املعارضة هذه االدعاءات وقالوا إنفي استخدام غاز الكلور. ونفى مسؤولون 

 /25.11.2018 –/رويترز  كيماوية.

هم يوم األحد إن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية ضد مسلحين تحملالروسية وزارة الدفاع  قالت .13

كلها إن الضربات الروسية دمرت املواقع ، و قذائف معبأة بغاز الكلور على مدينة حلب مسؤولية إطلق

 –/رويترز  ا بأمر الغارات عبر خط تليفوني ساخن.سكو أبلغت تركيا مسبق  مو ن أالتي كانت تستهدفها و 

25.11.2018/ 

وسط، وفي طريقها مياه املتحربية، سفن  5 ترافقهاية "هاري ترومان" ميركحاملة الطائرات األ دخلت  .14

 /25.11.2018 –/شام  .نحو الساحل السوري

دعومة سوريا الديمقراطية املسلمية وقوات اشتباكات كثيفة بين متشددي تنظيم الدولة اإل  وقعت .15

أسفرت عن مقتل عشرات املدنيين واملقاتلين خلل اليومين و  ة،من الواليات املتحدة في شرق سوري

قوات سوريا الديمقراطية استعادت ” إنال الكولونيل شون ريان املتحدث باسم التحالف قو  املاضيين.

 /26.11.2018 –رويترز / “.السابق من األراض ي التي فقدتها في اليوم اكثير  
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أكد ناشطون استقدام )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( تعزايزات عسكرية كبيرة إلى ريف دير الزور  .16

ا إلعلن هجوم كبير على تنظيم )داعش( في آخر معاقله قرب اعالشرقي، خلل السا ت املاضية، تمهيد 

شرات السيارات التي تحمل رشاشات إلى ع إضافة مقاتل، 2700حشد أكثر من جرى و  بلدة هجين.

 /29.11.2018 –/جيرون  حقل )التنك( النفطي.، في ثقيلة

وقال ، في ريف دمشق والقنيطرة يضربت انفجارات مساء الخميس مواقع لقوات النظام السور  .17

نفجارات هزت مقرات لقوات النظام تتمركز فيها ميليشيات مدعومة من إيران في تل اال ناشطون إن 

صواريخ أطلقت في القنيطرة، مرجحين أنها ناجمة عن  90انع قرب بلدة الكسوة جنوب دمشق، واللواء م

الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" فوق بلدة  هتوأعلن إعلم النظام أن دفاعا من الجانب اإلسرائيلي.

 /29.11.2018 –. /سمارت الكسوة في أوقات متلحقة و"دمرت معظمها"

كانت تحلق فوق “ تصدت ألهداف معادية”الدفاعات الجوية رسمية سورية إن  قالت وسائل إعلم .18

جميعها ادية عالتعامل مع األهداف امل جرى أفشلت العدوان، و  مدينة الكسوة جنوب دمشق وأضافت

عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية فنقلت وكالة اإلعلم الروسية  أما “.وإسقاطها

لكن املصدر نفسه نفى ذلك في وقت  ،ة إسرائيلية وأربعة صواريخ يوم الخميسالسورية أسقطت مقاتل

 /30.11.2018 –رويترز / “.زائف”فيما وصف الجيش اإلسرائيلي التقرير بأنه  ،الحق
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 5خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 
   11/2018/ 12آخر تحديث  ،ستب : وكالةاملصدر 

  

                                                             
ام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ قوات النظ صلحةقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ومل صلحةمل اقضمها تدريجي   جري ي حيث داعش، سيطرة اطقمن في تحصل التي التغييرات باستثناء 3

  أصبحت مجمدة، ونفضل عدم تكرارها.



 2018 هر تشرين الثاني/ نوفمبرش تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
23 

 يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السوريةي تاآلالرسم البياني  -

 
 11/2018/ 30تحديث  ،املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 محافظة إدلب بالتفصيل ( أدناه ت

 
   11/2018/ 23آخر تحديث  ،املصدر: نورس
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بين3الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع القواعد العسكرية على األراض ي السورية ( أدناه ت

 
 29/11/2018آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

 سيطرته ناطق ئه وموحلفامستوى النظام  في: املستجدات اسادسا 

 املستوى السياس ي في. 1

1.  
 
 رسمية

 
ه وزير الشؤون البلدية والنقل األردني وليد املصري، مساء أمس، دعوة النقل  يروز إلى وج 

عد  األولى لوزير من النظام السوري 
ُ
في حكومة النظام السوري علي حمود، لزيارة عمان، في زيارة ت

 /23.11.2018 –. /جيرون ألردن منذ سبع سنواتإلى ا

بعد ما يشتبه “ إجراءات رادعة”طالبت وزارة الخارجية السورية األمم املتحدة يوم األحد باتخاذ  .2

 100ه مقاتلو املعارضة على مدينة حلب وأسفر عن إصابة أكثر من أنه هجوم بغاز سام شن

 /25.11.2018 –/رويترز  شخص.
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 املستوى العسكري  في. 2

ة. تركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سوريالت قالت مصادر مطلعة إن إيران بدأ .1

ي ريف درعا، من معسكر في اللجاة ف اعنصر   60قبل أيام تخريج دفعة من جرى وأوضحت، أنه 

اإلرهابي، مشيرة إلى قيام ضباط إيرانيين بالتجول « حزب هللا»م مدربون إيرانيون ومن أشرف عليه

 /01.11.2018 –/شام  رية.سكع في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات

 جرى أن منذ و  ،ايوم   20بصفوف جيش النظام، خلل من السويداء  اشاب   540أكثر من التحق  .2

  /27.11.2018 –ويداء من النساء واألطفال. /املرصد السوري مختطفي الس اإلفراج عن

 

 املستويات األخرى  في. 3

ومة النظام اتفقت مع موسكو على جعل سورية حكن إقال وزير النقل التابع لنظام األسد "علي حمود"  .1

 /01.11.2018 –. /شام كافة ا لتصدير القمح الروس ي إلى بلدان املنطقةمركز  

اء العام في فرنسا مذكرات اعتقال دولية بحق ثلثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار هم علي االدعأصدر  .2

الجوية الذي كانت صدرت  ستخباراتال ك رئيس مكتب األمن الوطني، وجميل حسن رئيس إدارة امملو 

ذلك بتهمة الجوية. و  ستخباراتبحقه مذكرة اعتقال أملانية، وعبد السلم محمود املسؤول الكبير في اال 

 /05.11.2018 –التواطؤ في جرائم حرب. /رويترز 

اض ي، الذي أقر في أبريل/ نيسان امل 10على القانون رقم  أدخل الرئيس السوري بشار األسد تعديلت .3

فية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت وأعطى حكومة دمشق الحق في تطوير املناطق الري

عل القانون الجديد مدة االعتراض سنة كاملة بعد أن سندات ملكية. وقد ج دون موافقة رسمية أومن 

أمام يم اعتراضاتهم من الوقت لتقد ا، وأعطى أصحاب الحقوق مزيد  10في القانون  اا واحد  كانت شهر  

 –القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية املنصوص عليها في أحكام القانون. /رويترز 

12.11.2018/ 

« فارابيال»و« املصطفى»تستعد إيران الفتتاح الجامعة اإليرانية الخامسة في سورية، بعد جامعات  .4

نية، إذ أعلن وزير العلوم واألبحاث والتكنولوجيا اإليرا« كلية املذاهب اإلسلمية»و« آزاد إسلمي»و

 –كومية في سورية. /شام الح« تربية مدرس»، منصور غلمي، اعتزام إيران افتتاح فرع لجامعة اإليراني

17.11.2018/ 
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  (6)ق سيطرتهاومناط املسلحة مستوى املعارضة في: املستجدات اسابعا 

 املستوى السياس ي في. 1

وصفوان ا له، ا لها وتعيين جمال سليمان نائب  ي رئيس  " انتخاب نصر الحرير أعادت "هيئة التفاوض .1

 /24.11.2018 –ت /سمار  وقبول بعض األعضاء الجدد.للسر،  اعكاش أمين  

إلى "تتفيه ملف  يحيى العريض ي، أن روسيا وإيران تسعيان ،التفاوضهيئة املتحدث باسم وفد  عد   .2

 –/سمارت  .ثر خطورة على النظام السوريامللف األك ستانة، ألنهآاملعتقلين" خلل محادثات 

30.11.2018/ 

 

 املستوى العسكري  في. 2

إلى االستعداد  ،كافة ةية" الفصائل العاملة شمالي سورياإلسلم دعا قائد "حركة أحرار الشام .1

 ملعركة وصفها بـ "الفاصلة" ضد قوات النظام السوري، بعد هجوم لألخيرة وميليشيات إيرانية أدى

  23مقتل إلى 
 

 /10.11.2018 –/سمارت  ."جيش العزة" شمال حماة  منمقاتل

حراس الدين وجماعة  وهي- حول إدلب التركي -أعلنت كتائب إسلمية رافضة للتفاق الروس ي  .2

بدء معارك ضد قوات النظام إلى تشكيل غرفة عمليات داعية  -ر اإلسلم وجبهة أنصار الدينأنصا

ودعا البيان، الفصائل العسكرية إلى "إشعال الجبهات وعدم الركون ة. يالسوري وسط وشمال سور 

 /17.11.2018 –/سمارت  ."لتفاهمات الدوليةإلى ا

 

 املستويات األخرى  في .3

ا  فاز املحامي السوري أنور  .1 البني بالجائزة الفرنسية األملانية لحقوق اإلنسان وسيادة القانون، تكريم 

قالت و  نسان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية األملانية، أمس األربعاء.لجهده في الدفاع عن حقوق اإل

ئزين ونظيره الفرنس ي، أسماء الفا ،ية األملانيةأعلَن كل من وزير الخارج“الوزارة في موقعها الرسمي: 

، وذلك في الذكرى السبعين 2018بالجائزة األملانية الفرنسية لحقوق اإلنسان وسيادة القانون لعام 

                                                             
اعسكر  أو اي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسي  ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدع -  6 وتصنيفنا )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة  ي 

 لها. 
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 لل 
ُ
ا، ممن نهضوا بشجاعة للدفاع عن حماية حقوق  15م ر  علن العام لحقوق اإلنسان، وقد ك فائز 

 /22.11.2018 –ن يروج/ ”.اإلنسان في مختلف دول العالم

الناشطين املعارضين لنظام األسد، رائد محافظة إدلب يوم الجمعة في بلدة كفرنبل ن في و مسلحاغتال  .2

   /23.11.2018 –الفارس وحمود جنيد. /رويترز 

 

 
ا
القوات األميركية والقوى الكردية املتحالفة مستوى  في: املستجدات اثامن

 معها ومناطق سيطرتها

 سياس ياملستوى ال في .1

في "تيار املستقبل الكردي" التابع لـ"املجلس الوطني الكردي" في مدينة القامشلي  فيا عضو   30أعلن 

سبب تحفظهم على أداء . وذلك بلم الديمقراطي"الحسكة، استقالتهم وانضمامهم إلى "حزب الس

 /26.11.2018 –. /سمارت "التيار" وقرارته التي تفرض من الخارج

 

 كري ساملستوى الع في .2

قياديين من "قوات سوريا بالف العربي" الذي تقوده اململكة العربية السعودية، التقى وفد من "التح

 املستوى ي ن رفيعيمسؤولالوفد يضم و  ،ني( قرب حلبالديمقراطية" )قسد( في مدينة عين العرب )كوبا

ن من "التحالف الدولي االثنين، برفقة مسؤولي عين العربمدينة  وا، زار من مصر والسعودية واإلمارات

إلجراء مباحثات حول منطقة شرق الفرات، ومستقبلها، واألوضاع ، تنظيم الدولة اإلسلمية" دض

 /27.11.2018 –/سمارت  العسكرية واإلدارية فيها.

 

 املستويات األخرى  في .3

مشكلة ي حول تشكيل محكمة دولية لحل أميركأعلنت "اإلدارة الذاتية" الكردية السبت وجود اقتراح 

 ظيم "الدولة اإلسلمية" املحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.األسرى من عناصر تن

"الدولة"، احتجزتهم األخيرة خلل املعارك،  تنظيما من ا أجنبي  عنصر   795أنه يوجد لدى "قسد"  وأوضح

  1248امرأة و  584معهم 
 

 /17.11.2018 –/سمارت  .طفل
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التركية والفصائل املتحالفة معها القوات مستوى  فياملستجدات : اتاسعا  

 ومناطق سيطرتها

 املستوى السياس ي في .1

 ال يوجد

 

 املستوى العسكري  في .2

مقاتل محملين بالسلح الخفيف، من منطقة عفرين إلى  700ن أكثر مالتركية  ستخباراتنقلت اال 

 –ري . /املرصد السو مناطق تقابل منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق نهر الفرات

03.11.2018/ 

 

 املستويات األخرى  في .3

ا بين تركيا ومنطقة عفرين ا حدودي  قال وزير التجارة التركي روهصار بكجان يوم الجمعة إن معبر  

معبر )غصن الزيتون( على اسم العملية التركية التي وقد أطلق عليه اسم  .سورية فتح يوم الخميالس

 /09.11.2018 –. /رويترز نانتزعت فيها أنقرة السيطرة على منطقة عفري

 

 : املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولياعاشرا 
لألمم املتحدة من وليد املعلم ومندوب سوريا في ألمين العام إلى ا اتين وصلتاتهم نظام األسد في رسال .1

على السوريين خلل  «الوصاية»و« حرق املراحل»مجلس األمن، املبعوث الدولي "دي ميستورا" بـ

تمسك  الرسالتانوتضمنت  .القائمة الثالثة االلجنة الدستورية وخصوص  « تشكيل»لـالسعي 

  شكيل اللجنة الدستورية، وهي:دمشق بأربعة شروط لت
 

، ضرورة االلتزام القوي بسيادة أوال

العملية كلها بقيادة  جري ا، أن تاني  . ثاا وشعب  الجمهورية العربية السورية واستقللها ووحدتها أرض  

سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله 

  .من دون تدخل خارجي
 
شأن عمل بقة أو استنتاجات مسبقة ا، عدم فرض أي شروط مسبثالث

ص ما يخ ا، عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فياللجنة والتوصيات التي تقررها. رابع  

 /06.11.2018 –/شام  اللجنة.
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يلقي فيها املبعوث الخاص ستيفان  ةثنين، جلسة خاصة حول سورييعقد مجلس األمن الدولي، اإل .2

ملية السياسية وموقف األمم املتحدة من تشكيل اللجنة حول تطورات الع استورا بيان  دي مي

ل إنه في حال عدم السماح لدي ان األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس قاوك الدستورية.

ميستورا بتشكيل اللجنة الدستورية، وحل عقدة املجموعة املستقلة الثالثة مع الحكومة 

ا التفاق سوتش ي بحلول شهر السورية، وف ديسمبر، فإن األمم املتحدة ستنهي دورها كانون األول/ ق 

 /19.11.2018 –/شام  روسيا.في اإلشراف على العملية السياسية السورية وستترك امللف برمته ل

التي جرت بين تركيا وروسيا  ةستانة" حول سوريآمن مباحثات " 11ختتمت الخميس، الجولة  .3

وقال  ر في إدلب وملف املعتقلين واللجنة الدستورية.زخستان وبحثت وقف إطلق الناوإيران في كا

مباحثات أكد زيادة الجهد وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف، إن البيان الختامي لل

ملراقبة وقف إطلق النار في إدلب، وضرورة تنفيذ "اتفاق سوتش ي" املبرم بين تركيا وروسيا حولها، 

نفصالية" الثلثة قررت إبداء موقف مشترك حول "األجندات اال  اف البيان الختامي، أن الدول وأض

البيان، دعم األطراف السورية من أجل تضمن و  .ةالتي تستهدف األمن القومي لدول جوار سوري

شارك في املباحثات  لعودة اللجئين والنازحين. وضاعاأل تشكيل اللجنة الدستورية، وضرورة تهيئة 

ن إلى جانب وفد من االئتلف الوطني والجيش السوري الحر ووفد مسؤولون أتراك وروس وإيرانيو 

 /29.11.2018 –/سمارت  من النظام السوري.

في بيان يوم الخميس إن روسيا  ةفان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة إلى سورييست قال مكتب .4

ل اجتماع تشكيل لجنة دستورية سورية خلفي تحقيق أي تقدم ملموس في  واوتركيا وإيران أخفق

كانت هذه املرة األخيرة التي يعقد فيها اجتماع ”البيان: أضاف و  .عقد في آستانة عاصمة قازاخستان

رة للسراع و لشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدإلى ا، ومن املؤسف بالنسبة 2018ستانة عام في آ

ا سوريون وشاملة يشكلها سوريون ويقودهفي تشكيل لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة 

 /29.11.208 –/رويترز  .“وترعاها األمم املتحدة

اقف القوى اإلقليميةاملستجدات في : حادي عشر  املؤثرة يةوالدول مو

 وسياساتها

 الوًليات املتحدة األميركية. 1

جميعها بية دعا املبعوث األميركي جيمس جيفري إلى سورية، أمس الخميس، إلى خروج القوات األجن .1

لن تلجأ إلى الخيار العسكري، من أجل إخراج “ا بالقوات الروسية. وأوضح أن بلده من سورية، بدء  
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ا أن ذلك ، مؤك”القوات اإليرانية من سورية  –جيرون / ”.عبر عملية سياسية، ال عسكرية جري سي“د 

02.11.2018/ 

تأمل أن ينتهي  د ترامبي دونالميركرة الرئيس األ ي الخاص إلى سورية يوم األربعاء إن إداميركقال املمثل األ  .2

ا أن شهر مضيف  أشمال شرق سورية خلل في القتال ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في آخر معاقله 

 /15.11.2018 –للتنظيم املتشدد. /رويترز “ هزيمة دائمة”ية ستبقى لضمان ميركالقوات األ 

انات بهدف تفكيك ثلث كيت عقوبات على ستة أفراد و قالت الواليات املتحدة يوم الثلثاء إنها فرض .3

شبكة إيرانية روسية قالت إنها توفر مليين براميل النفط للحكومة السورية وتمول جماعتي حماس 

يون بأن روسيا سهلت تسليم النفط من إيران إلى سورية، أميركوحزب هللا املسلحتين. وأفاد مسؤولون 

لشحنات واملدفوعات املتعلقة خفاء اة من اآلليات في محاولة إل وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلف

 /20.11.2018 –بالنفط. /رويترز 

على “ مواقع مراقبة”ي جيم ماتيس يوم األربعاء إن الواليات املتحدة بدأت إنشاء ميركقال وزير الدفاع األ  .4

 .ةلدولة اإلسلمية في سوريبهدف التركيز على هزيمة تنظيم ا ةامتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوري

 /21.11.2018 –. /رويترز ية إلى هناكميركن تلك املواقع لن تتطلب إرسال مزيد من القوات األ أ وأضاف

، جيمس جيفري إن رئيس النظام املجرم "بشار األسد"، أخطر ةي الخاص إلى سوريميركقال املبعوث األ  .5

ادة ضمان إعشيات اإليرانية من هناك لخروج امللي" وشدد على ضرورةمن أي أحد،  ةعلى سوري

 /21.11.2018 –/شام  االستقرار في البلد".

جميس جيفري، إن "الواليات املتحدة ال تسعى  ةي إلى سوريميركقال املبعوث الخاص لوزير الخارجية األ  .6

 ةتغيير النظام في سوريل
 

 –/شام   وقبل كل ش يء تجاه شعبه".، ولكنها مهتمة بتعديل سلوكه أوال

23.11.2018/ 

ية يوم الثلثاء روسيا من العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب ميركالدفاع األ حذرت وزارة   .7

 /27.11.2018 –/رويترز  .السورية وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش املوقع

ستانة" آحادثات "ية هيذر ناورت في بيان لها الخميس، إن مميركقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية األ  .8

ها ئشرة أشهر تسببت بـ "مأزق" في ما يتعلق بـ "اللجنة الدستورية"، مشددة على ضرورة إنشامدى ع في

حل سياس ي وفق إلى ، والتوصل ةدائم صورةب، بهدف "تخفيف التوتر 2018نهاية عام في وانعقادها 

م استخدافي وإيران تستمران وأضافت "ناورت" أن روسيا  ".2254قرار مجلس األمن واألمم املتحدة 

العملية السياسية برعاية األمم في ستانة" للتغطية على رفض النظام السوري املشاركة آمحادثات "

، ما لم يحمل املجتمع الدولي املسؤولية الكاملة ة"لن يتحقق أي نجاح في سوريوأضافت أنه  املتحدة.

 /30.11.2018 –/سمارت  للنظام بعدم إحراز تقدم في الحل السياس ي".
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 اديةتحروسيا اًل. 2

بالتعاون -زعم ممثل روسيا في األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التنظيمات اإلرهابية في سورية تواصل  .1

 –/جيرون  إعداد استفزازات كيمياوية موجهة ضد حكومة البلد. -مع عناصر )الخوذ البيضاء(

06.11.2018/ 

د جنود و ل اإلسرائيلي بعدم وجحتللي فيكتوروف مطالب اال السفير الروس ي لدى تل أبيب، أناتو  وصف .2

أن "طهران ال وأضاف  ضرورية".الباملطالب "غير الواقعية، وغير  -جميعها ةفي أنحاء سوري-إيرانيين 

تل عشرات  سرائيلي بنيران إيرانية في السنوات األخيرة،إسرائيل، ولم يقتل أي إتخطط ملهاجمة 
ُ
بينما ق

، يأتي بطلب ةوأضاف أن الوجود اإليراني في سوري ".ةفي سوري سرائيليةإغارات جوية  اإليرانيين نتيجة

 /09.11.2018 –/شام  من نظام األسد، وال يمكن ملوسكو الطلب منهم املغادرة.

ه يجب تضمين األكراد ا عد   .3
 
أكبر  صورةبلسوريين نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بغدانوف، أن

 /12.11.2018 –/شام  بعاد التوجهات االنفصالية لديهم.الدستور السوري وذلك إلفي تحضير مسودة 

التخلص من املواقف السياسية املتحيزة، واإلسراع “قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين: إن على أوروبا  .4

ة تفادي تدفق موجة جديد“وعد  أن هذه الخطوة تأتي في سبيل  ،”مساعدة سورية في إعادة اإلعمارفي 

 /16.11.2018 –جيرون /. ”امن الهجرة إلى أوروب

ا إلى ا في جامعة الدول العربية، مشير  عضو   ةدعا وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف إلى إعادة سوري .5

 /23.11.2018 –/شام  .أن سحب مقعدها من املنظمة خطأ فادح

لب ما أسفر از الكلور على مدينة حوسيا يوم األحد مقاتلي املعارضة السورية بإطلق قذائف بغاتهمت ر  .6

وذكرت وزارة  ا بينهم ثمانية أطفال مضيفة أنهم يتلقون العلج في املستشفى.شخص   46عن تسمم 

يطر الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلي املعارضة قصفوا حلب من منطقة لخفض التصعيد في إدلب يس

أنقرة هي الضامن اللتزام  ا بشأن الواقعة بما أنعليها مسلحو جبهة النصرة وأنها تعتزم الحديث مع تركي

 /25.11.2018 –/رويترز  املعارضة املسلحة بوقف إلطلق النار.

 

 دول اًلتحاد األوروبي. 3

تشكيل  جري في أن يتأمل باريس  إنأنييس بيرمان، -السفيرة الفرنسية لدى موسكو، سيلفي قالت .1

س الفرنس ي إيمانويل ماكرون، أن الرئيوأضافت  .اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري 

ر عن تمنيه بأن يتحقق تقارب بين مجموعة  )روسيا، تركيا، إيران( و"املجموعة الصغرى"  ةستانآعب 
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لتي أنشئت في باريس من أجل )الواليات املتحدة، بريطانيا، أملانيا، فرنسا، مصر، األردن، السعودية( ا

 /03.11.2018 –م /شا إيجاد حل لألزمة السورية.

علي  همثلثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار بحق في فرنسا مذكرات اعتقال دولية العام دعاء صدر اال أ .2

قد الجوية الذي كانت  ستخباراتجميل حسن رئيس إدارة اال و  ،مملوك رئيس مكتب األمن الوطني

. جويةال ستخباراتفي اال عبد السلم محمود املسؤول الكبير ة، و ذكرة اعتقال أملانيصدرت بحقه م

 /05.11.2018 –/رويترز  .بتهمة التواطؤ في جرائم حربوذلك 

في الوقت الراهن، ال توجد أي منطقة في “قال وزير الداخلية األملاني هورست زيهوفر يوم الجمعة، إنه  .3

 /23.11.2018 –/جيرون  .“جئون، بمن فيهم املجرمون سورية، يمكن أن ُيرحل إليها الل 

شط السوري البارز رائد الفارس الذي اانويل ماكرون يوم األحد بشجاعة النلرئيس الفرنس ي إيمأشاد ا .4

وقال ماكرون في تغريدة على موقع  يوم الجمعة. ةقتل بالرصاص مع صديقه حمود الجنيد في سوري

مية ضد نيد بطريقة جبانة. لقد كانا ضمير الثورة ووقفا بطريقة سلقتل رائد الفارس وحمود الج”تويتر 

  /26.11.2018 –رويترز / “.ام واإلرهابيين. ولن ننس ى مقاومي كفرنبلجرائم النظ

 

 الدول العربية .4

 ال يوجد

 

 إيران .5

ي قال نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني، إن الجمهورية اإلسلمية ليس لديها أي خطة للبقاء ف

  /04.11.2018 –ام ة. /شوس في سوريوجود أي خلفات مع الر  اعلى املدى البعيد، نافي   ةسوري

 

 تركيا .6

ن إنهاء االرتباط بين الواليات املتحدة إمساعد وزير الخارجية التركي سداد أونال السبت، قال  .1

هو ضرورة أساسية إلحلل سلم واستقرار دائمين  ية و"وحدات حماية الشعب" الكردية "،ميركاأل 

 /03.11.2018 –/سمارت  .ةفي سوري

ص ي أكار الجمعة، إن "وحدات حماية الشعب" الكردية، ستغادر مدينة فاع التركي خلو قال وزير الد .2

وأضاف أن قوات بلده  منبج شرق مدينة حلب، إلى شرق الفرات، وسيستلم سكان املدينة إدارتها.
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ر د . ا على ضرورة تطهيرها من "اإلرهاب"ية في املنطقة، مشدد  ميركوريات مشتركة مع القوات األ تسي 

 /09.11.2018 –رت سما/

 ةسوريفي تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتطهير شمال العراق ومنطقة شرق نهر الفرات  .3

ا عبر القض اء على البؤر اإلرهابية شمال من منظمة "بي كا كا" اإلرهابية وأذرعها، وقال: "نمض ي قدم 

 /10.11.2018 –ت /سمار  العراق، وتدمير جبال قنديل وسنجار على رؤوس اإلرهابيين".

ألف شاحنة مساعدات إلى مناطق  42قالت منظمة "الهلل األحمر" التركي األحد، إنها أدخلت   .4

سيواصلون دعم نحو وأضاف رئيس الهلل األحمر التركي أنهم  .2011، منذ عام ةمختلفة من سوري

ملنظمات لى اإسيستمرون في تقديم املساعدات و ، ةستة مليين ونصف املليون نازح داخل سوري

 /11.11.2018 –/سمارت  صال املساعدات للسوريين.يلهيئات اإلغاثية الدولية التي تعمل على إوا

 

 إسرائيل .7

أن في اإلسرائيلية، ألكس بن تسوي، إن "إسرائيل" تأمل الخارجية في قال نائب مدير قسم أوراسيا  .1

األممي الجديد عمل املبعوث  ةمد  سورية خلل في في التسوية السياسية  بالحسبانتؤخذ مصالحها 

 /05.11.2018 –. /شام مصالحنا، غير قابلة للحياة" بالحسبانوأضاف: "إن أي تسوية ال تأخذ  .إليها

ا أن "، موضح  ةبنيامين نتنياهو إن بلده تواصل "العمل داخل سوري إسرائيل،قال رئيس وزراء  .2

/شام  .ةعلى الخروج من سورياملؤيدة لها، روسيا غير قادرة "بمفردها"، على دفع القوات اإليرانية و 

– 19.11.2018/ 

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة  .8

  ةة حظر األسلحة الكيماوية بتحديد املسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريتبدأ منظم .1
 
ا من انطلق

ا يتألف ا فريق  ستعين قريب   املنظمة س إنوقال مدير املنظمة فرناندو أريا .املقبل فبراير /شهر شباط

 –ز ة. /رويترمن عشرة خبراء للبدء بتحديد املسؤولين عن استخدام الغازات السامة في سوري

14.11.2018/ 

 باألسلحة الحارقة اا جديد  هجوم   30 تنفيذ أدلة على هناك إن لهاقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير  .2

 /14.11.2018 –/شام  .ةيفي سور روسية من قبل قوات األسد والقوات ال

ا يزالون مإن آالف السوريين  ،يوم الخميس ،قال منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يان إيجلند .3

 من رغمعلى الموطنهم حتى إلى محاصرين بسبب املعارك أو يواجهون خيارات صعبة بشأن العودة 
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الشهرين األخيرين كانا األهدأ في "ن أوأضاف  هرين.الهدوء النسبي الذي يسود شمال غرب البلد منذ ش

يقع على طول محيط إدلب وال يعلم  ا يزال القصفمخمس سنوات في ظل عدم شن ضربات جوية لكن 

كثير من وهناك  املدنيون الذين يراوح عددهم بين مليونين وثلثة مليين إن كان الهدوء سيصمد.

فاوضات مع الجماعات تاجات أخرى في الم تتحقق انفر املؤشرات على أن أشياء سيئة ستحدث ما ل

 /15.11.2018 –رويترز / “.املسلحة املتعددة في الداخل

ثنين إن املنظمة ستحقق ية يوم اإلو قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد ملنظمة حظر األسلحة الكيميا  .4

 100ة أسفر عن إصابفي مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية ذكرت تقارير أنه 

 /26.11.2018 –/رويترز  .شخص يوم السبت

لضغط على "حكومة" نظام األسد، للقبول إلى اتورا دعا املبعوث الخاص لألمم املتحدة ستيفان دي مس .5

 /26.11.2018 –. /شام باللجنة الدستورية واإلسراع في العملية السياسية

بإبلغ أسر من اختفوا وهم قيد  ،عاءيوم األرب ة،األمم املتحدة سوريفي طالب محققو جرائم الحرب  .6

وقالت  أثناء احتجازهم.في وفوا أو أعدموا االحتجاز بما حل بأقاربها وتقديم سجلت طبية ورفات من ت

إنه ال يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلم دائم إلنهاء الحرب  ةاللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوري

 /28.11.2018 –/رويترز  دون تحقيق العدالة.من  ثمانية أعواماملستمرة منذ ما يقرب من 

مستشار األمم املتحدة للشؤون بوصفه ك منصبه قال يان إيجلند يوم الخميس لرويترز وهو يتر  .7

إن على الحكومات أال تستخدم مرة أخرى مكافحة اإلرهاب ذريعة لهدم مدن  ة،اإلنسانية في سوري

ا السماح للحرب السورية بأن تخرج ه ما كان ينبغي أبد  وأضاف أن .ةيوإذكاء الحرب مثلما حدث في سور 

، تفاقمت الحرب 2012عن السيطرة لكن بعد الفرصة الضائعة لخطة سلم تبناها كوفي عنان عام 

ا: ألننا قال كثيرون جد  ” :وتابع .في أساليب خرقت قواعد الحرب“ اإلرهاب”وألقى املتحاربون باللوم على 

 إله، بالنسبة لنا بتحطيم املكان كبيين، فيسمح نحارب اإلرها
 
ا لكل مبدأ إنساني. لي هذا يمثل انتهاك

 /29.11.2018 –/رويترز  .“الحرب على اإلرهاب تحتاج إلى إعادة نظر

 

 أخرى  .9

 ال يوجد
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 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية ثاني
 

 نشرت  •
 

النافذة  ير لواشنطن أمام القوى "امتحان عس عنوانه: صحيفة ملليت التركية مقاال

جراء تحالفها مع حزب من يتناول اإلشكاالت التي تواجة الواليات املتحدة في سورية  "سوريةفي 

"PKK األمر . 2014في العمليات ضد داعش خريف  احليف  بوصفه ه العمل مع" الذي فضلت

لالذي " إلى سلسلة  -وقت نفسهفي ال-أدى و  .الساحة فيمهمة واشنطن  -املدى القصير في- سه 

التنظيم الذي بنى مع مرور الوقت، قدرة عسكرية من جهة، وزاد من  صلحةمن التطورات مل

 ."الساحة الدولية من ناحية أخرى  فيظهوره 

وبل هذا املوقف األ 
ُ
والعراق وإيران وروسيا، لكن لم  ةوسوريتركيا  ي باستياء من جانبميركق

ألن البلدان املذكورة لديها أولويات  ،دول عن قرارهالعإلى اطن فعل يدفع واشن ةيظهر رد

لذلك جاء االعتراض الوحيد من  .ها الداخليةت، أو مشغولة بمشكلةوأهداف مختلفة في سوري

 تركيا فقط.

ا، دفعها د  "، الذي تعPKKتحالف الواليات املتحدة مع " ا إرهابيًّ لبحث عن مخرج إلى اه تنظيم 

 ".سوريا الديمقراطيةسمه "قوات ا، فأصبح يير "غلف" التنظيمجدته في تغو و ذا التناقض، له

بدأت برسم أدوار جديدة لـ و  ،أولويات الواليات املتحدة تتغير  -ومع انحسار دور داعش-اآلن 

"PKK" ،قوة قادرة على  هوصفب، منها منع إيران من الوصول إلى سورية عن طريق العراق

ل على إيران. إضافة إلى أن واشنطن تنظر إلى التنظيم هذا التواصاحتلل املنطقة التي ستمنع 

فاوضات من أجل تحديد تالعنصر املحلي الذي سيتيح لها إمكان الجلوس إلى طاولة اله وصفب

 .ةمستقبل سوري

، لواليات املتحدةلسورية تتحول إلى مركز امتحان صعب  إن :يختم الكاتب مقاله بالقول 

مع العشائر نفسه طن قادرة على التعامل في الوقت كانت واشن ما إذا امتحان سيكشف في

/مركز الشرق  .حليفتها تركيا، ومنافستيها إيران وروسيامع و  ،رهابياإل " PKK" العربية وتنظيم

 /07.11.2018 –العربي 

للسيطرة على مناطق لهذه األسباب قد يعود داعش بعنوان: "لس ي" أشار تقرير نشرته "فورن بو  •

الحالية من املمكن أن تفتح الباب أمام عودة جديدة لـ "تنظيم  تغيراتاملإلى أن ة" في سوري

على خلفية التوتر الحاصل بين الجيش التركي من جهة واملليشيات  ةداعش" في العراق وسوري

من ضع الحالي أشار إلى أن بقاء الو و  .تحدة من جهة أخرى الكردية املدعومة من الواليات امل
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يزيد من احتمال صعود  ةألمن واالستقرار في العراق وسوريدون إدخال تحسينات تشمل ا

 .  التنظيم مرة أخرى 

إال  ،تسيير دوريات مشتركة في منبجتهدئة تركيا عبر الواليات املتحدة محاولة من رغم على الو 

"قوات سوريا ما أجبر  ،أن تركيا أعلنت عن هجوم جديد ضد املليشيا الكردية شرق الفرات

األربعاء على تعليق حملتها ضد "الدولة اإلسلمية" قرب الحدود العراقية  الديمقراطية" يوم

  .قتو بشكل م

 /لثين من أيلول إلى الث يوليو /ة املمتدة من األول من تموز رحلي الذي يغطي املميركيم األ و التق

"قوة مختلطة" بسبب قدرة  بوصفه ، أشار إلى أن التنظيم ما يزال يستطيع العملسبتمبر

أثار . على العمل بسهولة تحت األرض وتنظيم حاالت تمرد سرية ةفي العراق وسوري مقاتليه

ن القوات ة طويلة أل مد  إبقاء قواتها في العراق إلى يم تساؤالت حول حاجة الواليات املتحدة و التق

من" لتستطيع مواجهة التنظيم من الز  االعراقية ربما تحتاج إلى "سنوات إن لم يكن عقود  

 /08.11.2018 –/الخليج أون الين  .تقديم دعم من التحالفإلى دون الحاجة  منبمفردها 

إن جاء فيه ، "ة"التدخل الروس ي في سوريا بعنوان تقرير  نترست"، إناشونال "مركز نشر  •

ري ، لفرصة تدريبة هائلة لتعويض القصور العسكةالجيش الروس ي حول الحرب في سوري

قوى سلح ثلثي  ىن حوالإ إذ، حة اختبار للجيش الروس يسا ةسوري فقد وفرت .الذي كان يعانيه

، بهدف تدريب ضباط األركان والجنود ةسوريالحرب في الروسية تناوبت للمشاركة في الجو 

ثة بما في ذلك العمل على أفكار جديدة لتطبيقها في النزاعات التي يمكن أن على الحرب الحدي

. حيث ال يمكنه في سوريةالبقاء  يرغب فيي الجيش الروس وهذا ما جعل  .في املستقبل تنشأ

القيام بتطبيق حقيقي للتكنولوجيا الخاصة به ومقارنتها مع التكنولوجيا التي تمتلكها الواليات 

 /12.11.2018 –. /أورينت نت ان آخراملتحدة في أي مك

 ذا اإلعالم العاملي" "املجزرة السورية وه عنوانب •
 

الجديد  في العربي كتبت ميسون شقير مقاال

ت قصر نظره ومحدودية حياديته قالت فيه إن الكارثة  ت اإلعلم العاملي، وعر  على السورية عر 

 م الدور األكبر في استمرار املذبحة.ثماني سنوات، وكيف كان لهذا اإلعل مدى 

-الحقائق املنقوصة واملزيفة، وفي اتكاء اليمين العاملي دور اإلعلم نفسه في نقل " تعري الكاتبة

على محور ثقافة  -بكل ما يمثله من أحزاب يمينية محافظة، ومن رجاالت دين مسيحي

تصعيد حالة الرعب . فالوحيدة إلى الفاجعة السورية النظر "اإلسلموفوبيا"، وجعله زاوية

دين، أو من خلل ه مة، العاملية من اإلسلميين املتشد  ذه الثقافة التي صنعتها الدول املتقد 

تجارة سلحها، وللستمرار في الهيمنة على مصادر النفط، وإليجاد عدو جديد  فيللستمرار 
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اليمين العاملي ييهئ اإلعلم لدعم بشار األسد جعل كله بعد انتهاء العدو الشيوعي، هذا 

 "ووحشيته، ألنه يقض ي على "اإلرهاب".

 -شرة مليين نازحوبعد مليون قتيل وع-ا أخير  تصدرت املجزرة السورية أن  تشير الكاتبة إلى

والقناة  ،، في بلدين أوروبيين مختلفين، صحيفة التايمز البريطانيةةمهم ةإعلمي ثلث وسائل

ما ع ا، والقناة الفرنسية فرانس إنتر. فالتايمز البريطانية قدمت اعتذار  ية فرانس إنفوالفرنس

سة بريطانيون ن املدافعين عن األسد: قساو أذكرت "فألوروبي في سورية، فعله اليمين ا

سورية، وكانوا  وبرملانيون كانت لديهم أفكار مضللة عن املسؤولية األخلقية عن الصراع في

مون الدع . ة، بناء على هذه األفكار"د  م غير املتوقع لنظام بشار األسد طوال هذه امليقد 

جوم الذي يشنه بشار األسد على الشعب السوري مستمر مدة اله"الصحيفة بأن اعترفت و 

تزيد على الحرب العاملية الثانية بعام، وإن وصف ما يجري في سورية بأنه "حرب أهلية" ليس 

دكتاتور بجيٍش كامل مسلح يحارب  سورية ين متكافئين، بينما فيا؛ فالحرب تتطلب جانبدقيق  

 ."اا أسير  شعب  

عن  يةعن مشروع منظمة العفو الدول امصور   اة فقد عرضت تقرير  الفرنسي فرانس أنفوأما  •

وضع مجسم ثلثي ، "بعد عام ونصف العام من الدراسة والتحقيقات إذ جرى سجن صيدنايا، 

، فصار في وسع العالم رؤية ما يخفيه الرهيب السجنهذا ل األبعاد، وصور تخيلية لداخ

 ." ضها صحافي واحد.النظام السوري خلف تلك الجدر التي لم يطأ أر 

ا عن السجون السورية بعنوان "داخل ا ثاني  تقرير  فنشرت ، قناة "فرانس إنتر"، الفرنسيةأما  •

داخل هذه األماكن  جري اإلنسانية التي ت حجم الفظاعات إبراز حاولت فيهالجحيم السوري"، 

 /18.11.2018 –/العربي الجديد  املعزولة.

نشرت صحيفة  "حرب جديدة في الشرق األوسط... وقادة أميركا يشاهدون بسعادة"عنوان ب •

 اإلندب
 

كردية  لن تسمحا بإنشاء دولة مصغرة ةإن تركيا وسوريجاء فيه  ندت البريطانية مقاال

 .بالقرب منهما

الدولي ضد  املتحدث باسم قوات التحالف، الكولونيل توماس فييليشير املقال إلى ما أعلنه 

ة، نية التحالف تأسيس قوة أمن جديدة كردية على الحدود التركية السوريم الدولة، عن تنظي

درك أن ذلك ي ال الكولونيلأن . ويرى الكاتب "لحراسة الحدود على طول وادي نهر الفرات

كثر شراسة من أي ة التي ستكون "أا ملواصلة الحرب في سوريالجيب الكردي الجديد يفتح باب  
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أمام منح "جيب كردي" لقوات كردية على  اسورية وتركيا لن يتسامحا مطلق   . ألن."وقت مض ى

 .لسورية التركيةالحدود ا

ا، وأنها ستخون األكراد أميركاد على األكراد من أنه ال يمكن االعتم في نهاية مقاله يحذر الكاتب

 
 

ة ستظل موجودة، خيانتهم، والقوة الجديد تجري "األكراد س :أو "القوة األمنية" الجديدة، قائل

بعد ذلك تحت رحمة ستتركهم لكن الواليات املتحدة ية، ميركتحقق املصالح األ  ما دامت

 –/مركز الشرق العربي  "الحهاما ترى أنهم أصبحوا مضرين بمصدعنالسوريين واألتراك، 

18.11.2018/ 

واطنة ملقاتلي امل حقح يمن"نظام األسد بعنوان:  انشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقرير   •

قاتلي حزب هللا إن النظام السوري منح حق املواطنة ملقالت فيه  حزب هللا والحرس الثوري"

ألول هو إخفاء وجود املقاتلين في البلد، هدفين، اوهو بذلك يحقق  والحرس الثوري اإليراني.

  وتؤكد الصحيفة أن هذا والثاني تغيير طبيعة البلد السكانية.
 
ت جر ا للتفاهمات التي يعد خرق

 ة.بين روسيا وإسرائيل بشأن إبعاد هؤالء املقاتلين عن حدود إسرائيل الشمالي

هويات سورية يعني مساعدتهم على ويجد التقرير أن منح مقاتلي حزب هللا والحرس الثوري 

د ا إلى أن طر دون أن يكون هناك خرق للتفاهمات الروسية اإلسرائيلية، الفت  من البقاء هناك 

ا على النظام، وتوطين الشيعة في مناطق واسعة، سيعزز من موقع السنة الذين يعدون تهديد  

 ة. ألسد وقبضته على السلطنظام ا

ا يسمح بمصادرة فإن النظام أصدر قانون   -إلى هذه التحركات إضافة-وينوه التقرير إلى أنه 

دم عودة اللجئين إلى ما يعني ع ،ابيوت وممتلكات من ال يحضرون ويؤكدون ملكيتهم له

 /26.11.2018 – 21/عربي  مناطقهم.

قالت صحيفة "وول ستريت  ة"وس ي في سوريهل سيستمر اًلتفاق التركي الر "عنوان ب  •

جورنال" إن الضغوطات الروسية على تركيا إلخراج الجماعات التي تصنفهم على أنهم 

 جرى الدافئة بين البلدين ولوقف إطلق النار الذي للعلقات  اامتحان   دجماعات متطرفة يع

قوات )األسد( بدعم  مع ذلك، قامتتان أن قد نجح، و الذي تصر الدول التوصل إليه في إدلب

واستهدفت بلدات يسيطر عليها الثوار جنوب إدلب. على  روس ي، بتكثيف القصف املدفعي

مصاب. ما أدى إلى  100أكثر من في إدلب خلفت مواقع ملسحلين الروسية  الحربيةالطائرات 

 التساؤل عن فرص استمرار اإلتفاق.
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 إدلب ار املعتدلين عن املتطرفين فيفصل الثو روسيا تضغط ل
 

 ، ألن ذلك سيجنب املنطقة عمل

قف إطلق النار سيستمر مدة . لكن يرى محللون أن ذلك لن يؤدي إلى الحرب، "وو اعسكري  

 ."ض النظر عما يحدث على األرضرعاته يقولون ذلك. بغ ما دامطويلة 

 يعتمد على رغبة كل -كلها وراتمع هذه التط-وقف إطلق النار في إدلب ى الصحيفة، أن تر 

اإلبقاء على عامل الثقة املشترك و على صداقاتها املتجددة  في املحافظةمن )أردوغان( و)بوتين( 

 /26.11.2018 –/أورينت نت  .بينهما

 

عات حول أهم املستجدات السياسية عشر: تقدير موقف وتوق الثث

 والعسكرية
فت

 
هتمام الدول الكبرى ا وتحول الشمال السوري،  ناألنباء في سورية خلل الشهر الجاري ع تكث

 االهتمام بما يجري في بقية أنحاء سورية، وتناس ى 
 
واإلقليمية املحيطة بسورية إلى هذه البقعة، فيما خف

ه املنطقة من شمال والتغلغل اإليراني في الجسد السوري، ربما ألن لهذالجميع السيطرة العسكرية الروسية 

 ل.سورية أهمية جيوسياسية وديموغرافية لهذه الدو 

 -تقاسمت الدول الكبرى واإلقليمية 
 

بقوات النظام  االشمال السوري، بدء   -عن القوى املحلية فضل

ي والروس ي ميركواللبنانية واإليرانية، والجيش األ وامليليشيات العسكرية التابعة لها، وامليليشيات الكردية، 

 
 

 عن الجيش التركي. والفرنس ي واإليطالي فضل

 سياسي اتكيان بات من املمكن تمييز
 

وقوى، تتقاتل  ة وعسكرية مختلفة في الشمال السوري تتبع دوال

صدامات قومية ودينية  ملمحأخرى، وتميل مع التيار في أحيان ثالثة، ويحمل بعضها  اوتتفق أحيان   اأحيان  

 ثابتة لنفوذه. اكل يرسم حدود  ، و شديدة الوضوحواستعمارية 

 في الشمترسيخ وجودها ل موسكوتسعى 
 

في أن يكون لها حلفاء  ال السوري، وتعقد تحالفات مع تركيا أمل

قيم علقات متينة مع األ 
ُ
منية تنسيقية يين وعلقات ضميركفي الشمال، مقابل القوى العسكرية الكردية التي ت

يين بمحاربتهم تنظيم الدولة اإلسلمية وبالضغط على ميركغال األ مع النظام السوري، وتستغل موسكو انش

حاول أن يبقى الوضع متناقض  اي  أميركيران، ووجود خشية تركية من األكراد االنفصاليين املدعومين إ
ُ
 ا، وهي ت

 تثبيت نفوذها في بقية املناطق السورية. على حاله في الشمال السوري، ريثما تستطيع اومتوتر  

وبدء للجئين بالعودة، إقناع او الدستورية في سورية عملية تمرير الل تسعى موسكو، نفسه قفي السيا

وهي تتعثر في هذه املساعي ألنها تريدها من وجهة نظر مخرجات اجتماعات سوتش ي عملية إعادة اإلعمار، 

 ستانة، ال من وجهة نظر أممية.آو 
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سيطر الواليات املتحدة على مناطق النفط السوري، شرق  ملقابل،با
ُ
، وتدعم القوى هاوشمالسورية ت

خ القوة الكردية ويضمن عدم انهيارها في وجه الكردية مقابل استخدام هم قوات على األرض، وهو دعم ُيرس 

 األتراك واملعارضة السورية.

خت تركيا وج السورية املسلحة، وتحالفت مع روسيا عارضة دها في الشمال الشرقي عبر املو كذلك رس 

 
 
ة االستراتيجية مع تركيا، النت الواليات من خسارة العلق افي وقت تراجعت فيه علقتها بالواليات املتحدة، وخوف

 
 

 ها تركيا مناطق أمن قومي.د  عن املناطق التي تع املتحدة وأبعدت األكراد قليل

الحرس الثوري وميليشيات شيعية قوات ل سورية، ففي شما دينو زال اإليرانيون موج إلى ذلك، ما

رابط في أكثر من مكان في الشمال، رغبة في
ُ
دور مستقبلي في تحديد مستقبل هذه املنطقة  أداء عراقية ولبنانية ت

من العقوبات جديدة قاسية التي فرضت عليها حزمة ي ميركالرئيس األ من سياسية  اانتقام  من جهة، و 

 .االقتصادية

معها، موسكو عنف ارضة السورية التي فقدت وجودها امليداني الفعلي على أرض الواقع، نتيجة املعما أ

ي كثير من ال
 
لها  لم يعددول الداعمة لها، فهي لم تعد توجد إال في منطقة محددة في شمال غرب سورية، و وتخل

 .أهمية في ميزان املسارات الدولية

خلل أمراء حرب تفرقة في الشمال السوري، يديرها من ى جزر مأما النظام السوري، فهو ُيسيطر عل

ح في مناطق و كذلك يوجد النظام بوض .هناكنفوذه  بما يخدم ديمومة التوازنات بينهم،ويدير متحالفين معه، 

دة في مدينة القامشلي التي ُيسيطر عليها األكراد بالكامل، و زالت مؤسسات النظام موج سيطرة األكراد، حيث ما

املؤسسات، بما فيها االستخبارات واألمن، وهذه العلقة املريبة بين الطرفين، األكراد املتحالفين مع  عمل هذهوت

ثير كثير  أميرك
ُ
 من األسئلة. اا، والنظام املتحالف مع روسيا، ت

ة صورة قبلاأليام املأكثر في تضح قد تفي شمال سورية مستمر، يأخذ شكل الحرب الباردة، و نافس الت

قبل الشمال السوري الذي يبدو أنه سيكون الساحة األساس التي تبدأ منها سيناريوهات الحلول، مع مست

 ع مع الجميع.استبعاد تصالح الجمي
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 رابع عشر: مالحق

 الشهري ث حوادال: سجل 1ملحق رقم  .1
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